
	



	



 
 

Cuvânt înainte 

Realizările dendrocronologiei în România cu implicații directe asupra speciilor de 

rășinoase, cu preponderență la limita superioară a vegetației forestiere, este de necontestat. 

Autori precum Ionel Popa sau Cristian Sidor, au făcut cunoscute particularitățile 

dendrocronologice ale arborilor din aceste areale. De mare importanță dendrocronologică 

sunt și arboretele de stejari din România. Studiul de dendroclimatologie, realizat în această 

lucrare, ne evidențiază particularitățile genului Quercus, distincte de celelalte zone ale 

Europei, datorită poziției geografice a teritoriului analizat. În ultimul capitol am arătat o 

posibilă utilizare a cercetărilor întreprinse. 

Prin analize climatice amănunțite, cu rezoluție mare (întreaga țară), pentru perioade ce 

exced datele climatice instrumentale, am putut oferi răspunsuri clare climatologiei. Analiza 

spațială în raport cu micro-, mezo-, și macroclimatul apropie această lucrare de domeniul 

științelor mediului, respectiv geografie. Aplicația de datare este direct corelată cu istoria, 

oferind informații clare cu privire la anumite aspecte incerte din trecutul național. Toate 

aceste domenii sunt apropiate de statistica matematică, rezultând un caracter 

multidisciplinar al lucrării, aplicabilitatea sa fiind atât fundamentală cât și aplicativă. 
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1. Introducere 

În ultimii ani un număr foarte mare de studii au analizat influența climatului asupra 
variației lățimii inelului anual al arborilor atât în România (Popa & Kern, 2008; Nechita & 
Popa, 2012; Levanić et al., 2012), cât și în străinătate (Čufar et al., 2008a,b; Fonti et al., 2007; 
Dagmar et al., 2008). Interesul crescând manifestat pentru acest subiect se datorează 
actualelor modificări climatice. Oameni de știință din toată lumea au reușit să creeze serii 
dendrocronologice, pe baza lățimii inelelor de creșteri radiale ale arborilor, indiferent de 
specie sau de poziția geografică, ce acoperă perioade foarte mari de timp. Cea mai lungă 
cronologie formată se întinde până aproximativ în anul 8480 I.H., și aparține universităților 
din Stuttgart, Köln și Göttinger (Friedrich et al., 2004). Analiza climatului pentru perioade 
atât de mari s-a putut realiza cu ajutorul reconstituirilor climatice, bazate pe studiul variației 
lățimii inelului anual. Cu deosebit interes s-a urmărit evoluția climatului în perioadele 
premergătoare și ulterioare micii ere glaciare, cu scopul de a înțelege aceste fenomene 
extreme (Esper et al., 2012).  

Deoarece măsurătorile instrumentale ale climatului sunt relativ recente (aproximativ 
100 de ani), pe baza reconstituirilor climatice s-au efectuat prognoze și modelări ale 
climatului viitor (Christensen et al., 2007). Rezultatele obținute fascinează într-un mod asociat 
cu temerea, cu precădere datorită tentei catastrofale induse. Cercetări complexe, derulate în 
ultimul secol bazate pe analiza calotei glaciare, carote de sedimente oceanice, eșantioane de 
coral, sedimente din peșteri și a carotelor de creștere radială a arborilor, ne arată modificări 
ale climei actuale diferite de ceea ce noi înțelegem a fi normal.  

Potrivit prognozelor IPCC (2007) mai multe schimbări climatice vor putea fi observate 
în următoarele decenii, ca de exemplu: troposfera se va încălzi, stratosfera se va răci, iar 
suprafața Terrei va reacționa încălzindu-se. Seceta generală din zona central continentală în 
perioada de vară se va amplifica ca urmare a creșterii temperaturii și evapotranspirației 
potențiale, nebalansată de creșterea precipitațiilor (Christensen et al., 2007).  

Nefirești nu sunt temperaturile pozitive extrem de mari înregistrate în ultimii ani, mai 
degrabă amplitudinea perioadei de oscilație a temperaturilor de la foarte cald la foarte frig, 
care s-a redus simțitor, uneori constatându-se o trecere bruscă. Astfel, între o zi de insolație 
puternică și o zi răcoroasă, perioada de tranziție poate fi măsurată în ore ceea ce ne apropie de 
un climat deșertic (Jones et al., 2009). 

Inelul anual de creştere păstrează înmagazinat în lăţimea sa foarte multe informaţii 
referitoare la condiţiile în care a crescut arborele (Schweingruber, 1996). Cel mai puternic 
sunt memorate condiţiile limitative, acestea dictează în mod direct relaţia dintre mediul extern 
– factorii staționali specifici, factorii climatici – şi producţia de biomasă. Cel mai adesea 
agenții perturbatori au o acţiune cumulată pentru mai mulţi ani (Fritts, 1976). La limita 
superioară a vegetaţiei şi la latitudini nordice, o influenţă puternică asupra creşterii arborilor o 
are temperatura (Esper et al., 2002; Popa & Kern, 2008), iar la limita inferioară seceta indusă 
de lipsa precipitaţiilor (Gieger & Thomas, 2005; Nechita, 2012).  

Lăţimea inelului anual variază de la an la an uneori regulat alteori neregulat, cea mai 
mare parte a variabilităţii este indusă de către factorii climatici regionali (Fritts, 1976). Arborii 
din anumite ecosisteme prezintă particularităţi de creştere care îi diferenţiază sau asociază 
după caz, oferind posibilitatea comparării. Aceste proprietăți permit seriilor de creștere radială 
a arborilor să fie plasate în timp și spațiu, cu ajutorul tehnicilor statistico – matematice. 

Formarea de serii de creştere cu o acoperire mare în timp este foarte importantă, ele 
putând servi la mai multe aplicaţii, ca de exemplu: datarea obiectelor vechi din lemn, 
reconstituirea paleoclimatului, prognoza fenomenelor climatice majore, modificarea 
climatului, etc.. Analiza seriilor de indici de creştere permite studierea sensibilităţii arborilor 



 

 6 

la climatul din trecut, ne oferă capacitatea de a analiza vigoarea speciei şi adaptarea la 
variaţiile climatului. 

Apariţia anilor cu creşteri foarte mici sau foarte mari, numiţi şi ani eveniment 
(Schweingruber, 1996), a fost explicată prin anomalii ale principalilor factori climatici, 
temperatură şi precipitaţii (Neuwirth et al., 2004; Neuwirth et al., 2007). Arborii ce cresc în 
condiții climatice și staționale analoage prezintă secvențe similare de lățimi ale inelelor 
radiale înguste și late. Prezența anilor eveniment în cadrul seriilor dendrocronologice asigură 
acuratețea procesului statistic de interdatare. Fenomenele climatice extreme expuse în prima 
parte a capitolului afectează cu ponderea cea mai mare aceste areale de la limita inferioară a 
vegetației forestiere. Analiza anilor caracteristici din seriile dendrocronologice prelevate de la 
arborii de stejar poate oferi relații cu privire la evoluția în timp a proceselor climatice 
extreme.   

Este cunoscut faptul că nu toate speciile răspund cu aceeaşi intensitate la acţiunea 
factorilor climatici, de mare importanţă fiind răspunsul separat al celor două specii analizate, 
stejar şi gorun. Analiza reţelei de serii a fost concepută ca un instrument de evaluare a 
influenţelor climatice în condiţii ecosistemice diferite (Dittmar et al., 2003;  Tardif et al., 
2006; Dagmar et al., 2008). Cercetarea inelelor de creștere radială a constituit pentru foarte 
mult timp preocuparea de bază a dendrocronologiei, scopurile principale fiind constituite de 
datările istorice și schimbările de mediu (Schweinguber, 1988; Cook & Kairiukstis, 1990).   

Arborii prezintă câteva calităţi deosebite, respectiv creşterile sunt uşor de măsurat, şi 
continue pe perioade mari de timp, putând fi interpretate în raport cu datele climatice. Cea mai 
importantă calitate este dată de faptul că inele de creștere pot fi datate cu foarte mare precizie. 
Astfel, datele climatice obținute din interpretarea lățimii inelului anual se pot extinde și plasa 
cu exactitate în timp, oferind instrumentului denumit dendrocronologie o mare importanţă 
pentru multe domenii precum sunt: climatologia, arheologia, ecologia. 

Cercetări complexe au permis reconstituirea istoriei ecologice a dinamicii populației de 
arbori, stabilirea modelului specific fiecărei specii, periodicitatea și intensitatea factorilor 
perturbatori (vânt, incendii sau focare de infecție produse de insecte), impactul climei sau al 
fenomenelor climatice extreme și dinamica succesiunilor forestiere (Heinselman, 1973; 
Abrams et al., 1995). De cele mai multe ori, pentru a oferi răspunsuri credibile este necesar a 
se analiza mai mult decât o legătură corelativă simplă între parametrii climatici cunoscuți și 
lățimea inelelor de creștere. Studii complexe, prin care s-a ținut cont de structura arboretelor 
pe vârste și etaje de vegetație, utilizarea terenului în trecut, condiții staționale și ecologice ale 
speciei, floră indicatoare și condiții climatice s-au dovedit a fi o abordare particulară, mult 
mai eficientă pentru înțelegerea și explicarea pe termen lung a dinamicii forestiere (Foster, 
1988; Ruffner et Abrams, 1998; Lebourgeois et al., 2004). 

Datarea dendrocronologică împreună cu metoda radiocarbonului sunt cele mai utilizate 
metode de poziționare în timp a obiectelor din lemn. Datarea cu radiocarbon este o metodă de 
determinare a vârstei absolute a unui obiect organic prin măsurarea valorii de 14C conținută. 
Elementul Carbon conține doi izotopi naturali stabili,  12C, 13C și un izotop radioactiv 14C. 
Dezintegrarea radioactivă a Carbonului 14 are un timp de înjumătățire de 5730 de ani. Vârsta 
determinată cu carbon radioactiv se raportează în ani anteriori prezentului (BP), și referința 
este premergătoare anului 1950 (din acest an au început testele nucleare în atmosferă). 
Datările în ani BP nu sunt echivalente cu anii calendaristici, reacție a modificărilor 
conținutului de Carbon 14 din atmosferă, ca rezultat și erorile pot fi uneori substanțiale. Spre 
deosebire de această metodă dendrocronologia poate oferi o rezoluție anuală sau uneori chiar 
intra-anuală a preciziei de poziționare a materialului biologic (lemn ce conține inele anuale de 
creștere radială vizibile) pe scara temporală (Dalrymple, 2004). 

Speciile genului Quercus, stejarul și gorunul, au cea mai mare valoare economică din 
România, în cazul foioaselor. Numeroase cercetări de ecologie şi auxologie forestieră au fost 
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derulate pentru studierea sa (Giurgiu, 2005). Stejarul este o specie lemnoasă caracterizată 
printr-un areal aflat și în zona de stepă și silvostepă, mai precis limita inferioară a vegetației 
forestiere. Importanța speciei este de necontestat, prin urmare sunt benefice studii ce pot 
evidenția aspecte din existența sa intraspecifică și interspecifică, evoluția în decursul timpului, 
adaptarea la diverși factori perturbatori, utilitatea sa în raport cu factorul uman, intre-
condiționarea dintre acești doi factori, etc. 

 Răspunsul puternic la acţiunea factorilor climatici face ca stejarul și gorunul să prezinte 
şi o foarte mare valoare dendrocronologică. Prin studii de dendrocronologie se pot evidenția 
aspecte de ecologie forestieră, tipice arboretelor de stejar. Climatologia poate stabili 
influențele climatice externe asupra arborilor, stabilitatea temporală a principalului factor 
climatic limitativ. Prin arheologie, se pot data obiecte sau edificii create din lemn de stejar, 
cunoscute fiind proprietățile sale fizice încă din cele mai îndepărtate timpuri. Prin 
geomorfologie se pot studia diverse fenomene la care este supusă scoarța terestră și care 
imprimă efecte ireversibile înregistrate în diverse părți componente ale arborilor (rădăcini, 
tulpină, etc.).  

Prin acest studiu s-au pus bazele formării de serii master pentru speciile de stejar și 
gorun din România cu aplicabilitate variată, constituind principalul punct de plecare pentru 
cronologii regionale medii cu întindere mare în timp. Necesitatea acestei lucrări este dată de 
cerințele tot mai categorice ale mediului științific internațional cu privire la informarea asupra 
parametrilor dendrocronologici specifici speciei și a modului de variație a acestor 
caracteristici în raport cu relieful și climatul, în România. În străinătate există rezultate 
numeroase, impresionante prin valoarea lor, spre deosebire de România unde au fost efectuate 
studii izolate. Tendinţele mondiale în cunoaşterea mediului şi în special a relaţiilor dintre 
creşterea radială a arborilor şi factorii climatici sunt reprezentate de analiza rețelelor de serii 
dendrocronologice, procedeu utilizat în acest studiu.   
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2. Scop şi obiective 

Cercetările efectuate în prezenta teză de doctorat cu titlul „Rețeaua națională de serii 
dendrocronologice pentru stejar și gorun” au avut drept scop realizarea unei rețele de serii 
dendrocronologice pentru stejar și gorun la nivelul României. Prin acest studiu s-a urmărit 
îmbogăţirea cantitativă și calitativă a informațiilor dendrocronologice pentru stejar și gorun. 
Informaţiile oferite de ţările vecine mediului ştiinţific internaţional trebuie completate cu cele 
provenite din România, ţară care are un potențial foarte mare din această perspectivă. 
Cercetări izolate au fost întreprinse în special în Câmpia Română (Tissescu, 1991; Borlea, 
1999; Neagu, 2011; Matei, 2011), ce au permis realizarea unor serii dendrocronologice pentru 
mai multe specii din genul Quercus (stejar, gorun, stejar brumăriu, cer și garniță). Realizarea 
unei rețele de serii cu aplicabilitate variată capabile să acopere întreg teritoriul țării, este de 
mare importanță pentru domeniul silvic rezultând informații valoroase cu privire la ecologia 
speciei. Analizele specifice de dendrocronologie efectuate prin studierea omogenității și 
variabilității spațiale a stejarului și gorunului din România au furnizat cunoștințe avizate 
privind aspectele redate de modificările climatice. 

Potențialul informațional al speciilor studiate, cumulat cu importanța genului Quercus 
sunt în contradicție cu stadiul actual al cunoștințelor referitoare la relațiile dintre factorii 
climatici și creșterea radială pentru țara noastră. Rezultatele obținute în prezentul studiu, sunt 
fondate pe un eșantion mare de probe (1019) analizate cu rezoluție intra-anuală – nici un alt 
studiu din Europa nu are la bază un număr atât de mare de măsurători diferențiate în cadrul 
inelului anual – ceea ce permite integrarea cu succes a României în reţeaua europeană de serii 
dendrocronologice pentru speciile studiate. 

Raportat la scopul cercetărilor s-au urmărit obiective de cercetare specifice: 
I. Implementarea rețelei de serii dendrocronologice reprezentative pentru România. 

Activități asociate de cercetare: 
- Prelevarea, prelucrarea și măsurarea probelor de creștere pentru stejar și gorun. 
- Elaborarea și analiza statistică a seriilor dendrocronologice 
- Analiza comparativă a cronologiilor medii elaborate. 

II. Analiza variației răspunsului arborelui la oscilațiile climatice în rețeaua de serii nou 
formată. 
Activități asociate de cercetare: 
- Stabilirea relației dintre procesele de creștere radială și factorii meteorologici, prin 

intermediul coeficienților de corelație. 
- Evaluarea relației statistice dintre parametrii climatici și indicii de creștere prin 

intermediul funcțiilor de răspuns; 
- Analiza stabilității în timp a răspunsului arborilor la acțiunea climatică. 
- Evaluarea condițiilor climatice specifice principalilor ani caracteristici la nivel 

regional. 
- Analiza comparativă a condițiilor climatice specifice ce influențează fiecare serie de 

creștere. 
III. Poziționarea în spațiu a cronologiilor de stejar și gorun în raport cu exigențele climatice. 

Activități asociate de cercetare: 
- Stabilirea variabilității spațiale prin intermediul corelației și a analizei ierarhice. 
- Asocierea seriilor dendrocronologice medii locale în cronologii medii regionale cu 

aplicabilitate în arheologie. 
IV. Testarea seriilor prin aplicație de arheologie. 

- Prelevarea, prelucrarea și măsurarea probelor de lemn arheologic. 
- Elaborarea seriei dendrocronologice flotante. 
- Datarea seriei dendrocronologice flotante. 
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Prin obiectivele propuse, teza de doctorat va permite asimilarea de noi cunoştinţe şi 
informaţii cu referire la raportul dintre creşterea radială la stejar şi gorun şi factorii 
meteorologici, pentru întreg teritoriul României. De asemenea, în urma analizei statistice 
specifice se va putea specifica modul de asociere a seriilor pentru speciile studiate la nivel 
regional, informaţie aşteptată şi chiar cerută de comunitatea ştiinţifică de specialitate din afara 
ţării. 

Testarea cronologiilor formate ca obiectiv secundar arată utilitatea folosirii seriilor de 
creștere radială a arborilor în datarea arheologică. Implementarea pe scară largă în România a 
unui astfel de procedeu poate crea noi perspective în aprecierea pieselor din lemn descoperite 
în siturile arheologice, care de cele mai multe ori nu se păstrează decât în cazul în care aceste 
au fost supuse unui proces de prelucrare antropică.  

Importanța acestui studiu este reprezentată și de interesul evident în cunoașterea 
aspectelor reliefate prin prezenta teză de doctorat de către societatea științifică internațională, 
motiv pentru care această teză a fost parțial finanțată de către: ”National Geographic 
Society” prin grantul numărul - 8739-10 – ”Bridging the gaps in tree-ring records: Creating 
a high-resolution dendrochronological network for South-Eastern Europe for dating of 
historical objects and evaluation of regional climate patterns.” responsabil principal de 
proiect fiind Tomasz Wazny, Cornell University, SUA. 
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3. Analiza critică a cercetărilor în domeniul dendrocronologiei la stejari 

3.1. Rețele de serii dendrocronologice pentru speciile de stejari. 
Importanţa studiului inelelor de creştere anuală la arbori a fost observată temeinic 

începând cu anul 1901 de către renumitul „părinte al dendrocronologiei” Andrew E. 
Douglass. Studiul inelului de creștere radială a fost aprofundat foarte mult în ultimii ani, 
manifestându-se interes atât pentru specii lemnoase cu creșteri diferențiate anual, cât și pentru 
specii ierboase perene (Weijers et al., 2010; Liang et Eckstein, 2009; Au & Tardiff, 2007). 
Analiza a depășit bariera inelului anual prin măsurători de lemn târziu, lemn timpuriu, izotopi 
și densitometrie (Nechita, 2012; Kern et al. 2012; Bartens et al., 2012). Raportat la aceste 
aspecte și privind numeroasele publicații existente, am considerat a fi suficientă efectuarea 
analizei critice a cercetărilor doar pentru speciile din genul Quercus. În România studiile 
dendrocronologice cele mai numeroase au vizat cu preponderență investigarea relației climat 
– creștere radială la limita superioară a vegetației forestiere.  

Prima serie dendrocronologică de stejar din străinătate cu acoperire mare în timp a fost 
alcătuită de către Universităţile din Germania – Suttgart, Köln, Göttingen, şi Universitatea din 
Belfast, Irlanda (Pilcher et al., 1984; Baillie, 1995). Cea mai lungă cronologie de inele de 
creştere la stejar din lume este cea alcătuită pentru Sudul Germaniei care ajunge până în 8480 
I.H., şi cuprinde Holocenul după ultima glaciaţiune (Friedrich et al., 2004). Cronologia din 
Irlanda are o lungime de 7272 de ani (Brown et al., 1986). Aceste serii dendrocronologice cu 
întindere foarte mare în timp au fost folosite cu succes pentru datarea obiectelor din lemn, 
reconstituiri ale climatului şi interpretarea sa pentru anume perioade considerate anomalii, ca 
de exemplu mica eră glaciară sau restabilirea climatului favorabil creşterii arborilor după 
marea glaciație (Billamboz, 2003; Baillie & Brown, 2002; Wazny & Ekstein, 1991). Un 
număr foarte mare de serii pot fi regăsite în baza internațională de inele de creștere (ITRDB; 
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html). 

Cea mai mare densitate de serii dendrocronologice de stejar, raportat la distribuţia 
naturală a stejarului în lume, se găseşte în Vestul şi Nordul Europei, analizând baza de date 
ITRDB. Trebuie de ţinut cont că seriile de inele de creştere provin din diverse origini, arbori 
vii, trunchiuri fosile, majoritatea din turbării, unde s-au conservat foarte bine în mediu 
anaerob, lacuri, etc., şi lemn arheologic din construcţii. De asemenea, provin din diverse 
locaţii având origini diferite, iar uneori calitatea lor pentru anumite perioade este mai redusă. 
Uneori şi numărul de serii pentru aceeaşi perioadă nu este optim pentru a avea o replicaţie 
statistică foarte bună. Cronologiile existente se află într-un proces dinamic ce presupune o 
permanentă îmbunătăţire şi separare pe zone de acoperire. 

De mare importanţă pentru domeniul arheologiei este existența seriilor 
dendrocronologice cu o acoperire mare în timp, pentru cât mai multe zone de pe Terra, fapt 
care pentru moment nu este posibil. Un număr apreciabil de cronologii există pentru aproape 
toate zonele lumii: America de Nord (Nash, 2002), Europa (Baillie, 1995; Friedrich et al., 
2004; Grabner et al., 2001; Helama et al., 2005), America de Sud (Roig et al., 2001), Asia 
(Yang et al., 2002; Panyushkina et al., 2005; Sheppard et al., 2004; Zhang et al., 2007), 
Australia și Tasmania (Cook et al., 2000), Noua Zeelanda (Fowler et al., 2004).  

Numărul și calitatea seriilor dendrocronologice este într-o permanentă creștere, acestea 
sunt folosite și în studiul patrimoniului cultural. Literatura ce descrie studiul patrimoniului 
cultural este cel mai adesea inaccesibilă deoarece importanța este națională iar publicațiile 
sunt redactate, în cea mai mare parte, în limba națională în detrimentul uneia de accesibilitate 
generală. Caracterul limitat de care se bucură studiile cu amprentă naţională determină o 
dificilă informare asupra anumitor realizări locale cum ar fi serii cu aplicabilitate pe areale 
restrânse. 



 

 11 

Caracteristica cea mai importantă a unei serii dendrocronologice este descrisă  de stresul 
indus de factorul climatic, resimțit de către arbori la o scară supraregională. În mod simultan 
este afectată lățimea inelului anual al arborilor ce cresc la distanțe relativ mari. Variațiile de la 
an la an din inelele de creștere prezintă, cel mai adesea, o corelație statistică semnificativă 
pentru arborii din același sit, dar și între arbori aflați la distanțe considerabile unul de celălalt. 
Cel mai adesea variații spațio-temporale în creșterea arborilor sunt induse de modificări ale 
condițiilor generale de mediu. Variațiile spațio-temporale în creșterea arborilor cauzate de 
condiții naturale sau antropice prezintă un interes deosebit (Schweingruber, 1996) la o scară 
mare, gradienți puternici ai factorilor de influență sunt motivul principal al variațiilor de 
creștere dintre arborii din situri diferite (LaMarche, 1974). S-a demonstrat că altitudinile 
diferite explică heterogenitatea dintre diferite situri (Hughes & Funkhouser, 2003; Neuwirth 
et al., 2004), dar uneori chiar și factori biotici și abiotici particulari pot induce un grad ridicat 
de variabilitate (Zhang & Hebda, 2004).  

Heterogenitatea creșterii radiale este cel mai adesea pronunțată la scară mare spre 
deosebire de cea regională. Dar și așa variațiile minore în cadrul unei diversităţi generale 
uniforme la scară regională furnizează informații referitoare la diferiți factori care 
influențează creșterea (Tardif et al., 2003; Andreu et al., 2007). Analiza pe perioade 
determinate din cadrul seriei a variațiilor de creștere individuale ale arborilor este foarte 
importantă pentru analizarea relației complexe dintre pădurea temperată și factorii de mediu 
ce influențează procesul de creștere. În mod particular se studiază variația creșterii la scară 
regională pentru identificarea factorilor care determină procese de încălzire globală (Briffa et 
al., 2002; Neuwirth et al. 2007). Pentru astfel de analize este esențial a se determina subseturi 
omogene din setul regional de date.  

Pentru identificarea subseturilor omogene în cazul transectelor sau rețelelor de serii de 
creștere se aplică diferite metode de clasificare (Fritts, 1974). Pentru clasificarea 
dendroclimatologică se folosesc câteva variante ale analizei componentelor principale, PCA 
(Frank & Esper, 2005a; Tardif et al., 2006; Büntgen et al., 2006), sau analizei ierarhice a 
clusterilor, HCA (Zang et al., 2004; Bunn et al., 2005; Koprowski & Zielski, 2006).  

Deoarece aceste metode diferă din punct de vedere statistic, folosirea lor în analiza 
aceluiaşi set de date conduc cel mai adesea la rezultate diferite (Orlóci, 1978). Ca urmare 
comparații ale proprietăţilor specifice între metoda analizei componentelor principale și 
analiza ierarhică a clusterilor, nu se pot efectua. Cu toate acestea prin rularea unui set de date 
folosind cele două metode de clasificare s-au obţinut rezultate identice. Cunoscând acest caz 
susţinem ideea conform căreia metode diferite de clasificare pot permite obținerea de rezultate 
comune atunci când se folosesc pentru măsurare aceleași unități (Campell et al., 2007). Până 
în prezent o comparație detaliată între metode nu există. 

Primele serii dendrocronologice din România elaborate conform cerințelor ITRDB, 
pentru stejar și gorun, s-au realizat abia după anul 1990 (Borlea, 1999; Tissescu, 2001; Popa 
2002; Botar et al., 2008; Neagu, 2011, Matei, 2011; Nechita & Popa, 2012; Nechita, 2012). 
Se remarcă cercetările dendrocronologice întreprinse de Baboș & Eggertsson în anul 2002, 
când au creat o serie de 588 de ani pentru stejar, în Maramureș.  

3.2. Stadiul actual al cunoştinţelor în dendroclimatologie 
Andrew E. Douglass a observat în anul 1904 în pădurile din apropierea Flagstaff – ului 

că un anumit număr de inele din apropierea scoarţei sunt mult mai mici decât celelalte din 
vecinătate, numărând un număr de 21 de inele. În acelaşi an a analizat un trunchi de arbore 
din curtea unui fermier şi a observat că arborele prezintă un model similar cu excepţia faptului 
că în loc de 21de inele foarte mici a numărat doar 11. Pe baza acestor informații a dedus că 
arborele a fost tăiat în anul 1894 (Schweingruber, 1996). Acestea sunt printre primele 
observaţii reținute în istorie cu privire la influenţa climatului asupra creşterii arborilor şi 
modul variat în care poate fi utilizată această informaţie, respectiv: cuantificarea influenţei 
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climatice, datarea pe baza modelului regional indus climatic şi separarea creşterilor din două 
regiuni diferite. 

Numeroase cercetări au analizat relaţia dintre climat şi creştere radială, parte din ele 
diferenţiate pentru lemnul timpuriu, lemnul târziu şi inelul anual. În Franţa (Lebourgeois, 
2004, Bergès et al., 2008), au obţinut corelaţii mari între creştere şi climat atunci când bilanțul 
hidric şi temperatura minimă au fost luate în considerare ca şi predictori. Corelaţiile cu 
temperatura maximă nu au fost semnificative decât pentru luna iulie în analiza lemnului 
târziu. Studiul climatic a scos în evidenţă câteva luni cu influenţă asupra creşterii, respectiv 
precipitaţiile din octombrie precedent şi mai anul curent, şi temperaturile minime din luna 
mai. Coeficientul de corelație cel mai mare a fost observat în toate cazurile în luna mai cu 
semnificaţie pozitivă pentru precipitaţiile medii. Corelaţia dintre inelul total şi factorii 
climatici prezintă de asemenea valori semnificative pentru precipitaţiile din lunile noiembrie 
anul precedent şi iunie anul curent, ambele cu influenţă pozitivă asupra creşterii. 

Investigarea intra-anuală a corelației dintre dimensiunea vaselor aferente lemnul 
timpuriu și condițiile climatice de la începutul sezonului de vegetație au evidențiat o puternică 
legătură între cele două elemente analizate (Fonti & García-González, 2008). Rezultatele în 
acest sens au arătat că mărimea medie a vaselor din lemnul timpuriu au un răspuns diferit și 
mai puternic decât oricare altă variabilă a inelului anual de creștere radială, în ciuda faptului 
că semnalul comun și variabilitatea scade, de la an la an. Acest răspuns este evident în siturile 
cu uscăciune excesivă, fiind calculată o corelație puternică cu precipitațiile din primăvara 
formării vaselor. Acest lucru ce poate fi exprimat și prin faptul că formarea vaselor se 
corelează cu mai puține procese fiziologice, spre deosebire de creșterea radială, care este 
controlată de un număr mare de factori. 

Media temperaturilor lunare și a precipitațiilor poate explica între 5 și 72 % din variația 
anuală a lățimii inelului anual de creștere pentru arborii vii (Lebourgeois et al., 2004; Pilcher 
& Gray, 1982; Rozas, 2001). Inelul de creștere anual este cel mai adesea corelat pozitiv cu 
precipitațiile din primăvară în special iunie și iulie (Pilcher & Gray, 1982; Rozas, 2001; 
Lebourgeois et al., 2004; Čufar et al., 2008 a,b). Aceasta indică faptul că lățimea inelului 
anual este cu atât mai mare cu cât cantitatea de precipitații din lunile de vară este mai mare. În 
centrul și nordul Europei, veri călduroase cu temperaturi mari în lunile mai, iunie și iulie, 
afectează în mod pozitiv lățimea inelului de creștere anuală (Pilcher & Gray, 1982; Esper et 
al., 2002; Dagmar et al., 2008). În sudul Alpilor și în zona Mării Mediteraneene temperaturile 
peste medie din lunile mai, iunie și iulie au un efect negativ asupra procesului de creștere 
(Čufar et al., 2008 a,b).  

Lemnul timpuriu se corelează cu valorile climatice descrise de sfârșitul sezonului de 
vegetație precedent formării inelului de creștere radială. Spre exemplu lățimi mari ale inelului 
de creștere se corelează pozitiv cu precipitațiile abundente din lunile octombrie și noiembrie 
anul precedent (Lebourgeois et al., 2004; Pilcher & Gray, 1982), iar inelele de mici 
dimensiuni se corelează puternic cu temperaturi scăzute care determină o scădere a nivelului 
hidric în aceste două luni (Pilcher & Gray, 1982; Wazny & Eckstein, 1991). Din cele afirmate 
mai sus se poate concluziona că stejarul din Europa preferă lunile de iarnă blânde și umede. 

Influența condițiilor climatice anuale asupra procesului de bioacumulare prezintă 
anumite particularități în Suedia (Drobyshev et al., 2008). Factorul care controlează creșterea 
este reprezentat de precipitațiile anului curent (iunie – iulie) și cele din sezonul precedent 
respectiv luna august. Temperatura din iulie anul curent și august anul precedent prezintă o 
corelație negativă în raport cu creșterea radială. Temperatura din octombrie precedent este 
corelată pozitiv, iar anii fără extreme marcante, cel mai adesea sunt influențați strict de 
variația precipitațiilor atmosferice din perioada sezonului de vegetație. Majoritatea 
anomaliilor reprezentate de creșteri foarte mici sunt asociate cu temperaturi extreme, anii 
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caracteristici din această regiune nu coincid cu cei raportați în alte părți ale continentului 
European.  

Modelarea răspunsului climatic al stejarului permite reconstituirea sa pentru perioade 
pre-instrumentale, folosind seriile de creștere cu acoperire mare în timp. Asemenea 
reconstituiri permit identificarea anomaliilor climatice și perioadele extreme climatice, care au 
un potențial de influențare asupra agriculturii, economiei sau chiar social. O reconstituire de 
acest gen este publicată pentru SE Sloveniei pe perioada de 584 de ani și ne dezvăluie anii de 
secetă și cu exces de umiditate pentru toată lungimea sa (Čufar et al., 2008 a). Treizeci și 
patru de procente din anii prezentați ca fiind extrem de secetoși sunt menționați și în scrierile 
locale.  

În Irlanda bazat pe o cronologie datată provenită dintr-o turbărie s-a observat cum 
creșterea mărimii populației de stejari coincide cu perioadele de secetă din Holocen. Spre 
deosebire de aceasta o creștere a numărului de construcții și forturi a fost observată în Epoca 
Bronzului și a Fierului, ceea ce coincide cu perioade de relativă umiditate și o reducere a 
populației de stejari. Aceste aspecte au fost explicate prin sporirea numărului de clădiri ca 
urmare a stabilirii triburilor în zone cu hrană abundentă, care este rezultatul unor ani cu 
umiditate normală (Turney et al., 2006). Nu doar inelul de creștere radială poate oferi 
informații referitoare la influența climatului asupra acumulării de biomasă ci și caracteristici 
precum: lemnul târziu (Weigl et al., 2008), dimensiunea celulelor țesutului conducător (Fonti 
et al., 2007; González & Eckstein, 2003), concentrația de izotopi stabili de carbon, oxigen și 
hidrogen (Weigl et al., 2008). 

Condițiile de secetă extremă ce au afectat vestul Europei în anul 2003 au determinat 
intensificarea studiilor în această direcție, stejarii fiind foarte puternic afectați (Bréda et al., 
2006). Rezultatele sunt multe, în primul rând au fost cuantificate schimburile survenite între 
sol – plantă – atmosferă, prin modele statistice, ca de exemplu declinul transpirației, al apei 
absorbite și al CO2 asimilat prin stomate. Pe baza modelelor statistice formulate, s-a estimat 
nivelul apei absorbit de plantă în anul 2003. Cunoașterea deficitului apei din sol a stat la baza 
măsurării indexului nivelului de apă stocat în sol și în final s-a cuantificat intensitatea 
stresului indus de secetă, cu precădere în xilem. De asemenea, s-a observat pe baza analizei 
conținutului de amidon stocat la sfârșitul perioadei de vegetație a anului 2003 evoluția 
coroanei arborilor de la începutul perioadei de vegetație respectiv: conținutul scăzut de 
amidon a fost puternic corelat cu numărul mare de ramuri moarte (Rust & Roloff, 2004). 

Componentele anatomice ale lemnului (17) printre care numărul de inele începând de la 
măduvă, lățimea inelului, variațiile intra-anuale, textura inelului, densitatea și procentul de 
țesuturi în lemnul timpuriu și cel târziu, media diametrului și numărul vaselor din lemnul 
timpuriu, formarea lemnului de duramen, etc. au fost interpretate cu ajutorul imaginilor 
radiografice efectuate pe carote de 2 mm diametru (Guilley & Nepveu, 2003). Această 
abordare diferită a permis stabilirea influenței formării duramenului asupra densității lemnului 
din inelul anual de creștere radială. 

În ultimii ani, variația radială a lățimii inelului de creștere și densitatea lemnului a fost 
studiată prin tehnici de microdensitometrie (Knapic et al., 2007), mai puțin dezvoltate până la 
momentul respectiv. Observațiile întreprinse au permis cunoașterea faptului că stejarul de 
plută are o densitate foarte mare, puțin variabilă intra-anual. S-a mai observat de asemenea că 
densitatea inelelor scade de la măduvă spre scoarță foarte repede până la al cincisprezecelea 
inel, după care scăderea este foarte lejeră. Din măsurători a rezultat că lățimea inelului anual 
este mare, media fiind de 3,9 mm (4,2 mm, în primii 30 de ani), iar lemnul târziu reprezintă 
57% din creșterea totală. 

Multe studii au demonstrat faptul că la gorun densitatea lemnului este corelată puternic 
și pozitiv cu lățimea inelului anual, dar rezultatele au fost bazate pe analiza variabilității între 
arbori și mai puțin din punct de vedere al variației gradientului ecologic la scară mare (Bergès 
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et al., 2008). În particular s-a observat o corelație pozitivă între lățimea inelului de creștere și 
densitatea medie. Spre deosebire de aceasta s-a obţinut o corelație negativă puternică în raport 
cu vârsta cambială – vârsta măsurată de la măduvă – (Zhang et al., 1993; Degron & Nepveu, 
1996; Guilley et al., 1999). Stejarul fiind o specie cu inele poroase, se poate separa ușor 
lemnul de densitate mică (lemn timpuriu) și cel de densitate mare (lemn târziu). Creșterea 
radială se mărește în general asociată cu un procent mai mare de lemn târziu și o densitate mai 
mare a lemnului timpuriu și târziu (Zang et al., 1993). Bazat pe relația pozitivă dintre 
densitatea medie și lățimea inelului de creștere al arborelui pe de o parte și vârsta cambială pe 
de alta s-a ajuns la concluzii antagoniste. Aceasta fiind explicată prin complexitatea factorilor 
ce influențează creșterea (Ackermann, 1995; Guilley et al., 2004).  

Interesul foarte mare pe care îl arată anumite state precum Suedia în conservarea 
exemplarelor naturale de stejar de pe teritoriul țării, au determinat studii ce ne oferă 
posibilitatea înțelegerii efectelor vârstei asupra acumulării de biomasă și în special a variației 
lățimii inelului anual (Drobyshev et al., 2008). Modelele stochastice formulate pentru arbori 
între 150 și 200 de ani au evidențiat o rată a mortalității empirică de la 0 la 13 % cu o medie 
de 1,68 %. Pentru arborii cu vârsta peste 200 de ani media ratei de mortalitate este de 1,1 %. 
Arborii proveniți din păduri dese sunt mult mai puternic influențați de rata mortalității (3,2 
%), comparativ cu cei crescuți în arborete rare (1,2 %). Abundența cea mai mare a arborilor 
morți datorită fenomenului de îmbătrânire este în jurul valorii de 100 de ani.  

O metodă mai deosebită de investigare a răspunsului arborelui la influențele climatice 
este cea prin care se analizează izotopii de 13C (Ponton et al., 2001). Analiza comparativă a 
răspunsului izotopilor de 13C demonstrează un comportament ecologic diferit al speciilor 
stejar (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea), în special al răspunsului lor la secetă, baza 
fiziologică a acestei diferențe nefiind înțeleasă până în prezent. Diferența dintre cele două 
specii a răspunsului izotopilor a fost stabilă în timp și independentă de fluctuațiile climatice. 
Corelație puternică și pozitivă s-a observat între media valorilor suprafeței vaselor din lemnul 
timpuriu și izotopii de 13C, maximul fiind măsurat în anul 1976 (an foarte secetos), r = 0,86.  

Condițiile climatice din ce în ce mai aride, în care posibilitatea producerii și extinderii 
focului în păduri naturale la limita inferioară a vegetației forestiere a permis cercetătorilor din 
țări precum Spania o analiză in situ a răspunsului arborilor de stejar după incendiere (Espelta 
et al., 2006). In funcție de specie s-au separat diferențe raportate la sezon de vegetație și vârsta 
arborilor. Cele mai mari pagube le suferă plantulele tinere spre deosebire de arborii maturi 
prin pierderea unei cantități de biomasă. 

În România cercetările din domeniul dendrocronologiei au avut un puternic caracter 
ecologic, de evaluare prin metode de dendroecologie a impactului asupra degradării mediului 
cu precădere a poluării asupra creșterii arborilor (Tissescu, 1988; Tissescu, 1990; Ianculescu, 
1987; Ianculescu, 1975). În anul 2011 două teze de doctorat întreprinse de Neagu și Matei au 
înglobat și activități de dendrocronologie cu implicații de climatologie, aceste studii fiind 
localizate în Câmpia Vlăsiei și Câmpia Română. 

Primul studiu în domeniu a fost efectuat pe un trunchi fosil de stejar din albia râului 
Siret. Pentru această serie s-au aplicat metode statistice de analiză a variației sezoniere și de 
eliminare a efectului indus de factorul vârstă (metoda Ballot – Besson). S-a analizat influența 
petelor solare și a temperaturii medii anuale în variațiile multianuale ale lățimii inelului de 
creștere. De asemenea, pe baza elementelor analizate autorii reușesc să dateze trunchiul fosil 
de stejar. Autori folosind metode dendrocronologice au evidențiat o bună corelație între 
variațiile anuale ale inelelor de creștere, prin analiza densității și indicele de umiditate anual 
”de Martonne” (Tătăranu & Popescu, 1988 b).  

În anul 2012 au apărut două lucrări, prima a urmărit reconstituirea indicelui standardizat 
al precipitațiilor (SPI), ca fiind un indicator al gradului de uscăciune, pentru luna în care 
climatul influențează cel mai puternic creșterea în zona studiată,  respectiv iulie. Tot aici s-au 
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analizat anii cu exces sau deficit de umiditate pentru regiunea de Vest a României (Nechita & 
Popa, 2012). Cea de-a doua lucrare a urmărit observarea diferenței răspunsului climatic pentru 
speciile de stejar și gorun din același sit. Pentru aceasta s-au analizat componentele intra-
anuale ale arborelui lemnul timpuriu și lemnul târziu pentru două serii dendrocronologice din 
regiunea Vaslui (Nechita & Popa 2011). 

3.2.  Aspecte privind cercetările de dendroarheologie 
Dendroarheologia se definește ca fiind știința folosirii inelelor de creștere radială pentru 

situarea în timp și spațiu a unui material lemnos provenit dintr-un sit arheologic sau artefact 
(Baillie, 2000). Este o metodă științifică de determinare exactă a perioadei de timp în care a 
fost tăiat un arbore, transportat, prelucrat și pus în operă. Lemnul împreună cu piatra au fost 
încă din perioada preistorică materialele cele mai folosite atât pentru construirea locuințelor 
cât și pentru îmbogățirea acestora cu diverse obiecte necesare existenței umane. 

Naturaliștii francezi Duhamel și Buffon, în anul 1737 au descoperit că fiecare al 29-lea 
inel de creștere începând de la scoarță spre măduvă are o formă deosebită de celelalte. Alte 
investigații ulterioare confirmă anul 1709 ca fiind un an eveniment. Interdatarea bazată pe 
lățimea relativă a inelului anual a fost fondată cu adevărat de către A. C. Twining în 
Connecticut (1827), de matematicianul Charles Babbage în Anglia (1838), Jacob Kuechler în 
Texas (1859) și apoi de către Douglass (1904) (Cook, 1990). Acesta din urmă este considerat 
părintele dendrocronologiei, iar din asocierea cu antropologul american Clark Wissler au 
rezultat numeroase descoperiri preistorice în vechile așezări ale indienilor americani. 

Remarcate au fost ruinele Aztece și runele de la Pueblo Bonito, denumind noua 
procedură ”cronologia clădirilor”. Interesul deosebit arătat pentru plasarea exactă pe scara 
temporală a pieselor de lemn arheologic descoperite a făcut posibilă crearea primei metode de 
datare denumită ulterior ”Metoda Douglass” (Fritts, 1976). Ulterior cercetările au evoluat în 
mod spectaculos în funcție de gradul de implicare al fiecărui stat, foarte multe astfel de 
cercetări fiind de interes național, examinându-se cultura, obiceiurile înaintașilor și chiar 
revendicarea pe perioade prestatale a teritoriilor naționale. Multe state au făcut din astfel de 
cercetări un scop de mândrie națională (Germania, Anglia, Franța). 

În prezent pentru zona Europei centrale există studii amănunţite asupra lemnului de 
stejar găsit în diverse situri arheologice, care implică analiza perioadelor de construcţie a 
aşezărilor şi tipul de lemn folosit (specii cu lemn dur longevive sau specii cu lemn moale şi 
longevitate mică). Interesul nu s-a rezumat la analizarea obiectelor mari sau valoroase, 
investigându-se chiar și lemnul folosit pentru uneltele din perioada preistorică (Baillie, 1988). 
Cele mai importante realizări au fost în primul rând crearea de serii dendrocronologice cu o 
acoperire în timp foarte mare.  

Cea mai importantă utilizare a seriilor dendrocronologice formate a fost în 
dendroarheologie, fiind folosite ca serii de referință pentru datare. Începând din 1984, când a 
fost formată prima serie lungă de stejar s-a încercat datarea pilonilor din lacurile din Centrul 
Europei pe care erau construite locuinţe lacustre în neolitic. Astfel între lacurile Constance şi 
Geneva s-au observat mai multe perioade în care nu a existat activitate antropică cu precădere 
între neolitic şi epoca bronzului. Aceste decline demografice care acoperă perioade de la 
câteva decenii până la câteva secole, au fost interpretate prin prisma reveniri ecosistemului la 
forma lui iniţială de pădure naturală.  

Studiul pilonilor aflați în lacuri din perioada neolitică expuşi eroziunii a fost realizat cu 
multă atenţie și de către Billamboz (2003), aceștia au grupat diferite caracteristici ale pilonilor 
în aşa numitele „dendro - types”. Schweingruber în 1996 vorbește despre datarea așezărilor 
lacustre din apropierea Lacului Zurich, unde s-a stabilit că erau aproximativ 20 de sate cu 
maximum 100 de locuitori în perioada Neoliticului. Astăzi peste 1 milion de oameni locuiesc 
în Zurich şi în apropiere, pe baza acestor informații putându-se face o idee asupra 
modificărilor produse Terrei de către factorul antropic în aproximativ 4000 de ani. Prin 
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datarea diverselor obiecte sau construcții din lemn s-au putut face observații importante 
pentru omenire, dovedind importanța acestui domeniu.  

Până în secolul XIX, înainte de revoluţia industrială, lemnul a reprezentat principalul 
material de construcţie. Diferenţe regionale în ceea ce priveşte forma şi calitatea lemnului, ca 
de altminteri şi motive independente de acestea, precum ar fi raţionamentele economice, au 
implicat Europa într-un complex proces de comercializare a lemnului. La fel ca orice proces 
economic schimburile s-au bazat pe cerere şi ofertă, iar oferta era cel mai adesea variată de la 
lemn pentru mine, construcţii, nave până la lemn din care se efectuau sculpturi sau alte 
elemente de artă. Din probele descoperite în apropierea Mării Mediterane s-a putut observa 
faptul că a existat comerț cu lemn, de mai bine de 4 milenii, în această zonă.  

Interpretarea cea mai bună pentru rezultatele provenite din studii dendrocronologice, cu 
privire la fenomenul de îndepărtare pe suprafeţe mari ale pădurilor din istoria omeniri, este 
dată de fluctuațiile pieţei lemnului (Baillie, 1988). Pe baza acestor observaţii s-a putut studia 
interesul omenirii pentru o anumită specie de lemn într-o anumită perioadă şi variaţiile cererii, 
observându-se că lemnul de stejar a reprezentat o materie primă aflată în permanentă cerere, 
variind doar volumul tranzacţionat (Schweingruber, 1996). 

Implicate în studiul dendroarheologic au fost, în principal, laboratoarele 
dendrocronologice ale universităților din întreaga lume. În Sud Estul Americii, cercetări 
conduse de către laboratorul din Tucson (Laboratory of Tree-Ring Research – LTRR), care 
deține cea mai lungă tradiție în studiul dendroarheologic din lume, au efectuat nenumărate 
studii cu referire la datarea construcțiilor preistorice aparținând vechilor civilizații indigene 
Navajo, Ute, Hopi, Zuni și Puebloan (Nash, 2002). Pentru prima dată s-a studiat 
comportamentul uman pe baza inelelor de creștere radială (Dean, 1996). Aici s-au încercat 
primele reconstituiri climatice prin care au fost puse în evidență perioade de uscăciune ce au 
determinat schimbări sociale majore (Stahle et al., 2009). Astfel de corelații simpliste pot 
determina o analiză a evoluției istoriei raportată la necesitățile maselor. Referitor la aceasta, 
un studiu relativ recent (Büntgen & Tegel, 2011) a încercat reconstituirea pe baza inelelor de 
creștere radială a anomaliilor climatice din ”mica eră glaciară„. Pe baza rezultatelor obținute 
s-a observat cum climatul ploios a favorizat dezvoltarea populațiilor de șoareci, care au fost 
principalii agenți de extindere a ciumei. 

Laboratorul de dendroarheologie al Universității Cornell are meritul de a fi așezat pe 
scara temporală cele mai multe case istorice din New York și Nordul Americii. Se lucrează 
pentru datarea lemnului foarte vechi provenit din excavări, lacuri și drumuri cu scopul de a 
îmbunătăți seriile de referință existente și de a le extinde cât mai mult în timp, până în prezent 
ajungând în perioada târzie a Pleistocenului (Griggs, 2006).   

Universitatea din Arkansas, departamentul de științe geografice, a făcut importante 
progrese în investigarea climatului din trecut și efectul acestuia asupra culturii umane din 
America și Mexic (Cleaveland et al., 2003; Terrell, 2005). Investigații ale arhitecturii 
naționale s-au desfășurat pe scară mare în țări precum Canada – Vancouver, British Columbia 
unde s-au datat elemente din secolele XVI până în secolul XX (Smith et al., 2005). Clădiri 
Acadiene au fost investigate  de către Leighton și Laroque, în Canada. Pe de altă parte toate 
încercările de datare a elementelor de arhitectură indigenă din Newfoundland au eșuat 
(Bridge, 2006). 

Conform catalogului European și asociației Tree-Ring Research există mai mult de 50 
de laboratoare de dendroarheologie în Europa, toate fiind implicate în datarea obiectelor 
istorice. Sculpturi din lemn de stejar din Nordul Europei, au fost datate cu succes spre 
exemplu statuetele din catedrala din Lübeck (Eckstein, 2007). Cărți medievale care au coperți 
din lemn de stejar sau fag, au fost datate. O importanță deosebită au primit instrumentele 
muzicale (Burckle & Grissino – Mayer, 2003; Grissino – Mayer et al., 2004; Grissino – 
Mayer et al., 2005; Topham, 2001). În ideea datării și separării originalelor de falsuri s-a 
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acordat o prioritate analizei dendro - provenienței arborilor, ceea ce a determinat posibilitatea 
specificării arealelor preferate de fiecare producător așa cum este cazul instrumentelor 
muzicale (Haneca et al., 2009). 

Dendrocronologia a dat rezultate eficiente în analiza probelor de lemn provenite din 
perioada romană, în Vestul și Centrul Europei (Haneca et al., 2005 b; Nicolussi, 2005), dar 
mult mai slabe rezultate au fost obținute în Italia și zona Mediteraneană unde nu sunt serii de 
referință încă. Datarea siturilor arheologice în estul Mediteranei a fost un pas important în 
extinderea dendroarheologiei în aceste zone (Hughes et al., 2001; Kuniholm, 2000; 
Kuniholm, 2001; Manning et al., 2001).  

În Germania laboratorul Universității din Hamburg a prezentat datarea orașului 
medieval Lübeck, iar din seriile obținute s-au făcut observații asupra creșterii pădurilor în 
trecut, transportul lemnului dintr-o zonă în alta, relațiile economice bazate pe lemn ca obiect 
comercial și sezonul de tăiere a lemnului. Din toate aceste observații s-au desprins noi 
cunoștințe asupra proprietăților și calității lemnului (Eckstein, 2007; Eckstein & Wrobel 
2007). Universitatea din Hohenheim deși a creat cea mai lungă cronologie din lume încercă să 
formeze cronologii regionale pentru a le putea folosi în variate moduri inclusiv pentru studiul 
construcțiilor istorice (Friedrich et al., 2004). Laboratoarele din Berlin, Frankfurt, Göttingen, 
Hohenheim, Köln și altele din Germania realizează studii în mod regulat privind activitatea de 
datare a artefactelor istorice atât din Germania cât și din restul lumii (Heussner, Westphal, 
Leuschner, Tegel, Billamboz, Schmidt). Epoca fierului este mult studiată în Europa, rezultate 
importante au obținut Grabner et al.,( 2007). Prin aceste studii s-a realizat o mai bună 
înțelegere a acelei perioade. 

O temă foarte importantă adoptată de dendroarheologie este originea lemnului respectiv, 
provenienţa lui. Pe baza unor astfel de analize se pot determina relaţiile comerciale dintre 
state, tehnicile folosite pentru tăierea şi transportul pieselor, în special cele folosite pentru 
construcţii de mari dimensiuni sau obiecte de artă. Această temă a apărut atunci când s-a 
încercat datarea unor artefacte din stejar găsite în Anglia (Baillie, 1984), şi a unor picturi din 
Olanda, Nordul Germaniei şi Danemarca (Eckstein et al., 1986). Încercările de datare a 
obiectelor cu serii locale au eşuat, punându-se problema originii lemnului. Răspunsul a apărut 
un an mai târziu (Wazny, 2002), când s-au descoperit documente care demonstrau că din 
portul Danzig se transporta lemn încă din secolul X, iar ulterior seriile din Polonia au putut 
data cu precizie obiectele imposibil de datat iniţial. De asemenea, din documentele găsite s-a 
putut constata dispariţia majorităţii pădurilor de stejar din Polonia care ulterior au fost 
înlocuite de agricultură. Tot din aceste documente s-a aflat că majoritatea lemnului transportat 
din portul Danzig era adus din Prusia.  

În Franța s-au făcut diverse cercetări asupra lemnului provenit din construcțiile romane, 
dar și din lemnul provenit din colecții vechi egiptene (Haneca et al., 2005b). Cercetări de 
dendroarheologie au fost făcute și în zone cu potențial redus, precum Belgia (Haneca et al., 
2005c). Prin studii comparative canalizate în zona Alpilor s-a putut determina importanța 
pădurilor în perioada romană precum și cantitatea de cunoștințe acumulate în domeniul 
prelucrării și transportului lemnului pe distanțe mari (Tegel et al., 2010). Franța are de 
asemenea o lungă tradiție în dendroarheologie, un potențial ridicat avândul arhitectura 
națională din partea de nord a țării, deoarece partea din sud a cunoscut o dezvoltare mai mare 
a arhitecturii din piatră. 

Foarte des ambarcațiunile din perioade antice descoperite în urma săpăturilor 
arheologice au constituit obiectul de studiu al dendrocronologilor (Haneca et al., 2009). 
Foarte multe ambarcațiuni care nu au putut fi datate. Motivul este nepotrivirea seriei 
rezultante din măsurătorile inelelor de creștere anuale ale arborilor din care au fost 
confecționate aceste nave cu seriile master existente până în prezent. Răspunsul la astfel de 
neconcordanțe vine de cele mai multe ori după ce sunt create mai multe serii 
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dendrocronologice cu caracter regional. În această direcție este benefic a se aminti și despre 
faptul că volume foarte mari de lemn au fost transportate încă din perioada Romană din 
Dacia, unde exploatarea lemnului valoros se făcea chiar și în condiții considerate vitrege în 
zilele noastre, așa cum este cazul stâncăriilor de pe Valea Cernei. Mențiuni despre comerțul 
cu lemn se regăsesc în actele vremii. Astfel, în  Nordul țării la Satu Mare se însemnează că 
trunchiuri de stejar au fost tăiate și transportate în Veneția, Italia, lemnul fiind folosit pe post 
de piloni de susținere.   

Siturile arheologice din Anglia sunt de asemenea foarte cunoscute, deoarece aici s-a 
reușit formarea unei serii dendrocronologice de referință a doua ca lungime în timp, cu care s-
au datat foarte multe așezări preistorice și a stat la baza interpretării modificărilor climatice 
din trecut (Baillie, 2000; Baillie & Brown, 2002; Boswijk & Whitehouse, 2002; Crone & 
Mills, 2002; Hillam & Groves, 2003). În Anglia o muncă deosebită s-a desfășurat pentru 
datarea elementelor eclesiastice din arhitectura catedralelor (Bridge, 2006), a orașelor 
medievale (Crone, 2000), a castelelor (Arnold et al., 2005), a caselor și arhitecturii autohtone 
(Arnold et al., 2006; Bridge, 2005). Aceste studii au scos în evidență condițiile extreme 
particulare din trecut prin studiul inelelor de creștere radială (Baillie, 2001; Leuschner et al., 
2002). 

În sudul Alpilor, respectiv Italia, Slovenia și Austria, datarea siturilor foarte îndepărtate 
în timp nu a fost posibilă până recent deoarece nu au existat cronologii de referință foarte 
lungi, iar datarea cu seriile din nordul Alpilor a eșuat. Importanța dendrocronologiei și a 
studiului patrimoniului cultural a fost puternic influențată de către studiile efectuate în Italia 
pe lemnul provenit din clădirile istorice din Veneția, biserica Sf. Nicolae de la Tormina – 
Sicilia și alte clădiri din centrul și sudul Italiei (Romagnoli et al., 2004). Numărul mare de 
studii provenite din diverse colțuri ale lumii au determinat luarea în calcul a lemnului din 
alburn atât prin numărul de inele cât și ca estimare a lățimii lor (Romagnoli et al., 2004).  

În Italia, la laboratorul din Verona s-au datat numeroase clădiri din Veneția, Nordul 
Italiei. În laboratorul de la Viterbo s-au datat clădiri din lemn din centrul și sudul Italiei 
(Romagnoli et al., 2004). În Slovenia s-au făcut progrese în domeniul dendroarheologiei prin 
eforturile Universității din Ljubljana (Čufar, 2008a,b; Levanic et al., 2001). Ungaria a depus 
eforturi de creare a unei serii de 405 ani (Grynaeus, 2000). 

Dendroarheologia este foarte bine dezvoltată în Polonia (Wazny, 2002). De asemenea și 
țări precum: Estonia (Läänelaid & Eckstein, 2003), Lituania (Pukiene & Ožalas, 2007), Latvia 
(Zunde, 1999) sunt bine reprezentate. O atenție deosebită au primit obiectele de artă care 
datorită valorii lor foarte mari au cerut în primul rând o datare exactă și apoi crearea de 
metode non-distructive de analiză. Printre cele mai reprezentative lucrări au fost tablourile 
pictate din secolul XVI, Henri Bles din Belgia (Fraiture, 2002).  

Două tablouri cu același nume ale artistului german Hans van Essen de la Muzeul 
Estonian de artă din Tallin confecționate din lemn baltic (Läänelaid & Nurkse, 2006), au 
primit ajutorul dendrocronologiei pentru ca istoricii de artă să identifice relația dintre ele 
(Bauch, 2002). S-a descoperit noi informații despre folosirea lemnului în atelierul lui 
Rembrandt prin instrumentul datării. Investigații asupra lemnului arheologic au fost efectuate 
și în Norvegia (Thun, 2005), Danemarca și Suedia (Bonde & Springborg, 2005), Olanda 
(Jansma et al., 2004; Vernimmen & Sass-Klaassen, 2004) și Belgia (Haneca et al., 2009). În 
Austria dendroarheologia a rezolvat o problemă aparent imposibilă a ”acoperișului de aur – 
Das Goldene Dachl”, (Nicolussi et al., 2005), din Innsbruck.  

Importante artefacte ale culturii Egiptene și Palestiniene nu s-au putut data, datorită 
lipsei seriilor de referință. Posibilitatea de creare a unor astfel de cronologii este limitată 
deoarece pădurile din aceste zone care au oferit lemn pentru construcția artefactelor au 
dispărut cu mult timp în urmă. Astfel, chiar dacă lemnul din artefacte poate constitui baza 
unor cronologii acestea pot rămâne doar flotante neputând fi legate cu prezentul prin arborii 
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vii. Chiar și așa investigații ale vegetației din trecut au o mare importanță (Liphschitz & 
Biger, 2001). 

În Asia, Japonia reprezintă statul cu cele mai multe realizări. De remarcat este 
încercarea reușită de datare a templului Horyuji din Nara în anul 594 D.H., fiind posibil cea 
mai veche construcție din lemn, care se mai păstrează și astăzi. În Japonia s-au folosit pe scară 
largă metode nedistructive precum ar fi razele X sau tomograful pentru datarea 
ambarcațiunilor din lemn (Okochi et al. 2007). Tot în Asia, de această dată în Nord, respectiv 
Mongolia, ca un rezultat al intenselor strădanii s-a realizat datarea celor mai vechi mănăstiri și 
cimitire din zonă (Nachin & Serjbaatar). În Rusia, partea din Asia a țării s-au descoperit 
așezări din secolul XV (Gurskaya, 2005). 

Majoritatea obiectelor despre care am vorbit până în prezent au fost conservate în 
condiții de umiditate redusă, dar există și artefacte conservate în condiții de umiditate precum 
canoele, bărcile și vapoarele, găsite în toate părțile lumii și datate în toate perioadele 
civilizației umane. Cercetarea unor astfel de construcții implică și ajutorul dendroarheologiei 
deoarece prin studii specifice există posibilitatea determinării locului de proveniență și a datei 
de construcție (Daalen & Van der Beek, 2004; Dobbs & Bridge, 2000; Dudley et al., 2002). 

În domeniul arheologiei primul studiu din România poate fi considerat datarea 
mănăstirilor de lemn din Maramureș și încercarea de datare a Mănăstirii Putna (Baboș & 
Eggertsson, 2002). Cercetări arheologice au fost întreprinse cu preponderență în Transilvania 
și izolat în Maramureș de către István Botár, cele mai cunoscute fiind în colaborare cu 
Grynaeus András (2007, 2008).  

Estimarea vârstei absolute este foarte importantă în datare, iar pentru determinarea 
acesteia, foarte importantă este delimitarea primului inel de creştere de lângă măduvă şi a 
ultimului de lângă scoarţă (Baillie, 1988). Este de asemenea posibilă aproximarea perioadei în 
care arborele a fost tăiat în funcţie de particularităţile anatomice ale primului inel de creştere, 
respectiv primăvara devreme, vara sau în perioada octombrie anul precedent, aprilie anul 
curent. Inelele tinere prezintă anumite caracteristici specifice lemnului prin care circulă seva, 
de regulă nu sunt mai mult de 20 de inele anuale de creştere, dar variabilitatea este foarte 
mare chiar şi în cadrul aceleiaşi colectivităţi.    

Dendrocronologia este cel mai precis instrument de datare, numeroase publicații reflectă 
realizările din acest domeniu. Arborii crescuți în zonele temperate și aride ale globului conțin 
în structura internă a lemnului informații legate de condițiile climatice ale fiecărui an 
calendaristic în care au crescut. Arbori crescuți în condiții similare cel mai adesea răspund în 
mod similar la acțiunile factorilor externi, printr-o diminuare a lățimii inelului anual atunci 
când sunt nefavorabile și invers. Un interes cu adevărat particular s-a manifestat pentru 
lemnul baltic care are un model cu totul deosebit. De menționat este și faptul că în toată lumea 
s-au creat numeroase cronologii nu doar pentru stejar care a fost mai aprofundat în acest 
studiu, dar și alte specii ca de exemplu molid sau brad. În acest studiu am analizat cu 
preponderență stejarul și gorunul deoarece în România majoritatea obiectelor sau 
construcțiilor destinate a dăinui în timp au fost construite din arbori din aceste specii. 
Folosirea de metode nedistructive a permis analiza a foarte multe obiecte fine de valoare 
inestimabilă culturală și de patrimoniu. Datarea coperților de cărți sau a icoanelor oferă o 
imagine asupra potențialului foarte mare pe care dendroarheologia îl are în România.  
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4. Metodica de cercetare 

4.1. Zona de studiu 
Prin prezenta teză de doctorat s-a constituit o rețea de serii dendrocronologice pentru 

speciile de stejar şi gorun din România, zonă caracterizată prin condiții climatice și 
topografice distincte. Relieful este principalul factor care influențează distribuția parametrilor 
climatici în România. Altitudinea este elementul hotărâtor în distribuția parametrilor climatici. 
Temperatura medie anuală scade pe latitudine cu trei grade (°C) de la Nord la Sud, iar raportat 
la altitudine diferența este de 14°C, între punctul cu cota minimă existent pe litoralul Mării 
Negre și cei mai înalți munți din Carpații Românești - Făgăraș. În același model pot fi înscrise 
și precipitațiile care sunt de asemenea influențate puternic de altitudine. În ceea ce priveşte 
elementul de relief reprezentat de câmpie, în zona Moldovei precipitațiile sunt în jur de 400 
mm, iar în Câmpia de Vest sunt ceva mai mari ajungând până la 600 mm. Masele de aer 
oceanic determină precipitații ce ajung la 1500 mm în zonele montane expuse, influenţând 
regional şi zona depresionară. Zona de dealuri și podișuri este cea mai întinsă ca suprafață 
comparativ cu celelalte forme de relief de pe teritoriul țării, altitudinea medie este de 800 m. 

Relieful exercită o acțiune complexă și permanentă asupra climei, contribuind în bună 
măsură la diversificarea proceselor și fenomenelor atmosferice, împreună cu alți factori 
climatici generali. Deoarece stejarul este foarte puternic influențat de către precipitații este de 
înțeles atenția atribuită formelor locale de relief care interacționează cu climatul. O 
caracteristică esențială care trebuie luată în considerare în analize climatice și apoi construirea 
de diverse modele de reconstituire a parametrilor climatici este influența antropică asupra 
mediului geografic cu influențe severe asupra climei (Chiriță et al., 1977).  

În cele ce urmează voi prezenta zonele de studiu separat, dispuse în raport cu principale 
forme de relief existente. Voi începe cu Podișul Moldovei deoarece aici sunt localizare 
majoritatea siturilor, dacă le raportăm la numărul total. Deoarece este o zonă vastă 
caracterizată în mare de aceleași condiții; am inclus aici și două serii din zona Subcarpaților 
de Curbură, Vizantea (VIZG), Vintileasca (VING) și una din Republica Moldova (CODS). 
Seriile Avrămeni (AVRS), Liveni (LIVS), Zamostea (ZAMS), Lozova (CODS) și Vintileasca 
(VING) au fost preluate din baza ICAS. Seriile de stejar și gorun de la Pătrăuți (PATS, 
PATG), Dolhasca (DOLS), Târgu Neamț (TNES), Podu Iloaiei (PILS), Chetrosu (CHES, 
CHEG), Vaslui (VASS) și Vizantea (VIZG) au fost prelevate ca urmare a activității practice 
derulate prin prezentul studiu (Tabel 4.1). 

Din Dobrogea s-au recoltat probe din singurele arborete de stejar cu vârstă 
semnificativă ce au fost descoperite pe grindurile de la Letea (LETS) și Caraorman (CARS), 
acestea fiind și cele mai lungi serii de stejar introduse în studiu. Activitatea de recoltare a 
probelor a fost efectuată în anul 2006, fiind condusă de Dr. ing. Popa Ionel.  

Sudul României, unde includem pe lângă Câmpia Română și partea sudică a 
Subcarpaților de Curbură, este reprezentat de cinci serii dendrocronologice, dintre care trei 
sunt prelevate de la stejar și doar două de la gorun. Siturile sunt denumite după localitățile 
cele mai apropiate, la care s-a adăugat ultima literă ca fiind inițiala speciei respectiv stejar sau 
gorun. Seriile de stejar sunt: Mătăsaru (MATS), Mănăstioara (MANS) și Roșiorii de Vede 
(ROSS), iar cele de gorun de la Tisău (TISG) și Mănăstioara (MANG). Toate au fost recoltate 
pentru prima dată în cadrul prezentului studiu. 

Din ultima categorie fac parte opt situri localizate în Vestul țării, cu centrul în Podișul 
Transilvaniei. Seria cea mai îndepărtată la vest este cea de la Banloc (BANS), pentru ca în 
Nord, reprezentativă din acest punct de vedere să fie seria de la Satu Mare (SMAS). Pe lângă 
acestea au mai fost luate în calcul și seriile de stejar și gorun de la Baia Mare (BMAS), 
Bistrița (BISS, BISG), Borlești (BORS, BORG) și Cașolț (CASS) (Figura 4.2). Din baza de 
date existentă în cadrul Stațiunii de Cultură a Molidului Câmpulung Moldovenesc s-au folosit 
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seriile BANS, și parțial BORG. Parțial deoarece seria existentă în cadrul ICAS avea doar 12 
probe individuale, prelevate în anul 2001, ea fiind completată cu încă 47 în anul 2011. Seriile 
SMAS, TISG și VIZG au fost recoltate împreună cu Tomasz Wazny, în cadrul proiectului 
”Bridging the gaps in tree-ring records: Creating a high-resolution dendrochronological 
network for South-Eastern Europe for dating of historical objects and evaluation of regional 
climate patterns.” (Figura 4.2). 

Tabel 4.1. Informații despre seriile dendrocronologice și localizarea siturilor. 

Nr. 
crt. Specia Cod Latitudine 

Longitudi
ne 

Altitudi
ne (m) 

Nr. 
arbori 

Nr. 
carote 

Anul 
recoltării 

1. Q. robur AVRS 48°00′58″ 26°58′43″ 170 20 37 2007 
2. Q. robur LIVS 47°58′12″ 27°03′46″ 214 14 28 2007 
3. Q. robur ZAMS 47°52′21″ 26°15′25″ 293 30 30 2007 
4 Q. robur PATS 47°46′17″ 26°09′07″ 452 21 42 2008 

5. 
Q. 

petraea PATG 47°46′17″ 26°09′07″ 452 25 50 2008 

6. Q. robur DOLS 47°27′16″ 26°40′12″ 463 26 52 2008 
7. Q. robur TNES 47°14′08″ 26°14′35″ 494 35 35 2009 
8. Q. robur PILS 47°06′23″ 26°56′32″ 215 30 30 2008 
9. Q. robur CHES 46°33′54″ 27°30′25″ 307 32 32 2008 

10. 
Q. 

petraea CHEG 46°33′54″ 27°30′25″ 307 31 31 2008 

11. Q. robur CODS 47°06′51″ 28°21′18″ 231 16 16 2006 
12. Q. robur VASS 46°32′52″ 27°48′10″ 144 25 25 2008 

13. Q. 
petraea VIZG 45°57′16″ 26°46′43″ 543 42 42 2011 

14. Q. 
petraea VING 45°37′18″ 26°41′19″ 1017 8 8 2005 

15. Q. robur CARS 45°03′12″ 29°22′10″ 2 40 40 2006 
16. Q. robur LETS 45°20′47″ 29°30′39″ 2 27 27 2006 

17. Q. 
petraea TISG 45°08′43″ 26°28′27″ 322 45 45 2011 

18. Q. robur MANS 44°36′41″ 25°26′56″ 160 22 22 2009 

19. Q. 
petraea 

MANG 44°36′41″ 25°26′56″ 160 30 30 2009 

20. Q. robur MATS 44°42′45″ 25°26′36″ 186 23 23 2009 
21. Q. robur ROSS 44°07′57″ 25°02′24″ 87 23 23 2008 
22. Q. robur BMAS 47°39′08″ 23°39′18″ 281 45 45 2011 
23. Q. robur BANS 45°22′57″ 21°11′50″ 90 25 25 2007 
24. Q. robur BISS 47°07′22″ 24°29′46″ 419 30 60 2009 

25. Q. 
petraea BISG 47°07′22″ 24°29′46″ 419 31 62 2009 

26. Q. robur BORS 47°41′05″ 23°16′03″ 160 44 44 2011 

27. Q. 
petraea 

BORG 47°41′05″ 23°16′03″ 160 47 47 2011 

28. Q. robur CASS 45°45′43″ 24°16′30″ 430 28 28 2008 
29. Q. robur SMAS 47°49′28″ 22°47′48″ 119 40 40 2011 
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Cașolț                                                                                                                             Dolhasca 

  
Mănăstioara                                                                                                                   Vizantea

   

Bistrița                                                                                                                   Satu Mare

  

Figura 4.1. Imagini reprezentative ale siturilor din zona Cașolț, Dolhasca, Mănăstioara, Satu 
Mare, Bistrița și Vizantea (Original). 
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Figura 4.2. Localizarea rețelei de serii dendrocronologice pentru speciile de stejar și gorun 
analizate (Original). 

4.2. Setul de date climatice 
Mediile lunare și sezoniere ale temperaturilor și precipitațiilor au fost folosite pentru 

analiza relației dintre creștere radială și climat. Datele climatice (temperaturi și precipitații) 
provin din baza de date CRUTS 3.1 (Jones & Harris, 2008), pentru perioada 1901 – 2009. S-a 
preferat utilizarea acestor date comparativ cu cele instrumentale deoarece acoperă o perioadă 
mai mare de timp și rezoluția gridului este satisfăcătoare 0,5° x 0,5° (Frank et al., 2007a). 
Datele provenite de la stațiile meteorologice locale sunt de maximum 40 – 50 de ani cu 
numeroase lipsuri, dar și distanța dintre situri și cea mai apropiată stație meteo de multe ori 
este mai mare de câteva zeci de kilometri.  

Ciclurile astronomice diurn și anual tind să impună, în funcție de latitudine, o 
regularitate a regimului termic. Temperatura medie lunară și anuală reprezintă încă de la 
începuturile climatologiei românești unul dintre parametrii climatici cel mai des analizați și 
măsurați. Din analiza acestui parametru, valorile temperaturii medii lunare prezintă un minim 
înregistrat de regulă în lunile ianuarie sau februarie și un maxim înregistrat la majoritatea 
stațiilor în luna iulie. Seturi de date de la stații reprezentative situate la altitudini diferite, ne 
indică faptul că valorile acestui parametru scad odată cu creșterea altitudinii. Repartiția 
temperaturii în raport cu altitudinea se poate abate de la această regulă mai ales în zonele 
depresionare (Depresiunea Bistriței, Depresiunea Maramureșului), unde cu precădere noaptea 
și mai ales în anotimpul rece predomină fenomenul de stratificare și acumulare a aerului rece 
pe fundul acestor forme de relief, ducând la apariția fenomenului de inversiune termică, 
evidențiate și în valorile medii lunare ale temperaturii aerului din sezonul rece. 

În perioada de iarnă temperaturile medii sunt negative pe cea mai mare parte a 
teritoriului țării. Temperaturile medii pozitive din anotimpul rece sunt localizate pe zone 
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restrânse respectiv: Litoralul Mării Negre (2°C), partea estică a Dobrogei și Delta Dunării 
(1°C), și dealuri joase ale Banatului unde valorile oscilează în jurul la 1°C. Primăvara 
temperaturile medii sunt pozitive atingând chiar 10°C în Câmpia de Vest, culoarul Dunării, 
estul Câmpiei Române, Delta Dunării și Litoralul Mării Negre. 

Vara se caracterizează prin cele mai mari temperaturi medii lunare, în zonele studiate, 
pe alocuri se depășește valoarea de 22°C. Toamna temperaturile medii lunare revin la valori 
apropiate de cele din primăvară, diferența cea mai mare dintre cele două anotimpuri fiind 
observată pe Litoralul Mării (3°C), în rest diferențele dintre temperaturile medii se reduc 
semnificativ de la câteva zecimi până la 1,5°C. Temperatura medie anuală a aerului indică 
cele mai ridicate valori în Delta Dunării, Lunca Dunării, sudul Câmpiei Române, sud – vestul 
Câmpiei Banatului, fiind delimitate de izoterma de 11°C. Izotermele de 10°C și 11°C 
delimitează cea mai mare parte a Câmpiei Române, Câmpiei de Vest, și parțial Podișul Getic, 
Subcarpații de Curbură și Dealurile de Vest. Izotermele de 10°C, 9°C și 8°C, traversează 
zonele de deal, podișuri și unele depresiuni intramontane. 

 

Figura 4.3. Parametri climatici reprezentativi pentru seriile de la Baia Mare, Letea, Roșiorii de 
Vede și Pătrăuți. Bare verticale – precipitațiile medii lunare; linie continuă – temperaturile 
medii lunare. (Sursa datelor CRUTS 3.1). 

Cele mai importante fenomene ce afectează direct creșterea arborilor fiind data medie a 
primului îngheț și cea a ultimului îngheț, dar mai ales extremele acestor două, înghețul 
timpuriu și cel târziu. În medie data primului îngheț pentru zona depresionară intramontană 
din estul Transilvaniei este 11 – 21 septembrie, fiind cu aproximativ 10 zile mai timpuriu 
decât perioada valabilă pentru Podișul Moldovei și Transilvaniei. Între 11 și 21 octombrie 
înghețul la sol se produce pentru aproape toate regiunile țării, cel mai târziu se instalează acest 
fenomen după 21 octombrie, în sudul Banatului și al Olteniei. Ultimul îngheț se produce în 
ordine inversă pentru zonele enumerate mai sus, prima dată fiind notat în luna aprilie pe 
litoral și sud vestul Olteniei. Ultima decadă a lunii aprilie permite apariția ultimelor înghețuri 
târzii pentru Podișul Moldovei, Podișul Transilvaniei și nordul Câmpiei de Vest. Cele mai 

-10

10

30

50

70

90

Pr
ec

ip
ita

tii
 (m

m
)

Baia Mare
281 m

679 mm
9,1 °C

-6

-1

4

9

14

19

24

T
em

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Letea
2 m

338 mm
10,9 °C

-10

10

30

50

70

90

I F M A M I I A S O N D

Pr
ec

ip
ita

tii
 (m

m
)

Rosiorii de Vede
87 m

517 mm
11,6 °C

-6

-1

4

9

14

19

24

I F M A M I I A S O N D
Te

mp
er

atu
ra

 (º
C)

Patrauti
452 m

623 mm
6,7 °C



 

 25 

târzii apariții ale ultimului îngheț (ultima decadă a lunii mai) au fost semnalate în zonele 
depresionare intramontane din estul Transilvaniei (Moldovan, 2003). 

Principala caracteristică a regimului precipitațiilor atmosferice și a repartiției lor spațio 
– temporale o reprezintă marea variabilitate și discontinuitate în timp și spațiu. Regimul 
precipitațiilor decurge din interacțiunea factorilor genetici generali ( la nivel continental) cu 
factorii locali. Teritoriul României se află sub influența centrilor barici care acționează în 
Europa din zona de interferență a maselor de aer tropicale cu cele polare. Cadrul creat de 
circulația atmosferică generală și de fluxul de radiație solară corespunzătoare latitudinilor 
mijlocii, precum și relieful major, implică o complexitate a proceselor meteorologice. 
Obstacolul orografic al munților Carpați și dispunerea sa concentrică, determină schimbarea 
direcției de deplasare a maselor de aer, modifică și transformă proprietățile fizice ale aerului, 
intensifică și diminuează viteza lor de deplasare, particularități resimțite cu precădere în 
regimul precipitațiilor. Toate acestea sunt amplificate de micro-forme de relief locale (Bâzâc, 
1983).  

Sectorul vestic al țării este frecvent expus advecției maselor de aer oceanic iar sectorul 
estic, sudic și sud – estic, caracterizat de un grad mai ridicat de continentalism determină 
deosebiri majore. Forma arcului carpatic, deschiderea sa spre vest și grandoarea impun 
maselor de aer din vest o concentrare a liniilor de curent, favorizând intensificarea 
precipitațiilor pe versanții vestici și nordici, spre deosebire de versanții estici unde 
precipitațiile sunt diminuate cantitativ. Descendența aerului și încălzirea sa adiabatică sunt 
procese frecvente pe versanții estici și sudici ai Carpaților, precum și văile și depresiunile 
intracarpatice, cu efect similar de reducere a cantității de precipitații. 

Masele de aer mediteranean umed în deplasarea lor spre Europa estică și centrală, sunt 
cel mai afectate de prezența obstacolului natural muntos, adesea fiind deviate spre interiorul 
continentului. Aceste influențe se resimt cu precădere în sudul și sud – vestul țării, imprimând 
precipitațiilor influența regimului mediteranean, cu cantități mai ridicate în perioada de iarnă. 

Analiza repartiției pe teritoriu a cantităților de precipitații pentru fiecare lună a anului 
evidențiază potențialul pluviometric al diverselor regiuni. În ianuarie Câmpia și Dealurile 
Vestice au cantități cuprinse între 35 și 40 mm în centrul și vestul Câmpiei Române și 
Subcarpații Transilvaniei. Câmpia Transilvaniei, Podișul Moldovei, podișul Dobrogei și 
Câmpia Bărăganului au aproximativ 20 – 30 mm, și cantități puțin mai coborâte în Delta 
Dunării și Subcarpații Moldovei. În februarie, cantitățile medii de precipitații sunt 
aproximativ la fel cu cele din ianuarie, cu deosebirea că, în Câmpia Română cantitățile cresc 
de la est spre vest. În luna martie cantitatea de precipitații crește față de luna precedentă 
pentru toate zonele țării, astfel în Podișul Dobrogei cantitățile de precipitații sunt mai mari cu 
3 – 5 mm față de luna precedentă, în Moldova cu 5 – 10 mm, în Câmpia Română cu 4 – 7 
mm, în Transilvania cu 2 – 7 mm.  

În aprilie cantitățile medii de precipitații se intensifică ca urmare a intensificării 
activității ciclonilor islandezi, ce traversează Europa Centrală, ceea ce determină creșterea 
cantității de precipitații pe întreg teritoriul țării peste 40 - 45 mm. În luna mai precipitațiile 
atmosferice sunt în cantități mai mari ca urmare a pătrunderii pe teritoriul României a maselor 
de aer umed, oceanic, dar și dezvoltării convecției termice. Rezultatul este creșterea cantității 
de precipitații cu 5 – 10 mm față de luna precedentă în Dobrogea, cu 10 – 20 mm în Moldova, 
Transilvania, Banat. Iunie este aproape pentru tot teritoriul țării, luna cu cele mai mari 
cantități de precipitații de pe tot parcursul anului. Cel mai adesea sunt sub formă de averse, iar 
repartiția cantitativă este foarte neuniformă.  

În luna iulie cantitățile de precipitații se mențin ridicate, dar puțin mai mici decât luna 
precedentă. În repartiția lor se poate observa că centrul și regiunile periferice ale țării se 
deosebesc de sectorul nordic și cel sudic, mai puternic se diferențiază zona vestică de cea 
estică. În câmpiile din sudul și vestul țării, Dealurile Vestice și Podișul Moldovei cantitățile 
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lunare se situează între 50 și 80 mm. Cantitatea de precipitații crește raportat cu altitudinea în 
Subcarpați, Podișul Transilvaniei, și Podișul Central Moldovenesc ajungând la 80 – 100 mm 
(Rădăuți, Sibiu). În luna august predomină regimul anticiclonic, cu o primă consecință 
diminuarea semnificativă a cantității de precipitații. Nivelul precipitațiilor fiind mai mic în 
aproape toate zonele țării cu aproximativ 5 – 15 mm. Septembrie este dominat de anticiclon 
iar temperaturile în scădere determină reducerea rolului convecției termice la producerea 
precipitațiilor, din acest motiv scad destul de accentuat. 

Luna octombrie datorită activității frontale a ciclonilor ce se deplasează din Marea 
Mediterană spre Europa Centrală, peste Peninsula Balcanică sau Depresiunea Panonică, 
cantitățile de precipitații însumate în Banat și Dobrogea de sud sunt mai mari decât în restul 
țării. În Moldova centrală și de nord, Dobrogea, primesc cantități mai reduse de precipitații 
datorită advecțiilor repetate de mase de aer uscat provenite din Câmpia Rusă însumând 
cantități sub 30 mm. În noiembrie, deși se intensifică activitatea ciclonică, scăderea treptată a 
temperaturii aerului determină o scădere accentuată a căderilor de precipitații, de aceea 
mediile multianuale ale acestei luni scad cu precădere în jumătatea nordică a țării (25 – 40 
mm). În depresiunile intracarpatice și pe văile adânci din Moldova cantitățile sunt de 
asemenea reduse. În Câmpia Vestică scad de la nord (Satu Mare) spre sud (Sibiu).  

Luna decembrie este marcată de o activitate ciclonică mai intensă ceea ce favorizează 
creșterea cantității de precipitații, pe fondul temperaturilor reduse ce determină o scădere a 
acestora. Spre deosebire de noiembrie se constată o creștere cu 2 – 10 mm, cele mai reduse 
cantității fiind consemnate în Moldova, Dobrogea, depresiunile intracarpatice și Podișul 
Transilvaniei. În Podișul Moldovei suma precipitațiilor lunare medii este de 25 – 35 mm, și 
scade de la nord spre sud cu 2 – 3 mm. În Podișul Transilvaniei, și mai cu seamă în 
depresiunile periferice adiacente din sud (Sibiu), cantitățile medii de precipitații variază între 
25 și 32 mm. Spre nord aceste cantități cresc la 30 – 40 mm în centru și 35 – 50 mm în nord. 
Cantități de 45 – 55 mm se remarcă și în centrul și sudul Câmpiei de Vest. 

Concluzionând putem spune că siturile alese acoperă toate tipurile de climat existente 
pe teritoriul țării: temperat, continental și de tranziție. Caracteristicile temperaturii sunt redate 
de o scădere a valorilor medii din Sud spre Nord și în raport cu altitudinea. Vânturile sunt cele 
care conduc masele de aer cald sau rece și sunt diferite în funcție de anotimp. Iarna se 
evidențiază crivățul – aer polar continental rece și uscat, vântul de vest – curent de aer polar 
oceanic, rece și umed și austrul – mase de aer tropical cald. Vara se caracterizează prin vânt 
vestic sau nord vestic, care conduce aer oceanic umed, bogat în precipitații; în final aerul 
tropical uscat și fierbinte creează călduri toride în sudul țării. Separat de acestea cu un caracter 
local se menționează brizele marine. Cantitatea de precipitații scade la Vest spre Est și în 
raport cu altitudinea.  

Variabilitatea cea mai mare a nivelului precipitațiilor atmosferice este în perioada caldă 
a anului. Instabilitatea mare a cantităților de precipitații anuale a determinat apariția 
fenomenelor de secetă și exces de umiditate. Cei mai reprezentativi ani secetoși de pe 
teritoriul României au fost înregistrați în: 1872 – 1874, 1894, 1896, 1904, 1907, 1917, 1920, 
1924, 1929, 1934, 1942, 1945 – 1948, 1950, 1953, 1961, 1983, 1986, 1990, 1993, 1994, 2000, 
iar decenii secetoase 1942 – 1951, 1983 – 1992. Anii cu exces pluviometric sunt: 1870 – 
1872, 1884, 1887, 1897, 1912, 1915, 1919, 1941, 1944, 1969, 1970, 1975, 1991 – 1992, 1997, 
iar decenii ploioase: 1876 – 1885, 1910 – 1919, 1932 – 1941, 1966 – 1975 (Topor, 1963, 
Dragotă, 2006). 

4.3. Informații conținute în inelul anul de creștere radială la stejari 

4.3.1. Particularități privind procesele de creștere radială la genul Quercus 
În cele ce urmează vom explica procesele de creștere radială specifice genului studiat, 

deoarece reprezintă o bază solidă de la care trebuie pornită analiza răspunsului climatic al 
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speciei, observându-se particularități comparativ cu alte foioase. Analiza elementelor 
constitutive ale lemnului arborelui de la cele mai mici componente până la structuri complexe 
diferențiate în cadrul inelului anual este de folos pentru identificarea lemnului arheologic, ca 
prim act în procesul de datare. Al treilea motiv pentru care voi detalia structura anatomică a 
lemnului este reprezentat de faptul că această lucrare va analiza separat pentru prima dată în 
România lemnul timpuriu și cel târziu din cadrul inelului anual. 

Prin executarea unei secțiuni transversale într-un trunchi de arbore din genul Quercus se 
poate observa că acesta este alcătuit din următoarele elemente: coajă, alburn, duramen și 
măduvă (Figura 4.4) . Coaja este la rândul său formată din două zone, la exterior există un 
strat de celule moarte denumite ritidom, iar la interior un strat de celule vii numite scoarță vie, 
cambiu sau zona generatoare libero-lemnoasa (Graça, & Pereira, 2004). Cambiul se află între 
ritidom și lemn și este caracterizat printr-un strat de celule generatoare care formează spre 
exterior floem și spre interior lemnul. Coaja are caracterul de protecție și la speciile din genul 
Quercus fiind singurul element de diferențiere dintre speciile acestui gen atunci când se are la 
dispoziție doar trunchiul, deoarece lemnul este practic identic (Schweingruber, 1990). 

 

Figura 4.4. Secțiune transversală prin trunchiul arborelui. S – coaja; A – alburn; D – duramen; 
M – măduva. (Original) 

Lemnul este separat în două zone la exterior de culoare mai deschisă se observă 
alburnul iar la interior o secțiune mai întunecată denumită duramen. Alburnul, spre deosebire 
de duramen are o umiditate mai mare și constituie partea activă a arborelui (Arbellay, et al. 
2012). Lemnul de alburn este mai elastic mai permeabil, însă mai puțin rezistent. Lemnul din 
duramen prezintă proprietăți superioare din punct de vedere economic. Culoarea duramenului 
și modul de trecere de la culoarea alburnului la culoarea duramenului, conturul exterior al 
duramenului sunt elemente de identificare a speciilor. 

În interiorul cilindrului lemnos, central sau uneori excentric se află măduva, formată 
dintr-un țesut moale, afânat de culoare brună (Arnold & Mauseth, 1999). Grosimea măduvei 
poate depăși uneori și 6 – 8 mm, iar în secțiune transversală are un contur stelat. În secțiune 
longitudinală măduva apare ca o fâșie mai mult sau mai puțin dreaptă, cu lățime mai mică la 
baza trunchiului, crește spre coroană, după care se micșorează din nou (Choat et al., 2008). 

Pin secțiunea transversală a cilindrului lemnos se pot observa inelele de creștere anuale 
concentrice alcătuite din două zone colorate diferit ce se formează prin fracțiunea cambiului 
în sezonul de vegetație. Conturul inelului anual nu este regulat ci puțin retras spre interior în 
locul de intersectare cu razele medulare groase. Lățimea inelului anual variază în limite foarte 
mari chiar și în cadrul aceleiași specii în funcție de condițiile de mediu, vârstă, poziția 
arborelui în arboret, etc. (Sousa et al., 2009). O caracteristică aparte o prezintă arborii 
proveniți din lăstari unde inelele anuale din apropierea măduvei sunt mult mai late după care 
se îngustează în limitele mediei. În plan radial inelele au forma unor benzi longitudinale iar în 
plan tangențial apar ca suprafețe cu contur cub, parabolic, hiperbolic, ondulat sau oval. 

Inele de creștere radială se formează în majoritatea plantelor lemnoase perene, de la 
plante ierboase foarte mici până la arbori de dimensiuni foarte mari (Schweingruber, 1996). 
Creșterea în zone precum tropicele unde nu există o perioadă de repaus vegetativ este greu 
diferențiată, dar în toate zonele unde există o climă sezonieră se poate determina limita dintre 
perioade succesive de vegetație în cadrul creșterii arborilor. Ciclul sezonier indus de condițiile 
climatice marchează o perioadă de vegetație și una de repaus vegetativ care se instalează 
datorită condițiilor nefavorabile pentru procese fiziologice (Wimmer, 2002). La începutul 
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perioadei de vegetație celulele încep a se dezvolta diferențiat, apoi cresc iar în final se 
lignifică. Procesul de diferențiere a celulelor în funcție de proprietățile fiziologice pe perioada 
de vegetație creează cele două tipuri de lemn: timpuriu și târziu, cumulate definesc inelul 
anual de creștere (González & Eckstein, 2003).  

Lemnul timpuriu se formează din aprilie până în aproximativ luna iulie, respectiv prima 
parte a sezonului de vegetație mai este denumit și lemn de primăvară. Lemnul timpuriu este 
caracterizat prin celule mari, poroase cu pereții subțiri, cu densitate mai redusă de culoare 
deschisă (Matisons & Dauškane, 2009). Lemnul târziu este format în a doua parte a anului se 
mai numește și lemn de vară (Figura 4.5). Este alcătuit din celule cu pereți îngroșați care 
servesc pentru susținere. Lemnul de vară este mai compact, are o densitate mai mare și 
culoare întunecată (Cherubini et al., 2003). Structura celulelor este dictată genetic și 
modificată de factori de mediu care pot genera variații în ceea ce privește dimensiunile, gradul 
de lignifiere a pereților celulari, etc., (Kozlowski & Pallardy, 1997). Stejarul are lemnul 
eterogen ceea ce determină o diferențiere coloristică între lemnul timpuriu și cel târziu. 

Pe suprafața inelului anual, în secțiune transversală, apar găuri de diferite forme și 
mărimi numite pori. De obicei la stejari porii sunt de dimensiuni mari în lemnul timpuriu și 
mici în lemnul târziu, orientați inelar, iar golul celular este umplut cu membrane celulozice 
numite tile (Bonsen & Kučera, 1990). În secțiune transversală se pot observa numeroase benzi 
radiale subțiri de culoare și luciu diferit de lemnul periferic și se numesc raze medulare ce au 
rolul de conducere și înmagazinare a substanțelor nutritive, venite prin liber de la frunze și de 
conducere a apei din lemn către coajă. Razele medulare pornesc dintr-un inel anual și ajung 
până la coajă, iar cele care pornesc de la primul inel anual se numesc primare, celelalte 
numindu-se secundare (Schweingruber, 2007).  

 

Figura 4.5. Inelul de creștere radială. LW – lemnul târziu (lemnul de vară); EW – lemnul 
timpuriu (lemnul de primăvară); RW – inelul total. (Original) 

Razele medulare prezintă caracteristici dimensionale lungime (direcție radială), lățime 
(direcție tangențială) și înălțime (direcție longitudinală a arborelui). În secțiune longitudinală 
radială razele medulare apar ca benzi de diferite înălțimi așezate transversal pe inelele anuale. 
Benzile sunt înalte și lucioase de unde derivă denumirea de oglinzi (Leal et al., 2006). În 
secțiune longitudinală tangențială razele medulare apar tăiate transversal ca linii drepte, iar 
analizate după lățime acestea sunt vizibile cu ochiul liber în toate secțiunile și dispuse în mai 
multe raze medulare înguste numite și raze medulare false sau compuse. Razele medulare se 
îngroașă la limitele inelelor anuale și variază ca număr în funcție de înălțime de la bază unde 
se atinge un maxim spre coroană, după care crește din nou nesemnificativ. Numărul este mai 
mare la arborii crescuți în spațiu deschis spre deosebire de cei crescuți în masiv. Datorită 
numărului mare de raze medulare late, lemnul se despică foarte ușor (Ghețiu & Toporeț, 
2010). 

În cadrul inelului anual apar zone de celule de culoare mai deschisă grupate în variate 
forme numite celule de parenchim. Au rolul de a depozita substanțele nutritive de rezervă. În 
interiorul vaselor din lemnul duramenului se formează tile, celule celulozice sau de 
parenchim, cu o culoare mai deschisă uneori au aspect strălucitor (Leal et al., 2007b). Fibrele 
lemnoase sunt elemente alungite grupate în zone și mărimi diferite. Aceste zone se disting cu 
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ochiul liber, gruparea fibrelor în zone de culoare mai închisă și mai lucioase se observă în 
lemnul târziu (Chattaway, 1949).   

Dezvoltarea plantelor are loc atât în lungime cât și în grosime fiind asigurată de conurile 
meristematice. Celulele vii generează la exterior stratul protector (epiderma), iar la interior 
stratul generator – procambiul. Acesta generează spre exterior primele celule de coajă, iar la 
interior stratul de lemn, odată cu formarea primului inel generator se constituie cambiul – un 
strat de celule generatoare ce se divid, oferind dezvoltarea continuă a arborelui. Ca o 
particularitate a lemnului de stejar se poate enunța faptul că activitatea cambială de la 
începutul sezonului de vegetație începe înainte de apariția frunzelor, ceea ce a generat ipoteza 
că aceasta este susținută de rezervele din anul precedent formării inelului de creștere. Din 
punct de vedere al analizei dendroclimatice acest aspect este foarte important în explicarea 
corelației obținute cu climatul anului precedent. Important este de analizat dacă resursele 
provin din celulele de parenchim, sau condițiile climatice din lunile septembrie – octombrie – 
noiembrie anul precedent favorizează un start al activității cambiale din primăvara anului în 
cursul căruia se formează inelul de creștere radială. 

Arborii selecționați pentru a fi introduși în studiu au fost aleși conform principiilor 
dendrocronologiei (Fritts, 1976; Cook & Kairiukstis, 1990). Numărul arborilor nu a fost 
constant din cauze independente de autor deoarece starea fiziologică a arboretelor de stejar cu 
vârste peste 150 de ani este cel mai adesea deplorabilă fiind imposibilă recoltarea a mai mult 
de 17 arbori. Alteori am recoltat câte o probă de la un număr mare de arbori, sau un număr 
mare de carote, câte două pentru fiecare arbore. Aceasta s-a făcut pentru a obține o valoare 
medie a creșterii pentru fiecare arbore. 

4.3.2. Influențe interne și externe asupra creșterii 
Climatul este definit ca fiind expresia fenomenelor meteorologice exprimate pentru 

perioade mari de timp ce includ schimburi de energie şi materie între pământ şi atmosferă 
(Bates et al., 2008) fiind exprimat prin macroclimat și microclimat.  

Fiecare arbore este influenţat doar de acea componentă a vremii locale care gestionează 
creşterea. Elementele integrate condiţionate de parametrii meteorologici ale sitului definesc 
microclimatul. Microclimatul variază nu doar de la un individ la altul ci şi diferenţiat pentru 
diverse părţi ale aceluiaşi individ (rădăcină, tulpină, coroană). Microclimatul variază şi în 
funcţie de formele de relief locale. Cu toate acestea nu toate componentele microclimatului 
influenţează creşterea, doar cele care restricţionează anumite procese fiziologice ce au 
influenţă asupra creşterii (Grace et al., 2002).  

Creșterea este influențată de fiecare factor de mediu ce intră în interacţiune cu diferite 
părţi ale plantei în diverse moduri în diferite perioade ale unui an de vegetaţie şi repaus, şi de 
asemenea la intervale de timp diferite în viaţa unui arbore (Song et al., 1997; Copenheaver et 
al., 2009). Stabilitatea temporală a factorului limitativ analizat reprezintă un parametru 
statistic foarte important în reconstituirile climatice. 

Fenomenele fiziologice ce produc modificări chimice şi biologice precum difuziunea şi 
reacţiile chimice la nivel celular, se pot întâlni în toate organismele vii dar şi în trunchiurile 
moarte sau lemnul din construcţii care este afectat de activitatea agenţilor fitopatogeni. Cel 
mai adesea aceştia din urmă induc modificări structurale şi chimice ale lemnului.  

Modificările fiziologice depind în mare măsură şi de moştenirea genetică a speciei şi în 
particular a fiecărui individ (Biondi et al., 1992). Relaţia dintre factorul genetic şi mediul 
înconjurător care acţionează asupra mărimii inelului anual şi ale caracteristicilor structurale 
ale acestuia (densitate, lemn timpuriu, lemn târziu, conţinut de izotopi, etc.), este una directă 
în lanţ, redată astfel: potenţial genetic şi factori de mediu – creştere – caracteristici structurale 
ale inelului. Informaţiile ereditare sunt cele care stabilesc ce factor de mediu poate influenţa 
activitatea de creştere, ce mărime a acestui factor poate avea efect limitativ.  
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Anumiţi factori precum seceta din timpul sezonului de vegetaţie pot avea efecte 
imediate asupra creşterii şi a structurii inelului anual producând un lanţ de reacţii. Seceta din 
timpul iernii, în schimb nu va avea efecte asupra creşterii imediate, deoarece celulele sunt 
într-o perioadă de repaus vegetativ indus de temperaturile sub nivelul cerut de activitatea 
celulară. Seceta din lunile în care procesul de creştere s-a încheiat, activ fiind procesul de 
lignificare a pereţilor celulari şi îngheţurile târzii de asemenea au efecte ulterioare în anii 
următori asupra plantelor (Mahall et al., 2009). O intensitate mai mare a influenţei remanente 
este observată în lemnul speciilor de stejar la care există o anumită particularitate în ceea ce 
priveşte relaţia dintre apariţia sistemului foliar şi creşterea radială. 

Alţi factori precum moartea prin competiţie a unor arbori oferind mai mult spaţiu altora, 
incendiile, inundaţiile, rupturile de vânt, acţiunea în masă a agenţilor fitopatogeni, poluare pot 
determina modificări radicale imediate asupra structurii inelului anual de creştere (Parker et 
al., 1985). O creştere foarte mare sau foarte mică cel mai adesea este urmată de o perioadă de 
stabilizare şi ajustare comparativ cu cele de la creşterile arborilor vecini (Pontailler et al., 
1997). Factori precum nivelul de apă din celulă, transpiraţia, umiditatea solului, troficitatea 
solului, absorbţia apei, transportul apei în interiorul arborelui, factorii din sol care acționează 
asupra dezvoltării sistemului radicelar, sensibilitatea inelului anual, longevitatea speciei, 
vârsta arborelui, topografia solului, depunerile atmosferice (Schweingruber, 1996; Laubhann 
et al., 2009) sunt de asemenea inducători de reacţii ce pot fi stocate în lăţimea inelului anual 
de creştere. După cum se poate observa o multitudine de predictori care reprezintă cauza 
induc efecte memorate în compoziţia fizică, mecanică şi chimică inelului de creştere radială la 
arbori. 

S-au creat modele de cuantificare a relaţiei dintre efectele temperaturii şi ale 
precipitaţiilor asupra creşterii radiale care la rândul lor implică includerea a mult mai multor 
factori, fiecare model încercând să explice formarea inelelor, mai mari sau mai mici. Spre 
exemplu un model ce susţine formarea inelelor foarte mici la stejar are în componenţă nu mai 
puțin de douăzeci și patru de factori. Dintre aceștia menționăm: precipitaţiile scăzute, 
temperaturile ridicate, radiaţii solare mari, umiditate în sol scăzută, evapotranspiraţie rapidă, 
creşterea temperaturii plantei, intensificarea respiraţia, mărirea nivelul de stres din lipsa apei 
sau descreşterea activității în meristemele terminale şi în frunze (Fritts, 1976; Schweingruber, 
1996). 

Din analize complexe de dendrocronologie cu privire la influenţa factorilor poluanţi 
asupra creşterii radiale a rezultat că concentraţia de cadmium la stejar este întotdeauna mai 
mare în lemnul timpuriu decât în lemnul târziu (Fritts, 1976). Variaţia acumulării de cadiu pe 
milimetru de lăţime a inelului anual de creştere a arborelui este mult mai mică decât cea 
concentrată în inelul anual pe toată suprafaţa acestuia, ceea ce înseamnă că poluarea este 
direct proporţională cu cantitatea de lemn produsă. Pentru astfel de concentrări anormale de 
poluanţi s-a pus problema formării de serii separate, care pot fi folosite doar pentru 
identificarea perioadelor de creştere sau scădere a concentraţiei poluanţilor în zonele studiate. 

4.4. Realizarea seriilor dendrocronologice 

4.4.1. Recoltarea probelor 
Este un proces complex diferit de la lemnul viu la lemnul arheologic, și are o importanță 

deosebită deoarece nerespectarea principiilor se răsfrânge în mod direct asupra calității 
rezultatelor obținute. Carotele de creștere de la arborii vii se extrag de la înălțimea de 1,30 m 
de la sol, urmărindu-se partea cu vitalitatea fiziologică cea mai mare a arborelui, pentru a 
obține probe cu dimensiuni cât mai apropiate de măduvă. În cazul recoltării a două carote din 
trunchiul aceluiași arbore se va urmări ca probele să fie în plan diametral opus. Carotele se 
înmagazinează în tuburi de hârtie special concepute în care au fost transportate și lăsate spre 
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uscare. După ce s-au uscat se vor monta pe suporți, din lemn, speciali prin lipire cu adeziv, 
pentru ca apoi sa fie șlefuite cu benzi abrazive de granulații diferite, cu scopul de a se obține o 
suprafață plană și o bună imagine a limitelor inelelor de creștere anuale. 

La lemnul arheologic procesul este mult mai complex deoarece materialul folosit 
provine din diferite situri cu caracteristici variate. Pentru început este aproape impetuos 
necesar pentru o datare eficientă extragerea probelor cu măduva și scoarța nealterate, atunci 
când ele există. De asemenea o grijă deosebită trebuie acordată alburnului deoarece are 
caracteristici structurale diferite decât cele ale duramenului și la extragere există posibilitatea 
deteriorării. Lemnul arheologic are proveniențe din cele mai diferite de la arbori descoperiți 
pe câmp deschis sau turbării, până la lemn din construcții, unelte, obiecte de artă, stâlpi de 
susținere, etc.. Lemnul poate avea funcții primare precum este o clădire din lemn sau poate 
avea un caracter secundar, respectiv poate asigura o funcție de susținere așa cum se găsesc în 
construcțiile vechilor mănăstiri din Moldova - structură din lemn în interiorul zidului peste 
care s-a turnat zidărie din piatră – în funcție de aceasta rezultă și ușurința cu care se poate 
preleva proba de creștere. Metoda cea mai sigură pentru datare este prelevarea de carote de 
creștere în secțiune transversală pe direcția fibrei. 

Problemele apar atunci când lemnul este pus în operă și obiectele necesare a fi datate nu 
suportă deteriorare respectiv prelevarea de probe de creștere și atunci se folosesc metode 
nedistructive. Astfel de obiecte sunt cele din muzee, tablouri pictate, rame, obiecte muzicale, 
iconostase, icoane pe lemn, etc.. Metode ce includ prelevarea probelor cu burghie speciale 
folosite în asociație cu apa sau ”pe uscat”, analize cu raze X, analize ultrasonice, scanere de 
mare rezoluție, procedeul de ”lifting” sau fotografierea cu aparate foarte performante, sunt 
cele mai utilizate procedee de obținere a materialului ce urmează a fi supus analizei. Dintre 
toate procedeele folosite singurul ce poate fi greu de înțeles este cel de ”lifting” care 
presupune aplicarea unui clei special peste lemnul ce trebuie datat. Acesta se mulează după 
toate elementele anatomice ale lemnului iar după uscare această ”mască” se desprinde de 
lemn și pe ea se măsoară limitele inelelor sau chiar și elemente anatomice precum celulele. 
Acest procedeu este ideal pentru specii cu lemn poros precum este cazul stejarului (Baillie 
2001).  

Probele pot ajunge în laborator sub orice formă de la lemn în stare perfectă – carote sau 
rondele – până la înregistrări de densitate, fotografii, modele încleiate. Analizând în 
continuare probele de lemn trebuie să specificăm că acestea pot fi în stare udă, uscată, lemn 
solid sau puternic depreciat, pentru aceasta cel ce va efectua studiul dendrocronologic trebuie 
să distingă din probă toate caracterele specifice particulare nu neapărat cele provenite din 
variațiile inelului de creștere. 

Prepararea lemnului arheologic variază de la o metodă la alta. Pentru cele nedistructive 
se măsoară la scară 1:1 înregistrările de densiometrie sau mulajul de clei. Cea mai migăloasă 
este prelucrarea lemnului în stare brută. Scopul esențial este acela de a extrage caracterele 
specifice de creștere, motiv pentru care este primordial ca inelele de creștere să fie foarte bine 
vizibile. Diferiți specialiști au propus variate metode de prelucrare a probelor de lemn după 
cum acestea sunt recoltate ude sau uscate. Poate apărea întrebarea de ce nu lăsăm si probele 
ude să se usuce? Răspunsul este că odată scos lemnul dintr-un mediu anaerob după mai multe 
sute sau mii de ani, în contact cu aerul suferă modificări ireversibile ale structurii mecanice, 
foarte repede pe parcursul a câtorva zile, pentru aceasta lemnul trebuie datat în stare umedă. 

Pentru lemnul umed este preferată tehnica de tăiere sau rindeluire (geluire) și 
îndepărtare prin tăiere a structurilor lemnului vizibile sub nivelul celulelor individuale. 
Tăierea se face cu lame speciale foarte bine ascuțite ce asigură o vizibilitate foarte bună a 
suprafeței rezultate. Lemnul uscat se prelucrează identic cu cel provenit din arborii vii prin 
șlefuire cu benzi abrazive. După șlefuire probele sunt supuse unui jet puternic de aer pentru 
îndepărtarea prafului și rumegușului foarte fin, rezultat din șlefuire, din interiorul vaselor și de 
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la limita dintre lemnul timpuriu și cel târziu – depuneri formate ca urmare a trecerii de la o 
zonă cu lemn dur la una cu lemn mai puțin dur. 

Deoarece datarea cea mai credibilă este cea care ne spune anul când a fost tăiat arborele 
este foarte important să se păstreze scoarța și lemnul din alburn alături de lemnul de duramen. 
Cel mai adesea lemnul de alburn este eliminat de la construcție din anumite principii sau este 
foarte ușor depreciat de insecte (lemnul din clădiri), ceea ce creează dificultăți de datare 
pentru ambele tipuri de lemn – ud și uscat. La lemnul ud după uscare se denaturează singur 
datorită degradării fizice a întregii probe sau doar datorită uscării diferențiate a alburnului și 
duramenului, de aceea trebuie de măsurat cat mai repede după prelevare și stabilit modelul de 
creștere. 

4.4.2.  Măsurarea probelor  

Lățimea creșterii radiale se poate determina cu ajutorul digital pozițiometrului LINTAB 
și a programului informatic TSAPwin. Precizia de măsurare poate varia de la 0,01 mm la 
0.001 mm (Rinn, 2003). Valorile individuale obținute prin măsurare pot fi salvate în formatul 
standard Heidelberg (*.fh*), Tucson (*.rwl *.*) sau Excel CSV (comma separated) 
(*.xls,*csv, *txt), sau matrice (ASCII)  (*.txt *.*). Un alt program folosit este CooRecorder 
completat de CDendro, care măsoară imagini scanate. 

 Procedeele de măsurare a lemnului arheologic sunt la fel de variate ca și metodele de 
preparare, în esență rămâne ideea de a măsura lățimea fiecărui inel de creștere din imediata 
apropiere a măduvei și până la ultimul inel de creștere din vecinătatea scoarței, pe cât posibil. 
De altminteri inelele individuale se măsoară pe secțiunea radială, neexistând o regulă clară 
care să limiteze în alt fel procesul de măsurare. Factorii care trebuie urmăriți sunt următorii: 

- Măsurătoarea individuală a fiecărui inel trebuie să reflecte clar lățimea relativă a 
inelului măsurat până la granița cu precedentul inel. Uneori pentru măsurarea corectă a 
inelelor de creștere trebuie depuse eforturi foarte mari deoarece creșterile sunt reduse și 
este dificilă stabilirea limitei anuale a creșterii radiale (Figura 4.6 A). 

- Modelul de creștere general trebuie să reflecte măsurătoarea unde inelul este cel mai 
caracteristic (Figura 4.6 B). 

    

Figura 4.6. Diferite aspecte ce trebuie urmărite în procesul de măsurare. A – inele radiale cu 
creștere foarte redusă și limită nematerializată; B – model specific, reprezentat de creșteri 
normale între care sunt intercalate 2 -3 inele cu lățime mult redusă. (Original) 

Acești factori sunt denumiți ca o sinteză a experienței în datare și reprezintă o 
optimizare a modelului inelului de creștere radială. O altă alternativă procedurală este analiza 
a două sau mai multe raze în linie dreaptă de la măduvă la scoarță și apoi se va face media lor. 
În decursul procesului de măsurare este important a se marca modelul intervalelor regulate – 
în mod normal la fiecare zece inele, apoi la cincizeci și o sută – în scopul de a ușura o 
ulterioară verificare, și pentru a se evita pierderea unor inele în timpul măsurătorilor. 

După măsurare, în cazul când nu se folosesc programe informatice dar se folosesc rigle 
gradate micrometric, înșiruirea de numere rezultate se dispun grafic raportate la axa timp. 
Pentru datare unii operatori folosesc seriile de creștere alții seriile de indici. Pe grafic vor 



 

 33 

apare fiecare probă individuală cu scara la nivel anual  (de la numărul zero al inelul din 
apropierea măduvei) la maximum atins de serie (inelul din imediata vecinătate a scoarței, dacă 
există) – după datarea precisă se poate converti la scara calendaristică. Graficul poate prezenta 
adnotații de genul inele anormale, inele problemă,  poziția duramenului și a alburnului, 
numărul de inele din duramen și alburn, condițiile de tăiere a lemnului pus în operă respectiv 
de transformare din lemn rotund în prisme, etc..  

După ce s-a prelevat și preparat proba în urma măsurătorilor nu rămâne decât o înșiruire 
de numere și un grafic, proba în sine poate fi stocată într-un depozit pentru alte viitoare 
analize – acestea fiind valabile pentru probele uscate de lemn, fotografii și chiar modele de 
clei – ceea ce se poate considera un avantaj. În ceea ce privește lemnul umed este mult mai 
dificil deoarece contactul cu aerul le provoacă modificări subite și ireversibile. Chiar și 
înghețate ele vor fi dependente de cineva care va trebui să plătească cheltuielile de stocare, 
pentru care cel mai mult va costa factura la energie. La noi în țară conservarea lemnului 
arheologic se face doar la Muzeul de Istorie din Suceava și necesită pe lângă proceduri și 
cheltuieli mari și spații de expunere, acestea putând fi considerate a fi probleme. 

4.4.3. Interdatarea  
Acest proces este denumit și arta dendrocronologiei, și se realizează vizual prin 

intermediul programului informatic TSAPwin, utilizându-se metoda comparării grafice a 
seriilor de creștere radiale individuale cu seria de creștere medie. Statistic se verifică 
poziționarea în timp a fiecărei serii individuale cu ajutorul programului statistic COFECHA 
(Holmes, 1983; Cook & Peters, 1997), prin analiza corelației pe perioade intercalate de 50 de 
ani (Holmes, 1983). 

Esența acestui proces în datare o constituie identificarea modelului de creștere 
individual al fiecărei serii care va fi comparat cu al celorlalte serii sau cu al unei serii medie. 
Cel mai adesea și în special la cronologiile cu întindere mare în timp se pot deosebi anumite 
zone similare la toate seriile respectiv o reacție similară la factorii de mediu limitativi, ceea ce 
ușurează procesul de interdatare. În astfel de cazuri interdatarea se face vizual prin analiza 
graficului, iar formarea unei cronologii master se poate construi prin suprapunerea inelelor cu 
model similar în poziția relativ corectă. Seriile master concepute pentru situri restrânse unde 
variabilitatea nu este prea mare au avantajul eliminării unei mari părți din zgomotul asociat cu 
seriile individuale și cumularea semnalului similar. Experiența de datare (Baillie, 1995) ne 
spune că șansele de datare cele mai mari le au seriile master concepute pentru situri omogene. 
În practică cele mai folosite sunt programele statistice care calculează anumiți coeficienți de 
corelație cu o frecvență foarte mare, de la an la an.  

Statistici precum valoarea ”coeficientului german al variației paralele” (w), sau valoarea 
coeficientului t (Baillie & Pilcher, 1973; Munro, 1984), sunt foarte des folosiți. Au existat 
încercări de combinare a celor două măsuri de corelație descrise mai sus pentru a se obține o 
poziție mult mai puternică a corelației. Rezultatele obținute prin utilizarea programelor 
statistice reprezintă cel mai adesea un ghid pentru a observa posibilele potriviri, uneori 
acestea sunt pur statistice și irealiste practic. Potrivirile între modelul inelelor de creștere, 
chiar și în cazul mai multor probe prelevate de la același individ, nu sunt perfecte 100%. 
Dendrocronologii cu experiență caută potriviri pe care sunt dispuși să le accepte, bazate pe 
experiență, ca fiind corecta poziționare. 

Neînțelegerile dintre statisticieni și dendrocronologi s-au bazat pe acest punct de 
referință: statisticienii vorbesc despre ”toleranță statistică și nivel de semnificație” iar 
dendrocronologi vorbesc despre statistică ca fiind un ghid de îndrumare pentru a găsi cea mai 
semnificativă potrivire. Nu este neapărată nevoie a exista un coeficient de corelație t ridicat, 
pentru o toleranță statistică de p minimă, astfel încât datarea să fie considerată absolută 
(Baillie, 1995). Secretul reușitei constă în experiența operatorului și suprapunerea repetată de 
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mai multe ori a seriei de datat peste seria de referință ca o formă de replicație. Nu este corect 
ca dendrocronologi să privească doar spre o singură potrivire sau o singură valoare a 
corelației. Cel mai adesea corelațiile sunt multiple și pentru aceasta este necesară multă 
practică pentru a alege acceptabil. 

După măsurare, interdatarea este un pas foarte important înainte de a începe analiza 
propriu-zisă a seriei de creștere. Importanța acestui pas nu trebuie subestimată, prin ea se 
elimină erorile de măsurare, se înlătură ”inelele false”, și se inserează ”inelele lipsă”.   Un pas 
important îl constituie formarea seriilor dendrocronologice. Ele pot fi limitate la acel număr 
de ani pentru care seriile sunt bine reprezentate statistic pentru fiecare an – media seriilor, sau 
pot fi incluse toate valorile seriilor pe toată lungimea lor, chiar dacă nu există o bună 
replicație – media extinsă.  

De foarte mare importanță s-a dovedit a fi replicația sau repetiția probelor cu același 
semnal. Aceasta face posibilă determinarea corectă a unei serii dendrocronologice prin 
replicație analizată în raport cu o altă serie. Acesta este secretul formării seriilor 
dendrocronologice lungi din Germania și Anglia. Replicația primară este dată de potrivirile 
seriilor individuale ce vor forma o serie dendrocronologică a sitului. Cea secundară se obține 
prin compararea seriei medii a sitului cu alte cronologi din situri diferite, care tind să fie cât 
mai lungi iar datorită replicației interne, vor avea un model al inelului anual mai robust. 
Replicația terțiară reprezintă un test ce presupune analizarea corelației dintre seriile formate 
de operatori diferiți, diminuându-se în acest fel eroarea indusă de factorul uman.  

4.4.4. Standardizarea 
Pentru a separa influenţele ce condiţionează creşterea, s-a formulat principiul 

standardizării, foarte mult studiat în literatura de specialitate (Cook, 1985; Cook & 
Kairiukstis, 1990; Fritts, 1976; Schweingruber, 1996). Prin această modelare statistico-
matematică pot fi eliminate anumite influenţe nedorite şi maximizate efectele unuia sau ale 
mai multor factori omogeni. De asemenea, se modelează trendul indus de factorul vârstă, şi se 
evidenţiază variația de joasă frecvenţă sau de înaltă frecvenţă. Studiile ne arată că majoritatea 
cercetătorilor folosesc modele simpliste cel mai adesea fără a le combina cu tehnici variate de 
filtrare a variației nedorite. Standardizarea seriilor individuale de creștere s-a realizat pentru 
eliminarea semnalului non-climatic și pentru a se maximiza informația climatică din seria 
dendrocronologică. Prin standardizare s-a obținut transformarea seriei de creștere inițială într-
o serie de indici staționari cu medie unu și varianță relativ constantă. 

În cazul formării seriilor dendrocronologice medii din serii individuale alcătuite din 
secvențe cu variații mari de creștere induse de factorul vârstă influența vârstei se regăsește și 
în trendul cronologiei (Schweingruber, 1996). La seriile de creștere heteroscedastice trebuie 
stabilizată varianța pentru a se putea compara secvențe de creștere între arbori cu creșteri lente 
și arbori cu creșteri rapide. Importanța acestui procedeu statistic a determinat studii ample în 
urma cărora au apărut mai multe tehnici de standardizare. Standardizarea se poate face în 
două moduri respectiv: procedeul stochastice – diferite funcții de filtrare sunt folosite pentru 
fiecare arbore și procedeul deterministic – doar o singură funcție este folosită pentru toți 
arborii. 

Metoda de standardizare aplicată din ce în ce mai des se bazează pe procedeul stochastic 
de filtrare a fiecărei serii individual (Cook et al., 1994). Raportat la seriile individuale – care 
diferă ca vârstă unele față de atele – variate funcții și în special funcția spline (Cook & Peters, 
1981), separă zgomotul specific fiecărei serii, obținându-se prin eliminarea sa o creștere a 
semnalului comun și o evidențiere mult mai clară a variației semnalului climatic din cadrul 
seriei medii rezultate. 

Climatul variază în diferite scări temporale, iar secvențele de creștere ale arborilor 
reflectă un amalgam de diferite frecvențe. Filtre diferite pot fi folosite pentru studiul variației 
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unei frecvențe particulare și eliminarea variațiilor nedorite. În funcție de lungimea filtrului 
folosit este definită mărimea maximă a variației lățimii inelului de creștere rezultată în seria 
de indici. Spre exemplu înalta frecvență a variației poate fi pusă în evidență prin folosirea 
unui filtru cu lungime mică, spre deosebire de media și joasa frecvență pentru care lungimea 
filtrelor este mare (Esper et al., 2002). Pentru analize pe perioade mari decenale sau multe-
decenale de reconstituire a trendului climatic spre exemplu se folosesc filtre cu lungimi mari 
cu acoperire de cel puțin un secol (Esper et al., 2002; Cook et al., 2004). 

 

Figura 4.7. Curba de creștere radială pentru stejar de la Podu Iloaie după aplicarea a două 
standardizări. A – creșterea radială medie încadrată de intervalul de încredere; B – indici de 
creștere reziduali rezultați după aplicarea funcției spline de 100 de ani prin care se conservă 
variabilitatea multi - decenală; C – indici de creștere reziduali rezultați după aplicarea funcției 
spline de 30 de ani care descrie variația creșterii multianuale; roșu – media mobilă de 20 de 
ani prin care se reliefează trendul diferit al celor trei serii dendrocronologice. 

Calculul statistic s-a realizat cu ajutorul programului informatic ASTRANwin (Cook, 
1985), seriile rezultate fiind trei: standard (STD) – valoarea medie a indicilor de creștere, prin 
aplicarea mediei robuste biponderate, ce conține autocorelația dintre indici, reziduală (RES) – 
se obține prin aplicarea unui model autoregresiv la seria reziduală, eliminându-se 
autocorelația, astran (ARS) – se obține prin combinarea modelului teoretic autoregresiv cu 
seria reziduală. În cazul datării nu este folosită standardizarea seriile de creștere individuale 
comparându-se cu seria de referință. Mai rar se utilizează programul statistic R Gui 
(http://www.r-project.org/) care prin pachetul ”detrendeR” oferă posibilitatea calculării 
indicilor rezultați din standardizare.  

Analiza de față s-a bazat pe o dublă standardizare, ambele fiind de tipul spline mobil. 
Lungimea primei funcții spline folosite a fost de 100 de ani, cu o reducere a frecvenței de 
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50%, aplicată pentru fiecare arbore în scopul conservării variației frecvenței medii (Figura 
4.7). A doua funcție spline a avut lungimea de 30 de ani, pentru a conserva înalta frecvență 
(Cook & Peters, 1981). Indicii proveniți de la ambele standardizări au fost calculați ca raport 
la curbele de creștere estimate, prin construirea unei serii dendrocronologice folosind media 
robustă biponderată (Cook, 1985).  

Deoarece în literatura de specialitate din România nu sunt precizate definițiile 
termenilor: serie individuală, serie dendrocronologică și cronologie, voi prezenta aceste 
aspecte. Seria individuală este formată din succesiunea valorilor lățimii inelelor anuale ale 
unei carote de creștere. Seria dendrocronologică reprezintă media mai multor serii 
individuale. Cronologia înglobează mai multe serii dendrocronologice.  

4.4.5. Analiza statistică a datelor 
Seriile de creștere sunt descrise de mai mulți indicatori statistici specifici seriilor de 

timp (Fritts, 1976). Principalii indicatori statistici calculați sunt:  
! Lungimea seriei dendrocronologice – cuprinde numărul de ani de la primul până la 

ultimul inel măsurat. 
! Media aritmetică – redă valoarea medie a lățimii inelului anual și are expresia 

matematică după cum urmează:  
!̅ =  ∑ $%%&'

%&(
)

 
unde: !̅ – media aritmetică 

!*	– valoarea din anul t 
, – numărul total de ani din serie 

! Abaterea standard – cuantifică gradul de abatere a valorilor individuale de la media 
aritmetică exprimată în unități de măsură egale cu ale parametrului analizat, având 
expresia matematică: 

-$ = .∑ /$%0$̅12%&'
%&(

)03
 

unde: -$ – abaterea standard 
! – media aritmetică 
!* – valoarea din anul t 
, – numărul total de ani din serie 

! Sensibilitatea medie – este un parametru specific dendrocronologiei a fost introdus 
pentru prima dată de către Douglas în anul 1936 și reprezintă diferența dintre lățimea 
inelului anului în curs în raport cu anul precedent, exprimând variația anuală a lățimii 
inelului de creștere radială. Cu cât valoarea este mai mare cu atât influența factorilor 
perturbatori este considerată mai mare asupra formării inelului de creștere, și se exprimă 
matematic astfel: 

4-$ =	
∑ 5/6%7(8	6%16%7(8	6%

2
5%&'8(

%&(

)03
 = 3

)03
∑ 9:/$%7(8	$%1

$%7(8	$%
9*;)03

*;3  

 
unde: 4-$ – sensibilitatea medie 

!* – valoarea din anul t 
, – numărul total de ani din serie 

! Autocorelația de ordinul 1 – arată gradul de corelare a lățimii inelului anual din anul t 
cu inelul anual format în anul t-1, matematic se exprimă astfel: 

<3 = 	
>? /!*, !*"31	

#$</!*1
= 	

∑ /!* −	 !̅1/!*"3*;)03
*;3 −	 !̅1

∑ 	/!* −	 !̅*;)03
*;3 1:
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unde: <3 – autocorelația de ordinul 1 
!̅ – media aritmetică 
!* – valoarea din anul t 
, – numărul total de ani din serie 

! Coeficientul de corelație – măsoară independența asociației dintre două seturi de date &' 
și (' unde ' reprezintă dimensiunea temporală. Acest indicator a mai fost denumit ca 
fiind o măsură a varianței relative (covarianța) ce se regăsește în ambele seturi de date 
(Giurgiu, 1972). Coeficientul de corelație este folosit cel mai adesea în 
dendrocronologie pentru a măsura dependența dintre setul de date de creștere și setul de 
date climatice, dar cu precădere în cazul datării unde se corelează două seturi de date de 
creștere. Formula de bază este următoarea: 

<$) = 	
∑ /!* − 4$1/** − 4)1*;)
*;3

/, − 11-$-)
 

unde: <$) – coeficientul de corelație 
4$ , 4) – media celor două seturi de date 
-$, -) – abaterea standard a celor două seturi de date 
, – numărul total de ani din serie 

Coeficientul de corelație mediu dintre seriile individuale de creștere și seria 
dendrocronologică medie (Grissino – Mayer, 2001) 

! Coeficientul de corelație mediu (rbar) dintre seriile individuale luate două câte două 
(Fritts, 1976) 

! Semnalul populațional comun (EPS) – măsoară asigurarea statistică a seriei, fiind o 
funcție de rbar și replicația seriei dendrocronologice (Wigley et al., 1984), se exprimă 
matematic astfel: 

,-.//1 = 	
/ ∗ <1$<

/ ∗ <1$< + /1 − <1$<1
 

unde: ,-.//1 – semnalul populațional comun 
 <1$< – coeficientul de corelație dintre seriile individuale 
 / – numărul de serii individuale 

! Varianța explicată de prima componentă principală – reprezintă evaluarea cantitativă a 
varianței comune existente între serii individuale de indici. 

! Raportul semnal zgomot (SNR) – explică varianța comună dintre arbori (Wigley et al., 
1984), cu expresia statistică: 

.34 =	
3 ∗ <̅
1 −	 <̅

 

 unde:  .34 – raportul semnal – zgomot 
3 – numărul total de serii individuale 
<̅ – coeficientul de corelație dintre arbori 

4.5. Analiza răspunsului dendroclimatologic 
Analiza seriilor de date continue se bazează pe ipoteza că fiecare valoare dintr-o serie 

dendrocronologică conține un semnal climatic omogen (Schweingruber, 1996). Acest semnal 
poate fi identificat prin metode specifice dendroclimatologiei. Deoarece variația lățimii 
inelului anual este indusă atât de factorul climatic cât și de ceilalți factori non-climatici seriile 
de creștere din zonele de optim climatic pentru specia studiată prezintă un raport semnal – 
zgomot redus, comparativ cu seriile de creștere măsurate la arborii de la limita arealului ce 
prezintă un raport mare al relației semnal – zgomot. Parametrii climatici pot fi corelați cu 
variația creșterii anuale a arborilor, prin folosirea unor modele statistice adecvate. Prin 
folosirea de modele se pot determina valori ale unor factori climatici greu de cuantificat, 
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cunoscând doar creșterea radială. Metodele statistice de cuantificare a relației climat – creștere 
radială poartă denumirea de metode de calibrare. 

Două tipuri de modele stau la baza măsurării legăturii dintre creşterea anuală a arborelui 
şi factorii climatici. Primul este modelul biologic care pleacă de la ipoteza precum că există o 
legătură între cele două componente, pentru aceasta se prelucrează datele şi se testează 
rezultatele. Al doilea model este cel statistic şi se construieşte pe baza relaţiei biologice. Cel 
mai adesea este realizat prin simplificarea şi apoi transformarea datelor referitoare la creştere 
şi cele climatice în aşa fel încât să fie evidenţiată relaţia. Transformările se bazează pe datele 
reale care au menirea de a estima. Prin urmare dacă modelul statistic se apropie suficient de 
mult de cel biologic variaţia datelor rezultate din calcule va fi foarte apropiată de variaţia 
normală măsurată. Modelele statistice includ doi paşi respectiv calibrarea şi verificarea 
modelului. În cele mai multe calcule seriile de creştere reprezintă predictorul, respectiv setul 
de date cunoscute folosite ca intrare în modelul statistic, iar datele climatice predictantul care 
urmează a fi deduse pe seama predictorului reprezintă ieşirile sau rezultatul, ambele 
caracteristici reprezintă elementele calibrării. Diferenţa dintre predictor şi predictant este 
denumită rezidiu sau zgomot, în aceeaşi categorie intră şi semnalul neurmărit prin modelul 
statistic propus (Bürger, 2007). 

Compararea statistică a variabilelor predictorului cu privire la modul în care sunt 
combinate pentru a estima se referă la „funcţii de răspuns” sau „funcţii de transfer”. Termenul 
de funcţie de răspuns se foloseşte pentru a evalua coeficienţii folosiţi pentru estimarea 
creşterii din variabilele climatului. Verificarea presupune folosirea datelor rezultate din 
calibrare. Coeficienţii ecuaţiei de calibrare se aplică unui predictor pentru o perioadă diferită 
de timp, setul de date folosite la calibrare se numeşte setul dependent iar cel folosit pentru 
verificare setul independent (Fritts, 1976; Popa & Kern, 2008). 

Atunci când indicele de creștere este variabila independentă și parametri climatici sunt 
variabilele dependente modelul statistic se denumește funcție de răspuns (Fritts, 1976). Dacă 
indicii de creștere sunt variabile explicative și parametrii meteorologici sunt variabila 
explicativă modelele statistice se numesc funcții de transfer – spre exemplu variația creșterilor 
radiale anuale se transpune în reconstituirea parametrilor climatici anuali, (Cook & 
Kairiukstis, 1990). La funcțiile de răspuns amplitudinea și semnalul coeficienților funcției 
statistice alese exprimă vectorial mărimea și direcția de reacție a arborilor la variația 
parametrilor climatici analizați în stadiul calibrării. Nici un model statistic nu poate îngloba 
toți factorii determinanți ai creșterii radiale, de aceea există mai multe ecuații statistice prin 
care se încearcă a se surprinde cât mai fidel un anume tip de influență exprimat prin 
componentele esențiale ale sistemului. 

 Metoda statistică de analiză cea mai des folosită, adoptată și în acest studiu, este cea a 
coeficientului de corelație, care poate fi liniară sau neliniară și exprimă gradul de asociere 
dintre creștere și factorii climatici. Atât corelațiile cât și funcțiile de răspuns au fost calculate 
prin folosirea metodei bootstrap ce permite estimarea erorii standard pentru fiecare coeficient 
prin repetiția cuantificării modelului de un număr suficient de mare de ori. 

Perioada de timp aleasă pentru analiză este oarecum standard, fiind aleasă datorită unui 
principiu simplu de comparare a rezultatelor, și este suprapusă peste perioada de vegetație 
curentă la care se adaugă influența anului precedent. Mai precis vizează perioada cuprinsă 
între lunile septembrie, anul precedent formării inelului anual, până în luna septembrie, anul 
curent formării inelului anual de creștere. Testarea stabilității temporale a relației statistice 
corelative dintre factorii climatici analizați și creșterea radială s-a realizat cu ajutorul 
coeficientului de corelație Pearson pe perioade mobile de 20 de ani. Calculul statistic al 
relației dintre factorii meteorologici și procesele de creștere radială, exprimată prin indici s-a 
efectuat cu ajutorul programelor statistice Microsoft Excel, Rgui și DendoClim 2002 (Biondi 
& Waikul, 2004). 



 

 39 

Anii eveniment reprezintă esența sau baza procesului de interdatare, oferind informații 
pertinente cu privire la condițiile de mediu extreme. Metoda folosită pentru determinarea 
anilor eveniment este reprezentată de analiza statistică a valorilor normalizate în fereastră 
mobilă (Cropper, 1979). Acest procedeu presupune calculul valorilor medii și al abaterilor 
standard pentru fiecare fereastră mobilă de 5 ani, cu centrul în anul analizat t, și al valorilor 
normalizate pentru anul t. Anii eveniment s-au stabilit prin delimitarea limitei de semnificație 
de 1,75, valoare ce indică faptul că, lățimea inelului din anul t este cu 1,75 abateri standard 
locale mai mare, respectiv mai mic, comparativ cu media locală. Ani eveniment s-au 
considerat doar cei cu reprezentativitate mai mare de 75% din numărul total de serii 
individuale. 

Pentru punerea în evidență a similitudinilor dintre cronologiile elaborate s-au aplicat 
două metode de analiză. Prima metodă este cea mai empirică și constă în analiza grafică 
comparativă a variației temporale a indicilor de creștere și a parametrilor statistici 
corespunzători. Cuantificarea statistică a apropierii dintre două serii dendrocronologice de 
indici reziduali de creștere s-a realizat prin folosirea coeficientului de corelație Pearson și 
coeficientul de concordanță. Metode statistice de analiză multivariată a datelor (Gonzales, 
2008) au fost folosite pentru observarea și stabilirea posibilelor moduri de grupare a seriilor 
medii locale atât intraspecific cât și interspecific.  

Analiza componentelor principale este metoda cea mai des folosită pentru analiza 
multivariată a datelor. Prin această metodă se reduc variabilele la un număr de factori care 
explică majoritatea variabilității. Metoda permite obținerea de factori necorelați, care sunt 
combinații liniare ale variabilelor inițiale. După calculul componentelor principale s-au 
reprezentat atât observațiile cât și variabilele într-o analiză biplot.  

În această lucrare au fost testate două criterii, primul s-a folosit de gradul de diferențiere 
dintre parametrii statistici ai seriilor dendrocronologice, având la bază coeficientul de 
corelație dintre ele.  Al doilea criteriu a testat corelația dintre parametrii statistici ai seriilor 
dendrocronologice și factorii climatici analizați. Prima metodă a condus la identificarea de 
grupe comune în care s-a luat în calcul atât influența ecologică cât și cea climatică, ambele 
fiind foarte puternice. Cel de-al doilea criteriu a permis eliminarea influenței ecologice 
datorită folosirii în analiză doar a coeficienților de corelație dintre seriile reziduale și 
parametrii climatici, remanent fiind doar semnalul climatic. Pentru aceasta inițial s-a 
identificat tipul de răspuns climatic. Procesarea statistică a datelor s-a realizat cu ajutorul 
programului informatic XLSTAT, folosind tipul covarianței, metoda Varimax cu rotație și 
distanța Euclideană, între observații. 

4.6. Tehnici de datare dendrocronologică 
Deși datarea și interdatarea au în comun același principiu ele se deosebesc prin esență 

deoarece interdatarea oferă soluții de poziționare în timp pentru două serii de creștere 
individuale spre deosebire de datare care cel mai adesea se realizează între două serii 
dendrocronologice și mai rar între o serie medie și o serie individuală. Poziționarea se poate 
face uneori atât în timp cât și spațiu. Plasarea pe scara geografică a unei serii 
dendrocronologice necesită o datare cu mai multe serii locale, iar coeficienții cei mai puternici 
indică cu precizie și originea materialului lemnos. 

Interdatarea seriilor de timp este folosită în două perioade ale analizei si anume la 
verificarea și eliminarea posibilelor erori și pentru a găsi corecta poziționare în timp a seriei 
dendrocronologice.  

În dendrocronologie există două concepte principale care exprimă calitatea acordării 
seriilor de timp între ele: Gleichlaeufigkeit și / sau valoarea t, acesta reprezinta procesul de 
datare specific dendroarheologiei. Testul t statistic este foarte cunoscut în testarea 
semnificației corelației, iar Gleichlaeufigkeit a fost conceput special ca un instrument de 
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datare a seriilor de creștere radială. Acest concept se bazează pe o sensibilitate diferită a 
modelului de creștere inelului anual. Respectiv parametrul Gleichlaeufigkeit reprezintă 
potrivirea generală a două serii, valoarea lui t este foarte sensibilă la valorile extreme, precum 
sunt anii eveniment sau anii caracteristici. Cei doi parametri au fost combinați și s-a obținut 
indicele de interdatare ”Cross – Date Index (CDI)”. Deoarece acest indice este un parametru 
foarte puternic, posibilele potriviri sunt ordonate descrescător. 

Programe statistice precum TSAPwin oferă pentru parametrul Gleichlaeufigkeit așa 
numita ”semnătură”, care arată numărul crescător sau descrescător de poziții derivate din 
sursa seriilor. Acesta se notează cu SGlk – Signature Gleichlaeufigkeit, și este un parametru 
mult mai puternic decât precedenții atunci când se calculează dependența dintre o serie 
individuală și o cronologie sau între două cronologii. Semnătura Gleichlaeufigkeit (SGlk.) 
reprezintă suma intervalelor de pantă egale exprimată în %, calculate cu referire doar  la 
semnătura anilor cronologiei. Standard semnătura Gleichlaeufigkeit ( _SGlk), se 
caracterizează prin faptul că probele sunt seriile individuale și referința este cronologia. 
Semnătura standard Gleichlaeufigkeit (S_Glk) se deosebește de precedenta prin faptul că aici 
probele sunt reprezentate de cronologie iar referința sunt seriile individuale. Al treilea 
parametru este reprezentat de semnătura – semnătura Gleichlaeufigkeit (SSGlk) – unde atât 
probele cât și referința sunt cronologii.  

Valoarea testului t standard, valoarea t Baillie – Pilcher (TV BP) – este valoarea t după 
standardizare cu o medie mobilă de interval = 5 și logaritm în baza e (Baillie & Pilcher, 
1973), sau valoarea t Hollstein (TV H) – este valoarea t după standardizare cu funcția 
Wuchswert, 56. Indicele de interdatare (CDI) – indice combinat din valorile lui t și 
Gleichlaeufigkeit. 

Deoarece toți acești indicatori sunt statistici și au la bază raționamente strict matematice 
este de preferat ca încrederea să nu fie acordată unuia singur, cel puțin în asociație de doi, 
pentru actul de datare. Folosirea a unuia singur poate conduce la erori, astfel prin existența a 
prea puține potriviri o poziție corectă poate fi considerată greșită sau o potrivire corectă nu 
poate fi recunoscută. 

Pe lângă componenta statistică atribuită datării aceasta mai presupune stabilirea unui 
parametru de această dată biologic foarte important în datare, respectiv lemnul de alburn 
(Figura 4.8). Pentru a înțelege pornim de la ipoteza că operatorul a prelevat, măsurat și 
interdatat exact toate probele culese. Prin datare nu se poate spune dacă clădirea a fost făcută 
în același an ca și cu tăierea arborelui doar în condițiile speciale când îmbinările s-au făcut cu 
lemn verde care prin uscare s-au ”închegat”. Trebuie de înțeles că dendrocronologia ne oferă 
cel mai adesea data tăierii arborelui, alteori un interval în care este cuprinsă data când arborele 
a fost recoltat. Aceste aspecte sunt acceptate cu precădere în studiul siturilor arheologice, 
unde dendroarheologia pune la dispoziție data celei mai tinere construcții cunoscută și sub 
denumirea de ”terminus post quem”. Această dată nu este identică cu data formării edificiului, 
care de cele mai multe ori se regăsește posfacum după unul sau doi ani. Folosirea lemnului în 
diverse scopuri era legată în trecut de diverse practici. Lemnul se tăia în lunile de iarnă sau 
primăvara devreme, în raport cu dificultatea transportării lemnului în condiții de iarnă dificilă, 
după care se lăsa la uscat cu tot cu coajă pentru unul sau doi ani. 

 

Figura 4.8. Carotă de lemn arheologic recoltată din contraescarpa Cetății Suceava. A – alburn; 
D – duramen. (Original) 
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De cele mai multe ori lemnul a fost la rândul său supus unor operațiuni de prelucrare 
prin care au fost extrase anumite părți din configurația inițială, rămânând prisme sau dulapi, 
scânduri, în cazul mobilei. Prin eliminarea părții externe, care poate da informații cu privire la 
anul tăierii, datarea este parțială și interpretabilă. De aceea, prezența alburnului care se 
cunoaște că are un număr relativ redus de inele anuale, mai mult acesta este oarecum specific 
fiecărei zone, este esențială în datarea de precizie, uneori analiza sa ne poate spune cu precizie 
intra-anuală sezonul de tăiere al arborelui. În lemnul de stejar, vase de primăvară largi la 
începutul inelului se produc în mod normal în lunile aprilie – mai. Astfel un arbore tăiat 
primăvara devreme arată un model trunchiat imediat după formarea vaselor conducătoare în 
ultimul inel. Pe de altă parte lemnul tăiat vara apare complet, putând fi fost tăiat în orice 
perioadă cuprinsă între septembrie anul precedent și martie anul curent. 

Din păcate natura friabilă a lemnului din alburn determină ca cele mai multe probe 
arheologice să nu poată fi plasate exact în timp, specificându-se cu certitudine anul. Lemnul 
din alburn poate fi prezent parțial sau poate fi total absent după cum urmează: (1) o mică parte 
din alburn lipsește sau este deteriorat, (2) majoritatea sa lipsește, dar unul sau două inele bine 
diferențiate rămân, (3) tot lemnul moale lipsește dar alte indicii ne spun că doar acesta 
lipsește, (4) tot alburnul și o parte necunoscută de duramen lipsesc. 

În toate aceste cazuri o stabilire a inelelor lipsă în special la stejar, se face prin estimare 
în baza unor baze de date personale, rezultate în urma a numeroase măsurători, de unde se 
cunoaște numărul mediu al inelelor de lemn din alburn. După cum am mai spus variabilitatea 
numărului de inele pentru alburn este foarte mare atât în cadrul aceluiași sit cât și în cazul 
suprafețelor din locații diferite. Studii în acest sens s-au făcut în Irlanda (Baillie & Pilcher, 
1973) și s-a descoperit că pentru limita intervalului de încredere de 68% alburnul numără între 
23 și 41 de ani (pentru 95% limita intervalului de încredere între 14 și 50 de ani). În Anglia 
Hillam dă pentru intervalul de încredere de 95% un număr de la 15 la 50 de ani. În Germania 
media inelelor de alburn este de 20 de ani și mai puțin de 14 ± 3 în Finlanda (Baillie et al., 
1985).  
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5. Rezultate și discuții 

5.1. Serii dendrocronologice pentru stejar și gorun 
Conform cu obiectivele tezei de doctorat au fost elaborate un număr de 29 de serii 

dendrocronologice pentru stejar și gorun, principalele specii din genul Quercus regăsite pe 
teritoriul României. Stejarul reprezintă elementul de bază din compoziția ecosistemelor de 
câmpie, lunci interioare, silvostepă și dealuri joase, iar gorunul participă ca specie majoritară 
în arboretele din regiunile de deal și podiș. Importanța economică este majoră, împreună cele 
două specii sunt pe primul loc în ceea ce privește beneficiile rezultate din comercializarea 
lemnului de foioase. Studiul variației răspunsului dendroclimatic în raport cu poziția 
geografică a arborilor, și analiza variabilității interspecifice s-a realizat prin analiza rețelei de 
serii dendrocronologice, dispuse în raport cu altitudinea de la 2 metri până la 1017 metri 
altitudine.  

Din totalul de 29 de serii un număr de 22 au fost prelevate de la stejar și doar 8 de 
gorun. Dintre cronologiile investigate 9 au existat în baza de date a Stațiunii Experimentale de 
Cultura Molidului de la Câmpulung Moldovenesc (ICAS), restul au fost prelevate în cadrul 
acestei cercetări. Cronologia de la Borlești pentru gorun conținea un număr de 9 carote 
prelevate din anul 2001 și a fost completată în anul 2011 printr-un număr de încă 44 de serii 
individuale. Numărul total de arbori analizați au fost de 1019, pentru care am măsurat un 
număr de 447836 inele de creștere radială. Toate probele indiferent de perioada recoltării au 
fost analizate prin acest studiu pentru prima dată în România diferențiat, în funcție de 
elementele anatomice. 

Amplasarea spațială a suprafețelor de probă din care au fost recoltate carote de creștere 
s-a făcut în funcție de existența arborilor în vârstă, deoarece s-a încercat formarea de serii cu 
acoperire cât mai mare în timp. De asemenea un factor important l-a constituit și poziția 
geografică deoarece s-a încercat amplasarea eșantionajelor în toate zonele țării pentru ca 
reprezentativitatea să fie cât mai mare. În zona Moldovei s-au realizat transecte ce urmăresc 
speciile de stejar și gorun de la limita inferioară a arealului până la limita superioară, pentru a 
observa reacția arborilor în raport cu altitudinea. Tot în această zonă s-a testat reacția arborilor 
în condițiile de optim ecologic. S-a avut în vedere acoperirea tuturor zonelor cu macroclimat 
specific descris în capitolul 3, al prezentei lucrări, uneori disecând și influența topoclimatului 
așa cum este cazul depresiunilor intramontane din care face parte și Bistrița sau a luncilor 
râurilor interioare amplasate la diferite altitudini. 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Avrămeni. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este de 116 ± 28 ani, variind între 68 
de ani și 190 de ani. Perioada de timp acoperită de seria dendrocronologică este cuprinsă între 
anul 1818 și 2007. Creșterea medie variază între 0,94 mm·an-1 și 6,73 mm·an-1 la seria 
măsurată pentru inelul total, 0,25 mm·an-1 și 1,73 mm·an-1 la seria măsurată pentru lemnul 
timpuriu, iar pentru cel târziu oscilează între 0,39 mm·an-1 și 5,84 mm·an-1 (Figura 5.1). 
Valoarea autocorelației de ordinul I la seria de creștere radială este de: 0,51 ± 0,15 la lemnul 
total; 0,50 ± 0,15 la lemnul timpuriu și 0,61 ± 0,12 la seria de lemn târziu. Corelația medie a 
seriilor individuale cu seria dendrocronologică este 0,65 pentru seria de lemn total (RW), 0,44 
pentru lemnul timpuriu (EW) și 0,60 pentru lemnul târziu (LW).  

Raportul dintre semnal și zgomot este maxim la seriile reziduale, cu valori cuprinse 
între 7,49 la lemnul total și 3,34 la lemnul timpuriu. Pentru seriile de creștere RAW valorile 
sunt mari, 6,61 calculată la seria de lemn total, 5,21 pentru seria de lemn târziu și 3,34 pentru 
lemnul timpuriu. Varianța explicată prin prima componentă principală este de asemenea mai 
mare la seriile de indici reziduali. Valoarea maximă este de 49,44 % (RW), iar cea minimă a 
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fost obținută la seria de lemn timpuriu (30,81 %). În cazul seriilor de creștere RAW, 
variabilitatea comună explicată de prima componentă principală este de 46,58% pentru 
lemnul total, valoare regăsită în cea mai mare parte în seriile componente, respectiv, seria LW 
(42,70%) și EW (30,50%). Încrederea statistică a seriei dendrocronologice, exprimată prin 
valoarea indicelui EPS, este de peste 0,85 după anul 1895 la toate cele trei serii analizate 
(Tabelul 5.1).  

 

Figura 5.1. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Avrămeni. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.1. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 190 190 190 190 190 190 

IC 0,65 0,44 0,60 - - - 
MS 0,31 0,28 0,46 0,27 0,20 0,38 
SD 1,50 0,60 1,08 0,25 0,21 0,34 

SNR 6,61 3,34 5,21 7,49 3,44 5,40 
VPCP (%) 46,58 30,50 42,70 49,44 30,81 43,10 

Rbar 0,35 0,16 0,35 0,46 0,23 0,39 
A (I) 0,51 0,50 0,61 0,01 0,06 0,01 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Seria de indici reziduali ne arată o creștere a sensibilității la lemnul târziu ajungând 
până la valoarea de 0,34 spre deosebire de sensibilitatea lemnului timpuriu ce atinge pragul 
minim raportat la cele trei serii studiate, respectiv de 0,21. La seria de lemn total valoarea 
scade ca urmare a combinării semnalului celor două serii ce intră în componența sa (EW și 
LW), atingând valoarea de 0,25. 

Variația inter-anuală a creșterii radiale, respectiv a indicilor de creștere, este exprimată 
prin intermediul parametrului statistic numit abaterea standard și indică gradul de sensibilitate 
a arborelui la variația factorilor climatici. Parametrii statistici cuantificați și descriși mai sus 
ne arată o sensibilitate mare, caracteristică speciei, la acțiunea factorilor climatici limitativi. 
Variabilitatea explicată de prima componentă principală, reprezintă în cazul seriei RW de 
indici reziduali, aproape 50 %, valoare ridicată, susținută și de un indice scăzut al raportului 
dintre semnal și zgomot. Aceste valori se consideră normale deoarece variabilitatea inelului 
anual este atribuită în literatura de specialitate acumulărilor de biomasă din lemnul târziu. 

 

Figura 5.2. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Analiza grafică a indicatorilor climatici raportați la indicii de creștere scoate în evidență 
intensitatea și tipul de reacție a arborilor la modificările microclimatului (Figura 5.2). Calculul 
corelației a permis identificarea acelor parametri meteorologici și a perioadelor din an care 
influențează decisiv creșterea radială. Astfel, precipitațiile medii din luna februarie a anului 
curent formării inelului de creștere radială, sunt corelate semnificativ și negativ, cu seria de 
indici reziduali. Semnificative sunt valorile coeficienților de corelație pentru toate cele trei 
serii analizate (RW, EW, LW). Valoarea cea mai mare s-a obținut pentru lemnul total și 
lemnul târziu (-0,28), spre deosebire de lemnul timpuriu, unde s-a calculat o valoare de -0,24. 
Valorile precipitațiilor din luna martie se corelează semnificativ cu inelul de creștere, dar de 
această dată pozitiv, valoarea fiind de 0,31, doar în cazul lemnului timpuriu. Pentru lemnul 
total și lemnul târziu nu s-au înregistrat valori semnificative.  

Spre deosebire de precipitații, regimul termic a impus calcularea unei singure valori 
semnificative, pozitivă, atribuită seriei lemnului târziu în luna aprilie (0,18). În luna februarie 
temperaturile pozitive indică o reacție comună benefică la toate trei seriile, influența cea mai 
mare a temperaturilor pozitive fiind manifestată la lemnul timpuriu (0,17). O influență 
negativă este resimțită în seria EW datorită temperaturilor din luna septembrie a anului 
precedent formării inelului (-0,15) și mai anul curent (-0,13). 

Funcțiile de răspuns exprimă aceleași rezultate ca și cele obținute în cazul analizei 
corelației cu deosebirea că valorile sunt mai mici. Astfel, corelațiile cu precipitațiile din luna 
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februarie s-au redus la -0,22 (RW, LW), -0,16 (EW), iar pentru luna martie la 0,25 (EW). 
Funcțiile de răspuns în cazul temperaturilor medii nu au înregistrat valori semnificative. 

Corelația dintre seria reziduală și temperaturile medii extreme, minimă și maximă, ne 
arată faptul că ambele influențează semnificativ procesul de formare a inelului anual. Luna 
critică este februarie, iar valorile coeficienților sunt pozitive, condiționând doar formarea 
lemnului timpuriu (Tabelul 5.2). Valori negative se remarcă și în anul precedent formării 
inelului de creștere pentru corelația dintre lemnul timpuriu și temperatura maximă, -0,15 
(septembrie), -0,12 (octombrie). 

Tabelul 5.2. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

În aceleași condiții temperatura minimă condiționează negativ creșterea în luna 
septembrie a anului curent formării inelului anual (-0,12). De remarcat este faptul că 
temperatura maximă are influență pozitivă la începutul sezonului de vegetație (aprilie) asupra 
lemnului târziu, spre deosebire de temperatura minimă care influențează negativ creșterea 
pentru toate cele trei tipuri de lemn în luna mai. Singurele valori semnificative ale corelației 
dintre seriile de indici și temperaturile extreme s-au calculat pentru lemnul timpuriu în luna 
februarie (0,18). Funcțiile de răspuns nu conțin valori semnificative care pot descrie legătura 
seriilor de indici cu temperaturile medii minime și maxime.  

 

Figura 5.3. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.10 -0.07 0.12 -0.02 0.00 0.14 0.05 0.17 -0.10 -0.10 -0.07 -0.08 -0.17
EW -0.15 -0.12 0.10 0.06 0.03 0.18 0.11 0.15 -0.10 0.03 0.02 0.00 -0.12
LW -0.09 -0.06 0.11 0.00 -0.01 0.14 0.02 0.18 -0.11 -0.12 -0.09 -0.11 -0.17
RW -0.09 -0.05 0.01 -0.05 -0.03 0.13 0.01 0.12 -0.13 -0.10 -0.12 -0.12 -0.14
EW -0.12 -0.04 0.05 0.07 0.02 0.18 0.10 0.12 -0.15 0.04 -0.01 -0.03 -0.03
LW -0.08 -0.05 0.01 -0.03 -0.04 0.13 0.00 0.15 -0.15 -0.12 -0.12 -0.14 -0.13
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Rezultatele obținute din analiza corelației și a funcțiilor de răspuns au permis analizarea 
în profunzime a factorului climatic determinant sau limitativ, din perspectiva stabilității în 
timp a răspunsului. Din perspectiva seriei de lemn total s-au obținut corelații semnificative în 
perioada analizată, pentru lunile februarie și aprilie, în cazul temperaturi medie și februarie 
respectiv mai, pentru precipitațiile medii (Figura 5.3). Corelațiile sunt pozitive pentru 
temperatura și precipitațiile din mai și negative pentru precipitațiile din februarie. Corelația 
devine semnificativă în cazul temperaturilor din luna februarie începând din 1953 până în 
2002. Semnificația temperaturilor din aprilie începe în perioada 1941 - 1961 și este constantă 
până în anii 1976 - 1996.  

Pe de altă parte precipitațiile lunii februarie sunt semnificative în perioada 1937 - 1957, 
apoi în intervalele 1959 - 1977, 1980 - 1982 și 1986 - 2007. De remarcat este faptul că între 
anii 1949 - 1984 și intervalul cuprins între 1987 - 2007 este semnificativ și pentru funcțiile de 
răspuns. Precipitațiile lunii mai prezintă corelații semnificative începând din 1953 până în 
1996. Funcțiile de răspuns sunt semnificative pentru această lună între anii 1939 - 1962 și 
pentru intervalul 1967-1983.  

Corelația dintre precipitațiile medii și seria EW are valori semnificative în intervalul 
1953-2007. Coeficientul cel mai puternic s-a obținut în intervalul 1933 - 1953 (0,37), iar cel 
mai slab între anii 1950 - 1970. Precipitațiile lunii mai au generat coeficienți stabili până în 
anul 1990, cu o valoare medie de 0,34, după acest an valorile calculate devin nesemnificative. 
Funcțiile de răspuns sunt stabile pentru intervalele 1960-1985 și 1989-2007. Valoarea cea mai 
reprezentativă s-a calculat între anii 1947 - 1967. Pentru seria de indici aferenți lemnului 
târziu nu s-au calculat valori peste limita semnificației, cu stabilitate constantă în timp pentru 
nici un parametru climatic.  

 

Figura 5.4. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Avrămeni (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Datorită numărului mare a anilor eveniment am ales a reprezenta doar cei cu o frecvență 
mai mare în numărul de serii individuale, respectiv cei care se regăsesc în cel puțin 75% din 
acestea. Dintre anii pozitivi se remarcă 1891, regăsit în toate seriile individuale, dar și 1881, 
1887, 1898, 1899, 1914, 1925, 1931, 1949, 1961, 1966, 1970, 1978, 1980, care se regăsesc în 
procente inferioare. Anii negativi sunt mai numeroși (22) comparativ cu cei pozitivi (14), 
dintre care remarcăm trei în proporții absolute de 100%, respectiv, 1876, 1889 și 1947 (Figura 
5.4). Intervalul cuprins între anii 1911 și 1947 nu conține ani eveniment negativi superiori 
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pragului de 1,75 abateri standard. Spre deosebire de aceștia în această perioadă au fost 
calculați doi ani eveniment pozitivi, respectiv 1925 și 1931.  

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Liveni. 

Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice individuale este de 194 de ani, iar cea 
minimă de 46 de ani, cu o medie calculată de 116 ± 48 de ani. Perioada acoperită are o 
replicație mai mare de 10 serii între anii 1859 – 2007. Creșterea radială medie este egală cu 
3,08 mm·an-1 la seria medie de creștere radială a lemnului total, 1,23 mm·an-1 la seria EW, și  
1,81 mm·an-1 la seria de lemn târziu (Figura 5.5).  

Autocorelația de ordinul I este maximă la seriile de creștere brute și scade de la 0,64 la 
lemnul total la 0,53 la seriile ce corespund lemnului timpuriu. Valorile devin nesemnificative 
după standardizare valoarea maximă înregistrată este de – 0,37 (LW). Corelația dintre seriile 
individuale și seria dendrocronologică este de 0,53 la lemnul total, 0,52 la lemnul târziu și de 
asemenea ridicată 0,39 la lemnul timpuriu. 

 

Figura 5.5. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Liveni. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere este cuprinsă între 0,23 ± 0,02 (EW) și 0,43 ± 
0,07 (LW), lemnul total având o sensibilitate medie de 0,27 ± 0,05. În cazul seriilor 
individuale reziduale valorile scad atingând limita minimă la lemnul timpuriu 0,16, respectiv 
maximă la lemnul târziu 0,32. Valoarea medie a EPS este de 0,86, fiind mai ridicată în 
ultimele 6 decenii, semnificația statistică fiind calculată după anul 1860. Raportul dintre 
semnal și zgomot este egal cu 4,19 la lemnul total și 1,88 la lemnul timpuriu. După aplicarea 
funcției de standardizare aceste valori cresc devenind 4,34 și 1,35, pentru ca la lemnul târziu 
să scadă de la 3,84 la 3,48 (Tabelul 5.3).  

Variabilitatea comună explicată de prima componentă principală este mare 41,87 % la 
lemnul târziu, pentru seriile de creștere radială, și scade la 40,60 % după standardizare. Spre 
deosebire de aceasta seriile lemnului total (41,31 %) și lemnului timpuriu (25, 15 %) ale 
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creșterii radiale sunt mai mici decât cele rezultate după aplicarea funcției spline respectiv 
42,08 % RW și 25,20 % EW.  

Urmărind dinamica creșterii radiale ale celor trei serii de creștere vom observa că cele 
ale lemnului târziu și total sunt aproximativ similare ca formă, dar diferă amplitudinea de 
variație. Valorile de minim și maxim din seria de lemn timpuriu coincid cu cele ale lemnului 
total. Spre partea finală a celor două serii medii de lemn timpuriu și târziu, care însumate 
alcătuiesc lemnul total, amplitudinea de variație a valorilor devine foarte apropiată. 

Tabelul 5.3. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 194 194 194 194 194 194 

IC 0,53 0,39 0,52 - - - 
MS 0,27 0,23 0,43 0,22 0,16 0,32 
SD 1,50 0,46 1,23 0,19 0,15 0,27 

SNR 4,19 1,88 3,84 4,34 1,95 3,48 
VPCP (%) 41,31 25,15 41,87 42,08 25,20 40,60 

Rbar 0,39 0,21 0,40 0,32 0,18 0,32 
A (I) 0,64 0,53 0,55 -0,08 -0,2 -0,37 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Din analiza coeficienților de corelație putem observa că, precipitațiile din lunile 
octombrie, anul precedent formării inelului anual de creștere radială, și martie anul curent, 
reprezintă factorii de stres cu influență semnificativă asupra creșterii radiale. Precipitațiile 
lunii martie au o influență pozitivă asupra formării lemnului timpuriu (0,22) (Figura 5.6). 
Lemnul târziu este marcat negativ de precipitațiile lunii octombrie ale anului precedent, 
coeficientul de corelație fiind de -0,20. Creșterile lemnului timpuriu în luna noiembrie anul 
precedent sunt negative și nesemnificative, coeficientul de corelație având valoarea de -0,18. 

 

Figura 5.6. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Valorile temperaturilor medii ale lunii aprilie sunt corelate semnificativ cu seria de 
indici reziduali corespunzătoare lemnului târziu (0,18). Coeficienții sunt pozitivi ca urmare a 
înregistrării unor temperaturi ridicate în această lună care permit arborelui folosirea în 
totalitate a precipitațiilor disponibile din luna martie. Se poate remarca și stimulul oferit de 
temperaturile pozitive ale lunii noiembrie, anul precedent, regăsit cu precădere în seriile RW 
(0,14) și LW (0,13). În luna noiembrie valorile corelației sunt negative pentru seriile lemnului 
târziu (-0,13) și lemnului total (-0,11).  

Funcțiile de răspuns calculate arată o singură valoare semnificativă, ce caracterizează 
relația dintre lemnul timpuriu și precipitațiile lunii martie (0,20). Precipitațiile din anul 
precedent corespunzătoare lunii octombrie au determinat valori negative ale corelației, 
raportate la seria de indici reziduali ai lemnului târziu (-0,16). Pentru seria de indici ai 
lemnului timpuriu s-a calculat coeficient negativ al corelației cu precipitațiile lunii noiembrie 
(-0,13). Temperaturile lunii noiembrie, în schimb au determinat calcularea de coeficienți 
pozitivi în cazul legăturii cu seria RES a lemnului târziu (0,16); ca de altminteri și valorile 
lunii aprilie ale anul curent formării inelului de creștere (0,15). 

Tabelul 5.4. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

 

Figura 5.7. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES EW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Corelația dintre temperaturile minime și seriile reziduale (RW, EW și LW), arată o 
singură valoare semnificativă regăsită în seria de lemn târziu (Tabelul 5.4). Temperaturile 
maxime au influență pozitivă în luna aprilie pentru lemnul târziu. Această corelație pune în 
evidență climatul cu influențe estice, capabil de a produce în luna aprilie înghețuri târzii. 
Temperaturile minime din luna aprilie sunt corelate cel mai puternic cu seriile de creștere 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW 0.00 -0.02 0.20 -0.10 0.04 -0.02 -0.01 0.14 0.06 -0.14 -0.04 0.05 -0.09
EW -0.02 -0.05 0.12 -0.06 0.02 -0.03 -0.11 -0.06 0.04 -0.06 0.03 0.04 -0.06
LW 0.01 0.00 0.19 -0.11 0.04 -0.04 -0.01 0.18 0.07 -0.14 -0.03 0.05 -0.07
RW 0.04 -0.03 0.07 -0.12 0.04 -0.03 -0.01 0.15 0.00 0.00 0.02 0.09 -0.09
EW 0.02 0.02 0.06 -0.03 0.03 -0.05 -0.06 -0.01 0.04 0.04 0.01 0.05 -0.03
LW 0.03 -0.04 0.07 -0.15 0.03 -0.06 -0.04 0.16 -0.01 -0.02 0.04 0.08 -0.08

Tmax

Tmin

0.3

0.8

1.3

1.8

0.1

0.2

0.3

0.4

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

In
dic

e

C
oe

fi
c.

 c
or

el

NOV T Apr T Mar P EW

0.3

0.8

1.3

1.8

-0.4

-0.3

-0.3

-0.2

-0.2
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

In
dic

e

C
oe

f. 
C

or
el

OCT P EW



 

 50 

dintre toate lunile analizate, valoarea cea mai mare este de 0,16, înregistrată la seria de lemn 
târziu. 

Funcțiile de răspuns corespunzătoare relației dintre temperatura minimă, maximă și 
seriile medii nu sunt semnificative. Valoarea negativă cea mai mare aparține lunii iunie pentru 
lemnul total (-0,20), iar cea mai mare pozitivă se întâlnește în luna aprilie pentru lemnul târziu 
(0,16), în cazul temperaturii maxime. Funcțiile de răspuns ale temperaturilor minime au valori 
mult mai mici, cea mai mare negativă, este observată în luna octombrie a anului precedent la 
lemnul târziu (-0,13), iar cea mai mare pozitivă la lemnul total din luna aprilie (0,11). 

Stabilitatea în timp a corelației a fost analizată pentru lunile cu influență semnificativă, 
respectiv temperatura medie a lunii aprilie, precipitațiile lunilor octombrie anul precedent și 
martie anul curent. Deoarece în luna noiembrie a anului precedent s-au înregistrat valori mari 
ale coeficienților de corelație atât pentru precipitații și temperatura medie, cât mai ales pentru 
temperatura maximă, am luat în calcul și această lună, chiar dacă corelația nu a depășit pragul 
semnificației. 

Rezultatele obținute descriu relația dintre parametri climatici și seriile reziduale pentru 
intervalul de timp analizat (Figura 5.7). Stabilitatea temporală cea mai pronunțată este regăsită 
în cazul relației dintre lemnul timpuriu și precipitațiile lunii martie, din tot intervalul 
nesemnificativi fiind doar anii cuprinți între 1935 - 1955. Valori semnificative ale funcțiilor 
de răspuns sunt între anii 1974-1984, 1986, 1990-1996, 1999-2003 și 2006-2007. 
Semnificative din punct de vedere al funcțiilor de răspuns sunt valorile din anii 1952 până în 
anul 1989 și apoi anul 2000, cu mici perioade de discontinuitate.  

 

Figura 5.8. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Liveni (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment obținuți pentru seria RW, sunt în număr de 27 dintre care majoritari sunt 
negativi (17). Dintre anii eveniment negativi enumerăm: 1860, 1864, 1868, 1876, 1880, 1888, 
1893, 1897, 1916, 1922, 1944, 1960, 1968, 1982, 1991, 1996 și 2005. Anii negativi regăsiți în 
cel puțin 75 % din numărul individual de serii dendrocronologice sunt: 1866, 1877, 1891, 
1892, 1898, 1925, 1949, 1963, 1970 și 1986. Anul eveniment pozitiv cel mai des întâlnit în 
cadrul seriilor individuale (96%) este 1949, iar cel negativ 1982 (Figura 5.8). 
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Seria dendrocronologică pentru stejar de la Zamostea. 

Lungimea medie a seriei este de 150 ± 23 de ani, variind între 87 de ani și 208 ani, 
perioada de timp acoperită de seria dendrocronologică este cuprinsă între anii 1800 și 2007. 
Acoperirea statistică mai mare de 10 serii individuale este din anul 1855.  

 

Figura 5.9. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Zamostea. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.5. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 208 208 208 208 208 208 

IC 0,59 0,46 0,61 - - - 
MS 0,25 0,19 0,39 0,21 0,13 0,29 
SD 1,31 0,33 1,09 0,20 0,13 0,25 

SNR 7,47 3,88 6,97 7,78 3,68 7,28 
VPCP (%) 42,83 29,26 43,58 43,62 28,30 44,58 

Rbar 0,52 0,32 0,54 0,39 0,24 0,38 
A (I) 0,68 0,57 0,64 0,08 0,03 -0,00 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Creșterea radială medie a lemnului timpuriu este de 1,12 mm·an-1 și variază între 0,21 
mm·an-1 și 2,01 mm·an-1. Lemnul total are o creștere radială medie ce oscilează între 0,34 
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mm·an-1 și 4,97 mm·an-1, valoarea fiind de 1,79 mm·an-1. Creșterea radială a lemnului total 
este de 2,90 mm·an-1, cu o valoare minimă de 0,57 mm·an-1 și o creștere maximă de 6,98 
mm·an-1 (Figura 5.9).  

Autocorelația de ordinul I este 0,68 ± 0,15 la seria dendrocronologică de creștere radială 
a lemnului total și scade la valoarea 0,57 ± 0,14, în cazul lemnului timpuriu. Seriile RES au 
valori scăzute, nesemnificative ale autocorelației de ordinul I, cea mai mare fiind întâlnită la 
lemnul total (0,08). Sensibilitatea medie a seriilor individuale este mare la seriile de creștere 
RAW cu maximul valorii obținute pentru seria de lemn târziu (0,39). Seriile de indici 
reziduali prezintă valoarea cea mai mică (0,13), care poate fi regăsită în seria EW. Valoarea 
medie rbar la lemnul timpuriu este ridicată și semnificativă (0,32).  

Corelația seriilor individuale luate două câte două are valoarea cea mai mare în cazul 
seriilor de creștere radială a lemnului târziu (0,54). Corelația dintre seriile individuale brute și 
seria dendrocronologică este mare, putând fi observate valori apropiate în cazul lemnului total 
(0,59) și lemnului târziu (0,61). Chiar și seriile individuale de creștere EW sunt puternic 
corelate cu seria dendrocronologică (0,46). Variabilitatea explicată de prima componentă 
principală este mare pentru cele două tipuri de lemn: total (43,62 %) și târziu (44,58 %), ale 
seriilor de indici (Tabelul 5.5).  

Influența climatului asupra creșterii este diferențiată în raport cu predictorul studiat. 
Astfel, precipitațiile sunt corelate semnificativ cu creșterea arborilor din regiunea Zamostea în 
lunile septembrie, octombrie și februarie. Precipitațiile din luna septembrie a anului precedent 
formării inelului de creștere radială influențează pozitiv formarea lemnului timpuriu, valoarea 
corelației este de 0,21. Corelația obținută cu valorile precipitațiilor lunii octombrie, anul 
precedent formării inelului de creștere, și seria de indici reziduali a lemnului total este 
negativă și semnificativă (-0,20). Corelația cea mai mare cu precipitațiile medii este atribuită 
lemnului târziu, la începutul sezonului de vegetație, în luna februarie și are valoare negativă (-
0,25) (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Temperatura medie din luna noiembrie a anului precedent, este foarte importantă în 
formarea lemnului. Valori semnificative și pozitive ale corelației au fost obținute în luna 
noiembrie, anul precedent formării creșterii, pentru toate cele trei serii RW (0,20), EW (0,20) 
și LW (0,18). Creșterile radiale din anul curent formării inelului de creștere sunt puternic 
influențate de temperaturile de la începutul sezonului de vegetație din lunile februarie, martie 
și aprilie. Toate trei lunile prezintă coeficienți de corelație negativi în raport cu lemnul 
timpuriu. Valoarea cea mai ridicată a corelației este în luna aprilie -0,38.  
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Analiza funcțiilor de răspuns evidențiază valori negative și semnificative în raport cu 
precipitațiile din lunile octombrie precedent și februarie anul curent. Astfel, acestea 
influențează semnificativ creșterea lemnului total (-0,17), iar cele din anul curent atât lemnul 
total (-0,18) cât și lemnul târziu (-0,24). Pentru temperatura medie funcțiile de răspuns indică 
o singură valoare semnificativă în luna aprilie (-0,23), seria de lemn timpuriu fiind direct 
condiționată în mod negativ de acest parametru climatic. 

Tabelul 5.6. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Temperaturile medii extreme au un rol important în creșterea arborilor, dovadă este 
faptul că nouă valori ale corelației sunt semnificative, în toate seriile. Temperatura maximă 
din luna noiembrie anul precedent este corelată semnificativ cu lemnul total (0,22) și lemnul 
târziu (0,21) (Tabelul 5.6). Semnul pozitiv al corelației denotă că temperaturile ridicate din 
această lună favorizează procesele de bioacumulare. Creșterea lemnului timpuriu este corelată 
negativ cu temperatura maximă în toate cele patru luni cu semnificație (februarie, martie, 
aprilie și iunie). De remarcat este coeficientul calculat în luna aprilie (-0,38), regăsit și în 
cazul analizei temperaturilor medii și minime. Valorile calculate cresc progresiv din luna 
februarie (-0,21), respectiv martie (-0,26), până în aprilie. 

 Coeficienții calculați în raport cu temperaturile minime sunt semnificativi doar în cazul 
seriei de indici reziduali ai lemnului timpuriu. Valoarea maximă negativă și semnificativă s-a 
obținut pentru corelația cu luna aprilie (-0,34) iar valoarea minimă semnificativă negativă 
pentru luna februarie (-0,17). Temperaturile minime ale lunii noiembrie a anului precedent au 
generat un coeficient de corelație pozitiv și semnificativ de 0,22. Valori pozitive, apreciabile 
dar nesemnificative, au fost obținute pentru seriile RW și LW în luna mai. 

Funcțiile de răspuns au valori semnificative doar în cazul temperaturilor maxime, pentru 
lunile aprilie (-0,22) și iunie (-0,23). Lemnul timpuriu este singurul condiționat negativ, de 
valorile acestui parametru climatic, după cum rezultă din coeficienții calculați. Valori, 
nesemnificative s-au obținut în lunile octombrie, pentru lemnul total  și lemnul târziu (0,21) și 
noiembrie: 0,16 la lemnul total și 0,15 la lemnul târziu. În cazul temperaturilor minime, luna 
mai prezintă valorile cele mai ridicate, toate fiind pozitive respectiv: 0,14 pentru lemnul total 
și timpuriu și 0,12 pentru lemnul târziu.  

Stabilitatea în timp a variabilității temporale indică faptul că seria de lemn timpuriu a 
fost condiționată, începând din anul 1932 și până în anul 2007, de temperaturile medii și 
maxime din luna aprilie (Figura 5.11). Valoarea negativă cea mai mare a legăturii a fost 
calculată pentru intervalul 1933 - 1953 (-0,44), iar valoarea minimă negativă a fost obținută 
pentru perioada 1974 - 1994 (-0,34), la seria RW. Perioadele semnificative identificate prin 
funcțiile de răspuns sunt cuprinse între anii 1953 - 2007.  

Stabilitatea în timp a variabilității temporale pentru seria de lemn târziu scoate în 
evidență valori semnificative, pozitive pentru temperaturile din luna noiembrie. Intervalele 
stabile sunt cuprinse între 1933 - 2007. Valoarea maximă obținută este de 0,30 în intervalul 
1938 - 1958. Precipitațiile din lunile octombrie anul precedent și februarie anul curent indică 
valori semnificative ale stabilității temporale pentru perioade reduse. Astfel, precipitațiile din 
octombrie sunt stabile în intervalul cuprins între anii 1954 - 1974 și 1975 - 1995, iar cele din 
februarie între 1973 - 2007. 

RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW 0.01 0.17 0.22 0.08 -0.09 0.03 0.00 -0.07 0.04 -0.09 -0.11 0.07 -0.09
EW 0.02 0.04 0.17 -0.08 -0.19 -0.21 -0.26 -0.38 -0.05 -0.16 -0.19 -0.08 -0.10
LW -0.01 0.17 0.21 0.12 -0.04 0.13 0.10 0.05 0.07 -0.02 -0.05 0.11 -0.08
RW 0.05 0.05 0.16 0.08 -0.08 -0.01 -0.04 -0.07 0.12 -0.02 -0.11 0.08 -0.13
EW 0.14 0.09 0.23 -0.05 -0.13 -0.17 -0.16 -0.34 0.10 0.00 -0.10 -0.03 -0.14
LW 0.02 0.06 0.13 0.12 -0.04 0.06 0.00 0.05 0.12 0.02 -0.08 0.12 -0.08
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Spre deosebire de celelalte două serii, pentru lemnul total s-au calculat coeficienți 
semnificativi și stabili în timp, în raport cu temperaturile medii din luna noiembrie și 
precipitațiile din octombrie. Pentru noiembrie se identifică perioadele cuprinse între anii 1953 
- 2007. În octombrie perioada stabilă este cuprinsă între anii 1950 - 2007, media coeficienților 
fiind de -0,24. 

Calculul stabilității temporale privind legătura dintre temperaturile maxime și seria RW 
arată o legătură descrescătoare în timp, începând din anul 1933 până în 2007, dar stabilă, cu 
coeficienți semnificativi. Luna în care temperaturile maxime condiționează pozitiv formarea 
inelului anual este noiembrie. Valorile obținute se înscriu în intervalul 0,19 (1974 - 1994) și 
0,32 (1943 - 1963). În intervalul 1970-1997 și coeficienții de corelație ai lunii octombrie sunt 
semnificativi, pentru aceștia s-a calculat o medie de 0,24. Funcțiile de răspuns au generat în 
urma calculelor coeficienți semnificativi între anii 1973-1996, media valorilor fiind de 0,27. 

Analiza stabilității în timp a legăturii corelative dintre lemnul timpuriu și temperaturile 
extreme evidențiază coeficienți mari obținuți în luna aprilie. Temperatura maximă a 
determinat obținerea de valori ce oscilează în intervalul: -0,44 (1933 – 1953), -0,30 (1974 – 
1994). Pentru perioade mai reduse și în februarie (1953-2007), respectiv martie (1951-2007) 
s-au calculat coeficienți semnificativi. Temperaturile minime sunt stabile ca și în cazul celor 
maxime și medii doar în luna aprilie, amplitudinea de variație a coeficienților obținuți fiind 
între -0,27 și -0,41. Funcțiile de răspuns sunt nesemnificative în cazul mai sus descris. 

 

Figura 5.11. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES LW, RES EW și 
principalele luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Anii eveniment sunt în număr de 25 dintre care 17 sunt negativi și 8 pozitivi. Anii 
negativi sunt următorii 1867,1876, 1882, 1888, 1889, 1893, 1901, 1905, 1915, 1918, 1947, 
1953, 1969, 1973, 1981 și 2000. Anii eveniment pozitivi sunt 1877, 1879, 1885, 1891, 1924, 
1956, 1983 și 1997 (Figura 5.12). Anul eveniment negativ, 1905 este întâlnit în toate seriile 
dendrocronologice individuale, iar alții 8 sunt regăsiți în peste 90% dintre probe. Anul pozitiv 
1885 este cel mai des regăsit în seriile individuale ale lemnului total, în proporție de 96,55%. 

Anul eveniment negativ 1953 se caracterizează, ca urmare a analizei stabilității în timp a 
corelației, prin valori ridicate ale legăturii dintre seriile RW și EW și temperaturile medii și 
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maxime ale lunii aprilie. Spre deosebire de anul 1953, 1983 a fost condiționat de precipitațiile 
din octombrie, când valoarea corelației dintre seria RW și parametrul climatic atinge valoarea 
maximă (-0,30). 

 

Figura 5.12. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Zamostea (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Pătrăuți. 

 

Figura 5.13. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Pătrăuți. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 
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Creșterea radială medie a seriilor individuale brute ale lemnului total este cuprinsă între 
0,90 mm·an-1 și 4,84 mm·an-1, cu o medie de 2,62 mm·an-1. La lemnul timpuriu valorile sunt 
mici, variind între 0,35 mm·an-1 și 1,17 mm·an-1, cu o medie de 0,90 mm·an-1. Lemnul târziu 
se caracterizează prin valori superioare lemnului timpuriu înregistrându-se o valoare minimă 
de 0,46 mm·an-1, maximă de 4,20 mm·an-1 și o medie de 1,73 mm·an-1. Lungimea seriilor 
individuale variază între 95 și 109 ani cu o medie de 99 ± 6 ani. Perioada de timp acoperită 
este cuprinsă între 1900 și 2008, cu un număr mai mare de 10 după anul 1903 (Figura 5.13). 

Încrederea statistică a seriei dendrocronologice, cuantificată prin EPS, este de 0,97. 
Prima componentă principală explică 55,02 % din variabilitatea comună a lemnului târziu, 
spre deosebire de doar 27,03 % în cazul lemnului timpuriu. După standardizare valorile scad 
nesemnificativ raportat la seriile de creștere radială. Prima componentă principală este în 
corelație directă cu raportul dintre semnal și zgomot având aceeași variație în cadrul seriilor 
de creștere și a celor de indici pentru toate cele trei serii dendrocronologice (RW, EW și LW). 

Corelația dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare în cazul 
lemnului total și al lemnului târziu (0,69). Sensibilitatea medie are valori ridicate la seriile de 
creștere (0,46 LW), comparativ cu cele reziduale unde valoarea maximă este de 0,35. 
Sensibilitatea medie a lemnului total (0,28), este apropiată de cea a lemnului timpuriu (0,20). 
Raportul dintre semnal și zgomot este maxim la seria medie de indici reziduali a lemnului 
târziu (Tabelul 5.7). Corelația dintre seriile individuale (rbar), are valori ridicate, la lemnul 
târziu fiind de 0,52, iar la lemnul total de 0,47. Pentru seria de lemn timpuriu s-a calculat 
valoarea de 0,22.  

Tabelul 5.7. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 109 109 109 109 109 109 

IC 0,69 0,42 0,69 - - - 
MS 0,28 0,20 0,46 0,21 0,12 0,35 
SD 1,07 0,26 0,95 0,19 0,16 0,29 

SNR 9,88 3,14 12,02 10,93 3,15 12,05 
VPCP (%) 50,74 27,03 55,02 52,69 26,69 54,99 

Rbar 0,46 0,18 0,52 0,47 0,22 0,52 
A (I) 0,61 0,49 0,54 0,05 0,19 -0,08 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Din analiza corelației dintre seriile de creștere RW, LW și EW și precipitațiile medii 
lunare, se poate observa că factorul climatic studiat influențează semnificativ procesul de 
bioacumulare. Corelația cea mai mare se regăsește în luna noiembrie a anului precedent 
(0,30), și este valabilă pentru seriile de lemn total și lemn târziu (Figura 5.14). Valori 
semnificative ale corelației s-au obținut și pentru luna septembrie a anului precedent, 0,24 
pentru seria RW și 0,25 pentru seria LW. Precipitațiile din anul curent stimulează formarea 
lemnului în lunile iunie și august. Valori semnificative se regăsesc în cazul analizei seriilor de 
lemn total și târziu. 

Analizând corelația dintre seriile dendrocronologice și temperatura medie observăm 
două influențe. Una în anul precedent formării inelului valabilă pentru seria de lemn târziu, în 
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luna septembrie. Aceasta este negativă având valoarea de -0,16. A doua a rezultat pentru anul 
curent creșterii în luna mai, influențate fiind seriile de lemn total și lemn timpuriu. Valorile 
sunt ridicate, semnificative și pozitive, 0,35. Luna aprilie prezintă valori negative, 
nesemnificative pentru toate trei seriile respectiv: -0,18 (RW), -0,14 (EW) și -0,16 (LW). 

 

Figura 5.14. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Funcțiile de răspuns prezintă și ele valori semnificative atât în cazul precipitațiilor cât și 
în cel al temperaturilor. Precipitațiile din luna noiembrie sunt semnificative și pozitive, 
valoarea coeficientului fiind identică în cazul seriilor dendrocronologice de lemn total și lemn 
târziu. Precipitațiile medii din lunile iunie și august au determinat valori nesemnificative, în 
prima lună menționată, coeficienții sunt pozitivi, explicând o influență benefică asupra 
creșterii, spre deosebire de cea de-a doua unde valorile sunt negative. În cazul temperaturilor 
funcțiile de răspuns, consacră valorile mari obținute în analiza corelației pentru luna mai. În 
această luna funcțiile de răspuns sunt semnificative cu valori de 0,23 atât pentru lemnul total 
cât și pentru lemnul târziu. Spre deosebire de corelații, funcțiile de răspuns în cazul lemnului 
total au mai obținut o valoare semnificativă, negativă de această dată, valabilă pentru luna 
aprilie (-0,17). 

Tabelul 5.8. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Temperaturile medii extreme prezintă valori semnificative ale corelației analizate în 
raport cu seriile de indici reziduali. Valorile temperaturii maxime se corelează negativ cu seria 
de indici reziduali RW și LW, în luna septembrie a anului precedent. Luna decembrie, prin 
prisma acestui parametru, reflectă o corelație pozitivă cu seria de lemn timpuriu, valoarea de 
0,22 fiind semnificativă (Tabelul 5.8). Valoarea calculată pentru lemnul timpuriu în raport cu 
temperaturile maxime din luna ianuarie este de asemenea semnificativă, coeficientul de 
corelație fiind de 0,18.  

Începutul sezonului de vegetație este marcat de valori semnificative ale corelației pentru 
seria de lemn total și târziu. Valoarea cea mai mare a coeficientului de corelație s-a obținut în 
luna mai și este pozitivă 0,37. Temperaturile minime influențează creșterea semnificativ în 
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lunile de la începutul sezonului de vegetație. Astfel, pentru lemnul timpuriu s-a obținut 
coeficient negativ cu temperaturile minime ale lunii aprilie (-0,18). Indicii de creștere ai 
lemnului total se corelează semnificativ în luna mai cu temperatura minimă, valoarea 
coeficientului fiind de 0,30. Pozitivă este și legătura cu lemnul târziu din luna mai (0,29). 

Folosind funcțiile de răspuns s-a obținut pentru seria de lemn târziu din luna octombrie 
valoarea semnificativă de 0,23, care descrie influența temperaturii minime. Valoare 
nesemnificativă este și în cazul lemnului total 0,19. Expresivă este și valoarea negativă 
obținută pentru funcțiile de răspuns calculate în cazul legăturii dintre lemnul total și 
temperaturile minime ale lunii septembrie. Analiza influenței temperaturilor maxime prin 
intermediul funcțiilor de răspuns arată trei luni cu amprentă expresivă asupra formării 
lemnului total și târziu. În luna aprilie s-au obținut valori negative cu coeficienți reduși, -0,16 
RW și -15 LW. Coeficienți mai puternici se regăsesc în luna martie 0,22 RW și respectiv 0,23 
LW. În august valorile semnificative scad până la pragul de 0,18 la seria RW și 0,20 la seria 
LW.  

Stabilitatea temporală a seriilor, analizate în raport cu factorii climatici determinanți, ce 
au influență semnificativă asupra procesului de creștere radială, scot în evidență lunile 
decisive, mai, iunie – în cazul temperaturilor medii și noiembrie, iunie – în cazul 
precipitațiilor medii raportate la seria RW. Pentru temperaturile lunii mai valorile sunt stabile 
pentru toată perioada analizată (Figura 5.15). Coeficienții sunt semnificativi în totalitate atât 
în cazul corelației cât și al funcțiilor de răspuns. Perioada 1934 - 1954 este cel mai puternic 
reprezentată, valoarea corelației aferentă acesteia fiind de 0,50. Temperatura medie a lunii 
iunie a generat valori semnificative pentru perioada cuprinsă între anul 1964 și 2006. 
Semnificația cea mai ridicată o are perioada 1954 - 1974 (-0,32). Această perioadă, ca de 
altminteri și anii cuprinși în intervalul 1977-2006, sunt semnificativi și din prisma funcțiilor 
de răspuns. 

 

Figura 5.15. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

În cazul precipitațiilor din noiembrie anul precedent și iunie anul curent s-au calculat 
valori semnificative stabile în timp pentru toată perioada analizată. Mai mult, valori 
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semnificative ale funcțiilor de răspuns se regăsesc în cazul coeficienților din luna noiembrie 
pentru perioadele următoare: 1934 - 2007. Coeficientul cel mai mare s-a obținut pentru 
perioada cuprinsă între anii 1935 - 1955, valoarea sa fiind de 0,38. Precipitațiile din iunie deși 
sunt stabile în timp cu coeficienți de corelație, cuprinși între 0,21 și 0,28 nu prezintă valori 
semnificative pentru funcțiile de răspuns. În cazul corelației valoarea cea mai mare s-a 
calculat pentru anii 1981 - 2001 (0,28), iar cea mai scăzută pentru perioada 1953 - 1973 
(0,21). 

Temperatura maximă s-a corelat semnificativ cu seria de indici RW în luna mai, 
coeficienții fiind semnificativi și stabili. Intervalul de variație a valorilor obținute este cuprins 
între 0,49 (1934 - 1954) și 0,27 (1958 - 1978). Luna iunie a determinat coeficienți negativi și 
semnificativi pentru anii 1934-1956, 1942-2006. Cea mai puternică legătură între acești 
parametri s-a obținut în anii 1948 - 1968 (-0,37). Temperatura minimă a generat valori 
semnificative mai reduse decât în cazul temperaturilor maxime și medii în luna mai, 
coeficientul fiind de 0,47 ((1934 - 1954). Funcțiile de răspuns sunt stabile și semnificative 
doar pentru temperatura maximă a lunii mai între anii 1964-2007, media este egală cu 0,22. 

Lemnul timpuriu se diferențiază de cel total prin valori semnificative ale corelației cu 
temperatura medie din luna decembrie, intervalul cuprins între 1934-2003. Media calculată 
pentru coeficienții semnificativi este de 0,31, minima s-a obținut în anul 2003 (0,22), iar 
maxima pentru anii 1944 - 1964 (0,37). Coeficienți negativi, de această dată s-au calculat 
pentru precipitațiile lunii octombrie, stabilă fiind perioada cuprinsă între anii 1934 - 2004. 
Intensitatea semnificației scade din anii 1937 - 1957 (-0,26) până în anii 1984 - 2004, pentru 
care s-a calculat valoarea minimă de -0,17.  Funcțiile de răspuns au valori ridicate în luna 
decembrie pentru temperatura medie, valoarea medie a intervalului stabil (1934-2004) este de 
0,30. Valoarea maximă obținută este 0,37 pentru perioada 1934 - 1954, iar pentru perioada 
1986 - 2006 este semnificativ, valoarea obținută fiind minimă, 0,22. 

Temperaturile maxime din luna decembrie sunt singurele din cazul celor extreme pentru 
care s-au calculat corelații stabile pentru tot intervalul. Media coeficienților este de 0,31, 
oscilând în intervalul valorilor: maximă 0,36 (1930 - 1970) și minimă 0,22 (1965 - 2005). 
Stabilitatea temporală a determinat în acest caz semnificație pentru intervalul 1936-2002 . 

Seria de lemn târziu este condiționată constant de temperaturile medii ale lunii mai, 
media valorilor calculate pentru 74 de ani este 0,32. Între anii 1942-2006, temperaturile din 
iunie au fost semnificative, minima s-a obținut în intervalul 1985 - 2005 (-0,24), iar maxima 
între anii 1944 - 1964 (-0,36). Precipitațiile din septembrie au valori semnificative începând 
din anii 1960 - 1980 (0,23), până în 1987 - 2007 (0,26). În luna noiembrie exceptând perioada 
1942 - 1962, pentru care corelația este nesemnificativă s-au calculat valori stabile ce 
caracterizează rolul benefic al precipitațiilor din anul precedent formării inelului anual. Media 
corelațiilor calculate pentru acest predictor este de 0,33, cea mai ridicată valoare s-a calculat 
între anii 1935 - 1955 (0,37).  

Pentru sezonul de vegetație curent se disting corelațiile pozitive obținute în iunie 
începând din anul 1942, în acest interval remarcându-se intervalul 1981 - 2001 pentru care s-a 
calculat coeficientul de 0,27. Temperaturile lunii mai au determinat valori semnificative 
pentru tot intervalul analizat, cu un coeficient mediu de 0,23. Funcțiile de răspuns din iunie, 
analizând tot temperatura medie, sunt semnificative între anii 1951-2006, coeficienții variind 
între -0,20 (1974 - 1994) și -0,23 (1981 - 2001). Pentru precipitații se distinge intervalul de 
stabilitate în cazul lunii noiembrie 1934 - 2007). 

Legătura corelativă dintre temperatura maximă și seria de indici a lemnului târziu este 
puternică și stabilă în timp, chiar dacă trendul este cel de descreștere a valorilor începând din 
anii 1934 - 1954 (0,47) până în 1987 - 2007 (0,37). Dacă temperatura lunii mai influențează 
benefic procesele auxologice, cele ale lunii iunie induc reacții negative. Coeficienții stabili s-
au calculat în intervalul 1934 - 2006, valoarea cea mai ridicată fiind obținută pentru perioada 
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1948 - 1968 (-0,38). Temperatura minimă a impus obținerea de valori semnificative în 
aceleași luni cu excepția că valorile sunt inferioare, iar în luna iunie intervalul stabil se reduce 
la anii 1947-2002. Nu au fost calculate în acest caz valori semnificative, prin intermediul 
funcțiilor de răspuns. 

 

Figura 5.16. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Pătrăuți (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment sunt explicați prin intermediul factorilor limitativi, care induc creșteri 
mai mari sau mai mici pentru anumiți ani. Prin intermediul corelației, a funcțiilor de răspuns 
și a analizei stabilității în timp a acestor legături am arătat că seriile individuale pentru gorun 
aferente zonei Pătrăuți sunt puternic influențate de către factorii climatici. Anii eveniment 
obținuți în cazul seriei de lemn total sunt în număr de 21, repartizați în ani negativi 14 și ani 
pozitivi 7. Parametrii climatici au influențat negativ creșterea în anii:1904, 1917, 1927, 1933, 
1940, 1946, 1952, 1964, 1968, 1972, 1980, 1987, 2004 și 2008. Anul eveniment 2008 a fost 
regăsit în exclusivitate în toate cele 49 de serii individuale analizate. Anii negativi sunt: 1903, 
1907, 1931, 1949, 1962, 1982 și 2007 (Figura 5.16). 

Anul eveniment 1968 analizat din perspectiva stabilității în timp a corelației și funcțiilor 
de răspuns s-a remarcat prin valoarea cea mai ridicată, negativă calculată pentru temperaturile 
maxime ale lunii iunie și seria LW. Tot temperaturile maxime ale lunii iunie calculate pentru 
lemnul total, de această dată au generat valoarea cea mai ridicată a corelației negative din anul 
1968. Anul eveniment 2007 apare ca fiind anul cel mai favorizat de precipitațiile lunii 
septembrie, coeficientul maxim fiind reținut pentru seria LW (0,26). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Pătrăuți. 

Creșterea radială medie a seriilor individuale brute ale lemnului total este cuprinsă între 
0,89 mm·an-1 și 6,34 mm·an-1, cu o medie de 2,92 mm·an-1. Lemnul timpuriu are valorile 
foarte mici variind între 0,33 mm·an-1 și 1,45 mm·an-1, cu o medie de 1,01 mm·an-1. 
Lungimea seriilor individuale variază între 70 și 117 ani cu o medie de 102 ± 10 ani. Perioada 
de timp acoperită este între 1892 și 2008, cu un număr mai mare de 10 după anul 1900 
(Figura 5.17).  

Corelația dintre seriile individuale și seria medie de creștere este mare valorile fiind 
cuprinse între 0,42 la seriile lemnului timpuriu și 0,66 la creșterea radială a inelului total. 
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Sensibilitatea medie a seriilor individuale brute are coeficienții cei mai mari la lemnul târziu 
(0,45 ± 0,06). Valori mult mai mici descriu lemnul de primăvară (0,20 ± 0,02) și lemnul total 
(0,26 ± 0,04). Seriile de indici au valori mai reduse minima fiind notată la lemnul timpuriu 
(0,09). Sensibilitatea medie cu valoarea cea mai mare este atribuită lemnului total pentru 
seriile de indici (0,31). Autocorelația de ordinul I, are valori normale, maxima fiind 
înregistrată pentru seriile RAW ale lemnului total (0,69) (Tabelul 5.9). Seriile de indici 
reziduali se caracterizează prin valori minime nesemnificative ale acestui parametru. 

 

Figura 5.17. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Pătrăuți. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.9. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 117 117 117 117 117 117 

IC 0,66 0,42 0,65 - - - 
MS 0,26 0,20 0,45 0,17 0,09 0,31 
SD 1,36 0,31 1,19 0,15 0,10 0,28 

SNR 7,07 2,33 8,38 7,43 2,13 8,34 
VPCP (%) 49,39 26,13 53,24 50,73 24,38 53,23 

Rbar 0,61 0,26 0,64 0,45 0,20 0,50 
A (I) 0,69 0,50 0,62 -0,06 0,17 -0,06 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Corelația dintre seriile individuale (rbar) este foarte mare 0,64, iar după standardizarea cu 
funcția spline mobilă valorile acestui parametru scad. Semnalul populațional comun indică 
încrederea statistică a seriei dendrocronologice, și are valori superioare limitei de 0,85, după 
anul 1925, media fiind de 0,97. Prima componentă principală explică majoritatea variabilității 
comune (53,24 %), pentru lemnul târziu, valoare stabilă chiar și la seria de indici (53,23 %). 
Valori mici se pot observa pentru raportul dintre semnal și zgomot unde maximul este atins la 
seria de creștere a lemnului târziu (8,38). Valoarea minimă se regăsește în seria de lemn 
timpuriu, 2,33. 

Analiza corelativă dintre seriile dendrocronologice și parametrii climatici reprezentați 
de temperatură și precipitații evidențiază o sensibilitate ridicată a arborilor de stejar din 
această zonă. Precipitațiile medii lunare au un rol important, atât pozitiv cât și negativ în 
formarea lemnului. În anul precedent formării inelului de creștere s-au calculat valori 
semnificative pentru luna septembrie, în cazul lemnului târziu (0,19). Pozitiv și semnificativ 
acționează asupra lemnului târziu și total precipitațiile lunii noiembrie, valoarea cea mai mare 
fiind calculată pentru seria LW (0,25).  

În anul curent formării inelului radial de creștere s-au calculat coeficienți de corelație 
negativi cu lemnul timpuriu în luna martie (-0,21). Negative și semnificative sunt și corelațiile 
din luna mai în cazul seriilor LW (-0,21) și RW (-0,19). Începând din luna iunie corelația 
devine pozitivă, dovadă stau valorile calculate pentru seria de lemn târziu (0,20) și total 
(0,19). În august precipitațiile determină din nou coeficienți negativi valoarea corelației fiind 
de -0,20 pentru seria de indici reziduali a lemnului târziu și -0,19 în cazul lemnului total 
(Figura 5.18). 

 

 Figura 5.18 Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Temperatura medie prezintă corelații semnificative doar pentru anul în curs formării 
inelului anual. Corelațiile semnificative din luna august sunt negative și s-au obținut doar 
pentru seriile de lemn timpuriu (-0,21) și lemn total (RW). Temperaturile medii ale lunii mai, 
au determinat coeficienți ridicați regăsiți în seriile de lemn târziu (0,42) și lemn total (0,35). 
Seria reziduală de lemn târziu se corelează cu temperaturile medii ale lunii august pozitiv 
valoarea fiind de 0,26. 

Temperaturile extreme minimă și maximă condiționează semnificativ formarea celor 
trei tipuri de lemn analizat (RW, EW, LW), doar în anul curent formării inelului de creștere. 
Pentru temperatura maximă s-a calculat valoarea cea mai mare a corelației, dintre toate cele 
trei analizate – minimă, medie și maximă – cu seriile de indici. Coeficientul de corelație ce a 
fost calculat pentru luna mai în cazul lemnului târziu, este de 0,44. Valoare ridicată s-a obținut 
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și pentru seria de indici a lemnului total 0,35. Luna aprilie a scos în evidență o corelație 
negativă exclusiv pentru lemnul total -0,21. Iar seria de lemn târziu s-a corelat pozitiv și 
semnificativ cu temperatura maximă din luna august (Tabelul 5.10). 

Tabelul 5.10. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Temperatura minimă prezintă corelații semnificative în aceleași luni ca și temperatura 
maximă cu excepția că valorile pozitive sunt mai reduse, mai puternică fiind corelația 
negativă din luna august (-0,26). Temperatura extremă minimă a determinat o valoare a 
coeficientului de corelație semnificativă în luna august pentru seria de lemn târziu, de 0,36. 

Analiza funcțiilor de răspuns pentru studiul legăturii dintre precipitații și seriile de 
indici reziduali sunt nesemnificative. Spre deosebire de precipitații, temperaturile medii 
analizate prin intermediul funcțiilor de răspuns, arată legătura fermă cu seriile de lemn târziu 
și total din luna mai. Valoarea cea mai mare fiind calculată pentru lemnul total 0,28. 
Semnificativă este și valoarea obținută pentru luna octombrie precedent în cazul lemnului 
total. 

Temperaturile extreme analizate prin prisma funcțiilor de răspuns ne arată că 
temperaturile maxime sunt cele care influențează cel mai mult creșterea. În lunile aprilie și 
iunie s-au obținut corelații semnificative și negative cu seriile de indici reziduali spre 
deosebire de mai, și august pentru care corelația este pozitivă. Lemnul total este condiționat 
de temperaturile maxime ale lunii aprilie (-0,18), iunie (-0,22) și august (0,23). Seria de indici 
reziduali ai lemnului târziu este corelată cu lunile mai (0,25), iunie (-0,18) și august (0,23). În 
februarie anul curent formării inelului de creștere s-a obținut o valoare semnificativă în luna 
martie (0,15). 

Analiza stabilității temporale a indicat valori semnificative pentru patru luni, în cazul 
precipitațiilor și temperaturilor medii, respectiv: temperaturile din mai iunie, precipitațiile din 
noiembrie anul precedent și iunie anul curent, pentru seria LW. Corelația este constantă în 
timp pentru toată perioada analizată, doar pentru temperatura din mai. Valoarea cea mai mare 
a coeficientului este obținută între anii 1933 - 1953 și este de 0,57. Funcțiile de răspuns sunt 
stabile pentru tot segmentul cuprins între anii 1933-2007, cu valoarea cea mai mare în 
perioada 1933 - 1953 (0,42) (Figura 5.19). 

Seria de lemn târziu este puternic condiționată de factorul temperatură, indiferent dacă 
este medie, minimă sau maximă. Valoarea cea mai reprezentativă a coeficienților calculați în 
raport cu temperatura maximă este de 0,56, iar cea calculată pentru temperatura minimă este 
de 0,52, ambele corespund perioadei 1933 - 1953. Funcțiile de răspuns nu prezintă intervale 
bine individualizate cu stabilitate în timp. 

Dacă pentru seria de indici reziduali ai lemnului timpuriu nu s-au obținut valori 
semnificative, calculate în raport cu parametrii climatici, pentru seria RW, există luni cu 
corelații și funcții de răspuns stabile în timp. Luna mai este una dintre ele, pentru care 
temperatura medie a înregistrat coeficientul de 0,54 (1934 - 1954). Precipitațiile lunii 
noiembrie și iunie devin stabile ca semnificație începând din anul 1951. Funcțiile de răspuns 
pentru temperaturile lunii mai sunt stabile, coeficientul cel mai ridicat fiind de 0,41 (1933 - 
1953). Pentru precipitații nu s-au obținut valori semnificative. 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.14 0.12 -0.07 -0.13 0.11 -0.12 0.05 -0.21 0.35 -0.13 -0.04 0.18 0.13
EW 0.07 0.13 -0.05 0.08 0.00 -0.14 -0.05 -0.16 0.09 -0.04 -0.11 -0.06 0.09
LW -0.14 0.09 -0.11 -0.13 0.13 -0.07 0.11 -0.15 0.44 -0.13 0.02 0.26 0.14
RW -0.06 0.14 0.04 -0.13 0.11 -0.11 0.09 -0.17 0.32 -0.05 -0.05 0.14 -0.04
EW 0.01 0.05 -0.03 0.02 0.00 -0.14 0.01 -0.26 0.14 0.02 -0.10 -0.06 -0.13
LW -0.06 0.12 -0.01 -0.14 0.13 -0.08 0.10 -0.12 0.36 -0.09 -0.01 0.22 -0.02

Tmax

Tmin
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Figura 5.19. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES LW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Dacă în cazul seriei de gorun de la Pătrăuți temperaturile maximă și medie erau 
superioare celei minime ca valori ale coeficienților de corelație, în acest caz temperatura 
minimă are valori superioare celei maxime, respectiv 0,54, comparativ cu 0,51. Funcțiile de 
răspuns calculate pentru stabilirea legăturii dintre seria RW și temperatura maximă consacră 
valorile semnificative obținute pentru luna septembrie a anului curent formării inelului anual, 
pe intervalul 1952-2007.  

 

Figura 5.20. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Pătrăuți (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment sunt în număr de 16 dintre care 9 sunt negativi și doar 7 pozitivi. Valori 
negative ridicate obținute pentru cel puțin 75 % din seriile individuale se remarcă în anii: 
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1904, 1935, 1940, 1952, 1972, 1980, 2000, 2004 și 2008. Anii pozitivi sunt următorii: 1903, 
1907, 1962, 1982, 1992, 2001 și 2007. În 93% dintre seriile individuale anii 2008 și 1982 au 
fost calculați ca fiind ani eveniment  (Figura 5.20). Anul pozitiv 1962 și cel negativ 1904 s-au 
regăsit în 92% dintre serii. Cea mai mare sensibilitate la acțiunea climatului au resimțit 98% 
din totalul de serii individuale în anul eveniment negativ 1940.   

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Dolhasca. 

Lungimea medie a seriei este 163 ± 29 de ani, variind între 103 ani și 209 ani, perioada 
de timp acoperită de seria dendrocronologică este cuprinsă între 1800 și 2008. Acoperirea 
statistică mai mare de 10 serii individuale este din 1816. Creșterea radială medie are valori 
mari, minima lemnului total este de 1,00 mm·an-1, iar maxima de 2,53 mm·an-1, cu o medie 
de 2,53 mm·an-1. Lemnul de primăvară se caracterizează prin valori cuprinse între 0,25 
mm·an-1 și 1,65 mm·an-1, cu o medie de 1,09 mm·an-1. Lemnul târziu este mai bine 
diferențiat, creșterea radială medie având valoarea de 1,40 mm·an-1 (Figura 5.21). 

 

Figura 5.21. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Dolhasca. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Autocorelația de ordinul I este 0,65 ± 0,14 la seria de creștere radială a lemnului total și 
scade la valoarea nesemnificativă de -0,07 în cazul seriilor de indici reziduali. Sensibilitatea 
medie a seriilor individuale este mare la seriile de creștere RAW, cu precădere la lemnul 
târziu unde atinge valoarea maximă de 0,47 ± 0,07. Sensibilitate ridicată se distinge și la 
lemnul timpuriu 0,20 ± 0,02, apropiată de cea a lemnului total (0,27 ± 0,04). 

Valoarea medie rbar pentru lemnul timpuriu este 0,21, iar pentru lemnul târziu este de 
0,46, pentru seriile de creștere RAW. Valorile rbar scad la seriile reziduale nesemnificativ, 
astfel lemnul timpuriu are valoarea de 0,20 iar lemnul târziu 0,40. Corelația dintre seriile 
individuale și seria dendrocronologică este mare pentru lemnul total și lemnul târziu (0,64). 
Valoarea de 0,43 obținută în cazul seriei de creștere a lemnului timpuriu este de asemenea una 
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ridicată, raportată la acest tip de lemn. Aceste valori puternice indică o omogenitate 
superioară a seriilor individuale de creștere (Tabelul 5.6). 

Variabilitatea explicată de prima componentă principală este mare la cele două tipuri de 
lemn total (43,57 %) și târziu (45,56 %). Valorile cresc nesemnificativ după standardizare 
astfel la seriile de indici reziduali s-au obținut valorile 46,71 % LW și 46,28 % RW. Raportul 
dintre semnal și zgomot variază în aceeași manieră ca și parametrul statistic reprezentat de 
variabilitatea explicată de prima componentă principală și anume are valori cu puțin mai mari 
la seriile de indici față de cele obținute la seriile de creștere radială. Valoarea EPS este mai 
mare de 0,85 după anul 1860, cu o medie de 0,97. 

Tabelul 5.11. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 209 209 209 209 209 209 

IC 0,64 0,43 0,64 - - - 
MS 0,27 0,20 0,47 0,21 0,14 0,35 
SD 1,37 0,40 1,11 0,18 0,14 0,28 

SNR 14,30 6,44 15,58 16,33 6,95 16,52 
VPCP (%) 43,57 26,60 45,56 46,28 27,79 46,71 

Rbar 0,41 0,21 0,46 0,38 0,20 0,40 
A (I) 0,65 0,57 0,55 -0,07 -0,29 -0,08 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Influența climatului asupra creșterii este puternică și variată pe parcursul anului 
calendaristic (Figura 5.22). Precipitațiile medii sunt corelate pozitiv și semnificativ cu seriile 
de indici reziduali în lunile septembrie, noiembrie și decembrie, anul anterior formării inelului 
de creștere radială, și în lunile aprilie, mai, iunie și august anul curent. În luna septembrie 
toate cele trei serii analizate (RW, EW și LW) prezintă valori semnificative ale corelației. 
 

 

Figura 5.22. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Lemnul total și cel târziu prezintă valorile cele mai mari ale coeficienților, respectiv 
0,34. Influență pozitivă o manifestă și precipitațiile lunii noiembrie asupra inelului anul pentru 
toate seriile. De asemenea, ca și în cazul lunii septembrie valorile cele mai ridicate s-au 
obținut la seriile de lemn târziu (0,30) și total (0,33). Pentru luna decembrie s-a obținut o 
corelație negativă cu seria de lemn târziu valoarea sa fiind de -0,17. 

În anul curent formării inelului de creștere s-au obținut corelații semnificative începând 
din luna aprilie pentru seriile EW (0,25) și RW (0,18). Tot pozitivă este și corelația din luna 
mai, dar de această dată doar pentru seria EW (0,21). Valorile precipitațiilor lunii iunie sunt 
corelate semnificativ și pozitiv cu seriile RW (0,28) și LW (0,27). Coeficientul calculat pentru 
luna august este negativ, -0,18, și aparține seriei de lemn timpuriu. 

Valorile temperaturilor medii se corelează semnificativ în anul curent formării inelului 
de creștere radială în lunile ianuarie, februarie, aprilie și iunie. În luna iunie s-au obținut valori 
negative regăsite în cadrul lemnului total (-0,28) și timpuriu (-0,29). Coeficienții calculați cu 
temperaturile medii din aprilie sunt mari, pentru seria de lemn timpuriu, s-a obținut valoarea 
de -0,31. Și lemnul total resimte negativ acțiunea temperaturilor din această lună, valoarea 
coeficientului de corelație fiind de -0,21. Seria de indici reziduali EW se corelează negativ și 
cu temperaturile lunilor ianuarie (-0,29) și februarie (-0,22).  

Creșterile din anul precedent sunt marcate negativ de temperaturile scăzute din lunile 
septembrie și noiembrie. În septembrie este condiționată formarea lemnul târziu și lemnul 
total de acest parametru climatic, valoarea coeficientului de corelație fiind de -0,30. Valoare 
scăzută dar semnificativă a fost obținută în luna octombrie pentru seria RW (-0,17). 
Temperaturile medii din noiembrie favorizează procesul de creștere al lemnului timpuriu, 
corelația dintre acești doi parametrii fiind de 0,23. 

Analiza relației dintre creșterea radială și precipitațiile medii prin intermediul funcțiilor 
de răspuns, scoate în evidență trei luni cu valori semnificative. În anul precedent lemnul târziu 
și total raportat la luna septembrie prezintă valori semnificative ale corelației, respectiv 0,18 și 
0,19. În noiembrie coeficientul semnificativ este prezent doar în cazul seriei RW (0,20). Anul 
curent este evidențiat prin prisma coeficienților semnificativi din luna iunie, valoarea acestora 
fiind de 0,17 (LW) și 0,18(RW).  

Legătura dintre seriile de indici reziduali și temperatura medie, analizată cu ajutorul 
funcțiilor de răspuns, se caracterizează prin valori semnificative obținute în lunile septembrie, 
noiembrie precedent și ianuarie, iunie și august anul curent. Valorile din septembrie sunt 
negative și descriu raportul dintre factorul climatic și seriile RW și LW. Creșterea lemnului 
timpuriu este influențată de temperaturile medii ale lunii noiembrie (0,18), și ianuarie (-0,19). 
Valorile semnificative ale funcțiilor de răspuns pentru anul curent sunt prezente în lunile iunie 
și august pentru seriile RW și LW. 

Tabelul 5.12. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Corelația dintre seriile de indici reziduali și temperaturile maximă și minimă este 
semnificativă, și cel mai adesea negativă, în aproximativ toate lunile anului (Tabelul 5.12). 
Corelația negativă dintre temperatura maximă a lunii septembrie și seriile RW și LW este de -
0,32. Aceleași serii de indici reziduali sunt corelate negativ cu luna octombrie anul precedent, 
valorile fiind de doar -0,20 și -0,19. Lemnul timpuriu reacționează negativ la temperaturile 
maxime începând din luna ianuarie a anului curent și până în luna aprilie.  Coeficientul cel 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.32 -0.20 -0.05 -0.13 -0.16 -0.18 -0.08 -0.26 0.05 -0.31 -0.16 0.12 -0.04
EW -0.15 0.01 0.20 -0.01 -0.32 -0.24 -0.21 -0.32 -0.11 -0.05 -0.16 -0.04 -0.11
LW -0.32 -0.19 -0.12 -0.13 -0.08 -0.09 0.03 -0.18 0.10 -0.32 -0.11 0.14 -0.05
RW -0.21 -0.11 0.07 -0.09 -0.12 -0.17 0.02 -0.12 0.12 -0.21 -0.16 0.11 -0.08
EW -0.08 -0.02 0.26 0.08 -0.26 -0.20 -0.09 -0.25 0.04 0.03 -0.09 0.00 -0.13
LW -0.21 -0.10 0.00 -0.10 -0.06 -0.10 0.10 -0.04 0.14 -0.22 -0.13 0.15 -0.05

Tmax

Tmin
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mai mare pentru acest interval a fost calculat în lunile ianuarie și aprilie (-0,32). În iunie 
lemnul târziu și total se corelează puternic cu temperatura maximă coeficienții fiind 0,32 și 
0,31. Semnificație negativă are și corelația din luna aprilie cu seria LW (-0.26).  

Valorile obținute prin calculul corelației seriilor de indici reziduali cu temperatura 
minimă sunt semnificative în aproximativ aceleași luni ca și în cazul temperaturii maxime. 
Excepția se regăsește în anul precedent când temperaturile minime ale lunii octombrie, nu se 
mai corelează semnificativ cu lățimea inelelor de creștere. În schimb lemnul timpuriu prezintă 
o valoare semnificativă, pozitivă în luna noiembrie (0,26). Iar în martie și aprilie, anul curent, 
corelația cu lemnul timpuriu (-0,09) și lemnul târziu (-0,08) este nesemnificativă.  

Din calculul funcțiilor de răspuns pentru stabilirea legăturii dintre temperaturile minime 
și seriile de indici reziduali au rezultat valori semnificative doar pentru seriile de lemn târziu 
și lemn total. Coeficienții sunt pozitivi și intensitatea lor este de 0,20 respectiv 0,19. Legătura 
statistică dintre seriile de indici și temperatura maximă, analizată prin intermediul funcțiilor 
de răspuns este semnificativă în lunile octombrie precedent, ianuarie, aprilie, iunie și august. 
Seria EW conține două valori semnificative, negative, în lunile ianuarie (-0,13) și august (-
0,18). Lemnul târziu și total se corelează pozitiv cu parametrul climatic extrem în luna august 
(0,22). Aceleași serii de lemn total și târziu au coeficienți negativi în lunile aprilie și 
octombrie.  

Corelațiile și funcțiile de răspuns prezintă valori semnificative și stabile pe perioada 
analizată (Figura 5.23). Astfel, pentru temperatura medie din luna septembrie s-au calculat 
valori semnificative ale coeficienților, cuprinse între -0,43 și -0,30, stabile pentru toată 
perioada luată în calcul pentru seria RW. În această lună chiar și funcțiile de răspuns sunt 
semnificative pentru cea mai mare parte a intervalului studiat, valoarea acestora fiind cuprinsă 
între -0,23 (1946 - 1966) și -0,15 (1982 - 2002).  

Coeficienții obținuți pentru temperatura din luna octombrie sunt semnificativi, în 
perioada 1933-2004. Tot în cazul lemnului total, valorile coeficienților calculate pentru 
temperaturile din luna februarie sunt stabile în intervalul cuprins între anii 1933 - 2000. 
Valorile coeficienților sunt cuprinse între: -0,37 (1933 - 1953) și -0,21 (1977 - 1997). De 
remarcat sunt și temperaturile medii din luna aprilie, care începând cu anul 1974 devin stabile. 
În aceeași manieră se poate vorbi și despre temperaturile medii din luna iunie, ce au 
determinat coeficienți semnificativi și stabili în timp după anul 1944. Valoarea semnificației 
crește de la -0,26 (1944 - 1964) la -0,33 (1967 - 1987), după care scade din nou atingând 
pragul de 0,28 în perioada 1987 - 2007. 

Precipitațiile lunii noiembrie, anul precedent, sunt stabile pe toată perioada calculată. 
Coeficientul maxim obținut este de 0,38 (1971 - 1991), limita inferioară a variației fiind de 
0,32 (1983 - 2003). Funcțiile de răspuns devin stabile după anul 1948, în cazul acestei luni, 
valoarea maximă a coeficienților fiind înregistrată între anii 1959 - 1979 (0,23). Exceptând 
anii 1943 - 1963 și valorile obținute pentru luna septembrie sunt stabile, cu semnificație între 
0,26 și 0,37. În cazul precipitațiilor din luna iunie a anului curent valorile devin stabile și 
semnificative după anul 1948.  

În cazul lemnului timpuriu stabilitatea temporală este asigurată statistic pe tot intervalul 
analizat, în lunile aprilie, pentru temperaturile medii și septembrie, în cazul precipitațiilor 
medii. Dacă în cazul temperaturilor valorile sunt negative și cuprinse în intervalul -0,35 și -
0,25, precipitațiile sunt pozitive și variază între 0,36 și 0,21. Funcțiile de răspuns au valori 
nesemnificative pentru toți anii, atât pentru precipitații cât și pentru temperatură.  

Pentru lemnul târziu se poate remarca faptul că temperaturile extreme sunt stabile în 
aceleași luni ca și temperatura medie, cu diferența că valorile temperaturii minime sunt mai 
mari decât în celelalte două cazuri la începutul perioadei analizate pentru ca apoi acestea să 
scadă în intensitate până în anul 2007. Astfel, luna septembrie a anului anterior prezintă valori 
ale corelației cuprinse între -0,44 (1948 - 1968) și -0,21 (1987 - 2007). Dacă în perioada 1933 
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- 1953 legătura seriilor de indici cu temperaturile maxime din luna septembrie au valoarea de 
-0.40, cu temperaturile minime sunt de -0,41. În anii 1987 - 2007 valorile pentru temperaturile 
maxime sunt de -0,32 iar pentru cele minime de doar -0,20. În această luna stabilitatea 
temporală a funcțiilor de răspuns este în totalitate nesemnificativă.  

Luna octombrie nu prezintă valori semnificative pentru valorile minime ale 
temperaturii, iar pentru cele maxime acestea sunt stabile cu coeficienți de până la -0,34 (1935 
- 1955). În cazul lunii iunie, de asemenea se observă valori mari pentru temperaturile maxime 
-0,39 (1954 - 1974), dar care cresc începând din 1933 (-0,28) și ajung la valoarea de -0,32 
între 1987 - 2007. Valorile temperaturilor minime scad de la -0,30 (1933 - 1953) la -0,22 
(1987 - 2007). Studierea stabilității temporale prin intermediul funcțiilor de răspuns 
evidențiază perioade parțial stabile în cazul temperaturii maxime, valorile cele mai clare fiind 
observate în luna iunie când maximumul legăturii atinge valoarea negativă de -0,36 pe 
intervalul 1948-2007.  

 

Figura 5.23. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Analiza influenței climatice din perspectiva anilor eveniment au scos în evidență un 
număr de 38 de ani pentru perioada 2008-1816, dintre care 25 sunt negativi și 13 pozitivi. 
Dintre anii cu o frecvență de apariție mai mare de 90% în seriile individuale amintim anii 
negativi 1820, 1823, 1848, 1875, 1892, 1904, 1964, 1983 și 2008. Anii negativi cu un 
procentaj de apariție sub 90%din seriile individuale dar mai mare de 75 sunt 10, respectiv: 
1835, 1836, 1841, 1847, 1835, 1859, 1866, 1867, 1882, 1887, 1928, 1936, 1946, 1952, 1968 
și 1987. Anii eveniment pozitivi cu procentaj mai mare de 90% nu există (Figura 5.24). în 
schimb anii pozitivi cuprinși în intervalul 75-90 sunt următorii: 1824, 1825, 1852, 1869, 1878, 
1884, 1890, 1891, 1897, 1923, 1941, 1969 și 1985.  

Interpretând anii caracteristici din perioada 1953 până în 2007, putem remarca faptul că, 
anul 1964 este un an negativ cu un procentaj de apariție în cadrul seriilor individuale de 
92,72%. Acest an este legat de creșterea stabilității temporale în cazul temperaturilor medii, 
când valoarea sa este de -0,26. Urmărind influența temperaturii minime din cadrul lemnului 
târziu corelația calculată pentru luna septembrie atinge valoarea maximă de -0,44.  
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Figura 5.24. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Dolhasca (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii 1987 și 1968 sunt pozitivi, cu procentaj de apariție în seriile individuale de 76,36% 
și 87,27%. În anul 1987 se atinge valoarea maximă a semnificației negative din luna iunie (-
0,33) pentru lemnul total, analizat comparativ cu precipitațiile medii. Pentru anul 1968 
observăm că temperatura medie din septembrie are valoarea negativă cea mai mare de -0,43, 
care scade la valoarea de -0,42 pentru temperaturile maxime și -0,40 la temperaturile minime. 
În octombrie temperaturile maxime au valoarea cea mai ridicată -0,29, spre deosebire de cele 
medii (-0,27) și minime (-0.22). Anul curent se manifestă prin influențe mari ale 
temperaturilor extreme minime (-0,34) spre deosebire de medii (-0,32) și maxime –(0,29). În 
același an în luna iunie temperatura medie și maximă au valoarea cea mai mare (-0,28), 
apropiată de cea a temperaturii maxime (-0,25). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Târgu Neamț. 

Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice este de 216 ani, media fiind de 190 ± 25 
de ani perioada cu acoperire mai mare de 10 serii este de 204 ani. Seria dendrocronologică se 
întinde pe o perioadă de timp cuprinsă între anii 1814 – 2008. Creșterea radială medie este 
cuprinsă între 0,72 mm·an-1 și 5,04 mm·an-1, cu o medie de 1,91 mm·an-1, pentru seria 
dendrocronologică RW. Media creșterii radiale a lemnului timpuriu este de 0,85 mm·an-1 cu 
un minim de 0,25 mm·an-1 și un maxim de 1,13 mm·an-1.  

Spre deosebire de seria EW, pentru seria de creștere medie a lemnului târziu s-a calculat 
o valoare minima este de 0,26 mm·an-1, respectiv maxima de 4,25 mm·an-1, iar media de 1,05 
mm·an-1. Analizând perioada din 1900 și 2009 observăm că lemnul timpuriu are o creștere 
medie de 0,81 mm·an-1 cu variații în intervalul 0,67 mm·an-1 și 1,02 mm·an-1, iar lemnul 
târziu are o medie a creșterii mai mică 0,70 mm·an-1, minima este de 0,26 mm·an-1 și maxima 
1,40 mm·an-1 (Figura 5.25). 

Autocorelația de ordinul I are valori semnificative în cazul seriilor de creștere radială cu 
maxima la lemnul total (0,69) și valoarea minimă la lemnul timpuriu (0,56). Corelația medie 
dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare pentru lemnul total (0,62) și 
lemnul târziu (0,61). În aceeași manieră se poate distinge o valoare ridicată și la seriile de 
lemn timpuriu (0,38), mai rar regăsită în tip de lemn.  

200819871983
19681964

1952
1946

19361928
1904

18921887
1882

1875

1867
1866

1859
1853

184818471841
18361835

18231820

1985
1969

19411923
1897

1891

1890
1884187818691852

18251824

-100

-50

0

50

100

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

2008198819681948192819081888186818481828

%
 n

r. 
se

ri
i

In
di

ce

Anul



 

 71 

 

Figura 5.25. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Târgu Neamț. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.13. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 216 216 216 216 216 216 

IC 0,62 0,38 0,61 - - - 
MS 0,22 0,18 0,40 0,18 0,11 0,29 
SD 0,84 0,25 0,69 0,11 0,11 0,24 

SNR 14,99 7,10 16,87 18,17 6,83 19,15 
VPCP (%) 37,45 23,33 39,98 41,42 22,83 42,63 

Rbar 0,40 0,18 0,45 0,38 0,17 0,38 
A (I) 0,69 0,56 0,62 -0,08 -0,10 -0,08 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două este mare la seriile de creștere 
radială cu un maxim la lemnul târziu și un minim la seria dendrocronologică a lemnului 
timpuriu (Tabelul 5.13). După standardizare coeficienții de corelație ai lemnului total și târziu 
au valoare similară (0,38). Sensibilitatea medie a seriilor de creștere pentru lemnul total este 
de 0,22 ± 0,02, spre deosebire de lemnul târziu care are o valoare de 0,40 ± 0,04. Seria de 
creștere medie a lemnului timpuriu are o sensibilitate medie de doar 0,18 ± 0,02. 
Sensibilitatea medie a seriilor de indici este mai redusă, valoarea maximă fiind înregistrată la 
seria de lemn târziu (0,29) iar cea minimă la seria de lemn timpuriu (0,11).  
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Raportul dintre semnal și zgomot este mare la seria de indici reziduali, unde se observă 
o valoare maximă la seria dendrocronologică a lemnului târziu (19,15), urmată îndeaproape 
de seria lemnului total (18,17). Varianța explicată de prima componentă principală este mare 
și semnificativă la seriile RW și LW, cele mai mari valori fiind atribuite lemnului total 
(42,63 %). Parametrul statistic EPS are valoarea medie de 0,93, fiind mai mare decât 0,85 
după anul 1850. 

Analiza statistică a relației dintre precipitațiile medii lunare și creșterea diferențiată a 
inelului anual la stejar, pentru zona Târgu Neamț, prezintă mai multe luni cu influență 
semnificativă. Astfel, în anul precedent formării inelului de creștere, lunile septembrie și 
noiembrie conțin coeficienți semnificativi pentru toate seriile analizate (RW, EW și LW). 
Valoarea cea mai mare s-a calculat pentru lemnul târziu și timpuriu, în luna septembrie, 0,35. 
Coeficient negativ de -0,17 s-a obținut pentru lemnul târziu în decembrie.  

Valorile înregistrate ale precipitațiilor din anul curent se corelează semnificativ cu 
creșterea în lunile aprilie, mai și iunie, pentru ca în luna august coeficientul să devină negativ 
(-0,19) (Figura 5.26). În aprilie valoarea cea mai ridicată se regăsește pentru seria de lemn 
timpuriu (0,23), spre deosebire de seria RW care are o valoare de 0,16. În mai singura serie 
corelată semnificativ este EW (0,21), pentru ca în august corelații semnificative să fie 
calculate pentru seriile RW (0,31) și LW (0,30). 

 

Figura 5.26. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Valorile temperaturilor medii se corelează cu creșterile, în cea mai mare parte, negativ. 
Anul precedent este remarcat de valorile semnificative, calculate pentru lemnul târziu și 
lemnul total din luna septembrie, (-0,30), respectiv pentru seria EW în luna noiembrie. 
Coeficientul obținut în acest caz este pozitiv, respectiv 0,24. Anul curent se caracterizează 
prin corelații semnificative cu lemnul timpuriu, în lunile ianuarie (-0,29), februarie (-0,21) și 
aprilie (-0,31). Lemnul total se corelează semnificativ cu temperaturile medii din lunile aprilie 
(-0,20) și iunie (-0,28). O singură valoare negativă a corelației a fost obținută pentru seria de 
indici de creștere reziduali ai lemnului târziu în luna iunie (-0,29). 

Funcțiile de răspuns indică o legătură semnificativă în cazul precipitațiilor din lunile 
septembrie și noiembrie, anul precedent și iunie curent. Seriile reziduale de lemn târziu și 
total sunt singurele ce au înregistrat valori semnificative pentru anul în curs, respectiv 0,18 și 
0,19. În schimb, pe lângă coeficienții semnificativi ai acestora din luna septembrie (0, 19 și 
0,18), în noiembrie și lemnul timpuriu prezintă o valoare semnificativă de 0,17. Pentru seria 
de lemn total în această lună s-a calculat un coeficient de 0,20. 
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Legătura dintre temperaturile medii și creșterea anuală calculată cu ajutorul funcțiilor de 
răspuns este variată, oscilând între valori pozitive și negative. Astfel, în anul precedent 
coeficienții obținuți pentru seriile RW și LW sunt negativi -0,15 și -0,16. În noiembrie seria 
EW prezintă o valoare pozitivă cu intensitate de -0,29. Valoarea din ianuarie calculată pentru 
lemnul timpuriu este negativă -0,19. În iunie și august semnificație au doar seriile RW și LW, 
negative în prima lună (-0,18, -0,19) și pozitive în cea de-a doua (0,17, 0,18). 

Din analiza temperaturilor medii extreme, minimă și maximă, rezultă faptul că acestea 
influențează semnificativ atât pozitiv cât și negativ procesul biologic de acumulare de masă 
lemnoasă. Coeficienții calculați cu temperaturile maxime din anul precedent sunt 
semnificativi doar pentru seriile RW și LW, în lunile septembrie și octombrie. În septembrie 
s-au obținut coeficienții cei mai ridicați (-0,32), iar în octombrie valorile sunt de -0,20 și -
0,19. Anul curent se caracterizează prin patru luni cu valori semnificative, negative, aferente 
lemnului timpuriu: ianuarie (-0,32), februarie (-0,23), martie (-0,20) și aprilie (-0,31) (Tabelul 
5.14). Valorile înregistrate ale temperaturi maxime din aprilie se corelează negativ cu 
creșterea, coeficientul având valoarea de -0,25. Seriile de lemn total și lemn târziu se 
corelează cu temperaturile maxime ale lunii iunie (-0,31, respectiv -0,32). 

Tabelul 5.14. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Corelația dintre temperatura minimă și indicii reziduali ai lemnului timpuriu, este 
marcată semnificativ de coeficienții obținuți în luna noiembrie precedent (0,26), ianuarie (-
0,26), februarie (-0,19) și aprilie (-0,26). Valoarea din noiembrie este singura pozitivă, dacă 
luăm în considerare toate tipurile de lemn. În cazul lemnului total pentru luna septembrie s-a 
obținut valoare a corelației negative, cu un coeficient de -0,21. În iunie s-au calculat valori 
semnificative doar pentru lemnul târziu (-0,20) și total (-0,21). 

Funcțiile de răspuns au permis observarea influenței temperaturilor minime asupra 
creșterii în mod semnificativ doar în luna martie, când pentru lemnul total valoarea este de 
0,20 iar pentru lemnul târziu 0,21. Spre deosebire de aceasta în cazul temperaturilor maxime 
semnificative pentru toate seriile (RW, EW și LW) sunt valorile lunii aprilie (-0,23, -0,18 și -
0,19). În ianuarie pentru lemnul timpuriu s-a obținut o valoare semnificativă, negativă și 
scăzută de -0,13. Seria de indici a lemnului târziu a înregistrat valori semnificative în 
septembrie și octombrie anul precedent și iunie (-0,31), completat de august (0,21), anul 
curent, exceptând luna aprilie deja discutată. Seria RW se caracterizează prin valoare 
semnificativă în anul precedent, luna octombrie (-0,20). Coeficient negativ s-a calculat pentru 
anul curent în luna iunie (-0,33) și pozitiv în august (0,22). 

Stabilitatea în timp a corelației pentru seria de lemn total analizată, a evidențiat cinci 
luni cu coeficienți semnificativi și constanți în timp. Funcțiile de răspuns nu sunt stabile în 
timp, deși în mai mulți ani sunt înregistrate valori semnificative. Seria de indici reziduali RW 
prezintă cinci luni cu coeficienți semnificativi și stabili, dintre care trei sunt pentru 
temperatura medie din septembrie, octombrie anul precedent, februarie curent și două pentru 
precipitațiile din septembrie și noiembrie precedent. Temperatura din septembrie are valori 
cuprinse între -0,43 (1948 - 1968) și -0,29 (1987 - 2007).  

Coeficienții lunii octombrie variază între -0,32 (1935 - 1955) și -0,18 (1984 - 2004), 
după care valorile devin nesemnificative. Stabilitatea corelației dintre seria reziduală și luna 
februarie se manifestă pe intervalele 1933-1978 și 1980-2000. Valoarea cea mai ridicată s-a 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.32 -0.20 -0.05 -0.14 -0.16 -0.18 -0.08 -0.25 0.05 -0.31 -0.17 0.11 -0.04
EW -0.15 0.01 0.21 0.00 -0.32 -0.23 -0.20 -0.31 -0.12 -0.05 -0.16 -0.04 -0.11
LW -0.32 -0.19 -0.12 -0.14 -0.08 -0.09 0.04 -0.18 0.11 -0.32 -0.12 0.13 -0.04
RW -0.21 -0.11 0.06 -0.10 -0.12 -0.17 0.04 -0.11 0.13 -0.20 -0.15 0.10 -0.07
EW -0.08 -0.03 0.26 0.09 -0.26 -0.19 -0.08 -0.26 0.04 0.04 -0.09 0.00 -0.13
LW -0.20 -0.10 -0.01 -0.11 -0.06 -0.10 0.11 -0.03 0.15 -0.21 -0.13 0.14 -0.05

Tmax

Tmin
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calculat pentru anii 1933 - 1953 (-0,37). Pentru luna septembrie a anilor 1946 - 1966 
coeficientul funcțiilor de răspuns este cel mai ridicat, valoarea sa fiind de -0,24 (Figura 5.27). 
Semnificația precipitațiilor medii din septembrie, spre deosebire de temperaturile medii crește 
în sens pozitiv din anul 1953 (0,31) până în anul 2007 (0,35). Valoarea cea mai mare s-a 
calculat pentru perioada 1963 - 1983 (0,37). Într-un singur interval coeficientul devine 
nesemnificativ, respectiv între anii 1943 - 1963, valoarea sa fiind de 0,27. Coeficienții pentru 
precipitațiile din noiembrie sunt stabili pentru tot intervalul, valorile oscilând între 0,32 (1983 
- 2003) și 0,38 (1953 - 1973). 

Lemnul timpuriu este stabil temporal pentru toată perioada analizată, doar pentru luna 
aprilie, în cazul corelațiilor cu temperaturile temperaturilor medii. Valorile sunt negative și 
cuprinse în intervalul -0,25 (1960 -1980), -0,35 (1933 - 1953). Coeficienții pentru 
precipitațiile din septembrie au valori semnificative cu excepția anilor 1972 - 1992. Valorile 
coeficienților în cazul temperaturilor sunt negative în ianuarie, stabile și semnificative după 
anul 1931 (-0,27), valorile crescând până în 1951 (-0,3), pentru ca în intervalul 1987 - 2007 
valoarea sa fie de -0,29. Începând din 1960 această lună conține și coeficienți semnificativi ai 
funcțiilor de răspuns cu valori cuprinse între -0,21 (1965 - 1985) și -0,18 (1977 - 1997).  

 

Figura 5.27. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Pentru temperatura maximă din luna ianuarie s-au calculat valori semnificative 
începând cu anii 1943 - 1963 (-0,30), coeficienții având un trend crescător ajungând în 1987 - 
2007 la valoarea de -0,32. În aceeași manieră se comportă și coeficienții generați de 
temperaturile lunii aprilie care devin semnificativi după anul 1941 (-0,26), iar în perioada 
1987 - 2007 coeficientul are valoarea de -0,32. Seria de lemn timpuriu răspunde semnificativ 
la temperaturile maxime din luna aprilie, care exceptând anii 1965 - 1985 nesemnificativi, are 
coeficienți stabili, peste valoarea de -0,20. 

 Stabilitatea temporală în cazul seriei de indici reziduali ai lemnului târziu se manifestă 
pentru temperaturile medii din septembrie și octombrie anul precedent și iunie anul curent. 
Valoarea cea mai mare în cazul lunii septembrie este de -0,44 (1948 - 1968). Semnificația 
descrește începând din 1933 - 1953 (-0,42) până în 1987 - 2007 (-0,30). Seria LW este stabilă 
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începând din anii 1933 - 1953 (-0,32), până în anii 1984 - 2004 (-0,17), valoarea cea mai mare 
fiind notificată pentru perioada 1934 - 1954 (-0,33). În lunile anului curent valorile calculate 
pentru temperaturile medii din iunie sunt stabile exceptând intervalul 1939 - 1959, când 
coeficientul este nesemnificativ. 

 Pentru precipitațiile din septembrie s-au obținut valori stabile în intervalul 1933 - 2007. 
Valorile semnificative cresc în intensitate începând din 1933 (0,29) până în anii 1987 - 2007 
(0,35). Invers s-a calculat pentru luna noiembrie, valoarea din 1933 - 1953 este de 0,30, crește 
până în 1967 – 1987, pentru care s-a obținut un maxim de 0,35, după care coeficientul scade 
până la 0,29. Stabilitatea temporală a temperaturilor extreme este asemănătoare cu cea 
obținută în cazul seriei de lemn total.  

Climatul interpretat prin prisma anilor caracteristici în cazul seriei dendrocronologice de 
indici reziduali ai lemnului total indică un număr de 38 de ani eveniment dintre care 25 sunt 
negativi. Anii eveniment negativi sunt următorii: 1806, 1827, 1834, 1835, 1853, 1862, 1866, 
1867, 1876, 1884, 1892, 1894, 1904, 1908, 1927, 1928, 1943, 1946, 1952, 1968, 1972, 1976, 
1987, 2000 și 2009. Anii eveniment negativi sunt: 1824, 1825, 1831, 1844, 1865, 1870, 1886, 
1891, 1938, 1947, 1959, 1965 și 1988. Anii negativi 1862, 1943 și 2009 sunt regăsiți în toate 
cele 34 de serii dendrocronologice individuale (Figura 5.28). 

 

Figura 5.28. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Târgu Neamț (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anul eveniment negativ 1968 se regăsește în 97% din seriile individuale. Din calculul 
stabilității temporale a reieșit acest an ca fiind unul care are coeficienți maximi în cazul 
analizei temperaturilor lunilor septembrie și februarie, pentru seria de lemn total. Pentru 
lemnul târziu corelația este maximă cu temperaturile medii din luna septembrie. Predictorii 
care au determinat producerea anului eveniment 1952, au determinat în anul următor 1953 
reacții inverse care au condus la obținerea în acest an a mai multe corelații maxime cu factorii 
climatici.  

Astfel, pentru lemnul total s-a calculat corelația maximă în luna septembrie în cazul 
precipitațiilor. Lemnul târziu a înregistrat coeficient maxim în septembrie, anul precedent 
pentru temperaturile medii. Precipitațiile medii din anul 1987 au determinat calcularea celui 
mai mare coeficient de corelație pentru luna noiembrie (0,35). Procentul în care este regăsit 
acest an în raport cu numărul total de serii este de 85%.  

2009
2000

19871976197219681952194619431928
19271908

1904

1894

1892
1884

18761867

1866

18621853
1835

1834
18271806

1988196519591947
19381891

1886
187018651844

1831
18251824

-100

-50

0

50

100

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

20091989196919491929190918891869184918291809

%
 n

r. 
se

ri
i

In
di

ce

Anul



 

 76 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Podu Iloaiei. 

Lungimea medie a seriilor individuale de creștere variază între 67 de ani și 197 de ani, 
cu o medie de 128 ± 28 de ani, acoperind perioada dintre 1812 – 2008. Un număr de peste 10 
serii individuale se înregistrează doar, după anul 1873. Creșterea radială medie a lemnului 
total este de 3,06 mm·an-1, variind în intervalul de 1,15 mm·an-1 și 7,64 mm·an-1. Lemnul 
timpuriu are o creștere medie de 1,37 mm·an-1, cuprinsă între valoarea minimă de 0,38 
mm·an-1 și maximă de 2,23 mm·an-1. Creșterea medie a seriei lemnului târziu corespunde 
valorii de 2,21 mm·an-1, și variază în intervalul 0,42 mm·an-1 și 5,85 mm·an-1 (Figura 5.29).  

Variabilitatea explicată de prima componentă principală este de 50,37 % la seriile de 
indici reziduali ai lemnului târziu. Valoarea cea mai mică se înregistrează pentru lemnul 
timpuriu în cazul seriilor dendrocronologice RAW și RES, respectiv 27,22 % și 27,83 %. 
Raportul dintre semnal și zgomot este mare la seriile reziduale unde se constată valoarea 
maximă la lemnul de vară (29,73) și valoarea minimă la lemnul de primăvară (10,06). 

 

Figura 5.29. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Podu Iloaiei. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Autocorelația de ordinul I pentru seria de creștere medie variază între 0,63 ± 0,16 la 
lemnul total și 0,50 ± 0,14 la lemnul timpuriu. Seriile de indici se caracterizează prin valori 
mici fără semnificație ai autocorelației de ordinul I. Corelația dintre seriile individuale și seria 
dendrocronologică este ridicată, la lemnul târziu atinge valoarea maximă de 0,66 (Tabelul 
5.15). 

Sensibilitatea medie a seriilor individuale de creștere pentru seriile individuale brute 
este maximă la lemnul târziu 0,48, fiind urmată de lemnul total 0,28 și în cele din urmă de 
lemnul timpuriu 0,23. Seriile de indici au valori mai mici, maxima  s-a calculat pentru lemnul 
târziu 0,36 și minima în seria EW (0,15). Valoarea corelației dintre seriile de indici (rbar), este 
mai mică decât la cele de creștere radială, valorile cele mai mari fiind înregistrate pentru 
lemnul târziu respectiv la seriile dendrocronologice RAW - 0,60 și la cele RES - 0,46. 
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Statistica EPS medie este de 0,94, cu semnificație superioară valorii de 0,85 după anul 1870, 
la seriile de indici.  

Tabelul 5.15. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 197 197 197 197 197 197 

IC 0,65 0,41 0,66 - - - 
MS 0,28 0,23 0,48 0,22 0,15 0,36 
SD 1,68 0,49 1,40 0,19 0,15 0,32 

SNR 22,55 9,72 29,64 24,41 10,06 29,73 
VPCP (%) 44,55 27,22 50,31 46,41 27,83 50,37 

Rbar 0,57 0,28 0,60 0,41 0,19 0,46 
A (I) 0,63 0,50 0,53 -0,02 0,01 0,02 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Legătura corelativă dintre seriile reziduale de indici și parametrii climatici prezintă mai 
multe luni cu valori superioare limitei de semnificație. Coeficienții de corelație cu 
precipitațiile medii din octombrie sunt pozitive și semnificative doar în cazul seriei RW. În 
luna noiembrie s-au calculat valori semnificative pentru toate cele trei serii analizate (RW, 
EW și LW), valoarea cea mai mare fiind obținută pentru lemnul total (Figura 5.30). Anul 
curent prezintă două luni cu corelații semnificative, respectiv în ianuarie, pentru lemnul târziu 
și total (0,21), și iunie doar pentru seria LW (-0,21). 

 

Figura 5.30. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Influența temperaturilor medii în procesul de bioacumulare este semnificativă și 
negativă pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie. Pentru seria de indici a lemnului total s-a 
calculat valoarea cea mai reprezentativă în luna februarie (-0,25). Lemnul timpuriu a obținut 
valori semnificative în ianuarie (-0,19), martie (-0,20) și aprilie (-0,22). O singură corelație 
semnificativă a fost calculată pentru lemnul târziu în luna februarie (-0,26). 
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Funcțiile de răspuns confirmă valoarea semnificativă a legăturii dintre precipitațiile 
medii și inelul anual al lemnului total, din luna octombrie precedent. În iunie semnificative 
sunt valorile obținute pentru lemnul total (0,16) și lemnul târziu (0,17). Legătura statistică 
dintre temperatura medie și creștere este materializată prin coeficientul negativ -0,15 din luna 
februarie, obținut pentru seria LW. 

Tabelul 5.16. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES.  

 

Prin analiza corelației dintre temperaturile medii extreme, minimă respectiv maximă și 
seriile de indici au rezultat cinci luni cu valori semnificative (Tabelul 5.16). În anul precedent 
s-a calculat o singură valoare negativă de -0,18 obținută pentru temperatura maximă din luna 
decembrie, la lemnul târziu. În ianuarie și martie lemnul timpuriu a obținut valorile 
semnificative de -0,24 și -0,26. Lemnul total în aceleași condiții a obținut coeficienți apropiați 
pentru lunile februarie (-0,25), martie (-0,24) și aprilie (-0,25). Temperaturile minime din luna 
februarie au determinat coeficienți semnificativi pentru lemnul total (-0,24) și lemnul târziu (-
0,25). Seria de indici EW are un singur coeficient negativ, calculat pentru luna aprilie, anul în 
curs, cu valoarea de -0,18.  

Prin intermediul funcțiilor de răspuns nu au fost calculate valori semnificative luând în 
calcul temperaturile minime. Spre deosebire de acestea temperaturile maxime au determinat 
obținerea unei valori ridicate înregistrată la lemnul total din luna octombrie a anului precedent 
(-0,24). În anul precedent s-a mai obținut un coeficient semnificativ în luna decembrie, -0,15. 
Valoarea din aprilie, curent, la lemnul total este peste limita semnificației negative, -0,23. 

 

Figura 5.31. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.08 -0.11 -0.03 -0.16 -0.07 -0.25 -0.24 -0.25 0.06 -0.15 -0.09 -0.02 0.03
EW 0.12 0.04 0.05 -0.02 -0.24 -0.16 -0.26 -0.24 -0.11 -0.02 -0.02 -0.07 0.03
LW -0.08 -0.11 -0.06 -0.18 -0.04 -0.25 -0.19 -0.18 0.09 -0.16 -0.08 0.02 0.05
RW -0.07 0.05 0.09 -0.08 -0.03 -0.24 -0.13 -0.12 0.12 -0.01 -0.11 0.00 -0.09
EW 0.06 0.10 0.06 0.06 -0.15 -0.13 -0.13 -0.18 0.03 0.11 0.02 -0.04 -0.04
LW -0.12 0.03 0.07 -0.11 -0.03 -0.25 -0.10 -0.05 0.13 -0.03 -0.12 0.03 -0.08
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Legătura statistică dintre factorii climatici și seria de lemn total este stabilă pentru 
temperaturile medii ale lunii februarie (Figura 5.31). Legătura este negativă și descrește 
începând din anii 1933 - 1953 (-0,40), până în anii 1987 - 2007 (0,25). Precipitațiile lunii 
ianuarie au generat valori semnificative pentru toată perioada cuprinsă între 1933-2007, 
valoarea cea mai ridicată fiind înregistrată în intervalul 1936 - 1956 (0,38), iar cea mai scăzută 
între anii 1985 - 2005 (0,21). Coeficienții calculați cu precipitațiile lunii noiembrie sunt stabili 
începând cu anul 1939, valoarea cea mai ridicată fiind în perioada 1958 - 1978 (0,31). 
Funcțiile de răspuns sunt stabile în perioada 1933-2001, pentru temperaturile lunii februarie, 
coeficienții semnificativi sunt incluși în intervalul -0,29 și -0,15. Temperaturile extreme 
analizate în asociație cu seria de lemn total indică o singură lună cu stabilitate temporală 
respectiv februarie. 

Seria EW se corelează semnificativ doar cu temperaturile maximă și minimă din 
februarie. Temperaturile minime au valoarea cea mai ridicată -0,39 (1933 - 1953), spre 
deosebire de temperaturile maxime -0,39 (1954 - 1974). Pentru seria de lemn timpuriu nu 
există valori semnificative, care să descrie legătura dintre aceasta și temperaturile medii sau 
precipitații. 

În cazul seriei de lemn târziu lunile cu stabilitate temporală sunt: ianuarie, prin 
intermediul precipitațiilor și februarie, datorită temperaturilor medii. În anii 1936 - 1956 s-a 
calculat un coeficient de 0,43 în cazul corelației cu precipitațiile din februarie. Funcțiile de 
răspuns în acest caz, pentru anul menționat, sunt de doar 0,29, stabilitatea fiind întreruptă pe 
alocuri de valori nesemnificative. Temperaturile medii pe de altă parte au determinat 
calcularea de valori stabile atât în cazul corelațiilor cât și în cazul funcțiilor de răspuns, 
diferența fiind dată de valoarea coeficienților. Valorile temperaturilor medii în cazul lemnului 
târziu nu au permis calcularea coeficienților stabili temporal. Pentru temperaturile maxime pe 
de altă parte s-au obținut valori stabile în luna ianuarie începând din anul 1942, până în 2007. 
Aprilie conține coeficienți semnificativi stabili în timp exceptând anii 1962 - 2007. Valorile 
calculate sunt mari, -0,41 (1935 - 1955). 

 

Figura 5.32. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Podu Iloaiei (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment calculați pentru această serie sunt în număr de 26 dintre care 16 sunt 
negativi iar 9 sunt pozitivi. Anii eveniment negativi sunt: 1881, 1895, 1904, 19010, 1916, 
1925, 1931, 1946, 1952, 1958, 1959, 1972, 1981, 1989, 1990, 1994. Anul 1904 este regăsit în 

19941990198919811972
1959195819521946

1931
19251916

1910
1904

1895
1881

1984
1975

196919561932
19231911

1897

1890

1884

-100

-50

0

50

100

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

198819681948192819081888

%
 n

r. 
se

ri
i

In
di

ce

Anul



 

 80 

toate seriile analizate. Anii eveniment negativi sunt: 1884, 1890, 1897, 1911, 1923, 1932, 
1956, 1969, 1975, 1984 (Figura 5.32). 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Chetrosu. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este de 163 ± 21 de ani, cu valori 
cuprinse între minima de 93 de ani și maxima de 186 de ani. Perioada acoperită de seria 
dendrocronologică este între anii 1823 și 2008, cu un număr mai mare de 10 serii după anul 
1835. Creșterea radială medie a seriilor individuale ale lemnului total variază între 0,54 
mm·an-1 și 5,15 mm·an-1, cu o medie de 2,00 mm·an-1.  

Perioada juvenilă se caracterizează prin creșteri mai mari, valoarea medie de 3,06 
mm·an-1, se distinge până în anul 1844, însumând un număr de 22 de inele de creștere. Seria 
de creștere radială a lemnului timpuriu se caracterizează prin valori foarte scăzute ale creșterii 
medii, respectiv o medie de 0,74 mm·an-1. Lemnul târziu variază în mod identic cu lemnul 
total cu excepția faptului că amplitudinea de variație este mai mică, variind între limitele de 
0,40 mm·an-1 și 4,27 mm·an-1, cu o medie de 1,25 mm·an-1 (Figura 5.33).  

 

Figura 5.33. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Chetrosu. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația dintre lățimea inelelor anuale consecutive este mare din punct de vedere 
statistic la seriile de creștere radială ale lemnului total (0,61 ± 0,15). La seriile de lemn 
timpuriu (0,50 ± 0,18) și târziu (0,57 ± 0,16), valorile sunt mai mici decât la seriile de creștere 
ale lemnului total. Autocorelația de ordinul I este nesemnificativă cu valori ce ating minimum 
de -0,05, după aplicarea funcției spline (Tabelul 5.17). 

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două are valori semnificative, cu 
precădere la seriile de indici ale lemnului târziu (0,45). Valori scăzute se înregistrează la 
seriile de lemn timpuriu atât la creșterea radială (0,11), cât și la seriile de indici reziduali 
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(0,15). Corelația medie dintre seriile individuale de creștere și seria dendrocronologică este 
ridicată pentru lemnul total (0,73) și lemnul târziu (0,72). 

Tabelul 5.17. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 186 186 186 186 186 186 

IC 0,73 0,39 0,72 - - - 
MS 0,28 0,21 0,42 0,24 0,14 O,35 
SD 0,97 0,22 0,85 0,22 0,14 0,30 

SNR 23,10 5,99 24,16 29,27 6,51 27,57 
VPCP (%) 49,15 22,23 50,22 54,43 23,34 53,10 

Rbar 0,37 0,11 0,42 0,43 0,15 0,45 
A (I) 0,61 0,50 0,57 -0,05 -0,03 -0,05 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere este mare la seriile de creștere radială ale 
lemnului târziu (0,42). La seriile de indici valorile scad de la 0,35 pentru seria de lemn târziu, 
la 0,24 pentru seria de lemn total iar în cele din urmă să ajungă la minimum de 0,14 la lemnul 
timpuriu. Valoarea medie pentru încrederea statistică a seriei dendrocronologice este de 0,94, 
mai mare de 0,85 după anul 1880. Raportul dintre semnal și zgomot este ridicat la seriile de 
indici, valoarea maximă fiind obținută pentru seria de lemn târziu (29,27). Variabilitatea 
explicată de prima componentă principală este maximă la lemnul total (54,43 %). 

Clima prin parametrii săi, precipitațiile atmosferice și temperatură, are o influență 
semnificativă asupra creșterii radiale. Valori semnificative, pozitive ale precipitațiilor se pot 
observa în lunile septembrie și noiembrie din anul precedent (Figura 5.34). În luna noiembrie 
semnificative sunt valorile înregistrate pentru toate cele trei serii analizate. Valoarea cea mai 
ridicată s-a calculat pentru lemnul târziu (0,40), fiind urmată îndeaproape de coeficientul de 
corelație obținut pentru seria de lemn total (0,38).  

Precipitațiile din septembrie au determinat calcularea de valori semnificative doar 
pentru lemnul târziu (0,21) și lemnul total (0,22). În anul curent s-a obținut o singură valoare 
semnificativă și pozitivă a precipitațiilor, cu implicații în formarea lemnului timpuriu, 
respectiv în martie (0,23). Seriile de indici reziduali ai lemnului târziu și total conțin valori cu 
semnificative pozitive în lunile ianuarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie. Cele mai ridicate 
valori ale corelației pentru ambele tipuri de lemn, LW (0,36) și RW (0,34) s-au obținut în 
aprilie. Corelația dintre temperaturile medii și seriile reziduale sunt semnificative, cu valoare 
exclusiv negativă, doar pentru lunile anului curent. În aprilie și iulie toate trei tipurile de lemn 
conțin valori ale corelației semnificative, spre deosebire de iunie, când influența 
temperaturilor medii determină o legătură strânsă doar pentru seriile RW (-0,32) și LW (-
0,33).  

Funcțiile de răspuns în cazul temperaturilor medii sunt semnificative în iunie pentru 
seriile reziduale ale lemnului târziu și total (-0,16). Calculul funcțiilor de răspuns pentru 
stabilirea legăturii dintre precipitații și seriile de indici, pentru anul anterior formării inelului 
anual indică trei luni cu valori semnificative. Se evidențiază o sensibilitate crescută a lemnului 
târziu în luna noiembrie (0,28), coeficienți ridicați fiind obținuți și pentru luna octombrie 
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(0,15) și decembrie (0,18). Pentru seriile RW și EW s-au calculat valori semnificative în 
noiembrie (0,27 și 0,20), respectiv decembrie (0,19 și 0,17). Anul în curs prezintă aceleași 
luni cu valori semnificative ca și în cazul corelației, exceptând luna martie pentru seria de 
lemn târziu. 

 

Figura 5.34. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Corelația dintre temperatura minimă și seriile de indici evidențiază luna iulie când 
lemnul târziu și total au înregistrat un coeficient negativ în valoare de -0,22, iar lemnul 
timpuriu de -0,18 (Tabelul 5.18). Valoarea cea mai ridicată s-a calculat pentru luna iunie la 
lemnul târziu (-0,23), urmată îndeaproape de cea a lemnului total, din aceeași lună (-0,22). 
Seria LW în septembrie pentru acest parametru climatic are o valoare a corelației de -0,18, 
care este pur statistică, procesul de formare a inelului anual de creștere fiind finalizat în 
august.  

În luna noiembrie a anului precedent s-a calculat o valoare pozitivă pentru lemnul 
timpuriu de 0,18. Pentru temperatura maximă s-au obținut trei luni cu valori semnificative 
pentru seriile reziduale analizate. În aprilie s-au obținut coeficienți de -0,27 pentru seriile de 
indici RW și LW și -0,25 pentru EW. Pentru luna mai doar lemnul târziu s-a corelat 
semnificativ cu temperatura maximă, coeficientul fiind de -0,17. Valorile cele mai ridicate s-
au înregistrat în iunie pentru lemnul târziu (-0,33) și total (-0,32). Și luna iulie este 
semnificativ influențată de aceste temperaturi extreme, coeficienții obținuți variind între -0,23 
(EW) și -0,28 (RW). 

Tabelul 4.18. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Analiza climatului prin intermediul funcțiilor de răspuns a consacrat o singură valoare 
semnificativă pentru seria de lemn timpuriu în luna martie (-0,17). Calculul funcțiilor de 
răspuns în cazul temperaturilor maxime arată valori semnificative mai mari, decât în cazul 
corelațiilor pentru luna aprilie. Lemnul total și târziu au înregistrat coeficienții de -0,29, iar cel 
timpuriu de -0,27. În iunie valorile cresc atingând cotele maxime de -0,33 (LW) și -0,32 
(EW). 
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Stabilitatea în timp a corelației dintre seria de indici RW și temperatura medie, prezintă 
valori semnificative pentru luna iunie și iunie (Figura 5.35). Valoarea semnificativă cea mai 
ridicată s-a obținut pentru luna iunie, între anii 1955 - 1975 (-0,43), iar cea mai scăzută în anii 
1988 - 2008 (-0,31). În iulie valorile sunt mai scăzute decât în luna precedentă, respectiv -0,23 
(1940 - 1960). Funcțiile de răspuns sunt stabile semnificativ între anii 1944-2008, pentru luna 
iunie. În luna iulie coeficienții sunt semnificativi între anii 1957 - 1997. 

În cazul precipitațiilor medii se poate vorbi despre trei luni cu stabilitate temporală. 
Coeficienții cei mai ridicați au fost obținuți pentru luna noiembrie a anului precedent formării 
inelului radial de creștere 0,46 (1938 - 1958). Funcțiile de răspuns pentru această lună sunt de 
asemenea stabile, cu coeficientul maxim înregistrat în aceeași ani 1938 - 1958 (0,32). Anul 
curent prezintă o singură lună cu coeficienți stabili pentru tot intervalul analizat, respectiv 
ianuarie. Coeficienții de corelație variază în limite mari, de la 0,21 (1988 - 2008) la 0,39 
(1935 - 1955). Funcțiile de răspuns prezintă patru valori semnificative izolate. Valorile 
coeficienților scad în luna mai pentru parametrul precipitații, ajungând între anii 1940-1962 
nesemnificative. Începând din 1963 valorile sunt constant semnificative și stabile, valorile 
extreme fiind 0,29 (1987 - 2007) și 0,21 (1945 - 1965). 

Stabilitatea în timp a legăturii dintre temperatura maximă și seria RW este valabilă 
pentru lunile iunie și iulie. Diferențele dintre stabilitatea temperaturilor medii, maxime și 
minime sunt redate doar de nivelul coeficienților semnificativi. Cele mai mari valori s-au 
obținut în toate cazurile pentru temperaturile maxime. Acestea în cazul lunilor iunie și iulie au 
coeficienți negativi de -0,47 (1955 - 1975), respectiv 0,25. Calculul funcțiilor de răspuns a 
scos în evidență temperaturile maxime ale lunii aprilie și iunie. Împreună devin stabile din 
anul 1968, valoarea cea mai mare fiind obținută pentru iunie în anii 1962 - 1982 (-0,44). 

 

Figura 5.35. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Seria de lemn timpuriu este semnificativ influențată de precipitațiile lunii noiembrie, 
pentru toată perioada analizată. Coeficienții semnificativi oscilează între valorile 0,20 (1961 - 
1981) și 0,30 (1971 - 1991). Precipitațiile lunii decembrie au determinat coeficienți ce sunt 
stabili în timp pentru intervalul 1933-1974, media lor fiind de 0,26. Valoarea cea mai ridicată 
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s-a calculat în intervalul 1934 - 1954 (0,33), și cea mai scăzută între anii 1954 - 1974. Această 
serie de indici se corelează tot mai puternic cu precipitațiile lunilor martie și temperaturile 
lunii iulie. Valorile semnificative sunt pozitive și constante în cazul precipitațiilor din martie 
începând cu anul 1970, coeficientul cel mai puternic fiind obținut pentru intervalul 1988 - 
2008 (0,23). Valorile temperaturilor din iulie au generat obținerea de coeficienți semnificativi 
pe intervalul 1957-2008, cel mai reprezentativ fiind obținut în anii 1967 - 1987 (-0,30). 
Funcțiile de răspuns sunt semnificative pentru precipitațiile lunii decembrie, în intervalul 
1933 - 2008. Cel mai puternic coeficient s-a calculat în anii 1934 - 1954 (0,31). În luna 
noiembrie semnificative sunt valorile funcțiilor de răspuns între anii 1967-2008, media 
acestora fiind de 0,20. 

Lemnul târziu este corelat stabil în iunie și iulie pentru analiza temperaturilor medii, cu 
un coeficient maxim de -0,46 (1955 - 1975). Stabilitate temporală a coeficienților influențati 
de temperatura medie există și în cazul lunii iulie, pentru anii 1938 - 1958 s-a calculat 
valoarea maximă -0,35. Pentru precipitațiile lunii noiembrie s-au calculat corelelații stabile cu 
seria de lemn târziu în intervalul 0,37 (1984 - 2004) - 0,50 (1937 - 1957). Valori semnificative 
cuprinse în intervalul 1933-2008 s-au obținut și pentru precipitațiile din ianuarie.  

Coeficienții obținuți pentru precipitațiile din martie sunt stabili în intervalul 1963 – 
2008 (0,22). Valorile semnificative obținute pentru corelația cu precipitațiile medii din luna 
aprilie sunt înscrise în intervalul 1947 - 1967 (0,24) – 1988 - 2008 (0,35). Pentru un număr de 
61 de ani se manifestă stabilitatea temporală a precipitațiilor din luna mai, respectiv între 
1948-2008. Valoarea cea mai ridicată a corelației este 0,30 (1987 - 2007). Valorile calculate 
pentru precipitațiile lunii iunie sunt stabile pe toată perioada exceptând intervalul dintre anii 
1936 și 1956, pentru care valorile sunt nesemnificative.  

 

Figura 5.36. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Chetrosu (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment calculați pentru seria RW de gorun de la Chetrosu sunt 48 dintre care 28 
sunt negativi și 20 pozitivi. Un număr de 7 ani eveniment pozitivi se regăsesc în mai mult de 
90% dintre seriile individuale, dintre aceștia amintim: 1836, 1837, 1844, 1919, 1984, 1997 și 
2008. Anii eveniment negativi cu procentaj de apariție în seriile individuale mai mare de 90% 
sunt 16, respectiv: 1867, 1875, 1882, 1887, 1892, 1889, 1904, 1946, 1954, 1964, 1968, 1976, 
1983, 1990, 1994, 2000 și 2007. Dintre aceștia 1904, 1899, 1892 și 1875 se re găsesc în 
procentaj de 100%, în seriile individuale (Figura 5.36).  
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Anul eveniment negativ 1975, s-a remarcat în cadrul analizei stabilității temporale prin 
corelațiile cele mai mari în cazul temperaturilor maxime din luna iunie. Chiar și temperaturile 
medii și minime s-au corelat semnificativ cu creșterea. Din aceste informații se poate deduce 
că anul eveniment 1975 s-a produs ca urmare a fenomenului de secetă severă.  

 Seria dendrocronologică pentru stejar de la Chetrosu. 

Creșterea radială medie este cuprinsă între 0,98 mm·an-1 și 5,56 mm·an-1, cu o medie de 
2,29 mm·an-1, pentru seria de lemn total. Media creșterii radiale a lemnului timpuriu este 
mică, respectiv 0,88 mm·an-1, cuprinsă în intervalul 0,28 mm·an-1 și 1,26 mm·an-1. Lemnul 
târziu este mult mai bine definit cu minima de 0,34 mm·an-1 iar maxima de 4,50 mm·an-1, 
media fiind de 1,37 mm·an-1 (Figura 5.37). Lungimea maximă a seriilor individuale este de 
195 de ani, iar cea minimă este 128 de ani, media fiind de 162 ± 17 ani. Perioada cu acoperire 
mai mare de 10 serii de creștere este cuprinsă între anii 1837 și 2008, seria dendrocronologică 
se întinde pe o perioadă de timp cuprinsă între anii 1814 – 2008. 

Autocorelația de ordinul I are valori mari la seriile de creștere, maxima obținându-se la 
seriile însumate de lemn târziu și lemn timpuriu (0,68). Valori foarte mici s-au obținut în 
urma calculelor la seriile RES în urma standardizării. Corelația medie dintre seriile 
individuale și seria dendrocronologică este ridicată atât la lemnul total cât și la lemnul târziu 
(0,68).  

 

Figura 5.37. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Chetrosu. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două este minimă la lemnul timpuriu 
(0,13), valoarea cea mai mare fiind calculată pentru seria de lemn târziu (0,42). Coeficient 
ridicat s-a obținut și la seria de creștere RAW a seriei lemnului total (0,38). După aplicarea 
modelului ales pentru standardizare coeficienții sunt mai mici decât în cazul seriilor RAW. 
Valoarea cea mai ridicată s-a calculat pentru seria de indici a lemnului târziu (0,38), iar 
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coeficientul cel mai scăzut s-a înregistrat pentru lemnul timpuriu (0,15). Valoarea 
parametrului EPS depășește limita semnificației de 0,85, după anul 1870, pentru aceasta 
obținându-se o medie de 0,93 (Tabelul 5.19). 

Tabelul 5.19. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 195 195 195 195 195 195 

IC 0,65 0,37 0,65 - - - 
MS 0,29 0,22 0,46 0,22 0,12 0,36 
SD 1,32 0,32 1,12 0,20 0,13 0,30 

SNR 19,37 6,33 19,02 23,38 6,94 20,53 
VPCP (%) 44,13 21,77 43,66 48,20 22,67 45,34 

Rbar 0,38 0,13 0,42 0,37 0,15 0,38 
A (I) 0,68 0,56 0,60 0,13 -0,33 0,05 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere RW este de 0,46 ± 0,07 la seriile individuale 
ale lemnului târziu, scade la lemnul total la valoarea de 0,29 ± 0,5. Aceasta se datorează 
valorii foarte mici pe care o întâlnim la seria de lemn timpuriu (0,22 ± 0,02), ca urmare a 
însumării semnalului. Valorile scad după standardizare la seriile de indici reziduali, de la 0,36 
obținută pentru lemnul târziu, la 0,12 rezultată din analiza lemnului timpuriu. Raportul dintre 
semnal și zgomot este mare la seria de indici reziduali, unde atinge un maxim la lemnul total 
23,38 și un minim la lemnul timpuriu (6,94). Varianța explicată de prima componentă 
principală este mare și semnificativă la seriile RW și LW, cele mai bine definite valori 
înregistrându-se la seriile de indici reziduali ale lemnului total (48,20 %), iar valorile cele mai 
mici sunt atribuite seriilor de creștere pentru lemnul timpuriu (21,77 %).  

 

Figura 5.38. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Influența climatică asupra creșterii se manifestă semnificativ prin evoluția precipitațiilor 
și a temperaturilor medii lunare. Astfel, precipitațiile medii din anul precedent formării 
inelului de creștere radială s-au corelat semnificativ cu seriile de lemn total, târziu și timpuriu 
în luna noiembrie. Sunt cele mai reprezentative valori obținute în cazul acestor parametrii, 
maximul fiind calculat pentru seria de lemn târziu (0,41). Valoare apropiată s-a obținut și 
pentru seria RW (0,40) (Figura 5.38). Analiza anului curent formării creșterii radiale în cazul 
lemnului timpuriu, evidențiază valorile semnificative din lunile martie (0,20), mai (0,18) și 
iunie (0,20). Lemnul târziu și total s-a corelat semnificativ cu precipitațiile medii în lunile 
ianuarie, aprilie, mai, iunie și iulie. Valorile cele mai ridicate ale corelației pentru aceste serii 
dendrocronologice s-au calculat în luna iunie, 0,30. 

Coeficienții de corelație semnificativi rezultați din analiza temperaturii medii și a 
seriilor de indici reziduali sunt cu excelență negativi. Seria RW prezintă valori semnificative 
în lunile aprilie (-0,22), iunie (-0,31) și iulie (-0,26). Cu specificația că valorile sunt mai 
ridicate, putem afirma că seria de indici LW este semnificativă în aceleași luni. În cazul 
acestei serii coeficientul cel mai mare este de -0,34 (iunie). Luna februarie condiționează 
semnificativ și negativ formarea lemnului timpuriu, coeficientul de corelație fiind de (-0,23). 

Legătura statistică dintre precipitațiile medii și seriile de indici reziduali, analizată prin 
intermediul funcțiilor de răspuns indică valori semnificative și în luna octombrie a anului 
precedent. Coeficienții calculați sunt mici, dar semnificativi 0,17 (RW) și 0,15 (LW). În 
noiembrie valoarea cea mai ridicată s-a calculat pentru seria LW (0,28). Calculul funcțiilor de 
răspuns pentru stabilirea legăturii dintre lemnul timpuriu și precipitațiile medii din această 
lună, au evidențiat un coeficient semnificativ de 0,23. Anul curent se caracterizează prin 
coeficienți semnificativi în lunile aprilie, iunie și iulie. În luna aprilie s-a obținut o singură 
valoare de 0,17, pentru seria LW, spre deosebire de iunie ce conține valori expresive pentru 
toate tipurile de lemn. Valoarea de 0,24 s-a calculat pentru seriile RW și LW, spre deosebire 
de 0,18 obținută pentru lemnul timpuriu. În iunie semnificația atinge pragul de 0,19 doar în 
cazul lemnului total și târziu. 

Temperaturile extreme, minimă și maximă s-au corelat semnificativ cu creșterea radială 
analizată prin intermediul indicilor reziduali pe parcursul a mai multor luni (Tabelul 5.20). 
Astfel, temperatura minimă este semnificativă în luna februarie (-0,19) în cazul lemnului 
timpuriu. Comparativ cu lemnul total și timpuriu, lemnul târziu prezintă valorile cele mai 
ridicate (-0,24, -0,20 și -0,17), coeficienții fiind calculați pentru lunile iunie, iulie și 
septembrie. Seria de indici RW s-a corelat semnificativ doar cu temperaturile minime din 
iunie (-0,22) și iulie (-0,19). Funcțiile de răspuns calculate pentru analiza legăturii dintre 
temperaturile medii și seriile de indici, indică semnificație doar în luna mai. Seriile influențate 
sunt LW și RW, coeficienții atingând valorile de 0,25, respectiv 0,26. 

Tabelul 5.20. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperatura maximă se corelează semnificativ cu seriile de indici în lunile anului 
curent, începând din februarie și până în iunie. Valorile maxime s-au calculat pentru lemnul 
târziu în lunile aprilie (-0,29), iunie (-0,38) și iulie (-0,29). Sensibilitatea ridicată a lemnului 
timpuriu la evoluția temperaturii maxime determină corelații semnificative în lunile februarie 
(-0,26), martie (-0,23), aprilie (-0,21), iunie (-0,23) și iulie (-0,20). Lemnul total răspunde 
semnalului indus de acest parametru doar în lunile aprilie (-0,28), iunie (-0,36) și iulie (-0,28). 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.10 -0.10 0.04 -0.10 -0.05 -0.15 -0.19 -0.28 -0.07 -0.36 -0.28 -0.05 -0.10
EW -0.05 -0.07 0.08 -0.01 -0.13 -0.26 -0.23 -0.21 -0.15 -0.23 -0.20 -0.04 -0.02
LW -0.12 -0.09 0.02 -0.13 -0.02 -0.12 -0.17 -0.29 -0.06 -0.38 -0.29 -0.05 -0.11
RW -0.06 -0.03 0.14 0.02 0.01 -0.14 -0.09 -0.10 0.12 -0.22 -0.19 0.00 -0.15
EW -0.01 -0.03 0.18 0.12 -0.05 -0.19 -0.08 -0.06 0.00 -0.12 -0.11 0.04 -0.06
LW -0.08 -0.01 0.12 0.00 0.02 -0.12 -0.09 -0.11 0.12 -0.24 -0.20 -0.01 -0.17

Tmax

Tmin
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Calculul funcțiilor de răspuns pentru temperaturile maxime a permis evidențierea lunilor 
aprilie și iunie, când valorile sunt semnificative pentru toate seriile. Lemnul timpuriu a mai 
obținut valori semnificative și în lunile februarie (-0,13) și mai (-0,20). 

Analiza stabilității temporale a corelației a confirmat valorile ridicate obținute în cazul 
temperaturilor medii din iunie și iulie, iar pentru precipitații s-au evidențiat lunile noiembrie, 
ianuarie și iunie, în cazul seriei RW (Figura 5.39). Temperaturile lunii iunie au determinat 
obținerea de valori semnificative cuprinse în intervalul -0,42 (1967 - 1987) și -0,30 (1933 - 
1953). Funcțiile de răspuns sunt semnificative pentru un număr de 63 de ani începând din 
1946 și până în 2008, valoarea cea mai expresivă fiind calculată pentru anii (1967 - 1987). În 
iulie temperaturile medii au determinat corelații negative semnificative pentru tot intervalul 
studiat. Valoarea semnificativă medie este mai redusă față de luna anterioară, cea mai ridicată 
valoare fiind de -0,34 (1939 - 1959). Funcțiile de răspuns în acest caz sunt stabile în intervalul 
1939-1990, cu valori cuprinse între -0,21 (1939 - 1959) și -0,16 (1963 - 1983). 

Stabilitatea în timp a precipitațiilor se remarcă prin valorile pozitive mari obținute în 
luna noiembrie a anului precedent, respectiv 0,49 (1937 - 1957), minima fiind calculată pentru 
intervalul 1961 - 1981 (0,36). Stabilitatea funcțiilor de răspuns în această lună a permis 
calcularea unor coeficienți semnificativi cuprinși între 0,24 (1962 - 1982) și 0,35 (1938 - 
1958). Precipitațiile lunii ianuarie sunt corelate cu seria de indici a lemnului total semnificativ 
cel mai puternic în anii 1936 - 1955 (0,38). În luna iunie s-au obținut coeficienți de corelație 
stabili pentru tot intervalul cuprins între anii 1933-2008. Între anii 1949 - 1969 s-a înregistrat 
valoarea maximă de 0,41. 

 

Figura 5.39. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Lemnul timpuriu se corelează stabil cu precipitațiile lunii noiembrie între anii 1933-
2008, cu coeficienți cuprinși între 0,27 (1961 - 1981) și 0,38 (1944 - 1964). Începând din 
aproximativ aceeași perioadă atât temperaturile medii ale lunii februarie cât și precipitațiile 
medii ale lunii martie sunt semnificative. În cazul temperaturilor coeficienții devin stabili din 
anul 1969, media lor fiind de -0,25, iar pentru precipitațiile lunii martie din 1967, cu o medie 
calculată de 0,19. Funcțiile de răspuns au generat valori stabile în luna noiembrie, în cazul 
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precipitațiilor medii. Valori semnificative ale coeficienților de corelație s-au calculat pentru 
temperaturile maxime în luna iunie între anii 1949-2008. Cea mai ridicată valoare s-a calculat 
între anii 1967 - 1987 (-0,34). Funcțiile de răspuns sunt stabile începând din anul 1950, 
valoarea cea mai semnificativă fiind obținută în intervalul 1957 - 1977 (-0,34).  

Lemnul târziu s-a corelat semnificativ pe intervalul analizat cu temperaturile medii ale 
lunii iunie și iulie. Coeficienții medii sunt de -0,39 (iunie), respectiv -0,30 (iulie). Valoarea 
cea mai semnificativă în iunie s-a calculat pentru anii 1953 - 1973 (-0,44), respectiv pentru 
iulie în 1943 - 1963 (-0,35). Funcțiile de răspuns au determinat obținerea de valori mai puțin 
semnificative. Astfel, intervalul stabil pentru luna iunie s-a calculat între anii 1941-2008, cu o 
medie a coeficienților de -0,19, ce oscilează între valoarea cea mai puțin semnificativă de -
0,16 (1988 - 2008) și maxima de -0,22 (1967 - 1987). 

Calculul legăturii corelative dintre precipitațiile medii și seria de lemn târziu a generat 
valori semnificative și stabile pe intervalul de 56 de ani cuprins între 1933 și 2008. Lunile 
pentru care s-au calculat coeficienți semnificativi sunt noiembrie precedent, ianuarie, iunie și 
iulie anul curent. În noiembrie s-au calculat cele mai ridicate valori, media acestora (0,43) 
oscilează între 0,38 (1984 - 2004) și 0,50 (1938 - 1958). Valori mai scăzute s-au calculat în 
luna ianuarie media fiind de doar 0,31. Cel mai puternic coeficient s-a obținut în intervalul 
1935 - 1955 (0,42), iar cel mai scăzut între anii 1988 - 2008 (0,20). Deși valoarea cea mai 
mare obținută în iunie coincide cu cea calculată pentru ianuarie, minima este superioară în 
iunie 1974 - 1994 (0,30), prin urmare și valoarea medie calculată pentru această lună este 
superioară (0,35). În iulie anii 1948 - 1968 s-au calculat valori nesemnificative. Seria de lemn 
târziu s-a corelat cel mai puternic cu precipitațiile lunii iulie în anii 1933 - 1953 (0,34). 

 

Figura 5.40. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Chetrosu (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Funcțiile de răspuns calculate pentru a descrie legătura dintre precipitațiile medii și seria 
de lemn târziu sunt semnificative, cu coeficienți ce variază în intervalul 0,25 (1975 - 1995) și 
0,35 (1938 - 1958). Pentru 70 de ani, respectiv între 1978 și 2008 sunt stabile și valorile lunii 
iunie. Temperaturile maxime din luna iunie prezintă valori superioare temperaturilor medii 
din aceeași perioadă. Astfel, valoarea cea mai ridicată este de -0,47 (1953 - 1973) iar cea mai 
scăzută -0,28 (1935 - 1955). În iulie coeficienții sunt apropiați ca semnificație, media pentru 
intervalul calculat este de -0,30. Temperaturile medii sunt inferioare ca valoare, atât celor 
medii cât și celor maxime. Analiza relației dintre temperaturile extreme și seria LW, cu 
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ajutorul funcțiilor de răspuns a determinat obținerea valorilor semnificative din intervalul 
1948-2008, pentru lunile aprilie și iunie. Cei mai puternici coeficienți s-au calculat în iunie, 
respectiv valoarea maximă de -0,41 (1959 - 1979) și minimă de -0,31 (1949 - 1969). Media 
valorilor calculată în cei 61 de ani pentru luna aprilie este de -0,26. 

Anii eveniment calculați pentru seria de indici a lemnului total sunt în număr de 40. 
Dintre aceștia un număr de 26 sunt negativi iar 14 pozitivi. În cazul anilor eveniment negativi 
se regăsesc trei cazuri în care procentajul în care aceștia au fost regăsiți în cazul seriilor 
individuale este de 100%. Din această categorie fac parte anii 1853, 1904 și 1946 (Figura 
5.40). Temperaturile medii ale lunii iulie au determinat coeficienți semnificativi extremi în 
cazul anilor 1983 și 1959, care se regăsesc cu o proporție de 90% în cadrul seriilor individuale 
ca ani extremi negativi. 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Codri. 

Intervalul de timp acoperit de seriile individuale este cuprins între anii 1871 și 2006. 
Vârsta medie a arborilor analizați este de 120 ± 10 ani, cu un minim de 105 de ani și un 
maxim de 136 de ani. Un număr mai mare de 10 serii individuale se înregistrează după anul 
1895. Creșterea radială medie este cuprinsă între valoarea minimă de 1,29 mm·an-1 și maxima 
de 5,40 mm·an-1, la lemnul total, media fiind de 2,87 mm·an-1. Lemnul timpuriu are o creștere 
medie de 1,01 mm·an-1, înscrisă între limitele minimă de 0,34 mm·an-1 și maximă de 1,49 
mm·an-1. Din analiza lemnului total reiese o medie a creșterii radiale anuale de 1,86, cuprinsă 
în intervalul de variație minim de 0,44 mm·an-1 și valoarea de 4,20 mm·an-1 (Figura 5.41).  

 

Figura 5.41. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Codri. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Valoarea încrederii statistice a seriei este mai mare de 0,85, după anul 1930, atingând 
media de 0,93. Variabilitatea explicată de prima componentă principală este mare la cele două 
tipuri de creștere RW (54,05) și LW (54,30), pentru lemnul de primăvară valoarea scade la 
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29,93. Variabilitatea explicată prin prima componentă principală obținută după standardizare 
scade ca valoare la lemnul total (53,10) și lemnul târziu (52,97) și crește raportat la seriile 
individuale de creștere radială, la seria de indici reziduali EW (30,36). Raportul dintre semnal 
și zgomot este redus, iar la seriile reziduale ating valoarea minimă în cazul lemnului timpuriu 
de 2,74. 

Tabelul 5.21. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 136 136 136 136 136 136 

IC 0,65 0,42 0,67 - - - 
MS 0,26 0,21 0,41 0,22 0,14 0,33 
SD 1,21 0,30 1,06 0,18 0,13 0,27 

SNR 9,01 2,67 9,10 8,33 2,74 8,42 
VPCP (%) 54,05 29,93 54,30 53,10 30,36 52,97 

Rbar 0,49 0,21 0,54 0,47 0,19 0,47 
A (I) 0,61 0,44 0,56 -0,02 -0,22 -0,31 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare la lemnul 
total (0,65) și târziu (0,67). Corelația medie dintre seriile individuale și seria 
dendrocronologică a lemnului timpuriu este de asemenea ridicată pentru această categorie de 
lemn (0,42). Corelația dintre două inele consecutive, exprimată prin autocorelația de ordinul I 
este mare la lemnul total ce caracterizează seria RAW (0,61). Valoare ridicată a autocorelației 
de ordinul I se regăsește și în seria de creștere radială a lemnului târziu (0,56). Indici de 
creștere reziduali se caracterizează prin valori reduse ale corelației dintre inelele consecutive 
ale aceleiași serii individuale (Tabelul 5.21). 

Coeficientul de corelație obținut din analiza seriilor individuale luate două câte două, 
exprimată prin parametrul statistic rbar, indică valori importante statistic pentru seriile de 
creștere RAW. La seriile ce caracterizează lemnul târziu se distinge un maxim 0,54, iar la 
seriile de creștere aferente lemnului timpuriu se observă un minim 0,21. Indici asemănători ca 
valoare se disting și la seriile reziduale, lemnul timpuriu și lemnul total fiind caracterizat de 
valoarea 0,47, iar lemnul timpuriu de valoarea minimă 0,19. 

Sensibilitatea medie, ca indicator al reacției arborilor la variația anuală a condițiilor de 
mediu, variază între 0,41 ± 0,8, la seriile de creștere radiale ale lemnului târziu, 0,26 ± 0,05 la 
seriile lemnului total și 0,21 ± 0,18 la seriile RAW ale lemnului timpuriu. Valori mai reduse 
reflectă analiza seriilor de indici reziduale cu precădere la lemnul timpuriu unde se atinge 
valoarea minimă de 0,14.  

Sensibilitatea medie ridicată a arborilor reiese și din analiza corelației dintre indici de 
creștere reziduali, precipitațiile medii lunare și temperaturile medii lunare (Figura 5.42). 
Precipitațiile din anul precedent formării inelului de creștere al arborilor influențează 
semnificativ formarea inelului anual. De remarcat sunt valorile din luna noiembrie (0,33), ce 
s-au obținut pentru seriile RW respectiv LW, și decembrie (0,19), calculată pentru seria de 
lemn târziu. Anul curent formării inelului de creștere este puternic influențat de regimul 
precipitațiilor începând din luna februarie și până în luna iulie. Influența maximă se resimte în 
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cazul lemnului timpuriu, acest factor determinând un coeficient de corelație de (0,33) în luna 
mai. Seria de indici reziduali EW s-a corelat pozitiv și cu luna februarie, valoarea 
coeficientului calculat fiind de 0,21. 

 

Figura 5.42. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Lemnul târziu este condiționat pozitiv de regimul precipitațiilor în lunile februarie 
(0,23), martie (0,20) și iunie (0,22). Aparte de seriile discutate a reacționat seria RW, care 
prezintă o sensibilitate crescută pentru tot intervalul cuprins între luna februarie și iunie. 
Valoarea cea mai ridicată a fost calculată pentru luna februarie (0,25). Temperaturile medii 
lunare ale anului precedent, din luna decembrie, au contribuit în mod benefic la formarea 
lemnului timpuriu, valoarea corelației fiind de 0,19. Prin aceste valori ale corelației nu trebuie 
să se înțeleagă în mog greșit faptul că arborele ar avea activitate fiziologică în aceste luni, 
precum este decembrie, explicația fiind pur statistică. Temperaturile din lunile iunie și iulie 
ale anului curent formării inelului de creștere au determinat corelații negative cu seriile 
lemnului total (-0,32, respectiv -0,23) și târziu (-0,31, respectiv -0,22).  

Analiza influenței climatului asupra creșterii radiale prin intermediul funcțiilor de 
răspuns, au determinat în cazul precipitațiilor medii lunare consacrarea a două luni cu valori 
semnificative. În anul precedent, luna noiembrie, seriile de indici reziduali ai lemnului târziu 
și total s-au corelat cu precipitațiile prin valori semnificative de 0,24, respectiv 0,23. Pentru 
seria EW s-a calculat coeficientul semnificativ de 0,18. Temperaturile din iunie au determinat 
valori negative și semnificative ale funcțiilor de răspuns pentru lemnul târziu și total (-0,21). 

Tabelul 5.22. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperaturile extreme au indus seriilor analizate caracteristici semnificative și 
distincte. Astfel, temperatura maximă a generat coeficienți de corelație negativi de -0,31 
(RW), respectiv -0,30 (LW), în luna iunie. Temperaturile ridicate din iulie au constituit 
motivul principal pentru crearea unei legături strânse între cele două serii analizate mai sus și 
temperaturile lunare maxime, coeficientul de corelație dintre acestea fiind de -0,25 (Tabelul 
5.22). Funcțiile de răspuns calculate pentru acești parametrii nu sunt semnificative.  
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Analiza corelației dintre seriile analizate și temperaturile minime indică o influență 
fragmentată pe parcursul anului calendaristic a acestui parametru climatic asupra creșterii 
(Figura 5.43). Anul precedent este marcat de o singură valoare semnificativă, pozitivă 0,22, în 
cazul seriei de indici EW. Anul curent, este condiționat de temperaturile minime în lunile mai 
(0,21), iunie (-0,30), iulie (-0,16) și septembrie (-0,21), pentru seria de lemn târziu. Lemnul 
total spre deosebire de precedentul analizat, are valori mai mici și semnificative doar în lunile 
mai (0,19), iunie (-0,30) și septembrie (-0,23). Din perspectiva funcțiilor de răspuns 
semnificative sunt valorile obținute în decembrie pentru lemnul timpuriu (0,14) și cele din 
luna mai pentru lemnul total (0,30) și târziu (0,29). 

Stabilitatea în timp a corelației și a funcțiilor de răspuns, în cazul seriei de lemn total se 
manifestă în luna iunie pentru temperatura medie și noiembrie, martie și iulie, în cazul 
precipitațiilor medii. Corelația dintre temperatură și seria de indici are valori negative 
cuprinse în intervalul -0,30 (1977 - 1997) și -0,40 (1944 - 1964). Funcțiile de răspuns sunt 
semnificative în intervalele 1942-1965 și 1975-2006. Anul precedent prin intermediul lunii 
noiembrie descoperă cea mai puternică legătură corelativă dintre creștere și factorii climatici. 
Valoarea cea mai ridicată s-a obținut pentru anii 1955 - 1975 (0,48). Precipitațiile din această 
lună au determinat valori semnificative și constante pentru perioada 1933-2006, și în cazul 
funcțiilor de răspuns. Valoarea semnificativă cea mai ridicată s-a calculat pentru intervalul 
1935 - 1955 (0,28), iar cea mai scăzută pentru anii 1947 - 1967 (0,21). 

Precipitațiile lunii martie se corelează pozitiv și semnificativ cu seriile individuale de 
indici reziduali ai lemnului total, pe intervalul cuprins între 1937-2006. Limita de variație este 
cuprinsă între valoarea 0,20 (1984 - 2004) și 0,28 (1942 - 1962). Funcțiile de răspuns nu sunt 
semnificative în acest caz. Coeficienți mai puternici s-au obținut în cazul lunii iulie, 
precipitațiile din anii 1934 - 1954 au determinat o valoare de 0,36. Coeficienții sunt constant 
semnificativi în timp, legătura este mai puternică în primii ani (1933-1967), când media 
valorilor este de 0,34. 

 

Figura 5.43. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Temperaturile maxime sunt stabile în timp pe perioada analizată doar în luna iunie. 
Coeficienții obținuți sunt negativi, valoarea cea mai semnificativă fiind calculată pentru anii 
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1945 - 1965 (-0,40), iar cea mai scăzută în intervalul 1933 - 1953 (0,29). Funcțiile de răspuns 
nu au generat nici o valoare semnificativă pentru acest caz. Temperaturile minime au 
determinat obținerea de valori stabile în timp doar în luna iunie. În această lună valorile sunt 
negative, și oscilează între limitele -0,27 (1977 - 1997) și -0,36 (1944 - 1964). Spre deosebire 
de această lună, în mai influența precipitațiilor este pozitivă. Stabilitatea în timp a 
coeficienților semnificativi este constantă pe tot intervalul, valorile fiind ridicate 0,33 în anii 
1933 - 1953. 

Seria de indici reziduali a lemnului timpuriu s-a corelat semnificativ cu precipitațiile 
lunii mai pe tot intervalul analizat. Valorile oscilează între valoarea de 0,26 calculată în anii 
1955 - 1975 și 0,33 obținută în intervalul 1986 - 2006. Corelațiile aferente temperaturilor 
extreme, ca de altminteri și funcțiile de răspuns, nu sunt semnificative. Spre deosebire de 
această serie de indici, cea a lemnului târziu a înregistrat valori stabile între anii 1933-2006 
pentru temperaturile medii din iunie și precipitațiile lunii noiembrie. Valorile înregistrate ale 
temperaturilor au determinat obținerea de coeficienți negativi ce oscilează între -0,40 (1944 - 
1964) și -0,30 (1977 - 1997).  

Coeficienții rezultați prinin analiza legăturii dintre lemnul târziu și precipitațiile lunii 
noiembrie sunt pozitivi, media lor este de 0,37. Cea mai puternică corelație s-a obținut între 
anii 1935 și 1955 (0,47), iar cea mai redusă în perioada 1984 - 2004 (0,31). Valorile 
precipitațiilor lunii martie au determinat obținerea de coeficienți de corelație semnificativi în 
intervalele 1942 - 2006. În iulie s-au calculat coeficienți semnificativi între anii 1933 - 2004. 
Valorile descresc începând din anul 1934 – 1954, când s-a calculat valoarea cea mai 
reprezentativă (0,35), până în anii 1984 - 2004, pentru care s-a obținut valoarea minimă de 
0,18. Funcțiile de răspuns sunt stabile doar în luna noiembrie, în cazul precipitațiilor. 
Coeficienții sunt pozitivi, cu valori cuprinse între 0,29 (1935 - 1955) și 0,21 (1947 - 1967). 

 

Figura 5.44. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Codri (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Temperatura maximă s-a corelat semnificativ și negativ cu seria LW pentru toată 
perioada analizată în luna iunie. Coeficientul cel mai puternic s-a calculat în perioada 1944 - 
1964 (-0,39), iar cel mai slab în anii 1979 - 1999 (-0,28). Temperaturile minime în schimb au 
obținut valori stabile atât în iunie cât și în mai. Dacă valorile din iunie sunt negative, cea mai 
redusă fiind calculată în intervalul 1944 - 1964 (-0,38), pentru mai acestea sunt pozitive iar 
intervalul de variație al valorilor este cuprins între 0,21 (1983 - 2003) și 0,36 (1933 - 1953). 
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Pentru temperaturile extreme nu s-au obținut valori semnificative și stabile în timp, prin 
intermediul funcțiilor de răspuns. 

Deși seria RW conține mai mult de 10 serii dendrocronologice individuale pe un 
interval de 112 ani, s-au calculat un număr de 32 de ani eveniment. Dintre aceștia 18 sunt 
negativi și 14 pozitivi (Figura 5.44). Există ani atât pozitivi cât și negativi care se regăsesc în 
toate seriile individuale, ca de exemplu: anii eveniment negativi 1976, 1952, 1935 și anul 
eveniment pozitiv 1937. Anii eveniment negativi sunt: 1895, 1896, 1904, 1910, 1925, 1930, 
1935, 1946, 1952, 1954, 1957, 1968, 1969, 1976, 1983, 1987, 1989 și 2002. Anii eveniment 
pozitivi sunt următorii: 1897, 1906, 1907, 1920, 1933, 1937, 1943, 1948, 1956, 1962, 1971, 
1985, 2005 și 2006. 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Vaslui. 

Intervalul de timp acoperit de seriile individuale este cuprins între 1823 și 2008. Vârsta 
medie a arborilor analizați este de 149 ± 16 ani, cu un minim de 122 de ani și un maxim de 
186 de ani. Mai mult de 10 serii individuale se înregistrează după anul 1858. Creșterea radială 
medie este cuprinsă între valoarea minimă de 0,21 mm·an-1 și 6,64 mm·an-1, la lemnul total, 
media fiind de 2,24 mm·an-1. Lemnul timpuriu are o creștere medie de 0,97 mm·an-1, cuprinsă 
între limita cea mai mică de 0,09 mm·an-1 și cea mai mare de 1,53 mm·an-1. Lemnul total are 
o creștere medie cuprinsă în intervalul 0,21 mm·an-1 și 5,04 mm·an-1, valoarea fiind de 1,45 
mm·an-1 (Figura 5.45). 

 

Figura 5.45. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Vaslui. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare, la seriile 
de creștere ale lemnului total și târziu se observă aceeași valoare de 0,75, iar la lemnul 
timpuriu este cu puțin mai redusă respectiv 0,51. Corelația dintre două inele consecutive, 
exprimată prin autocorelația de ordinul I, este ridicată la seriile RAW, valoarea cea mai mică 
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fiind atribuită lemnului târziu (0,48). Cea mai mare valoare se regăsește în seria de lemn total 
(0,58). Indici de creștere reziduali se disting prin valori nesemnificative ce se apropie de zero.  

Coeficientul de corelație obținut din analiza seriilor individuale luate două câte două, 
exprimat prin statistica rbar, indică valori identice la seriile dendrocronologice de lemn 
timpuriu (0,25) și lemn total (0,59) pentru seriile RAW și RES, iar pentru lemnul timpuriu 
coeficientul este mai mare la indici reziduali (0,57), spre deosebire de creșterea radială medie 
(0,54). Raportul dintre semnal și zgomot este mare la seriile reziduale atingând valoarea 
minimă (34,82). Tot la seriile de indici se observă și valorile cele mai mari comparativ cu 
seriile de creștere pentru lemnul total (38,04) și lemnul târziu (38,17). Sensibilitatea medie ca 
indicator al reacției arborilor la variația anuală a condițiilor de mediu are valori cuprinse între 
0,51 (LW) și 0,22 (EW) la creșterile medii (Tabelul 5.23).  

Tabelul 5.23. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 186 186 186 186 186 186 

IC 0,75 0,51 0,75 - - - 
MS 0,31 0,22 0,51 0,28 0,16 0,42 
SD 1,30 0,37 1,08 0,24 0,15 0,37 

SNR 36,01 10,86 37,93 38,04 10,66 38,17 
VPCP (%) 62,08 35,07 63,24 63,43 34,82 63,50 

Rbar 0,54 0,25 0,59 0,57 0,25 0,59 
A (I) 0,58 0,55 0,48 -0,03 0,00 -0,01 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

În cazul seriilor de indici reziduali pentru lemnul timpuriu s-a obținut valoarea minimă 
de 0,16. Spre deosebire de acesta pentru seriile de lemn total și târziu s-au calculat valori mari 
de 0,28, respectiv 0,42. Valoarea încrederii statistice a seriei este mai mare de 0,85 după anul 
1880, atingând valoarea medie de 0,96. Variabilitatea explicată de prima componentă 
principală este mare, la seriile de indici reziduali RW și LW fiind aproximativ 63%. Procent 
mai scăzut s-a calculat pentru seria de indici reziduali ce caracterizează lemnul timpuriu 
(34,82%). 

Din analiza corelației dintre parametri climatici studiați și indici de creștere reziduali, 
reiese că precipitațiile medii lunare acționează pozitiv supra procesului de creștere, spre 
deosebire de temperatura medie, care a înregistrat valori semnificative, doar negative (Figura 
5.46). Lemnul timpuriu este corelat semnificativ cu precipitațiile din luna noiembrie a anului 
precedent (0,28). În anul în curs, în cazul seriei EW s-au obținut de rezultate semnificative în 
luna ianuarie (0,24) și martie (0,21). Lemnul târziu și timpuriu este corelat pozitiv și 
semnificativ cu precipitațiile medii în lunile octombrie și noiembrie anul precedent. Valorile 
cele mai mari s-au calculat pentru seria de indici a lemnului total, 0,25 în octombrie, respectiv 
0,37 în luna noiembrie. Seria de lemn total s-a corelat cu precipitațiile anului curent în lunile 
ianuarie – aprilie și iunie. Coeficientul cel mai ridicat s-a obținut în luna aprilie (0,32). Tot în 
aprilie și lemnul târziu a înregistrat valoarea cea mai mare (0,31). 

Temperatura medie din iunie a determinat coeficienți semnificativi pentru toate seriile. 
Valoarea negativă cea mai ridicată aparține seriei de lemn timpuriu (-0,25). Acest tip de lemn 



 

 97 

descrie o legătură semnificativă cu temperaturile din februarie (-0,22). În iunie seriile de lemn 
total și târziu resimt acțiunea negativă a temperaturilor medii, coeficienții fiind de -0,23, 
respectiv -0,21. Studiul legăturii statistice dintre temperaturile medii și seriile de indici 
reziduali, prin intermediul funcțiilor de răspuns, au permis calcularea a două valori 
semnificative. Prima caracterizează legătura dintre seria RW și temperatura din februarie (-
0,13), iar cea de-a doua lemnul timpuriu și temperaturile din iulie (-0,17).  

 

Figura 5.46. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Funcțiile de răspuns au identificat trei luni în anul precedent cu valori semnificative 
pozitive în acțiunea precipitațiilor. În octombrie și noiembrie funcțiile de răspuns sunt 
pozitive pentru lemnul târziu (0,17 și 0,21) și total (0,21, respectiv 0,23). Lemnul timpuriu a 
obținut valori semnificative în lunile noiembrie și decembrie cu coeficienți de 0,17, iar în anul 
curent în luna martie (0,16). În aprilie și iunie seriile de indici ale lemnului târziu au 
înregistrat valori de 0,20, respectiv 0,18. Seria LW diferă de RW prin valoarea calculată în 
iunie de 0,22. 

Calcularea corelației dintre temperatura minimă și seriile de indici au evidențiat două 
luni cu semnificație. Noiembrie precedent s-a corelat pozitiv cu lemnul total (0,19) și târziu 
(0,20). În iunie doar pentru lemnul timpuriu s-a calculat valoare semnificativă, dar negativă (-
0,17). Funcțiile de răspuns evidențiază luna octombrie, care prezintă valori semnificative 
pentru toate trei seriile de indici. Astfel, lemnul total are valoarea de 0,29, lemnul timpuriu 
0,24, iar lemnul târziu 0,28. 

Tabelul 5.24. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperatura maximă s-a corelat semnificativ cu seriile RW, EW și LW doar în anul 
curent formării inelului (Tabelul 5.24). Iulie este cel mai puternic influențat de aceste 
temperaturi, valorile în ordinea enumerării de mai sus sunt: -0,26, -0,30 și -0,23. 
Temperaturile maxime din iunie condiționează negativ creșterea lemnului târziu (-0,24) și 
total (-0,25). În februarie și aprilie seriile de indici RW și EW au obținut coeficienți cu valori 
peste limita de semnificație, cel mai mare fiind calculat pentru seria de lemn timpuriu (0,26). 
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Funcțiile de răspuns au identificat valori semnificative în octombrie -0,25 (RW), februarie (-
0,15) și aprilie (-0,24), pentru lemnul total. Seria de lemn timpuriu este mai sensibilă la acest 
parametru, pentru această serie s-au obținut trei coeficienți semnificativi, în februarie (-0,14), 
aprilie (-0,17) și iunie (-0,18). Funcțiile de răspuns au obținut în lemnul târziu o singură 
valoare semnificativă de -0,21 pentru luna aprilie. 

 

Figura 5.47. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre temperatura medie și seria de lemn 
total a evidențiat luna iunie și iulie cu valori peste limita semnificației (Figura. 5.47). Pentru 
iunie coeficientul de corelație a fost cel mai ridicat în anii 1938 - 1958 (-0,4), după anul 1998 
stabilitatea semnificației s-a întrerupt. Valorile temperaturilor medii ale lunii iulie au impus 
calcularea de coeficienți semnificativi și stabili în timp pentru intervalul 1942 - 2008. Pentru 
precipitațiile medii s-au obținut valori stabile pentru toată perioada calculată în lunile 
octombrie, noiembrie, ianuarie și iunie. Coeficienții cei mai puternici s-au înregistrat pentru 
luna noiembrie, între anii 1941 - 1961 valoarea fiind maximă (0,43). Dintre temperaturile 
extreme valorile stabile s-au calculat doar în cazul celor maxime din luna iunie. Valorile sunt 
reprezentative și oscilează între -0,21 (1979 - 1999) și -0,40 (1938 - 1958). 

Seria de indici reziduali LW se corelează semnificativ și stabil în iunie cu temperaturile 
medii. Intervalul stabil este cuprins între anii 1933 și 2008. Valoarea cea mai puternică s-a 
obținut pentru  anii 1938 - 1958 (-0,42). Spre deosebire de temperatura medie, precipitațiile 
medii prezintă mai multe luni cu valori stabile. Astfel, lunile octombrie și noiembrie, aferente 
anului precedent prezintă valori pozitive ridicate. Cea mai puternică corelație s-a calculat 
pentru anii 1941 - 1961, respectiv 0,40 (noiembrie). Precipitațiile lunii ianuarie au determinat 
corelații semnificative cu o medie de 0,30. Pentru luna iunie coeficienții sunt constanți, 
tendința acestora fiind de scădere începând din anii 1933 – 1953 (0,35), până în 1988 - 2008 
(0,24). 

Pentru seria dendrocronologică de stejar de la Vaslui s-au calculat un număr de 48 de 
ani eveniment, în intervalul 2008-1858 (Figura 5.48). Dintre aceștia 29 sunt negativi și 19 
pozitivi. Anul 1911, 1923, 1925, 1933 și 1941 se regăsesc în procent de 100% în cadrul 
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seriilor individuale. Anii eveniment negativi sunt: 1862, 1867, 1884, 1887, 1888, 1892, 1896, 
1899, 1904, 1908, 1910, 1915, 1916, 1921, 1925, 1939, 1946, 1952, 1954, 1957, 1974, 1976, 
1983, 1987, 1990, 1994, 1995, 2002, 2007. Anii eveniment pozitivi calculați sunt: 1873, 
1886, 1890, 1891, 1900, 1901, 1911, 1923, 1933, 1937, 1941, 1962, 1977, 1984, 1985, 1991, 
1997, 2001 și 2005. 

 

Figura 5.48. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Vaslui (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Vintileasca. 

Lungimea medie a seriei este de 201 ± 14 ani, variind între 178 de ani și 221 de ani, 
perioada acoperită de seria dendrocronologică este cuprinsă între 1785 și 2005. Numărul total 
de serii individuale este de 8. Creșterea radială medie are valori cuprinse între 0,39 mm·an-1 și 
2,94 mm·an-1, cu o medie de 1,26 mm·an-1, pentru seria medie de lemn total. Lemnul de 
primăvară se caracterizează prin valori cuprinse între 0,25 mm·an-1 și 1,42 mm·an-1, cu o 
medie de 0,53 mm·an-1.  

Lemnul târziu se caracterizează prin amplitudinea cea mai mare de variație a creșterilor 
anuale medii individuale pentru fiecare inel, având valori cuprinse între 0,14 mm·an-1 și 2,02 
mm·an-1, media fiind de 0,73 mm·an-1. Analizând perioada de creștere dintre anii 1900 și 
2005 vom observa cum creșterea radială medie a lemnului timpuriu (0,44) excede ca valoare 
lemnului târziu (0,35), ceea ce determină o alură de creștere grafică a lemnului timpuriu 
similară cu cea a lemnului târziu și cel total, care nu se mai regăsește și înainte de anul 1900 
(Figura 5.49). 

Autocorelația de ordinul I este 0,78 ± 0,07, la seria de creștere radială a lemnului total și 
scade la -0,05, valoare nesemnificativă în cazul seriilor de indici reziduali. Valoare mult mai 
mică a autocorelației de ordinul I se înregistrează la seria de creștere radială a lemnului 
timpuriu (0,59 ± 0,08). Sensibilitatea medie a seriilor individuale este foarte mare la seriile 
dendrocronologice RAW, cu precădere la cele corespunzătoare lemnului târziu (0,36). 
Valoarea acestui parametru statistic scade pentru seriile de creștere ce corespund lemnului 
total (0,23), pentru ca la lemnul timpuriu să înregistreze un minim (0,21). După aplicarea 
funcției spline valorile se reduc, exceptând valoarea calculată pentru seria de indici a lemnului 
târziu (0,31). Indicele cel mai scăzut s-a obținut pentru seria lemnului timpuriu (0,15) 
(Tabelul 5.25).  
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Figura 5.49. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Vintileasca. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.25. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice. 

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 221 221 221 221 221 221 

IC 0,65 0,35 0,62 - - - 
MS 0,23 0,21 0,36 0,21 0,14 0,31 
SD 0,67 0,18 0,55 0,17 0,15 0,25 

SNR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPCP (%) 56,97 35,13 52,76 58,47 33,54 53,53 

Rbar 0,72 0,44 0,71 0,45 0,17 0,44 
A (I) 0,78 0,59 0,74 -0,05 0,04 -0,04 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Corelația medie dintre seriile individuale și seria de creștere medie este mare și 
semnificativă la seriile dendrocronologice RW (0,65) și LW (0,62). Valoare scăzută se 
constată pentru lemnul timpuriu (0,35), chiar dacă creșterea medie a lemnului timpuriu este 
mai mare decât cea a lemnului târziu pentru mai mult de 100 de ani. Corelația dintre seriile 
individuale luate două câte două (rbar) este foarte mare (0,72) la seriile de creștere RW și 0,71 
la seriile de creștere LW. Variabilitatea explicată de prima componentă principală este mare, 
valori semnificative fiind regăsite în seriile de creștere radială a lemnului total (56,97 %) și 
târziu (52,76 %). După standardizare seriile dendrocronologice de indici reziduali prezintă 
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procente mai ridicate decât la seriile RAW astfel valoarea maximă se regăsește la lemnul total 
(58,47 %), iar cea minimă la lemnul timpuriu (33,54 %). Valoarea statistici EPS este în medie 
de 0,93, cu valoare semnificativă după anul 1865. 

Precipitațiile medii lunare corelate cu indici de creștere reziduali, indică influențe 
semnificative ale acestui parametru în formarea inelului anual. În noiembrie, precedent, 
lemnul târziu și total s-a corelat negativ cu cantitatea de precipitații, valorile calculate fiind de 
-0,21, respectiv -0,23. Anul curent a înregistrat valoare semnificativă în mai pentru lemnul 
total și august pentru lemnul timpuriu, ambele fiind pozitive (Figura 5.50).  

 

Figura 5.50. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Temperaturile medii lunare indică o puternică legătură între creștere și temperatura 
medie din anul precedent, prin corelația din luna septembrie (-0,40), surprinsă la lemnul 
târziu. Pentru seria de indici reziduali ai lemnului total s-a obținut valoarea semnificativă de -
0,37, iar în cazul lemnului timpuriu -0,26. Regimul termic din anul curent este favorizant 
lemnului timpuriu după cum reflectă corelația din luna februarie (0,20). Analiza legăturii 
dintre precipitațiile medii, temperaturile medii și seriile reziduale de indici au determinat 
valori semnificative ale coeficienților în luna noiembrie respectiv septembrie. Astfel, 
precipitațiile din noiembrie au valori negative și semnificative doar pentru seriile RW și LW 
(-0,19). Temperaturile din septembrie au influențat valori semnificative tot negative, dar mai 
ridicate decât în cazul precipitațiilor pentru toate tipurile de lemn, -0,37 (RW), -0,26 (EW) și -
0,40 (LW). 

Tabelul 5.26. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperaturile minime și maxime se corelează semnificativ cu luna septembrie a anului 
precedent. Pentru ambii parametri studiați valorile sunt semnificative atât pentru lemnul total 
cât și pentru cel timpuriu și târziu. Cel mai semnificativ coeficient calculat este pentru seria de 
lemn târziu, -0,37 (Tabelul 5.26). Temperatura maximă a determinat o corelație pozitivă în 
februarie pentru lemnul timpuriu (-0,22) și în luna august o valoare negativă, pentru lemnul 
târziu (-0,21). Temperatura minimă s-a corelat pozitiv în luna februarie, valoarea 
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coeficientului fiind mai scăzută decât în cazul temperaturii maxime sau medie, (0,18). 
Funcțiile de răspuns sunt semnificative doar pentru temperaturile maxime din aprilie pentru 
lemnul total (0,19) și târziu (-0,18), respectiv august pentru seria LW (-0,21). 

Corelațiile și funcțiile de răspuns din luna septembrie, în cazul temperaturilor și 
noiembrie, mai, respectiv august, pentru precipitațiile medii au fost testate din punct de vedere 
al stabilității temporale (Figura 5.51). Coeficienții calculați pentru testarea legăturii dintre 
temperaturile medii și seria de indici RW sunt cuprinși în intervalul -0,47 (1944 - 1964) și -
0,37 (1983 - 2003). Temperaturile maxime din această luna au obținut coeficienți stabili, cu 
valoarea cea mai mare de -0,46 (1935 - 1955) și cea mai redusă de -0,34 (1983 - 2003). 
Valorile obținute pentru temperaturile minime sunt mai scăzute, maxima a fost calculată 
pentru intervalul 1944 - 1964 (-0,45), iar minima pentru anii 1983 - 2003 (0,35). Funcțiile de 
răspuns calculate pentru temperaturile medii și seria RW sunt stabile în septembrie cu valori 
cuprinse între -0,39 (1944 - 1964) și -0,28 (1977 - 1997). 

Precipitațiile lunii noiembrie precedent sunt stabile în timp ce coeficienții de corelație 
variază între -0,38 (1933 - 1953) și -0,23 (1975 - 2005). În acest caz funcțiile de răspuns nu 
sunt stabile. Precipitațiile din mai sunt semnificative doar pe intervale restrânse, cel mai bine 
reprezentat fiind 1950-1988. În august intervalul cu coeficienți semnificativi ai precipitațiilor 
este cuprins între anii 1946 și 1998. Valoarea cea mai mare este 0,30 și s-a calculat pentru 
intervalul 1971 - 1991. Analiza stabilității temporale dintre temperatura medie și seria de 
indici reziduali LW arată faptul că valorile rezultate sunt semnificative, coeficientul extrem 
cel mai reprezentativ fiind de -0,52 (1944 - 1964). Funcțiile de răspuns în acest caz sunt 
stabile cu valori cuprinse între -0,41 (1944 - 1964) și -0,29 (1981 - 2001). 

 

Figura 5.51. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Calculul anilor eveniment pentru seria de gorun de la Vintileasca s-a efectuat diferit de 
restul seriilor analizate anterior. Particularitatea acesteia constă în numărul de serii redus sub 
10, motiv pentru care am analizat anii peste medie luând ca prag minim 7 serii individuale. 
Atât climatul, puternic influențat negativ de temperatura din septembrie și pozitiv de 
precipitațiile lunilor mai și iunie, cât și numărul redus de probe individuale au determinat 
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apariția unui număr ridicat de ani eveniment. Anii eveniment negativi sunt 34, iar cei pozitivi 
20. Perioada analizată este între 2005 și 1814 (Figura 5.52). 

 

Figura 5.52. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Vintileasca (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Vizantia. 

Seriile individuale au lungimi cuprinse între 117 ani și 186 de ani, lungimea medie a 
seriei dendrocronologice este de 159 ± 16 de ani. Perioada de timp acoperită este cuprinsă 
între anii 1826 și 2011, cu un număr mai mare de 10 serii după anul 1843. Creșterea radială 
medie variază între 0,29 mm·an-1 și 3,21 mm·an-1, cu o medie de 1,43 mm·an-1 la lemnul 
total. Lemnul timpuriu variază între limite mult mai mici cu un minim de 0,21 mm·an-1, un 
maxim de 0,80 mm·an-1, și o medie de 0,55 mm·an-1. Creșterea radială medie a lemnului 
târziu este de 0,87 mm·an-1, variind între limitele 0,19 mm·an-1 și 2,44 mm·an-1 (Figura 5.53). 

Sensibilitatea medie a seriilor individuale brute este de 0,41 ± 0,05 la lemnul târziu, 
valoare mult mai mică fiind calculată pentru lemnul total 0,26 ± 0,03, pentru ca la lemnul 
timpuriu să observăm o valoare minimă de 0,20 ± 0,02. Seriile de indici au valori mai mici 
decât cele ale seriilor de creștere, păstrându-se un maxim pentru lemnul târziu (0,32) și un 
minim la lemnul timpuriu (0,12). Autocorelația de ordinul I are valori semnificative la seriile 
dendrocronologice RAW, cu valori apropiate între lemnul total (0,69), lemnul târziu (0,61) și 
lemnul timpuriu (0,54). Seriile de indici RES au valori nesemnificative dar ridicate pentru 
lemnul timpuriu (-0,34) și lemnul total (-0,17).  

Variabilitatea explicată de prima componentă principală este mare la seriile 
dendrocronologice reziduale de lemn total (51,15 %) și lemn târziu (50,96 %). Seriile de 
creștere sunt reprezentate prin procente mai scăzute respectiv (48,19 %) și (49, 59 %). 
Raportul dintre semnal și zgomot este ridicat valoarea maximă fiind atribuită seriilor reziduale 
ale lemnului total (34,88) (Tabelul 5.27). Corelația dintre seriile individuale și seria 
dendrocronologică este de 0,71 la lemnul total. Coeficient ridicat se regăsește și la lemnul 
târziu (0,69), raportat la lemnul timpuriu unde se regăsește o valoare minimă de doar 0,36. 
Coeficientul de corelație obținut din analiza seriilor individuale luate două câte două, 
exprimat prin parametrul rbar, este maxim la seriile individuale de tipul RES, unde se 
regăsește o valoare identică la lemnul total și lemnul târziu (0,46), și o valoare minimă la 
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lemnul timpuriu (0,13). Încrederea statistică a seriei (EPS), este mai mare de 0,85 după anul 
1880, cu o valoare medie de 0,96. 

 

Figura 5.53. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Vizantia. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.27. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 186 186 186 186 186 186 

IC 0,71 0,36 0,69 - - - 
MS 0,26 0,20 0,41 0,23 0,12 0,32 
SD 0,78 0,18 0,86 0,22 0,16 0,33 

SNR 30,66 7,57 30,56 34,88 7,82 32,42 
VPCP (%) 48,19 20,39 49,59 51,15 20,76 50,96 

Rbar 0,43 0,20 0,45 0,46 0,13 0,46 
A (I) 0,69 0,54 0,61 -0,17 -0,34 0,04 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Precipitațiile medii lunare au importanță majoră și semnificativă în procesele 
auxologice de creștere radială din timpul sezonului de vegetație (Figura 5.54). Coeficienți 
semnificativi calculați pentru anul precedent formării inelului anual s-au obținut pentru lunile 
septembrie și noiembrie. În septembrie doar lemnul total s-a corelat pozitiv, cu precipitațiile 
printr-un coeficient de 0,21. Spre deosebire de aceasta precipitațiile din luna noiembrie au 
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determinat corelații pozitive însemnate cu toate cele trei serii analizate. Seria de indici a 
lemnului total și timpuriu au înregistrat coeficientul cel mai ridicat, de 0,36, iar LW 0,30. 
Valorile anului curent sunt semnificative doar pentru seriile RW și LW. Seria de lemn târziu 
se corelează pozitiv cu acest parametru climatic în lunile: ianuarie (0,25), martie (0,30), 
aprilie (0,35), mai (0,31) și iulie (0,17). Spre deosebire de acest tip de lemn la seria RW s-au 
obținut valori mai scăzute pentru luna mai (0,27) și martie (0,29), o valoare superioară în 
aprilie (0,37) și coeficient negativ în septembrie (-0,21). 

 

Figura 5.54. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Temperaturile medii nu s-au corelat semnificativ cu anul precedent. În ianuarie pentru 
lemnul total s-a calculat valoarea pozitivă de 0,18. Pentru același tip de lemn s-a obținut un 
coeficient semnificativ și în luna iunie (-0,21). Seria de indici a lemnului timpuriu descrie 
influența negativă a temperaturilor medii, din februarie, asupra formării inelului de creștere 
radială a arborilor, prin coeficientul negativ obținut în valoare de -0,23. Lunile iunie, iulie și 
septembrie, prin temperaturile medii au determinat corelații semnificative în raport cu lemnul 
târziu, de -0,21, -0,18, respectiv -0,20. 

Calculul funcțiilor de răspuns în cazul temperaturilor medii au consacrat o singură 
valoare semnificativă în februarie la seria de indici reziduali a lemnului timpuriu. Spre 
deosebire de temperatura medie, pentru precipitațiile medii s-au obținut mai multe luni cu 
valori semnificative. Astfel, în anul precedent pentru noiembrie s-au calculat coeficienții 0,25 
(RW), 0,24 (EW) și 0,21 (LW). Ca și în cazul corelațiilor, funcțiile de răspuns sunt 
semnificative doar pentru seriile RW și LW. Valorile cele mai semnificative s-au obținut în 
luna aprilie 0,23 (RW) și 0,22 (LW). 

Tabelul 5.28. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperaturile extreme acționează în mod semnificativ asupra proceselor auxologice, 
valori concludente fiind calculate atât în cazul corelației cât și al funcțiilor de răspuns. 
Valorile temperaturilor minime se resimt în lunile ianuarie pentru seriile RW și LW, februarie 
pentru EW și septembrie în cazul lemnului târziu. Prin intermediul funcțiilor de răspuns s-au 
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obținut valoarea cea mai ridicată a coeficienților în luna martie pentru lemnul total și târziu 
(0,20). Pentru temperatura maximă s-au calculat valori semnificative în lunile februarie, 
aprilie, iunie și iulie, toate fiind negative (Tabelul 5.28). Funcțiile de răspuns din luna aprilie 
au permis obținerea unor coeficienți negativi semnificativi pentru lemnul târziu și total de -
0,31, respectiv -0,35.   

Stabilitatea temporală s-a analizat pentru temperatura medie din iunie și precipitațiile 
lunilor noiembrie, ianuarie, aprilie și mai (Figura 5.55). Corelația dintre temperatura medie a 
lunii iunie și seria de lemn total este stabilă în timp începând din anul 1946, până în 2009. 
Pentru intervalul de 64 de ani, cu valori semnificative negative constante valoarea cea mai 
redusă este de -0,21 (1989 - 2009), iar cea mai ridicată este de -0,32 (1953 -1973). Funcțiile 
de răspuns sunt doar izolat semnificative, neputând vorbi despre o stabilitate în timp a acestei 
legături statistice.  

Precipitațiile medii s-au corelat semnificativ cu seria RW pentru toată perioada analizată 
în lunile noiembrie, ianuarie, aprilie și mai. Corelația cea mai semnificativă din luna 
noiembrie s-a calculat pentru anii 1944 - 1964 (0,37), iar cea mai slabă în intervalul 1973 - 
1993 (0,30). Pentru luna ianuarie s-au obținut valorile cele mai ridicate, dintre cele patru luni 
analizate. Astfel, între anii 1946 - 1966 s-a calculat valoarea de 0,46, media corelațiilor pentru 
tot intervalul fiind de 0,34. În aprilie cea mai semnificativă valoare s-a obținut pentru perioada 
1988 - 2008 (0,37), iar cea mai puțin semnificativă în1944 - 1966 (0,27). 

Precipitațiile lunii noiembrie s-au corelat pozitiv cu seria de indici pentru lemnul 
timpuriu, pe perioada 1933-2009, cu o medie a valorilor de 0,33. Cea mai reprezentativă 
valoare s-a obținut între anii 1988 - 2008 (0,37). Spre deosebire de lemnul timpuriu cel târziu 
s-a corelat stabil cu temperaturile lunii septembrie și precipitațiile lunilor noiembrie, ianuarie, 
aprilie și mai. Singurele corelații cu semnificație negativă s-au calculat în septembrie; astfel 
temperaturile medii au generat coeficienți ce variază între -0,20 (1987 - 2007) și -0,36 (1934 - 
1954).  

 

Figura 5.55. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 
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Corelațiile lunii noiembrie sunt stabile în intervalul 1934-2009. Trendul este de creștere 
de la anii 1934 - 1954 unde s-a obținut coeficientul de 0,23, până la intervalul 1989 - 2009 
pentru care s-a calculat valoarea de 0,31. Pentru luna ianuarie în schimb corelația scade ca 
intensitate începând din 1933 - 1953 (-0,40) până în 1989 - 2009 (0,25). În intervalul dintre 
1935 și 2009, precipitațiile lunii martie sunt semnificative și stabile. Coeficienții lunilor 
aprilie și mai sunt stabili, media calculată este de 0,33, respectiv 0,30. Funcțiile de răspuns 
sunt semnificative doar în lunile ianuarie și aprilie. 

Din perspectiva funcțiilor de răspuns doar precipitațiile medii din luna noiembrie și 
aprilie sunt stabile în timp cu coeficienți medii de 0,22, respectiv 0,23. Temperatura maximă 
din ianuarie este stabilă în intervalul 1934 - 2008, spre deosebire de temperatura minimă care 
este constantă pe tot intervalul analizat exceptând anii 1977 - 1997, când coeficienții sunt sub 
limita semnificației.  

 

Figura 5.56. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Vizantia (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Prin analiza influenței climatului din perspectiva anilor eveniment s-au calculat pentru 
seria de gorun de la Vizantia un număr de 38 de ani. Perioada analizată s-a desfășurat între 
anii 2011-1843 (Figura 5.56). Anii eveniment negativi sunt:1849, 1859, 1866, 1867, 1875, 
1894, 1899, 1904, 1908, 1925, 1928, 1935, 1946, 1947, 1957, 1964, 1968, 1972, 1976, 1983, 
1987, 1994, 1995, 2000, 2007, 2011. Anii eveniment negativi sunt: 1852, 1816, 1865, 1878, 
1879, 1898, 1906, 1910, 1931, 1955, 1966, 1992.  

Procente maxime de 100% s-au obținut pentru anii eveniment 2011, 1964, 1908, 1904 și 
1867. Anul 1964 este puternic marcat de precipitațiile lunilor noiembrie și ianuarie. Pentru 
lemnul total luna noiembrie a înregistrat un coeficient maxim al corelației de 0,37, iar pentru 
ianuarie lemnul târziu 0,44. În lunile aprilie tot valoarea calculată este superioară 0,32, spre 
deosebire de lemnul total 0,30. Iar în luna mai valorile sunt egale, 0,27, pentru lemnul total și 
târziu, iar de această dată lemnul timpuriu are valoare superioară (0,31). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Caraorman. 

Lățimea medie a inelului anual variază la lemnul total între 8,43 mm·an-1 și 0,75 mm·an-

1, cu o medie de 2,08 mm·an-1. Analizând perioada dintre anii 1741 și 2006, vom observa că 
lățimea inelului anual are valori mai mici media ajungând la valoarea de 1,88 mm·an-1.  
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Figura 5.57. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Caraorman. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Perioada cuprinsă între 1725 și 1740, însumând un număr de 16 ani evidențiază o 
creștere mare a inelului total, media anuală fiind de 5,27 mm·an-1. Această perioadă nu se va 
considera ca fiind una caracteristică deoarece însumează creșterea juvenilă a unui singur 
arbore, iar analiza a 266 de inele ulterioare ne arată o distribuție a variațiilor inelelor 
aproximativ constantă. Lemnul timpuriu  are o lățime medie a inelelor de creștere ce variază 
între 0,13 mm·an-1 și 2,21 mm·an-1, cu o medie de 0,95 mm·an-1. Lemnul târziu analizat 
pentru perioada 1741 – 2006 evidențiază un minim al lățimii inelelor radiale de 0,26 mm·an-1 

și un maxim de 2,64 mm·an-1, iar media este inferioară lemnului timpuriu de doar 0,93 
mm·an-1 (Figura 5.57).  

Intervalul de timp acoperit de seriile individuale este cuprins între 1725 și 2006, cu o 
replicație mai mare de 10 serii după anul 1813. Vârsta medie a arborilor analizați este de 152 
± 54 de ani, cu un minim de 80 de ani și un maxim de 282 de ani. Coeficientul de corelație 
dintre două inele consecutive, exprimat prin autocorelația de ordinul I este de 0,67 în cazul 
seriei de creștere RW, și scade la 0,58 la seria de creștere LW, respectiv 0,55 la seria de 
creștere EW. Valorile obținute după standardizare, la indicii de creștere reziduali sunt nule sau 
foarte mici fără semnificație statistică. 

Corelația medie dintre seriile individuale variază de la 0,25 la seriile de creștere radială 
RW și LW, la 0,17 la cea de lemn timpuriu. Pentru seriile reziduale valorile scad, maximul 
fiind obținut la seria RW (0,23) și minimul la seria EW (0,16). Corelația seriilor individuale 
cu seria dendrocronologică este de 0,47 la seriile RW, minimul fiind obținut la seria de lemn 
timpuriu (0,36). Sensibilitatea medie exprimă o reacție puternică a arborilor, cu precădere a 
lemnului târziu (0,37 ± 0,04) și a lemnului total (0,23 ± 0,03), la variațiile anuale ale 
condițiilor de mediu. Indicii reziduali au valori mai reduse, maximum fiind obținut tot la 
seriile de lemn târziu (0,27), iar minimum la lemnul timpuriu (0,14).  

Încrederea statistică a seriei EPS este superioară limitei de 0,85 după anul 1840, fiind în 
medie 0,87. Variabilitatea comună explicată de prima componentă principală este maximă la 
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indici de creștere reziduali ai lemnului total (30,38 %), iar seriile EW și LW, explică în medie 
25 % din total. Raportul dintre semnal și zgomot se maximizează la seriile de indici reziduali 
obținând valori de până la 9,24 la seriile dendrocronologice RW (Tabelul 5.29). 

Tabelul 5.29. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 282 282 282 282 282 282 

IC 0,47 0,36 0,43 - - - 
MS 0,23 0,22 0,37 0,18 0,14 0,27 
SD 1,05 0,36 0,80 0,17 0,15 0,24 

SNR 8,61 7,52 6,67 9,24 7,06 7,22 
VPCP (%) 28,74 25,85 24,29 30,38 24,62 25,80 

Rbar 0,25 0,17 0,25 0,23 0,16 0,20 
A (I) 0,67 0,55 0,58 0,01 0,00 0,02 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Analiza corelației dintre seriile de indici reziduali RW, EW respectiv LW, și 
precipitațiile medii lunare au evidențiat valori semnificative în lunile ianuarie, februarie, 
martie, aprilie și septembrie, anul curent. Anul precedent s-a remarcat prin valorile 
semnificative calculate în lunile octombrie pentru seria RW (0,20) și noiembrie în cazul 
lemnului timpuriu (0,18).  

Coeficientul cu valoarea cea mai mare calculat pentru lemnul timpuriu la începutul 
sezonului de vegetației, respectiv în februarie (0,25). Lemnul târziu în schimb s-a corelat cel 
mai semnificativ în luna aprilie (0,27), valoarea din mai fiind inferioară acesteia (0,20). Pentru 
lemnul total precipitațiile medii din lunile ianuarie, februarie (0,20), martie (0,21) și aprilie 
(0,19) influențează procesul de bioacumulare. Negativ condiționează formarea lemnului târziu 
(-0,23) și total (-0,21) precipitațiile înregistrate în luna septembrie, anul curent (Figura 5.58). 

 

Figura 5.58. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Temperaturile medii lunare condiționează procesele biologice desfășurate la începutul 
sezonului de vegetație în lemnul timpuriu, după cum reiese din valorile semnificative obținute 
în luna ianuarie și martie (-0,24). Seria de indici reziduali LW se corelează negativ cu 
temperaturile medii din luna aprilie (-0,30). În aprilie valoarea calculată pentru lemnul total 
este inferioară lemnului târziu, coeficientul fiind de -0,23.  

Analiza răspunsului arborilor la factorul climatic reprezentat de temperatura medie, prin 
intermediul funcțiilor de răspuns este nesemnificativ pentru perioada analizată. Funcțiile de 
răspuns calculate pentru a stabili legătura dintre precipitațiile medii și lemnul târziu au 
determinat valori negative și semnificative (-0,21) în lunile aprilie și septembrie. Pentru 
lemnul total singura valoare semnificativă calculată a fost în septembrie, pentru anul în curs 
formării inelului de creștere. Despre acest coeficient semnificativ vom face remarca că nu 
există susținere din punct de vedere fiziologic pentru a considera că arborele mai acumulează 
biomasă în această lună, motiv pentru care il vom cataloga ca fiind unul pur statistic. 

Tabelul 5.30. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperatura maximă contribuie în mod semnificativ la formarea lemnului, astfel de 
valori fiind calculate în lunile ianuarie (-0,24) și martie (-0,29). Pentru lemnul total s-au 
obținut coeficienți de -0,23 (martie) și -0,34 (aprilie) (Tabelul 5.30). În aprilie s-a obținut 
valoarea coeficientului de corelație de -0,40, ce caracterizează seria de lemn târziu. Funcțiile 
de răspuns maximizează valoarea acestei legături la -0,51. Coeficientul calculat pentru seria 
RW, prin intermediul funcțiilor de răspuns în luna aprilie este de -0,46.  

 

Figura 5.59. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.13 -0.18 -0.01 -0.02 -0.17 -0.12 -0.23 -0.34 0.02 0.01 -0.07 -0.09 0.00
EW -0.05 -0.10 0.11 0.07 -0.24 -0.15 -0.29 -0.14 0.04 0.05 -0.08 0.00 -0.12
LW -0.15 -0.18 -0.05 -0.09 -0.13 -0.05 -0.16 -0.40 0.02 0.01 -0.07 -0.10 0.04
RW 0.00 0.09 0.10 -0.01 -0.14 -0.05 -0.09 -0.07 0.20 0.15 0.03 0.00 -0.05
EW 0.03 0.08 0.13 0.01 -0.23 -0.09 -0.18 0.06 0.18 0.13 -0.02 0.00 -0.14
LW -0.02 0.09 0.05 -0.06 -0.11 0.01 -0.02 -0.15 0.17 0.16 0.05 0.03 0.00
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În octombrie funcțiile de răspuns au determinat coeficienți de -0,45 pentru lemnul total 
și târziu. Coeficienții de corelație calculați pentru cuantificarea legăturii dintre temperatura 
minimă și seriile de indici au evidențiat valori semnificative pentru lemnul timpuriu din 
ianuarie (-0,23) și mai (0,18). Tot în mai seria de lemn total a obținut valoarea semnificativă 
de 0,20. Funcțiile de răspuns în cazul temperaturilor minime sunt semnificative în lunile 
octombrie și noiembrie pentru lemnul total și târziu. Valorile cele mai mari s-au obținut tot în 
aprilie 0,34 (RW) și 0,43 (EW).  

 

Figura 5.60. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Caraorman (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Stabilitatea temporală a corelației s-a dovedit a fi continuă, în urma calculelor efectuate 
doar pentru lunile septembrie (precipitațiile medii), și aprilie (temperaturile maxime). 
Coeficienții anuali ai corelației dintre precipitațiile lunii septembrie și seria de indici reziduali 
ai lemnului total variază între -0,31 (1945 - 1965) și -0,21 (1982 - 2002). Pentru luna 
octombrie s-au calculat coeficienți semnificativi și stabili în intervalul 1933 - 1982. Corelația 
dintre temperatura maximă și seria RW este semnificativă și stabilă începând din anul 1935 (-
0,26). Temperaturile maxime ale lunii aprilie au determinat obținerea de valori crescânde ale 
funcțiilor de răspuns, de la 0,34 (1933 - 1953) la 0,46 (1986 - 2006), maxima fiind calculată 
pentru anul 1986 (0,53) (Figura 5.59).  

Anii eveniment calculați pentru seria de indici a lemnului total sunt în număr de 17, 
dintre care 11 sunt negativi și 6 pozitivi. Anii eveniment negativi sunt: 1826, 1833, 1843, 
1859, 1873, 1875, 1891, 1899, 1904, 1990 și 1994. Anii eveniment negativi sunt următorii : 
1839, 1861, 1865, 1871, 1889 și 1916 (Figura 5.60). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Letea. 

Lungimea medie a seriei dendrocronologice este de 173 ± 35 de ani, seriile individuale 
variază între 107 ani ți 279 de ani. Perioada de timp acoperită este cuprinsă între anul 1728 și 
2006, cu un număr mai mare de 10 serii după anul 1827. Creșterea radială medie variază între 
0,86 mm·an-1 și 7,66 mm·an-1 la seria de lemn total, cu o medie de 2,26 mm·an-1. Lemnul 
timpuriu variază în limite mult mai mici între un maxim de 2,43 mm·an-1 și un minim de 0,36 
mm·an-1, media fiind de  0,92 mm·an-1. Lemnul târziu are valori cuprinse între 6,21 mm·an-1 

și 0,27 mm·an-1, cu o medie de 1,33 mm·an-1 (Figura 5.61).  

19941990190418991891
1875

18731859
1843

18331826

1916

1889

18711865
18611839

-100

-50

0

50

100

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

198719671947192719071887186718471827

%
 n

r. 
se

ri
i

In
di

ce

Anul



 

 112 

 

Figura 5.61. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Letea. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Analizând lemnul timpuriu și cel târziu pentru ultimul secol începând din anul 1900 și 
până în anul 2006 vom observa o apropierea foarte mare între valorile medii ale celor două 
serii medii EW (0,86 mm·an-1) și LW (0,93 mm·an-1), valoarea minimă fiind înregistrată la 
seriile de creștere ale lemnului târziu (0,44 mm·an-1) spre deosebire de lemnul de primăvară 
caracterizat print-o valoare minimă de 0,58 mm·an-1. Dinamica în timp a lățimii inelului anual 
indică valori și variații foarte mari pentru primii 77 de ani (1728 – 1804), care se regăsesc și 
în seriile de indici reziduali, explicate prin lipsa unei replicații corespunzătoare. Pentru 
această perioadă acoperirea statistică este de doar două serii individuale. 

Sensibilitatea medie a seriilor individuale brute este de 0,21 ± 0,02 la lemnul total, 
valoarea maximă fiind atribuită seriilor de creștere ale lemnului târziu (0,33 ± 0,04). Seriile de 
creștere ale lemnului timpuriu au o valoare identică a sensibilității medii cu cele ale lemnului 
total, 0,21 ± 0,06. Sensibilitatea medie a seriilor de indici reziduali evidențiază o valoare 
foarte mică la lemnul timpuriu (0,13), comparativ cu cel total (0,19) și târziu (0,29). 
Autocorelația de ordinul I are valori ridicate la seriile de creștere, valoarea cea mai mare fiind 
la seriile de lemn total (0,76), iar minima la lemnul timpuriu (0,57). Seriile de indici reziduali 
se caracterizează prin valori reduse ale acestui parametru statistic (Tabelul 5.31). 

Corelația dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este de 0,44 la lemnul 
total. Valori scăzute se observă și la lemnul târziu (0,42) și cel timpuriu (0,32). Coeficienți de 
corelație mici se disting și între seriile individuale (rbar) respectiv 0,34 la seriile RW, 0,17 la 
seriile EW și 0,36 la LW. Valorile scad semnificativ la seriile de indici, atingând valoarea 
minimă de 0,15 la lemnul timpuriu. 

Încrederea statistică a seriei are valoare, peste limita de 0,85 după anul 1855, atingând o 
valoare medie generală de 0,88. Prima componentă principală explică doar 31,35 % din 
variabilitatea comună a lemnului total, și doar 23,74 % din cea a lemnului timpuriu. Valori 
mici caracterizează și seriile reziduale 30,45 % RW, 21,42 % EW. Raportul dintre semnal și 
zgomot scade la aceste serii sub valoarea unitară în cazul seriilor de creștere RAW, ale 
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lemnului timpuriu (0,65) și lemnului târziu (0,93), și integral la toate trei tipurile se seriile 
pentru seriile dendrocronologice de indici reziduali.  

Tabelul 5.31. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 279 279 279 279 279 279 

IC 0,44 0,32 0,42 - - - 
MS 0,21 0,21 0,33 0,19 0,13 0,29 
SD 1,11 0,31 0,91 0,19 0,14 0,27 

SNR 1,02 0,65 0,93 0,96 0,55 0,84 
VPCP (%) 31,35 23,74 29,43 30,45 21,42 27,84 

Rbar 0,34 0,17 0,36 0,25 0,15 0,23 
A (I) 0,76 0,57 0,71 0,01 0,03 -0,01 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Din analiza corelației dintre precipitațiile medii lunare și seriile de indici reziduali au 
rezultat valori semnificative în luna noiembrie și octombrie, precedent, pentru seriile RW și 
EW (Figura 5.62). Precipitațiile medii lunare influențează pozitiv și semnificativ procesele de 
creștere radială pentru seriile de creștere LW și RW, în timpul sezonului de vegetație curent. 
În martie valoarea calculată pentru seria RW este de 0,20, iar pentru LW 0,22. Aceeași 
valoare s-a calculat pentru lemnul târziu și în luna aprilie. Precipitațiile din luna august s-au 
corelat mai slab cu aceste două serii de indici respectiv, 0,19 (RW) și 0,20 (LW). Funcțiile de 
răspuns ce descriu legătura dintre seria de indici EW și precipitațiile medii, sunt semnificative 
doar în noiembrie și octombrie, cu valori de 0,17, respectiv 0,19. Pentru lemnul total funcțiile 
de răspuns au generat o singură valoare semnificativă în luna noiembrie (0,18).  

 

Figura 5.62. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Temperaturile medii se corelează semnificativ cu seriile de indici doar în sezonul de 
vegetație curent. Valorile semnificative pentru seria EW sunt în ianuarie (-0,26), februarie (-
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0,22) și martie (-0,28). Pentru lemnul total, corelat cu temperatura medie, s-a obținut o 
singură valoare semnificativă în luna aprilie (-0,20). Tot în aprilie s-a calculat valoarea de -
0,23 în cazul lemnului târziu. Funcțiile de răspuns sunt nesemnificative în cazul 
temperaturilor medii. 

Temperatura maximă se corelează cu seriile de lemn târziu și total doar în aprilie, 
valorile înregistrate fiind de -0,30, respectiv -0,28. Seria EW a generat corelații semnificative 
în lunile septembrie, anterior, (-0,20), ianuarie (-0,24), februarie (-0,24) și martie (-0,30) 
(Tabelul 5.32). Funcțiile de răspuns calculate pentru temperatura maximă sunt semnificative 
în octombrie precedent pentru seriile RW (-0,32) și LW (-0,29). Pentru aceste serii s-au 
calculat valori semnificative și în aprilie respectiv -0,31 (RW) și -0,33 (LW). Valori mai 
scăzute s-au obținut în ianuarie (-0,13) și martie (-0,20) pentru lemnul timpuriu.  

Tabelul 5.32. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Lemnul timpuriu s-a corelat semnificativ cu temperaturile minime din lunile noiembrie 
(0,22), ianuarie (-0,25), februarie (-0,20), martie (-0,23) și iunie (0,19). În noiembrie s-a 
obținut un coeficient semnificativ pentru lemnul total cu valoare pozitivă de 0,21. Funcțiile de 
răspuns au coeficienți semnificativi în noiembrie, precedent, pentru toate trei seriile analizate, 
valoarea cea mai reprezentativă fiind calculată pentru seria RW (0,24). Pentru lemnul 
timpuriu s-au mai obținut valori semnificative în octombrie (0,28) și aprilie (0,36). 

Calculul corelațiilor anuale pentru analiza stabilității temporale a arătat că nu există nici 
o lună cu valori semnificative și stabile pentru intervalul analizat (Figura 5.63). În ianuarie s-a 
calculat următorul interval semnificativ luând în calcul precipitațiile medii și seria de indici 
RW: 1953 - 2003. Coeficientul cel mai puternic s-a obținut în anii 1935 - 1955 (0,33). 
Precipitațiile din martie au generat valori semnificative între anii 1939-2006. Coeficientul cel 
mai reprezentativ are valoarea de 0,30 și corespunde intervalului 1956 - 1976.   

 

Figura 5.63. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Pentru seria de stejar de la Letea au fost calculați un număr de 12 ani eveniment pe o 
perioadă de 180 de ani (2006-1827). Anii eveniment negativi sunt: 1833, 1870, 1872, 1894, 
1899, 1908, 1946, 1959 și 1994. Anii eveniment pozitivi sunt în număr de 3, respectiv, 1903, 
1948 și 1997 (Figura 5.64).  

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.13 -0.14 0.14 -0.10 -0.11 -0.08 -0.10 -0.28 -0.02 -0.02 -0.16 -0.14 -0.06
EW -0.20 0.01 0.15 -0.06 -0.26 -0.24 -0.30 -0.14 0.02 0.08 -0.13 -0.15 -0.10
LW -0.12 -0.16 0.12 -0.11 -0.01 0.00 0.01 -0.30 -0.02 -0.09 -0.15 -0.13 -0.04
RW -0.01 0.06 0.21 -0.02 -0.08 -0.08 -0.04 -0.09 0.07 0.09 -0.05 -0.03 -0.09
EW -0.05 0.16 0.22 -0.05 -0.25 -0.20 -0.23 0.04 0.14 0.19 -0.04 -0.05 -0.13
LW -0.03 0.04 0.17 -0.02 0.02 0.00 0.03 -0.12 0.05 0.02 -0.04 -0.02 -0.07
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Figura 5.64. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Letea (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Tisău. 

Creșterea radială medie a lemnului total este cuprinsă între 0,46 mm·an-1 și 4,48 mm·an-

1, cu o medie de 1,59 mm·an-1. Lemnul timpuriu are o medie a creșterii radiale de 0,61 
mm·an-1, cu o amplitudine de variație cuprinsă între 0,26 mm·an-1 și 1,15 mm·an-1. Lemnul 
târziu se caracterizează printr-o creștere medie de doar 0,97 mm·an-1, valoarea minimă fiind 
mai mică decât minimul de la lemnul timpuriu (0,13 mm·an-1), iar cea maximă atinge pragul 
de 3,26 mm·an-1 (Figura 5.65). Lungimea maximă a seriilor individuale este de 187 de ani iar 
cea minimă de 52 de ani, media este de 137 ± 33 de ani. Perioada cu acoperire mai mare de 10 
serii individuale este cuprinsă între 1844 și 2011, seria dendrocronologică se întinde pe o 
perioadă de timp cuprinsă între anii 1825 și 2011. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere ale lemnului total este mare (0,30 ± 0,04), 
valoare mult mai mare fiind atribuită lemnului târziu (0,48 ± 0,05). Cea mai mică valoare 
dintre aceste trei serii s-a calculat pentru lemnul timpuriu (0,22). După standardizare seriile de 
indici reziduali scad ca amplitudine, sensibilitatea cea mai mare avându-o tot lemnul târziu 
spre deosebire de lemnul timpuriu care conține valoarea minimă de 0,15 (Tabelul 5.33). 

Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare pentru 
toate trei tipurile de creștere (RW, EW și LW). Coeficientul de corelație de 0,80 obținut la 
seriile lemnului total surprinde omogenitatea seriilor individuale. În cazul lemnului timpuriu, 
s-a obținut un coeficient de corelație de 0,50. Autocorelația de ordinul I are valori 
semnificative la seriile de creștere radială și scad atingând valoarea nulă la lemnul târziu a 
seriilor de indici reziduali. Corelația dintre seriile individuale luate două câte două este 
minimă la lemnul timpuriu (0,36), în seria dendrocronologică de creștere radială, și maximă 
pentru același tip de creștere RAW la lemnul târziu (0,57). Seriile de indici se caracterizează 
prin valori mari comparativ cu seriile de creștere radială. Pentru seriile de lemn total s-a 
calculat valoarea de 0,59, pentru lemnul târziu 0,60 iar pentru lemnul timpuriu 0,25. 

Raportul dintre semnal și zgomot este mare la seriile dendrocronologice RAW ale 
lemnului târziu (55,54) și lemnului total (52,44), valorile crescând la seriile de indici reziduali 
RW (56,96) și LW (58,04). Varianța explicată de prima componentă principală prezintă 
procente ridicate, valoarea maximă pentru lemnul total este de 62,19 %, fiind îndeaproape 
urmată de procentul obținut pentru lemnul târziu (62,09 %), valori calculate pentru seriile de 
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indici reziduali. Valoarea medie a parametrului EPS depășește limita semnificației de 0,85 
după anul 1880, media fiind de 0,98. 

 
Figura 5.65. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Tisău. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.33. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 187 187 187 187 187 187 

IC 0,80 0,50 0,79 - - - 
MS 0,30 0,22 0,48 0,29 0,15 0,43 
SD 0,81 0,21 0,68 0,25 0,16 0,37 

SNR 52,44 15,45 55,54 56,96 14,27 58,04 
VPCP (%) 60,23 32,04 61,01 62,19 30,35 62,09 

Rbar 0,56 0,36 0,57 0,59 0,25 0,60 
A (I) 0,63 0,57 0,56 -0,02 -0,04 0,00 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Din analiza coeficienților de corelație dintre indicii de creștere reziduală și precipitațiile 
medii lunare, se poate observa o influență semnificativă și pozitivă a regimului precipitațiilor 
asupra creșterii radiale în lunile noiembrie, ianuarie, aprilie, mai și iunie (Figura 5.66). În 
ianuarie s-au calculat valori semnificative pentru toate cele trei serii analizate. Coeficienții au 
valori de 0,23 (RW), 0,20 (EW) și 0,23 (RW). Seria de lemn total a obținut valoarea cea mai 
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ridicată în luna noiembrie, sezonul precedent, 0,32. În sezonul curent formării inelului s-au 
calculat coeficienți semnificativi în lunile mai (0,30) și aprilie (0,28). Seria LW este 
condiționată de precipitațiile medii în lunile noiembrie (0,31), aprilie (0,31), mai (0,29) și 
iunie (0,19). 

 

Figura 5.66. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Funcțiile de răspuns calculate pentru stabilirea legăturii dintre precipitații și seriile de 
indici au generat valori semnificative doar pentru lemnul total și târziu. Astfel, seria RW a 
obținut coeficienți peste limita semnificației în lunile noiembrie (0,22), aprilie și iunie (0,21). 
Spre deosebire de aceasta pentru seria LW s-a calculat valoare semnificativă și în luna mai 
(0,16). Temperaturile medii lunare influențează exclusiv negativ creșterea în perioada 
sezonului de vegetație. Valori mari fiind identificate la lemnul târziu în lunile iunie (-0,22) și 
iulie (-0,21). În luna februarie s-au calculat valori semnificative pentru lemnul timpuriu (-
0,16) și total (-0,18). Lemnul total  este condiționat de variația temperaturilor medii din luna 
iulie, coeficientul rezultat fiind de -0,21. Funcțiile de răspuns în acest caz nu sunt 
semnificative. 

Tabelul 5.34. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Prin calculul corelației dintre temperaturile minime și seriile individuale nu s-au obținut 
valori semnificative. Coeficienți pozitivi semnificativi, în schimb s-au calculat pentru funcțiile 
de răspuns în luna august. Valoarea este aceeași în cazul lemnului total, târziu și timpuriu, 
respectiv 0,17 (Tabelul 5.34). Spre deosebire de temperatura minimă cea maximă a generat 
valori semnificative, dar de această dată negative. În februarie coeficienții scad în valoare de 
la seria RW (-0,20), la seria de lemn timpuriu (-0,19) și în fine ating valoarea de -0,17 la 
lemnul târziu.  

Lemnul total s-a corelat semnificativ și cu temperaturile maxime din aprilie (-0,18), mai 
(-0,24), iunie (-0,25) și iulie (-0,22). Seria de indici LW a înregistrat valoarea cea mai ridicată, 
calculată pentru luna iunie (-0,27), exceptând această lună, corelații semnificative s-au obținut 
și pentru mai și iulie (-0,23). Funcțiile de răspuns calculate pentru stabilirea răspunsului dintre 
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temperaturile maxime și seriile de indici sunt semnificative doar pentru lemnul total și târziu 
în lunile februarie (-0,16; -0,15), aprilie (-0,20) și mai (-0,22). 

 

Figura 5.67. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Calculul stabilității temporale pentru seriile de indici și temperaturile medii nu au 
determinat valori semnificative continue, pentru intervalul analizat. În cazul lunii iunie 
intervalul cu valori peste limita semnificației cu coeficienți stabili este cuprins între anii 1944 
și 2002. Pentru funcțiile de răspuns nu s-au obținut valori semnificative. Precipitațiile în 
schimb au determinat corelații stabile în lunile noiembrie, ianuarie, aprilie și mai. Coeficienții 
calculați pentru noiembrie, au valori cuprinse între 0,27 (1976 - 1996) și 0,41 (1949 - 1969), 
media valorilor din intervalul 1933-2009 este de 0,34 (Figura 5.67).  

Coeficienții de corelație obținuți în ianuarie sunt semnificativi pentru intervalul precizat. 
Cu toate acestea valoarea cea mai puternică a corelației s-a obținut în intervalul cuprins între 
anii 1935 - 1955 (0,38), iar cea mai scăzută în 1981 - 2001 (0,22). Pentru luna aprilie s-au 
calculat valori aproximativ constante ce variază în apropierea mediei de 0,28, maxima fiind de 
0,31 (1948 - 1968) iar minima de 0,26 (1962 - 1982). În cazul corelației cu luna mai cea mai 
ridicată valoare s-a obținut în anii 1982 - 2002 (0,33). Funcțiile de răspuns nu sunt stabile în 
timp. 

Analiza corelației, din perspectiva stabilității în timp a legăturii statistice, dintre 
temperatura maximă și seria RW a consacrat o singură lună cu valori semnificative. Luna mai 
anul curent se caracterizează prin valori maxime de -0,37 (1943 - 1963) și minime de -0,23 
(1986 - 2006). Seria de lemn târziu se corelează cu semnificație stabilă în această lună, 
exceptând anii 1964 - 1990. Iunie în schimb a obținut valori stabile, ce oscilează între -0,39 
(1951 - 1971) și -0,27 (1986 - 2006). Funcțiile de răspuns sunt nesemnificative și în acest caz. 

Anii eveniment calculați pentru seria de gorun de la Tisău sunt în număr de 48, dintre 
care 30 sunt negativi iar 18 pozitivi (Figura 5.68). Anii eveniment negativi sunt: 1846, 1849, 
1851, 1862, 1866, 1867, 1874, 1875, 1882, 1894, 1899, 1904, 1908, 1915, 1918, 1925, 1929, 
1939, 1946, 1947, 1964, 1968, 1973, 1981, 1987, 1990, 1994, 2002, 2007, 2011. Anii 
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eveniment pozitivi sunt următorii: 1852, 1857, 1865, 1871, 1878, 1897, 1906, 1911, 1923, 
1941, 1961, 1975, 1984, 1991, 1992, 1997, 2005, 2010. 

 

Figura 5.68. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Tisău (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Din cei 48 de ani, un număr de 10 sunt regăsiți în toate seriile individuale. Unul dintre 
aceștia este anul 2002, pentru care am calculat valoarea corelației prin metoda analizei 
stabilității temporale a precipitațiilor, de 0,33 în luna mai, la de lemn total. Pentru seria LW în 
acest an corelația cu luna mai este maximă, respectiv 0,32. 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Mănăstioara. 

Lățimea medie a inelului anual variază între 0,79 mm·an-1 și 3,92 mm·an-1, cu o medie 
de 1,97 mm·an-1 la lemnul total. Seriile de creștere ale lemnului târziu înregistrează valori 
minime ale creșterii de 0,23 mm·an-1 și maxime de 3,11 mm·an-1 cu o medie de 1,15 mm·an-1. 
Lemnul timpuriu are creșteri minime superioare lemnului târziu 0,43 mm·an-1 iar cele maxime 
inferioare seriei LW respectiv 1,25 mm·an-1, iar media este de 0,82 mm·an-1 (Figura 5.69). 
Intervalul de timp acoperit de seriile individuale este cuprins între 1841 și 2009, cu o 
replicație mai mare de 10 serii după anul 1847. Vârsta medie a arborilor analizați este de 155 
± 17 ani cu un minim de 97 de ani și un maxim de 169 de ani. 

Corelația dintre două inele consecutive, exprimată prin autocorelația de ordinul I, este 
scăzută pentru seriile de creștere RAW, și foarte apropiată ca valoare. Astfel, seriile de 
creștere ale lemnului total au același indice de corelație cu cele ale lemnului timpuriu 
respectiv 0,57. Deși media aritmetică este identică, abaterea standard a acestei caracteristici 
variază ,valoarea maximă fiind la lemnul total de 0,13 spre deosebire de lemnul timpuriu ce 
are o valoare de 0,09. Coeficientul lemnului târziu este mai mic decât celelalte două variind 
între 0,22 și 0,72 cu o medie de 0,48 ± 0,14 (Tabelul 5.35). 

Corelația dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este mare ajungând la 
lemnul total și cel târziu să atingă valoarea de 0,68, iar la lemnul timpuriu de 0,42. Corelația 
medie dintre seriile individuale variază de la 0,47 la seriile dendrocronologice de creștere 
radială a lemnului târziu, la 0,42 la cele ale lemnului total. Seriile de indici de creștere se 
caracterizează prin valori mai pronunțate, maxima fiind observată la lemnul târziu. Dacă prin 
standardizare seriile de indici RW și LW au valori mai mari ale parametrului rbar, la lemnul 
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timpuriu valoarea acestuia scade de la 0,27 la seriile de creștere radială la 0,20 la seriile de 
indici reziduali.  

 

Figura 5.69. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Mănăstioara. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.35. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 169 169 169 169 169 169 

IC 0,68 0,42 0,68 - - - 
MS 0,29 0,21 0,50 0,26 0,12 0,41 
SD 0,87 0,26 0,74 0,21 0,13 0,34 

SNR 19,35 6,92 21,59 22,29 6,00 22,87 
VPCP (%) 50,22 27,96 51,42 53,32 25,62 52,69 

Rbar 0,42 0,27 0,47 0,50 0,20 0,51 
A (I) 0,57 0,57 0,48 -0,08 -0,06 -0,06 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Sensibilitatea medie indică reacția arborilor la variabilitatea condițiilor de mediu, iar din 
analiza indicilor rezultați observăm o puternică reacție a lemnului târziu, unde valoarea este 
mare 0,50 ± 0,04. Seriile de indici reziduali se caracterizează prin valori mai scăzute decât 
cele obținute la seriile de creștere radială, la lemnul târziu valoarea scade până la 0,41. 
Încrederea statistică a seriei (EPS) este mai mare de 0,85 după anul 1900, fiind în medie de 
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0,96, valori calculate pentru seriile de creștere ale lemnului total. Variabilitatea comună 
explicată de prima componentă principală este egală cu 51,42 % pentru seriile de creștere 
radială ale lemnului târziu, semnalul maximizându-se la seriile de indici reziduali unde atinge 
valoarea de 53,32 % pentru lemnul total. Raportul dintre semnal și zgomot (SNR) este minim 
la seriile de creștere ale lemnului timpuriu 6,92 și scade la seriile de indici reziduali la 
valoarea 6,00. 

Sensibilitatea foarte mare descoperită în seria lemnului târziu combinată cu 
variabilitatea foarte mare explicată de prima componentă principală a acestei serii se confirmă 
și în analiza corelației dintre creștere și climat. Precipitațiile sunt principalul predictor ce 
condiționează formarea inelului anual de creștere radială (Figura 5.70). Corelația dintre 
precipitațiile medii din lunile septembrie și octombrie, anul precedent sunt semnificative în 
special pentru seria de lemn total prin valori de 0,21, respectiv 0,20.  

Lemnul timpuriu se corelează printr-un coeficient de 0,19 cu precipitațiile lunii 
octombrie. Aceeași valoare s-a calculat și pentru LW dar de această dată în luna septembrie. 
În luna ianuarie s-au calculat coeficienți de 0,24 (RW), 0,23 (EW), respectiv 0,22 (LW). O 
singură valoare pozitivă peste limita semnificației s-a obținut pentru lemnul timpuriu în 
februarie (0,24). Pentru lunile martie, mai și aprilie s-au calculat coeficienți semnificativi doar 
pentru lemnul total și târziu. În cazul seriei RW coeficienții sunt de 0,29, 0,39 și 0,31, spre 
deosebire de LW unde în martie s-a obținut valoarea de 0,28, mai (0,42) iar iunie 0,31. 

Funcțiile de răspuns calculate pentru precipitații au determinat coeficienți semnificativi 
în luna octombrie cu valori de 0,23 (RW), 0,25 (EW) și 0,19 (LW). Anul curent a dovedit prin 
intermediul acestui instrument statistic o sensibilitate ridicată doar în cazul lemnului total și 
târziu. Lunile în care s-au calculat coeficienți semnificativi sunt martie (0,24, RW; 0,23, LW), 
mai (0,24, RW; 0,27, LW) și iunie (0,26, RW, LW). 

Corelația dintre temperatura medie și seriile analizate se caracterizează prin valori mai 
mici decât în cazul precipitațiilor. Lunile cu semnificație din sezonul precedent sunt 
septembrie (-0,18, RW; -0,21, LW) și octombrie (-0,18, LW). În anul curent cu semnificație 
negativă s-au calculat valorile de -0,20 în aprilie pentru lemnul timpuriu, -0,21 în mai pentru 
seriile RW și LW. În iulie și august semnificația atribuită lemnului timpuriu este cel mai 
probabil pur statistică, fără interpretare rațională din punct de vedere biologic, deoarece 
perioada de formare a acestui tip de lemn se termină în lunile aprilie – mai. Funcțiile de 
răspuns nu au generat valori semnificative în cazul acestui parametru climatic. 

 

Figura 5.70. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Temperaturile extreme în cazul acestei serii nu determină valori semnificative în cazul 
analizei funcțiilor de răspuns. Pentru temperatura maximă corelația cu indici reziduali este 
semnificativă pentru seria RW (-0,19) și LW (-0,21) în luna septembrie (Tabelul 5.36). 
Coeficienții obținuți în luna mai pentru seriile discutate mai sus sunt cei mai semnificativi, 
respectiv -0,24 (RW) și -0,25 (LW). 

Tabelul 5.36. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Stabilitatea temporală calculată pentru precipitațiile medii, temperaturile medie, minimă 
și maximă, întăresc rezultatele obținute anterior, în cazul seriei RW. Astfel, doar pentru 
precipitațiile din mai și iunie s-au calculat coeficienți semnificativi și stabili în intervalul 
analizat (Figura 5.71). Valoarea cea mai semnificativă a lunii mai, s-a obținut între anii 1934 - 
1954 (0,52), iar cea mai puțin semnificativă în intervalul 1938 - 1958 (0,37). Precipitațiile din 
luna iunie au generat corelații semnificative, dintre care  valoarea cea mai mare s-a calculat 
pentru anii 1933 - 1953 (0,44), iar cea mai mică în perioada 1986 - 2006 (0,31). Valorile 
precipitațiilor lunii octombrie au impus obținerea de coeficienți stabili între anii 1933 - 2008. 
Valoarea cea mai expresivă s-a obținut între anii 1933 - 1953 (0,38). Funcțiile de răspuns au 
valori stabile pentru precipitațiile din lunile octombrie, martie, mai și iunie. Dintre 
temperaturile extreme doar cea maximă din mai a generat coeficienți stabili pentru intervalul 
analizat, media fiind de -0,25. 

 

Figura 5.71. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Seria de indici ai lemnului total s-a corelat semnificativ cu precipitațiile anului curent în 
lunile mai și iunie. Cele mai semnificative valori s-au obținut pentru mai, în anii 1934 - 1954 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.19 -0.19 0.07 0.07 0.02 -0.11 -0.08 -0.06 -0.24 -0.16 -0.10 -0.13 -0.06
EW -0.07 0.04 0.07 0.10 -0.05 -0.12 -0.18 -0.19 -0.17 -0.08 -0.20 -0.18 -0.06
LW -0.21 -0.18 0.08 0.08 0.04 -0.10 -0.05 -0.03 -0.25 -0.16 -0.09 -0.11 -0.07
RW -0.16 -0.15 0.04 0.10 0.07 -0.06 -0.04 -0.01 -0.15 -0.07 -0.15 -0.18 -0.09
EW -0.07 0.10 0.09 0.14 0.00 -0.05 -0.10 -0.18 -0.17 0.02 -0.17 -0.15 -0.07
LW -0.19 -0.17 0.03 0.09 0.08 -0.05 -0.03 0.02 -0.13 -0.07 -0.15 -0.16 -0.10
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(0,52), coeficientul cel mai slab calculat pentru această lună este de 0,39 (1938 - 1958). Ca și 
în cazul precedent valorile scad în intervalul 1933 - 1953 (0,45) până în 1988 - 2008 (0,31), 
media calculată pentru această lună fiind de 0,38. Funcțiile de răspuns sunt stabile doar pentru 
precipitații în lunile octombrie, martie, mai și iunie.  

 

Figura 5.72. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Mănăstioara (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Pentru seria dendrocronologică reziduală a lemnului total de la Mănăstioara s-au 
calculat un număr de 50 de ani eveniment (Figura 5.72). Anii eveniment negativi sunt: 1856, 
1873, 1874, 1880, 1889, 1894, 1899, 1904, 1908, 1911, 1912, 1918, 1922, 1929, 1930, 1937, 
1938, 1946, 1950, 1951, 1955, 1956, 1963, 1968, 1972, 1974, 1976, 1983, 1989, 1990, 1994, 
2002, 2007 și 2009. Anii eveniment pozitivi sunt: 1864, 1865, 1871, 1876, 1907, 1915, 1952, 
1953, 1954, 1961, 1971, 1975, 1980, 1984, 1991 și 2006.  

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Mănăstioara. 

Lungimea totală medie a seriilor individuale este de 160 ± 9 ani, cu valori maxime de 
173 de ani. Perioada de timp acoperită de seriile de indici reziduali este cuprinsă între anii 
1837 și 2009, cu un număr mai mare de 10 serii individuale după anul 1846. Creșterea radială 
medie a seriei de lemn total variază între 0,76 mm·an-1 și 3,95 mm·an-1, cu o medie de 2,04 
mm·an-1. Media creșterii radiale a lemnului timpuriu este cuprinsă între 0,30 mm·an-1 și 1,31 
mm·an-1, cu o medie de 0,86 mm·an-1. Maximul creșterii radiale al lemnului târziu este de 
3,41 mm·an-1, iar minimul 0,22 mm·an-1, media fiind de 1,15 mm·an-1 (Figura 5.73). 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere radială este mare, observându-se la lemnul 
total valoarea de 0,51 ± 0,04, pentru lemnul total sensibilitatea atinge valoarea de 0,30 ± 0,03, 
și scade până la 0,21 ± 0,02 la lemnul timpuriu. La seriile de indici reziduali valorile scad 
ajungând la 0,45 pentru lemnul târziu, respectiv 0,15 la lemnul timpuriu. Autocorelația de 
ordinul I are valori mici, maximul se înregistrează la seria de lemn timpuriu (0,60), iar 
minimul la seria de lemn târziu, pentru seriile de creștere medii (Tabelul 5.37). Corelația 
dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este foarte mare având valoare comună 
pentru lemnul total și cel târziu (0,74). Chiar și lemnul timpuriu oferă o puternică corelație cu 
valoare de 0,47. 
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Figura 5.73. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Mănăstioara. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Încrederea statistică a seriei dendrocronologice – EPS este 0,97, mai mare de 0,85 după 
anul 1850, valorile fiind calculate pentru seriile de creștere. Variabilitatea comună explicată 
de prima componentă principală este egală cu 58,68 % la seriile de creștere ale lemnului 
târziu, minima fiind înregistrată la lemnul timpuriu 33,75 %. După standardizare valorile 
obținute pentru seria lemnului total devin aproximativ egale cu cele ale lemnului târziu, iar 
valoarea lemnului timpuriu scade la 30,64 %.  

Tabelul 5.37. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 173 173 173 173 173 173 

IC 0,74 0,47 0,74 - - - 
MS 0,30 0,21 0,51 0,28 0,15 0,45 
SD 0,90 0,29 0,77 0,26 0,17 0,40 

SNR 14,46 5,08 15,21 15,74 4,32 15,79 
VPCP (%) 57,66 33,75 58,68 59,22 30,64 59,21 

Rbar 0,45 0,32 0,50 0,57 0,26 0,57 
A (I) 0,55 0,60 0,48 -0,00 -0,09 0,00 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Coeficientul de corelație mediu dintre seriile individuale luate două câte două, rbar, are 
de asemenea valori mari atât pentru seriile dendrocronologice de creștere radială cu precădere 
la lemnul târziu (0,50), și la lemnul total (0,45), dar mai ales pentru seriile de indici unde după 
standardizare valorile cresc ajungând la 0,57 – pentru lemnul târziu și cel total. La indici 
reziduali de lemn timpuriu valoarea scade la 0,26. Raportul dintre semnal și zgomot are valori 
mici, maxima s-a calculat la seriile de indici ale lemnului târziu (15,79), iar minima lemnului 
timpuriu (4,32). 

 

Figura 5.74. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Precipitațiile medii lunare au o influență ridicată, pozitivă și semnificativă asupra 
creșterii arborilor atât în sezonul curent de vegetație cât și în cel precedent. În luna septembrie 
a anului precedent s-au calculat coeficienți semnificativi pentru toate seriile, respectiv RW 
(0,26), EW (0,18) și LW (0,25). Lemnul timpuriu s-a corelat semnificativ în octombrie, 
coeficientul calculat fiind de 0,20. Precipitațiile anului curent, în cazul seriei EW, au permis 
obținerea de valori semnificative în lunile ianuarie (0,28), februarie (0,26) și martie (0,27). 
Pentru lemnul total și târziu s-au obținut valori semnificative în ianuarie (0,28; 0,26), martie 
(0,33; 0,32), mai (0,37; 0,41) și iunie (0,28; 0,29) (Figura 5.74). 

Relația dintre precipitațiile medii și seriile de indici reziduali a fost testată prin 
intermediul funcțiilor de răspuns, rezultând valori semnificative. În cazul lemnului total și 
târziu s-au calculat coeficienți aproximativi asemănători în lunile septembrie (0,18) și 
octombrie (0,22, RW; 0,19, LW), anul precedent. Tot în octombrie, de această dată pentru 
lemnul timpuriu s-a obținut valoarea de 0,26. Funcțiile de răspuns au coeficienți semnificativi 
în martie pentru toate cele trei serii, ca și în cazul corelației, cu deosebirea că valorile sunt mai 
reduse. Aceeași observație se poate face și pentru valorile din mai, coeficientul lemnului 
târziu fiind de 0,27, iar cel al lemnului total de 0,24. 

Spre deosebire de precipitații, temperaturile medii influențează negativ creșterea. 
Coeficienții negativi ai corelației s-au calculat în anul precedent, doar în luna septembrie, 
pentru seria LW (-0,25) și RW (-0,21). Funcțiile de răspuns sunt semnificative doar pentru 
lemnul târziu din aceeași lună cu specificația că valoarea calculată este de -0,15. Pentru 
temperaturile extreme, minimă și maximă s-au obținut câteva valori semnificative, rezultate 
din analiza corelației (Tabelul 5.38). Astfel, valorile temperaturilor minime s-au corelat cu 
seriile de indici RW și LW, în septembrie precedent, coeficienții fiind de -0,18, respectiv -
0,22. Seria de lemn total, în luna august a obținut coeficientul semnificativ de -0,19. 
Temperatura maximă a determinat cele mai ridicate corelații cu influență asupra creșterii 
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radiale. Valorile semnificative calculate sunt în luna septembrie, precedent (RW, LW), martie 
(EW) și mai (RW, LW). Pentru funcțiile de răspuns nu s-au calculat valori semnificative. 

Tabelul 5.38. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Precipitațiile medii din lunile septembrie, martie, mai și iunie sunt stabile pe intervalul 
analizat. Coeficienții cei mai semnificativi s-au calculat pentru seriile de lemn târziu și total în 
anii 1934 - 1954 (0,52). În cazul lemnului total valoarea minimă calculată pentru această lună 
s-a înregistrat în intervalul 1938 - 1958. Pentru această lună s-au calculat coeficienți ai 
funcțiilor de răspuns cu valori cuprinse între 0,21 și 0,29. Corelația medie calculată pe 
intervalul studiat în luna iunie este de 0,34. Stabilitatea temporală a coeficienților de corelație 
calculați pentru lunile septembrie și martie sunt în medie apropiați, respectiv 0,31 și 0,28. 
Spre deosebire de precipitații temperaturile lunii septembrie, precedent, sunt semnificative și 
stabile începând din anul 1957 (Figura 5.75). Valoarea maximă s-a calculat în perioada 1965 - 
1985 (-0,23). 

 

Figura 5.75. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Analizând rezultatele obținute în cazul studierii legăturii în timp dintre climat și creștere 
radială, putem distinge coeficienții generați de temperaturile maxime din septembrie. Acestea 
au valori negative, stabilitatea temporală fiind constantă începând din anul 1940. Coeficientul 
cel mai semnificativ este de -0,27, calculat pentru anii 1959 - 1979, iar cel mai slab 
semnificativ de -0,20, obținut în intervalul 1977 - 1997. Începând din acest an, 1940, 
temperaturile medii au impus calcularea de valori stabile. Funcțiile de răspuns sunt stabile în 
cazul precipitațiilor din lunile martie, mai și iunie, pentru seria de lemn târziu. Legătura dintre 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.22 -0.17 0.12 0.08 0.02 -0.09 -0.10 -0.07 -0.19 -0.12 -0.10 -0.15 -0.05
EW -0.11 -0.03 0.12 0.06 -0.08 -0.13 -0.20 -0.15 -0.14 -0.07 -0.15 -0.16 -0.07
LW -0.24 -0.17 0.13 0.09 0.05 -0.08 -0.06 -0.06 -0.20 -0.12 -0.09 -0.15 -0.07
RW -0.18 -0.12 0.08 0.10 0.07 -0.03 -0.03 -0.03 -0.09 -0.04 -0.14 -0.19 -0.06
EW -0.06 0.06 0.14 0.08 -0.03 -0.06 -0.12 -0.10 -0.08 0.01 -0.13 -0.16 -0.05
LW -0.22 -0.14 0.07 0.11 0.10 -0.02 -0.01 -0.02 -0.09 -0.04 -0.14 -0.18 -0.08
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precipitațiile lunii mai și creștere este cea mai puternică. Coeficientul cel mai mare fiind 
calculat pentru intervalul 1975 - 1995, valoarea sa fiind de 0,32. Această legătură a permis 
obținerea de valori mai mari între anii 1966-2008, media fiind de 0,30. Corelația este cu atât 
mai puternică cu cât arborii analizați depind mai mult de resursa climatică, care în cele din 
urmă devine limitativă, condiționând existența lor. 

 

Figura 5.76. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Mănăstioara (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Analiza climatului din perspectiva anilor eveniment a presupus calcularea unui număr 
de 51 de ani eveniment. Anii cu influență negativă, regăsiți în mai mult de 75% dintre seriile 
individuale sunt următorii: 1846, 1856, 1862, 1866, 1874, 1880, 1889, 1894, 1899, 1904, 
1911, 1918, 1922, 1929, 1930, 1937, 1938, 1946, 1950, 1956, 1968, 1974, 1976, 1982, 1983, 
1989, 1990, 1994, 2002, 2007 și 2009. Anii eveniment pozitivi sunt: 1848, 1857, 1864, 1865, 
1871, 1876, 1893, 1901, 1907, 1915, 1920, 1925, 1932, 1952, 1954, 1971, 1980, 1984, 1991 
și 2005 (Figura 5.76). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Mătăsaru. 

Creșterea radială medie este de 1,98 mm·an-1 și variază între 0,52 mm·an-1 și 9,22 
mm·an-1, la seriile de creștere ale lemnului total. Lemnul timpuriu are o valoare medie a 
creșterii de 0,76 mm·an-1, și variază între 0,28 mm·an-1 și 1,30 mm·an-1. Lemnul târziu se 
remarcă printr-o valoare maximă de 8,43 mm·an-1 și o minimă absolută de 0,19 mm·an-1, 
media fiind de 1,22 mm·an-1. Dacă analizăm perioada de după anul 1839, unde există o 
acoperire mai mare de 2 serii de creștere individuale vom observa că maxima creșterii medii 
scade la valoarea de 4,01 mm·an-1, iar media este aproximativ neschimbată 1,89 mm·an-1, în 
cazul lemnului total, efect vizibil și la lemnul târziu (Figura 5.77).  

Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice este de 182 de ani iar cea minimă de 81 
de ani cu o medie de 129 ± 28 de ani. Perioada acoperită cu o replicație mai mare de 10 serii 
este între anii 1882 și 2009, o singură serie individuală ajungând până în anul 1828. 
Sensibilitatea medie a seriilor de creștere este mare la seriile de lemn târziu atingând valoarea 
de 0,62, cu o abatere standard de (0,04). Valori mult mai mici se înregistrează la lemnul total 
(0,38) și cel timpuriu (0,24). După standardizare acest raport se menține cu specificația că 
valorile sunt mai mici la seriile de indici, raportate la cele de creștere (Tabelul 5.39). 
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Figura 5.77. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Mătăsaru. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Coeficientul de corelație dintre doi ani consecutivi exprimat prin parametrul statistic 
denumit autocorelația de ordinul I are coeficienți relativ scăzuți, valoarea maximă a seriilor de 
creștere este de 0,50. De remarcat este gradul de autocorelație ce se regăsește între inelele 
consecutive ale lemnului timpuriu (0,50), de obicei inferior lemnului târziu, care în acest caz 
are valoarea de 0,43. La seriile de indici reziduali valorile sunt foarte scăzute atingând un 
maxim de 0,03 la seria lemnului total. 

Tabelul 5.39. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 182 182 182 182 182 182 

IC 0,83 0,62 0,80 - - - 
MS 0,38 0,24 0,62 0,36 0,18 0,56 
SD 1,05 0,29 0,90 0,39 0,18 0,52 

SNR 20,03 7,29 19,08 21,20 6,98 19,21 
VPCP (%) 71,25 47,63 70,53 72,47 46,87 70,78 

Rbar 0,58 0,33 0,62 0,67 0,37 0,67 
A (I) 0,50 0,50 0,43 0,03 0,02 0,02 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este de 0,83 la 
lemnul total, valoare extrem de ridicată ce indică o foarte mare omogenitate. Corelații ridicate 
s-au calculat  și pentru seriile de lemn târziu (0,80) și timpuriu (0,62). Valoarea caracteristici 
rbar este de asemenea ridicată, atingând valorile cele mai mari la seriile de indici reziduali ale 
lemnului târziu și total (0,67). Valoarea medie a statistici EPS ce măsoară încrederea statistică 
a seriei dendrocronologice este ridicată 0,70, depășind limita semnificației după anul 1880. 
Raportul dintre semnal și zgomot are valorile cele mai mari la seriile de indici ale lemnului 
total (21,20), lemnul timpuriu fiind caracterizat printr-o valoare minimă de 6,98. 
Variabilitatea comună explicată de prima componentă principală este mare pentru seriile de 
indici reziduali ale lemnului total (72,47), valoarea minimă s-a obținut la seria de indici a 
lemnului timpuriu (46,87). 

Parametrii statistici calculați pentru seriile de creștere și seriile de indici reziduali indică 
o sensibilitate ridicată la factorii climatici. Analiza corelației și a funcțiilor de răspuns 
confirmă acest aspect, indicând și parametrul climatic limitativ, în acest caz fiind precipitațiile 
medii (Figura 5.78). Astfel, coeficienții de corelație calculați sunt pozitivi în exclusivitate, cu 
valori semnificative atât în anul precedent cât și în lunile anului curent formării inelului anual. 
În anul precedent se remarcă coeficienții calculați pentru luna octombrie, la toate seriile 
analizate și noiembrie, doar pentru lemnul total și târziu. Valoarea cea mai mare obținută în 
octombrie este de 0,21 (RW), fiind urmată îndeaproape de coeficienții calculați pentru lemnul 
timpuriu și târziu (0,19). 

Anul curent se remarcă prin valorile ridicate obținute în luna ianuarie, respectiv 0,34 
(RW), 0,33 (EW) și 0,32 (LW). Analiza corelației dintre precipitațiile medii și seria de indici 
a lemnului timpuriu a consacrat valori semnificative și în lunile februarie (0,27) martie (0,20) 
și aprilie (0,19). În urma calculelor efectuate au rezultat coeficienți semnificativi pentru 
lemnul târziu și în lunile martie (0,33), mai (0,31), iunie (0,32) și iulie (0,22). Exceptând luna 
iulie, pentru care valoarea este nesemnificativă, și lemnul total a răspuns la acțiunea benefică 
a precipitațiilor, coeficienții fiind cu puțin inferiori seriei LW. 

 

Figura 5.78. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Funcțiile de răspuns calculate prin luarea în considerare a precipitațiilor au întărit 
coeficienții obținuți în cazul analizei corelației. Diferențele constau în faptul că valorile sunt 
mai reduse, iar în lunile în care semnificația corelației a fost mică, pentru funcțiile de răspuns 
s-au obținut coeficienți nesemnificativi. Așa s-a întâmplat în cazul seriei de lemn timpuriu în 
lunile martie și aprilie și pentru seria LW în iulie. Cel mai mare coeficient s-a calculat pentru 
seria de indici ai lemnului total în luna iunie, respectiv 0,26. 
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Analiza corelației dintre temperaturile medii și seriile de indici au scos în evidență 
influența negativă pe care o induce sfârșitului perioadei de bioacumulare acest parametru. 
Lunile direct influențate sunt iunie, iulie și august, doar pentru seriile de indici RW și LW. 
Valorile sunt apropiate respectiv -0,19 în iunie și -0,23 în august, iar pentru iulie doar lemnul 
târziu a înregistrat coeficient semnificativ de -0,17. Analiza funcțiilor de răspuns nu generat 
valori semnificative în acest caz. 

Tabelul 5.38. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperaturile maxime spre deosebire de temperaturile minime și medii prezintă mai 
multe valori semnificative. Astfel, pentru lemnul timpuriu s-a calculat valoarea de -0,19 în 
martie. Seriile RW și LW au aceeași valoare a coeficienților în lunile iunie (-0,22), iulie (-
0,18) și august (-0,21). Temperaturile minime, prin natura lor, prezintă o valoare negativă, 
semnificativă în luna octombrie (-0,18). În august valoarea de -0,23 s-a calculat atât pentru 
seria de lemn târziu cât și pentru seria de indici ai lemnului total (Tabelul 5.38). 

 

Figura 5.79. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Analiza stabilității temporale au scos în evidență lunile ianuarie, martie, mai și iunie 
pentru precipitații și iunie, respectiv august pentru temperaturilr medii (Figura 5.79). Valoarea 
cea mai mare obținută pentru precipitații s-a calculat în mai 0,53 (1933 - 1953). Începând din 
acest an semnificația a scăzut, atingând pragul de 0,29 în perioada 1988 - 2008. Coeficienții 
lunilor ianuarie, martie și iunie sunt aproximativ constanți în timp. Temperaturile variază în 
limite mai mari spre deosebire de precipitații, astfel valoarea din iunie, 1933 - 1953 este de -
0,31, devine cea mai semnificativă între anii 1951 - 1971 (-0,37), după care scade până la -

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.03 -0.13 0.03 0.08 0.10 0.02 -0.10 -0.04 -0.13 -0.22 -0.18 -0.22 -0.12
EW -0.02 -0.06 0.10 0.11 0.06 -0.07 -0.19 -0.03 -0.08 -0.14 -0.10 -0.15 -0.13
LW -0.03 -0.14 0.00 0.08 0.09 0.06 -0.06 -0.05 -0.13 -0.22 -0.18 -0.21 -0.12
RW -0.03 -0.13 0.08 0.10 0.13 0.08 -0.05 -0.05 -0.13 -0.14 -0.13 -0.23 -0.14
EW 0.04 0.01 0.13 0.13 0.10 0.00 -0.10 -0.07 -0.13 -0.10 -0.10 -0.15 -0.15
LW -0.04 -0.18 0.05 0.10 0.12 0.10 -0.04 -0.06 -0.12 -0.14 -0.13 -0.23 -0.13
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0,19 pentru perioada 1988 - 2008. Valorile temperaturii din august în intervalul 1933-1966 au 
generat o medie a coeficienților de -0,37, spre deosebire de perioada dintre 1947-2008, pentru 
care valoarea medie este de -0,26. 

 

Figura 5.80. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Mătăsaru (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Anii eveniment calculați pentru seria dendrocronologică de stejar de la Mătăsaru pentru 
perioada 2009-1882 sunt în număr de 52 (Figura 5.80). Anii eveniment negativi cu apariție în 
peste 75% dintre seriile individuale sunt: 1890, 1891, 1894, 1899, 1904, 1908, 1911, 1912, 
1918, 1924, 1929, 1930, 1934, 1937, 1938, 1942, 1946, 1964, 1965, 1968, 1974, 1982, 1983, 
1989, 1994, 2002 și 2009. Anii eveniment negativi sunt următorii: 1883, 1888, 1892, 1893, 
1897, 1906, 1914, 1919, 1920, 1925, 1926, 1932, 1935, 1940, 1944, 1948, 1955, 1960, 1967, 
1969, 1975, 1980, 1984, 1996 și 2004. Anii eveniment 1893, 1894, 1899, 1904, 1908, 1912, 
1918, 1935, 1946, 1955, 1964, 1968, 1974, 1980, 1994 și 2009 sunt regăsiți în toate seriile 
individuale. 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Roșiorii de Vede. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este de 144 ± 19 de ani, variind între 
94 și 166 de ani. Perioada de timp acoperită de seria dendrocronologică este între 1844 și 
2009, având un număr mai mare de 10 serii individuale după anul 1858. Creșterea medie a 
seriilor individuale variază între 1,16 mm·an-1 și 6,01 mm·an-1, cu o medie de 2,89 mm·an-1, 
la seriile dendrocronologice RW. Lemnul timpuriu are o creștere medie de 1,28 mm·an-1, ce 
variază între valoarea minimă de 0,26 mm·an-1 și cea maximă de 2,18 mm·an-1 (Figura 5.81).  

Lemnul târziu are creșterea minimă de 0,33 mm·an-1 și cea maximă de 4,33 mm·an-1, cu 
media de 1,59 mm·an-1. Analiza creșterii medii între anii 1928 și 2009 scoate în evidență 
faptul că valoarea medie a creșterii lemnului timpuriu (1,20 mm·an-1) este mai mare decât cea 
a lemnului târziu (0,88 mm·an-1). Amplitudinea de variație a lemnului târziu este mai mare 
(min - 0,33 mm·an-1; max - 1,87 mm·an-1) decât la lemnul timpuriu (min - 0,84 mm·an-1; max 
- 1,62 mm·an-1). 

Încrederea statistică a seriei dendrocronologice (EPS), este în medie de 0,95, fiind 
semnificativ după anul 1900. Variabilitatea explicată de prima componentă principală este 
mare - 55,60 % la seriile de creștere ale lemnului total, cu valoare ridicată chiar și după 
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standardizare în seriile de indici reziduali la lemnul timpuriu (37,06 %). Raportul dintre 
semnal și zgomot este mai redus decât în cazul altor serii analizate maximul s-a calculat la 
seriile de indici ale lemnului total 22,75. Corelația dintre lățimea inelelor anuale consecutive, 
cuantificată prin coeficientul de autocorelație de ordinul I, este ridicată (0,71 ± 0,09) la seriile 
de creștere ale lemnului total, (0,64 ± 0,11) la lemnul târziu. Seriile de indici reziduali se 
caracterizează prin coeficienți de autocorelație nesemnificativi.  

 

Figura 5.81. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Roșiorii de Vede. A – seriile de 
creștere radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), 
negru punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere 
reziduale. 

Tabelul 5.41. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 166 166 166 166 166 166 

IC 0,69 0,53 0,69 - - - 
MS 0,24 0,20 0,43 0,20 0,14 0,34 
SD 1,37 0,43 1,09 0,17 0,12 0,29 

SNR 22,32 10,82 22,42 22,75 9,88 22,34 
VPCP (%) 55,60 39,00 55,54 56,06 37,06 55,40 

Rbar 0,63 0,38 0,64 0,51 0,31 0,51 
A (I) 0,71 0,56 0,64 -0,00 0,08 0,00 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este ridicată pentru 
toate cele trei serii, de remarcat este valoarea foarte mare obținută pentru seria 
dendrocronologică EW (0,53). Valoarea cea mai mare se regăsește la seriile de lemn total și 
târziu fiind egală cu 0,69 (Tabelul 5.41). Corelația medie dintre seriile individuale luate două 
câte două, este de 0,64 pentru seriile lemnului târziu, 0,63 la seriile de lemn total și doar 0,38 
la seriile de creștere ale lemnului timpuriu. După standardizare valorile scad ca semnificație 
maxima fiind regăsită și în acest caz la lemnul târziu. 

 

Figura 5.82. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Analiza corelației dintre indicii de creștere radială și parametrii climatici arată valori 
semnificative doar pentru temperaturile medii, minime și maxime lunare (Figura 5.82). 
Regimul termic, reprezentat de temperaturile medii, din anul precedent formării inelului de 
creștere nu condiționează semnificativ formarea inelului anual. În anul curent, în schimb, în 
cazul seriei de indici reziduali ai lemnului timpuriu, s-au calculat valori semnificative în luna 
martie (-0,20) și aprilie (-0,21). Lemnul târziu și implicit cel total resimte o influență negativă 
în luna august -0,23, respectiv -0,22. Pentru funcțiile de răspuns s-au calculat singurele valori 
semnificative în august de -0,18 (RW) și -0,21 (LW).  

Temperatura maximă a fost corelată cu seriile de indici reziduali și rezultatul a fost 
obținerea a câte o singură valoare semnificativă pentru fiecare tip de lemn. Astfel, pentru 
lemnul timpuriu coeficientul semnificativ sa calculat pentru luna martie (-0,22). Valorile 
obținute pentru lemnul total și târziu în august, sunt de -0,23, respectiv -0,24 (Tabelul 5.42). 
Temperatura minimă s-a corelat semnificativ cu seria de indici a lemnului timpuriu în martie 
(-0,19) și aprilie (-0,22). Pentru funcțiile de răspuns s-a obținut o singură valoare 
semnificativă care descrie legătura dintre temperaturile maxime și seria LW, coeficientul fiind 
de -0,16. 

Tabelul 5.42. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Corelația sau funcțiile de răspuns nu au permis calcularea de intervale cu valori 
semnificative între anii analizați, pentru seriile RW sau LW. Izolat pentru anumite perioade 
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RW 0.02 0.01 0.08 0.05 0.10 0.12 -0.08 0.01 -0.05 -0.05 -0.02 -0.23 -0.09
EW 0.11 0.09 0.06 0.04 0.06 0.07 -0.22 -0.18 -0.13 -0.05 -0.09 -0.11 -0.08
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restrânse, în cazul legăturii dintre temperaturile minime și seria de lemn timpuriu s-au obținut 
coeficienți semnificativi în lunile octombrie - precedent, martie, aprilie și septembrie. Valori 
pozitive s-au înregistrat doar în octombrie în intervalul 1941 - 1995. În perioada 1966 - 1986 
s-a calculat corelația cea mai puternică valoarea sa fiind de 0,24. În martie cea mai 
semnificativă valoare aparține perioadei 1936 - 1956 (-0,26). Temperaturile minime din 
aprilie s-au manifestat semnificativ între anii 1961-1983. Cea mai puternică corelație s-a 
obținut în intervalul 1979 - 1999. Corelațiile calculate pentru luna septembrie evidențiază 
perioada de stabilitate 1933 - 1980. Izolat corelații semnificative s-au înregistrat în anii 1999 
și 2002. 

 

Figura 5.83. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

 

Figura 5.84. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Roșiorii de Vede 
(gri – procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

0

0.5

1

1.5

2

0.1

0.2

0.3

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

In
di

ce

Co
ef.

 co
re

l

OCT Tmin EW

0

0.5

1

1.5

2

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

In
di

ce

Co
ef.

 co
re

l

Mar Tmin Apr Tmin Sep Tmin EW

2009

20082003

1989
1984

1975
1963

1957
1951
1946

1939

1933
1924

191919131909

1900

18971892
1891

1880
18691862

1997
1996

19871981
1976

1970
19531943

1936
1932

1927
19151901189418721866

-100

-50

0

50

100

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

1990197019501930191018901870

%
 n

r. 
se

ri
i

In
di

ce

Anul



 

 135 

Pentru seria dendrocronologică analizată s-au calculat un număr de 39 de ani 
caracteristici, pentru perioada cuprinsă între anul 1958-2009 (Figura 5.84). Anii eveniment 
negativi sunt următorii: 1862, 1869, 1880, 1891, 1892, 1897, 1900, 1909, 1913, 1919, 1924, 
1933, 1939, 1946, 1951, 1957, 1963, 1975, 1984, 1989, 2003, 2008 și 2009. Anii eveniment 
pozitivi sunt în număr de 16, dintre aceștia amintim: 1866, 1872, 1894, 1901, 1915, 1927, 
1932, 1936, 1943, 1953, 1970, 1976, 1981, 1987, 1996 și 1997. Anii eveniment regăsiți în 
toate seriile dendrocronologice individuale sunt: 1880, 1909, 1951 și 1987. 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Baia Mare. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este cuprinsă între 107 și 182 de ani, 
respectiv de 113 ± 18 ani. Perioada de timp acoperită de seriile individuale este cuprinsă între 
anii 1830 și 2011, având un număr mai mare de 10 serii individuale după anul 1890. Creșterea 
medie a seriilor individuale RW variază între 0,25 mm·an-1 și 2,46 mm·an-1. Media valorilor 
creșterilor individuale la seriile EW este de 0,43 mm·an-1, fiind aproximativ jumătate din 
creșterea lemnului târziu (0,80 mm·an-1) (Figura 5.85).  

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două este redusă în cazul lemnului 
timpuriu 0,19, pentru seriile dendrocronologice de creșterea radială și 0,17 la seriile de indici 
reziduali. Valorile seriilor de lemn total și lemn târziu sunt foarte apropiate, cele mai mari 
fiind înregistrate la lemnul de vară respectiv 0,47 la seriile de creștere radială și 0,49 la seriile 
de indici reziduali. Corelația medie dintre seriile individuale de creștere și seria 
dendrocronologică este 0,67 la lemnul total și lemnul târziu, fiind mult mai redusă la lemnul 
de primăvară (0,35).  

 

Figura 5.85. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Baia Mare. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația dintre lățimea inelelor anuale consecutive, cuantificată statistic prin 
intermediul coeficientului de autocorelație de ordinul I este normală, valoarea cea mai mare 
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fiind observată la seria RW (0,66), spre deosebire de EW, care are valoarea cea mai mică 
(0,55). Seriile reziduale mai conțin după standardizare și eliminarea autocorelației dintre 
inelele consecutive ale seriilor valori minime cuprinse între - 0,09 (EW) și - 0,06 (RW), fără 
semnificație statistică (Tabelul 5.43). 

Tabelul 5.43. Parametrii statistici ai seriilor dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 182 182 182 182 182 182 

IC 0,67 0,67 0,35 - - - 
MS 0,28 0,22 0,42 0,30 0,14 0,40 
SD 0,71 0,16 0,62 0,28 0,18 0,38 

SNR 37,88 10,63 40,11 40,67 9,35 42,11 
VPCP (%) 48,82 22,79 49,47 50,57 20,78 50,72 

Rbar 0,30 0,19 0,33 0,47 0,16 0,49 
A (I) 0,66 0,55 0,61 - 0,06 - 0,09 - 0,03 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Încrederea statistică a seriei, cuantificată prin indicele EPS are o valoare medie de 0,97, 
fiind semnificativ cu valoare mai mare de 0,85 după anul 1890. Variabilitatea explicată de 
prima componentă principală este mare la seriile RW și LW cu valori peste 50 % la seriile 
reziduale și nesemnificativ inferioare la seriile de creștere radială. Valori mici ale acestui 
parametru definesc seriile de lemn timpuriu aproximativ 20 %. Raportul semnal - zgomot este 
mare, fiind un parametru direct corelat cu variabilitatea explicată de prima componentă 
principală, este normal ca valorile cele mai mari să fie la seriile RW și LW. Valoarea maximă 
se înregistrează la indicii reziduali din seria de lemn târziu – 42,11.Sensibilitatea medie are 
valori ridicate la seriile de lemn târziu atât la cele individuale de creștere radială (0,42), cât și 
la cele de indici reziduali (0,40). Seriile de lemn total conțin o valoare mai mică respectiv de 
0,28 (RAW) și 0,30 (RES).  

 

Figura 5.86. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Analiza corelației dintre precipitațiile medii lunare și seriile de indici reziduali RW și 
LW, au generat coeficienți semnificativi pentru luna septembrie a anului precedent în valoare 
de 0,27, respectiv 0,28 (Figura 4.86). Valorile semnificative obținute în cazul seriei de lemn 
total și târziu în sezonul de vegetație curent, corespund lunilor aprilie, mai, iunie și iulie. 
Dintre acestea cel mai ridicat coeficient aparține lemnului total, pentru luna iunie, valoarea sa 
fiind de 0,27. Lemnul timpuriu are o singură valoare semnificativă în sezonul curent, pentru 
luna aprilie (0,24). În luna februarie s-a calculat coeficientul semnificativ de 0,21 cu ajutorul 
funcțiilor de răspuns, care descrie legătura dintre precipitațiile medii și seriile RW, respectiv 
LW.  

Temperaturile medii s-au corelat semnificativ și negativ cu seria EW (-0,25) și LW (-
0,17) în septembrie și octombrie precedent. Pentru sezonul curent valorile semnificative încep 
din aprilie pentru toate seriile, respectiv -0,25 (RW), 0,32 (EW) și -0,22 (LW). În martie doar 
seriile de lemn total și târziu depășesc limita semnificației cu valoarea comună de -0,29. 
Ultima lună cu coeficienți semnificativi este august, când s-a calculat valoarea cea mai 
ridicată la seriile de lemn total și târziu, -0,26. Funcțiile de răspuns analizate pentru stabilirea 
lunilor cu temperaturi ce influențează semnificativ creșterea au generat valorile de 0,13 în 
ianuarie pentru seria LW, -0,23, în aprilie pentru seria EW și -0,16 pentru seria LW în mai.  

Tabelul 5.44. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Temperaturile maxime s-au corelat cu seriile de indici și au rezultat valorile 
semnificative din luna septembrie, anul precedent, -0,23 RW, -0,31 EW și -0,21 LW. În anul 
curent pentru seriile RW și LW s-au calculat coeficienți puternici în lunile aprilie, mai, iunie, 
iulie și august. Dintre toți coeficienții calculați cel mai semnificativ descrie legătura dintre 
EW și temperaturile maxime ale lunii aprilie, respectiv -0,35 (Tabelul 5.44). Funcțiile de 
răspuns în acest caz sunt semnificative în luna aprilie, valorile fiind de -0,16 (RW) și -0,19 
(EW). Coeficienți de corelație peste limita semnificației, descriu legătura dintre temperatura 
medie și seriile EW, LW și RW în noiembrie martie și aprilie. Funcțiile de răspuns nu au 
generat valori semnificative. 

Influența climatului asupra creșterii s-a calculat și prin intermediul stabilității temporale, 
rezultând trei luni cu corelații semnificative și stabile pentru perioada analizată (Figura 5.87). 
Temperatura din mai și iunie s-a corelat negativ, în cazul lunii mai coeficienții variază între -
0,41 (1935 - 1955) și -0,28 (1977 - 1997). În intervalul 1933-1965 valoarea medie a corelației 
este de -0,37, pentru ca după anul 1955, ea să devină -0,30. Coeficienții calculați pentru luna 
august variază între -0,24 (1976 - 1996) și -0,38 (1936 - 1956), media fiind de -0,30. Spre 
deosebire de temperatura medie, precipitațiile medii sunt pozitive si oscilează între valoarea 
minimă de 0,22 (1989 - 2009) și 0,37 (1933 - 1953), media fiind de 0,28. Între anii 1933 - 
1977 valoarea medie a corelației este de 0,32, iar între 1958 și 2008 valoarea scade, atingând 
media de 0,25.  

Stabilitatea temporală a corelației dintre seria RW și temperaturile maxime ale lunii mai 
indică coeficienți stabili, cu semnificație cuprinsă în intervalul -0,31 (1989 - 2009) și -0,48 
(1937 - 1957). Stabile sunt și valorile obținute în luna iulie, valoarea cea mai puternică s-a 
calculat între anii 1935 - 1955 (-0,33). Coeficienți aproximativ asemănători s-au obținut și 
pentru luna august. Temperaturile minime sunt stabile pentru tot intervalul analizat doar în 
august, valorile calculate oscilând în intervalul -0,36 (1936 - 1956) și -0,23 (1986 - 2006). 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.23 0.00 -0.16 -0.02 0.17 0.10 0.04 -0.27 -0.31 -0.18 -0.21 -0.26 -0.03
EW -0.31 0.05 -0.10 0.06 0.04 -0.04 0.03 -0.35 -0.14 -0.04 -0.18 -0.20 -0.04
LW -0.21 -0.01 -0.14 -0.04 0.17 0.11 0.05 -0.25 -0.31 -0.19 -0.20 -0.26 -0.03
RW -0.03 0.09 -0.17 0.06 0.15 0.13 0.09 -0.20 -0.24 -0.09 -0.05 -0.23 -0.07
EW -0.13 0.13 -0.08 0.14 0.05 -0.03 0.09 -0.26 -0.08 0.04 -0.09 -0.18 -0.13
LW -0.03 0.08 -0.17 0.04 0.16 0.15 0.09 -0.17 -0.24 -0.10 -0.03 -0.22 -0.07

Tmax

Tmin
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Funcțiile de răspuns nu sunt stabile pentru nici un parametru climatic, analizat în paralel cu 
seriile de indici (RW, EW, LW). 

 

Figura 5.87. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

 

Figura 5.88. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Baia Mare (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Calculul anilor eveniment pentru seria de gorun de la Baia Mare s-a efectuat pe 
perioada 2010-1858. Numărul anilor eveniment calculați este de 34, dintre care 25 sunt 
negativi și 9 pozitivi. Anii eveniment negativi sunt următorii: 1862, 1869, 1875, 1876, 1886, 
1892, 1900, 1904, 1908, 1917, 1924, 1929, 1930, 1931, 1937, 1942, 1943, 1947, 1948, 1952, 
1964, 1972, 1995, 2003 și 2004, iar anii eveniment pozitivi sunt: 1871, 1902, 1919, 1926, 
1933, 1945, 1955, 1965 și 1997 (Figura 5.88). 
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Seria dendrocronologică pentru stejar de la Banloc. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este de 138 ± 10 de ani, cu valori 
cuprinse între 116 ani și 156 de ani. Perioada acoperită de seria dendrocronologică este 
cuprinsă între 1852 și 2007, cu un număr mai mare de 10 serii individuale după 1877. 
Creșterea radială medie a seriilor individuale variază între 1,37 mm·an-1 și 6,04 mm·an-1 la 
lemnul total. Creșterea radială medie la lemnul timpuriu este de 1,02 mm·an-1, iar la lemnul 
târziu de 1,50 mm·an-1. Deși în ultimii aproximativ 30 de ani lemnul timpuriu este mai bine 
conturat decât cel târziu, pe ansamblu lemnul timpuriu are valori aproximativ constante. 
Lemnul târziu este cel care sigură diferențierea de la un an la celălalt (Figura 5.89). 

 

Figura 5.89. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Banloc. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația dintre lățimea inelelor anuale consecutive este mare la seriile de creștere 
radială în special la lemnul total (0,71 ± 0,11). La seriile EW (0,55) și LW (0,61) valorile sunt 
mai mici raportate la seriile RW. După aplicarea modelului autoregresiv la seria 
dendrocronologică autocorelația a fost eliminată în seriile reziduale. Corelația remanentă este 
minimă și nesemnificativă statistic variind între – 0,08 la seria de lemn total, - 0,15 la seria de 
lemn timpuriu și 0,12 la seria de lemn târziu (Tabelul 5.45).  

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două are valori pentru indici reziduali 
cuprinse între 0,37 RW; 0,39 LW și 0,16 EW. Lățimea lemnului târziu are o variabilitate mică 
interspecifică, oferind o calitate superioară a răspunsului la factorul climatic. Corelația medie 
dintre seriile individuale de creștere și seria dendrocronologică este mare 0,56 la lemnul total 
caracteristică speciei stejar, spre deosebire de valoarea obținută la seria de lemn timpuriu care 
este relativ scăzută (0,28), dar de asemenea specifică seriilor EW. Sensibilitatea medie a 
seriilor de creștere (RAW) este situată în parametrii normali, la seria de creștere a lemnului 
târziu s-a calculat valoarea de 0,38. Aceasta scade la 0,23 pentru măsurătorile efectuate la 
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lemnul total și 0,22 la seria LW. Pentru seriile de indici reziduali s-a calculat valoarea cea mai 
ridicată de 0,27, în cazul lemnului târziu. 

Tabelul 5.45. Parametrii statistici ai seriilor dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 138 138 138 138 138 138 

IC 0,56 0,28 0,57 - - - 
MS 0,23 0,22 0,38 0,19 0,16 0,27 
SD 1,21 0,36 1,00 0,16 0,15 0,25 

SNR 4,76 1,80 5,35 5,38 1,69 5,73 
VPCP (%) 38,45 21,24 40,55 40,65 20,24 41,78 

Rbar 0,23 0,10 0,31 0,37 0,16 0,37 
A (I) 0,71 0,55 0,61 - 0,07 - 0,15 0,12 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Valoarea medie a EPS este de 0,91 fiind mai mare între anii 1910 – 1935, iar peste 0,85 
după anul 1910. Raportul dintre semnal și zgomot este foarte scăzut în special la lemnul 
timpuriu 1,80 – RAW și 1,69 – RES. Valorile cele mai mari corespund lemnului târziu 5,73 – 
RES. Variabilitatea explicată de prima componentă principală este relativ mare 41,78 % 
pentru seria de lemn târziu – RES. 

 

Figura 5.90. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Influența climatică asupra creșterii anuale a stejarilor din regiunea Banloc este dominată 
de regimul precipitațiilor și temperaturilor medii lunare din timpul sezonului de vegetație 
precedent și curent (Figura 5.90). Valori semnificative ale corelației seriilor de indici reziduali 
reflectă o mare dependență a formării inelului anual de condițiile climatice de la sfârșitul 
sezonului de vegetație ale anului precedent. Precipitațiile din noiembrie au determinat 
coeficienți semnificativi pentru toate cele trei serii analizate după cum urmează 0,32 – RW, 
0,24 – EW și 0,25 – LW. În luna octombrie doar lemnul târziu este semnificativ, valoarea 
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corelației fiind de 0,21. Valori peste limita semnificației s-au obținut în anul curent doar 
pentru seriile RW și LW, în lunile martie, mai, iunie și iulie. Pentru seria RW valoarea cea 
mai mare s-a calculat în luna iulie (0,34), iar pentru lemnul târziu în luna iunie (0,36). 

Valorile temperaturii medie s-a corelat negativ cu seriile de indici reziduali, coeficienții 
cei mai mari fiind calculați pentru lemnul total, în luna iulie (-0,31). Pentru acest tip de lemn 
s-au obținut valori semnificative și în lunile septembrie, precedent (-0,21) și august, curent (-
0,28). Lemnul târziu este semnificativ influențat de regimul temperaturilor medii, în lunile 
iulie (-0,27) și august (-0,24). Seria de indici a lemnului timpuriu a determinat calcularea de 
coeficienți sugestivi în lunile septembrie (-0,19), noiembrie (-0,20), ianuarie (-0,26), februarie 
(-0,21), aprilie (-0,22) și mai (-0,22). Funcțiile de răspuns calculate pentru a stabili legătura 
dintre temperatura medie și seriile de indici au evidențiat o singură valoare semnificativă de -
0,19 în luna ianuarie. 

Dintre coeficienții semnificativi calculați prin intermediul funcțiilor de răspuns în cazul 
precipitațiilor medii din noiembrie, precedent, valoarea cea mai mare s-a obținut pentru seria 
RW (0,27). Singura valoare cu semnificație negativă s-a calculat în luna august pentru seria 
RW (-0,16). Pentru această serie s-au mai obținut valori semnificative în lunile martie (0,20), 
iunie (0,24) și iulie (0,17). Cea mai ridicată valoare calculată ca și în cazul corelației s-a 
obținut pentru lemnul târziu în luna iunie (0,29). 

Tabelul 5.46. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Analiza corelației dintre temperatura maximă și seriile de indici a evidențiat mai multe 
luni cu semnificație negativă (Tabelul 5.46). Astfel, valori edificatoare s-au calculat în luna 
septembrie și octombrie pentru seriile RW și LW. Seria de lemn timpuriu s-a corelat cu 
temperatura maximă în lunile septembrie (-0,21), ianuarie (-0,26), februarie (-0,21), aprilie (-
0,25), mai (-0,23) și iulie (-0,16). Valorile cele mai puternice s-au calculat pentru seria RW și 
LW în lunile iulie (-0,33, -0,26) și august (-0,29, -0,24).  

Funcțiile de răspuns sunt semnificative pentru lemnul timpuriu în lunile septembrie (-
0,23), octombrie (-0,31) și ianuarie (-0,18). În iulie valorile semnificative s-au calculat pentru 
seria RW (-0,21) și LW(-0,23). Coeficienți semnificativi și pozitivi calculați între temperatura 
medie și seria de lemn timpuriu s-au obținut și în noiembrie (0,21) iar negative în ianuarie (-
0,25), februarie (-0,21) și aprilie (-0,17). Ca și în cazul temperaturilor medii și maxime și cele 
minime au determinat coeficienți semnificativi și negativi pentru seriile de lemn total și târziu 
în luna iulie, respectiv august. Funcțiile de răspuns în acest caz sunt semnificative doar în luna 
octombrie și noiembrie precedent. Valorile cele mai ridicate s-au calculat în cazul seriei EW, 
0,29 (octombrie) și 0,20 (noiembrie). 

Stabilitatea temporală a corelației în cazul precipitațiilor medii, temperaturii medii, 
minime și maxime și seria RW, au evidențiat mai multe luni cu valori stabile, pentu perioada 
studiată (Figura 5.91). Astfel, pentru precipitațiile dintre lunile noiembrie, mai, iunie și iulie, 
semnificația cea mai puternică s-a calculat în iulie 1950 - 1970 (0,41). Temperaturile medii 
prezintă coeficienți stabili în luna iulie și august. În anii 1935 - 1955, luna august s-a calculat 
valoarea cea mai puternică, semnificativ de -0,43.  

Funcțiile de răspuns sunt stabile în timp pentru toată perioada analizată, doar în cazul 
precipitațiilor din lunile noiembrie și martie. Valoarea cea mai mare s-a calculat pentru luna 
noiembrie în perioada 1960 - 1980 (0,31). Ca și în cazul temperaturilor medii și temperaturile 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.21 -0.20 0.14 -0.01 -0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.16 -0.10 -0.33 -0.26 -0.01
EW -0.22 -0.10 0.17 0.03 -0.26 -0.21 -0.11 -0.25 -0.23 0.02 -0.16 -0.15 -0.09
LW -0.20 -0.17 0.11 0.00 -0.07 -0.08 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.29 -0.24 -0.06
RW -0.18 -0.11 0.13 -0.04 -0.16 -0.13 -0.04 -0.14 -0.12 -0.08 -0.27 -0.28 0.00
EW -0.16 0.05 0.21 0.08 -0.25 -0.21 -0.03 -0.17 -0.19 0.02 -0.08 -0.13 -0.05
LW -0.17 -0.10 0.11 -0.02 -0.08 -0.05 -0.03 -0.08 -0.08 -0.05 -0.22 -0.22 -0.03

Tmax

Tmin
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minimă și maximă au determinat obținerea de corelații semnificative cu seria RW în lunile 
iulie și august. Anii în care s-a înregistrat valoarea cea mai mare a coeficientului de corelație 
cu temperatura maximă sunt 1935 - 1955 (-0,41), iar cel în perioada pentru care s-a calculat 
valoarea maximă a corelației cu temperaturile minime este 1941 - 1961 (-0,42). Funcțiile de 
răspuns nu au generat valori semnificative în cazul temperaturilor extreme. 

 

Figura 5.91. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

 

Figura 5.92. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Banloc (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Din calculul anilor eveniment în cazul seriei dendrocronologice RW, pentru stejar de la 
Banloc s-au obținut un număr de 19, dintre care 13 sunt negativi iar 6 sunt pozitivi. Perioada 
pentru care s-au efectuat calcule corespunde unui număr egal sau mai mare de 10 serii 
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dendrocronologice individuale, respectiv între anii 2007 și 1865. Anii eveniment negativi sunt 
următorii: 1874, 1889, 1908, 1918, 925, 1930, 1931, 1936, 1948, 1950, 1967, 1972 și 1977. 
Anii eveniment negativi sunt 1876, 1890, 1926, 1951, 1970 și 2001 (Figura 5.92).  

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Bistrița. 

Creșterea radială este cuprinsă între 0,17 mm·an-1 și 3,56 mm·an-1, cu o medie de 1,49 
mm·an-1 pentru seria de lemn total. Media creșterii pentru seria radială a lemnului timpuriu 
este cuprinsă între 0,11 mm·an-1 și 0,84 mm·an-1, iar media este de 0,60 mm·an-1. Seria medie 
a lemnului târziu are valori cuprinse între minimul de 0,05 mm·an-1 și maximul 2,74 mm·an-1 
(Figura 5.93). Lungimea maximă a seriilor individuale este de 237 de ani, iar cea minimă de 
103 ani, cu o medie egală cu 175 ± 45 ani. Perioada de acoperire cu mai mult de 10 serii este 
cuprinsă între anii 1830 și 2009, perioada totală acoperită de seria dendrocronologică este 
cuprinsă între anii 1773 și 2009. 

 

Figura 5.93. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Bistrița. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere RW este cuprinsă între 0,21 și 0,36 cu o medie 
de 0,28, pentru valorile creșterii radiale. Valorile scad la seriile reziduale de indici ajungând la 
lemnul timpuriu să atingă valoarea de 0,12. Modificarea procentuală medie a lățimii inelului 
anul în raport cu precedentul și următorul inel anual este maximă la seria de creștere RAW 
pentru lemnul târziu (0,46). Această valoare mare indică o sensibilitate ridicată a inelului 
anual la acțiunea factorilor ecologici limitativi (Tabelul 5.47). 

Autocorelația de ordinul I scade de la valoarea de 0,60 ± 0,15 în cazul seriei de creștere 
radială a lemnului total, la – 0,06, la seria de indici reziduali. Corelația medie dintre seriile 
individuale și seria dendrocronologică este mare, 0,68 - la lemnul târziu și lemnul total, pentru 
ca la lemnul timpuriu aceasta să atingă pragul de 0,38. Corelația dintre seriile individuale 
luate două câte două este minimă la lemnul timpuriu seria de creștere RAW (0,13) și maximă 
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la seria de lemn total măsurată pentru indicii reziduali (0,46).  Valoarea rbar mai mare la 
seriile de indici reziduali se datorează maximizării induse prin aplicarea modelului 
autoregresiv. Valoarea medie EPS depășește limita de semnificație de 0,85 după anul 1830 și 
are o medie de 0,95.  

Tabelul 5.47. Parametrii statistici ai seriilor dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 237 237 237 237 237 237 

IC 0,68 0,38 0,68 - - - 
MS 0,28 0,22 0,46 0,24 0,12 0,36 
SD 0,72 0,20 0,62 0,19 0,12 0,29 

SNR 2,05 0,49 2,30 2,55 0,53 2,42 
VPCP (%) 45,15 18,96 47,17 49,53 19,46 48,46 

Rbar 0,36 0,13 0,41 0,46 0,16 0,45 
A (I) 0,60 0,46 0,51 - 0,06 0,01 -0,03 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Raportul dintre semnal și zgomot definit prin parametrul SNR variază la seria de lemn 
total între 2,05 pentru valorile creșterii radiale și 2,55 la valorile de indici reziduali. Lemnul 
târziu prezintă o valoare mai mare la seria dendrocronologică RAW, 2,30 și mai redusă față 
de seria RW pentru seria dendrocronologică de indici reziduali (2,42). Valoarea varianței 
explicate de prima componentă este mare la seriile RW și LW. Cea mai ridicată valoare se 
înregistrează la indicii reziduali ai seriei RW (49,53) și cea mai mică aparține lemnului 
timpuriu la seria RAW (18,96). Valorile relativ scăzute ale creșterii radiale medii la lemnul 
timpuriu imprimă o variabilitate scăzută, între anii 1800 și 2009, fiind aproximativ liniară, cu 
mici variații care urmăresc parțial trendul celorlalte două serii RW și LW. Spre deosebire de 
aceasta lemnul de vară este foarte bine definit inducând diferențierea inter-anuală și inter-
decadală. 

Sensibilitatea ridicată a arborilor la acțiunea factorilor de mediu limitativi este 
evidențiată și de valorile corelației dintre parametri climatici reprezentați de precipitațiile 
medii, respectiv temperaturile maxime, medii și minime lunare. Prin acțiunea corelației 
remanente se observă și influențe ale condițiilor climatice din anul precedent formării inelului 
radial de creștere.  

Temperaturile maxime și precipitațiile medii din anul precedent și cel curent al formării 
inelului de creștere are influențe majore asupra seriilor dendrocronologice studiate. Lemnul 
timpuriu este influențat pozitiv de precipitațiile din lunile decembrie, aprilie și iunie care au 
generat coeficienți de corelație în valoare de 0,31, 0,43, respectiv 0,29. Seria RW s-a corelat 
semnificativ cu precipitațiile din lunile septembrie (0,22), decembrie (0,30), martie (0,22), 
aprilie (0,34), mai (0,24) și iunie (0,32). Spre deosebire de lunile menționate anterior, pentru 
seria de lemn total, cea de lemn târziu mai prezintă o corelație semnificativă în luna iulie 
(0,23) (Figura 4.94).  

Calculul funcțiilor de răspuns a determinat obținerea de valori semnificative în 
aproximativ aceleași luni ca și în cazul corelației. Astfel, pentru lemnul timpuriu s-au calculat 
coeficienții semnificativi 0,24 (decembrie), 0,32 (august) și iunie (0,21). Pentru seria LW s-au 
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obținut valori cu semnificație în lunile septembrie (0,21), decembrie (0,21), mai (0,20) și iunie 
(0,21). Spre deosebire de lemnul târziu, lemnul total a mai înregistrat valoarea semnificativă 
din luna aprilie (0,21). 

 

Figura 5.94. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Analiza corelației dintre temperatura medie și seriile de indici a consacrat luna aprilie 
prin valorile semnificative de -0,28 (RW), -0,24 (EW) și -0,25 (LW). Lemnul timpuriu s-a 
corelat cu temperatura medie din luna iunie, rezultând un coeficient de corelație de -0,20. 
Funcțiile de răspuns nu au generat coeficienți semnificativi. Temperatura minimă nu s-a 
corelat semnificativ cu seriile de indici, ca de altminteri și funcțiile de răspuns.  

Spre deosebire de temperatura minimă cea maximă condiționează negativ și 
semnificativ procesele biologice de la începutul sezonului de vegetație (Tabelul 5.48). Pentru 
lemnul timpuriu s-au obținut valori semnificative în lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie 
și iulie. Lemnul târziu și total doar pe intervalul aprilie – iulie. În aprilie toate cele trei serii de 
indici au obținut coeficienți semnificativi prin calculul funcțiilor de răspuns. Valorile cele mai 
ridicate s-au calculat pentru RW (-0,23) și LW (0,21). Seria de lemn total a determinat 
obținerea unei valori semnificative și în mai (-0,15), iar cea de lemn târziu în iunie (-0,18). 

Tabelul 5.48. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Din analiza stabilității temporale a corelației, dintre temperatura medie și seria de lemn 
total nu s-au obținut coeficienți stabili pentru intervalul analizat (Figura 5.95). În luna aprilie 
s-au calculat perioade stabile între anii 1948 - 2008. Coeficientul cel mai puternic se regăsește 
în intervalul cuprins între anii 1953 - 1973 și este în valoare de -0,32. Valorile temperaturilor 
lunii mai spre deosebire de cele din luna precedentă se corelează pe intervale reduse între anii 
1935 - 1981. Precipitațiile medii au determinat corelații mult mai puternice decât în cazul 
temperaturilor medii. Valorile semnificative se mențin pe tot intervalul analizat, în lunile 
decembrie, martie, aprilie și mai. Valoarea cea mai mare s-a calculat pentru luna mai 0,36 
(1933 - 1953). În mai și funcțiile de răspuns sunt stabile, valoarea minimă calculată pentru 
intervalul 1933-2008 este de 0,22. 
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Figura 5.95. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

 

Figura 5.96. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Bistrița (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria de lemn timpuriu, în cazul analizei stabilității în timp a corelației, a determinat 
valori stabile pentru tot intervalul temperaturilor medii din aprilie. Valoarea cea mai mare a 
corelației s-a calculat între anii 1980 (-0,36), iar cea mai redusă ca semnificație în perioada 
1988 - 2008 (0,23). Precipitațiile medii din aprilie au determinat calcularea de coeficienți mari 
0,43 (1938 - 1958), valoarea minimă obținută fiind de 0,34 (1957 - 1977). Corelațiile sunt 
semnificative și stabile în timp pentru seria de lemn timpuriu și în lunile decembrie, respectiv 
iunie. Între anii 1938 - 1958 prin intermediul funcțiilor de răspuns s-a calculat valoarea de 
0,34, ce descrie legătura dintre precipitațiile medii ale lunii aprilie și seria EW. Temperaturile 
maxime din luna aprilie condiționează negativ procesele de creștere, fapt evident din 
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corelațiile stabile calculate pentru intervalul 1933-2008. Coeficientul cel mai reprezentativ 
este de -0,35, calculat în perioada 1960 - 1980. Pentru seria LW s-au calculat valori 
semnificative și stabile doar pentru precipitațiile din decembrie, martie și mai. 

Din calculul anilor eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun au rezultat un 
număr de 54 de ani, dintre care 30 sunt negativi și 24 pozitivi. Intervalul analizat este cuprins 
între 2009 și 1793 (Figura 5.96). Anii eveniment negativi sunt 1801, 1802, 1812, 1821, 1824, 
1827, 1828, 1835, 1936, 1842, 1848, 1855, 1863, 1869, 1878, 1899, 1904, 1908, 1915, 1918, 
1925, 1950, 1953, 1954, 1964, 1972, 1981, 1990, 2002 și 2009. Anii eveniment pozitivi sunt 
următorii: 1805, 1810, 1817, 1825, 1829, 1832, 1837, 1838, 1846, 1861, 1871, 1903, 1912, 
1922, 1926, 1933, 1938, 1945, 1951, 1955, 1969, 1979, 1997 și 2006. Anii eveniment 1827, 
1838 și 2009 se regăsesc în procent de 100% în cadrul seriilor dendrocronologice individuale. 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Bistrița. 

Creșterea radială medie variază între 0,71 mm·an-1 și 5,32 mm·an-1 la seria de lemn 
total, media fiind de 2,09 mm·an-1. La lemnul de primăvară valorile sunt cele mai mici, 
cuprinse între 0,50 mm·an-1 și 1,95 mm·an-1, cu o medie de 0,93 mm·an-1. Variația anuală este 
aproximativ constantă, valori ridicate se regăsesc în partea inițială a seriei între anii 1797 și 
1827, unde media este de 1,31 mm·an-1.  

Valori mai scăzute față de lemnul total se regăsesc în seria de lemn târziu care deține un 
procent de peste 90 % din variabilitatea lemnului total. Media lățimii inelului anual de 
creștere pentru toată lungimea seriei LW este de 1,15 mm·an-1, cu un minim de 0,17 mm·an-1 
și un maxim de 3,69 mm·an-1. Dacă prima parte a seriei de creștere medie este caracterizată 
printr-o variație decenală și anuală ridicată, ca urmare a replicației reduse, după anul 1890 
creșterea medie are un trend descrescător lent (Figura 5.97). 

 

Figura 5.97. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Bistrița. A – seriile de creștere radiale 
medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru punctat 
distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 
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Tabelul 4.49. Parametrii statistici ai seriilor dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 214 214 213 214 214 213 

IC 0,73 0,47 0,71 - - - 
MS 0,29 0,20 0,51 0,23 0,13 0,39 
SD 1,01 0,27 0,85 0,19 0,13 0,32 

SNR 15,92 4,44 16,34 15,94 4,32 15,59 
VPCP (%) 62,70 30,88 63,19 62,78 30,33 61,97 

Rbar 0,61 0,28 0,62 0,61 0,28 0,60 
A (I) 0,61 0,56 0,50 -0,09 -0,08 -0,07 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două, exprimată prin parametrul 
statistic specific denumit rbar indică valori mai mari la seriile de creștere, cu maximul la 
lemnul total (0,61), și minimul la lemnul timpuriu (0,28). După standardizare valorile scad 
nesemnificativ la seria de indici reziduali. Variabilitatea explicată de prima componentă 
principală este mare la cele două tipuri de creștere RW (62,70) și LW (63,19), care în mod 
constant asigură forma seriei dendrocronologice.  

Intervalul de timp acoperit de seriile individuale este cuprins între anii 1796 și 2009 la 
lemnul total, lemnul târziu a fost măsurat doar până în anul 2008, deoarece probele au fost 
recoltate în luna iunie când era diferențiat doar lemnul timpuriu. Un număr mai mare de 10 
serii individuale s-au măsurat după anul 1835. Vârsta medie a arborilor analizați este de 133 ± 
24 de ani, cu un minim de 94 de ani și un maxim de 214 ani. Corelația medie dintre seriile 
individuale și seria dendrocronologică este foarte mare la seriile de lemn total (0,73) și târziu 
(0,71). Chiar și corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică RAW a 
lemnului timpuriu este foarte mare pentru această categorie de lemn (0,47). Valori ridicate ale 
acestui parametru statistic indică o mare omogenitate a seriilor analizate și faptul că există un 
factor limitativ cu influență puternică asupra creșterii.  

Corelația dintre două inele consecutive, exprimată prin autocorelația de ordinul I este de 
0,61 ± 17 în cazul seriei de creștere RW, valoarea medie se înscrie în intervalul cuprins între 
minima de 0,15 și maxima de 0,91 (Tabelul 5.49). Lemnul timpuriu prezintă valori 
aproximativ asemănătoare cu precedenta, spre deosebire de seria de creștere LW care are 
valoarea cea mai mică dintre toate, respectiv 0,50 ± 0,19. Valorile mici indică un semnal slab 
influențat de către valorile anilor precedenți. Indici de creștere reziduali prezintă valori 
minime ca urmare a implementării modelului autoregresiv. 

Valorile scad nesemnificativ la seriile de indici reziduali. Raportul dintre semnal și 
zgomot este mic raportat la variabilitatea foarte mare explicată de prima componentă 
principală și atinge valorile maxime tot la seriile de creștere, cu precădere la seria LW 
(16,34). Lemnul de vară prezintă un raport între semnal și zgomot redus, valoarea sa fiind de 
4,44. Sensibilitatea medie, ca indicator al reacției arborilor la variația anuală a condițiilor de 
mediu, variază între 0,51 ± 0,06, la seria RAW de lemn târziu și 0,20 ± 0,02 la același tip de 
serie RAW, dar de acesta dată pentru lemnul timpuriu.  
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Figura 5.98. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Sensibilitatea medie ridicată ce reiese din analiza parametrilor statistici ai seriilor 
dendrocronologice reflectă o legătură statistică puternică între factorii climatici și creșterea 
radială. Precipitațiile medii lunare sunt factorul care influențează cel mai puternic creșterea 
stejarului din regiunea studiată (Figura 5.98). Pentru anul precedent valori semnificative s-au 
calculat în luna septembrie la seriile RW (0,21) și LW (0,24) și decembrie pentru lemnul total 
(0,29), lemnul timpuriu (0,30) și lemnul târziu (0,26). În anul curent, pentru seria de indici 
reziduali ai lemnului timpuriu s-au calculat valorile semnificative din aprilie (0,26) și iunie 
(0,26). Coeficienți de corelație semnificativi s-au obținut în cazul lemnului total pentru luna 
martie (0,21), aprilie (0,27), mai (0,25) și iunie (0,27). Spre deosebire de lemnul total cel 
târziu mai prezintă o valoare semnificativă în luna iulie (0,20).  

Funcțiile de răspuns au valori mai reduse, comparativ cu analiza corelației, semnificativi 
fiind coeficienți analizați în lunile septembrie și decembrie precedent, aprilie, mai și iunie, 
anul curent. Valoarea cea mai reprezentativă s-a obținut pentru lemnul timpuriu în luna 
decembrie (0,26). Analiza corelației dintre temperatura medie și seriile de indici au generat 
coeficienți semnificativi dar pentru lemnul timpuriu în lunile martie (-0,18) și iunie (-0,21). 
Calculul funcțiilor de răspuns în cazul temperaturilor medii nu au evidențiat valori 
semnificative. 

Tabelul 5.50. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Dintre temperaturile extreme doar cea maximă prezintă valori semnificative, reținute în 
anul curent formării inelului de creștere. Lunile aprilie și iunie au determinat calcularea de 
valori semnificative pentru seria de lemn total. Seria de lemn târziu este influențată 
semnificativ de temperatura maximă în luna aprilie (-0,25). Pentru lemnul timpuriu spre 
deosebire de seriile analizate anterior, s-au calculat valori semnificative în martie (-0,22), mai 
(-0,19) și iunie (-0,21). Funcțiile de răspuns sunt semnificative în aprilie pentru seria RW și 
LW (0,21). Valori semnificative s-au calculat pentru aceste serii și în luna iunie (-0,20, -0,19). 
Lemnul timpuriu s-a evidențiat prin coeficienții calculați în mai (-0,17) și iunie (-0,21) 
(Tabelul 5.50). 

-0.4

-0.2

0.1
C

oe
f.

 c
or

el

Luna

Temperatura RW EW LW A

-0.3

-0.1

0.2

F.
 r

as
pu

ns

Luna

B -0.2

0.0

0.2

0.4

C
oe

f. 
co

re
l

Luna

Precipitatii RW EW LW A

-0.2

0.0

0.2

F.
 r

as
pu

ns

Luna

B

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW -0.02 -0.06 -0.03 -0.01 0.05 -0.02 -0.04 -0.24 -0.12 -0.20 -0.16 -0.06 -0.04
EW 0.00 -0.03 0.03 0.07 -0.04 -0.13 -0.22 -0.09 -0.19 -0.21 -0.12 0.05 -0.04
LW -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.08 0.01 0.00 -0.24 -0.08 -0.18 -0.15 -0.06 -0.05
RW 0.11 0.00 -0.07 0.01 0.06 0.05 0.06 -0.11 -0.01 -0.10 -0.01 0.03 -0.03
EW 0.09 -0.06 -0.05 0.05 0.02 -0.05 -0.13 -0.02 -0.11 -0.18 -0.06 0.11 -0.13
LW 0.10 0.02 -0.06 0.02 0.08 0.08 0.09 -0.11 0.03 -0.05 0.00 0.04 -0.02

Tmax

Tmin



 

 150 

 

Figura 5.99. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Stabilitatea temporală a corelației dintre temperatură și seriile de indici a fost calculată 
pentru lunile decembrie, martie, aprilie, mai – în cazul precipitațiilor și aprilie și mai – pentru 
temperatura maximă. Valorile obținute sunt nesemnificative în cea mai mare parte, izolat apar 
ani cu valori ridicate, dar nu se poate vorbi de stabilitate temporală, în cazul seriei de lemn 
total. Spre deosebire de temperaturile medii, cele maxime prezintă intervale stabile în lunile 
aprilie și mai (Figura 5.99). În luna aprilie valori semnificative s-au calculat în intervalul 1952 
- 2008. Coeficientul cel mai ridicat s-a calculat între anii 1953 - 1973 (-0,28). 

 

Figura 5.100. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Bistrița (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 
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Valorile temperaturii maxime ale lunii mai, scade în intensitate începând din anul 1933 
(-0,26) până în anul 1979 (-0,19), când se întrerupe și șirul valorile semnificative. Stabilitatea 
temporală a precipitațiilor a evidențiat lunile decembrie, martie, aprilie și mai. Valoarea cea 
mai ridicată a semnificației s-a calculat pentru luna martie 0,34 (1934 - 1954). Funcțiile de 
răspuns sunt stabile în lunile decembrie și mai, valorile medii ale coeficienților calculați 
pentru aceste luni fiind de 0,26, respectiv 0,24.   

Influența pozitivă sau negativă a climatului asupra creșterii radiale s-a studiat și din 
perspectiva anilor eveniment. Perioada analizată acoperă intervalul 1868-2008, pentru care s-
au calculat un număr de 37 de ani eveniment (Figura 5.100). Anii negativi sunt următorii: 
1872, 1875, 1893, 1896, 1899, 1904, 1905, 1908, 1911, 1915, 1918, 1829, 1830, 1836, 1947, 
1950, 1953, 1954, 1972, 1981, 1990 și 2002. Anii eveniment pozitivi calculați sunt următorii: 
1891, 1903, 1906, 1912, 1922, 1926, 1933, 1938, 1951, 1969, 1970, 1979, 1985, 1997 și 
2008. Anul eveniment pozitiv 1979 coincide cu o scădere a temperaturii maxime din luna 
mai. Spre deosebire de acesta în anii negativi 1953 și 1954 s-au obținut valori nesemnificative 
ale precipitațiilor medii. 

Seria dendrocronologică pentru gorun de la Borlești. 

Lungimea medie a seriei este de 158 ± 19 de ani, variind între 112 ani și 227, perioada 
de timp acoperită de seria dendrocronologică fiind cuprinsă între 1785 și 2011. Creșterea 
radială medie a seriilor individuale variază între 0,14 mm·an-1 și 8,23 mm·an-1, cu o medie de 
1,48 mm·an-1 (Figura 5.101). Autocorelația de ordinul I este 0,67 în cazul seriei de creștere 
radială și 0,01 pentru seria de indici reziduali.  

 

Figura 5.101. Seria dendrocronologică pentru gorun de la Borlești. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Variabilitatea exprimată prin prima componentă principală este de 45, 82 % cu un 
raport semnal – zgomot de 6,52 în cazul seriilor reziduale. Diferențe majore apar și în cazul 
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analizei parametrului variabilității exprimate prin prima componentă principală care la seria 
reziduală de lemn timpuriu explică 19,84 % cu un raport semnal – zgomot de 0,59, iar la seria 
reziduală de lemn târziu este de 45,55 %, iar raportul semnal – zgomot este de 6,42. Valoarea 
EPS este de 0,96 cu semnificație statistică după anul 1860 mai mare de 0,85. 

Tabelul 5.51. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 227 227 227 227 227 227 

IC 0,69 3,99 0,67 - - - 
MS 0,24 0,20 0,38 0,21 0,12 0,32 
SD 1,02 0,26 0,78 0,19 0,13 0,27 

SNR 5,66 0,61 5,95 6,52 0,59 6,42 
VPCP (%) 42,75 20,58 43,94 45,82 19,84 45,55 

Rbar 0,26 0,13 0,30 0,43 0,12 0,44 
A (I) 0,65 0,55 0,58 0,01 -0,04 -0,01 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Sensibilitatea medie a seriilor individuale este caracteristică specie,i cu variații cuprinse 
între 0,17 și 0,30, cu o medie de 0,24 și o valoare de 0,21 pentru seria reziduală. Corelația 
medie a seriilor individuale cu seria dendrocronologică este de 0,65. Corelația medie dintre 
seriile individuale de creștere exprimată prin parametrul statistic rbar este 0,433 în cazul 
seriilor reziduale. Sensibilitatea medie a lemnului timpuriu prezintă o medie de 0,20, cu 
oscilații între 0,15 și 0,24, spre deosebire de valorile mult mai mari obținute în cazul lemnului 
târziu unde media este de 0,38, variind între 0,29 și 0,61. În seria reziduală sensibilitatea 
medie este de doar 0,12, în lemnul timpuriu, spre deosebire de lemnul târziu unde atinge 
valoarea de 0,32. Valoarea rbar pentru lemnul timpuriu este de 0,13 iar în seria de lemn târziu 
este de 0,30, în cazul seriilor individuale de creștere respectiv 0,11 și 0,52 la seriile reziduale 
(Tabelul 5.51). 

Se poate observa (Figura 5.101) pentru perioada 1800 - 1860 un trend crescător al 
valorilor lăţimii inelului anual specific perioadei juvenile, între anii 1860 - 2000 creşterea este 
semnificativ diminuată (creşterea medie pentru această perioadă este de 1,36 mm·an ̄1). Din 
grafic se poate constata și faptul că deși trendul estre aproximativ liniar, seria este marcată de 
existența mai multor ani pozitivi și negativi. Se  poate observa de asemenea că seria 
corespunzătoare lemnului timpuriu diferă de seriile dendrocronologice ale lemnului târziu şi 
total, amplitudinea de variaţie a valorilor acesteia este mult mai restrânsă. 

Pentru a înțelege răspunsul creșterii arborilor la acțiunea climatului, s-a calculat 
corelația dintre valorile indicilor reziduali ai seriilor dendrocronologice și valorile lunare ale 
parametrilor climatici analizați (precipitații și temperatură). Toate corelațiile au fost calculate 
pentru perioada 1901 – 2009. Valorile rezultate din corelația cu temperatura și precipitațiile 
din lunile septembrie anul precedent până în august anul curent sunt prezentate grafic în 
figura 5.102. 

Analiza corelației dintre precipitațiile medii și seriile de indici reziduali arată o strânsă 
legătură între aceste două componente. Precipitațiile din lunile septembrie și decembrie 
condiționează semnificativ formarea inelului anual total (0,21) și al lemnului târziu (0,24).  
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Seriile RW și LW se corelează semnificativ cu precipitațiile lunii decembrie, cu un coeficient 
de 0,20. Lemnul timpuriu a generat coeficienți semnificativi în luna ianuarie (0,19), martie 
(0,21) și aprilie (0,31). Pentru seriile de lemn total și târziu în sezonul de vegetație curent s-au 
obținut valori ale coeficienților de corelație semnificativi în lunile martie – iulie. Valoarea cea 
mai reprezentativă s-a obținut pentru seria RW în aprilie iar pentru lemnul târziu în luna mai 
(0,32). 

 

Figura 4.102. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Funcțiile de răspuns calculate pentru precipitațiile medii și seriile reziduale au generat o 
singură valoare semnificativă în sezonul precedent, în luna septembrie, pentru lemnul târziu 
(0,17). În anul curent formării inelului de creștere radială seriile RW și LW se corelează 
semnificativ cu precipitațiile în lunile martie (0,18; 0,20), mai (0,16; 0,19) și iunie (0,19). 
Valorile temperaturii medii se corelează semnificativ și exclusiv negativ cu lunile aprilie, mai 
și august din sezonul curent. În aprilie valoarea semnificativă s-a calculat pentru lemnul 
timpuriu (-0,18). Valorile din mai și august caracterizează legătura statistică dintre lemnul 
total, respectiv târziu și temperatura medie lunară. Prin intermediul funcțiilor de răspuns nu s-
au calculat valori semnificative. 

Tabelul 5.52. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Analiza corelației dintre temperaturile extreme și creșterea radială a arborilor a reliefat 
valori semnificative superioare în cazul temperaturii maxime. Coeficienții au semnificație 
negativă și s-au calculat doar pentru lunile anului în curs (Tabelul 5.52). Corelațiile cele mai 
însemnate s-au obținut în luna mai, respectiv -0,33 (RW și LW). Pentru funcțiile de răspuns s-
au calculat valori semnificative pentru toate tipurile de lemn în lunile aprilie și mai. În cazul 
lunii iunie semnificative sunt doar valorile corespunzătoare lemnului total și târziu (-0,24). 
Temperatura minimă se corelează cu creșterea (RW, LW) în mai valoarea comună fiind de -
0,19. Funcțiile de răspuns au indicat reacția inelelor de creștere la oscilațiile pozitive ale 
temperaturilor minime din luna aprilie prin coeficintul calculat de 0,21. 
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RW -0.16 -0.05 -0.01 -0.08 0.01 -0.04 -0.03 -0.24 -0.33 -0.16 -0.17 -0.27 -0.07
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Figura 5.103. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Analiza stabilității temporale a corelației și funcțiilor de răspuns a pus în evidență 
influența constantă în timp a precipitațiilor din luna mai și iunie și a temperaturilor maxime 
din lunile mai și august (Figura 5.103). Dacă precipitațiile influențează pozitiv creșterea, 
temperaturile o condiționează în mod negativ, prin coeficienți puternici (-0,39), în luna mai 
perioada 1937 - 1957. Pentru luna mai corelația cea mai scăzută s-a calculat în intervalul 1957 
- 1977 (-0,30). În luna august stabilitatea temporală se întrerupe în anii 1956 - 1976, când 
corelația s-a calculat ca fiind nesemnificativă. Exceptând acest interval coeficienții variază în 
jurul mediei de -0,27, cu un maxim, calculat de -0,31 (1987 - 2007). Corelația dintre 
temperaturile medii și creșterea RW nu depășește valoarea maximă de -0,31 calculată în 
perioada 1937 - 1957. Funcțiile de răspuns sunt stabile în timp doar pentru temperatura 
maximă din luna mai, coeficienții calculați variind în intervalul -0,35 (1942 - 1962) și -0,25 
(1966 - 1986).  

Stabilitatea temporală a corelației pentru seria de lemn târziu se manifestă doar  pentru 
precipitațiile lunii mai și temperaturile (maxime și medii) lunii mai. Precipitațiile variază între 
coeficientul maxim de 0,40 (1933 - 1953) și 0,32 (1965 - 1985), media valorilor semnificative 
calculate este de 0,36. Temperaturile minime prezintă un maxim între anii 1987 - 2007 (-0,31) 
și un minim între 1957 - 1977 (-0,24). Pentru temperaturile maxime s-au calculat coeficienți 
mai puternici, cu o valoare maximă înregistrată în perioada 1937 - 1957 (-0,37). Funcțiile de 
răspuns în cazul temperaturilor maxime, au înregistrat valori semnificative pe tot intervalul 
analizat în luna mai. Valorile oscilează între -0,35 (1942 - 1962) și -0,24 (1966 - 1986).  

Pentru lemnul timpuriu o importanță deosebită o au precipitațiile medii ale lunii aprilie. 
Coeficienți semnificativi ating pragul maxim de 0,36 (1964 - 1984) și sunt stabili pe intervalul 
analizat. Valorile temperaturii medie a lunii aprilie au generat coeficienți de corelație stabili 
cu valori cuprinse între -0,28 (1938 - 1958) și -0,18 (1989 - 2009). Spre deosebire de 
temperaturile medii cele maxime determină un prag mai ridicat al corelației, ajungând până la 
-0,35 (1967 - 1987). Funcțiile de răspuns nu sunt semnificative pentru intervalul studiat, 
pentru nici un parametru climatic analizat. 
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Figura 5.104. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de gorun de la Borlești (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Analiza anilor eveniment s-a realizat între anii 1834 și 2010, deoarece pentru această 
perioadă numărul seriilor individuale au depășit valoarea de 10. Anii eveniment calculați sunt 
în număr de 33, dintre care negativi sunt 22, iar pozitivi 11 (Figura 5.104). Dintre anii 
eveniment negativi amintim: 1834, 1841, 1842, 1848, 1850, 1855, 1858, 1863, 1874, 1882, 
1894, 1904, 1917, 1937, 1942, 1943, 1947, 1964, 1968, 1974, 1983 și 1996. Anii eveniment 
pozitivi sunt următorii: 1837, 1853, 1860, 1864, 1926, 1941, 1945, 1966, 1970, 2006 și 2008. 
Anii eveniment 1841 și 1964 sunt regăsiți în procent de 100% în toate seriile individuale.  

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Borlești. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale la lemnul total este de 121 ± 13 ani, 
variind între 86 de ani și 143. Perioada de timp acoperită de seria dendrocronologică este 
cuprinsă între anul 1869 și 2001. Lungimea medie a seriilor de creștere individuale la lemnul 
timpuriu și cel târziu este de 121 de ani, cu variație între 86 de ani și 143. Perioada de timp 
acoperită de seria EW este cuprinsă în intervalul 1870 și 2011, spre deosebire de seria ce 
descrie lemnul total care se desfășoară pe parcursul perioadei dintre anul 1869 și 2010. 

Creșterea medie a seriei de lemn total variază între 0,67 mm·an-1 și 4,55 mm·an-1, cu o 
medie de 1,98 mm·an-1 (Figura 5.105). Perioada cuprinsă între anii 1877 și 1914 este cea mai 
bine reprezentată, media creșterii pentru aceasta fiind de 2,91 mm·an-1, caracteristică 
perioadei juvenile din viața arborilor. Lemnul timpuriu se caracterizează printr-o valoare 
medie a creșterii medii a arborilor de 0,80 mm·an-1 și un ecart cuprins între minimum 0,39 
mm·an-1 și maximum de 1,49 mm·an-1. Variația lemnului de primăvară are amplitudine foarte 
redusă, în special în a doua jumătate a acesteia, direcția principală de evoluție în timp fiind 
liniară. Creșterea medie a seriei LW este cu puțin mai redusă decât cea a lemnului total, 0,17 
mm·an-1 tendința evolutivă fiind asemănătoare. 

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere este cuprinsă între 0,20 (EW) și 0,37 (LW), la 
seriile de creștere radială și scade până la 0,10 (EW) și 0,29 (LW) la seriile de indici RES. 
Autocorelația de ordinul I scade de la 0,64 ± 0,18, la creșterea radială a seriei de lemn total 
până la 0,52 ± 0,14 la creșterea radială a seriei de lemn timpuriu. Valoarea autocorelației de 
ordinul I scade la valori nesemnificative în cazul celor trei serii de indici reziduali (Tabelul 
5.53). 
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Figura 5.105. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Borlești. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.53. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 143 142 142 143 142 142 

IC 0,69 0,39 0,68 - - - 
MS 0,23 0,20 0,37 0,20 0,10 0,29 
SD 0,78 0,22 0,67 0,18 0,10 0,27 

SNR 6,95 2,24 7,28 6,93 1,90 7,28 
VPCP (%) 48,89 24,98 49,96 48,60 22,07 49,80 

Rbar 0,44 0,16 0,48 0,47 0,18 0,46 
A (I) 0,64 0,52 0,59 -0,01 0,30 0,12 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Corelația medie dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este de 0,69 la seria 
de lemn total, 0,68 pentru seria de lemn târziu și 0,39 pentru seria de lemn timpuriu. Valoarea 
indicatorului statistic rbar are valoare superioară la creșterea radială a lemnului târziu (0,48) 
față de lemnul total (0,44), spre deosebire de seriile reziduale, unde indicele rbar este mai mic 
la lemnul total (0,47) față de cel târziu (0,46). Valoarea EPS medie este de 0,96, fiind mai 
ridicată între anii 1920 și 1960. Limita de semnificație statistică de 0,85 este mai ridicată după 
anul 1900. 

Raportul dintre semnal și zgomot calculat pentru perioada comună 1885 – 2011 este 
maxim la seriile de lemn total atât pentru creșterea radială cât și după standardizare la seriile 
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de indici reziduali (7,28). Valori minime s-au obținut la seriile de lemn timpuriu după 
standardizare (1,90). Variabilitatea comună explicată de prima componentă principală este 
mare la seriile de lemn total și lemn târziu. Chiar și după standardizare valorile rămân la fel de 
mari, spre deosebire de lemnul timpuriu care explică prin prima componentă principală doar 
22,07 % din variabilitatea totală comună, pentru seriile reziduale.  

Analiza relației dintre climat și creștere radială, evidențiată prin figura 5.106, ne arată o 
influența pozitivă a temperaturilor din luna mai (0,27), asupra formării lemnului timpuriu, 
pentru stejarul de la Borlești. Pentru seria de lemn timpuriu s-a calculat în luna decembrie 
valoarea semnificativă, negativă de -0,17. Spre deosebire de temperaturi, precipitațiile din 
lunile martie, mai, iunie și august au determinat calcularea de valori semnificative. Astfel 
lemnul târziu s-a corelat semnificativ în luna mai cu precipitațiile medii, valoarea 
coeficientului fiind de 0,24. Seria EW, pe de altă parte a generat valoarea semnificativă, dar 
negativă, de -0,19. Cele mai multe valori cu semnificație s-au calculat pentru lemnul total 
0,19 (martie), mai (0,23) și august (0,17). Calculul funcțiilor de răspuns au determinat apariția 
a câte o singură valoare semnificativă, pentru precipitațiile medii în august (0,17) și 
temperaturile medii în mai (0,21), pentru lemnul timpuriu. 

 

Figura 5.106. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Studiul temperaturilor extreme din perspectiva corelației cu seriile de indici reziduali a 
evidențiat influența superioară a temperaturilor maxime asupra creșterii, spre deosebire de 
cele minime și medii. Astfel, dacă pentru temperaturile minime s-a calculat o singură valoare 
semnificativă, în luna mai pentru lemnul timpuriu (0,33), în cazul temperaturilor maxime 
valori semnificative s-au obținut în lunile decembrie, aprilie și mai (Tabelul 5.54). Seria de 
lemn timpuriu s-a corelat semnificativ în luna decembrie (-0,19) și mai (0,20). Valoare 
semnificativă s-a calculat în luna mai și pentru lemnul târziu (-0,18). Temperaturile maxime 
din aprilie influențează semnificativ și negativ creșterea lemnului total (-0,20) și târziu (-
0,17). 

Tabelul 5.54. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 
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Prin calcularea funcțiilor de răspuns, pentru a stabili legătura dintre temperatura 
maximă și seriile de indici, s-a observat influența negativă a parametrului climatic asupra 
seriilor RW și LW în luna aprilie și iunie. Coeficientul cel mai semnificativ s-a calculat pentru 
lemnul târziu în luna iunie (-0,27). Chiar și pentru temperatura medie s-au calculat valori 
semnificative pentru toate cele trei serii, după cum urmează: 0,17 (RW în luna februarie), 0,20 
(LW în luna februarie) și 0,22 (EW în luna mai). 

 

Figura 5.107. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Calculul stabilității în timp a corelației semnificative a evidențiat impactul pozitiv al 
precipitațiilor medii și al temperaturilor minime din luna mai asupra seriei de indici reziduali 
ai lemnului total (Figura 5.107). Pentru precipitațiile medii s-a calculat un coeficient maxim 
de 0,42 între anii 1933 - 1953, ninelul valorilor diminuându-se până la limita inferioară de 
0,24 calculată în perioada 1989 - 2009. Temperaturile minime oscilează în intervalul 0,27 și 
0,37 (1947 - 1956). Funcțiile de răspuns sunt stabile pe intervalul 1948-2009 în cazul 
temperaturii maxime. Media calculată pentru cei 62 de ani cu coeficienți semnificativi este de 
-0,22. 

Lemnul timpuriu prezintă valori semnificative ale corelației în raport cu precipitațiile 
medii în luna august. Stabilitatea coeficienților semnificativi în timp s-a calculat doar pentru 
intervalul 1948-2005. Valoarea maximă obținută este de 0,28 (1961 - 1981), iar cea mai slab 
semnificativă este de 0,20 (1984 - 2004). Valorile semnificative ale coeficienților de corelație 
dintre temperatura medie din mai și seria EW, sunt stabile pentru intervalul cuprins între 
1933-2009. Media coeficienților de corelație calculată pentru perioada mai sus specificată este 
de 0,24, variind între maxima de 0,30 (1936 - 1956) și minima calculată de 0,20 (1948 - 
1968). Temperatura minimă a determinat coeficienți stabili pentru tot intervalul analizat, 
media corelațiilor fiind de 0,31. 

Lemnul târziu diferă de cel timpuriu, prin faptul că stabilitatea în timp a corelației se 
manifestă dar în cazul precipitațiilor medii din luna mai. Cel mai semnificativ coeficient 
calculat este de 0,43 (1933 - 1953) iar cel mai scăzut este de 0,24 (1989 - 2009). Corelația cu 
temperaturile, ca de altminteri și funcțiile de răspuns analizate în cazul tuturor parametrilor 
climatici nu au generat coeficienți semnificativi și stabili în timp pentru această serie. 

Calculul anilor eveniment s-a realizat pentru intervalul 1880-2009, rezultând un număr 
de 18 ani eveniment negativi și 10 pozitivi (Figura 5.108). Anii cu creșteri sub medie regăsiți 
în, sau peste 75% dintre seriile individuale sunt următorii: 1888, 1900, 1904, 1908, 1916, 
1917, 1929, 1937, 1942, 1943, 1956, 1964, 1968, 1974, 1982, 1983, 1996 și 2011. Anii 
eveniment pozitivi sunt: 1981, 1895, 1903, 1926, 1945, 1966, 1975, 1985, 1997 și 2001. 
Pentru anii eveniment negativi 1956 și 1968, s-au calculat procente de apariție în cadrul 
seriilor individuale de 93%, respectiv 88%. Acești ani apar în cazul analizei stabilității 
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temporale a corelației, ca maxime, în cazul temperaturii minime (RW) și medii (EW) din mai, 
pentru anul 1956, respectiv temperatura minimă din 1968. 

 

Figura 5.108. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Borlești (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Cașolț. 

Lungimea medie a seriilor individuale este de 186 ± 31 de ani, cu valori cuprinse între 
87 de ani și 225 de ani. Perioada de timp acoperită de seriile individuale este cuprinsă între 
anii 1784 și 2008, cu un număr mai mare de 10 serii după anul 1802. Creșterea radială medie 
a seriei RW este cuprinsă între valoarea minimă de 1,11 mm·an-1 (1905) și cea maximă de 
5,15 mm·an-1 (1809), media fiind de 2,33 mm·an-1. Seria de lemn timpuriu oscilează între 
0,33 mm·an-1 (1789) și 1,61 mm·an-1 (1810), valoarea medie fiind de 1,03 mm·an-1. Lemnul 
târziu variază între 0,35 mm·an-1 (1909) și 3,73 mm·an-1 (1809), cu o medie apropiată de cea 
a lemnului timpuriu (1,29 mm·an-1) (Figura 5.109).  

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două este mare la seriile de creștere 
individuale ale lemnului târziu (0,35), valoare mult mai mică fiind înregistrată la seriile de 
lemn timpuriu (0,26). După aplicarea funcției matematice de standardizare, corelația scade la 
valoarea comună de 0,28 atât la seriile RW cât și cele de LW, minima observându-se la seriile 
de indici reziduali EW. Sensibilitatea medie are valoare mare la seria de creștere a lemnului 
târziu (0,36 ± 0,16), ceea ce indică faptul că aceasta resimte cel mai puternic influențele 
factorilor perturbatori. Seria dendrocronologică a lemnului total are inclus în componența sa 
și semnalul mult mai scăzut al lemnului timpuriu (0,18 ± 0,01), pentru care s-a calculat o 
valoare medie de 0,22 ± 0,02.  

Încrederea statistică a seriei dendrocronologice, EPS are o valoare medie de 0,87, fiind 
semnificativ cu valoare mai mare de 0,85 după anul 1840. Variabilitatea explicată de prima 
componentă principală variază în limite foarte mici de la seriile de creștere la seriile 
dendrocronologice de indici pentru lemnul total și lemnul târziu. Valoare scăzută se 
înregistrează la lemnul timpuriu în special la seriile de indici de creștere reziduali (20,16 %). 
Raportul dintre semnal și zgomot are valori maxime la indici de creștere atingând maximul la 
seriile de lemn târziu (4,88), și minimul la seriile de lemn de primăvară (2,05). 

Autocorelația de ordinul I scade de la 0,74 ± 0,14 la seriile de creștere RW, la 0,56 ± 
0,11 la seriile de creștere ale lemnului timpuriu ajungând la valoarea de 0,67 ± 16 la lemnul 
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târziu. Pentru seriile individuale s-au calculat valori nesemnificative în urma procesului de 
eliminare a autocorelației. Corelația dintre seriile individuale și seria dendrocronologică este 
maximă la seriile de lemn târziu (0,54) și minimă la seriile de creștere radială a lemnului 
timpuriu (0,32). Lemnul total are o valoare mai scăzută decât a lemnului târziu, deoarece 
include în valoare sa și influența lemnului timpuriu (0,52) (Tabelul 5.55).  

 

Figura 5.109. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Cașolț. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Tabelul 5.55. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 225 225 225 225 225 225 

IC 0,52 0,32 0,54 - - - 
MS 0,22 0,18 0,36 0,16 0,10 0,24 
SD 1,15 0,36 0,91 0,14 0,12 0,21 

SNR 4,40 2,35 4,68 4,86 2,05 4,88 
VPCP (%) 32,62 22,70 33,42 34,11 20,16 34,03 

Rbar 0,34 0,26 0,35 0,28 0,13 0,28 
A (I) 0,74 0,65 0,67 -0,03 -0,04 0,01 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 
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Figura 5.110. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 

Analizând figura 5.110. putem observa că temperaturile minime și medii influențează 
semnificativ procesele biologice pentru arborii de stejar din regiunea Cașolț. Singura serie 
condiționată de temperatura medie este cea a lemnului timpuriu în luna februarie (0,18). 
Precipitațiile din martie deși au valori nesemnificative, prezintă corelații apreciabile în cazul 
lemnului total (0,16) și târziu (0,14). În aceeași manieră se poate vorbi și despre temperaturile 
medii ale lunii martie, care determină valori negative, nesemnificative de -0,15, pentru seria 
RW și -0,16, pentru lemnul târziu. Temperaturile minime din februarie și mai au generat 
coeficientul de corelație cu valoarea cea mai puternică, respectiv 0,18 (Tabelul 5.56). Prin 
intermediul funcțiilor de răspuns s-a calculat singura valoare semnificativă, care definește 
legătura dintre temperatura minimă a lunii februarie și indici reziduali ai lemnului timpuriu.   

Tabelul 5.56. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Analiza stabilității temporale a permis calcularea unei singure luni cu valori 
semnificative și stabile pentru perioada analizată (Figura 5.111). Temperaturile minime și 
medii din luna februarie condiționează în mod evident creșterea lemnului timpuriu. Valorile 
coeficienților calculați pentru temperatura medie sunt aproximativ egale cu cele calculate 
pentru temperatura minimă, media lor fiind de 0,23. Valoarea maximă s-a calculat pentru 
intervalul 1934 - 1954 (0,29), iar cea minimă între anii 1988 - 2008 (0,18).  

Calculul coeficienților de corelație dintre seria de lemn total și temperaturile medii, cu 
scopul de a determina stabilitatea în timp a legăturii a generat valori semnificative, pozitive în 
luna februarie în intervalul: 1945 - 2007. Spre deosebire de corelație, funcțiile de răspuns sunt 
semnificative doar în intervalul 1942-1989. Seria de lemn târziu s-a corelat stabil și 
semnificativ cu precipitațiile din luna martie pe intervalul 1933-1986. Valoarea cea mai 
semnificativă s-a calculat în perioada 1934 - 1954 (-0,31). 

Calculul anilor eveniment a evidențiat un număr de 15 ani negativi și doar 4 pozitivi în 
intervalul cuprins între anul 1802 și 2008 (Figura 5.112). Anii eveniment negativi sunt 
următorii: 1805, 1811, 1828, 1867, 1887, 1903, 1905, 1909, 1941, 1948, 1954, 1990, 1999 și 
2008. Anii eveniment pozitivi calculați sunt următorii: 1826, 1846, 1926 și 1939. Anul 
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eveniment negativ 1954 s-a menționat în analiza stabilității în timp a corelațiilor ca fiind cel 
mai puternic condiționat de precipitațiile lunii martie, în cazul analizei lemnului târziu. 

 

Figura 5.111. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Intervalul cuprins între anii 1846 – 1926 prezintă un grup de șase ani eveniment 
negativi, lipsind cu desăvârșire cei pozitivi. Același exemplu se poate da și pentru perioada de 
după anul 1939. Raportul dintre numărul anilor eveniment pozitivi și cei negativi arată că 
inelul anual de creștere este condiționat negativ de factorii climatici. 

 

Figura 5.112. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Cașolț (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

Seria dendrocronologică pentru stejar de la Satu Mare. 

Lungimea medie a seriilor de creștere individuale este de 119 ± 7 ani, și variază între 
101 ani și 131 de ani. Perioada de timp acoperită de seriile individuale brute este cuprinsă 
între anii 1881 și 2011, având un număr mai mare de 10 serii individuale după anul 1886. 
Creșterea medie a seriilor individuale RW variază între 0,66 mm·an-1 și 3,75 mm·an-1 cu o 
medie de 2,19 mm·an-1. Valoarea medie a seriilor de creștere ale lemnului timpuriu este de 
0,87 mm·an-1, și este cuprinsă între valoarea minimă de 0,26 mm·an-1 și cea maximă de 1,28 
mm·an-1. Lemnul târziu se caracterizează printr-o medie a creșterii radiale intermediară între 
cea a lemnului total și a lemnului timpuriu de 1,32 mm·an-1, fiind încadrată între valoarea 
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minimă de 0,22 mm·an-1 și cea maximă de 2,94 mm·an-1. Creșterea medie a lemnului timpuriu 
(0,93 mm·an-1) are valoare superioară lemnului târziu (0,87 mm·an-1) în perioada cuprinsă 
între anii 1981 – 2011 (Figura 5.113). 

 

Figura 5.113. Seria dendrocronologică pentru stejar de la Satu Mare. A – seriile de creștere 
radiale medii pentru inelul anual (RW), lemnul timpuriu (EW) și lemnul târziu (LW), negru 
punctat distribuția în timp a seriilor individuale. B – compararea seriilor de creștere reziduale. 

Corelația dintre lățimea inelelor anuale consecutive este mare și semnificativă statistic 
la seriile de creștere radială ale lemnului total (0,67 ± 0,14). La seriile individuale de lemn 
timpuriu valoarea este de 0,54 ± 0,13, iar la seriile LW coeficientul se încadrează între 
valorile obținute pentru celelalte două serii de creștere, respectiv 0,60 ± 0,15. După aplicarea 
modelului autoregresiv nivelul autocorelației devine nesemnificativ valoarea maximă fiind de 
0,17. Corelația medie dintre seriile individuale de creștere și seria dendrocronologică este 
foarte mare pentru lemnul total (0,68) și lemnul târziu (0,62), și nespecific de mare pentru 
lemnul timpuriu (0,49) (Tabelul 5.57). 

Corelația dintre seriile individuale luate două câte două are valori mari pentru lemnul 
târziu (0,51) și lemnul total (0,43). Lemnul timpuriu se caracterizează prin valori scăzute 
(0,21). Seria de indici reziduali ai lemnului târziu are valoare similară cu cea calculată pentru 
seriile de creștere radială (0,50). În comparație cu acestea,  seria reziduală a lemnului total 
prezintă o valoare mai mare (0,50), comparativ cu seria de creștere RW, pentru care s-a 
obținut valoarea de 0,43. O creștere relativ scăzută se înregistrează și în cazul seriei RES a 
lemnului timpuriu (0,26).  

Sensibilitatea medie a seriilor de creștere este mare la seriile de creștere ale lemnului 
târziu (0,41), valori mult mai mici s-au calculat la seriile dendrocronologice ale lemnului total 
(0,25) și timpuriu (0,22). Seriile de indici reziduali se caracterizează prin valori mult mai mici 
atingând maximum la lemnul târziu (0,30) și minimum la lemnul timpuriu (0,13). Raportul 
dintre semnal și zgomot are valori mari la lemnul total (46,55) și lemnul târziu (44,72), spre 
deosebire de lemnul timpuriu care pentru care s-a obținut doar valoarea de 17,39. Valorile 
ridicate se păstrează chiar și după standardizare. Variabilitatea explicată de prima componentă 
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principală depășește 50 % la seriile medii ale lemnului total și târziu atât pentru creșterea 
medie cât și la seriile de indici reziduali. Valoarea medie a parametrului EPS depășește limita 
semnificației de 0,85 după anul 1940 având o medie de 0,97. 

Tabelul 5.57. Parametrii statistici ai seriei dendrocronologice.  

 
Parametri statistici 

Seria de creştere (RAW) Seria indicilor de creştere 
reziduali (RES) 

RW EW LW RW EW LW 
LS (ani) 131 131 131 131 131 131 

IC 0,68 0,49 0,62 - - - 
MS 0,25 0,22 0,41 0,20 0,13 0,30 
SD 0,96 0,28 0,82 0,18 0,14 0,28 

SNR 46,55 17,39 44,72 44,20 15,69 42,70 
VPCP (%) 55,13 33,16 54,00 53,87 31,00 52,96 

Rbar 0,43 0,21 0,50 0,51 0,26 0,50 
A (I) 0,67 0,54 0,60 -0,01 0,17 0,03 

* LS – lungimea seriei; IC – corelația dintre seriile individuale și seria medie; ; MS – 
sensibilitatea medie; SD – abaterea standard; SNR – raportul dintre semnal și zgomot; VPCP 
– variabilitatea exprimată prin prima componentă principală; Rbar – semnalul populațional 
comun; A (I) – autocorelația de ordinul I. 

Calculul coeficienților de corelație dintre precipitațiile medii, temperaturile medii și 
indicii reziduali, a determinat obținerea de valori semnificative, cu implicație asupra 
proceselor de bioacumulare  (Figura 5.114). Precipitațiile atmosferice din luna decembrie sunt 
corelate pozitiv și semnificativ cu seria de indici a lemnului total și târziu (0,21). Aceste două 
serii de indici au obținut valori semnificative și în luna august, respectiv 0,19 (RW) și 0,20 
(LW). Funcțiile de răspuns nu au generat valori semnificative. 

Temperaturile medii s-au corelat semnificativ în luna noiembrie a anului precedent cu 
seria de lemn timpuriu, valoarea coeficientului fiind de 0,21. În anul curent coeficienții 
obținuți sunt negativi, valoarea cea mai reprezentativă fiind calculată în iulie (-0,20). Pentru 
lemnul târziu și total s-au obținut coeficienți semnificativi în luna mai, respectiv -0,16 și -
0,17. Și în acest caz prin intermediul funcțiilor de răspuns s-au obținut valori nesemnificative. 

 

Figura 5.114. Corelația dintre parametrii climatici și valorile seriei de indici reziduali. A – 
coeficienții de corelație; B – funcțiile de răspuns. 
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Tabelul 5.58. Coeficienții de corelație dintre temperatura maximă, minimă și seria RES. 

 

Dintre temperaturile extreme doar cea maximă a determinat obținerea de valori 
semnificative (Tabelul 5.58). Astfel, în sezonul precedent pentru seria de indici EW s-a 
calculat coeficientul 0,22 în luna noiembrie. Pentru anul curent s-au obținut valori 
semnificative doar la seriile RW și LW în lunile mai (-0,20; -0,19) și iulie (-0,21; -0,23). 
Analiza relației dintre temperatura maximă și creștere, analizată prin intermediul funcțiilor de 
răspuns a identificat valori semnificative ale coeficienților din iulie, respectiv -0,22 (RW) și -
0,23 (LW).  

Stabilitatea în timp a corelației a evidențiat singura lună cu valori peste limita 
semnificației, respectiv octombrie (Figura 5.115). Analiza s-a efectuat pentru parametrul 
climatic precipitații medii, calculat în raport cu seria dendrocronologică de indici reziduali ai 
lemnului târziu. Cel mai semnificativ coeficient obținut este de -0,45, pentru anii 1936 - 1956. 
Spre finalul intervalului analizat valorile scad în intensitate, pentru ca în perioada 1989 - 2009 
aceasta să atingă pragul inferior limitei de semnificație. Prin calcularea funcțiilor de răspuns 
nu s-au obținut intervale cu valori semnificative și stabile în timp.  

 

Figura 5.115. Stabilitatea temporală a legăturii corelative dintre seria RES RW și principalele 
luni cu influență climatică. Îngroșat sunt reprezentate valorile semnificative. 

Pentru seria de stejar de Stau Mare s-au calculat un număr de 20 de ani eveniment, în 
intervalul 1886-2011 (Figura 5.116). anii eveniment negativi sunt următorii: 1905, 1915, 
1932, 1937, 1942, 1950, 1956, 1964, 1972, 2002 și 2011. Anii eveniment pozitivi sunt: 1902, 
1913, 1926, 1939, 1944, 1953, 1954, 1985 și 1997. Anul eveniment 1956 se regăsește în 
seriile dendrocronologice individuale în proporție de 100%. De asemenea acest an s-a 
remarcat și prin obținerea celei mai mari valori a corelației cu precipitațiile din luna 
octombrie. În procent de 100% s-a regăsit în cadrul seriilor dendrocronologice individuale și 
anul eveniment negativ 1915. 

Cor RES P-S P-O P-N P-D I F M A M I I A S

RW 0.10 0.07 0.09 0.03 0.07 0.09 0.01 -0.18 -0.20 -0.10 -0.21 -0.01 0.00
EW 0.03 0.17 0.22 0.01 -0.01 -0.08 -0.14 -0.11 -0.11 -0.04 -0.03 0.05 0.06
LW 0.09 0.05 0.06 0.03 0.11 0.13 0.05 -0.14 -0.19 -0.14 -0.23 -0.02 -0.02
RW 0.16 0.04 0.08 0.04 0.06 0.12 0.00 -0.12 -0.11 0.02 -0.09 0.04 -0.03
EW 0.11 0.10 0.19 0.02 -0.03 -0.06 -0.11 -0.05 -0.06 0.01 0.04 0.08 0.01
LW 0.15 0.02 0.05 0.04 0.10 0.15 0.03 -0.10 -0.10 0.00 -0.12 0.04 -0.03
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Figura 5.116. Anii eveniment pentru seria dendrocronologică de stejar de la Satu Mare (gri – 
procente din seriile individuale care includ anul eveniment, bare albe delimitate de linie 
neagră sunt anii eveniment pozitivi sau negativi, linia continuă neagră reprezintă seria 
dendrocronologică). 

5.2 Sinteza rezultatelor obținute 

Seriile obținute au o lungime cuprinsă între 109 de ani (PATG) și 282 de ani (CARS), 
lungimea medie a seriilor dendrocronologice fiind de 189 de ani. Din totalul de 29 de serii 
dendrocronologice un număr de 24 depășesc o perioadă de acoperire mai mare de 150 de ani. 
Lungimea seriilor medii cu acoperire mai mare de 10 serii dendrocronologice individuale 
brute este mai mică decât lungimea totală a acestora, valoarea minimă fiind de 106 ani 
(PATG), iar cea maximă de 217 ani, regăsită în seria dendrocronologică de gorun Bistrița. De 
remarcat pentru această secțiune este lipsa unui număr de cel puțin 10 probe ce intră in 
alcătuirea seriei medie pentru gorun de la Vintileasca numărul total de cronologii individuale 
brute fiind de 8. 

Creșterea radială medie a lemnului total variază 1,24 mm·an-1 (BMAS) și 3,6 mm·an-1 
(PILS), cu o medie a celor 29 de serii dendrocronologice de 2,23 mm·an-1. Lemnul târziu are 
valori ale creșterii radiale medii înregistrate pentru seriile dendrocronologice de stejar și 
gorun, de 1,33 mm·an-1, valoare cuprinsă în intervalul 0,73 mm·an-1 (VING) și 2,21 mm·an-1 
(PILS). Pentru lemnul timpuriu s-a măsurat valoarea medie de 0,89 mm·an-1 iar intervalul de 
variație este cuprins între valoarea cea mai mică înregistrată la stejarul de la Baia Mare (0,43 
mm·an-1) și valoarea maximă de 1,37 mm·an-1 înregistrată la seria medie de creștere radială a 
stejarului de la Podu Iloaiei.  

O analiză introspectivă asupra variației lățimii inelului de creștere anuală a lemnului de 
stejar evidențiază faptul că seria de la Baia Mare prezintă creșterile cele mai reduse atât la 
lemnul timpuriu (0,43 mm·an-1) cât și la lemnul târziu (0,79 mm·an-1), iar prin cumulare la 
lemnul total (1,24 mm·an-1). Diferența dintre creșterea radială medie a seriei de la Baia Mare 
și cea de la Târgu Neamț, aceasta din urmă fiind a doua din lista cu cele mai scăzute valori 
pentru acest parametru biometric, este mare 0,67 mm·an-1, ceea ce indică condiții limitative 
excesive în ecosistemul natural al stejarului de la Baia Mare. Creșterea radială cea mai mare 
se regăsește la seria dendrocronologică de la Podu Iloaiei, această poziție fiind ocupată la 
toate trei tipurile de lemn RW (3,60 mm·an-1), EW (1,37 mm·an-1) și LW (2,21 mm·an-1).  
Prima serie dendrocronologică cu creșterea cea mai mică având peste 150 de ani este cea de la 
Târgu Neamț, iar prima cronologie ce acoperă un număr de peste 150 de ani cu creșteri 
superioare este cea de la Zamostea (2,90 mm·an-1). 
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Lemnul timpuriu analizat comparativ cu lemnul total arată trei ipostaze: una clasică, 
când lemnul timpuriu este clar diferențiat de cel târziu, alta când cele două tipuri de creștere 
sunt foarte apropiate și în fine, lemnul timpuriu pentru anumite perioade este superior ca 
mărime valorii de creștere a lemnului târziu. Seria de creștere radială medie de la Podu Iloaiei 
pentru care diferența dintre EW și LW este foarte clară 0,84 mm·an-1 este tipică pentru prima 
categorie. În mod obișnuit astfel de arbori cresc în arealul optim de vegetație al speciei. În 
cazul stejarului de la Pătrăuți se poate observa diferența cea mai clară dintre cele două tipuri 
de lemn ce intră în alcătuirea lemnului total (0,9 mm·an-1). 

Cazul când lemnul timpuriu are o creștere constantă foarte apropiată de cea a lemnului 
târziu este descris de seria de la Dolhasca - EW (1,09 mm·an-1); LW (1,40 mm·an-1). 
Diferența dintre EW și LW este de doar 0,31 mm·an-1. La această serie se poate observa cum 
lemnul târziu este foarte bine individualizat în primii ani de viață pentru ca după perioada de 
creștere juvenilă acest tip de lemn să scadă în dimensiuni. În cele din urmă lemnul timpuriu 
excede ca valoare lemnului târziu pe anumite perioade din existența arborilor. Acest caz este 
exemplificat prin cele mai lungi două cronologii, Caraorman (282 ani) și Letea (279 ani). 
Pentru Caraorman lemnul timpuriu analizat în perioade cea mai evidentă respectiv 1843 – 
2006 are valoarea de 0,97 mm·an-1 spre deosebire de lemnul târziu care pentru tot aceeași 
perioadă ce acoperă un interval de 164 de are doar 0,93 mm·an-1.  

Dacă exemplul evidențiază acest aspect pentru o perioadă mare de timp, motiv pentru 
care și diferența dintre cele două tipuri de creștere este minimă, pentru o perioadă mai scăzută 
cuprinsă între anii 1928 – 2009 lemnul timpuriu de la seria medie ROSS este mult mai 
puternic diferențiat față de lemnul târziu. Astfel, EW are media de 1,20 mm·an-1 spre de 
deosebire de LW cu doar 0,88 mm·an-1. În toate cazurile se poate deosebii amplitudinea de 
variație mult mai mare a valorilor lemnului târziu spre deosebire de lemnul timpuriu. În acest 
sens voi oferi ca exemplu seria de la Roșiorii de Vede. În intervalul 1928 – 2009, respectiv 81 
de ani lemnul timpuriu variază între 0,84 mm·an-1 și 1,62 mm·an-1 iar lemnul târziu între 0,33 
mm·an-1 și 1,87 mm·an-1. 

Din graficul 5.117 se poate observa că atât lemnul târziu cât și cel total reacționează 
aproximativ identic la acțiunea factorilor de mediu, care implică variații odată cu modificarea 
altitudinii. Variabilitatea cea mai ridicată este indusă de altitudine lemnului total, și cel mai 
puțin la lemnul timpuriu. Nu de fiecare dată condițiile macroregionale explică variabilitatea 
creșterii radiale, mare parte din aceasta este explicată de factorii locali. Astfel, remarcăm seria 
de stejar de la Baia Mare, pentru care creșterea radială este inferioară chiar seriei de gorun de 
la altitudinea cea mai mare. Răspunsul la creșterea redusă este dat de climatul local 
caracterizat prin temperaturi care influențează negativ începutul sezonului de vegetație, 
cumulate cu o expoziție nordică și terenul cu pantă ridicată. Chiar și solul argilos compact, 
induce reacții negative în procesele biologice de acumulare a masei lemnoase. Comparație în 
acest sens se poate face cu seria de stejar de la Pătrăuți care deși se află la altitudine mai mare, 
cu influență negativă mai ridicată a temperaturilor, reușește să acumuleze o cantitate 
superioară de biomasă. Seria de la Podu Iloaiei reprezintă tipicul stejarului de luncă, aflat în 
arealul optim al speciei. 

Aceleași reacții s-au observat și în cazul în care s-au luat în calcul latitudinea și 
longitudinea. Interpretarea acestor valori este foarte importantă și scoate în evidență anumite 
legități deja formulate. Variația lemnului total este indusă în exclusivitate de oscilațiile de 
creștere ale lemnului târziu, lemnul timpuriu fiind doar o constantă. Din datele de mai sus se 
poate observa cum oscilează independent de lemnul total și lemnul târziu de lemnul timpuriu 
în cazul seriilor din prima categorie. Atunci când valoarea EW este superioară LW lemnul 
total preia forma lemnului timpuriu. Dar, deoarece amplitudinea de variație a lemnului târziu 
este superioară lemnului timpuriu valoarea medie a creșterii lemnului total este direct 
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influențată de mărimea componentei LW. Aceste fenomene pot fi observate pe grafic atunci 
când analizăm seriile extreme cu creșteri mari sau reduse.  

 

Figura 5.117. Reprezentarea grafică a creșterii radiale medie în raport cu altitudinea. 

Normal și logic este astfel, deoarece lemnul timpuriu se formează din necesitatea 
arborelui de a transporta seva brută, înainte chiar de formarea frunzelor, cel mai sigur din 
resurse acumulate în anul precedent. Astfel, dimensiunile acestui tip de țesut sunt direct 
condiționate de mai mulți factori biologici cum ar fi dimensiunile coroanei, cu cât sunt mai 
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mari cu atât cantitatea de sevă trebuie să fie mai mare, deci și vasele vor fi mai mari și 
implicit mărimea țesutului, vârsta arborelui, etc., sau factori ecologici ce limitează procesele 
de bioacumulare din anul precedent și primele faze ale formării inelului din anul curent. 

Lemnul târziu reflectă în totalitate efectele climatului din anul curent formării inelului 
de creștere. Analizând anii extremi vom observa că aceștia sunt identici atât în cronologiile 
RW cât și LW. Pe lângă factorii interni specifici cum sunt cei genetici o influență majoră o au 
și factorii de mediu ce dictează răspunsul arborilor diferit în funcție de regiune.  

Un fapt extrem de important în ceea ce privește lemnul târziu comparativ cu lemnul 
timpuriu este că EW se formează din necesități fiziologice majore, spre deosebire de LW care 
are rol auxiliar, în mare parte de susținere. Anii cu creștere redusă nu indică exclusiv condiții 
de mediu nefavorabile. De exemplu la arborii cu fructificație puternică o mare parte din 
materialul biologic acumulat este transferat spre formarea fructelor, asemănător se explică și 
anii cu gradații produse de agenții fitopatogeni (cu precădere cei care atacă sistemul foliar). 
Toate aceste cazuri influențează direct lemnul în formare în perioada de vegetație LW. În 
această privință sunt necesare studii amănunțite, deoarece arborele este o entitate vie, având 
capacitatea de a dezvolta diferențiat anumite sisteme, raportat la condiții interne și externe 
(exemplu poate fi sistemul radicelar care este puternic dezvoltat în anii secetoși raportat la 
trunchi și coroană) (Schweingruber, 1996). 

Gorunul spre deosebire de stejar se remarcă prin creșteri radiale mai reduse valori 
minime înregistrându-se la seria de la Vintileasca (1,26 mm·an-1), acestea fiind explicate prin 
altitudinea mare (1017 m). Gorunul de la Vizantea secondează îndeaproape prin valorare 
medie a creșterii radiale a lemnului total de 1,43 mm·an-1. Valoare cea mai mare pentru gorun 
se regăsește la seria de la Pătrăuți (2,62 mm·an-1). De remarcat la gorun este valoarea minimă 
înregistrată superioară valorii minime de la stejar iar creșterea medie în general este mai mică 
la gorun doar 1,73 mm·an-1 spre deosebire de stejar 2,49 mm·an-1.  

Sensibilitatea medie este un parametru specific dendrocronologiei, valori ridicate 
indicând o influență mai mare a factorilor de mediu asupra variației lățimii inelului de creștere 
anuală. Variația acestui parametru între speciile analizate este redusă. Sensibilitatea medie are 
valori foarte diferite în cadrul aceleiași specii, la seriile RW, LW și LW. Cele mai 
reprezentative valori au fost calculate pentru seria de lemn târziu (Figura 4.118). Astfel, 
pentru stejar media seriilor RW este de 0,26 variind între 0,21 (LETS) și 0,38 (MATS), iar 
pentru gorun media este de 0,27, cu o valoare minimă înregistrată la seria de la Vintileasca 
(0,23) și o valoare maximă regăsită în seria de la Tisău (0,30). 

Analizând mediile calculate pentru stejar și gorun diferențiat în cadrul inelului anual se 
poate observa o valoare superioară obținută la seria LW (0,43), raportat la lemnul timpuriu 
(0,21), această valoare fiind superioară chiar și lemnului total (0,26). Valorile medii calculate 
separat pentru stejar și gorun, în cazul lemnului târziu, sunt egale 0,43. O diferențiere 
nesemnificativă s-a obținut pentru lemnul timpuriu, 0,21 la stejar și 0,20 la gorun. 

Variabilitatea explicată de prima componentă principală este cu atât mai mare cu cât 
omogenitatea probelor este mai ridicată. Cea mai mare valoare a fost calculată pentru seria 
dendrocronologică de stejar de la Mătăsaru, 71,25 %, reprezentând o valoare excepțională, în 
literatura de specialitate se menționează un interval cuprins între 5 % și 72 % (Lebourgeois și 
al., 2004; Pilcher și Gray, 1982; Rozas, 2001).  

Varianța explicată prin prima componentă principală este minimă la seriile de la Letea 
(31,35 %) și Caraorman (28,74 %). În medie valoarea analizată pentru cele 30 de cronologii 
de lemn total este de 48,63 %, pentru ca între specii gorunul să fie mai bine reprezentat 
(50,42 %), în comparație cu stejarul care însumează doar (47,99). Analizând componentele 
inelului anual vom observa la gorun pentru lemnul de vară o valoare medie de 51,39 %, 
cuprinsă în intervalul 43,39 % și 61,01 %, iar la stejar doar 48,65 % variind de la 24,29 % la 
70,53 %. Lemnul de primăvară dovedește a fi mai sensibil la acest parametru stejarul ce are o 
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valoare medie de 28,56 %, raportat la gorun unde media este de 25,54 %. Prin valorile ridicate 
se poate constata un răspuns comun omogen regăsit în toți arborii individuali ce au intrat în 
alcătuirea seriei medii locale.  

 

Figura 5.118. Reprezentarea grafică a sensibilității medie în raport cu altitudinea. 

Gradul de abatere a valorilor individuale de la media aritmetică indică o dispersie mai 
mare sau mai mică a câmpului de valori analizate. Cele mai reduse valori se regăsesc la seria 
dendrocronologică de la Vintileasca (0,67 mm), dacă facem o analiză interspecifică. Stejarul 
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de la Baia Mare este foarte apropiat din acest punct de vedere de seria de gorun (VING), 0,71 
mm. Cele mai ridicate valori se regăsesc în seria de stejar de la Podu Iloaiei (1,68 mm) și cea 
de gorun de la Pătrăuți 1,07 mm. Media între specii este maximă la stejar 1,08 mm în raport 
cu gorunul unde s-a calculat o valoare de doar 0,86 mm.  

Factorii climatici studiați în raport cu seriile reziduale de lemn total combină seriile în 
mai multe categorii în funcție de răspunsul pozitiv sau negativ. Parametrul climatic care 
influențează cel mai puternic activitatea de formare a lemnului total la stejar și gorun în 
România este reprezentat de precipitațiile medii. Valoarea cea mai ridicată pozitivă s-a 
calculat pentru seria de stejar de la Chetrosu, în luna noiembrie a anului precedent formării 
inelului anual. Valori apropiate în această lună s-au calculat și pentru seriile: PATG, PATS, 
DOLS, TNES, PILS, CHEG, CODS, VASS, VING, VIZG, TISG ȘI BANS. Creșterea din 
anul curent formării inelului anual este condiționată de precipitațiile din lunile martie – iulie, 
pentru cea mai mare parte dintre serii. Excepție din această categorie fac seriile: AVRS, 
LIVS, ZAMS, PILS, ROSS și CASS. Pentru aceste serii s-au obținut valori negative ale 
corelației în aproximativ toate lunile analizate. 

Coeficientul de corelație negativ cel mai ridicat s-a calculat pentru seria de stejar de la 
Avrămeni (-0,28), în luna februarie. În această analiză s-au remarcat serii de indici reziduali 
pentru care nu s-a calculat nici o valoare semnificativă. Aceste serii sunt următoarele: LIVS, 
ROSS și CASS. Stejarul de la Liveni a fost recoltat din zona de luncă, unde deficitul de 
umiditate atmosferică este compensat de excesul de umiditate provenit din pânza freatică. 
Situl de la Roșiorii de Vede se află poziționat pe malul drept al râului Vedea, în apropierea 
pârâului Bratcov, iar la mai puțin de 50 de km se regăsesc apele Oltului și Dunărea. În 
vecinătatea sitului de la Cașolț traversează râul Hârtibaciu, și nu la mare depărtare, râul Olt. 
Acest sit fiind situat la interferența mai multor forme de relief, precum podișul Târnavelor, 
Hârtibaciului – Secașului și depresiunii Făgărașului la o altitudine de 430 m, este protejat de 
variațiile temperaturii și mai ales de deficitul hidric. 

Temperaturile medii, minime și maxime condiționează formarea inelului anual diferit de 
precipitațiile medii. Astfel cea mai importantă acțiune o au temperaturile maxime din sezonul 
de vegetație curent, respectiv din luna aprilie. Seriile condiționate de acest parametru sunt: 
PATS, DOLS, TNES, PILS, CHEG, CHES, VASS, VIZG, CARS, LETS, TISG, BAMS, 
BISG, BISS, BORG și BORS. Coeficientul de corelație cel mai mare calculat pentru aceste 
serii s-a obținut la stejarul de la Caraorman (-0,34). Toate valorile calculate pentru luna aprilie 
sunt negative, cu excepția seriei de stejar Zamostea și gorun de la Pătrăuți. Pentru prima serie 
s-a calculat o singură valoare pozitivă în luna noiembrie precedent, iar pentru gorunul de la 
Pătrăuți două, în ianuarie (0,18) și mai (0,36). Anumite serii precum sunt cele de stejar, la 
Dolhasca (-0,32) și Târgu Neamț (-0,32) sau gorun la Vintileasca (-0,35), se caracterizează 
prin valori ridicate ale coeficienților de corelație în luna septembrie a anului precedent. 

Mediile temperaturilor minime și maxime sunt parametri diferiți de mediile orare 
maxime și minime. Acestea se calculează pe baza valorilor instantanee, măsurate neperiodic, 
cu instrumente specifice, respectiv termometre de maxim sau minim. De mare importanță în 
intensitatea acestor fenomene este radiația solară și procesele de circulație atmosferică, iar 
uneori mult mai importante sunt condițiile fizico-geografice locale. De aceea, cele mai mari și 
cele mai mici valori medii ale acestor parametrii nu sunt identice pentru întreg teritoriul țării. 
Astfel putem explica de ce pentru temperaturile medii s-a obținut un interval mare de oscilație 
a corelațiilor calculate (0,3 PATG; -0,35 VING), deși numărul de corelații semnificative este 
cu mult inferior celor maxime și medii. 

În luna septembrie a anului precedent pentru seria de gorun de la Vintileasca ca urmare 
a analizei corelației cu temperaturile medii s-a obținut coeficientul cel mai ridicat, respectiv -
0,37. Valoarea obținută este superioară tuturor seriilor analizate, dar chiar și valorilor 
calculate folosind temperaturile extreme. Nu același lucru se poate spune despre seriile 
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CHEG, CHES, CODS și VASS, pentru care în lunile iunie și iulie s-au calculat coeficienții 
cei mai mari în cazul temperaturilor maxime. Coeficientul de corelație pozitiv cel mai 
puternic a fost calculat pentru seria de gorun de la Pătrăuți. Explicația dată de poziționarea 
geografică a sitului, pentru care influențele termice cu origine Estică sunt accentuate.  

Spre deosebire de aceasta temperatura lunii septembrie, ce influențează semnificativ 
formarea inelului anual la gorunul din zona Vintileasca este rezultatul activității anticiclonice. 
Prin acțiunea sa temperaturile scad datorită reducerii rolului convecției termice la producerea 
precipitațiilor. Dacă vom analiza comparativ reacția lemnului timpuriu, cel mai puternic 
condiționat de influențele climatice ale anului precedent, vom observa cum reducerea 
precipitațiilor nu au determinat obținerea de coeficienți semnificativi foarte ridicați. 
Altitudinea fiind ridicată (1017 m), necesarul de precipitații este superior cerințelor speciei, 
determinând amplificarea efectului negativ indus de temperatură lemnului târziu, regăsit în 
coeficientul de corelație al lunii septembrie (-0,40).  

Corelația dintre precipitațiile medii și seriile de indici reziduali aferenți lemnului 
timpuriu au evidențiat un alt caz aparte, respectiv cel al depresiunilor și zonelor intramontane 
joase. Astfel, în depresiunea Bistriței, aflată la o altitudine de 419 m, gorunul este puternic 
corelat pozitiv cu precipitațiile lunii aprilie. În această lună precipitațiile cresc datorită 
activității mai intense a ciclonilor Nordici. Ei acționează la aportul cantității medii de 
precipitații din toată țara, dovadă sunt corelațiile semnificative obținute pentru seriile din 
Dolhasca, Târgu Neamț, Mătăsari sau Baia Mare. Coeficienți semnificativi s-au obținut în 
luna noiembrie a anului precedent, pentru analiza corelației dintre precipitații și următoarele 
serii ale lemnului timpuriu: DOLS, TNES, PILS, CHEG, CHES, VASS, VIZG, CARS, LETS 
și BANS.  

Creșterea radială a lemnului timpuriu din zona estică este puternic influențată de 
temperaturile medii, maxime și minime. Pentru seria de stejar de la Zamostea s-au calculat 
coeficienții cei mai puternici, respectiv -0,38, Tmed și Tmax și -0,34, Tmin. De remarcat este 
faptul că serii de la Dolhasca și Târgu Neamț răspund aproximativ identic atât la temperaturi 
cât și la precipitații, coeficienții sunt asemănători. Din analiza rezultatelor obținute se poate 
observa că lemnul timpuriu răspunde la acțiunea factorilor climatici din anul precedent 
formării inelului dar mai cu seamă la variațiile temperaturii și precipitațiilor din timpul 
sezonului de vegetație. În literatura de specialitate se vorbește despre formarea lui pe baza 
resurselor din anul precedent, înainte de înfrunzirea arborilor. Corelații semnificative s-au 
calculat în anumite cazuri și în lunile iunie, iulie sau august. Din această categorie se 
menționează seriile: DOLS, TNES, CHEG, CHES, VASS, VING, MANG, BMAS. 

Corelațiile cele mai ridicate s-au calculat la seriile de lemn târziu, pentru care s-au 
obținut un număr de șase valori peste valoarea reper de ± 0,40. Jumătate dintre acestea descriu 
legătura corelativă dintre precipitații și seriile de indici reziduali. Coeficienții s-au calculat 
pentru seria de gorun de la Mănăstioara în luna mai și are valoarea de 0,42, stejar de la 
Mănăstioara tot în mai (0,41) și stejar de la Chetrosu în luna noiembrie a anului precedent 
formării inelului anual. De aici se poate deduce rolul important pe care precipitațiile 
atmosferice îl joacă în procesele de bioacumulare, atât în anul anterior cât mai ales în cel 
curent. Celelalte trei corelații superioare valorii de ± 0,40 au fost generate de temperaturi, iar 
în cadrul acestei grupe doar una s-a calculat pentru temperatura medie a lunii mai, pentru seria 
de stejar de la Pătrăuți (0,42). Celelalte două s-au obținut în cazul analizei temperaturilor 
maxime. O valoare este pozitivă 0,44 (PATS), calculată pentru luna mai, cealaltă este 
negativă -0,40 (LETS), obținută în luna aprilie.  

Din rezultatele de mai sus se poate observa efectul negativ pe care temperaturile din ce 
în ce mai ridicate îl au asupra creșterii arborilor la limita inferioară a vegetației. Foarte 
important este aspectul semnalat aici pentru viitorul stejarului în aceste situri în perspectiva 
încălzirii globale, cu efectele descrise în primul capitol al acestui studiu. Corelația pozitivă 
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ridicată, calculată pentru stejarul de la Pătrăuți ne arată faptul că temperaturile ridicate ajută la 
lărgirea arealului speciei în zonele nordice sau la altitudini mari. Deși pentru majoritatea 
seriilor temperaturile au generat corelații negative există câteva, precum cele de la Avrămeni, 
Liveni, Zamostea și Pătrăuți pentru care semnificația este pozitivă. Aici putem arăta din nou 
puternica influență a temperaturilor cu influență estică asupra arealului stejarului și mai ales al 
gorunului. Tot în cazul temperaturilor se poate vorbi despre o puternică influență manifestată 
în sezonul de vegetație curent, comparativ cu cel din anul precedent. Pentru seria de stejar de 
la Cașolț nu s-au obținut valori semnificative pentru precipitații sau temperaturi. Într-o situație 
similară se află seria de la Roșiorii de Vede pentru care s-a calculat o singură valoare 
semnificativă în luna august - 0,23 (Tmed), - 0,24 (Tmax). 

Funcțiile de răspuns permit observarea unui număr mult mai redus de valori 
semnificative. Dintre acestea ponderea cea mai ridicată s-a calculat pentru a descrie legătura 
dintre seria de lemn total și precipitațiile medii. Acest parametru climatic a determinat un 
coeficient maxim de 0,27 la seria de stejar de la Banloc, în luna noiembrie. Tot în această lună 
s-a obținut valoarea de 0,27 la seriile de stejar și gorun de Chetrosu. Pentru seriile 
dendrocronologice LIVS, ROSS, BORS, CASS și SMAS nu s-au identificat coeficienți 
semnificativi în nici o lună din cele analizate. Spre deosebire de acestea seriile DOLS, TNES, 
PILS, CHEG, CHES, VASS, VIZG, TISG, MANG, MANS, MATS, BANS, BISS, BISG și 
BORG prezintă valori semnificative calculate în lunile anului curent formării inelului anual, 
cu precădere în iunie. Valoare negativă cu precipitațiile s-a calculat pentru seriile AVRS și 
ZAMS.  

În cazul stejarului și gorunului din același sit se pot observa diferențe clare care separă 
distinct cele două serii analizate în funcție de poziția în cadrul arealului general al speciei. 
Astfel, stejarul de la Borlești se află în arealul speciei, motiv pentru care nu au putut fi 
calculate valori ale funcțiilor de răspuns semnificative. Spre deosebire de acesta, gorunul fiind 
plasat la limita inferioară a speciei a generat coeficienți pozitivi și semnificativi în lunile 
martie, mai și iunie, luni în care regimul hidric este direct răspunzător de variațiile lățimii 
inelului anual. Pentru aceleași serii, dar urmărind de această dată coeficienții generați de 
temperaturile maxime și minime, singurele semnificative vom observa că, gorunul este mult 
mai sensibil decât stejarul. Explicația este dată de cerințele ecologice ale gorunului, care 
constau în temperaturi inferioare stejarului și precipitații mai bogate. 

Analiza interspecifică a stejarului și gorunului de la Mănăstioara arată că stejarul este 
mai receptiv la precipitațiile din lunile septembrie precedent și ianuarie, iar valorile funcțiilor 
de răspuns sunt mai ridicate la gorun în sezonul de vegetație curent. Temperaturile în acest 
caz nu au determinat producerea de coeficienți semnificativi. Pentru seriile de stejar și gorun 
de la Chetrosu din corelația cu temperaturile medii s-au obținut coeficienți apropiați ca 
valoare în luna iunie. Coeficienți semnificativi s-au calculat cu precipitațiile din lunile 
octombrie (stejar), noiembrie (stejar și gorun) și decembrie (gorun). În anul curent lunile cu 
semnificație pozitivă în cazul gorunului sunt din martie până în iulie, spre deosebire de stejar 
care reacționează doar în lunile iunie și iulie. Valorile coeficienților calculați cu temperaturile 
maxime din aprilie sunt superioare la gorun, spre deosebire de cele din luna iunie care sunt 
mai ridicate la lemnul de stejar. De remarcat sunt și temperaturile minime ale lunii mai care 
au determinat calcularea unui coeficient semnificativ și pozitiv, superior temperaturilor medii, 
doar la stejar. Din cele de mai sus se poate observa că ambele specii se află la limita 
inferioară, respectiv superioară a arealului. 

La Pătrăuți precipitațiile sunt nesemnificative pentru stejar și doar un singur coeficient 
semnificativ, redus s-a calculat la gorun, în noiembrie precedent. Coeficienții calculați cu 
valorile temperaturilor medii, minime și maxime în schimb, variază în limite mai largi și 
diferit de la o specie la alta. În acest sit se poate vorbi despre gorun în areal și stejar în afara 
arealului. Mai pregnant decât în cazul corelației, analiza funcțiilor de răspuns a evidențiat serii 
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dendrocronologice precum CASS, LIVS, care nu răspund semnificativ la acțiunea factorilor 
climatici limitativi. Alteori, la serii precum Avrămeni sau Roșiorii de Vede s-a calculat o 
singură valoare semnificativă, apropiată de limita inferioară a semnificației. 

Factorii limitativi, climatici sau ecologici, dacă vorbim la modul general, sunt cei care 
se află în afara optimului, și contribuie decisiv la limitarea creșterii, nu la aceeași intensitate, 
mai degrabă pe nivele diferite. Legea minimului (Liebig, 1840) spune că este în minim un 
factor limitativ, atunci când nivelul este condiționat de factorul cel mai scăzut. Prin urmare 
pot exista mai mulți predictori cu caracter limitativ, aceștia se pot compensa în anumite cazuri 
sau își pot însuma efectele. Curba creșterii în funcție de intensificarea unui factor până la 
atingerea maximului este descrisă de ecuația diferențială: 7)

7$
	= 83/9 − *1, care prin integrare 

și delogaritmare exprimă ”legea acțiunii factorilor de vegetație” a lui Mitscherlich (1909). 
Interpretarea este următoarea: creșterea y datorită abundanței unui factor x nu este 
proporțională cu acea mărire, ci cu diferența dintre creșterea maximă A și creșterea actuală y 
(A-y), prin urmare nivelele de creștere în apropierea maximumului factorului perturbator sunt 
din ce în ce mai mici. Acest aspect este deosebit de important și explică valoarea maximă 
obținută prin intermediul funcțiilor de răspuns de -0,51, pentru temperaturile maxime la seria 
de lemn târziu a stejarului de la Caraorman. Temperatura medie este semnificativă, dar 
valoarea sa este de doar -0,21, spre deosebire de cea minimă și precipitații care sunt 
nesemnificative. 

Fiind un sistem viu complex, între factorii de mediu și coabitanții biocenozei există 
interrelații, descrise în prima parte a lucrării, cu influențe reciproce, dar mai mult decât atât 
este influența asupra efectelor lor. Natura permite o complexă și complicată multitudine de 
interacțiuni, condiționări și influențe reciproce. Din mulțimea interacțiunilor existente între 
factorii stațiunii și mai ales între aceștia și biocenoză se remarcă legătura directă între factorii 
climatici reprezentați de temperaturile minimă, medie, maximă, precipitațiile medii și 
umiditatea atmosferică (Chiriță, 1974). Ca exemplu expoziția însorită sau substratul calcaros 
mai cald pot compensa o altitudine mai ridicată, expoziția umbrită prin deficitul de 
temperatură și excesul de umiditate compensează o altitudine mai joasă, poziția pe versant are 
aceleași efecte, caracteristicile solului sau existența substanțelor nutritive pot compensa 
anumite deficite. Aceste exemple pot fi numeroase dar mai mult decât orice trebuie de 
conștientizat faptul că nu poate exista o substituire a factorilor, ca de exemplu apa nu poate fi 
înlocuită de elementele nutritive foarte bogate. Am vorbit despre aceste legități ca urmare a 
observării anumitor legături comune între coeficienții calculați pentru seriile 
dendrocronologice din diferite situri cu caracteristici variate. Astfel, seriile MANG, MANS, 
MATS se aseamănă cu CHEG, CHES, deși poziționarea și condițiile sunt diferite, acesta fiind 
doar un exemplu.  

Precipitațiile medii condiționează creșterea radială a lemnului târziu atât pozitiv cât și 
negativ. Cele mai reprezentative valori calculate sunt pentru stejarul de la Zamostea în luna 
februarie (-0,24) și stejarul de la Banloc în iunie (0,29). Exceptând seria de la Zamostea, 
singura cu coeficient negativ calculat este cea de la Avrămeni. Temperaturile medii au generat 
coeficienți semnificativi doar la seriile: PATG, PATS, DOLS, TNES, PILS, CHEG, CHES, 
CODS, VING, CARS, MANS, BMAS, ROSS și BMAS. Pentru seria de indici reziduali de 
stejar de la Pătrăuți s-a obținut coeficientul pozitiv cel mai puternic în luna mai (0,28), iar cel 
negativ s-a calculat la gorunul de la Vintileasca în luna septembrie a anului precedent (-0,30). 

Lemnul timpuriu al seriei de indici reziduali CARS este puternic condiționat de 
temperaturile minime ale lunii aprilie. Pentru acest caz s-a calculat cea mai mare valoarea 
pozitivă a funcțiilor de răspuns (0,43). Negativ au influențat creșterea cel mai puternic 
temperaturile maxime, respectiv stejarul de la Banloc (-0,31). Caracteristic pentru seria EW 
sunt corelațiile din sezonul de vegetație precedent și prima parte a sezonului curent, respectiv 
între lunile septembrie precedent și mai curent. 
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Analiza anilor eveniment obținuți prin metode specifice dendrocronologiei corespund în 
cea mai mare parte cu cei obținuți de Topor sau Dragotă prin analiza datelor climatice. Anii 
eveniment 1993, 1986, 1961 și 1907 nu au fost regăsiți în seriile dendrocronologice, cel mai 
probabil intensitatea secetei nu a fost mare, iar prin pragul ales de 1,75 abateri standard în 
cazul metodei dendrocronologice nu au fost surprinși. Totuși anii de după 1953 se regăsesc în 
mai multe cazuri în analiza stabilității temporale a corelațiilor și funcțiilor de răspuns ca ani 
cu corelații extreme. Anul 2000 se regăsește la seriile ZAMS, PATS, TNES, CHEG, CHES și 
VIZG. În 1994 precipitațiile mai reduse au fost resimțite în seriile PILS, CHEG, CHES, 
VASS, VIZG, CARS, LETS, TISG, MANG, MANS și MATS.  

Anul 1990 prin caracteristicile sale climatice a fost stocat în informația înmagazinată de 
inelul anual în aproape toate zonele țării: PILS, CHEG, CHES, VASS, CARS, TISG, MANG, 
MANS, BISG, BISS și CASS. Din cele 29 de serii analizate 11 consfințesc anul 1983 ca fiind 
eveniment negativ, dintre acestea enumerăm: DOLS, CHEG, CHES, CODS, VASS, VIZG, 
MANG, MANS, MATS, BORG și BORS. Anul eveniment 1946 s-a regăsit în 15 serii 
dendrocronologice după cum urmează: PATG, DOLS, TNES, PILS, CHEG, CHES, CODS, 
VASS, VIZG, LETS, TISG, MANG, MANS, MATS și ROSS. Cu toate acestea cel mai 
puternic afectat de lipsa precipitațiilor a fost anul 1904, care s-a calculat în 20 de serii. 
Comparativ cu anul 1946, la 1904, mai putem adăuga seriile PATS, CARS, BMAG, BISG, 
BISS, BORG, BORS, dar trebuie să spunem că seriile de la Letea și Roșiorii de Vede nu au 
răspuns semnificativ în acest an. Ceilalți ani calculați prin prisma climatului se regăsesc într-
un număr mai restrâns de serii. 

Anii eveniment pozitivi enumerați de către Topor și Dragotă se regăsesc integral în cel 
puțin 2 serii dendrocronologice. Anul 1987 s-a calculat prin metoda menționată în cele mai 
multe serii respectiv: DOLS, PILS, CHEG, CHES, CODS, TISG și MATS. După cum se 
poate observa majoritatea seriilor sunt repartizate în zona estică a țării și doar două în 
Subcarpații de curbură și cei Getici. Spre deosebire de aceștia anul 1970 a fost calculat ca 
fiind eveniment în seriile din nordul țării dar și cea mai sudică respectiv: AVRS, LIVS, 
ROSS, BANS, BISS și BORG. Din rezultatele obținute se poate afirma faptul că stejarul este 
cel mai mult influențat de regimul precipitațiilor. Excesul sau deficitul cantității de precipitații 
cumulate cu oscilațiile termice determină variații ale lățimii inelului anual de creștere 
indiferent de altitudine sau poziție geografică. Faptul că anii eveniment negativi, produși fie 
prin deficitul de precipitații și excesul termic, care contribuie la o evapotranspirație ridicată, 
fie prin surplusul de umiditate care atenuează procesele fiziologice, au fost regăsiți și în 
luncile râurilor, întăresc cele de mai sus.  

Rezultatele obținute au fost analizate din perspectiva anilor eveniment calculați în raport 
cu debitul de sedimente dislocate în anii cu precipitații abundente (Radoane et al., 2013). Prin 
această metodă pentru fiecare râu analizat s-a inventariat gradul de intervenție umană prin 
metoda indicelui de calitate morfologică (MQI). Volumele de sedimente sau apă modificate 
prin intermediul agradării sau degradării s-au calculat pentru perioada 1960-2010, iar 
rezultatele sunt reprezentate ca fiind slabe între anii 1960-1979, foarte puternice între 1980-
1989 iar după anul 1990 s-a calculat un trend de revenire la stadiul inițial.  

Analiza deceniilor ploioase și secetoase calculate atât prin prisma datelor climatice 
(Topor, 1963, Dragotă, 2006), cât și prin intermediul seriilor dendrocronologice, evidențiază 
un fenomen neașteptat. Astfel, între 1983 și 1992 s-au calculat mai mulți ani negativi, în toate 
seriile analizate chiar și cele din luncile râurilor, iar Dragotă a caracterizat acest deceniu ca 
fiind secetos. Așteptarea era ca acest interval cuprins între anii 1980 și 1990 să fie unul ploios, 
iar râurile în acești ani să aibă capacitatea de a transporta volume de sedimente și apă 
impresionante.  

O analiză mai profundă scoate în evidență succesiunea anului eveniment negativ 1983, 
cu cel pozitiv 1984, pentru ca apoi anul pozitiv 1985, foarte des întâlnit în seriile de creștere, 
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să fie urmat de cel negativ 1987. În anii secetoși intensitatea ploilor este mult amplificată de 
masele de aer instabil stratificate, datorită diferenței de temperatură pe verticală. Aerul cald 
din apropierea solului se ridică la altitudini mari, formând nori Cumulonimbus care sunt 
responsabili de ploile torențiale. Ploile sub formă de averse nu produc viituri, cea mai mare 
parte din umiditate este reținută de vegetație și sol, spre deosebire de ploile torențiale pentru 
care fenomenul de retenție este semnificativ redus datorită agresivității fenomenului. 
Verificarea ipotezei constă în celelalte două perioade analizate respectiv 1960-1979 și 1990-
2010 care sunt considerate ca fiind cu exces pluviometric. 

În Europa s-au obținut cel mai adesea corelații pozitive cu precipitațiile din lunile iunie 
și iulie, pentru ca în centrul și nordul Europei temperaturile din mai, iunie și iulie să fie cele 
ce influențează pozitiv. În sudul Alpilor și în vecinătatea Mării Mediteraneene temperaturile 
din mai, iunie și iulie au generat calcularea coeficienților negativi. Spre deosebire de aceste 
locații în România paleta de variație a răspunsului este mult mai mare. Variabilitatea ridicată 
este indusă în cea mai mare parte de limita estică a arealului gorunului și fragmentarea 
ridicată atât a stejarului cât și a gorunului datorită reliefului local.  

Rezultatele obținute sunt în directă corelație cu influențele macroclimatice dictate de 
acțiunea maselor de aer diferite care acționează pe teritoriul țării, raportate la formele majore 
de relief. Astfel, poziția centrală a Munților Carpați pe teritoriul țării produce diferențe ale 
climatului vizibile între estul, sudul și vestul țării pe de o parte și partea centrală a țării 
raportată la vest pe cealaltă parte. Aceste ultime diferențe sunt rezultatul advecției din vest a 
maselor de aer oceanic, caracteristice zonelor cu latitudine medie. Dinspre est masele de aer 
rece resimțite în special iarna afectează doar partea de est și sud a României, zona centrală și 
de vestul fiind protejate de Munții Carpați, care limitează trecerea lor. Există și situații 
contrare când masele de aer arctic din nord afectează doar zona Maramureșului și 
Transilvania, sudul și estul fiind protejate.  

5.3 Variabilitatea spațială a seriilor dendrocronologice elaborate 

Analiza dendrocronologică a rețelelor de serii de indici de creștere reziduali, sau chiar a 
rețelelor de serii de creștere radială poate oferi informații detaliate cu privire la variabilitatea 
spațială, stocată în cadrul inelului anual al arborilor. Cunoașterea variației în spațiu a seriilor 
dendrocronologice de indici și a seriilor de creștere s-a realizat prin intermediul mai multor 
metode, respectiv: compararea grafică a seriilor, analiza corelației, analiza funcțiilor de 
răspuns și analiza în componente principale. 

Seriile dendrocronologice elaborate variază ca întindere în timp, cea mai lungă este 
seria de stejar pentru Caraorman, 282 de ani iar cea mai scurtă este cea de gorun pentru 
Pătrăuți de 93 ani, media se întinde pe o perioadă de 189 de ani. Lungimea seriilor medii 
scade atunci când se ia în calcul un număr de mai mult de 10 serii individuale brute pentru 
calcularea seriei medii individuale, fiind de doar 156 de ani. Lungimea seriilor medii 
condiționează analiza statistică a corelației, respectiv repartiția seriilor în raport cu 
componentele principale. 

Perioadele supuse analizei au fost condiționate de seriile de stejar, respectiv gorun de la 
Pătrăuți și stejar de la Lozova ce au în medie 110 ani, respectiv de seria dendrocronologică 
VING, pentru care măsurătorile se opresc în anul 2005. Perioadele studiate au fost 
următoarele: 2005 – 1900 și 2005 – 1833. Raționamentul pentru care am ales perioada 2005 – 
1900 a fost atât datorită faptului că toate seriile luate în calcul pot intra în analiză, dar mai ales 
pentru că această perioadă este bine reprezentată de un număr foarte mare de serii individuale, 
cu implicație directă asupra seriilor dendrocronologice locale.  

Rezultatele obținute prin analiza corelației și analiza componentelor principale s-au 
interpretat raportat unele la celelalte, deoarece variază într-o manieră largă. Astfel, s-a pornit 
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de la dispunerea componentelor principale a seriilor medii, apoi s-au calculat coeficienți de 
corelație și în cele din urmă s-au format cronologiile medii regionale. Pentru cronologiile 
medii regionale au fost analizați parametrii statistici comuni fiecărui grup și răspunsul seriilor 
locale componente la variațiile principalilor parametrii climatici. Parametrii statistici studiați 
în funcție de care s-a ținut cont sunt: valoarea t (TV), valoarea Gleichlaeufigkeit (Glk).  

Analiza componentelor principale ca un prim pas, a fost efectuată pentru variabilele de 
indici reziduali ai seriilor dendrocronologice medii RW folosind tipul covarianței, metoda 
Varimax cu rotație și distanța Euclideană, preferând pentru început o analiză comună a 
speciilor de stejar și gorun. Rezultatele obținute sunt mai greu de înțeles, chiar dacă din cadrul 
seriilor s-au eliminat influențele remanente ale autocorelației prin aplicarea standardizării. 
Astfel, seriile de indici reziduali au fost grupate pentru perioada 2005 – 1900 pe patru mari 
grupe (Figura 5.119). Din prima grupă fac parte seriile dendrocronologice: PATG, PATS, 
DOLS, SMAS, TNES, PILS, CODS, CHES, CHEG și VASS. Al doilea grup este format din: 
BISS, BISG, VIZG, TISG, LETS, CARS, BORS, BMAS, BORG și BANS. Din al treilea 
grup fac parte seriile dendrocronologice de stejar și gorun de la Mănăstioara și stejarul de la 
Mătăsari. În ultima grupă s-au asociat seriile AVRS, VING, ROSS, CASS, LIVS și ZAMS. 

În prima categorie, exceptând stejarul de la Satu Mare, s-a grupat cea mai mare parte a 
seriilor din estul țării. Din această asociere fac parte atât serii de stejar cât și de gorun. Seriile 
care intră în alcătuirea celui de-al doilea grup nu par a avea în comun climatul, ci mai degrabă 
se poate vorbi despre o asociere în raport cu factorul ecologic. După rezultatele obținute 
putem afirma faptul că ecologia speciilor explică cea mai mare parte a variabilității primelor 
două componente principale. Al treilea grup se deosebește distinct de celelalte două fiind 
foarte apropiate geografic. În ultimul grup s-au asociat trei serii din nordul țării, una din zona 
Carpaților de Curbură situată la altitudinea cea mai ridicată, una din sudul țării, iar ultima din 
podișul Transilvaniei.  

 

Figura 5.119. Dispunerea grafică a seriilor dendrocronologice reziduale ale lemnului total 
după primele două componente principale pentru perioada 1900-2005. 
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Analiza perioadei cuprinsă între 1833 și 2005 a determinat eliminarea unui număr de 9 
serii individuale, deoarece întinderea lor în timp este mai mică de 172 de ani (Figura 5.120). 
Seriile eliminate sunt următoarele: PATS, PATG, CODS, MANG, MANS, ROSS, BANS, 
BORS și SMAS. Diferența dintre această aranjare și precedenta este dată de apropierea 
primelor două grupe, până la o contopire într-una singură. Datorită dificultății ridicate de 
explicare a modului de asociere am ales să analizez separat influența climatică de cea 
ecologică. Pentru aceasta am introdus în studiul componentelor principale coeficienții de 
corelație și funcțiile de răspuns, rezultatele sunt reprezentate în graficul biplot (5.121). Pentru 
început am testat corelațiile tuturor parametrilor climatici, iar rezultatul a evidențiat o 
importantă influență a precipitațiilor medii, dar mai ales a temperaturilor extreme asupra 
creșterii. 

Primele două componente principale explică 69,19 % din variabilitate. Gruparea în 
raport cu variabilele climatice face posibilă asocierea seriilor TNES, DOLS, CARS, PILS, 
LETS, CHES, CHEG, VASS, VIZG, TISG și CODS datorită precipitațiile lunilor noiembrie, 
septembrie precedent și iunie curent. Precipitațiile din aprilie, ianuarie și iulie asociază seriile 
BANS, BISS, BISG, MANS, MANG și MATS (Figura 5.121). Cumularea efectelor 
precipitațiilor lunii decembrie, cu temperaturile minime din ianuarie și cele maxime din 
noiembrie au permis crearea unui grup format din seriile SMAS, BORG, BORS și BMAS. 
Seriile dendrocronologice VING, AVRS, ROSS și CASS s-au asociat datorită precipitațiilor 
din august, și temperaturilor minimă și medie din luna februarie. Temperatura medie și 
minimă din luna mai au apropiat seriile din nord-estul țării, respectiv: PATG, PATS, ZMAS 
și LIVS. 

 

Figura 5.120. Dispunerea grafică a seriilor dendrocronologice reziduale ale lemnului total 
după primele două componente principale pentru perioada 1833-2005. 

Analiza restrânsă doar a corelațiilor dintre precipitațiile medii, temperaturile medii și 
seria reziduală RW păstrează asocierea descrisă mai sus, cu deosebirea că diferențe apar în 
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variabilitate. Rezultatele obținute pot fi interpretate în raport cu particularitățile climatice ale 
diverselor zone geografice, din care au fost prelevate probele de creștere, descrise la capitolul 
4.2. Regionarea spațială, atribuită în mod direct răspunsului arborilor la acțiunea factorilor 
climatici, a impus efectuarea unei analize stricte a distanței legăturii dintre seriile 
dendrocronologice, bazată doar pe corelații. Rezultatele obținute sunt mai mult decât 
satisfăcătoare descriind o realitate anticipată.  

 

Figura 5.121. Analiza în primele 2 componente principale a seriilor dendrocronologice în 
raport cu coeficienții de corelație dintre RW, precipitațiile medii, temperaturile minime, medii 
și maxime. 

Elementele componente ale primului grup au în comun mai mulți factori care 
interacționează unii cu ceilalți creându-se chiar o relație de dependență ca de exemplu 
poziționarea geografică ce condiționează elemente de macroclimat, microclimat și topoclimat 
specific. Acești factori determină oscilații ale creșterii medii a arborilor, care variază de la un 
sit la altul, cronologia eliminând cele mai multe extreme, păstrând trendul și panta 
segmentelor ce compun seria de creștere. 

Modul de obținere al cronologiilor a fost prin calcularea mediei seriilor 
dendrocronologice componente. Cronologia CR se caracterizează prin valori medii ale 
creșterii cuprinse între 0,57 mm·an-1 și 7,52 mm·an-1, media fiind de 3,01 (mm·an-1). 
Creșterea radială medie a seriei CR nou create nu diferă foarte mult de cea a seriilor 
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componente, PATG (2,67 mm·an-1), PATS (2,99 mm·an-1), ZAMS (2,95 mm·an-1) și LIVS 
(3,19 mm·an-1). Forma acesteia fiind de asemenea modificată minim ca urmare a combinării 
seriilor dendrocronologice (Figura 5.123). După anul 1891 acoperirea statistică a cronologiei 
medii regionale este de două serii dendrocronologice, în alcătuirea cărora după acest an intră 
41 serii individuale. Din cele 41 de serii doar 12 aparțin seriei LIVS, iar restul de 29 seriei 
ZAMS.  

   

Figura 5.122. Analiza în primele 2 componente principale a seriilor dendrocronologice în 
raport cu coeficienții de corelație dintre RW, precipitațiile și temperaturile medii. 

Reprezentarea geografică a poziției siturilor în raport cu arealul speciilor de stejar și 
gorun oferă răspunsuri pertinente pentru înțelegerea modului de grupare obținut din analizele 
anterioare. Astfel, seriile de stejar PATS, ZAMS, LIVS și gorun PATG sunt caracteristice 
pentru limita arealului. În cazul gorunului se poate vorbi despre limita estică a arealului 
speciei. Rezultatele obținute prin analiza componentelor principale sunt confirmate și de 
analiza corelației, pentru care valorile sunt foarte ridicate. Din această perspectivă am analizat 
parametrii statistici ai seriilor, de unde putem observa variații ale seriilor medii foarte mici, 
ceea ce indică omogenitate și răspuns similar la factorul climatic comun.  

Altitudinea medie este de 352 de metri, seria de la altitudinea cea mai joasă LIVS, se 
găsește la altitudinea de 214 metri, iar la polul opus se află seriile dendrocronologice medii 
locale de la Pătrăuți (452 m). Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice locale medii în 
alcătuirea cărora intră mai mult de 10 serii individuale brute se regăsește la ZAMS (153 ani), 
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iar cea minimă la seria de gorun Pătrăuți, unde s-au măsurat pentru o acoperire mai mare de 
10 serii doar 106 inele de creștere anuală.  

Variabilitatea explicată de prima componentă principală analizată pentru seriile RW 
variază în jurul mediei de 46 %. O valoare mult mai scăzută a mediei acestui parametru s-a 
calculat la seriile de lemn timpuriu (25 %). Lemnul timpuriu din componența inelului anual 
de creștere radială conform literaturii de specialitate nu conține un procent foarte mare din 
variabilitatea totală a inelului anul, cel mai adesea aceasta fiind asociată în totalitate cu lemnul 
târziu. Aceasta este explicația pentru care media variabilității exprimate de prima componentă 
principală la seriile de lemn târziu este de 48 %. Semnalul populațional comun (rbar) este de 
0,43 la seriile de lemn târziu și 0,26 la seriile de lemn total. Încrederea statistică a seriilor are 
valori apropiate, variind la lemnul total între 0,40 (LIVS) și 0,60 (PATS) cu o medie de 0,5. 
Media rbar dintre seriile dendrocronologice, cea mai slabă, s-a calculat pentru lemnul 
timpuriu, valoarea sa fiind de 0,24. Corelația dintre seriile individuale și seria medie este 
identică la lemnul total și târziu (0,61), iar la lemnul timpuriu este de 0,42, o valoare ridicată 
pentru această categorie de lemn, mai puțin omogen. 

 

Figura 5.123. Seriile dendrocronologice locale (negru) PATG, PATS și ZAMS; roșu – 
cronologia regională RW (CR), negru punctat distribuția în timp a seriilor individuale. 

Din analiza corelației dintre seriile dendrocronologice și apoi separat cu cronologia 
regională nou formată, reiese faptul că aceste serii au mai multe caracteristici comune, care în 
cele din urmă pot fi rezultatul influenței climatice. Cele mai reduse valori ale corelației s-au 
obținut în cazul seriei de stejar de la Liveni. Dacă vom analiza figura 5.122 putem constata 
faptul că, deși se află în apropierea seriei de la Zamostea direcția vectorului este diferită. 
Analiza semnificației corelației exprimată prin valoarea t pune în evidență corelații foarte 
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ridicate, valoarea cea mai mare caracterizează seriile de stejar și gorun de la Pătrăuți: PATS și 
PATG. Aceste două serii dendrocronologice sunt susținute în asocierea lor și de valoarea 
foarte mare obținută pentru coeficientul de concordanță Gleichlaeufigkeit (87***). Pentru 
toate cele 4 serii dendrocronologice asociate valoarea medie a valorii t este 12,4, iar pentru 
coeficientul de concordanță 75 (Tabelul 5.59). Valoarea t este foarte sensibilă la valorile 
anilor extremi spre deosebire de coeficientul de concordanță Gleichlaeufigkeit care este mai 
puternic influențat de trendul general al seriei.  

Tabel 5.59. Analiza legăturii dintre seriile dendrocronologice și cronologie 

 

Uneori valoarea coeficientului t poate fi susținută valorile coeficienților t Baillie – 
Pilcher (TVBP) sau t Hollstein (TVH). Acești parametri statistici nu pot fi utilizați separat 
atribuindu-le încredere deplină, comparațiile cu valoarea t sau coeficientul de concordanță 
fiind necesare. Astfel corelația dintre seria dendrocronologică de creștere medie de stejar de la 
Liveni și cea de la Zamostea este exprimată prin valoarea t ca fiind de 0,4 spre deosebire de t 
Baillie – Pilcher 4,4 și t Hollstein 4,3. 

Influența precipitațiilor asupra creșterii medii radiale pentru seriile ce intră în 
componența cronologiei merii regionale (CR) este în cea mai mare parte semnificativă (Figura 
5.124). Se poate observa în aceeași manieră trendul aproximativ identic pe care îl au curbele 
de variație lunară a corelației dintre indici reziduali de creștere și nivelul lunar al 
precipitațiilor atmosferice. Seriile ce răspund cel mai clar la variațiile regimului precipitațiilor 
din timpul sezonului de vegetație sunt cele de gorun și stejar de la Pătrăuți. Aici se pot 
evidenția valorile calculate peste limita semnificației statistice din lunile iunie și august.  

 

Figura 5.124. Corelația dintre parametri climatici și seriile dendrocronologice reziduale RW. 
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Semnificative și pozitive se remarcă și valorile din luna noiembrie și septembrie. 
Analiza condiționării creșterii radiale de către temperaturile minimă, medie și maximă scot în 
evidență seria de la Liveni. Aceasta este singura pentru care nu s-a obținut nici un coeficient 
semnificativ. Din rezultate obținute am considerat necesară eliminarea seriei 
dendrocronologice medii de la Liveni din alcătuirea cronologiei CR. Lipsa unei reacții 
semnificative la acțiunea parametrilor climatici determină variații diferite ale creșterii anuale 
față de celelalte serii introduse în grupul cronologiei regionale. 

Al doilea grup de serii dendrocronologice medii a fost format din 11 serii, dintre care 
menționăm: TNES, DOLS, CARS, PILS, LETS, CHES, CHEG, VASS, VIZG, TISG și 
CODS. După cum se poate observa, au fost acceptate pentru asociere atât serii de stejar cât și 
serii de gorun, deoarece valorile coeficienților de corelație nu au determinat o separare între 
ele. Cronologia medie regională CR1 se caracterizează prin valori medii ale creșterii cuprinse 
între 0,67 mm·an-1 și 8,43 mm·an-1, media fiind de 2,34 mm·an-1. Creșterea radială medie a 
seriei regionale nou create nu diferă foarte mult de cea a seriilor componente CARS (2,08 
mm·an-1), CHEG (2,00 mm·an-1), LETS (2,26 mm·an-1) și TNES (1,91 mm·an-1).  

Forma cronologiei CR1 respectă per ansamblu punctele de minim și maxim regăsite în 
seriile dendrocronologice locale (Figura 5.125). După anul 1794 acoperirea statistică a 
cronologiei medii regionale este redusă, doar două serii dendrocronologice medii contribuie la 
alcătuirea sa. Mai mult, dacă analizăm seriile individuale de la Caraorman, doar cinci au o 
întindere mai mare în timp după anul 1794, iar după anul 1743 mai rămân trei. În cazul seriei 
dendrocronologice de la Letea două depășesc pragul impus de anul 1794, pentru ca după anul 
1776 să mai rămână una. Ultimii 20 de ani ai cronologiei regionale prezintă o creștere medie 
influențată în mod evident de perioada de creștere juvenilă a celor 4 arbori care ating această 
vârstă. Prin urmare cronologia formată nu este asigurată statistic, iar reprezentarea grafică se 
va face doar pentru perioada 2008-1794.  

 

Figura 5.125. Seriile dendrocronologice locale (negru) CARS, CHEG, CHES, CODS, DOLS, 
LETS, PILS, TNES, VASS, TISG și VIZG; roșu – cronologia regională (CR1). 
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Reprezentarea geografică a poziției dintre serii este neconcludentă, deoarece mult mai 
apropiate de zona Dolhasca sau Târgu Neamț sunt seriile Avrămeni, Liveni sau Pătrăuți, 
(Figura 5.126). Cu toate acestea, o legătura corelativă puternică s-a calculat pentru seriile 
medii de creștere de la Caraorman și Letea. Rezultatele obținute prin analiza în primele două 
componente principale sunt confirmate și de analiza corelației, pentru care valorile sunt foarte 
ridicate și semnificative. Din această perspectivă am analizat parametrii statistici ai seriilor, de 
unde putem observa variații ale seriilor medii foarte mici, ceea ce indică omogenitate și 
răspuns similar la factorul climatic comun.  

 

Figura 5.126. Localizarea geografică a seriilor dendrocronologice aferente cronologiei CR1. 

Altitudinea medie este de 275 de metri, seriile de la limita inferioară, LETS și CARS se 
găsesc la 2 metri altitudine, iar la polul opus se află seriile dendrocronologice medii locale de 
la Vizantea (543 m) și Târgu Neamț (494 m). Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice 
locale medii, în alcătuirea cărora intră mai mult de 10 serii individuale brute, se regăsește la 
TNES (204 ani), iar cea minimă la seria de la Codri unde s-au măsurat pentru o acoperire mai 
mare de 10 serii doar 112 inele de creștere anuală.  

Variabilitatea explicată de prima componentă principală calculată pentru lemnul total se 
regăsește la toate seriile în jurul valorii medii de 44,33 %. O valoare foarte apropiată de 
aceasta s-a calculat pentru seriile comune ale lemnului târziu 45,06 %. Pentru lemnul timpuriu 
s-a obținut o valoare medie de 25,61 %, procentul cel mai scăzut se regăsește la seria de gorun 
Vizantea (20,39 %) și cel mai ridicat la seria de stejar Vaslui (35,07 %).  

Sensibilitatea medie comună este de 0,43 la seriile de lemn târziu și 0,26 la seriile de 
lemn total. Corelațiile dintre seriile dendrocronologice brute individuale sunt ridicate. Astfel, 
corelația dintre seriile individuale și seria de creștere medie variază între 0,63 la lemnul târziu 
și 0,40 la lemnul timpuriu. Corelația dintre seriile individuale brute luate două câte două 
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(rbar), diferențiază mai pregnant lemnul timpuriu de cel târziu prin valori medii de 0,20 și 
0,46. Coeficientul de corelație dintre două inele succesive este mediu, valoarea sa cumulată 
pentru cele 10 serii dendrocronologice este de 0,64, cu amplitudinea variației cuprinsă între 
0,58 și 0,76. 

Din analiza valorii t dintre seriile dendrocronologice și cronologia regională nou 
formată CR1, se constată faptul că aceste serii au mai multe caracteristici comune, care sunt 
rezultatul influenței climatice. Parametrul climatic ce condiționează gruparea seriilor din 
cronologia CR1 este reprezentat de precipitațiile medii. Lunile cu influența decisivă sunt 
noiembrie și septembrie, din anul precedent. Gorunul de la Vizantea și Chetrosu este puternic 
condiționat de precipitațiile lunii aprilie.  

Calculul valorii t  exprimă corelații foarte ridicate, valoarea cea mai mare caracterizează 
seriile de stejar și gorun de la Chetrosu: CHES și CHEG. Aceste două cronologii sunt 
susținute în asocierea lor și de valoarea foarte mare obținută pentru coeficientul de 
concordanță Gleichlaeufigkeit (84***). Pentru toate cele 10 cronologii asociate valoarea 
medie a valorii t este 6,7, iar pentru coeficientul de concordanță 63.  

Parametrii derivați coeficientului t, respectiv valoarea t Baillie – Pilcher (TVBP) sau t 
Hollstein (TVH) diferă uneori semnificativ de valoarea t sau coeficientul de concordanță. 
Astfel, corelația dintre seria dendrocronologică de creștere medie de stejar de la Letea și seria 
de gorun de la Chetrosu este exprimată prin valoarea t, ca fiind de 11,7 spre deosebire de t 
Baillie – Pilcher de doar 3,3 și t Hollstein 3,4 (Tabelul 5.60). 

Tabel 5.60. Analiza legăturii dintre seriile dendrocronologice și cronologie 

 

 Foarte apropiate sunt rezultatele obținute între TVBP ȘI TVH, uneori valoarea t este 
foarte redusă, deși celelalte două sunt foarte ridicate și sunt secondate de valoarea ridicată a 
coeficientului de concordanță și a semnificației cestuia. Acesta este cazul cronologiilor CHEG 
și VASS, pentru care t este 2,6 dar TVBP este 11,9, TVH este 11,1 Glk are valoarea 74***. 
Aceeași situație dar cu amplitudine mai scăzută este și în cazul seriilor VASS și TNES, pentru 
care t este 0,2, TVPB este egal cu 6,6, TVH este 6,3 și Glk are valoarea de 68***. 

Influența precipitațiilor asupra creșterii radiale medii, pentru seriile ce intră în 
componența cronologiei regionale (CR1) este semnificativă în lunile noiembrie precedent și 
aprilie, anul curent. Seriile ce răspund puternic la această variabilă climatică sunt: CHEG, 
CHES, TNES, TISG, VASS, DOLS, PILS, CODS, LETS și VIZG (Figura 5.127). Se poate 
constata răspunsul aproximativ identic al seriilor la factorul climatic discutat, din analiza 
curbelor de variație lunară a corelației dintre indici reziduali de creștere și precipitațiile medii. 

Seria ce răspunde cel mai clar la variațiile regimului precipitațiilor din timpul sezonului 
de vegetație este cea de gorun de la Vizantea. Pentru această serie s-a calculat valoarea cea 
mai mare a corelației, în aprilie (0,37). Semnificativi și pozitivi sunt și coeficienții din lunile 
septembrie și noiembrie precedent, respectiv ianuarie, martie, mai și septembrie. În anul 
precedent s-a calculat un coeficient de corelație pentru seria medie CHES de 0,40, în luna 

CARS CHEG CHES CODS DOLS LETS PILS TISG TNES VASS VIZG Glk TV
CARS 8.3 9.4 7.5 5.8 9.7 8.3 6.6 1.6 5.3 5 73 32.6
CHEG 67 19.9 9.6 12.4 11.7 2.7 7.1 9.7 2.6 8.3 82 18.8
CHES 68 84 8.1 9.3 10.8 4.4 8.9 4.8 5.9 8.6 79 15.4
CODS 68 74 76 7.3 8.6 6.7 1.8 4.3 7.8 4.3 77 10.3
DOLS 56 62 61 66 7.7 5.3 4.9 7.3 1.4 9.4 76 17.4
LETS 61 57 55 56 50 1.7 4.9 5 3.1 6.4 63 15.9
PILS 62 68 64 62 78 55 3.8 2.4 8.5 1.7 80 9.1
TISG 59 68 67 66 61 56 66 4.8 6.4 9 70 10
TNES 60 65 65 64 63 50 64 59 0.2 7.4 76 12.8
VASS 64 74 77 74 66 55 69 74 68 3.5 82 6.3
VIZG 63 71 69 65 62 60 65 70 61 73 74 10.4
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noiembrie. Observația comună tuturor seriilor ce intră în alcătuirea cronologiei medii CR1 
este că precipitațiile condiționează semnificativ și pozitiv creșterea, atât în sezonul de 
vegetație curent cât și cel precedent.  

 

Figura 5.127. Corelația dintre parametri climatici și seriile dendrocronologice reziduale RW 
locale. 

Din analiza condiționării creșterii radiale de către temperatura medie se observă că 
aproximativ toate seriile sunt influențate semnificativ în lunile aprilie și iunie. Comun pentru 
toate seriile dendrocronologice este faptul că s-a calculat, indiferent de lună, cel puțin o 
valoare peste limita semnificației. În majoritatea cazurilor coeficientul de corelație este 
negativ. Cel mai puternic condiționată de valorile acestui parametru climatic este seria de la 
Codri, în iunie (-0,32). 

Cea mai mare parte dintre corelațiile obținute pentru sezonul de vegetație al anului 
curent formării inelului de creștere radială sunt negative pentru lunile februarie, martie, 
aprilie, iunie și iulie. Prin aceasta se deduce că, influența climatului continental provenit din 
Est are capacitate de a limita în manieră extremă formarea creșterii radiale la stejarii din 
aceste zone. Începutul sezonul de vegetație este cel mai adesea condiționat de regimul termic, 
dovadă a acestui fapt stau valorile corelației cu temperaturile maxime ale lunii aprilie, când 
pentru seria de la Caraorman s-a calculat o corelație de -0,34. Precipitațiile, care sunt mai 
scăzute decât în Vestul țării aduc un aport benefic procesului de bioacumulare.  

Valoarea t calculată între seriile dendrocronologice, este medie, exceptând valoarea 
testului t dintre seriile VASS și TNES care este slabă (0,2). Raportate la cronologia regională 
rezultată din acestea coeficienții nu scad sub valoarea de 6,3 (VASS). Maximul valorii t s-a 
obținut între seriile de stejar și gorun de la Chetrosu, iar dintre seriile dendrocronologice și 
cronologia CR1, stejarul de la Caraorman este superior datorită valorii calculate de 32,6. 
Coeficientul de concordanță ce exprimă legătura dintre seriile individuale și cronologia 
formată este în medie de 76,2.  

Al treilea grup de cronologii medii brute a fost format din 10 serii dintre care 
menționăm: BANS, BISG, BISS, BMAS, BORG, BORS, MANG, MANS, MATS și SMAS. 
După cum se poate observa de această dată au fost acceptate pentru asociere atât serii de stejar 
cât și serii de gorun, deoarece valorile coeficienților de corelație nu au determinat o separare 
între ele. Coeficientul de corelație scăzut dintre seria medie de la Baia Mare și seriile 
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dendrocronologice de la Mănăstioara și Mătăsari este susținut și de coeficientul de 
concordanță Glk, dar și de testele de semnificație ale corelației precum T, TVBP și TVH.  

Analizând tabelul 5.61 putem observa valori foarte mari ale legăturii dintre seriile 
dendrocronologice și cronologia regională (CR2). Coeficientul t este foarte mare cu o 
puternică semnificație statistică în cazul seriei de stejar de la Mănăstioara (24,5).  Valoare a 
lui t mai mare de 10 se regăsește și pentru seriile de stejar de la Borlești, Bistrița și gorun de la 
Bistrița. Dacă în nordul țării valoarea t cea mai mare calculată în raport cu seria regională se 
regăsește gorunul de la Bistrița (25,3), în sud valoarea scade foarte mult, cel mai ridicat 
coeficient fiind calculat pentru seria de gorun Mănăstioara (MANG).  

Valoarea cea mai scăzută a coeficientului t s-a obținut pentru cronologia de la Satu 
Mare atunci când s-a comparat cu gorunul de la Mănăstioara. Din acest motiv am considerat 
că seriile de stejar și gorun de la Mănăstioara, respectiv stejarul de la Mătăsari pot fi analizate 
ca un subgrup al grupului CR2. De remarcat este faptul că seria dendrocronologică de la 
Banloc este mai puțin sensibilă la acțiunea factorilor climatici din anii extremi. Cu toate 
acestea suprapunerea sa peste cronologia regională caracterizată de coeficientul de 
concordanță Gleichlaeufigkeit este mare. Se poate nota pentru seria medie de la Banloc, unde 
coeficientul Glk are valoarea cea mai mică dintre seriile analizate, că și valoarea t este foarte 
mică (3,4).  

Valorile coeficienților t Baillie – Pilcher (TVBP) si t Hollstein (TVH) scad de cele mai 
multe ori atunci când crește valoarea lui t, și vice-versa. Exemplu în acest caz se poate oferi 
analiza dintre seriile de stejar de la Borlești și Bistrița unde valoarea t este de 12,3 iar TVBP 
este de doar 3,2, îndeaproape secondată de valoarea TVH (3,8). Exemplul contrar poate fi 
enunțat prin seriile de la Bistrița, care comparate între ele interspecific oferă coeficienți de 
31,3 (TVBP) și 29,1 (TVH) spre deosebire de valoarea t  de doar 17,5. Există și cazul în care 
coeficienții TVBP (4,3), TVH (3,9) și t (4,0) se înscriu în aceeași arie, așa cum este cazul 
relației dintre cronologiile medii BISG și BMAS. 

Tabel 5.61. Analiza legăturii dintre seriile dendrocronologice și cronologie 

 

Cronologia regională CR2 rezultată (Figura 5.128) se caracterizează prin creșteri ce 
variază în intervalul 0,17 mm·an-1 și 3,54 mm·an-1, media fiind de 1,84 mm·an-1. Asigurarea 
statistică a seriei regionale este redusă între anii 1827 și 1773 deoarece acesta este susținută 
doar de seriile dendrocronologice individuale brute ale seriei BISG, BISS și BORG. Mai mult 
decât atât, ultimii 10 de ani ai seriei indică creșteri foarte mici, cuprinse între 0,17 mm·an-1 și 
1,16 mm·an-1, cu o medie de 0,57 mm·an-1. Aceste valori aparțin seriei dendrocronologice de 
gorun de la Bistrița, care la rândul său este reprezentată pentru această perioadă doar de o 
singură serie individuală. 

Seriile dendrocronologice de la Banloc și Satu Mare sunt cele care induc cele mai mari 
variații în cronologia regională, creșterile radiale medii ale seriilor variind între 1,37 mm·an-1 
și 6,04 mm·an-1, respectiv 0,66 mm·an-1 și 3,75 mm·an-1. Parametrii statistici ai seriilor 

BANS BISG BISS BMAS BORG BORS MANG MANS MATS SMAS Glk TV
BANS 0,7 3,6 0,3 3,1 2,2 1,8 2,6 0,5 0,2 61 3,4
BISG 59 17,5 4,0 2,8 4,3 1,6 0,3 6,2 5,6 88 25,3
BISS 57 88 5,3 3,7 12,3 0,5 0,4 3,6 6,0 81 20,3

BMAS 64 67 62 1,2 6,8 0,8 0,3 0,3 6,0 70 5,8
BORG 58 71 65 70 4,3 5,6 4,2 4,1 2,3 75 6,1
BORS 55 74 69 74 77 1,3 1,0 4,4 4,8 76 9,7

MANG 55 64 64 54 62 61 24,5 5,9 0,1 72 6,6
MANS 53 61 63 55 63 60 87 3,5 1,1 70 6,4
MATS 56 61 61 55 58 60 76 79 1,8 69 7,2
SMAS 56 70 72 73 68 68 61 61 63 76 8,3
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dendrocronologice locale explică în parte asocierea acestora într-un grup omogen. 
Variabilitatea explicată de prima componentă principală este minimă la seria 
dendrocronologică de la Banloc. Acest fenomen se explică prin intermediul unui complex de 
factori care au o acțiune simultană asupra proceselor de acumulare de biomasă ale arborilor, 
cum ar fi excesul de apă stagnantă, excesul de săruri și apa freatică la adâncime foarte 
scăzută. Comparând celelalte 9 serii locale vom observa că acest parametru crește de la seriile 
localizate în nordul țării spre seriile din sud, ajungând la valoarea maximă de 71,25 la stejarul 
de la Mătăsari. În cazul seriilor de gorun s-a calculat procentul cel mai ridicat de variabilitate 
la seria MANG (50,22 %). 

 

Figura 5.128. Seriile dendrocronologice locale (negru) BANS, BISG, BISS, BMAS, BORG, 
BORS, MANG, MANS, MATS și SMAS; roșu – seria dendrocronologică regională (CR2). 

Sensibilitatea medie cea mai ridicată se regăsește în seria dendrocronologică de la 
Mătăsari (0,38), valoarea cea mai mică fiind la seriile BANS și BORS (0,23). Deși diferența 
nu este mare, putem remarca din acest punct de vedere o sensibilitate ridicată a seriilor 
dendrocronologice componente. Omogenitatea seriilor individuale ce compun cronologia 
CR2 este mare. Valoarea cea mai ridicată s-a calculat pentru seriile de la Mătăsari (0,83) și 
Mănăstioara (0,74). Valoare apropiată are și stejarul de la Bistrița (0,73). Corelația dintre 
seriile individuale luate două câte două scoate din nou în prim plan seria de stejar de la 
Bistrița cu valoarea cea mai mare (0,61), și în mod evident disproporționat la polul opus seria 
dendrocronologică de stejar de la Banloc (0,23). 

Prin compararea rezultatelor obținute din analiza corelației dintre creșterile reziduale ale 
arborilor, precipitații și temperatura minimă, medie și maximă se poate observa că toate seriile 
analizate variază aproximativ identic (Figura 5.129). Spre deosebire de primul grup aici se 
resimte efectul pozitiv al precipitațiilor din lunile martie, mai, iunie și mai puțin în aprilie 
respectiv iulie. Studiul comun al seriilor dendrocronologice medii locale ce compun 
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cronologia regională CR2 evidențiază în mod clar influența pozitivă a precipitațiilor și o 
influență negativă a temperaturilor medii lunare. 

 

Figura 5.129. Corelația dintre parametri climatici și seriile dendrocronologice reziduale RW 
locale. 

Pentru subgrupul din sudul țării s-au obținut valori ale temperaturii maxime ridicate cu 
efecte negative în lunile aprilie - august. Coeficientul de corelație cel mai ridicat s-a calculat 
pentru luna mai la seria de gorun de la Mătăsari. Al doilea subgrup reflectă o sensibilitate 
diferențiată în funcție de serie în ceea ce privește temperatura. Astfel în cazul temperaturii 
maxime, pentru gorunul de la Bistrița s-a calculat valoarea cea mai mare în aprilie (0,33). 
Aceeași valoare s-a obținut și pentru stejarul de la Banloc în luna iulie și gorunul de la 
Borlești în luna mai. 

Temperaturile medii au determinat calcularea corelaților nesemnificative în cazul 
seriilor de stejar la BISS și BORS. Corelații ridicate cu acest parametru s-au obținut începând 
din luna aprilie (-0,28, BISG) și până în luna august (-0,28, BANS). Valoarea cea mai mare s-
a calculat la seria BANS (-0,31). Pentru trei serii s-au obținut valori semnificative în luna 
septembrie, precedent, MANS, BANS și MANG, respectiv BMAS în luna noiembrie. Aceste 
serii nu manifestă o reacție puternică la acțiunea temperaturii minime, patru dintre ele nu au 
determinat obținerea de valori semnificative. 

Influența climatului regional se poate observa prin analiza corelațiilor ridicate dintre 
seriile dendrocronologice locale și cronologia medie regională CR2. Spre deosebire de aceasta 
microclimatul se resimte în fiecare serie dendrocronologică. Topoclimatul este și el evidențiat 
prin compararea seriilor de la diferite altitudini unde pot fi observate diferențieri notabile. 
Componenta climatică reiese din toate analizele ce stau la baza asocierii, prin urmare analiza 
seriilor la o scară mare, scoate în evidență și acțiunea macroclimatului. Puternica acțiune de 
favorizare sau defavorizare a acestui predictor asupra creșterii arborilor se observă la limita 
arealului speciei.  

Corelațiile dintre aceste serii dendrocronologice medii sunt de cele mai multe ori reduse 
(Figura 5.130). Uneori s-au calculat valori semnificative între serii foarte îndepărtate spațial 
cum este cazul gorunului de la Bistrița și stejarului de la Mătăsaru (t = 6,2), în detrimentul 
seriilor aflate în vecinătatea lor. Cu atât mai evident este fenomenul în cadrul aceleiași specii, 
ca de exemplu stejarul de la Mătăsaru și stejarul de la Mănăstioara (t=3,5). Pentru seriile de 
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stejar și gorun de la Bistrița și Mănăstioara putem observa corelații foarte puternice 
înregistrate pentru toți coeficienții calculați. Aceasta evidențiază o sensibilitate ridicată a 
arborilor din aceste zone la variațiile climatului. 

 

Figura 5.130. Localizarea geografică a seriilor dendrocronologice aferente cronologiei CR2. 

Ultimul grup de serii este compus din: AVRS, CASS, ROSS și VING. Încă de la 
început se poate remarca dispersia geografică mare a seriilor dendrocronologice medii locale 
ce intră în această asociere. Valoarea t este foarte scăzută în cazul analizei legăturii dintre 
seriile dendrocronologice locale. Aceeași tendință o are și coeficientul de concordanță. 
Valoarea t medie ce caracterizează seriile este de 4,1. Dacă excludem din calcul valoarea 
obținută între stejarul de la Roșiorii de Vede și gorunul de la Vintileasca, ce este maximă 
(10,5), media scade la 2,9. Chiar și rezultatul obținut din asocierea seriilor medii locale cu 
seria medie regională reflectă același grad scăzut al corelației, valoarea t fiind de doar 7,5 
(Tabelul 5.62). 

 Coeficientul de concordanță Glk mediu dintre seriile individuale este de 57, cu un 
minim calculat în cazul legăturii dintre stejarul de la Roșiorii de Vede și cel de la Avrămeni. 
Valoarea maximă explică o legătură intraspecifică obținută pentru stejarul de la Cașolț și 
Roșiorii de Vede (Glk = 62*). Între cronologia CR3 și seriile medii componente s-a calculat 
valoarea cea mai reprezentativă pentru Avrămeni (Glk = 71***). 

Creșterea medie radială a cronologiei regionale CR3 variază între 0,93  mm·an-1 și 4,54 
mm·an-1, cu o medie de 2,62 mm·an-1. Lungimea maximă a seriilor dendrocronologice medii 
locale este de 226 de ani (Figura 5.131). Seriile dendrocronologice medii locale care 
alcătuiesc cronologia regională provin de la altitudini  ce variază de la 87 m (ROSS) până la 
1017 m (VIZG). Acoperirea maximă a seriilor individuale este între 166 și 225 ani cu o medie 
de 169 ani. Lungimea maximă a seriilor medii locale cu o acoperire mai mare de 10 serii 



 

 191 

individuale brute este 207 ani (CASS) iar cea minimă de 134 ani (AVRS), media fiind de 164 
ani.  

Tabel 5.62. Analiza legăturii dintre seriile dendrocronologice și cronologie 

 

Creșterea radială medie a lemnului timpuriu din cadrul seriilor dendrocronologice este 
de 1,00 mm·an-1, maximumului creșterii s-a calculat la seria de stejar Roșiorii de Vede, iar 
minimumului la seria de gorun de la Vintileasca. Media creșterii radiale a lemnului târziu ce 
descrie seriile medii locale variază de la 0,73 mm·an-1 (VING) la 1,72 mm·an-1 (AVRS). Deși 
gorunul de la Vintileasca vegetează în condiții climatice extreme (1017 m altitudine), doar 
lemnul târziu are valorile cele mai mici lemnul de primăvară având dimensiuni apropiate de 
cele normale. 

 

Figura 5.131. Seriile dendrocronologice locale (negru) AVRS, CASS, ROSS și VING; roșu – 
seria dendrocronologică regională (CR3). 

Toate seriile dendrocronologice medii locale care prin comasare contribuie la formarea 
cronologiei regionale CR3 au un procent al variabilității explicate prin intermediul primei 
componente principale foarte ridicat. Media variabilității explicate de prima componentă 
principală pentru toate cronologiile locale este de 47,94 %. Lemnul târziu este foarte apropiat 
din această privință de lemnul total, valoarea sa fiind de 46,11 %, spre deosebire de lemnul 
timpuriu, pentru care s-a calculat un procent de 31,83 %. Sensibilitatea medie are valoarea cea 
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mai ridicată la seriile de lemn târziu (LW), ale stejarului de la Avrămeni (0,46). Valoarea cea 
mai scăzută obținută pentru seriile medii de lemn târziu aparține seriei de gorun de la 
Vintileasca (0,36).  

Seriile de lemn total și timpuriu ne arată o sensibilitate de numai 0,26 respectiv 0,21. 
Corelația seriilor individuale brute cu seria dendrocronologică medie este în medie de 0,62. 
Valoarea cea mai mare se înregistrează la lemnul total (0,69) al seriei ROSS. Parametrul 
statistic rbar care măsoară corelația dintre două serii dendrocronologice de creștere brute arată 
valori extreme de 0,72 (RW), 0,44 (EW) și 0,71 (LW), pentru seria de gorun de la Vintileasca. 
Valori foarte mici se regăsesc în seriile brute de stejar de la Cașolț (0,34) și Avrămeni (0,35). 

Corelațiile dintre precipitații, temperatură și seriile reziduale sunt pentru majoritatea 
seriilor medii locale sub limita semnificației, două sunt cronologiile individuale pentru care s-
au calculat coeficienți de corelație semnificativi (Figura 5.132). Doar temperaturile acționează 
în manieră negativă și semnificativă evidentă. Seria pentru care acești parametri climatici sunt 
cel mai puternic resimțiți este VING, aici s-a calculat un coeficient de -0,37 în septembrie 
precedent.  

La seria de stejar ROSS influența cea mai puternică s-a calculat în luna august pentru 
temperaturile maxime, de asemenea este negativă. Restul coeficienților variază într-o manieră 
atât de variată încât nu se pot face asocieri clare pe baza parametrilor climatici. Din analiza 
corelației, a coeficientului de concordanță și analiza primelor două componente principale 
rezultă că, aceste patru cronologii se asociază deoarece sunt situate în zone în care factorii 
climatici nu sunt nici limitativi, nici favorizanți, în procesele de formare a inelului radial de 
creștere.  

 

Figura 5.132. Corelația dintre parametri climatici și seriile dendrocronologice reziduale RW 
locale. 

Rezultatele obținute prin cele trei cronologii medii regionale au fost testate unele cu 
celelalte și am obținut următoarele rezultate: valoarea t calculată între cronologiile CR și CR1 
este de 10,1 susținută de un coeficient de concordanță semnificativ de 70***. Valoarea 
semnificației dintre cronologia CR și CR2 scade la 5,6, de asemenea coeficientul 
Gleichlaeufigkeit este semnificativ și mai redus comparativ cu asocierea precedentă 49**. În 
cele din urmă a fost testată valoarea t dintre CR și CR3, care s-a dovedit a fi foarte scăzută 
2,3, valoarea Glk fiind semnificativă (62**). Pentru cronologia CR1 valoarea t calculată în 
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raport cu cronologia CR2 este de 8,5, iar în raport cu CR3 este de 6,3. Între cronologiile CR2 
și CR3 valoarea t este ridicată, respectiv 7,8. 

 

5.133. Cronologiile regionale (negru) CR, CR1, CR2 și CR3; roșu – cronologia națională 
pentru stejar și gorun (CRROM). 

Deși în anumite cazuri așa cum este cazul cronologiilor de stejar de la Bistrița și Târgu 
Neamț între care valoarea t este de 9,9 și coeficientul Glk 60*** există o potrivire grafică 
foarte bună ele au fost separate diferit. Aceeași situație poate fi menționată între două 
cronologii mult mai apropiate spațial de această dată fiind vorba de gorunul de la Vintileasca 
și Vizantea, care analizate în comun arată o valoare t de 12,1. Dar conform obiectivului 
prezentei lucrări s-a dorit regionarea spațială a cronologiilor raportat la factorul climatic. 
Asocierea a presupus gruparea seriilor dendrocronologice locale cu răspuns similar la acțiunea 
favorizantă sau nefavorizantă asupra creșterii, a precipitațiilor medii și a temperaturilor 
minime, medii și maxime lunare. 

Valorile ridicate între cronologiile medii regionale ne-au permis combinarea acestora 
într-o cronologie cu aplicabilitate pentru toată țara (Figura 5.133). Cronologia națională are o 
întindere de 216 ani, cuprinsă între 1796 și 2011. Creșterea medie a seriei rezultate este de 
2,38 mm·an-1, cuprinsă în intervalul 1,20 mm·an-1 și 3,68 mm·an-1. De remarcat este faptul că 
aproximativ toți anii eveniment, cu o pondere mare în seriile dendrocronologice locale, pot fi 
observați și în seria națională. Validitatea sa va fi testată în capitolul următor unde se vor testa 
seriile locale, regionale și în cele din urmă seria națională. 

Din cele 11 serii dendrocronologice locale 3 sunt reprezentative pentru gorun și restul 
pentru stejar. Din acest motiv am considerat necesară testarea dispunerii componentelor 
principale ale seriilor separat pe specii. Gorunul de la Vizantea, Tisău și Chetrosu se asociază 
într-un grup, apoi Bistrița, Borlești și Mănăstioara în altul, și în final Pătrăuți și Vintileasca 
sunt separate (Figura 5.134). Acestea corespund întru totul cu grupurile formate în analiza 
efectuată în comun pentru speciile de stejar și gorun.  

Metoda de clasificare a datelor multivariabile, analiza primelor două componente 
principale, a permis testarea asemănării dintre seriile dendrocronologice la nivel micro-, 
mezo- și macroregional. Prin această analiză s-a încercat observarea modului de grupare a 
seriilor dendrocronologice din rețea. Utilizând indicii reziduali, rezultatul a permis 
identificarea seriilor pentru care influența majoritară este dictată de factorul ecologic. Prin 
introducerea în analiză a coeficienților de corelație și a funcțiilor de răspuns s-a obținut o 
segregare a seriilor pe grupe în raport cu factorul climatic limitativ. În acest caz prima 
componentă principală este reprezentată de semnalul climatic comun tuturor seriilor de indici 
iar componenta a doua explică diferențierea interspecifică.  
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Figura 5.134. Analiza în primele 2 componente principale a seriilor dendrocronologice de 
gorun în raport cu coeficienții de corelație dintre RW, precipitațiile și temperaturile medii. 

 

Figura 5.135. Analiza în primele 2 componente principale a seriilor dendrocronologice de 
stejar în raport cu coeficienții de corelație dintre RW, precipitațiile și temperaturile medii. 
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De remarcat este procentul foarte ridicat al primelor două componente principale care 
explică 82,31 % din variabilitatea creșterii radiale. Chiar și stejarul analizat separat (Figura 
5.135) a păstrat gruparea obținută în cazul analizei cumulate a celor două specii. La stejar se 
observă o variabilitate mai scăzută explicată de prima componentă principală (41,79 %), spre 
deosebire de gorun, unde s-a obținut valoarea de 67,74 %. 

Dacă considerăm seria de indici ca o sinteză a macroclimatului, prin analiza 
componentelor principale se încearcă a se stabili influența speciei asupra semnalului de înaltă 
frecvență conținut în seriile dendrocronologice. În acest studiu am efectuat și o analiză a 
variabilității spațiale la nivel intraspecific, care a avut ca scop identificarea condițiilor 
limitative la nivel macrozonal. Analiza realizată a scos în evidență zonele omogene din punct 
de vedere al răspunsului dendroclimatologic al stejarului și gorunului la oscilațiile climatice. 

Aranjarea în grupe a seriilor dendrocronologice în raport cu lemnul timpuriu și lemnul 
târziu nu s-a efectuat deoarece o asemenea analiză nu este concludentă. Rezultatele obținute 
sunt greu de implementat deoarece măsurătorile diferențiate sunt greu de realizat, în 
detrimentul acestora preferându-se analizele inelului total. Cantitatea și calitatea informațiilor 
este în mod cert superioară în cazul măsurătorilor diferențiate. Un alt motiv pentru care am 
preferat aranjarea pe grupe a seriilor dendrocronologice doar în raport cu lemnul total este că 
seriile de lemn timpuriu prezintă o variabilitate foarte scăzută. 
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6. Testarea cronologiilor elaborate prin aplicație de dendroarheologie 

6.1. Datarea seriei dendrocronologice flotante Dorna (DORA) 
Zonele din care au fost prelevate probe se află în nordul României, Bucovina, (Figura 

6.1). În apropierea construcțiilor nu se găsesc arborete de stejar, prin urmare am presupus că 
materialul lemnos provine din zone apropiate. Astfel, pe lângă o datare a anului aproximativ 
în care s-au edificat construcțiile vom răspunde și la întrebarea legată de proveniența 
lemnului. Construcțiile din care au fost recoltate probe, respectiv rondele, sunt poduri peste 
râul Dorna, în apropierea localității Vatra Dornei. 

 

Figura 6.1. Poziționarea lemnului arheologic prelevat din pilonii podurilor de pe râurile 
Bistrița și Moldova (Original). 

Din informațiile verbale oferite de localnici construcțiile au fost edificate la începutul 
secolului XX. Istoria confirmă afirmațiile care susțin faptul că în această zonă s-au dus lupte 
puternice pe parcursul celor două războaie mondiale. Nu în puține momente aceste locuri au 
constituit linia de front, motiv pentru care liniile de comunicație sprijinite de poduri erau 
foarte des construite și apoi distruse. Dovadă a acestui fapt stau mai multe rânduri de piloni, 
aliniați paralel unii la distanță redusă de ceilalți cu caracteristici asemănătoare (Figura 6.3). 
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Dintre probele recoltate doar pe râul Bistrița s-au identificat stejari, motiv pentru care doar 
acestea au fost analizate în acest studiu. 

Vatra Dornei se află la aproximativ aceeași distanță față de Suceava și Bistrița două 
locuri de unde putea proveni lemnul de stejar. Interesul în cunoașterea provenienței 
materialului lemnos poate oferi o idee asupra aspectelor de natură economică dar și socială, 
din perioadele începutului de secol XX în Bucovina. Transportul pe distanțe foarte mari era 
făcut cu ajutorul carelor tractate de cai sau boi, ceea ce implica costuri apreciabile și timp. Din 
acest motiv s-a conturat o întrebare: ce au preferat constructorii din acea vreme, deplasarea 
carelor cu lemn de la Bistrița peste pasul Tihuța, sau dinspre Suceava peste pasul Mestecăniș? 

După prelevare probele au fost prelucrate după cum s-a specificat în capitolul de 
metodologie conform cerințelor principiilor dendrocronologice. Probele după ce au fost 
măsurate s-au prelucrat statistic urmărind mai multe etape. Prima a fost interdatarea seriilor 
individuale brute între ele două câte două, pentru a se elimina erorile de măsurare dar și 
poziționarea exactă a acestora unele raportate la celelalte. Atunci când piesele din lemn au 
fost așezate în construcție erau în mod cert proaspăt tăiate, cunoaștem acest lucru din lemnul 
de alburn existent încă la câteva rondele. Deoarece la cei mai mulți piloni lemnul de alburn 
lipsește am presupus că acesta a fost îndepărtat prin acțiunea mecanică a materialelor dure 
transportate de apă, mai ales în perioadele ulterioare dezghețului de primăvară. Un factor 
important în îndepărtarea alburnului îl constituie și modificarea nivelului de apă în sezonul 
cald, când îmbibarea lemnului cu apă apoi eliminarea acesteia determină reacții mecanice ale 
lemnului cu densități diferite. 

A doua etapă a fost formarea unei serii dendrocronologice medii flotante din seriile 
dendrocronologice individuale brute. În mod normal, logic este ca o rondea chiar dacă 
prezintă excentricitate să conțină același număr de inele anuale de creștere. Dar, în acest caz 
în raport cu poziția pilonului, valabil doar pentru cei amplasați pe cursul apei, se pot observa 
degradări ale rondelei (Figura 6.4). Deoarece pot lipsi în unele locuri chiar zeci de ani, am 
ales a citi cele două radii pentru poziția în care s-au identificat cele mai multe inele anuale de 
creștere. 

Pentru început s-au format serii medii pentru fiecare rondea. Am efectuat citirea a două 
serii pentru aceeași rondea cu scopul de a se elimina parțial din variabilitatea indusă în 
interiorul arborelui, individuală. În final am aranjat seriile medii ale fiecărei rondele urmărind 
nivelul maxim de corelație dintre ele. Astfel s-a format seria dendrocronologică medie 
flotantă, prin care variabilitatea individuală este înlocuită în mare parte de cea a sitului (Figura 
6.2). 

 

Figura 6.2. Reprezentarea grafică a seriilor dendrocronologice medii pentru fiecare rondea 
(negru) și a seriei dendrocronologice medii flotante (roșu). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 20 40 60 80 100 120

Ir
 (m

m
·a

n-1
)

Anul



 

 198 

 

 

Figura 6.3. Imagini ale pilonilor din care au fost recoltate rondele (Original). 

Seria medie flotantă se caracterizează printr-o lungime maximă de 121 de ani. Pentru o 
perioadă de 64 de ani acoperirea statistică a seriei este de 9 serii medii, cuprinsă între inelul cu 
numărul 45 și 109. Pentru 105 ani seria dendrocronologică medie are o acoperire de doar 4 
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serii individuale medii, respectiv 8 serii individuale brute. Creșterea radială medie a seriilor 
individuale variază între 0,53 mm·an-1 și 5,61 mm·an-1, media fiind de 1,98 mm·an-1. 
Creșterea radială medie a seriei dendrocronologice flotante este de 1,88 mm·an-1 oscilând 
între valoarea minimă de 0,70 mm·an-1 și cea maximă de 3,60 mm·an-1.  

Tabelul 6.1 Valorile parametrilor statistici ce caracterizează legătura dintre seria 
dendrocronologică flotantă și seriile medii regionale. 

Referința OVL Glk GSL SSG CC TV TVBP TVH CDI 
AVRS 91 48  25 -11 1,0 0,4 0,1 1 
BANS 57 50  23 11 0,9 1,3 1,5 3 
BISG 121 48  6 55 7,3 1,2 0,9 3 
BISS 113 44  5 48 5,7 0,4 0 1 

BMAS 79 49  26 -20 1,8 1,0 0,9 3 
BORG 121 52  4 0 0 0,1 0,7 1 
BORS 40 67 * 43 34 2,3 1,7 1,0 6 
CARS 121 52  14 -21 2,3 0,3 0,6 1 
CASS 121 49  8 74 11,9 0,6 0,7 2 
CHEG 86 48  13 37 3,6 0,9 0,8 3 
CHES 95 49  15 -15 1,5 0,4 0,2 1 
CODS 38 38  11 -7 0,4 0,5 1,6 1 
DOLS 109 57  16 4 0,4 4,0 3,5 13 
LETS 121 48  14 6 0,7 1,8 1,7 6 
LIVS 95 46  11 16 1,6 0,1 0,5 1 

MANG 68 49  13 -13 1,1 0,5 0,1 1 
MANS 72 54  16 -20 1,7 0 0 0 
MATS 81 58  15 39 3,7 0,6 0,8 2 
PATG 9 63  0 -10 0,3 1,1 3,3 6 
PATS 17 56  0 -36 1,5 2,2 3,6 0 
PILS 97 55  22 -10 1,0 2,4 2,4 8 
ROSS 65 50  16 -7 0,6 0,6 1,2 2 
SMAS 28 63  7 19 1,0 1,8 2,1 4 
TISG 84 53  9 10 0,9 1,1 0,4 2 
TNES 115 56  13 77 12,8 0,3 0,8 2 
VASS 86 52  9 -16 1,5 1,4 1,4 4 
VING 121 53  13 13 1,4 0,2 0,9 2 
VIZG 83 49  9 -22 2,0 0,1 0,7 1 
ZMAS 109 53  11 -24 2,6 0,2 0,4 1 

Tabelul 6.2 Valorile parametrilor statistici ce caracterizează legătura dintre seria 
dendrocronologică flotantă și cronologiile medii regionale, respectiv cronologia 
națională reprezentativă pentru stejar și gorun. 

Referința OVL Glk GSL SSG CC TV TVBP TVH CDI 
CR 16 - - - - - - - - 
CR1 114 57  0 18 1,9 1,8 0,7 4 
CR2 112 46  0 31 3,4 1,0 0,3 2 
CR3 
CRROM 

121 
113 

53 
49 

 0 
0 

50 
41 

6,3 
4,7 

1,3 
0,9 

1,3 
0,8 

4 
2 
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6.4. Exemplu rondea din care lipsesc parțial inelele din ultimii ani ai creșterii arborelui 
(Original). 
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Pentru a testa importanța seriilor dendrocronologice locale și a cronologiilor regionale, 
am introdus în analiză toate seriile formate în această lucrare. Parametrii statistici analizați 
sunt următorii: coeficientul de concordanță (Glk), semnificația coeficientului de concordanță 
(GSL), semnătura Gleichlaeufigkeit (SSG), coeficientul de intercorelație (CC), valoarea t 
(TV), valoarea t Baillie – Pilcher (TV BP), valoarea t Hollstein (TV H), indicele de 
interdatare (CDI) și perioada de acoperire (OVL). Ultimul parametru este foarte important, el 
reprezentând acoperirea comună a seriilor testate. Valoarea t este condiționată de anii extremi, 
spre deosebire de parametrul Gleichlaeufigkeit, pentru care segmentele cu pantă asemănătoare 
oferă coeficienții cei mai ridicați. Prin urmare coeficientul de concordanță este condiționat de 
perioada de acoperire comună a seriilor. Din aceste considerente am ales ca parametru 
principal, în raport de care să considerăm datarea reușită, valoarea t. 

Din calculele efectuate a rezultat cea mai bună poziționare pentru seria flotantă în anul 
1908 (Figura 6.5). Acest an a fost consacrat prin valorile maxime ale parametrului t, oferite de 
două serii medii locale apropiate. Cel mai ridicat coeficient t s-a calculat folosind seria de 
stejar de la Târgu Neamț, respectiv 12,8. De asemenea gorunul de la Bistrița a determinat 
calcularea unei valori apreciabile a coeficientului t = 7,3. Stejarul de la Bistrița a determinat 
calcularea unui coeficient t = 5,7, inferior valorii obținute în cazul gorunului (Tabelul 5.1). 

 

Figura 6.5. Reprezentarea grafică a cronologiilor medii locale cu nivelul valorii t cel mai mare 
și a seriei dendrocronologice datate (DORA) 

Pentru seria de stejar Cașolț din vecinătatea Sibiului s-a obținut un coeficient t 
apreciabil, apropiat de valoarea calculată în cazul seriei de stejar de la Târgu Neamț, respectiv 
11,9. Acest caz este tipic pentru ”potriviri pur statistice”, respectiv din calcule o serie flotantă 
poate fi poziționată în cel puțin două sau trei perioade.  

Faptul că stejarul și gorunul de la Bistrița au determinat valori apreciabil diferite, 
evidențiază faptul că cele două specii pot fi deosebite atunci când sunt puse în operă, ele 
reacționează diferit la aceiași stimuli ecologici și climatici. Concluzia în cazul analizat este că 
lemnul aparține speciei gorun, și cel mai probabil provine de pe valea Bistriței, acesta fiind 
tăiat în anul 1908. 

Concluzia generală ce se desprinde din această aplicație este aceea că pentru o datare cât 
mai precisă și o poziționare cât mai exactă în timp și spațiu a seriilor dendrocronologice 
flotante supuse procesului de datare este necesară formarea de serii medii locale și nu 
regionale cu o replicație cât mai mare. Deoarece este imposibil a găsi lemn arheologic pentru 
a alungi în timp foarte mult astfel de serii locale este de mare importanță formarea și 
îmbunătățirea permanentă a seriilor regionale. În sprijinul acestei afirmații putem aduce 
nivelul valorii t combinată cu TVBP, TVH, CDI și Glk, dintre seria flotantă supusă procesului 
de datare (DORA) și cronologia regională CR1 din care face parte și seria medie locală de 
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stejar de la Târgu Neamț. Corelația dintre cronologia reziduală CR3 și seria DORA exprimată 
prin intermediul parametrului statistic t este superioară corelației seriei DORA cu CR1, dar nu 
este susținută de parametrul Gleichlaeufigkeit, care este maxim în primul caz (Tabelul 6.2). 

Prin rezultatele obținute se poate constata importanța formării de rețele de serii, precum 
și utilitatea lor în procesul de datare. Folosirea mai multor parametri statistici specifici este de 
asemenea recomandată, dar conform literaturii de specialitate este bine a se da credibilitatea 
cea mai mare valorii t. În datare de mare importanță o au și datele istorice care poziționează la 
o anumită scară temporală cronologia flotantă. 

6.2. Datarea seriei dendrocronologice flotante SARH 

În toamna anului 2011 în urma unor săpături arheologice și de consolidare a zidurilor 
Cetății Suceava au fost descoperite mai multe trunchiuri de stejari. Particularitatea acestora 
este că scoarța s-a conservat în condiții foarte bune în primele ore după excavare se putea 
chiar simți mirosul profund de tanin. Poziționarea este aproximativ orizontală, uneori anumite 
trunchiuri formează un unghi redus cu celelalte trunchiuri dispuse pe aceeași direcție (Figura 
6.6).  

 

Figura 6.6. Trunchiuri de stejar cu scoarță dispuși sub formă de eșafod (Original). 

Adâncimea până la care s-a excavat este de 4 m, iar lățimea de 3,5 m, construcția fiind 
de dimensiuni mult mai mari. Trunchiurile sunt poziționate pe două direcții perpendiculare, 
formând un eșafod. Porțiunile de fus ale arborilor ce formează unghiuri diferite în raport cu 
cele din vecinătate sunt mai scurte și ascuțite la vârf (Figura 6.7). La exterior aceste trunchiuri 
sunt decalate de restul vârful fiind cu aproximativ 50 de cm mai în afară.  
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Figura 6.7. Trunchi de dimensiuni reduse cu vârf ascuțit (Original). 

Între două trunchiuri suprapuse s-a constat un liant format din var, nisip și lut. În spațiile 
goale dintre trunchiurile de stejari se poate deosebi material de împrumut, cu consistență 
diferită de cel din apropiere. Acest fapt denotă o construcție de sine stătătoare. Poziția 
întregului edificiu raportată la zidurile cetății este în spatele zidurilor de apărare, construite 
din piatră, cel mai probabil în vremea lui Ștefan cel Mare. Întrebarea este ce rol avea această 
construcție, deoarece în Europa nu au fost semnalate nici un astfel de edificiu. Răspunsurile 
probabile sunt următoarele: 

• Zid de contraescarpă - răspuns valabil doar în cazul în care vechimea sa este mai mare 
decât cea a zidului de piatră. În acest caz vom lua în considerare că perimetrul dintre 
zidul propriu-zis al cetății și această construcție, din lemn umplută cu ”material de 
împrumut” și consolidată cu zidărie la îmbinări, iar din loc în loc cu țepușe, era inundată 
cu apă. Canalul prin care era deversată apa, trebuia să fie un loc greu de traversat de cei 
ce atacau cetatea. În sprijinul acestei ipoteze vine și o altă descoperire realizată în 
aceeași transectă de arheologii Florin Hău și Ștefan Dejan, respectiv o groapă de lut în 
care era o găleată din lemn, perfect conservată datorită excrementelor de cal în care a 
fost găsită. Această ipoteză dacă se confirmă poate pune un accent mult mai mare 
asupra conducerii Țării Moldovei dinainte de domnia marelui conducător Ștefan. 

• Zid de susținere construit pentru a proteja zidul de piatră, ambele fiind edificate în 
aceeași perioadă.  

• În funcție de lungimea sa poate fi și o construcție ulterioară, chiar și în anii 1980, când 
s-au produs modificări în exteriorul cetății. Până în această perioadă intrarea în 
interiorul zidurilor de apărare se făcea prin apropierea eșafodajului descoperit prin 



 

 204 

transectă. Prin urmare dacă lungimea sa este redusă este posibil a fi un suport de sprijin 
pentru podul ce asigura intrarea în cetate. 
În urma analizei personale am identificat următoarele caracteristici: 

• Lemnul folosit aparține genului Quercus spp. 
• Lemnul a fost pus în operă imediat după tăiere, ce s-a realizat primăvara cel mai 

probabil în lunile aprilie – mai. 
• Proveniența lui este cel mai probabil din apropierea construcției, respectiv Lunca 

Sucevei sau colinele din apropiere. 
• Probele au fost prelucrate, măsurate și interdatate, formând o cronologie medie flotanta 

ce acoperă o perioadă de 68 de ani. 
Rondelele prelevate din șase trunchiuri au fost prelucrate conform metodologiei 

discutate, iar măsurarea lățimii inelului anual de creștere s-a realizat cu ajutorul programului 
TSAPWin, cu precizie de 1/1000 mm. Creșterea medie a seriei flotante este de 1,58 mm·an-1, 
cuprinsă în intervalul 0,36 mm·an-1 și 3,58 mm·an-1 (Figura 6.8). Un număr de 27 inele de 
creștere începând cu al nouăsprezecelea de la scoarță au lățimea sub 1 mm, media lor fiind de 
0,47 mm·an-1. Acest aspect poate fi observat cu ochiul liber pe carota de creștere (Figura 6.9). 
Grupul de inele cu creștere redusă reprezintă un model, care poate asigura o precizie ridicată a 
datării dendrocronologice. Sensibilitatea maximă a seriei RAW flotantă SARH este ridicată 
0,33, iar cea minimă de doar 0,22. Pentru același tip de serii parametrul statistic rbar este în 
medie de 0,71.  

 

Figura 6.8. Reprezentarea grafică a seriilor dendrocronologice pentru fiecare rondea (negru) și 
a seriei dendrocronologice medii flotante (roșu). 

Seria dendrocronologică flotantă SARH a fost testată în raport cu seriile medii 
individuale locale din zona Moldovei și cu cronologiile regionale care au în componență 
aceste serii. Valorile parametrilor statistici calculați nu sunt concludente. Seria 
dendrocronologică medie de la Avrămeni a poziționat seria flotantă SARH în anul 1957. 
Pentru acest caz valoarea t este de 0,5, TVBP = 2,5, TVH = 2,1. Spre deosebire de aceasta 
valoarea coeficientului de concordanță este de 64*. Deoarece lungimea seriei este foarte 
redusă nu putem considera ca fiind corectă datarea folosind coeficientul Gleichlaeufigkeit, 
care urmărește în mod consecvent alura seriilor, anii eveniment fiind mult mai concludenți în 
această ipostază. Stejarul și gorunul de la Chetrosu indică anul 1952, ca fiind anul în care au 
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fost tăiați arborii analizați. Deși valoarea Glk este 73***, iar coeficientul de intercorelație este 
de 32, valoarea t este de doar 2,7. t Baillie – Pilcher (TV BP), valoarea t Hollstein (TV H) 
sunt nesemnificativ mai mari decât t, respectiv 3. 

 

Figura 6.9. Rondea recoltată din trunchiurile de lemnul arheologic, provenit de la Cetatea de 
scaun a Sucevei (Original). 

Stejarul de la Codri indică anul 1942, de asemenea cu un coeficient de concordanță 
puternic 61*, dar de această dată coeficientul de intercorelație este negativ -14. Valoarea t = 
1,2, TVBP = 2,5 și TVH = 2,0. Anul 2008 este indicat de seria de la Dolhasca prin 
coeficientul Glk de 58, iar valoarea t este 0,8. Seria dendrocronologică de la Liveni a 
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determinat stabilirea anului 1953 ca fiind o datare posibilă cu o valoare a indicelui de 
interdatare (CDI) de 13. TNES, seria de stejar de la Târgu Neamț a obținut în anul cel mai 
bine poziționat, 1952, valoarea t = 0, deși indicele de interdatare este 11 și coeficientul de 
concordanță 64*. 

Dintre cronologiile regionale pentru CR s-a obținut anul 1991, t este 1,9, TVBP = 3,0 și 
TVH = 2,2. Coeficientul de concordanță (Glk) este semnificativ 65**, coeficientul de 
intercorelație este 23 și indicele de concordanță 11. Cronologia regională 1 are aproximativ 
același valori dar de această dată pentru anul 1953. Chiar și în cronologia regională 3 există 
seria de la Avrămeni, iar anul propus de aceasta este 1815. Valoarea t este foarte mare 11,8, 
spre deosebire de TVBP = 2,4 și TVH = 2,2. Coeficientul de concordanță (Glk) este 
semnificativ 68*, coeficientul de intercorelație este de 91, iar indicele de interdatare doar 12. 
Aceasta pare a fi o posibilă datare a anului în care au fost tăiați arborii analizați. Dar, 
analizând și perioada de acoperire a celor două serii, respectiv seria ce trebuie datată și 
cronologia regională CR3, vom observa că perioada comună este de doar 32 de ani. Aceasta 
este mult prea redusă, cunoscut fiind din literatura de specialitate că este necesar pentru o 
datare satisfăcătoare a unui minim de 50 de inele anuale de creștere. 

Prin rezultatele obținute putem spună că seria de stejar flotantă SARH, prezintă 
potențial ridicat de datare, datorită celor 27 de inele de creștere redusă ca induc un model 
local. Dacă în prima parte a existenței arborilor analizați se poate vorbi despre o creștere 
accentuată a lemnului juvenil, după cele 27 de inele se poate constata de asemenea o creștere 
mult sporită a inelelor anuale. Astfel, în al 58 – lea inel de creștere valoarea creșterii medii 
este de 3,58, maximul măsurat pentru această serie. Referitor la cea de-a treia ipoteză 
formulată precum că edificiul aparține unei perioade relativ recente, aceasta este infirmată de 
valorile coeficientului t calculate cu seriile medii locale și cronologiile medii regionale. 

Din rezultatele obținute se poate concluziona faptul că stejarul poate fi separat de gorun 
atunci când lemnul este pus în operă. Seriile de stejar și gorun din aceeași locație geografică 
pot răspunde diferit la factorii limitativi. În schimb, sunt aproximativ similare atunci când 
arboretele vegetează în optimul ecologic. De asemenea seriile formate pot fi folosite cu succes 
în datare. Un obiectiv ce trebuie îndeplinit în viitor este alungirea cronologiilor regionale, 
pentru a putea data cu succes obiecte cât mai vechi. 
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7. Concluzii și contribuții originale 

7.1. Concluzii cu privire la rețeaua de serii dendrocronologice 

Necesitatea studiului reiese din lipsa unor astfel de cercetări realizate pe rețele pentru 
speciile de stejar și gorun, cunoscut fiind faptul că fenomenul de încălzire globală este o 
realitate cu implicații severe asupra speciilor forestiere aflate la limita inferioară a vegetației. 
Cunoașterea modului de reacție a arborilor la acțiunea factorilor climatici este foarte 
importantă, pe baza acestor date putându-se face prognoze ale evoluției viitoare. Rezultatele 
obținute pot fi utilizate în diverse domenii precum dendroarheologia, dendroclimatologia, 
dendroecologia, etc.  

Au fost elaborate 20 de serii dendrocronologice noi și au fost remăsurate integral 9, 
pentru întreg spațiul Carpatic. Din totalul de 29 de serii dendrocronologice medii locale 21 
sunt pentru stejar și 8 pentru gorun, pentru formarea lor fiind folosite un număr de 1051 de 
arbori. Seria dendrocronologică cu cea mai mare lungime în timp este reprezentată de stejarul 
de la Caraorman, acoperind perioada cuprinsă între anii 2006 și 1725. Pentru gorun seria 
dendrocronologică cea mai lungă este cea de la Bistrița, cu o acoperire în timp de 237 de ani, 
între 1773 și 2009. Seria cea mai scurtă s-a măsurat pentru gorunul de la Pătrăuți (109 ani). 
Geografic seriile dendrocronologice sunt dispuse în intervalul 21°11'-29°30' longitudine 
Estică și 44°07'-48°58' latitudine Nordică, urmărind toate formele de relief care pot crea 
topoclimate caracteristice. Altitudinea de la care au fost prelevate probe de creștere este 
cuprinsă între 2 m și 1017 m.  

Măsurarea inelului de creștere s-a realizat pentru prima dată în România diferențiat în 
raport cu elementele anatomice majore constitutive, respectiv: lemn timpuriu (EW), lemn 
târziu (LW) și inel anual (RW). Lățimea inelului de creștere radială variază în raport cu aceste 
caracteristici, astfel pentru lemnul total creșterea medie a seriilor locale este cuprinsă între 
valoarea de 1,24 mm·an-1 (seria de stejar de la Baia Mare) și 3,60 mm·an-1 (la seria de stejar 
de la Podu Iloaiei). Pentru gorun valoarea cea mai mare este 2,62 mm·an-1, și s-a măsurat 
pentru seria dendrocronologică Pătrăuți, iar valoarea cea mai mică este de 1,26 mm·an-1 
(VING). Valoarea medie a creșterii radiale, pentru seriile dendrocronologice, este de 2,28 
mm·an-1. 

Lățimea lemnului târziu oscilează între valorile 0,79 mm·an-1 (stejarul de la Baia Mare) 
și 2,21 mm·an-1 (stejarul de la Podu Iloaiei), cu o medie de 1,36 mm·an-1. Seria de gorun de la 
Pătrăuți are creșterile cele mai mari (1,73 mm·an-1), iar cea de la Vintileasca cele mai reduse 
(0,73 mm·an-1). Lemnul timpuriu se caracterizează printr-o amplitudine a variației mult mai 
scăzută decât în cazul primelor două tipuri de lemn, creșterile de cele mai multe ori fiind 
uniforme. Valoarea cea mai mare a creșterii radiale, pentru stejar s-a măsurat la seria PILS 
(1,37 mm·an-1), iar cea mai redusă la BMAS (0,43 mm·an-1). Valoarea cea mai redusă a 
creșterii radiale la gorun este regăsită în seria dendrocronologică VING (0,53 mm·an-1), 
superioară stejarului, iar cea mai mare la seria PATG (0,90 mm·an-1). Pentru unele serii 
dendrocronologice lățimea lemnului timpuriu, pentru perioade determinate în timp, este mai 
mare decât cea a lemnului târziu. Această informație este importantă deoarece în cazul acestor 
excepții variabilitatea lățimii inelului anual este condiționă de lățimea lemnului timpuriu. 

Prin studiul dinamici în timp a indicilor de creștere analizați grafic se observă pentru 
anumite zone cu model de creștere identic al anilor eveniment. Prin analiza înaltei frecvențe 
cu precădere în cazul seriilor dendrocronologice de stejar și gorun din același areal se poate 
observa un procent foarte mare al intervalelor de pantă egale. Modificările structurale, ce au 
influență asupra proceselor auxologice, produse de factorii perturbatori sunt inexistente. 
Dinamica curbelor de creștere este în cea mai mare parte uniformă, fără variații majore de 
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creștere. Excepție face perioada juvenilă din prima parte a vieții arborilor, ce variază ca număr 
de ani de la o serie la alta.  

Numărul anilor eveniment negativi este mai mare decât cel al anilor pozitivi. Cei mai 
des regăsiți ani eveniment sunt 1983, 1946 și 1904. Anul eveniment negativ 1904 este regăsit 
în 20 de serii dendrocronologice locale. Anii eveniment calculați pe seriile de date climatice 
(Topor, 1963, Dragotă, 2006) se regăsesc integral în cel puțin două serii dendrocronologice 
locale.  

7.2 Concluzii cu referire la influența factorilor climatici asupra creșterii radiale 

S-a identificat o reacție comună a seriilor dendrocronologice la acțiunea factorilor 
climatici analizați, localizate în zone apropiate, indiferent de specie. Compararea 
coeficienților de corelație obținuți pentru lemnul total atât la stejar cât și gorun reflectă trei 
categorii de răspuns. Din prima categorie fac parte seriile dendrocronologice cu un răspuns 
ferm la acțiunea factorilor climatici reprezentați de precipitațiile medii, temperaturile medii, 
minime și maxime. Exemple în acest sens se dau seria de stejar de la Banloc (precipitațiile din 
iulie 0,33, temperatura maximă din iulie -0,32), gorunul de la Bistrița (precipitațiile din aprilie 
0,33 și iunie 0,31), gorunul de la Borlești (precipitațiile din aprilie 0,32 și temperaturile 
maxime din mai -0,32), gorunul de la Chetrosu (precipitațiile din luna noiembrie 0,38 și 
temperatura maximă din iunie -0,36), stejarul de la Chetrosu (precipitațiile din noiembrie 
0,39), stejarul de la Târgu Neamț și Dolhasca (precipitațiile din septembrie precedent 0,35), 
gorunul de la Mănăstioara (0,39 cu precipitațiile medii din mai), stejarul de la Vaslui (0,37 
pentru precipitațiile din noiembrie), stejarul de la Caraorman (-0,34 în aprilie pentru 
temperatura maximă). 

În cea de-a doua categorie se asociază seriile dendrocronologice cu un răspuns moderat 
la acțiunea factorilor climatici. Aici vom enumera seria dendrocronologică de la Podu Iloaiei 
(temperatura medie din luna februarie este de -0,24, iar precipitațiile din noiembrie 0,25), 
seria de la Letea (precipitațiile din decembrie și temperaturile minime din noiembrie -0,21, iar 
temperatura maximă este de -0,28), stejarul de la Baia Mare (-0,29, temperatura medie din 
luna mai, 0,27 precipitațiile lunii iunie), gorunul de la Tisău (0,31 precipitațiile lunii 
noiembrie, 0,29 precipitațiile din aprilie, 0,27 precipitațiile lunii mai).Într-o ultimă categorie 
pot fi incluse seriile pentru care nu s-a calculat nici o valoare semnificativă, CASS și LIVS. 
Tot din această categorie face parte și seria de la Roșiorii de Vede pentru care s-a calculat 
corelație semnificativă în luna august cu temperatura medie și maximă.  

Rezultatele obținute confirmă parțial cunoștințele conform cărora stejarul și gorunul 
răspund pozitiv la precipitațiile atmosferice și negativ la efectele temperaturii. Astfel, cea mai 
puternică corelație pozitivă calculată a fost pentru seria de stejar Pătrăuți, în cazul 
temperaturii maxime (0,44). 

Din calculul stabilității temporale a corelațiilor și funcțiilor de răspuns se poate observa 
că există factori climatici care condiționează creșterea constant în timp. Coeficienții 
semnificativi au fost calculați atât pentru lunile anului în curs cât și pentru lunile septembrie, 
octombrie sau noiembrie precedent. Toate cele trei serii analizate au obținut valori stabile în 
timp. Observațiile efectuate pentru unele serii receptive la acțiunea factorilor climatici reflectă 
importanța pe care o au temperaturile, uneori cele extreme (CARS), în ultimii 40 de ani 
asupra creșterii radiale. Fenomenul de încălzire globală determină valori din ce în ce mai 
semnificative negative în ultimii ani pentru temperatură la limita inferioară a arealului 
stejarului. La limita superioară se poate observa cum gorunul de la Vintileasca a determinat 
calcularea unor coeficienți de corelație ce scad de la valoarea maximă calculată în perioada 
1934 - 1954 (-0,52) până în 2006. Prin aceasta se poate deduce că temperaturile negative nu 
mai sunt atât de puternic limitative la limita superioară a arealului speciei, datorită creșterii 
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valorii medii generale a factorului climatic. Amplitudinea fenomenului de încălzire globală 
poate fi doar constatată nu și cuantificată prin acest studiu. Fenomenul este clar evidențiat la 
specia gorun deoarece se află la limita estică a arealului. 

În unele cazuri stabilitatea temporală este scăzută sau chiar puternic fragmentată pe 
intervalul studiat, dar pe ansamblu relația dintre creștere radială și climat este stabilă, sub 
raportul direcției de influență, cu fluctuații vizibile la nivelul intensității. Studiul realizat ne 
permite să afirmăm faptul că eventualele schimbări climatice viitoare, cu manifestări extreme 
ale factorilor climatici, vor avea efecte directe și imediate asupra ecosistemelor forestiere din 
zona de deal și câmpie. 

Prin rezultatele obținute se poate aprecia adevărata valoare științifică a arboretelor de 
stejar din România, acestea cumulând în esență o multitudine de aspecte întâlnite separat în 
diverse locații pe întinderi mari în Europa. Segregarea informațiilor cu privire la adaptarea 
stejarului la limita inferioară a vegetației se poate realiza în condiții optime în zonele din 
sudul și sud - vestul țării. Sensibilitatea ridicată a stejarului din anumite situri exprimă faptul 
că aici se resimte cel mai pregnant influența climatului, totodată acestea pot oferi informațiile 
cele mai concludente cu privire evoluțiile ulterioare ale arboretelor. 

7.3. Concluzii privind variabilitatea spațială a seriilor dendrocronologice elaborate 

Prin prezentul studiu s-au constituit patru nuclee regionale în jurul cărora au fost 
realizate cronologiile regionale cu un răspuns climatic asemănător. Primul grup este format 
din seriile dendrocronologice de stejar și gorun: Pătrăuți, Zamostea și Liveni. Aceste serii 
dendrocronologice se caracterizează printr-un răspuns omogen și similar la acțiunea 
temperaturii din luna mai. Rezultatele obținute din analiza componentelor principale utilizând 
coeficienții de corelație dintre precipitații, temperatura medie, minimă și maximă, respectiv 
seriile RES au fost confirmate de valoarea t și coeficientul de concordanță. 

În grupul al doilea sunt incluse seriile dendrocronologice de stejar: Caraorman, 
Chetrosu, Codri, Dolhasca, Letea, Podu Iloaiei, Târgu Neamț, Vaslui, respectiv gorun: 
Chetrosu, Tisău și Vizantia. Aceste serii s-au grupat în principal datorită răspunsului pozitiv 
la precipitațiile lunii noiembrie. Precipitațiile din luna septembrie a anului precedent formării 
inelului anual de creștere au contribuit într-o manieră mai restrânsă la această asociere. 

Al treilea grup este format din seriile: BANS, BISG, BISS, BMAS, BORG, BORS, 
MANG, MANS, MATS și SMAS. În cadrul acestui grup s-au sesizat diferențe între seriile din 
Nordul țării și cele din zona Subcarpaților, respectiv Câmpia Titu, motiv pentru care au fost 
tratate ca două subgrupuri. Asocierea seriilor din grupul trei a fost posibilă datorită reacției 
comune la precipitațiile din ianuarie și iulie. 

În ultimul grup s-au grupat seriile de la Avrămeni, Cașolț, Roșiorii de Vede și 
Vintileasca. Caracteristicile acestui grup sunt valori ale corelației nesemnificative și un 
răspuns variat pe întreg anul calendaristic la factorii climatici. Prin analiza primelor două 
componente principale, a valorii t și coeficientului Gleichlaeufigkeit s-a putut observa o 
legătură strânsă între serii, chiar dacă distanțele geografice dintre ele sunt mari. 

7.4. Contribuții originale 

Cercetările întreprinse în cadrul prezentei teze de doctorat sunt în cea mai mare parte 
fundamentale, exceptând aplicația de datare a lemnului arheologic. În cadrul prezentului 
studiu  fiind analizată relația dintre procesele de creștere radială și factorii meteorologici 
pentru principalele specii ale genului Quercus, respectiv Q. robur și Q. petraea. Rezultatele 
obținute pot fi aplicate în cercetări precum: datarea obiectelor confecționate din lemn, analiza 
climatică pe baza inelelor de creștere, analiza ecologică a stejarilor, etc. Principalele 
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contribuții personale cu caracter de originalitate promovate prin teza de doctorat sunt 
următoarele: 

" S-a format prima rețea de serii dendrocronologice pentru stejar și gorun, conform 
cerințelor internaționale, din România. Pentru aceasta s-au completat cele 9 serii 
existente cu altele 20 la nivelul întregii țări, elaborându-se prin metode statistice 
consacrate 29 de serii dendrocronologice locale, 4 cronologii regionale și una 
națională. 

" Pentru prima dată în România s-au format serii de creștere diferențiate în cadrul 
inelului anual pentru lemnul timpuriu, lemnul târziu și lemnul total. S-au evidențiat 
deosebiri, pentru prima dată, între seriile dendrocronologice de stejar și gorun, 
stabilindu-se că stejarul și gorunul se pot deosebi dendrocronologic. Pentru prima dată 
s-a demonstrat faptul că lemnul timpuriu în anumite condiții poate induce variabilitate 
în cadrul lemnului total. S-a demonstrat pentru prima dată că stejarul și gorunul din 
aceleași zone geografice prezintă o reacție comună, dar de intensitate diferită. 

" S-a realizat cea mai complexă cercetare științifică cu implicații de dendroclimatologie 
și dendroarheologie din România. Pentru prima dată în România au fost analizate 
efectele temperaturilor extreme asupra creșterii radiale a arborilor, pentru stejar și 
gorun. Pentru prima dată în România s-a realizat o analiză complexă pentru 
cuantificarea stabilității temporale a legăturii corelative și a funcțiilor de răspuns dintre 
precipitațiile medii, temperatura medie, minimă și maximă, respectiv seriile de lemn 
timpuriu, târziu și total ale stejarului și gorunului. S-a demonstrat că la nivel temporal 
relația dintre factorii climatici și seriile diferențiate ale stejarului și gorunului este 
stabilă, sub raportul direcției de influență, dar variabilă în ceea ce privește intensitatea. 

" este prima cercetare din România de regionare dendroclimatică a stejarului și 
gorunului realizată prin intermediul analizei componentelor principale, cumulate cu 
analiza corelației, a coeficientului de concordanță (Gleichlaeufigkeit) și a testelor t, t 
Baillie–Pilcher (TVBP) și t Hollstein (TVH), caracteristice dendrocronologiei. Pentru 
prima dată în România s-a realizat o analiză a variabilității spațiale a seriilor 
dendrocronologice de stejar și gorun, interspecific și intraspecific. Prin metode 
statistice s-au calculat anii eveniment pentru toate zonele țării, în condiții de 
topoclimat specific.  

" Prin aplicația de dendroarheologie s-a demonstrat că există diferențe importante între 
serii apropiate spațial, informând asupra utilității seriilor locale. S-a arătat necesitatea 
formării de serii dendrocronologice cât mai îndepărtate în timp prin completarea celor 
existente. S-a demonstrat utilitatea seriilor diferențiate de stejar și gorun, deosebirile 
dintre ele pot conduce la identificarea speciei după ce lemnul a fost pus în operă. 

Studiul efectuat reflectă capacitatea enormă pe care o posedă inelul anul de a explica 
diverse fenomene corelate cu creșterea sa, care se multiplică foarte mult atunci când 
fenomenele sunt studiate pe rețele mari. Cercetarea efectuată a avut ca bază formarea de serii 
dendrocronologice și în final cronologii cât mai lungi pentru stejar și gorun. Arborii vii au 
reprezentat punctul de plecare, pentru ca prin cercetări viitoare cronologiile propuse să fie 
alungite în timp cu cele provenite din lemn arheologic. Răspunsul climatic obținut poate 
constitui un motiv pentru continuarea cercetărilor climatice la limitele inferioară și superioară 
a arealului genului Quercus. 
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