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PREFAŢĂ

În numărul său din 18 decembrie 2003, cunoscuta publicaţie pariziană Le Figaro,
publica sub titlul “Stradivarius - viorile venite din frig” un interesant articol care
pune în evidenţă valenţele dendrocronologiei ca ştiinţă a descifrării informaţiilor
oferite de inelul anual. Plecând de la distribuţia inelelor anuale de pe faţa viorii “Le
Messie” cunoscutul dendrocronolog Henri Grissino-Mayer, profesor la
Universitatea din Tennessee, a constatat între altele că arborele din care a fost con-
fecţionată renumitul şi valorosul instrument muzical, a crescut în perioada 1577-
1687, suprapusă parţial peste aşa zisă “mica glaciaţiune” (minima Maunder) într-o
zonă de mică altitudine. Vioara a fost produsă în 1716 după ce lemnul s-a uscat un
număr de 29 de ani.

Lăsând la o parte aspectele de senzaţie, de fapt divers, oferite marelui public, tre-
buie subliniat faptul că dendrocronologia cu diversele ei ramuri, reprezintă instru-
mentul cu ajutorul căruia natura (care se ştie se lasă cunoscută pas cu pas, numai
prin dificile eforturi ştiinţifice) ne dezvăluie multiple secrete, care în alte condiţii ar
rămâne înglobate în lemn, necunoscute pentru totdeauna.

Dendrocronologia, vine să exploateze caracterul dual al arborelui : de cronicar şi
cronică, în acelaşi timp. Numai omul mai are această dublă însuşire, dar şi el este
afectat de subiectivitate şi erori, dovada fiind diferitele variante ale aceluiaşi eveni-
ment istoric. Arborele, în schimb nefiind expus influenţelor de natură socială,
politică sau religioasă, înregistrează cu fidelitate orice modificare la care este mar-
tor. Inelul anual poartă înscrisă orice schimbare intervenită în mediul proxim al
arborelui fie că i se datorează presiunii concurenţei sau competiţiei sau modi-
ficărilor mediului climatic, edafic, biologic, geomorfologic.

Dendrocronologia este o ştiinţă de graniţă relativ tânără, care în contextul gene-
ral al dezvoltării ştiinţifice va permite cercetătorului să descifreze din ce în ce mai
precis (să diminueze zgomotul) mulţimea de informaţii stocată şi pusă la dispoziţie
de către arbori.

După o strălucită lucrare de doctorat, susţinută în anul 2001 la Universitatea
“Ştefan cel Mare” din Suceava, care i-a conferit titlul neoficial de “cel mai tânăr
doctor din silvicultura română”, după un mare număr de teme ştiinţifice şi realizate
cu succes în ultimii ani, tânărul cercetător Ionel Popa a avut curajul de a aborda
frontal problemele de dendrocronologie, continuând cercetările sporadice începute
la noi în ţară.
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Mai mult decât atât, a încercat şi a reuşit să scrie primul tratat de dendro-
cronologie apărut în România concretizat în prezenta carte. Tinereţea şi competenţa
l-au ajutat să pună în valoare rezultatele dobândite în cadrul programului de cerce-
tare pe care l-a condus pe parcursul a numai 3 ani, fapt ce conferă lucrării eviden-
tul caracter de originalitate şi noutate.

Cunoştinţele de matematică şi informatică ale autorului asigură înaltul caracter
ştiinţific al lucrării.

Se remarcă faptul că la baza acestei cărţi a stat o asiduă documentare ştiinţifică
dublată de o multitudine de rezultate proprii. Acestea din urmă au darul de a actua-
liza şi de a promova cercetările dendrocronologice româneşti. Pentru cititorul spe-
cialist sunt deosebit de interesante atât informaţiile cu privire la evoluţia cercetărilor
cât şi cele referitoare la resursele dendrocronologice ale României. Acelaşi interes
îl prezintă prescripţiile metodologice şi aplicaţiile proprii realizate cu ajutorul unor
moderne instrumente statistice, de exemplu analiza în componente principale. De
aici rezultă caracterul unic al apariţiei editoriale în peisajul literaturii ştiinţifice sil-
vice româneşti.

Prin modul cum a fost gândită şi concepută, cartea reprezintă un instrument valo-
ros pentru specialiştii din învăţământ, administraţia şi cercetarea silvică, nefiind
altceva decât un pas înainte în dezvoltarea acestei fascinante ştiinţe, dendro-
cronologia.

Ne facem o datorie de onoare de a avertiza cititorul că despre autorul tânăr, com-
petent şi ambiţios, va mai auzi în curând. Îl rugăm să ţină aproape !

Radu Cenuşă




