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Etapa I – Identificarea zonelor cu risc ridicat de uscare și declin pentru stejarii din zona

extra-Carpatică, folosind baze de date climatice multiple. Rezultatele indică un risc ridicat

pentru arboretele din Sudul României, dar in același timp evidențiază diferențe semnificative

(p-value < 0.05) ale răspunsului arborilor in cazul folosirii de baze de date climatice diferite.

Proiectul vizează clarificarea următoarelor aspecte cheie, specifice zonei

extracarpatice: a) identificarea cauzelor implicate în declinul și mortalitatea

stejarilor; b) evaluarea factorilor de mediu, climatici, fiziologici și de creștere

care provoacă extinderea mortalității, c) analiza factorilor precizați prin

răspunsul creșterii arborilor în trecut comparativ cu tendința din prezent; d)

fundamente genetice, anatomice și fluxuri de carbon, apă și energie implicate în

procesele de adaptare. În baza rezultatelor obținute, urmărim (d) stabilirea unor

strategii de gestionare a arboretelor cu stejari în declin și (e) identificarea de

posibile soluții pentru conservarea ecosistemelor existente sau transformarea în

ecosisteme similare, mai bine adaptate dendrofenotipic capabile să asigure un

nivel similar de producție și alte servicii ecosistemice de viitor.

Obiectivele specifice de cercetare sunt următoarele:

OS1: Identificarea și caracterizarea climatică a zonelor cu ecosisteme forestiere

de stejari supuse unui risc ridicat de declin / uscare.

OS2: Analiza parametrilor auxologici, anatomici și genetici ai stejarului în

declin comparativ cu arborii sănătoși.

OS3: Identificarea proceselor fiziologice vulnerabile la variațiile factorilor

climatici și prognoza reacțiilor viitoare ale stejarilor.

OS4: Cuantificarea impactului schimbărilor climatice actuale asupra

fenomenului de declin și uscare a stejarilor, prin modelarea declinului pe zone

mari.

OS5: Crearea unei punți de legătură între rezultatele cercetărilor și factorii de

decizie, atât pentru o gestionare durabilă, cât și asigurarea biodiversității

ecosistemelor forestiere de stejari în zona extracarpatică.

Fig. 1. Arbori de stejar afectați de fenomenul de declin.

Fig. 2 Zona de studiu și principalele influențe climatice

de pe teritoriul României (conform Atlasului României,

1978); I. Nord-Atlantic; II. Baltic; III. Eurasian, cu

pronunțat caracter continental, manifestat prin ariditate

accentuată; IV. Pontic; V. Temperat continental de

tranziție; VI. Mediteraneean.

Fig. 3. Diferențele dintre cele trei

seturi de date C (CRU), E (E-OBS) și

R (ROCADA) folosite în studiu (a)

valorile de corelare reprezentate ca

hărți termice utilizând indicii lunari

medii; la fiecare valoare corespunde o

culoare în conformitate cu legenda;

(b) Tmean, (c) Tmin, (d) Tmax, (e)

Pmean; (f, g) Scorul Z calculat pentru

temperatura medie (f) și precipitarea

(g). (Nechita și al., 2019)

Fig. 4. Coeficienți de corelație semnificativi (p-value

<0.05) dintre suma lunară a precipitațiilor (Pmean) și media

temperaturilor lunare medii (Tmean), ale celor trei

cronologii de inele de creștere locale (AQR, AQP, BQR) și

media regională (ABQ). Trei măsurători indicând

parametrii inelului de creștere anual al arborilor s-au folosit,

respectiv, lemnul total (RW), lemnul timpuriu (EW) și

lemnul târziu (LW) care s-au corelat cu valorile ale

variabilelor climatice extrase din bazele de date CRU (C),

E-OBS (E) și ROCADA (R). Două tipuri de standardizări

ale seriilor de creștere radiale ale arborilor s-au folosit,

respectiv standard (STD) și rezidual (RES). Două specii s-

au folosit pentru analize, respectiv stejar (Quercus robur L.)

și gorun (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). (Nechita și al.,

2019)

Etapa II – Evaluarea variabilității spațiale și temporale și identificarea transferului semnalului climatic în creșterea radială a

stejarilor din estul României a permis identificarea de tipare specifice arborilor afectați de declin în raport cu cei viabili.

Fig. 5. Reprezentarea grafică a

creșterii radiale anuale a arborilor

individuali (a, b, c, d) și a valorilor

medii (e, f), pentru arborii din

categoria Tip A – afectați de

declin (roșu) și arborii din

categoria Tip B – arbori viabili

(albastru) din cadrul suprafeței de

probă Gura Humorului, pentru care

s-a analizat specia gorun. Graficele

c, d prezintă creșterile radiale

anuale reprezentate în vârsta

cambială aferentă fiecărui individ;

punctele indică valorile

individuale, linia continuă exprimă

creșterea medie anuală.
Fig. 6 Reprezentarea grafică a datelor

climatice corespunzătoare suprafeței de

probă Gura Humorului.

Etapa III – Componentele rezilienței exprimate după formularea propusă de Lloret et al., exprimă reducere creșterii arborilor pe

perioada fenomenului de stres (adesea cuantificat climatic ca fiind seceta) în raport cu creșterea din perioada premergătoare

(rezistența), respectiv post stres (reziliența). Rezultatele obținute indică comportamente diferite ale arborilor din același mediu

raportat la factorii perturbatori.

Fig. 10. Reprezentarea grafică a indicilor medii ai rezilienței,

rezistenței și recuperării pentru arborii de tip B. Punctat s-a

materializat numărul de serii individuale folosite pentru

calculul indicilor.

Fig. 7. Anii caracteristici calculați prin metoda Cropper

folosind o fereastră mobilă de 5 ani și un număr minim de

75% din numărul de serii individuale în care au fost

regăsiți, în arborii de tip A.

Fig. 8. Anii caracteristici calculați prin metoda Cropper

folosind o fereastră mobilă de 5 ani și un număr minim de

75% din numărul de serii individuale în care au fost

regăsiți, în arborii de tip B.

Fig. 9. Dispunere grafică comparativă a valorilor rezilienței,

recuperării și rezilienței, calculate pentru anii 2000 și 1952 la

arborii de tipul A (verde) și tipul B (roșu).

Etapa IV – Analiza dendrocronologică (creșterea radială – TRW și creșterea în suprafața de bază a arborilor – BAI) și genetică

(secvențierea de nouă generație NGS) a arborilor inventariați a permis identificarea de tipare doar în anumite suprafețe de probă.

Rezultatele au demonstrat valori corelative semnificative diferite între creșterea radială a arborilor și climat, raportat la tipul de

standardizare ales. Analiza genetică a trei suprafețe de probă din zona extra-Carpatică, regiunea Estică a permis identificarea a 7

haplotipuri pe baza polimorfismului mărimii produșilor observați la cei 8 markeri microsateliți cloroplastici (cpSSR). În total au fost

detectate 153 variante alelice în cadrul celor 8 locuși nucleari SSR analizați. Număr cel mai mare de variante alelice s-a stabilit în

populația de gorun din suprafața de probă S28 cu 111 variante alelice. Analiza multivariată a datelor, prin metoda PCoA, pentru

ambele seturi de marcheri genetici (cpSSRs și nSSRs), a evidențiat aceeași structurare genetică a populațiilor de cvercinee. În

populația S4 au fost identificate două haplotipuri rare, care sunt prezente doar la câte unul sau două exemplare, cum ar fi H02 și

H04. În cadrul exemplarelor din populația S3 (stejar) au fost identificate trei haplotipuri (H01, H03 și H05) care au fost detectate și

la exemplarele de gorun, dar ponderea haplotipurilor este diferită pentru fiecare specie

Fig. 11. Repartizarea arborilor analizați în raport cu

caracteristicile ADN-ului cloroplastic reprezentate de locus

alele și haplotip, respectiv distribuția valorilor multianuale ale

creșterii BAI și RW pentru arborii aferenți grupurilor G1 (roșu),

G2 (albastru) și G3 (verde).

Fig. 12. Reprezentarea grafică a frecvenței alelelor, respectiv

a frecvenței și numărul haplotipurilor ADN-ului cloroplastic.
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