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privind implementarea proiectului "NATIvE – Posibila recuperare, mediata de 
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I. INTRODUCERE – CONTEXTUL ȘTIINȚIFIC 

Schimbările climatice (i.e., secete tot mai dese, mai intense şi mai severe; IPCC 

2013) au capacitatea de a produce declin şi mortalitate în rândul arborilor (Allen et al., 

2010; Allen et al., 2015; Hartmann et al. 2018) şi de a afecta deci serviciile ecosistemice 

oferite de către păduri (i.e., combaterea schimbărilor climatice, producţie de lemn, 

servicii sociale, etc.; Pan et al. 2011; Bonan 2016). Pe lângă secetele severe asociate 

schimbările climatice, măsurile de management au şi ele capacitatea de a determina 

compoziţia pădurilor deoarece anumite măsuri de management precum execuţia de 

plantaţii pot favoriza anumite specii de arbori (i.e., specii non-native de exemplu) în 

defavoarea altora (i.e., specii native de exemplu). Compoziţia pădurilor (i.e., speciile de 

arbori) este aşadar critică în a înţelege de ce anumite specii de arbori par a fi mai 

afectate (i.e., declin şi mortalitate) de schimbările climatice decât altele. În acest sens, 

variabile precum situația actuală a pădurilor (i.e., specii autohtone vs. specii alohtone), 

structura lor (plantații vs. păduri naturale), sau predispoziția genetică a diferitelor specii 

de arbori sunt factori cheie ce ar trebui luați în considerare pentru o mai bună înțelegere 

a viitorului pădurilor noastre. 

În România, conform ultimului Inventar Forestier Naţional (IFN, 2018), pădurile 

ocupă aproximativ 7 milioane ha. Deşi clima României este una de tip temperat-

continental, modelele climatice estimează că aici temperaturile vor creşte cu până la 2-3 

grade celsius în timp ce regimul precipitaţiilor este posibil să scadă cu până la 10% până 

la sfârşitul secolului XXI, secetele reprezentând aşadar o adevărată ameninţare în aceste 

regiuni (Collins et al. 2013). Efectele secetelor severe asociate cu schimbările climatice 

şi-au făcut deja simţită prezenţa, în România înregistrându-se deja evenimente 

importante de declin şi mortalitate în rândul a diferite specii de arbori (Barbu and Popa 

2001; Curiel Yuste et al. 2019; Sidor et al. 2019; Hereş et al. under review). În concret, 

specii de conifere precum Pinus sylvestris (L.; pin silvestru sau pin comun) și Pinus 

nigra (Arn., pinul negru) par a fi printre cele mai afectate, cel puțin în unele zone 

precum cea a Brașovului (Foto 1, A.-M. Hereş; Curiel Yuste et al. 2019), în timp ce 



specii de foioase precum Fagus sylvatica (L; fag) şi Quercus petraea (Matt. Liebl.; 

gorunul) nu par a suferi foarte mult în acest sens. Una dintre principalele diferenţe 

dintre cele patru specii mai sus menţionate este faptul că pinul silvestru şi piunul negru 

au fost plantaţi în afara arealului lor de distribuţie, în timp ce fagul şi gorunul sunt specii 

native ce cresc în mod natural în jurul Braşovului. 

 

 

Foto 1 - Pin silvestru afectat de procese de declin și mortalitate în apropierea 

orașului Brașov (foto: Ana-Maria Hereș) 

 

II. OBIECTIVE NATIvE 

Prin intermediul proiectului NATIvE, se propune studierea, folosind metode 

dendrocronologice (i.e., inele anuale) şi inventare de teren, atât a creşterii istorice a 

speciilor de arbori alohtoni plantate (pin silvestru și pin negru) cât și a speciilor de 

arbori autohtoni (nativi) prezente în mod natural (fag şi gorun), precum şi a succesiunii 

secundare a pădurilor (i.e., regenerare) şi a competiţiei, în păduri din judeţului Braşov 

afectate de mortalitate în rândul coniferelor (i.e., pin silvestru şi pin negru). 

Obiectivele specifice ale proiectului NATIvE sunt așadar: i). analizarea creşterii 

istorice a speciilor de conifere alohtone plantate (pin silvestru și pin negru) în 

comparaţie cu cea a foioaselor autohtone prezente în mod natural (gorun și fag); ii). 

studierea diferitele strategii folosite de speciile alohtone plantate (pin silvestru și pin 

negru) şi de cele autohtone prezente în mod natural (gorun și fag) pentru a face faţă 

secetelor, şi a capacității acestor specii de arbori de a se recupera după ce s-au 



confruntat cu secete; şi iii). evaluarea succesului de regenerare a speciilor de conifere 

alohtone plantate (pin silvestru și pin negru) în comparaţie cu cea a foioaselor autohtone 

prezente în mod natural (gorun și fag). 

Obiective stabilite pentru etapa III (01/01/2020 – 30/06/2020): Studierea procesele 

de regenerare în păduri afectate de mortalitatea arborilor 

Activitate 3.1: Realizarea de analize statistice şi scrierea de articole în vederea 

publicării acestora în reviste de specialitate, activitate ce se continuă din Etapa II. 

Activitate 3.2: Diseminarea (conferinţă internaţională) rezultatelor finale ale 

proiectului NATIvE. 

 

III. REZULTATE NATIvE 

În cadrul celei de a treia etape s-au continuat activităţile de de analiză statistică a 

datelor şi de diseminare a rezultatelor. În acest sens, s-a finalizat şi analiza statistică pe 

datele de foioase (fag şi gorun). Mai precis, s-au analizat datele de creştere obţinute din 

măsurarea inelelor anuale. Aceste date au fost folosite pentru a vedea cum au crescut 

de-a lungul timpului aceste două specii şi cum se comportă atunci când au de-a face cu 

secete severe. Rezultatele acestui studiu au fost folosite pentru a realiza o teză de 

master. Această teză a fost realizată de către Petrea Ştefan sub îndrumarea dr. Hereş 

Ana-Maria (director proiect NATIvE) şi dr. Petritan Ion Catalin (profesor al 

Universităţii Transilvania din Braşov). Rezultatele acestui studiu arată că atât fagul cât 

şi gorunul prezintă creşteri pozitive semnificative de-a lungul timpului. În plus, ambele 

specii sunt reziliente la evenimente de secetă severă deşi prezintă strategii diferite în 

acest sens. În concret, fagul este adaptat să reziste secetelor severe fără să îşi reducă 

semnificativ creşterea atunci când are de-a face cu astfel de  fenomene (Figura 1). În 

schimb gorunul, chiar dacă în timpul secetelor severe se vede nevoit să îşi reducă 

semnificativ creşterea, reuşeşte să revină la nivelul creşterilor anterioare secetelor, 

recuperarea sa realizându-se într-o perioadă de maxim doi după (Figura 1). Rezultatele 

acestui studiu indică faptul că cele două specii de foioase native (i.e., fag şi gorun) au 

capacitatea de a face faţă cu succes evenimentelor de secetă, fiind mai bine adaptate 

pentru a înfrunta schimbările climatice decât speciile non-native de conifere plantate 

(i.e., pin silvestru şi pin negru). 

 



Figura 1 – Rezultate analize SEA (Supperposed Epoch Analyses): dezviere creştere 

(BAI = basal area increment) faţă de valori medii considerând o serie de evenimente: 

patru ani înainte de secete severe (-4, -3, -2, -1), în timpul secetelor severe (0; 1976, 

1987, 2002, 2012) şi patru ani după secete severe (1, 2, 3, 4). Culorile diferite indică 

indică dezvieri non-semnificative (gri) sau semnificative (negru) ale creşterii 

considerând simulări random (figură: Petrea Ştefan teză master) 

 

În paralel cu teza de master a lui Petrea Ştefan, s-a început lucrul la un articol în care 

se vor compara în mod direct cele două specii de conifere (i.e., pin silvestru şi pin 

negru) cu cele două specii de foioase (i.e., fag şi gorun) (Hereş et al. in prep.). În acest 

articol se va analiza creşterea (Figura 2) celor patru specii tinând cont de secete severe 

şi măsurile de management cărora au fost supuse aceste specii. Rezultatele preliminare 

indică faptul că intr-adevăr speciile de foioase sunt mult mai reziliente la secetă decât 

cele două specii de conifere. Trebuie remarcat faptul că astfel de studii nu sunt frecvente 

şi că măsurile de management, care au contribuit la structura actuală a pădurilor şi sunt 

deci critice pentru a înţelege mai bine procesele de declin şi mortalitate, sunt de multe 

ori ignorate. Efectul factorilor de mediu, precum clima (i.e., secete severe), asupra 

arborilor şi deci a pădurilor trebuie studiat şi înţeles ţinând cont de aspecte importante, 

precum măsurile de management, care pot fi determinante în ceea ce priveşte răspunsul 



acestora atunci când se confruntă cu situaţii de stres. Proiectul NATIvE umple aşadar un 

gol şi aduce informaţii importante legat de modul în care diferite specii pot face faţă sau 

nu cu succes secetelor severe în funcţie de condiţia lor de native sau non-native. 

 

  

  

Figura 2 – Creşteri anuale (basal area increment) ale celor patru specii studiate (pin 

silvestru, pin negru, fag şi gorun) de-a lungul timpului (Hereş et al. in prep.) 

 

Rezultatele obţinute în anul 2020 urmau să se prezinte în cadrul conferinţei Mixed 

Forests care ar fi avut loc în Lund (Suedia) în perioada 25-27 martie 2020. La această 

conferinţă directorul de proiect urma să prezinte un poster cu titlul „Mixed forests of 

allochthonous conifer and native broadleaf species from central Romania (Brasov)”. 

Acest lucru nu a fost însă posibil datorită situaţiei generate de către virusul COVID-19 

care a afectat întreaga lume. 

 

Managementul proiectului: 

În anul 2020 nu a fost necesară achiziţionarea de noi materiale sau echipamente 

deoarece în această ultimă etapă s-au realizat doar analize statistice, s-a lucrat la scrierea 

de manuscrise în vederea publicării de articole ISI şi s-a realizat teza de master a lui 

Petrea Ştefan. Aşadar, toate actvităţile corespunzătoare acestei etape au fost realizate la 

calculator nefiind necesară deplasarea în teren. În plus, activitatea de calculator este 

justificată şi de situaţia generată de către virusul COVID-19 care a restricţionat orice fel 

de deplasare atât la nivel naţional cât şi internaţional. Ca atare, conferinţa planificată 



pentru diseminarea rezultatelor proiectului NATIvE a fost şi ea anulată (Mixed Forests, 

Lund, Suedia). 

 

IV. CONCLUZII 

Activităţile (3.1 şi 3.2) propuse pentru etapa III a proiectului NATIvE s-au realizat cu 

succes pe parcursul anului 2020, conform planului de lucru. S-au realizat analize 

statistice şi s-au scris manuscrise ce vor fi trimise la reviste ISI de specialitate în 

vederea publicării. Pe lângă aceste manuscrise, în cadrul proiectului NATIvE s-a 

realizat o teză de master de către Petrea Ştefan intitulată „Native sessile oak and 

European beech species are able to cope with severe drought events” şi realizată sub 

îndrumarea dr. Hereş Ana-Maria (director proiect NATIvE) şi dr. Petritan Ion Catalin 

(profesor al Universităţii Transilvania din Braşov). Activitatea 3.2 a fost în cele din 

urmă imposibil de realizat datorită situaţiei generate de către virusul COVID-19. De 

menţionat faptul că directorul de proiect fusese acceptat la această conferinţă unde avea 

să prezinte un poster („Mixed forests of allochthonous conifer and native broadleaf 

species from central Romania (Brasov)”). 
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