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Rezumat 

Ecosistemele silvice din partea de Sud-Est a țării se remarcă prin diversitate biologică 

bogată, cu specii rare, aflate la limita arealului natural de răspândire, fapt indus de prezența 

teritoriului la contactul mai multor regiuni biogeografice. Aflate sub impactul modificărilor 

actuale de mediu, sensibilitatea ecosistemelor forestiere față de schimbările climatice/ 

aridizarea climei este/va fi direct relaționată capacității de a răspunde/de adaptare a acestora 

către aceste modificări. Estimarea expunerii speciilor mezofile de arbori față de aridizarea 

climei regionale este redată prin utilizarea concomitentă a indicilor eco-climatici Indicele 

de Ariditate De Martonne (IM) și Coeficientul Ellenberg (EQ). S-a constatat, că 

ecosistemele silvice din regiune dispun de un nivel înalt de vulnerabilitate față de aridizarea 

climei, cu tendințe spre un nivel foarte înalt de vulnerabilitate – condiții ce induc deficit de 

durată în umiditate și, respectiv, degradarea pădurilor. Tendințele accelerate de schimbare 

a climei, va determina schimbarea sensibilității speciilor forestiere la deficitul de apă (risc 

sporit), modificări în structura compozițională a ecosistemelor respective și deplasări 

corologice ale speciilor (de la pădurile mezofile de foioase din zona temperată se va trece 

la condiții climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor aride de cvercinee, cu specii 

termofile). Considerăm, că rezultatele prezintă interes practic în managementul durabil al 

sectorului forestier. 
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Introducere 

Pădurile reprezintă, pe lângă un factor determinant în menținerea echilibrului 

climatic și hidrologic al planetei, și habitat pentru o mare varietate de specii de plante și 

animale. Degradarea resurselor forestiere influențează starea altor resurse naturale 

(contribuie la fenomenele de distrugere a solului, creșterea aridității climatului, 

intensificarea vitezei vântului, creșterea frecvenței inundațiile, restrângerea arealului sau 

chiar dispariția a numeroase specii etc.). Dispersarea și fragmentarea resurselor 

forestiere, repartizarea lor neuniformă pe teritoriul țării, managementul inadecvat, 

poluarea componentelor de mediu etc., constituie factori cu impact negativ asupra 

exercitării funcțiilor eco-protective, de aprovizionare, de reglare ale pădurilor [15]. 

Studiile de evaluare și supraveghere a stării pădurilor, desfășurate la nivel global și 

regional s-au dezvoltat continuu, fiind actuale cercetările științifice cu caracter inter-

disciplinar de evaluare a efectelor principalilor factori care acționează asupra stării 

ecosistemelor forestiere, îndeosebi poluarea atmosferică și modificările climatice, 

cercetări promovate prin diverse programe ce au drept scop realizarea obiectivelor 

Convențiilor de mediu (International Co-operative Programme on Assessment and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) pe lângă Convenția 

asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (CLRTAP), 1979; IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) și prevederile protocolului de la Kyoto la 

Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 1992; „Agenda 2030” 

- ODD 13: Acțiune asupra climei și ODD 15: Viața pe Pământ etc.,) și documentele 

oficiale naționale (Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica 

Moldova, 2001; Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023 a Republicii Moldova; 

Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020, etc.) 

[7, 5, 16, 6, 14, 18, 19, 20, 21].  

Schimbările climatice devin unul dintre cele mai vizibile și evidente fenomene în 

aspect global, regional, dar și local, recunoscut prin modificările spațiale și temporale 

ale componentelor climatice. Ținând cont de poziția geografică a Republicii Moldova în 

partea de Sud-Est a Europei, unde ritmul schimbărilor climatice, conform estimărilor, 

este cu mult mai accelerat decât cel mediu global, se afirmă că manifestarea acestora va 

purta un caracter mai pronunțat în următorii ani, comparativ cu perioadele precedente, 

prin modificarea regimului temperaturii și al precipitațiilor [2, 12]. Cum schimbările 

climatice sunt asociate cu numeroase și complexe efecte adverse asupra componentelor 

de mediu, inclusiv asupra ecosistemelor forestiere, se preconizează că pădurile de 

foioase din zona temperat continentală se vor dezvolta în condiții de creștere a 

temperaturilor medii anuale cu 3-4oC, iar în unele arii, chiar cu 4-4,5oC (Europa Centrală 

și regiunea Mării Negre); valorile medii anuale ale precipitațiilor vor crește cu 10%, 

îndeosebi pentru perioada de iarnă, în timp ce vara se vor atesta arii vaste pentru care 

cantitatea de precipitații, se va reduce chiar și până la - 10% [8]. Conform Strategiei din 

domeniul schimbărilor climatice și a posibilului impact asupra sectorului forestier, cele 

mai vulnerabile zone din Republica Moldova vor fi: sudul (unde deja este cel mai scăzut 

nivel de împădurire - 7,7%) și, parțial, centrul (unde în prezent se află cea mai mare 

suprafață acoperită de păduri, și anume 209,4 mii ha, sau circa 14,5% din teritoriul total 
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al zonei geografice) [21]. Pentru pădurile aflate la limita arealului natural de distribuție 

(limita xerică) din zona silvostepei, disponibilitatea apei va determina schimbări în 

structura și funcționarea ecosistemului forestier, iar prin schimbările, relativ mici, în 

echilibrul umidității solului se va ajunge la schimbări majore, de ordin ecologic 

(corologia speciilor, diminuarea serviciilor ecosistemice, etc.) [10]. În acest context, sunt 

actuale studiile privind impactul schimbărilor climatice și a riscurilor asociate acestora 

asupra ecosistemelor silvice reprezentative, cu specii native, edificatoare aflate la limita 

arealelor naturale de distribuție, din regiuni considerate cele mai vulnerabile față de 

schimbarea climei.  

 

Materiale și metode 

Identificarea impactului potențial al schimbărilor climatice asupra speciilor native 

de arbori, edificatoare de ecosisteme forestiere din regiune, întru propunerea măsurilor 

optime unui management durabil, a fost realizată prin calcularea și cartarea următorilor 

indici eco-climatici: 

1. Indicele De Martonne (IM), conform formulei [3]: 

IM=P/(T+10) 

unde: P-exprimă precipitațiile anuale, sau p-precipitațiile lunare, 

T-temperatura medie anuală, sau t-temperatura medie lunară. 

Indicele De Martonne - utilizat în 

regionările climatice, caracterizează condițiile 

climatice a anumitor zone naturale (Tab. 1.) și, 

totodată, are rolul de a indica gradul de ariditate 

al teritoriului. Conform valorilor acestui indice, 

se pot identifica zone de vulnerabilitate a 

pădurilor (tab. 2.), cu particularități distincte 

fiecăreia în parte. 

 

 
Tabelul nr. 2. Indicele de ariditate De Martonne și zonele de vulnerabilitate  

a pădurilor [12]. 
IM Clasificarea climei Zone de vulnerabilitate a pădurilor 

Indicator Nivel de vulnerabilitate 

10-25 Semi-arid A FOARTE ÎNALT 

25-30 Moderat arid B ÎNALT 

30-35 Puțin humid C 
MEDIU 

35-40 Moderat humid D 

40-50 Humid E 
SCĂZUT 

50-60 Foarte humid F 

60-180 Excesiv de humid G DE LA MEDIU LA FOARTE ÎNALT 

Legendă: Zona A: deficit de durată în umiditate care duce la distrugerea pădurilor; Zona B: 

tulburări de durată ale umidității; Zona C: tulburări de umiditate în careva ani; Zona D: mici 

perturbări ale umidității în careva ani; Zona E: condiții optime ale umidității; Zona F: 

condiții optime de umiditate; Zona G: deteriorarea treptată a condițiilor de mediu din cauza 

excesului de umiditate. 

 

Tabelul nr. 1. 

Clasificarea Climatică după  

De Martonne (1926 ) 
Calificativul Valoarea IM 

Deșert ≤5 

Semideșert 5-10 

Stepă 10-30 

Silvostepă ˃30 
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2. Gradul de corespundere a compoziției speciilor edificatoare de arbori pentru o 

anumită stațiune poate fi redată prin calculul coeficientului Ellenberg (EQ) [4], 

exprimat prin formula: 

EQ = Tw/P * 1000 

unde: Tw reprezintă temperatura celei mai calde luni din an. 

P - precipitațiile anuale. 
Datele din literatura de specialitate indică faptul, că diverse valori ale EQ prezintă 

o gamă largă de caracterizare a tipului de pădure. Astfel, zona pură de creștere a fagului 

coincide cu EQ ≤20, pentru zona pădurilor de stejar-carpen, valorile EQ = 20-30, pentru 

zona pădurilor mezofile de stejar -EQ = 30-40, iar pentru zona pădurilor uscate/aride de 

stejar -EQ> 40 [4]. 

Modelarea cartografică a fost efectuată prin intermediul programului ArcGis cu 

extensiunea Spatial Analyst. Materialele inițiale de studiu au constituit datele 

multianuale privind regimul termic și cantitatea anuală/lunară de precipitații, colectate 

de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada anilor 1960–2016. 

 
Rezultate și discuții 

Republica Moldova se întinde pe trei eco - regiuni principale ale Europei: pădurile 

mixte central-europene, stepa pontică și silvostepa est - europeană. Ecosistemele silvice 

din partea de Sud-Est a țării se remarcă prin diversitate biologică bogată și specifică, 

arealul dat aflându-se la contactul a 2 regiuni biogeogafice: continentală și stepică [17], 

ceea ce a permis delimitarea sit-ului Nistrul de Jos, drept zonă specială de conservare, 

parte componentă a rețelei ecologice naționale și europene (Rețeaua Emerald, Convenția 

privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, Berna, 1979) și 

câteva zone nucleu de importanță internațională: Lunca Talmaza (r-nul Ștefan Vodă), 

Cuciurgan (r-nul Slobozia), zone nucleu de importanță națională: Popeasca (r-nul Ștefan 

Vodă) și zone nucleu de importanță locală: Grădina Turcească; Copanca-Leuntea-

Talmaza, Palanca (r-nul Ștefan Vodă), din cadrul Rețelei Ecologice Naționale [1]. În 

același timp, regiunea de Sud-Est a țării se află la contactul a 3 districte geobotanice: a) 

Districtul pădurilor de stejar pufos; b) Districtul stepei Bugeac și c) Districtul stepelor 

din Sud-Estul Moldovei, cu particularități floristice distincte, repartiție neomogenă, cu 

specii rare, aflate la limita arealului natural de răspândire [13]. De asemenea, trupurile 

de pădure din regiune servesc ca nucleu pentru ariile naturale protejate din bazinul 

inferior al fl. Nistru, ca: Rezervația Naturală Silvică (RNS) Olănești; RNS Misilindra; 

RNS Copanca; RNS Leuntea; Rezervația Peisagistică Grădina Turcească; Zona Umedă 

Nistrul de Jos, etc. 

Și bioclimatic, partea de Sud-Est a țării se caracterizează prin trăsături distincte, 

arealul dat fiind încadrat în bioclimatul temperat xeric stepic, când lipsa potențială a 

precipitațiilor de vară, cu secete îndelungate, drept consecință, sunt principalul factor de 

constrângere a creșterii și productivității pădurilor. Cum impactul schimbărilor climatice 

asupra pădurilor europene va fi inegal distribuit atât pe diferite zone bioclimatice, cât și 

în cadrul diferitelor ecosisteme silvice din fiecare zonă, sensibilitatea ecosistemelor față 

de aridizarea climei va fi inerent relaționată capacității de a răspunde/de a se adapta către 

schimbarea climei. Consecințele majore resimțite de către ecosistemele forestiere vor 

apărea la contactul menținerii/perpetuării proceselor fiziologice ale arborilor, proceselor 

vitale ale pădurii și schimbarea regimului parametrilor meteorologici ai vremii, cu 
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impact decisiv asupra creșterii, vitalității și producției de materie organică în păduri, a 

sensibilității speciilor la condițiile meteorologice extreme, a dezvoltării dăunătorilor etc. 

[8]. 

Cercetările realizate pentru teritoriul țării noastre [11] relevă faptul că în aspect 

anual, Indicele De Martonne caracterizează, în mod direct, condițiile climatice specifice 

zonei de silvostepă și stepă de pe teritoriul Republicii Moldova. În aspect sezonier, 

valorile IM scad simțitor, atribuindu-i-se calificative mai aride, pentru zona de silvostepă 

condiții similare stepei, iar pentru stepa din sudul republicii - caracteristici similare 

regiunilor de semideșert. Calculând acest indice pentru raioanele Căușeni și Ștefan-

Vodă, observăm faptul că IM variază, ca valoare, în tot cuprinsul pădurii, fapt explicat 

prin parametrii adiacenți cu influențe asupra climei (forme de relief, pante de înclinare, 

expoziție, etc.). Pentru teritoriul cercetat, valorile IM variază în limitele 23,0 – 32,0 (fig. 

1). Dacă integrăm aceste valori în zonele de vulnerabilitate ale pădurilor (conform Tab. 

2), atunci observăm faptul că vegetația forestieră din raioanele menționate, per general, 

dispune de un grad de vulnerabilitate înalt la fenomenul de aridizare a climei (Zona B). 

Reieșind din aspectele temporale ale IM [11], unde sunt evidențiate descreșteri ale 

valorilor acestui indice, începând cu anii ‘80 a secolului XX (în mare măsură, 

determinată de creșterea fondului termic), deducem faptul că, în viitor, există riscul ca 

această arie să treacă din zona de vulnerabilitate B în zona de vulnerabilitate A, adică de 

la o vulnerabilitate înaltă spre una foarte înaltă, cu deficit de durată în umiditate, care 

va duce la distrugerea pădurilor. 

 

 
Figura 1. Distribuția spațială a valorilor Indicelui De Martonne, pe teritoriul 

raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă. 

 

Se observă că în lunca Nistrului și afluenții lui valorile IM scad/sunt mai mici, 

comparativ cu teritoriile adiacente, fapt explicat prin fenomenul de „atenuare/reducere” 
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a valorilor temperaturilor aerului prin prezența apei și de păstrare a umidității aerului în 

apropierea albiei majore de către râu. 

Gradul de corespundere a compoziției speciilor edificatoare de arbori pentru o 

anumită stațiune, redată prin calculul Coeficientului Ellenberg, indică faptul că pentru 

teritoriul țării media multianuală și indicii variabilității respectă principiului zonalității. 

Astfel, în partea de sud a țării acest indice este aproximativ cu 20 unități mai mare decât 

în nord (tab. 3). Tot în partea de sud se observă și cele mai esențiale valori maxime 

(71,7), comparativ cu restul teritoriului. Analiza temporală a datelor acestui indice 

demonstrează că în viitorul apropiat, sub acțiunea schimbărilor climatice, valorile EQ se 

vor mări, iar partea sudică a țării va resimți cel mai intens impactul aridizării, ceea ce va 

influența și supraviețuirea speciilor forestiere din aceste arii. 

 

 

În aspect evolutiv, valorile Coeficientului Ellenberg (EQ) indică faptul că în 

ultimele doua decenii, pretutindeni, valorile acestuia se majorează, iar în unii ani, luați 

în parte, EQ poate depăși cu mult media multianuală (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Evoluția valorilor Coeficientului EQ pe teritoriul Republicii Moldova. 
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Tabelul 3. Aspecte spațiale și temporale ale  Coeficientului Ellenberg  pe teritoriul 

Republicii Moldova 

EQ Briceni Chișinău Cahul 

Perioada 

(1960-2016) 

56 56 56 

X 33,2 41,0 43,0 

σ 8,1 8,4 11,1 

Cv,% 24,5 20,6 26,1 

Minimum 21,86 27,49 25,09 

Maximum 58,0 60,1 71,7 
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Elaborarea modelelor cartografice nemijlocit pentru raioanele supuse studiului, 

oferă o viziune asupra distribuției diferențiate a valorilor acestui indice (ținând cont de 

poziția geografică, dar și de altitudinea locului). Astfel, în limitele raioanelor Căușeni și 

Ștefan-Vodă, valorile acestui coeficient variază între 30 și 47 (fig. 3). 

 

 
Figura 3. Distribuția spațială a valorilor Coeficientului Ellenberg, pe teritoriul 

raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă. 

 

Compararea valorilor de referință ale EQ cu cele obținute în studiile noastre, 

permite să deducem faptul că de la pădurile mezofile de foioase din zona temperată (care 

au fost și încă mai sunt specifice regiunii de studiu), în viitorul apropiat, sub influența 

aridizării climei se va trece la condiții climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor 

aride de cvercinee, cu specii termofile. Repartiția lor va depinde de distribuția la anumite 

nivele hipsometrice, pante și expoziții și de capacitatea de adaptare la noile condiții de 

mediu.  

Este important de menționat faptul, că datele obținute sunt reprezentative pentru 

pădurile zonale din regiune (cu prezența stejarului pufos, stejar pedunculat, porumbar 

etc.), pe când pentru pădurile azonale, din văile râurilor (răchitișuri, plopișuri, etc.), unde 

aportul de umezeală nu se produce exclusiv din precipitațiile atmosferice, ci și din 

prezența fluviului Nistru și afluenții lui, datele EQ trebuie aplicate cu precauție. În 
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literatura de specialitate este menționat faptul că pădurile de deal din zona Nistrului 

Inferior sunt adesea degradate de desișurile naturale și artificiale de arbori și arbuști (cu 

Cornus mas, Cotinus coggygria, Prunus spinosa, Viburnum lantana), dar și de plantațiile 

cu Robinia pseudoacacia cu rol productiv și anti-erozional, însă de interes conservativ 

redus. În cazul în care stejăretele nu se vor regenera (dificultatea regenerării naturale) și 

adăugând invazia acestora de către plop și salcie (specifice albiei majore a fl. Nistru), 

comunitățile de stejar din regiune vor fi înlocuite progresiv de formațiuni de plop și 

frasin [13]. Prin cumularea altor impacturi, condiționate de acțiunile antropice 

(defrișare, includerea terenurilor riverane în circuitul agricol, management defectuos, 

etc.) și tendințele actuale ale modificărilor de mediu, inclusiv schimbările climatice, 

ecosistemele silvice din regiune sunt supuse riscului de diminuare a răspândirii spațiale 

și de modificare a parametrilor cantitativi și calitativi. 

 

Concluzii 

Datele științifice din domeniu indică faptul că pentru pădurile aflate la limita 

arealului natural de distribuție din zona silvostepei, disponibilitatea apei va determina 

schimbări în structura și funcționarea ecosistemului forestier, iar prin schimbările, relativ 

mici, în echilibrul umidității solului se va ajunge la schimbări majore, de ordin ecologic 

(corologia speciilor, diminuarea serviciilor ecosistemice, etc.). 

Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor silvice din țară - redată prin 

calcularea datelor climatice (1960-2016) și cartarea indicilor eco-climatice IM 

(Indicele de Ariditate De Martonne) și QE (coeficientul Ellenberg) - indică faptul, că în 

perioada de vegetație a arboretelor foioase mezofile, din partea de Sud-Est a Republicii 

Moldova, parametrii meteorologici au tendință să prezinte condiții tot mai uscate/mai 

aride de dezvoltare, ceea ce va determina schimbarea sensibilității speciilor forestiere la 

deficitul de apă (risc sporit), modificări în structura compozițională a ecosistemelor 

respective și deplasări corologice/arealogice ale speciilor (reducerea zonelor forestiere 

mezofile în favoarea pădurilor termofile de stejar).  

Datele studiului vin să evidențieze importanța acțiunilor de atenuare a riscurilor 

schimbărilor climatice asupra vegetației forestiere (identificarea tipurilor de pădure și a 

speciilor vulnerabile la aceste schimbări, elaborarea și promovarea recomandărilor 

tehnice privind căile de atenuare a schimbărilor climatice asupra ecosistemelor 

forestiere, identificarea siturilor prioritare pentru extinderea și/sau reconstrucția 

ecologica a pădurilor etc.) întru managementul durabil al sectorului forestier din țară.  
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