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Rezumat
Scopul cercetării este de a aprecia starea de sănătate a speciilor de cvercinee din diferite 
habitate amplasate în zona centrală a Republicii Moldova. Conform programului ICP 
Forest (2010), evaluarea stării de sănătate a cvercineelor studiate a fost efectuată pe 
baza unor indicatori biochimici: determinarea concentrației de clorofila „a” și „b”, a 
conținutului de metale grele (Pb, Cu, Zn, Ni și Co) în materialul foliar și estimarea 
vizuală a parametrilor de caracterizare a stării de sănătate a arborilor după parametrii 
defolierea coronamentului și decolorarea frunzișului acestora.
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Introducere
Conform rapoartelor ICP Forests, se menţionează că în pofida reducerii emisiilor 

de poluanţi, starea ecosistemelor forestiere, în special cele din ţările central şi est-
europene, a înregistrat în ultima vreme un nivel ridicat de declin [7]. Poluanţi 
atmosferici transportaţi la distanţă sunt consideraţi ca potenţială cauză ce contribuie la 
intensificarea degradării stării ecosistemelor forestiere. Poluarea atmosferică, ca factor 
de stres, în principal antropic, se caracterizează printr-o dinamică mult mai intensă decât 
procesele naturale adaptive ale pădurilor, deoarece arborii, ca organisme vii, prezintă 
o capacitate lentă de adaptare la schimbările condiţiilor de mediu [7, 9]. Gazele acide, 
cum ar fi SO2 şi NOx, s-au considerat a fi principalele noxe cu impact negativ asupra 
ecosistemelor forestiere, care se manifestă direct, prin afectarea coroanelor arborilor şi, 
indirect, prin determinarea creşterii acidităţii solului [8, 12]. Problema acidităţii solului 
din ecosistemele forestiere a fost studiată în contextul mobilizării metalelor grele (MG) 
în sol [6, 10, 13], care s-au acumulat datorită depunerilor atmosferice. Principalele 
metale grele cu impact negativ asupra ecosistemelor forestiere, care sunt eliberate în 
atmosferă sub forma de praf, iar la temperaturi ridicate - sub formă de gaze, de la 
procesele de ardere a combustibililor şi de la diferite procese industriale de producţie, 
sunt: Cd, Pb, Hg, Co, Cu, Ni şi Zn [8]. 

Se precizează că bioacumularea este fenomenul prin care o substanţă prezentă în 
aer pătrunde în organism, chiar dacă ea nu are nici un rol metabolic, sau chiar dacă ea 
este toxică pentru acel organism. Ea este rezultatul unui echilibru dinamic între aer şi 
plantă, dependent de specificul plantei, de biomasa ei, de capacitatea ei de metabolizare 
a poluanţilor, de viteza ei de metabolizare a noxelor, sau de viteza de depunere pe 
suprafaţa frunzelor [1, 3].

Stejarul, specie edificatoare al ecosistemelor forestiere din Republica Moldova, sub 
acţiunea poluanţilor atmosferici, poate fi expus modificărilor biochimice şi structurale. 
Astfel, regimul hidric al arborilor este afectat prin reducerea conţinutului de apă în 
frunze, este afectată intensitatea transpiraţiei şi dinamica acesteia, dereglată respiraţia. 
Dereglarea acestor procese fiziologice se pot răsfrânge asupra creşterii frunzelor şi 
lujerilor cu înregistrarea căderii timpurii a frunzelor şi florilor, după care fructificaţiile 
sunt grav afectate [1]. 

Material şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit 3 suprafeţe experimentale (SE) amplasate, 

conform cerinţelor ICP Forests (2010), în (fig. 1): SE Ivancea - trupul de pădure Ivancea 
(parcela 59 L) O.S. Ivancea, ÎSS Orhei; SE Codrii - Rezervaţia Ştiinţifică „Codrii” 
(parcela 5 C) şi SE Mereşeni - trupul de pădure Mereşeni (parcelele 48 A şi 48 F), O.S. 
Mereşeni, ÎSS Hânceşti. Fiecare SE cuprinde 24 de arbori de stejari din clasele I şi II, 
după clasificarea Kraft (ICP Forests, 2010) [9].
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Figura 1. Schema amplasării suprafeţelor experimentale studiate.

Evaluarea stării de sănătate a arborilor după defolierea coroanelor şi decolorarea 
frunzişului acestora, cât şi colectarea mostrelor de frunze, a fost realizată în perioada în 
care frunzele sunt complet dezvoltate şi cu mult înainte ca acestea să se îngălbenească şi 
să cadă, deci a doua jumătate a perioadei de vegetaţie (august - septembrie), conform ICP 
Forests (2010) [9]. Pentru determinarea metalelor grele şi a concentraţiei de clorofila „a” 
au fost selectaţi 5 arbori din care s-au colectat probele de frunze din treimea superioară 
a coroanei. În condiţii de laborator determinarea metalelor grele, a fost efectuată prin 
metoda – spectrometriea Roethgen fluorescentă la aparatul Spectroscan MAX-G, iar 
conţinutul de clorofila „a” şi „b” a fost analizat la spectrofotometru, după Stirban M 
şi Frecus Gh. (1968) [2]. Valorile obţinute, privind conţinutul de metale grele, au fost 
comparate şi interpretate după datele din literatura de specialitate [4, 5, 14] (Tab. 1).

Tabelul 1. Valori de referinţă în studiul conţinutului metalelor grele în litiera de sub 
speciile de stejar din SE studiate.

Referinţe
Metale grele, mg/kg s.u.

Pb Ni Cu Zn Co
Prag de toxitoleranţă, Bergmann (1992) şi 
Bonneau (1988) 10 - 12 50

Diapazonul MG în frunzele speciilor de 
stejar din RM (Кирилюк, 2006) 0,1-3 1-10 5-80 1-50 0,1-2

Diapazonul MG în ramurile speciilor de 
stejar din RM (Кирилюк, 2006) 0,1-1 0,5-7 1-30 1-20 0,1-1

Rezultate şi discuţii
Evaluarea stării de sănătate a arboretelor de cvercinee a fost efectuată prin estimarea 

procentului de defoliere a coronamentului şi de decolorare a frunzişului coroanei, 
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pentru o mai bună înţelegere a vitalităţii ecosistemelor silvice, a cauzelor şi efectelor 
factorilor de stres. În baza rezultatelor privind starea de sănătate a cvercineelor din 
cadrul SE studiate, după procentul de defoliere a coroanei acestora s-a observat că 
stejăretele din SE Mereşeni înregistrează cel mai mic grad de vătămare, pentru care 
predomină clasele 0 şi 1 de vătămare (fig. 2), arbori sănătoşi (63%) – arbori slab 
vătămaţi (37%). De asemenea, în SE Codrii şi Ivancea, cu mici diferenţe, predomină 
clasa 0 şi 1 de vătămare arbori sănătoşi – arbori slab vătămaţi. Astfel, pentru toate 
3 cvercinete, amploarea vătămării (proporţia arborilor încadraţi în clasele 1-4), este 
moderată (37-66%). 

După parametrul decolorarea frunzişului arboretului, în toate 3 cazuri stejăretele se 
încadrează în clasa 0 – arbori sănătoşi (fig. 2). 

Fig. 2. Gradul de defoliere şi decolorare, pe clase şi grupe de clase, pentru cvercineele 
din cadrul SE studiate (2018), %.

În toate 3 SE au fost observate şi vătămări ale materialului foliar de către insectele 
defoliatoare, cu accente mai evidente în SE Ivancea, unde frunzişul la toţi arborii 
monitorizaţi este afectat de insecte defoliatoare, în special, frunzele din etajele medii şi 
inferioare. În SE Codrii este afectat etajul inferior al coronamentului şi comparativ cu 
SE Ivancea aici vătămările sunt în raport de 1/3. Materialul foliar al cvercineelor din SE 
Mereşeni este cel mai puţin afectat de insectele defoliatoare, cazurile fiind singulare.

În acest studiu a fost prevăzută şi evaluarea impactului negativ al poluării asupra 
arboretelor de cvercinee din ariile cercetate prin indicarea conţinutului clorofilei „a” şi 
„b”, a carotinoizilor în limbul foliar şi a metalelor grele din materialul foliar şi litieră.

Clorofila „a” şi „b” – componentă a pigmenţilor asimilatori, indicatori biochimici 
care pot indica prezenţa şi intensitatea poluării atmosferice şi impactul acesteia şi a 
altor factori asupra stării de sănătate a arborilor forestieri. În literatura de specialitate 
se menţionează că sub influenţa oxizilor acizi, în special a SO2, se constată o distrugere 
a cloroplastelor, o scădere a clorofilei, prin transformarea lor în feofitină, cu pierderea 
ionului de Mg2+ din molecula clorofilei şi duce la brunificarea ţesuturilor foliare [2]. 
Concentraţii mari ale clorofilei, ambele forme, s-au atestat în SE Codrii şi Mereşeni 
(fig. 3), care denotă o poluare mai slabă în aceste SE. În SE Ivancea concentraţiile, atât 
pentru clorofila „a”, cât şi pentru „b” sunt cele mai scăzute, ceea ce atestă o afectare 
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mai puternică de către factorii dăunători, în special poluarea atmosferică. Astfel, după 
acest parametru biochimic, frunzişul stejăretelor din SE Ivancea este supus celor mai 
accentuate modificări biochimice şi structurale unde se observă şi afectări ale proceselor 
fiziologice, care conform literaturii de specialitate [2], rolul principal îi revine poluării 
cu compuşi ai sulfului. Aceste rezultate sunt confirmate şi după parametrii de evaluare 
a stării de sănătate a arboretelor, estimarea procentului de defoliere a coronamentului, 
după care în SE Ivancea a fost înregistrat cel mai sporit grad de defoliere (fig. 3).

Fig. 3. Variaţia concentraţiei pigmenţilor asimilatori la arboretele studiate, mg/g.

Conţinutul MG în materialul biologic acumulat în colectoare de litieră. În 
ecosistemele forestiere studiate a fost evaluat conţinutul metalelor grele în materialul 
foliar şi litiera colectată în diferite perioade de vegetaţie, începând cu luna aprilie/mai 
– prima fază a perioadei de vegetaţie, care este alcătuită din resturi de muguri, flori, 
frunze şi alte componente specifice perioadei respective şi sfârşind cu luna octombrie, 
care corespunde cu perioada căderilor masive a materialului foliar. În toate cele trei 
SE valorile metalelor grele (MG) studiate (Pb, Ni, Cu, Zn şi Co), cu excepţia Pb, s-au 
încadrat în diapazonul MG în frunzele şi ramurile speciilor de stejar, după Кирилюк 
(2006) [14]. Conform rezultatelor obţinute (fig. 4-6), în toată perioada de observaţie, 
s-au înregistrat tendinţe de acumulare a MG în SE Mereşeni şi Codrii, şi doar în luna 
octombrie conţinutul cel mai sporit de MG s-a înregistrat în SE Ivancea. Făcând o 
comparaţie între SE după conţinuturile de MG putem vorbi că nu s-au înregistrat careva 
diferenţe semnificative, cu unele tendinţe de creştere în SE Mereşeni în perioada mai-
august. Concentraţiile mari ale Cu şi Zn confirmă persistenţa riscului de poluare cu 
Cu şi Zn a componentelor de mediu din RM, ca rezultat al utilizării acestor metale pe 
scară foarte largă la prelucrarea cu chimicale împotriva bolilor şi dăunătorilor culturilor 
agricole şi pădurilor.

În dependenţă de perioada de colectare (fig. 4-6) nu s-au înregistrat careva legităţi 
clare de acumulare a MG în litiera colectată. Totuşi se observă careva tendinţe de 
acumulare, pentru unele metale (Cu, Zn), în perioada începutului sezonului activ de 
vegetaţie, care poate fi explicat, la fel, prin utilizarea anume în această perioadă a 
chimicalelor în agricultură şi silvicultură.
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Conţinutul MG în materialul foliar. În materialul foliar (fig. 7), cu excepţia 
conţinutului de Cu şi Pb, în toate trei SE, restul metalelor studiate nu depăşesc pragul de 
toxicitate pentru frunzele de foioase, după Bergmann (1992) [4] şi Bonneau (1988) [5]. 
Deci, la fel ca şi litiera, acumularea metalului Cu în materialul foliar poate fi explicată 
prin aceeaşi sursă de poluare.

Figura 4. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Mereşeni, 
mg/kg s.u.

Figura 5. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Ivancea, 
mg/kg s.u.

Figura 6. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Codrii, 
mg/kg s.u.

Figura 7. Conţinutul MG în frunzele speci-
ilor de stejar din SE studiate, mg/kg s.u.

Rezultatele noastre au fost analizate şi în baza ghidului de evaluare pentru nutrienţii 
macro- şi micro-, precum şi pentru metalele grele din materialul foliar elaborat de 
grupul de experţi al ICP Forests [7]. Valorile orientative au fost subdivizate în funcţie 
de deficitul de hrană: deficit critic, mic, mediu şi sporit, pentru principalele specii de 
arbori forestieri din Europa: fag (Fagus sylvatica), stejar comun (Quercus robur), pin 
obişnuit (Pinus sylvestris) şi molid comun (Picea abies). Conform acestui ghid, valorile 
pentru: Zn > 50-100 μg/g, Mn > 1000-4000 μg/g, Fe > 200-500 μg/g, Cu > 7-20 μg/g, 
Pb > 4-30 μg/g şi Cd > 1-3 μg/g, în funcţie de specia de arbore, sunt considerate ca fiind 
excesive. Conţinutul critic (carenţa) a micronutrienţilor fiind considerate următoarele 
valori: Zn < 15 μg/g, Mn < 40-60 μg/g, Fe < 20-70 μg/g şi Cu < 2,5-3,0 μg/g substanţă 
uscată de material foliar [7, 9]. Deci, conform acestor date, cantităţile de Cu înregistrate 
în studiul nostru sunt considerate ca fiind excesive pentru cvercinee.

Concluzii
Conţinutul metalelor grele determinate în frunzele speciilor de stejar, cu excepţia 

conţinutului de Cu, nu depăşesc pragul de toxitoleranţă pentru frunzele de foioase. 
Totuşi, conţinuturile sporite de Pb şi Cu pot afecta metabolismul plantelor, iar în 
ecosistemele forestiere studiate din zona de centru a ţării persistă riscul de poluare 
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cu metale grele. Concentraţiile mari de Cu şi Pb confirmă persistenţa riscului poluării 
cu Pb de la sursele de poluare locale şi transfrontaliere şi a utilizării Cu pe scară largă 
la prelucrarea cu chimicale împotriva bolilor şi dăunătorilor a culturilor agricole şi 
pădurilor.

În dependenţă de perioada de vegetaţie nu s-au înregistrat careva legităţi clare de 
acumulare a MG în litiera. Conţinutul metalelor grele studiate (Pb, Ni, Cu, Zn şi Co) s-a 
încadrat în diapazonul MG în frunzele şi ramurile speciilor de stejar, după Кирилюк 
(2006) [14]. Tendinţe de acumulare pentru metalele Cu şi Zn, în perioada începutului 
sezonului activ de vegetaţie, pot fi explicate prin utilizarea intensivă în această perioadă 
a chimicalelor în agricultură şi silvicultură.

Concentraţia mică a clorofilei „a” şi „b” în frunzele de stejar din SE Ivancea 
denotă faptul că aceste stejărete sunt supuse celor mai accentuate modificări biochimice 
şi structurale unde se observă şi afectări ale proceselor fiziologice. Aceste rezultate 
sunt confirmate şi după observaţiile privind defolierea şi decolorarea, după care în SE 
Ivancea s-a înregistrat cel mai sporit grad de defoliere, unde arborii sănătoşi (clasa 0) 
constituie doar 33,3%. 
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