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APRECIEREA REZISTENŢEI STEJARULUI PUFOS (QUERCUS 
PUBESCENS WILD.) ŞI STEJARULUI PEDUNCULAT (Q. ROBUR L.) 

LA ACŢIUNEA TEMPERATURILOR ÎNALTE

Petru Cuza

Rezervaţia Ştiinţi că „Plaiul Fagului”

Introducere

Pădurea este cea mai complexă şi înalt structurată comunitate de viaţă de pe globul 
terestru. Ecosistemele de pădure  ind caracterizate prin marea diversitate a structurii, 
posedă însuşiri speci ce, care reies din capacitatea lor să contracareze in uenţele naturale 
trecătoare şi să-şi refacă treptat echilibrul dinamic modi cat. Totodată, în biocenoza 
forestieră stratul arborilor, graţie structurii complexe a coroanelor, contactează mult mai 
intens cu diverşi factori climatici a aţi în exces, precum şi cu cei de ordin tehnogen, în 
comparaţie cu alte comunităţi naturale [11]. Complexitatea, dar şi sensibilitatea anumitor 
elemente ale ecosistemului forestier au făcut ca procesele de înrăutăţire a stării naturii 
să  e observate mai devreme în pădure decât în alte ecosisteme terestre. Trebuie relatat 
faptul că starea timpului din ultimii ani în republică, caracterizată prin veri caniculare şi 
secetoase, a in uenţat în mod negativ vitalitatea multor arboreturi [7]. Aşa s-a întâmplat, 
de exemplu, în vara anului 2007, când în rezultatul temperaturilor extrem de înalte din 
luna iulie au fost periclitate unele trupuri de pădure naturală de gorun situate pe versanţii 
însoriţi şi mai puţin cele de stejar pedunculat. Stejarul pufos, a suportat lesne perioada 
caniculară, ne ind observate arborete slăbite. Şi aceasta în po da faptului că stejarul 
pufos este răspândit preponderent în partea de sud a republicii şi creşte pe pante însorite, 
în condiţii de vegetaţie extrem de grele. În schimb, stejarul pedunculat se întâlneşte în 
partea inferioară a versanţilor şi în depresiuni, unde umiditatea solului este mai ridicată, 
iar insolaţia este mai slabă. Având în vedere consecinţele arşiţei şi secetei din ultimii ani 
asupra pădurilor, este important să  e apreciată rezistenţa speciilor de stejar la acţiunea 
temperaturilor înalte. Problema în cauză are importanţă şi în practica împăduririlor, mai 
ales în scopul utilizării corespunzătoare în cultura forestieră a speciilor de stejar potrivit 
exigenţelor acestora faţă de condiţiile climatice.

În prezent se folosesc un şir de metode care permit aprecierea rezistenţei speciilor 
lemnoase la acţiunea exercitată de temperaturile înalte. O metodă rapidă şi precisă 
pentru determinarea termotoleranţei plantelor este cea de scurgere a electroliţilor. 
Ea poate   uşor aplicată în scopul aprecierii rezistenţei plantelor cultivate în diferite 
condiţii climatice [1, 6]. Această metodă se bazează pe faptul că membranele celulare 
reţin activ electroliţii în interiorul celulelor. În rezultatul şocului termic membranele 
celulelor îşi pierd integritatea şi o anumită cantitate de electroliţi se scurge în mediul 
de încubare. Cantitatea electroliţilor eliberaţi din celule este proporţională cu gradul de 
deteriorare a membranelor şi funcţiilor lor. De aceea, leziunile provocate celulelor în 
rezultatul aplicării şocului termic pot   apreciate comparând conductibilitatea mediului 
apos al probelor martor cu cele care au fost supuse acţiunii factorului de stres termic 
[9].

În lucrarea de faţă se prezintă rezultatele referitoare la aprecierea cu ajutorul 
metodei de scurgere a electroliţilor a rezistenţei ţesuturilor frunzelor stejarului pufos 
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(Quercus pubescens Wild.) şi stejarului pedunculat (Quercus robur L.) faţă de acţiunea 
temperaturilor înalte. De asemenea, au fost stabilite diferenţele dintre termotoleranţa 
genotipurilor de stejar pedunculat deosebite după termenele de înfrunzire.

Materiale şi metode

Experienţa 1. Pentru aprecierea rezistenţei stejarului pufos (Quercus pubescens
Wild.) şi a stejarului pedunculat (Q. robur L.) la in uenţa diferitelor temperaturi înalte 
au fost aleşi câte un arbore al  ecărei specii, de pe care peste anumite perioade de timp 
au fost colectate frunze. După scurtă vreme de la colectare, frunzele au fost spălate cu 
apă distilată şi puse la zvântare.

Peste anumite intervale de timp, din partea apicală a frunzelor  ecărei specii au 
fost decupate cu ajutorul ştanţei porţiuni circulare de limb foliat, evitându-se porţiunile 
de ţesut cu nervuri principale. Câte şase discuri circulare de probe ale frunzelor se 
introduceau în câte 3 eprubete pentru  ecare specie în care se conţineau câte 3 ml 
de apă deionizată. Eprubetele se găseau în interiorul termostatului cu apă (Universal 
ultrathermostat „UTU-4”, Ungaria),  ind încălzite în prealabil până la o anumită 
temperatură a şocului termic. În felul acesta probele de frunze au fost supuse şocului 
termic la 15 temperaturi diferite (a ate în diapazonul de la 25 până la 100°C) pe parcursul 
a 5 minute. După tratare eprubetele se răceau imediat în apă rece (la temperatura de 
25°C). În continuare eprubetele cu probe erau agitate în decurs de 2 ore la temperatura 
camerei, pentru a se uniformiza concentraţia mediul apos. Experimentul a prevăzut 
două probe martor. Primul martor a fost pregătit prin incubarea a câte 6 discuri circulare 
în 3 eprubete, care au fost agitate în continuare timp de 2 ore la temperatura camerei. 
Probele pentru al doilea martor au fost pregătite ca şi în cazul precedent, numai că au 
fost supuse timp de 10 minute şocului termic la temperatura de 100°C, răcite şi ţinute 
pentru scurgerea electroliţilor în condiţiile nominalizate mai sus. Conductibilitatea 
mediului apos a fost determinată în conformitate cu metoda descrisă de noi într-o 
lucrare anterioară [3].

 Experienţa 2. Scopul experienţei l-a constituit aprecierea in uenţei duratei 
şocului termic asupra termotoleranţei frunzelor la speciile investigate. Pentru aceasta 
şocul termic a fost aplicat frunzelor stejarului pufos la temperatura de 60°C şi stejarului 
pedunculat – de 58°C cu durate de timp de 1, 2, 3 ... 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 şi 75 minute. 
Este de relatat că temperaturile cu care au fost tratate frunzele speciilor de stejar se a ă 
în zona logaritmică de sporire a cantităţii de electroliţi eliberaţi din frunze în funcţie 
de temperatura şocului termic ( g. 1 A şi B). Tehnica de efectuare a experienţelor şi 
modul de prelucrare a datelor experimentale sunt similare cu cele descrise în prima 
experienţă, însă cu careva deosebiri. În cazul dat termotoleranţa frunzelor speciilor 
a fost identi cată în funcţie de durată (µ

T
), dar nu prin tratarea probelor cu diferite 

temperaturi ale şocului termic (µ
t
).

Experienţa 3. Pentru aprecierea diferenţelor dintre genotipurile de stejar pedunculat 
au fost aleşi 7 arbori care se deosebeau după termenele de desfacere a frunzelor. După 
spălare cu apă distilată din partea apicală a frunzelor au fost decupate porţiuni circulare 
de limb foliat. În cinci eprubete pregătite pentru  ecare arbore au fost turnate câte 3 
ml de apă deionizată. În  ecare eprubetă au fost imersate câte 3 porţiuni circulare ale 
frunzelor şi tratate la temperatura de 57°C în decurs de 10 minute. Şocul termic a fost 
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curmat prin răcirea eprubetelor, după care acestea erau ţinute timp de 2 ore în condiţiile 
camerei pentru scurgerea electroliţilor din fragmentele frunzelor în mediul apos. Apoi 
a fost determinată conductibilitatea mediului de incubare al tuturor probelor de frunze 
după tehnicile descrise mai înainte. În continuare eprubetele au fost incubate timp de 
10 minute la temperatura de 100°C, pentru a asigura deteriorarea completă a ţesuturilor 
frunzelor. Scurgerea relativă a electroliţilor a fost calculată în conformitate cu relaţia 
(Sc. rel.):

Sc. rel. = µ
57

 / µ
100

 în care:
 µ

57
 – conductibilitatea variantelor experimentale cărora li s-a aplicat temperatura 

şocului termic de 57°C, în mS/m;
 µ

100
 – conductibilitatea totală, estimată după tratarea probelor de frunze cu 

temperatura de 100°C, în mS/m.

Rezultate şi discuţii

Rezistenţa stejarului pufos şi a stejarului pedunculat la acţiunea temperaturilor 
înalte poate   apreciată prin incubarea porţiunilor de frunze la diferite temperaturi 
ale şocului termic şi aprecierea schimbărilor în capacitatea membranelor celulare de 
a reţine electroliţii în interiorul celulelor. Stabilirea pe această cale a temperaturilor 
critice pentru aceste specii are o anumită importanţă în practica împăduririlor pentru 
că identi carea toleranţei speciilor de stejar la acţiunea temperaturilor înalte permite 
concretizarea condiţiilor de mediu în care poate   efectuată cultivarea.

În scopul aprecierii temperaturilor critice pentru termostabilitatea membranelor 
celulare ale speciilor de stejar investigate probele de frunze au fost imersate în mediul 
apos şi tratate cu diferite temperaturi. Curbele sigmoidale prezentate în  gurile 1 A 
şi B descriu schimbările în scurgerea electroliţilor din segmentele frunzelor stejarului 
pufos şi stejarului pedunculat în funcţie de mărirea temperaturii tratării. Se observă o 
poziţie speci că a curbei de răspuns a  ecărei specii la tratarea probelor frunzelor cu 
diferite temperaturi în condiţiile unei perioade de timp constante (de 5 minute). La 
stejarul pufos curba scurgerii relative a electroliţilor este poziţionată mai spre dreapta, 
în comparaţie cu cea a stejarului pedunculat, ceea ce demonstrează că stejarul pufos 
este o specie mai rezistentă la acţiunea temperaturilor înalte. Curbe similare care 
redau dinamica schimbărilor în scurgerea electroliţilor au fost descrise în literatura de 
specialitate pentru alte organe şi ţesuturi ale plantelor [5, 6, 8].

Este surprinzătoare cinetica schimbărilor în scurgerea electroliţilor la frunzele 
stejarului pufos sub acţiunea diferitelor temperaturi înalte. Din gra cul prezentat pe 
 gura 1 B se poate vedea că temperaturile de până la 58ºC sunt lesne tolerate de către 
frunzele stejarului pufos (faza I; lag-faza). Chiar temperatura de 58ºC a determinat o 
scurgere foarte scăzută a electroliţilor din frunze (5% din cea totală). Pentru comparare 
menţionăm că tratarea cu aceeaşi temperatură (58ºC) a frunzelor stejarului pedunculat 
a indus o scurgere considerabilă a electroliţilor din frunze (36% din total) ( g. 1A). 
În intervalul de temperaturi cuprinse între 58 şi 70ºC deteriorarea membranelor 
celulare a sporit semni cativ. De aceea mărirea temperaturii a determinat o creştere 
vertiginoasă a concentraţiei de electroliţi penetraţi în mediul apos din ţesuturile 
probelor frunzelor. Astfel, poate   distinsă faza a doua, cea de scurgere accelerată 
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a electroliţilor în rezultatul creşterii temperaturii (faza II; faza logaritmică). Este 
relevant faptul că tratarea frunzelor cu temperaturi mai înalte, adică de la 70ºC până la 
80ºC, nu a determinat schimbarea evidentă a nivelului de scurgere a electroliţilor din 
frunze. De exemplu, dacă temperatura de 70ºC a indus un nivel de 60% de scurgere 
a electroliţilor, atunci mărirea temperaturii cu 10ºC (adică la 80ºC) a determinat doar 
o creştere suplimentară de 6% a electroliţilor eliberaţi din ţesuturi. Probabil, că în 
acest interval de temperaturi stabilitatea membranelor se schimbă neînsemnat, ceea 
ce determină aplanarea proceselor distructive ale structurilor celulare ale frunzelor. La 
stejarul pedunculat fenomenul în cauză nu a fost evidenţiat ( g. 1 A). Tratarea frunzelor 
stejarului pufos cu temperaturi situate între 80 şi 90ºC a determinat din nou creşterea 
considerabilă a nivelului de electroliţi eliberaţi în mediul de incubare, ceea ce permite 
individualizarea părţii a doua a fazei logaritmice. Temperaturile mai înalte nu au indus 
schimbări semni cative în scurgerea electroliţilor, ceea ce a determinat trecerea curbei 
în faza staţionară (faza a III-a).

Figura 1. Scurgerea electroliţilor din frunzele de Quercus robur (A) şi Quercus 
pubescens (B) supuse şocului termic la diferite temperaturi pe parcursul a 5 minute.  

Barele indică devierile standarte

Parametrii de bază care descriu curba sigmoidală reprezintă temperaturile 
şocului termic care cauzează scurgerea a 17, 50 şi 83% de electroliţi. Rezultatele 
experimentărilor de laborator prezentate în  gura 1 B denotă că pentru stejarul pufos 
temperaturile de 62,1; 65,4 şi 85,3oC sunt critice pentru termorezistenţa structurilor 
celulare. Pentru stejarul pedunculat aceste temperaturi alcătuiesc 55,6; 59,2 şi 69,1oC 
( g. 1 A). În acest interval de temperaturi are loc reducerea vertiginoasă a posibilităţii 
membranelor celulare de a reţine electroliţii sub acţiunea creşterii temperaturii şocului 
termic. Prin prisma celor de mai sus se poate deduce că stejarul pedunculat este o specie 
mult mai sensibilă la acţiunea temperaturilor înalte decât stejarul pufos. 

Mai sus s-a arătat că în intervalul temperaturilor cuprinse între 70 şi 80oC scurgerea 
electroliţilor se menţine practic la acelaşi nivel. Pe ambele părţi ale acestui interval 
scurgerea electroliţilor creşte vertiginos în diapazonul de temperaturi cuprinse între 
58-70oC şi 80-90oC. De aici rezultă că stabilitatea membranelor celulare ale frunzelor 
stejarului pufos este puternic afectată în cele două subregiuni ale fazei logaritmice. 
Fenomenul în cauză este caracteristic doar pentru această specie, fapt care, probabil, 
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determină că termotoleranţa stejarului pufos să  e mai înaltă în comparaţie cu cea 
a stejarului pedunculat şi a gorunului. Presupunem că în cazul încălzirii moderate a 
probelor de frunze moartea celulelor are loc în rezultatul perturbării schimbului de 
substanţe şi acumulării produşilor toxici, deoarece metabolismul este sensibil la 
acţiunea temperaturilor înalte. În partea superioară a hotarului de frântură dezintegrarea 
celulelor este ampli cată de procesul de denaturare a proteinelor.

La problema enunţată V. F. Altergot [13] considera că în rezultatul acţiunii 
temperaturilor înalte are loc moartea celulelor vegetale prin autootrăvire sau prin 
autocoagularea proteinelor. Potrivit lui V. Ia. Alexandrov [12], celula se împotriveşte 
substanţial la acţiunea de denaturare a proteinelor datorită încălzirii doar până la o 
anumită temperatură, după care are loc denaturarea proteinelor odată cu sporirea 
temperaturii. Sugestiile cercetătorilor citaţi şi cele ale altor specialişti demonstrează 
că moartea celulelor datorită temperaturilor ridicate este determinată de diferite cauze, 
însă argumentele referitoare la aceste cauze se deosebesc.

O altă serie de experienţe se referă la in uenţa duratei şocului termic asupra 
termotoleranţei speciilor investigate. Având în vedere rezultatele evidenţiate anterior, 
potrivit cărora stejarul pedunculat în comparaţie cu cel pufos este mai sensibil la 
şocul termic, în acest experiment frunzelor speciilor le-au fost aplicate temperaturi 
diferite din diapazonul celor critice. Din  gurile 2 A şi B se observă că la speciile 
analizate cinetica schimbărilor în scurgerea electroliţilor se desfăşoară în mod diferit. 
Tratarea probelor de frunze ale stejarului pufos la temperatura de 60oC la intervale de 
timp diferite evidenţiază în prezentare gra că trei zone speci ce în cinetica scurgerii 
electroliţilor ( g. 2 A). În schimb, la stejarul pedunculat au fost sesizate patru zone 
diferite de răspuns al plantei la durata şocului termic ( g. 2 B). Rezultatele experienţelor 
prezentate pe curba din  gura 2 A denotă că şocul termic aplicat pe parcursul primelor 
20 de minute a generat o eliberare substanţială a electroliţilor din mostrele foliate ale 
stejarului pufos (zona I). După 20 de minute, cantitatea de electroliţi eliberaţi în mediul 
apos a alcătuit 47% din total. În continuare, în intervalul de timp între 20 şi 60 minute de 
expoziţie, s-a observat o in uenţă mai puţin pronunţată a acţiunii şocului termic asupra 
scurgerii electroliţilor în funcţie de durata tratării (zona II). Însă, cantitatea de electroliţi 
eliberaţi în acest răstimp a crescut semni cativ datorită perioadei prelungite de timp 
la care au fost expuse probele frunzelor şocului termic. Trebuie relatat că incubarea 
probelor pe o perioadă de 60 de minute induce leziuni grave structurilor celulare, 
nivelul electroliţilor eliberaţi din ţesuturi  ind de 85% din total. Mărirea perioadei de 
incubare pentru o durată mai mare de 60 de minute nu induce schimbări evidente ale 
scurgerii electroliţilor, curba trecând în faza staţionară (zona III). În comparaţie cu 
stejarul pufos, cel pedunculat s-a dovedit a   cu mult mai sensibil la şocul termic, astfel 
încât acţiunea temperaturii de 58oC aplicată pe diferite intervale de timp s-a adeverit 
a   destul de stresantă pentru termostabilitatea structurilor celulare ( g. 2 B). Deja 2 
minute de incubare induc o eliberare vertiginoasă a electroliţilor din ţesuturi (23% din 
cantitatea totală) (zona I), iar durata de expoziţie de la 5 până la 10 minute generează 
scurgerea a 90-94% din cantitatea maximă de electroliţi (zona III). Mărirea duratei 
de tratare pe perioade de timp mai mari decât 10 minute nu a determinat schimbări 
considerabile în nivelul de scurgere a electroliţilor în mediul de incubare, membranele 
 ind complet deteriorate (zona IV).
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Figura 2. Scurgerea relativă a electroliţilor din frunzele de Quercus pubescens (A)  
tratate la temperatura de 60°C şi de Quercus robur (B) la 58°C în funcţie de durata 

şocului termic.

Un şir de experienţe au fost efectuate în scopul evidenţierii deosebirilor în 
termotoleranţa arborilor maturi de stejar pedunculat după termenele de înfrunzire. 
Trebuie remarcat faptul că frunzele pentru experienţele de scurgere a electroliţilor au 
fost recoltate dintr-un arboret natural de stejar care se a ă pe teritoriul Rezervaţiei 
„Plaiul Fagului”. În primăvara anului 2003, an în care s-au realizat experienţele de 
scurgere a electroliţilor, s-au desfăşurat observaţii fenologice referitoare la înfrunzirea 
a 64 de arbori de stejar din arboret (inclusiv cei de pe care au fost recoltate frunze 
pentru studierea conductibilităţii), ceea ce ne-a permis să stabilim particularităţile de 
înfrunzire a stejarilor. Rezultatele referitoare la înfrunzirea arborilor de stejar au fost 
prezentate într-o lucrare anterioară [2]. Este de relatat că cercetarea înfrunzirii arborilor 
a evidenţiat diferenţe dintre termenele de desfacere a frunzelor la stejari, fapt care 
ne-a permis să deosebim arbori cu înfrunzirea timpurie şi târzie. Datele referitoare la 
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înfrunzirea celor 7 arbori luaţi în studiu se prezintă sub formă de tabel (tab. 1.). După 
cum rezultă din tabel pentru experienţele de scurgere a electroliţilor au fost aleşi 5 
arbori care au înfrunzit timpuriu şi 2 arbori care şi-au desfăcut frunzele târziu.

Tabelul 1. Termenele de înfrunzire a 7 arbori maturi de stejar pedunculat  în 
primăvara anului 2003

Numărul arborelui
Data înfrunzirii

Arbori cu înfrunzire timpurie

19 29 aprilie

11 30 aprilie

14 30 aprilie

24 30 aprilie

13 1 mai

Arbori cu înfrunzire târzie

23 3 mai

2 5 mai

Rezultatele referitoare la dinamica scurgerii electroliţilor din arborii cu diferite 
termene de înfrunzire prezentaţi în tabelul 1 pot   urmărite din  gura 3. Datele consemnate 
în  gură denotă că după nivelul de scurgere a electroliţilor din frunze arborii de stejar 
pot   divizaţi în două grupe. După termostabilitatea frunzelor în primul grup se atribuie 
arborii cu numerele 13, 23 şi 2. Cantitatea de electroliţi eliberaţi din frunzele acestor 
arbori sub in uenţa şocului termic cu temperatura de 57°C a fost scăzută, semnalând 
valori destul de apropiate (cuprinse între 3,3 şi 4,5 μS). Frunzele lor s-au dovedit a   
destul de termotolerante la acţiunea temperaturii critice. Din tabelul 1 se observă că 
arborii caracterizaţi după particularităţile lor fenologice se referă la stejarii cu înfrunzire 
târzie. O sensibilitate mai ridicată la acţiunea şocului termic au manifestat-o arborii cu 
numerele 11, 14, 19 şi 24, care au înfrunzit timpuriu. Ei au fost atribuiţi la al doilea 
grup. Frunzele acestor arbori s-au dovedit a   mai puţin rezistente la acţiunea şocului 
termic, ceea ce se con rmă printr-un nivel ridicat de electroliţi eliberaţi din frunze 
(de la 5,8 până la 7,4 µS). Este de menţionat că termotoleranţa acestui grup de stejari 
este semni cativ mai scăzută decât la plantele atribuite la primul grup. În calitate de 
exemplu se poate menţiona că genotipul cel mai sensibil la acţiunea temperaturii de 
57°C (nr. 11) se deosebeşte semni cativ după termotoleranţă de genotipul nr. 23 (t

calc.

= 8,31; p < 0,001), de asemenea se deosebeşte clar de genotipul nr. 2, care a fost cel 
mai rezistent la şocul termic (t

calc.
 = 5,07; p < 0,01). În schimb între genotipurile nr 11 

şi nr. 14, care după termorezistenţa frunzelor la acţiunea temperaturilor înalte se a ă în 
acelaşi grup, nu au fost găsite deosebiri semni cative.

Tendinţă similară în termotoleranţa arborilor cercetaţi a fost evidenţiată în rezultatul 
aplicării unei temperaturi mult mai înalte (de 87°C) frunzelor stejarului. După rezistenţa 
la temperatura de 87°C arborii stejarului se separă în două grupe alcătuite în mare 
parte din aceeaşi arbori ca şi în experienţele precedente cu 57°C. Trebuie remarcat 
faptul că arborii cu numerele 13 şi 19 s-au dovedit a   indiferenţi. Comparativ cu 
acţiunea şocului termic la 57°C după aplicarea temperaturii de 87°C termorezistenţa 
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arborelui nr. 19 s-a mărit, iar a arborelui nr. 13 a scăzut întru câtva. Experienţele de 
termotoleranţă la 87°C au demonstrat că arborii nr. 11, 14 şi 24 şi-au păstrat apartenenţa 
lor la grupul cu rezistenţă scăzută. Amintim că aceşti arbori au înfrunzit timpuriu. La 
rândul lor arborii cu numerele 23 şi 2, care în anul experimentărilor au înfrunzit târziu, 
au manifestat o scurgere scăzută de electroliţi şi după şocul termic cu 87°C, fapt care 
a permis atribuirea lor la grupul cu termotoleranţă ridicată. Cercetările efectuate au 
demonstrat că dintre plantele investigare cel mai rezistent la acţiunea temperaturilor 
înalte s-a dovedit a   genotipul nr. 2, iar cel mai sensibil genotipul nr. 24. Pe marginea 
celor expuse se poate deduce că arborii de stejar pedunculat cu înfrunzire timpurie se 
caracterizează printr-o sensibilitate ridicată la acţiunea temperaturilor înalte, iar cei cu 
înfrunzire târzie manifestă o rezistenţă semni cativ mai înaltă.

Figura 3. Scurgerea relativă a 
electroliţilor din segmentele frunzelor 

arborilor de Quercus robur supuse şocului 
termic la temperatura de 57°C

Figura 4. Scurgerea relativă a 
electroliţilor din segmentele frunzelor 

arborilor de Quercus robur supuse şocului 
termic la temperatura de 87°C

În  nal trebuie de remarcat că frunzele indivizilor stejarului pedunculat care se 
caracterizează prin anumite termene de înfrunzire manifestă o rezistenţă diferită la 
acţiunea temperaturilor înalte. Indivizii cu înfrunzire târzie au bene ciat de o perioadă 
mai îndelungată de timp cu temperaturi ridicate, fapt care a determinat acumularea 
mai intensă a conţinutului acizilor graşi nesaturaţi în celulele acestor plante. Probabil 
că cantitatea mai sporită a acizilor graşi în celulele indivizilor cu înfrunzire târzie a 
determinat sporirea termotoleranţei lor, în comparaţie cu cea a stejarilor care şi-au 
desfăcut frunzele timpuriu [4, 10].

Concluzii

În silvicultură metoda de scurgere a electroliţilor poate   utilizată pentru 1. 
testarea deosebirilor dintre genotipuri după rezistenţa ţesuturilor şi a organelor plantelor 
la acţiunea temperaturilor înalte, precum şi pentru aprecierea termotoleranţei diferitelor 
specii forestiere.
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Scurgerea electroliţilor este o metodă sensibilă şi permite evidenţierea 2. 
deosebirilor dintre arborii de stejar pedunculat după termenele de desfacere a 
mugurilor.

Cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor au fost determinate temperaturile 3. 
critice pentru frunzele de stejar pufos şi stejar pedunculat. Pentru stejarul pufos aceste 
temperaturi se încadrează în limite cuprinse între 62,1 şi 85,3oC, iar pentru stejarul 
pedunculat – în intervalul între 55,6 şi 69,1oC. Acţiunea acestor temperaturi induce 
deteriorări accentuate structurilor celulare ale frunzelor.

Frunzele de 4. Quercus pubescens, comparativ cu cele de Quercus robur, 
manifestă o rezistenţă mai sporită la acţiunea temperaturilor înalte, ceea ce sugerează că 
metoda de scurgere a electroliţilor poate   aplicată pentru determinarea termotoleranţei 
speciilor de stejar.
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