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Summary 
Our researches are based on the vegetal associations in five ecological stations: Querco-petraeae - Tilio-

Carpinetum (Bârnova and Dobrina forests), Querco- petraeae- Carpinetum (Micle�ti, Voine�ti forests) and Carpino- 
Fagetum subassociation  quercetosum- petraeae (Sine�ti forest). 

The paper presents the analysis of glucids and of the dry substance in three species: Quercus petraea, 
Carpinus betulus and Tilia tomentosa in different vegetation phases. In all the investigated forests, the most intensive 
assimilation of glucids is carried out by the species Carpinus betulus; this process is correlated with a high content in 
dry substance. 

Quercus petraea and Tilia tomentosa have a low amplitude of the variations of glucids and dry substance. 
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INTRODUCERE 

  
Protec�ia mediului natural de via�� în care p�durile au un rol important, constituie o problem� ecologic� de 

mare actualitate. 
La nivel european �i na�ional, ecosistemele forestiere sunt afectate pe suprafe�e mari, fapt ce a determinat 

analizarea lor sub multiple aspecte de c�tre speciai�ti [1, 3, 5, 7, 10, 12]. 
Cercet�rile întreprinse au vizat eviden�ierea efectelor polu�rii �i a condi�iilor pedo-climatice, cât �i elucidarea 

cauzelor diminu�rii suprafe�elor împ�durite [2, 6, 8, 14]. 
�inând seama de faptul c� schimbul de substan�e bio-energetice între arbori �i mediul înconjur�tor influe�ea� 

marcant echilibrul biocenotic, am încercat s� analiz�m câteva aspecte ale metabolismului organic la principalele specii 
forestiere din p�durile Podi�ului Central Moldovenesc. 
 

MATERIAL  �I METODE   
 

Cercet�rile s-au efectuat în decursul perioadei de vegeta�ie a anului 1992, în trei asocia�ii vegetale �i cinci 
sta�iuni ecologice. S-a analizat con�inutul de substan�� uscat� �i glucide pe forme solubile, insolubile �i totale din 
frunzele �i ramurile speciilor dominante de Quercus petraea, Carpinus betulus �i Tilia tomentosa. Studiul s-a efectuat în 
trei asocia�ii �i cinci sta�iuni ecologice: Querco-petraea-Tilio-Carpinetum (Bârnova �i Dobrina); Querco-petraeae - 
Carpinetum (Micle�ti �i Voine�ti) �i Carpino-fagetum subascia�ia quercetum- petraeae (Sine�ti). Probele s-au recoltat 
din partea sudic� a coroanei luminate, la în�l�imea de 2 m, în fenofaza vernal�, estival� �i autumnal�. Substan�a uscat� 
s-a determinat prin metoda gravimetrica (uscarea la 105o �i aducerea la pondere constant�), iar glucidele s-au determinat 
prin micro-metoda titrimetric� Bertrand-Iljin, din frunze �i ramuri.  

Clima temperat continental� în perioada studiat� a fost deficitar� din punct de vedere pluviometric �i 
excedentar� termic. Ploile c�zute prim�vara �i vara au ref�cut par�ial rezerva hidric� a solului. Perioada de vegeta�ie s-a 
caracterizat printr-un echilibru termic relativ apropiat de media multi anual�, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în 
iulie (Bârnova, 31o,8C) iar în celelalte sta�ionare în august (30o,3 - 31o,7C). 

Suma temperaturilor pozitive s-a ridicat pân� la 751oC, iar la Dobrina - cu altitudnea cea mai mic�, poten�ialul 
termic a fost mai ridicat, iar cantitatea de precipita�ii cea mai redus�. Caracteristicile fitocenologice �i pedologice sunt 
redate sintetic în tabelul nr. l. In sta�ionarul Bârnova s-au efectuat cercet�ri în dinamica lunar�, ea constituind p�durea 
de referin��. (Datele climatice au fost date de Dr. G. Davidescu. Alegerea sta�ionarelor ecologice, descrierea �i 
caracterizarea fitocenozelor au fost efectuate de dr. Th. Chifu �i dr. N. Stefan, iar cele pedo-climatice de dr. V. Cazacu 
de la Institutul de Cercet�ri Biologice din Ia�i. 

 
REZULTATE 

 
Factorii externi sta�ionali precum sunt: altitudinea, vârsta,  expozi�ia, densitatea �i cei pedo-climatici au un 

efect deosebit asupra arborilor ca produc�tori primari ai fitocenozei, determinând apari�ia unor diferen�e în biosinteza 
substan�ei uscate (Tabel nr. 1; fig. l, �i 2). 
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Cre�terea biomasei aeriene �i subterane a arborilor se realizeaz� într-un anumit ritm, func�ie de specie, organ �i 
faza de vegeta�ie. Pentru biomasa aerian�, la speciile arboricole din p�durile de foioase ritmul maximal de acumulare se 
realizeaz� în lunile de var�, gra�ie unui proces de adaptare la condi�iile favorabile de temperatur�, lumin� �i umiditate 
[4, 13]. In acest context, cantitatea în substan�� uscat� red� sensul intensific�rii de biosintez� a arborilor în perioada de 
vegeta�ie în condi�iile sta�ionale date. 

În p�durea de referin��, Bârnova, substan�a uscat� a fost analizat� începând cu luna martie, iar ritmul de 
asimilare este ascendent pân� la sfâr�itul vegeta�iei, atât în frunze cât �i în ramuri. 

În lunile de prim�var�, popula�iile de gorun au în ramuri cantit��i de peste 50% substan�� uscat�, asimilat� în 
toamn�. Aceasta le confer� o rezisten�� în sezonul rece �i le favorizeaz� pornirea în vegeta�ie, determinând o u�oar� 
sc�dere în luna mai. Diminuarea aceasta se face marcat� înc� din aprilie la carpen �i tei. 

În lunile de var� se asimileaz� în ramuri alte cantit��i de substan�� uscat� odat� cu intensificarea fotosintezei, 
pentru ca în toamn� s� înregistreze cele mai mari valori la toate speciile analizate. In frunze,concentra�ia în substan�� 
uscat� este mai mic� fa�� de ramuri, dar  amplitudinea de varia�ie este mai mare �i în general ascendent�, de la 23% în 
luna aprilie pân� la 50% în septembrie. Asimilarea substan�ei uscate pe specii �i sta�ionare este determinat�, în general, 
�i de densitatea arborilor pe hectar. Astfel, dac�  în p�durea Bârnova, Micle�ti �i Voine�ti, dinamica substan�ei uscate 
din frunze �i ramuri are valori apropiate (30 - 50%), la speciile analizate din p�durea Dobrina, cu densitatea mai mic� a 
arborilor �i deci cu o iluminare crescut�, concentra�ia cre�te la 35% în frunze �i 63% în ramuri. Solul din acest sta�ionar 
este mai bogat, având 9,9% humus.  Cele mai mici valori ale acumul�rii de substan�� uscat� o au speciile din p�durea 
Micle�ti (1112 arbori/ ha). In asocia�ia Carpino- Fagetum din p�durea Sine�ti, acumularea substan�ei uscate în ramuri, 
are aproape o valoare constant�, probabil datorit� celei mai mici densit��i a arborilor cât �i a vârstei lor înanintate (l00 - 
120 ani). 

Analizând con�inutul substan�ei uscate pe specii, ca medii anuale (Fig. nr. 1) se observ� c� specia Quercus 
petraea �i Carpinus betulus biosintetizeaz� cantit��i aproximativ egale, pe când Tilia tomentosa - cele mai mici valori în 
toate asocia�ile �i sta�ionarle luate în studiu. 

Unele forme de glucide sunt printre primele substan�e ce rezult� pe cale autogen� în procesul de fotosintez� 
[13]. Din con�inutul de substan�� uscat� al arborilor ele de�in un procent de peste 50%, constituind produ�ii primari ai 
fotosintezei �i puntea de leg�tur� metabolic� între acizii organici, lipide �i proteine. Tot ele constituie elementul de 
structur�, baza energetic� a respira�iei �i de rezerv� în organele de depozitare temporar� (muguri, ramuri anuale, fructe 
�i permanent� în ramurile plurianuale, tulpini �i r�d�cini), având rol de ap�rare în condi�ii de temperaturi sc�zute sau 
prezen�a unor d�un�tori fitopatogeni. Iat� de ce analiza acestor grupe de substan�e organice este atât de important� în 
analizele ecofiziologicxe [7, 9, 11]. 

În asocia�iile luate în studiu, la specile dominante s-au analizat glucidele solubile �i poliozele insolubile 
(amidonul). Din analiza glucidelor pe organe, specii �i sta�ionare din cele trei asocia�ii (Fig. nr. 2) se constat� o varia�ie 
specific�, func�ie de specie, natura solului �i condi�iile naturale de cre�tere �i dezvoltasre. Astfel, la toate speciile 
analizate, se constat� în frunze prezen�a unor concentra�ii mai mici de glucide fa�� de ramuri. Aceasta se datore�te 
faptului c� frunzele constituie organul biosintezei tuturor substan�elor organice, iar factorii interni �i externi favorabili 
sau nu, - determin� cre�terea =intensificarea sau sc�derea intensit��ii fotosintezei �i implicit a substan�elor glucidice. Pe 
de alt� parte, glucidele sunt folosite de plante în respira�ie sau sunt trnslocate spre organele de depozitare. 

Din sta�ionarul Bârnova, asocia�ia Querco- petraeae- Tilio- Carpinetum, probele au fost recoltate �i analizate 
lunar din frunze �i ramuri, iar rezultatele sunt redate ca medie sezonal�. Din celelalte sta�ionare probele s-au recoltat 
doar în lunile mai, iulie �i septembrie (Fig. 2). Analiz�nd con�inutul de  glucide din frunze pe forme solubile, insolubile 
�i totale  în timplul perioadei de vegeta�ie, se constat� o cre�tere gradat� a concentra�iei de glucide din prim�var� spre 
var� �i toamn� la toate speciile �i în toate sta�ionarele. Cele mai mari valori ale glucidelor totale s-au remarcat la carpen 
(40,4 - 56,4%), urmat de gorun (47,2 - 56,4%) �i tei (39,7 - 49,3%). 

În ramuri, se constat� aceea�i dinamic� a glucidelor pe specii, gorunul �i carpenul având valori apropiate, dar 
mai mari fa�� de tei în toate sta�ionarele. In sta�ionarul Dobrina - Hu�i, din aceea�i asocia�ie, carpenul înregistreaz� cele 
mai ridicate valori de polioze la toate speciile analizate (59,1 - 69,4%) comparativ cu valorile glucidelor  (monoglucide, 
diglucide,  poliglucide) totale din celelalte sta�ionare analizate (50,0 - 62,3%). Aceast� comportare poate fi explicat� pe 
de o parte, prin solul mai bogat în humus (9,91%) �i prin  densitatea mai mic� a arborilor cu vârst� înaintat�, ce necesit� 
for�e osmotice ridicate pentru absorb�ia substan�elor nutritive din sol. Faptul c� la carpen sunt prezente, în general, 
cantit��i mai mari de glucide fa�� de speciile codominante indic� un metabolism mai activ al plantei, inducând o cre�tere 
mai intens� a arborilor, impunând specia în sta�ionar din punct de vedere numeric. Acest fenomen se confirm� �i în 
asocia�ia Carpino- Fagetum de la Sine�ti. 

În asocia�ia Querco-petraeae-Carpinetum din sta�ionarelre Micle�ti �i Voine�ti, p�durile fiind mai tinere (60 - 
90 ani) �i cu densitatea cea mai mare a arborilor (1112 - 1127 arbori/ ha), speciile codominante de�i au acela�i ritm de 
asimalare în frunze �i ramuri pe fenofaze, totu�i nu au o stabilitate deplin� din punctul de vedere al metabolimului 
glucidic. Datele noastre concord� cu determin�rile intensit��ii fotosintezei �i a elementelor minerale [4, 5, 12]. 

Biosinteza glucidelor decurge cu intensitate mai mare în timpul verii fa�� de valorile înregistrate la pornirea în 
vegeta�ie sau toamna, când condi�ile climatice se înr�ut��iesc iar plantele se preg�tesc pentru parcurgerea stadiului de 
repaus �i c�dere a frunzelor. Ramurile, reprezint� organele de depozitare a glucidelor cele mai accesibile mugurilor 
fixa�i pe ele, din acest motiv, aprecierea vigurozit��ii speciilor dup� con�inutul de glucide totale din ramuri este mai real 
�i deci mai indicat ca test ecofiziologic de analiz�. Analiza pe forme de glucide atât în frunze cât �i în ramuri, 
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eviden�iaz� faptul c� glucidele solubile au valori, în general mai mici fa�� de cele insolubile iar raportul lor este 
subunitar. Insumând cantitatea de glucide din frunze �i ramuri �i f�când o medie pe anotimp, specie, sta�ionar �i an, se 
consat� c� în sta�ionarul de referin�� de la Bârnova, cel mai am�nun�it analizat, concentra�ia maxim� de glucide este 
de�inut� de carpen (52%), urmat de gorun (45%) �i tei (42%). La Dobrina, gorunul �i teiul au valori apropiate (52,3 - 
52,6%), iar carpenul tot cea mai mare valoare ca medie anual� (57,9%). In sta�ionarele Micle�ti �i Voine�ti cu p�duri 
mai tinere �i mai dense, cantitatea glucidelor totale anuale prezint� o amplitudine mic� între specii, dar carpenul î�i 
men�ine suprema�ia (50,9 - 51,4%), fa�� de gorun (48,8 - 50,6%) �i tei (47,7 - 48,8%). 

Valoarea raportului de glucide solubile/insolubile se men�ine subunitar în toat� perioada de vegeta�ie �i la toate 
speciile. Totu�i, în fazele de activitate metabolic� intens�, se remarc� în special la tei �i la carpen o sporire valoric� a 
glucidelor solubile, form� sub care se face trasloca�ia lor de la organele de sintez� din frunze spre cele de depozitare �i 
consum. 

 
Tabel 1.  Caracteristicile sta�ionarelor. 

Asoc. Sta�.. Alt. Exp Vârsta Dens. Solul  (Oriz. Ao) 
vegetal� ecol. (m)  ani arb 

/ha 
pH 

H2O 
Nt 
% 

PAL 
ppm  

KAL 
ppm. 

humus 
% 

Tipul de sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Quero-
petraeae-Tila 
Carpinetum 

Bârnova 
Dobrina 

220 
200 

NV
SE 

120  
110       

830 
800 

7,20 
6,20 

0,37   
0,38 

22 
78 

336 
250 

3,07 
9,91 

Brun-
eumezobazic  
Brun argilo-
iluvial 

Queco- 
petraeae- 
Carpinetum 

Micle�ti   
Voine�ti  

346 
205 

NE 
SE  

60-80 
80-90 

1127    
1112   

6,80  
4,48    

0,28  
0,15    

30 
51    

270 
176   

1,82 
3,10  

Brun levic 
puternic 
decarbonatat 
Brun-
eumezobazic 

Carpino 
fagetum subas.
Quercunum 
petraeae 

Sune�ti   230    NE   100-
120   

552 5,32 0,39 71 150 7,80 Brun argilo 
luvial 

 
CONCLUZII 

 
 1. În toate p�durile analizate, cea mai intens� biosintez� a substan�elor organice o realizeaz� specia Carpinus 
betulus, având valori apropiate de Quercus petraea. Tilia tomentosa are cele mai mici valori. 
 2. În frunze s-au constatat valori  mai mici ale subsan�ei uscate fa�� de ramuri, la toate speciile �i toate 
sta�ionarele �i asocia�iile. 
 3. Substan�a uscat� din frunze �i ramuri cre�te din prim�var� spre var� �i toamn�, cu preponderen�� în ramuri. 
 4. Con�inutul în glucide pe forme solubile, insolubile �i totale din frunze, este mai mic fa�� de cel din ramuri la 
toate speciile analizate.            
 5. Cel mai ridicat con�inut mediu de glucide pe plante este înregistrat la Carpinus betulus în condi�iile 
sta�ionarelor de la Dobrina, Bârnova �i Voine�ti, urmat de Quercus petraea �i Tilia tomentosa. 
 6. Intensitatea biosintezei glucidelor cre�te din prim�var� spre var� �i toamn� la toate speciile �i în toate 
sta�ionarele. 
 7. Valoarea glucidelor solubile este mai mic� fa�� de a celor insolubile la toate speciile analizate, totu�i ele 
constituie forma sub care se face transloca�ia spre alte organe înregistrând valori semnificative în special prim�vara. 
 8. Analiza pe organe �i specii, relev� faptul c� exist� o leg�tur� strâns� între acumularea de substan�� uscat� �i 
glucidele din plant�; ace�ti indici punând bine în eviden�� intesitatea proceselor metabolice din arbori în anumite 
condi�ii sta�ionale de mediu. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
ALEXA A. 1986. Rev. P�d. 1: 19-23.  
ALEXA A. 1986. Rev. P�d. 2: 67-70. 
ALEXA A. 1986. Rev. P�d. 3: 129-132.  
ANTOHE ANCA et al. 1995. Stud.�i cerc. Biol. seria Bot. 47(2): 137-145. Bucure�ti.  
ANTOHE ANCA et al. 1995.  An. Muz. St. Nat. al Bucuvinei. 13: 97-109. Suceava.  
ATANASIU L. 1984. Ecologia plantelor. Edit. Stiin�ific�. Bucure�ti. 
CHIFU TH. et al. 1993.  Mem. Sec�. St. Acad. Rom. 14(1): 155-202. Bucure�ti.  
CHIFU TH. 2000. Stud. �i Cerc. Muz. St. Nat. Piatra Neam�. 9: 83-112.  
DONOSE ALICE. 1986.  An. St. Univ. “Al. I. Cuza”. Ia�i.  Biol. 32: 54-59.  
MITITELU D. et al. 1977.  Stud. �i Com. Muz. St. Nat. Bac�u: 361-434.  
MURARIU ALEXANDRINA et al. 1995.  Stud.�i Cerc. Biol. veget. 47(1): 39-51. Bucure�ti. 



ALICE PISIC�-DONOSE          ANCA ANTOHE          ALEXANDRINA MURARIU 
 

 

 17

MURARIU ALEXANDRINA et al. 1995. Bul. Gr�dinii Botanice din Ia�i. 5: 270-279. 
SALAGEANU N. & ATANASIU L. 1983.  Fotosinteza. Edit. Acad. Române. Bucure�ti. 
WITKAMP Y. 1966.  Ecologia. 47: 194-212. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXI / 2005             ISSN 1454-6914 
 

 18

 
 

 
 

Alice Pisic�-Donose, Anca Antohe,  Alexandrina Murariu 
Institutul de Cercet�ri Biologice, Ia�i, România. 


