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scară temporală, când, pentru unul şi acelaşi ar-
boret, variaţiile retenţiei se produc atât în funcţie 
de stadiul dezvoltării arboretului (seminţiş, desiş, 
prăjiniş, păriş, codru) cât şi în funcţie de faza fe-
nologică ori de repaus vegetativ în care se găseşte 
arboretul, la momentul căderii ploii (Adréassian, 
2004; Chang, 2006; Dinu, 1974; Florescu şi 
Nicolescu, 1996; Gerritis et al., 2010; Giurgiu, 
1978; Kittredge, 1948; Staelens et al., 2006; Untaru 
et al., 2006).

Iată de ce şansa ca rezultatele cercetărilor să 
poată fi valorificate de către practica silvică, în 
vederea fundamentării hidrologice a deciziilor 
de gestionare durabilă a pădurilor, creşte atunci 
când experimentele din acest domeniu sunt orga-
nizate la scară locală, aşa după cum s-a procedat 
(şi) în cazul de faţă.

2. Scopul, locul și obiectivele cercetării

Faza experimentală a cercetării s-a desfăşurat 
în intervalele de timp 2.12.2012-11.06.2013 şi 
13.11.2013-31.05.2014, cu ocazia elaborării lucră-
rilor de disertaţie de către masteranzii Alexandru 
Belciu şi Ancuţa Zaharia, sub coordonarea  pri-
milor  trei autori ai articolului de faţă. Scopul 
urmărit a fost de a cunoaşte, în termeni cantita-
tivi, cum evoluează capacitatea de retenţie a apei 
provenite din ploi în funcţie de cuantumul aces-
tora, într-un arboret matur de fag din zona pre-
montană a Braşovului, atât în afara sezonului de 
vegetaţie cât şi în decursul acestui sezon, luându-
se în studiu şi surplusul de retenţie pe care îl poa-
te asigura seminţişul instalat sub coronament şi 
în spaţiul de interferenţă, inter-coronarian.

Pentru a facilita organizarea şi desfăşurarea 
cercetării, în lipsa oricăror resurse financiare alo-
cate acesteia, a fost ales un arboret de fag (cu vâr-
sta de 130 de ani, consistenţa 0,9 şi seminţiş utili-
zabil de circa 10 ani) din trupul de pădure  situat 
în imediata vecinătate a Complexului studenţesc 
„Memorandului”, al Universităţii Transilvania din  
Braşov. 

1. Consideraţii introductive

Procesul reţinerii apei provenite din ploi de că-
tre pădure este influenţat atât de structura şi ca-
racteristicile arboretului (compoziţia, consistenţa, 
vârsta, suprafaţa aparatului foliar, calitatea coroa-
nelor, rugozitatea frunzelor etc.), cât şi de carac-
teristicile ploii (înălţimea stratului de precipitaţii, 
durata ploii şi variaţia intensităţii acesteia, diame-
trul picăturilor etc.). Un rol important îl joacă şi 
condiţiile atmosferice în momentul în care se pro-
duce ploaia: viteza şi direcţia vântului, tempera-
tura aerului etc. (Abagiu, 1972; Abagiu et al., 1967; 
Arghiriade, 1977; Arghiriade şi Abagiu, 1955; 
Aussenac, 1968; Barbu şi Popa, 2005; Ciortuz, 
1968; Clinciu, 2001; Clinciu, 2013; Gaspar, 2000; 
Marcu, 1983; Marcu şi Marcu-Huber, 2004; Miţă şi 
Mătreaţă, 2004; Niţă, 2011; Păcurar, 2001; Rutter 
et al., 1975; Teller, 1968; Tudose, 2011).

Factorii atât de numeroşi care influenţează 
procesul conduc la o largă variabilitate a retenţiei 
nu numai la scară spaţială (de la o zonă geografi-
că la alta şi de la un tip de pădure la altul), ci şi la 
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Fig. 1. Localizarea arboretului în care a fost delimitată 
suprafaţa experimentală (sursa: Google Earth).
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al cercetării); alte două pluviometre au fost am-
plasate la nivelul inferior al etajului seminţişului 
existent, la o înălţime de 80 cm faţă de sol, pen-
tru a studia retenţia cumulată realizată de arbo-
retul matur şi de seminţiş (nivelul 2 al cercetării); 
două pluviometre s-au instalat la nivelul superior 
al etajului seminţişului din spaţiul inter-corona-
rian (la înălţimea de 2,80 m faţă de sol) pentru a 
se putea evidenţia şi diferenţele de capacitate de 
retenţie între coronament şi seminţiş (nivelul 3 al 
cercetării).

Dispozitivului experimental descris mai sus i 
s-a adăugat şi un pluviometru martor. Acesta s-a 
instalat nu în interiorul pădurii ci în câmp des-
chis, în curtea bazinelor de apă din zonă (fig. 2), la 
o distanţă de aproximativ 100 m faţă de suprafaţa 
experimentală delimitată în arboret. 

În toate zilele cu precipitaţii, aproximativ la 
aceeaşi oră (17 sau 19), s-a măsurat volumul de 
apă captat de fiecare pluviometru, utilizându-se 
în acest scop o seringă gradată cu capacitatea 
de 22 mililitri (ml). Datele obţinute (exprimate 

Arboretul este încadrat în Rezervaţia natura-
lă ”Stejerişul Mare”, aflată în custodia Agenţiei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă 
Braşov, care cuprinde ”habitate de stâncărie cu 
vegetație caracteristică substratului calcaros, ha-
bitate de pajiști calcifile, bordurate de tufărișuri 
de lizieră, ce fac trecerea  spre habitatele forestiere 
alcătuite din amestecuri de foioase”. Din punct de 
vedere amenajistic, arboretul luat în studiu face 
parte din subparcela 65B a UB VI Tâmpa, admi-
nistrată de RPLP Kronstadt.

Locaţia descrisă (fig. 1) s-a dovedit avantajoasă 
pentru instalarea şi funcţionarea aparaturii plu-
viometrice specifice acestui gen de cercetare, în 
imediata apropiere a suprafeţei experimentale 
aflându-se un teren deschis, împrejmuit, constitu-
ind perimetrul ce delimitează curtea bazinelor de 
apă aflate în administrarea municipalităţii Braşov.

Aspectele abordate în cadrul cercetării au fost 
grupate în jurul a trei obiective: (i) cuantumul şi 
variabilitatea precipitaţiilor căzute în câmp des-
chis; (ii) cuantumul şi variabilitatea precipitaţiilor 
reţinute în interiorul pădurii, cu măsurarea aces-
tora la trei niveluri: nivelul inferior al coronamen-
tului arboretului matur de fag, nivelul inferior al 
etajului seminţişului de sub coronament şi nive-
lul superior al acestui etaj, din spaţiul inter-coro-
narian; (iii) corelaţia şi regresia dintre cuantumul 
precipitaţiilor căzute în câmp deschis şi cuantu-
mul precipitaţiilor reţinute în interiorul pădurii, 
la primele două niveluri amintite mai sus.

3. Metoda de cercetare

În cuprinsul arboretului ales pentru studiu - si-
tuat la o altitudinea medie de circa 650 m, pe un 
versant cu înclinarea de aproximativ 15 grade - a 
fost delimitată o suprafaţă de formă dreptunghiu-
lară de 405 metri pătraţi (27×15 m), desfăşurată 
după linia de cea mai mare pantă şi semnalizată 
prin ţăruşi plantaţi la cele patru colţuri. 

În interiorul acestei suprafeţe, au fost ampla-
sate şase pluviometre confecţionate (artizanal) 
din recipienţi de plastic cu diametrul de 10 cm 
(tăiaţi la înălţimea de 25 cm), fixaţi cu profile 
metalice pe pari din lemn. Locul de amplasare 
(fig. 2) a fost ales prin corelare cu natura obiec-
tivelor urmărite, astfel: două pluviometre s-au 
poziţionat la o înălţime de 1,30 m faţă de sol, în 
puncte fără seminţiş, pentru a studia retenţia în 
coronamentul arboretului matur de fag (nivelul 1 

Fig. 2. Pluviometrul instalat în câmp deschis (stânga) 
şi unul dintre pluviometrele instalate în interiorul 

pădurii (dreapta).
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s-au convertit (şi) în expresie procentuală, ra-
portarea făcându-se la cuantumul precipitaţiilor 
în câmp deschis. În prealabil însă, pentru fiecare 
nivel de cercetare, s-au determinat valorile medii 
ale cuantumului înregistrat la cele două pluvio-
metre din acelaşi cuplu.

Prelucrarea şi analiza datelor s-au făcut, după 
caz, atât pentru întregul set de date experimenta-
le obţinute pentru fiecare nivel de cercetare, cât şi 
prin stratificarea acestor date pe luni calendaristi-
ce şi sezoane calendaristice (de vegetaţie/de repa-
us vegetativ). În plus, a putut fi făcută o paralelă 
între rezultatele obţinute în cele două intervale de 
cercetare (2012-2013 şi 2013-2014), dat fiind că a 
existat o cvasicoincidenţă calendaristică la scară 
de an, perioada decembrie-mai fiind comună.

în ml) s-au transformat apoi în strat echivalent 
de precipitaţii, în mm, ţinându-se seama de mă-
rimea suprafeţei receptoare a fiecărui colector 
(78,5 centimetri pătraţi) şi de faptul că unui litru 
de apă pe metru pătrat îi corespunde 1 mm strat 
de precipitaţii. Factorul stabilit pentru trecerea de 
la volumul în ml la cuantumul ploii în mm este 
0,127.

Mai departe, cum pentru toate zilele în care 
s-au făcut înregistrări asupra evenimentelor 
pluviale s-a cunoscut în paralel cuantumul de 
precipitaţii din câmp deschis şi cuantumul de 
precipitaţii din interiorul pădurii, prin diferenţa 
dintre acestea două s-a putut afla înălţimea stra-
tului de precipitaţii reţinute de pădure, corespun-
zător fiecărui nivel de cercetare. Datele astfel re-
zultate (reprezentând retenţia pluvială în mm) 

Tabelul 1
Cuantumul precipitaţiilor zilnice în câmp deschis

(Belciu, 2013; Zaharia, 2014)

Ziua
Luna şi anul

XI XII I II III IV V VI
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1 19,49
2 19,11 13,25
3 3,18
4 28,10 17,52 6,24
5 15,54 14,01 14,36
6 21,36 13,21 9,75
7 20,19 12,39 1,91 4,01
8 5,16
9 18,68 1,15
10 2,76 2,87
11 13,35 3,06 15,66 5,73
12 25,69 19,77 3,31
13 22,90 13,57
14 24,17
15 12,71 27,48 4,27
16
17 17,32 26,66 1,02 38,01
18 9,17 6,18 10,38
19 26,87
20 9,30 30,34
21 12,34 21,02
22
23 19,52
24 10,60 14,01 2,19
25
26
27 12,23 13,95
28 25,39 21,27 24,37 2,68
29
30 12,54
31 7,87

Suma 48,29 19,11 28,10 38,59 12,71 15,54 32,53 82,21 117,44 43,56 112,87 56,57 155,97 67,65
Numărul de 
evenimente 2 1 1 2 1 1 2 5 6 6 7 6 10 9

Media 24,15 - - 19,30 - - 16,27 16,44 19,57 7,26 16,12 9,43 15,60 7,52
Coeficientul 

de variaţie (%) - - - - - - - 30,29 36,13 72,05 58,51 84,23 74,91 51,46

Total în 2012-2013: 323,23 mm Total în  2013-2014: 507,91mm
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mm, conform totalizării din tabelul 1).
Pe de altă parte, având în vedere că sezonul de 

vegetaţie în zonă a început în jurul datei de 20 
martie, se poate evidenţia că în acest sezon s-au 
înregistrat 22 de zile cu precipitaţii în 2012-2013 
(76%) şi 19 zile cu precipitaţii în 2013-2014 (78%). 
Restul de precipitaţii (18) s-au produs în perioa-
da de repaus vegetativ (8 în 2012-2013 şi 10 în 
2013-2014).

Diferenţa de pluviozitate între cele două inter-
vale de cercetare s-a pus în evidenţă şi în urma 
stratifi cării frecvenţei zilelor cu precipitaţii pe 
clase ale înălţimii stratului de precipitaţii (tabe-
lul 2). A rezultat că, în cazul zilelor cu precipitaţii 
de peste 20 mm, suma frecvenţelor evenimente-
lor din perioada de cercetare 2013-2014 este de 
4 ori mai mare decât suma similară, corespunză-
toare perioadei anterioare (2012-2013). Cu alte 
cuvinte, dacă în 2012-2013 au fost doar trei zile 
când precipitaţiile au depăşit 20 mm, în 2013-2014 
această cantitate a fost depăşită în 12 zile. 

Prin stratifi carea precipitaţiilor din interiorul 
fi ecărei clase în funcţie de sezonul în care eveni-
mentele s-au produs a rezultat că, în 41 de cazuri 
din cele 59, precipitaţiile au căzut în sezonul de 
vegetaţie, restul de 18 fi ind înregistrate în perioa-
da de repaus vegetativ. Pentru această perioadă, 
cea mai ridicată frecvenţă a zilelor cu precipitaţii 
(9) a fost identifi cată în cazul precipitaţiilor din 
clasa 10-20 mm, în timp ce pentru sezonul de 
vegetaţie frecvenţa maximă (19) corespunde 

4. Rezultate și discuţii

4.1.Precipitațiile în câmp deschis
Rezultatele obţinute prin măsurători la pluvio-

metrul instalat în câmp deschis sunt redate cen-
tralizat în tabelul 1, pentru ambele perioade în 
care s-au desfăşurat cercetările.

4.1.1. Frecvența zilelor cu precipitații
O caracteristică importantă a regimului de 

precipitaţii o constituie frecvenţa acestora (Marcu, 
1983; Marcu şi Marcu-Huber, 2004), exprimată 
prin numărul de zile în care înălţimea stratului de 
precipitaţii depăşeşte pragul de 0,1 mm. Din acest 
punct de vedere, numărul de zile cu precipitaţii 
înregistrat pe întreaga durată a cercetării a fost de 
59, din care 30 în prima parte a duratei (2.12.2012-
11.06.2013) şi 29 în cea de a doua parte a duratei 
(13.11.2013 -31.05.2014).

Dacă se urmăreşte fi gura 3, unde s-au repre-
zentat datele din tabelul 1, dar numai pentru in-

tervalul comun decembrie-mai, se observă că 
frecvenţa este variabilă de la o lună la alta, pen-
tru ambele durate, cele mai mici frecvenţe înre-
gistrându-se în lunile de iarnă iar cele mai mari 
în lunile de primăvară. Iese uşor în evidenţă şi 
faptul că, în perioada de cercetare 2013-2014, s-au 
înregistrat mai multe zile cu precipitaţii decât în 
perioada anterioară (2012-2013), respectiv 23 faţă 
de 17, iar cantitatea totală de precipitaţii a fost şi 
ea mult mai însemnată (507,91 mm faţă de 323,23 
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Fig. 3. Frecvenţa zilelor cu precipitaţii în lunile (comune) 
decembrie-mai, anii 2013 şi 2014.

Fig. 4. Cuantumul lunar al precipitaţiilor din decembrie 
până în mai, anii 2012/2013 şi 2013/2014.

Tabelul 2
Frecvenţa claselor de precipitaţii

Clasa 0-10 mm 10-20 mm 20-30 mm 30-40 mm
Frecvenţa 2012-2013 15 12 3 -

2013-2014 5 12 10 2
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comune, diferenţa de pluviozitate între cele două 
intervale de cercetare este însemnată: în 2013-
2014 au căzut 459,62 mm, în timp ce în 2012-2013 
s-au înregistrat numai 255,58 mm.

Sub raportul cuantumului sezonier, aportul cel 
mai însemnat aparţine precipitaţiilor din clasa 10-
20 mm, căzute în cursul sezonului de vegetaţie, 
când, în urma a 15 zile cu precipitaţii, au rezultat 
213,15 mm. Însemnată este şi cantitatea din peri-
oada de repaus vegetativ (191,77 mm), livrată în 
urma a opt zile cu precipitaţii din clasa 20-30 mm.

Interesantă de remarcat este şi media zilnică 
sezonieră a cuantumului unei singure precipitaţii. 
Contrar aşteptărilor, aceasta a rezultat mai mare 
în cele două perioade de repaus vegetativ decât în 

clasei de precipitaţii 0-10 mm.

4.1.2. Cuantumul zilnic, lunar și sezonier al 
precipitațiilor

Conform datelor din tabelul 1, maximele cuan-
tumului zilnic de precipitaţii în interiorul fiecărui 
interval al cercetării au fost înregistrate în zilele 
de 6 martie 2013 (21,36 mm) şi 17 mai 2014 (38,01 
mm). Minimele acestui cuantum sunt de 1,02 mm 
(17 mai 2013) şi respectiv 2,19 mm (24 mai 2014).

Lunile cele mai ploioase din fiecare interval 
de cercetare au fost: martie 2013 cu un cuantum 
cumulat  al precipitaţiilor zilnice de 82,21 mm şi 
mai 2014, când precipitaţiile zilnice au însumat 
155,97 mm (figura 4). Și pe ansamblul celor 6 luni 

Tabelul 3
Retenţia în interiorul pădurii în zilele cu precipitaţii din perioada 2.12.2012-17.06.2013 

(Belciu, 2013)

Nr.crt. Data Cuantum
precipitaţii

P (mm)

Valorile (absolute şi procentuale) ale retenţiei  (Z),
 pe niveluri de studiu:

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3
Z1 (mm) Z1 (%) Z2 (mm) Z2 (%) Z3 (mm) Z3 (%)

1 02.12.2012 19,11 7,57 39,61 8,67 45,37 4,33 22,66
2 17.01.2013 17,32 7,11 41, 05 8,08 46,65 4,01 23,18
3 28.01.2013 21,27 8,84 41,56 10,22 48,05 6,13 28,82
4 05.02.2013 15,54 6,83 43,92 6,97 44,82 3,44 22,14
5 06.03.2013 21,36 8,30 38,86 9,12 42,72 3,93 18,38
6 9.03.2013 18,69 7,62 40,75 8,99 48,10 6,70 19,19
7 11.03.2013 13,35 5,62 42,10 6,19 46,33 2,62 19,63
8 20.03.2013 9,30 4,16 44,73 4,46 47,96 1,94 20,81

Suma 135,94 56,05 332,58 62,7 370 33,1 174,81
Numărul de evenimente 8 8 8 8 8 8 8

Media 16,99 7,01 41,57 7,84 46,25 4,14 21,85
Coeficientul de variaţie (%) 24,30 21,44 4,80 23,76 4,09 39,03 15,10

9 23.03.2013 15, 92 7,25 45,54 7,86 49,40 4,06 25,53
10 03.04.2013 3,18 1,52 47,80 1,80 56,76 0,81 25,47
11 04.04.2013 14,01 6,10 43,52 7,00 49,99 3,17 22,63
12 07.04.2013 1,91 0,91 47,64 1,14 59,69 0,63 32,88
13 11.04.2013 3,06 1,47 48,20 1,66 54,25 1,05 34,31
14 18.04.2013 9,17 4,65 50,76 5,10 55,67 3,69 40,19
15 27.04.2013 12,23 7,09 58,01 8,06 65,90 4,92 40,23
16 13.05.2013 13,57 8,15 60,07 9,61 70,81 5,41 39,87
17 15.05.2013 4,27 2,64 61,94 2,98 69,86 1,71 40,05
18 17.05.2013 1,02 0,62 60,78 0,72 70,98 0,39 37,75
19 21.05.2013 21,02 13,27 63,15 15,46 73,57 8,62 41,01
20 24.05.2013 14,01 8,71 62,17 10,34 73,84 5,89 42,04
21 28.05.2013 2,68 1,66 61,94 1,97 73,69 1,07 39,74
22 01.06.2013 19,49 11,59 59,48 13,81 70,86 6,45 43,28
23 02.06.2013 13,25 7,30 55,13 8,73 65,85 4,80 36,19
24 04.06.2013 6,24 3,82 61,14 4,52 72,44 2,55 40,79
25 06.06.2013 9,75 5,98 61,38 7,02 72,05 5,07 52,00
26 07.06.2013 4,01 2,30 57,36 2,75 68,58 1,50 37,41
27 08.06.2013 5,16 2,91 56,40 3,25 62,98 1,73 33,62
28 09.06.2013 1,15 0,61 52,61 0,70 60,87 0,37 32,17
29 10.06.2013 2,87 1,50 52,26 1,72 60,10 0,89 31,01
30 11.06.2013 5,73 2,87 50,09 3,41 59,51 1,75 30,54

Suma 183,70 102,92 1 217,37 119,61 1 417,65 66,53 798,71
Numărul de evenimente 22 22 22 22 22 22 22

Media 8,35 4,68 55,34 5,44 64,44 3,02 36,31
Coeficientul de variaţie (%) 73,73 77,57 11,26 78,26 12,26 77,01 18,66
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4.2.Precipitațiile reținute de pădure
După cum s-a arătat deja, datele experimentale 

privind retenţia s-au stabilit atât în valoare absolu-
tă (în mm), cât şi în expresie procentuală (în %), în 
ultimul caz raportarea fiind făcută la precipitaţiile 
înregistrate în câmp deschis. Rezultatele sunt re-
date în tabelele 3 şi 4, separat pe intervale de cer-
cetare, sezoane calendaristice şi niveluri de stu-
diu, în partea de subsol a fiecărui şir statistic fiind 
înscrise: suma, numărul de valori,  media şi coefi-
cientul de variaţie. 

Pentru a facilita analiza comparativă a datelor, 
valorile absolute ale retenţiei pentru cele trei ni-
veluri de studiu (Z1, Z2 şi Z3, în mm) au fost re-
prezentate grafic, separat pentru fiecare perioadă 
de cercetare (figurile 5 şi 6), alături şi de cuantu-
mul precipitaţiilor generatoare (P în mm).

cele două sezoane de vegetaţie: 16,99 mm faţă de 
8,35 mm în 2012-2013 şi 20,41 mm faţă de 16,00 
mm în 2013-2014.

Coeficientul de variaţie al cuantumului zilnic 
de precipitaţii, calculat doar pentru lunile cu cel 
puţin 5 astfel de evenimente, prezintă valori într-
un ecart foarte larg, de la circa 30%…36% în ca-
zul lunii martie şi până la 75%…85% în cazul lunii 
mai.

Dacă însă analiza variabilităţii se face la nivel 
de sezon, rezultatele găsite se prezintă astfel: pen-
tru  precipitaţiile din sezonul de repaus vegetativ 
coeficientul de variaţie al cuantumului este mult 
mai mic decât cel calculat pentru precipitaţiile 
căzute în sezonul de vegetaţie (24,30% faţă de 
73,73% în 2012-2013 şi 30,85% faţă de 63,61% în 
2013-2014).

Tabelul 4
Retenţia în interiorul pădurii în zilele cu precipitaţii din perioada 13.11.2013-31.05.2014

(Zaharia, 2014)

Nr. crt. Data Cuantum
precipitaţii

P (mm)

Valorile (absolute şi procentuale) ale retenţiei (Z) pe niveluri de studiu:
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3

Z1 (mm) Z1 (%) Z2 (mm) Z2 (%) Z3 (mm) Z3 (%)
1 13.11.2013 22,90 8,84 38,60 12,50 54,59 6,14 26,81
2 28.11.2013 25,39 14,01 55,18 14,50 57,11 10,18 40,09
3 04.12.2013 28,10 8,98 31,96 11,02 39,22 6,29 22,38
4 15.01.2014 12,71 3,77 29,66 4,98 39,18 2,42 19,04
5 07.02.2014 20,19 8,62 42,69 8,70 43,09 6,85 33,93
6 21.02.2014 12,34 4,86 39,38 6,98 56,56 3,88 31,44
7 04.03.2014 17,52 7,15 40,81 8,49 48,46 4,48 25,57
8 07.03.2014 12,39 6,05 48,83 7,49 60,45 3,64 29,38
9 12.03.2014 25,69 7,44 28,96 10,35 40,29 4,20 16,35
10 19.03.2014 26,87 10,48 39,00 12,78 47,56 4,18 15,56

Suma 204,1 80,2 395,07 97,79 486,51 52,26 260,55
Numărul de evenimente 10 10 10 10 10 10 10

Media 20,41 8,02 39,51 9,78 48,65 5,23 26,06
Coeficientul de variaţie (%) 30,85 36,45 20,85 30,39 16,63 42,33 30,46

11 24.03.2014 10,60 5,48 51,70 7,24 68,30 3,75 35,38
12 28.03.2014 24,37 11,45 46,98 12,60 51,70 9,71 39,84
13 05.04.2014 14,36 5,51 38,37 5,8 40,39 2,87 19,99
14 10.04.2014 2,76 1,47 53,26 1,94 70,29 1,17 42,39
15 11.04.2014 15,66 5,24 33,46 6,84 43,68 3,93 25,10
16 12.04.2014 19,97 11,15 55,83 12,40 62,09 8,43 42,21
17 15.04.2014 27,48 9,48 34,50 10,18 37,05 8,10 29,48
18 17.04.2014 26,66 9,79 36,72 9,98 37,43 7,54 28,28
19 18.04.2014 6,18 2,83 45,79 3,86 62,46 2,00 32,36
20 06.05.2014 13,21 4,48 33,91 4,97 37,62 1,53 11,58
21 12.05.2014 3,32 1,17 35,24 1,29 38,86 0,61 18,37
22 14.05.2014 24,17 9,46 39,14 11,51 47,62 5,16 21,35
23 17.05.2014 38,01 13,31 35,02 20,14 52,99 8,34 21,94
24 18.05.2014 10,38 3,99 38,44 5,37 51,73 2,88 27,75
25 20.05.2014 30,34 9,42 31,05 10,44 34,41 7,50 24,72
26 24.05.2014 2,19 0,56 25,57 0,94 42,92 0,23 10,50
27 27.05.2014 13,95 5,01 35,91 8,70 62,37 3,01 21,58
28 30.05.2014 12,54 4,95 39,47 7,89 62,92 2,88 22,97
29 31.05.2014 7,87 4,20 53,37 5,41 68,74 2,85 36,21

Suma 304,02 118,95 763,73 147,5 973,57 82,49 512
Numărul de evenimente 19 19 19 19 19 19 19

Media 16,00 6,26 40,20 7,76 51,24 4,34 26,95
Coeficientul de variaţie (%) 63,61 60,09 21,17 60,16 24,07 69,05 34,67
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a prezentat variaţii pe interval după cum urmea-
ză: între 4,2 şi 8,9 mm, respectiv între 3,8 şi 14,0 
mm, la nivelul inferior al coronamentului; între 
4,5 şi 10,2 mm, respectiv 5,0 şi 14,5 mm, la nive-
lul inferior al etajului seminţişului de sub corona-
ment; între 1,9 şi 6,7 mm, respectiv între 2,4 şi 10,2 
mm, la nivelul superior al etajului seminţişului 

4.2.1.Retenția în valori absolute, pe sezoane
Conform datelor evidenţiate în prima parte a 

tabelelor 3 şi 4, pentru precipitaţiile înregistrate 
în perioada de repaus vegetativ (8 în primul in-
terval şi 10 în cel de al doilea interval), cuantumul 
zilnic pe interval s-a situat în ecartul 9-22 mm, re-
spectiv 12-27 mm iar retenţia în interiorul pădurii 
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Fig. 5. Valorile absolute (în mm) ale retenţiei în interiorul pădurii, pentru precipitaţiile din intervalul 
2.12.2012-17.06.2013.

Fig. 6. Valorile absolute (în mm) ale retenţiei în interiorul pădurii, pentru precipitaţiile din intervalul 
13.11.2013-31.05.2014.
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sezoanele de repaus vegetativ - când variabilitatea 
precipitaţiilor căzute a fost mai restrânsă (respec-
tiv 24% şi 31%), coeficientul de variaţie al retenţiei 
absolute a înregistrat valori mai mici (21% şi 36% 
la nivelul 1; 24% şi 30% la nivelul 2; 39% şi 42% 
la nivelul 3) decât în cazul precipitaţiilor pro-
duse în sezonul de vegetaţie, a căror variabilita-
te este mult mai pronunţată (74% şi 64%). Drept 
consecinţă, cam de acest ordin de mărime sunt şi 
coeficienţii de variaţie ai retenţiei absolute: 78% şi 
60% pentru nivelurile 1 şi 2 respectiv 77% şi 69% 
pentru nivelul 3.

4.2.2.Retenția în valori procentuale, pe clase de 
precipitații și pe sezoane

Pentru fiecare interval de cercetare în parte, 
valorile procentuale ale retenţiei stabilite pe cele 
trei niveluri de studiu (prin raportul dintre valo-
rile absolute şi cuantumul precipitaţiilor), au fost 
stratificate simultan după două criterii: clasa de 
precipitaţii (din 10 în 10 mm) şi sezonul calenda-
ristic în care s-a produs precipitaţia (sezonul de 
repaus vegetativ şi sezonul de vegetaţie), ulterior 
fiind calculată media aritmetică a variabilei pen-
tru fiecare şir de valori din interiorul celulelor de-
finite de intersecţia celor două criterii. 

Cu scopul de a facilita comparaţiile, datele 
obţinute s-au reprezentat sub formă de stereogra-
me (figurile 7, 8 şi 9).

din spaţiul inter-coronarian. 
Pe de altă parte, în cele 41 de zile cu precipitaţii 

din sezonul de vegetaţie (22 în primul interval şi 
19 în cel de al doilea interval), cu cantităţi zilni-
ce de la 1,0 la 21,0 mm, respectiv de la 2,2 la 38,0 
mm, retenţia în valori absolute a variat între 0,6 
şi 13,3 mm (în ambele intervale) în cazul corona-
mentului şi între 0,7 şi 15,5 mm, respectiv între 
0,9 şi 20,1 mm, în cazul coronamentului împreună 
cu seminţişul de sub coronament. Pentru plafonul 
superior al seminţişului din spaţiul inter-corona-
rian, precipitaţiile reţinute s-au situat între 0,4 şi 
8,6 mm în primul interval şi între 0,2 şi 9,7 mm în 
cel de al doilea interval.

Oarecum neaşteptat este rezultatul obţinut în 
urma stabilirii mediei retenţiei absolute la nivel 
de sezon: pentru toate cele 3 niveluri de cerceta-
re, această medie este uşor mai mare în sezonul 
de repaus vegetativ decât în sezonul de vegetaţie, 
în ambele intervale de cercetare (a se vedea datele 
din tabelele 3 şi 4).

În schimb, după cum se anticipa, valorile coe-
ficientului de variaţie stabilite pentru cuantumul 
precipitaţiilor le regăsim reflectate, cam la acelaşi 
ordin de mărime, în cazul retenţiilor absolute Z1 
şi Z2 şi cu mici diferenţe în cazul retenţiei ab-
solute Z3. Altfel spus, variabilitatea statistică a 
şirurilor retenţiei absolute reproduce în mod fidel 
variabilitatea statistică a şirurilor de precipitaţii 
generatoare corespondente, în sensul că, pentru 
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Fig. 7.  Mediile retenţiei procentuale la nivelul inferior al coronamentului (nivelul 1).
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- retenţia procentuală realizată de coronamen-
tul arboretului a variat de la 29% la 56% în cazul 
precipitaţiilor căzute în perioada de repaus vege-
tativ şi de la 25% la 64% pentru precipitaţiile căzu-
te în sezonul de vegetaţie;

- seminţişul de sub coronament împreună cu 
coronamentul au reţinut 34 - 74% din cantitatea 
de precipitaţii în sezonul de vegetaţie, şi 39 - 61% 

După cum se aştepta, amplitudinea de variaţie 
a retenţiei procentuale este diferită de la un ni-
vel de studiu la altul, de la o clasă de precipitaţii 
la alta şi de la un sezon calendaristic la altul. Cea 
mai mică valoare înregistrată este 10% iar cea mai 
mare este 74%.

Pe niveluri de studiu şi pe sezoane, situaţia se 
prezintă astfel:
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Fig. 8.  Mediile retenţiei procentuale la nivelul inferior al etajului seminţişului (incluzând şi aportul 
coronamentului) (nivelul 2).

Fig. 9.  Mediile retenţiei procentuale la nivelul superior al etajului seminţişului (nivelul 3).
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Totuşi, pentru că diferenţele dintre medii-
le retenţiei din cele două sezoane calendaristi-
ce par relativ mici, se aduc trei argumente cu rol 
explicativ:

- în primul rând, în ambele intervale de cerce-
tare, sezonul de vegetaţie nu a fost surprins decât 
în prima sa parte (până la sfârşitul lunii mai - în-
ceputul lunii iunie), perioadă în care biomasa foli-
ară a arboretului de fag nu ajunsese să fie complet 
dezvoltată; 

- în al doilea rând, cuantumul mediu pe se-
zon al unei singure precipitaţii a fost mai mare 
în sezonul de repaus vegetativ şi nu în sezonul de 
vegetaţie;

- în al treilea rând, nu trebuie neglijat faptul că, 
la vârste înaintate şi la consistenţe ridicate ale ar-
boretelor (cum, de altfel, se prezintă şi cazul luat 
în studiu), datorită arhitecturii atât de complica-
te a sistemului de ramuri (figura 11a), însăşi bi-
omasa lemnoasă a coronamentului favorizează 
retenţia apei de origine pluvială, mai ales pentru 
evenimente caracterizate prin valori scăzute ale 
indicelui precipitaţiilor anterioare.

Pentru a puncta şi mai evident aportul bio-
masei foliare în procesul de retenţie (figura 11b), 
din fiecare interval de cercetare s-au selecţionat 
câte două zile cu precipitaţii având aproximativ 
acelaşi cuantum pe interval, dar poziţionări tem-
porale diferite: prima în sezonul de repaus vege-
tativ, iar cea de a doua în sezonul de vegetaţie. 
După cum arată datele din tabelul 5, la ambele 
cupluri de precipitaţii, retenţia procentuală a fost 
mai mare în sezonul de vegetaţie decât în sezo-
nul de repaus vegetativ; diferenţele înregistrate 
sunt de ordinul a 10-16% în cazul coronamentu-
lui (nivelul 1 de studiu) şi de circa 23-24% în ca-
zul seminţişului luat împreună cu coronamentul 

în perioada de repaus vegetativ; 
- în sfârşit, în spaţiul de interferenţă inter-

coronarian, până la nivelul superior al etaju-
lui seminţişului, retenţia procentuală a variat de 
la 15% la 41% pentru precipitaţiile din perioada 
de repaus vegetativ, şi de la 10% la 52% în cazul 
precipitaţiilor din sezonul de vegetaţie.

Dacă se iau pentru comparaţie mediile retenţiei 
procentuale, atunci se constată următoarele:

- pentru sezoanele de repaus vegetativ, aces-
te medii sunt: 42% şi 40% pentru nivelul 1; 46% şi 
49% pentru nivelul 2; 22% şi 26% pentru nivelul 3;

- în sezoanele de vegetaţie, mediile înregistrate 
sunt uşor mai mari: 55% şi 40% pentru nivelul 1; 
65% şi 51% pentru nivelul 2, respectiv 36% şi 27% 
pentru nivelul 3.

Edificator este şi modul în care se distribuie me-
diile retenţiei procentuale pe clase de precipitaţii 
şi sezoane calendaristice, pentru fiecare interval 
de cercetare şi fiecare nivel de studiu. Datele ex-
perimentale reprezentate în figurile 7, 8 şi 9 ara-
tă că mediile amintite descresc uşor dar progre-
siv de la clasa de precipitaţii 0-10 mm către clasa 
30-40 mm; cele câteva abateri de la acest trend 
pot fi puse pe seama  numărului mic de zile cu 
precipitaţii însemnate din punct de vedere canti-
tativ (peste 20 mm) în sezonul de vegetaţie al pri-
mului interval al cercetării.  

Pe de altă parte, dacă se unifică şirurile de va-
lori ale celor două intervale de cercetare referi-
toare la acelaşi sezon (de repaus vegetativ sau de 
vegetaţie), noile medii procentuale obţinute (figu-
ra 10) confirmă aşteptarea avută încă de la mo-
mentul începerii cercetărilor - aceea că, la acelaşi 
nivel al precipitaţiilor, media retenţiei din sezonul 
de vegetaţie este mai mare decât media retenţiei 
din sezonul de repaus vegetativ. 

Fig.10. Mediile retenţiei procentuale pe întreaga durată a cercetării, redate pe clase de precipitaţii,
niveluri de studiu (1, 2, 3) şi sezoane calendaristice (de vegetaţie cu roşu, de repaus vegetativ cu galben).
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cele două variabile luate în cercetare: cuantumul 
precipitaţiilor reţinute în interiorul pădurii ca va-
riabilă dependentă (y = Z, în mm) şi cuantumul 
precipitaţiilor căzute în câmp deschis ca variabilă 
independentă (x = P, în mm). 

Corelaţia amintită s-a studiat separat pe cele 
două sezoane, dar numai pentru primele două ni-
veluri de studiu, folosindu-se şirul unificat de va-
lori experimentale (pe întreaga durată a cercetă-

rii, din ambele intervale de cercetare). Rezultatele 
obţinute, prezentate în tabelul 6, arată că toate 
cele patru valori stabilite pentru coeficientul de 
corelaţie sunt foarte semnificative din punct de 
vedere statistic (Giurgiu, 1972), ceea ce confirmă 

(nivelul 2 de studiu).
În sfârşit, este important de remarcat şi fap-

tul că populaţiile de valori ale retenţiei procen-
tuale, constituite pe sezoane calendaristice, sunt 
populaţii mult mai omogene decât populaţiile co-
respondente ale retenţiei absolute. Într-adevăr, 
dacă în primul caz coeficientul de variaţie se în-
scrie în ecartul 4-35%, în cel de al doilea caz ecar-
tul este de 21-78%. 

4.3. Corelația și regresia dintre cuantumul 
precipitațiilor reținute în interiorul pădurii și cuan-
tumul precipitațiilor căzute în câmp deschis 

Folosind programul Microsoft Excel s-au sta-
bilit valorile coeficientului de corelaţie dintre 

Z1 = 44,73% Z1 = 61,38%

(a)                                                                                                  (b)
Fig.11. Imagini preluate terestru deasupra punctului de amplasare a unuia dintre pluviometrele primului cuplu (Foto: 
Belciu, 2013). În stânga (a), coronamentul în starea de repaus vegetativ (20.03.2013),  iar în dreapta (b),  coronamentul în 

sezonul de vegetaţie (06.06.2013). 

Tabelul 5
Aportul biomasei foliare în procesul de retenţie

Specificări
Primul interval de cercetare: Al doilea interval de cercetare:

Repaus vegetativ Sezon de vegetaţie Repaus vegetativ Sezon de vegetaţie
20.03.2013 06.06.2013 15.01.2014 30.05.2014

Cuantumul precipitaţiei (mm) 9,30 9,75 12,71 12,54
Retenţia la nivelul 1, Z1 (%) 44,73 61,38 29,66 39,47
Retenţia la nivelul 2, Z2 (%) 47,96 72,05 39,18 62,92

Tabelul 6
Valorile coeficientului de corelaţie dintre retenţia Z și cuantumul precipitaţiei P

Specificări Sezonul
Repaus vegetativ De vegetaţie

Nivelul de Studiu 1 0,828*** 0,824***
2 0,891*** 0,897***

Numărul de valori din şir (N) 18 41
Numărul gradelor de libertate (f=N-2) 16 39

Valori prag pentru α = 0,05 / 0,01 / 0,001 0, 468 / 0,590 / 0,708   0,308 / 0,388 / 0,495
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Nivelul 2 (al seminţişului de sub coronament 
împreună cu coronamentul): 

Z2 = 0,43 ∙ P + 0,82.
Sezonul de vegetație
Nivelul 1 (al coronamentului): 
Z1 = 0,38 ∙ P + 0,90;
Nivelul 2 (al seminţişului de sub coronament 

împreună cu coronamentul): 
Z2 = 0,46 ∙ P + 1,02.
Chiar dacă, riguros vorbind, aceste ecuaţii au 

numai aplicabilitate locală şi sunt valabile doar 
pentru precipitaţii căzute în intervalul noiem-
brie-iunie care nu depăşesc cuantumul de 30…35 
mm, totuşi considerăm că, în activitatea de stu-
diu şi de proiectare, ecuaţiile stabilite pot fi uti-
le pentru predicţii asupra retenţiei pluviale în fă-
gete situate şi în alte zone ale ţării, definite prin 
condiţii pluviometrice, de vegetaţie şi fenologice, 

şi întăreşte o concluzie cunoscută din cercetări 
anterioare: retenţia efectivă a unui arboret, în va-
loare absolută (exprimată în mm) este asociată cu 
cuantumul precipitaţiilor, dar numai până la atin-
gerea capacităţii maxime de retenţie, caracteristi-
că potenţialului fiecărei specii.

În sfârşit, pentru primele două niveluri de stu-
diu s-au stabilit ecuaţii de regresie care expri-
mă legătura statistică dintre valorile absolute ale 
retenţiei (în mm) şi cuantumul precipitaţiilor în 
câmp deschis (în mm), atât pentru cele două se-
zoane de repaus vegetativ luate împreună (figura 
12) cât şi pentru cele două sezoane de vegetaţie 
luate împreună (figura 13).

Redăm, în cele ce urmează, ecuaţiile găsite:
Sezonul de repaus vegetativ
Nivelul 1 (al coronamentului): 
Z1 = 0,35 ∙ P + 0,89;

y = 0.4287x + 0.8182
R² = 0.8053
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Fig.12. Regresia dintre valorile absolute ale retenţiei 
(în mm) şi cuantumul precipitaţiilor în câmp deschis (în 
mm), pentru cele două sezoane de repaus vegetativ (luate 
împreună): a - nivelul 1 (al coronamentului); b - nivelul 
2 (al seminţişului de sub coronament, împreună cu 

coronamentul).

Fig.13. Regresia dintre valorile absolute ale retenţiei (în 
mm) şi cuantumul precipitaţiilor în câmp deschis (în mm), 
pentru cele două sezoane  de vegetaţie (luate împreună): a - 
nivelul 1 (al coronamentului); b - nivelul 2 (al seminţişului 

de sub coronament, împreună cu coronamentul).
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începutul lunii iunie), totuşi, pe baza datelor 
experimentale achiziţionate, s-a putut dovedi 
existenţa diferenţelor de capacitate de retenţie la 
un arboret matur de fag, cu seminţiş, aflat suc-
cesiv în sezonul de repaus vegetativ şi sezonul 
de vegetaţie. Atenţia nu a fost centrată însă ex-
clusiv pe dovedirea acestei diferenţe. S-a reuşit 
evidenţierea şi a potenţialului de retenţie al bi-
omasei lemnoase din alcătuirea coroanei, atunci 
când biomasa foliară este absentă. În sfârşit, în-
cercarea de a cuantifica (şi) rolul hidrologic al 
seminţişului utilizabil (în paralel cu cel al coro-
namentului) constituie un alt element de nou-
tate al cercetării. Sporul ce poate fi adăugat de 
seminţiş în cuantumul retenţiei nu numai că nu 
trebuie neglijat ci, dimpotrivă, trebuie să fie mai 
atent studiat şi mai frecvent utilizat ca argument 
în susţinerea recomandărilor tehnice referitoare 
la aplicarea tratamentelor bazate pe regenerare 
naturală sub masiv, mai ales atunci când arbore-
tele de fag sunt destinate să îndeplinească funcţii 
prioritare de protecţie a apei şi solului.

6. Mulţumiri

Pentru disponibilitatea de a contribui la relan-
sarea şi diversificarea  preocupărilor ştiinţifice 
româneşti  în domeniul hidrologiei forestiere, 
ca şi pentru opţiunea de a aplica metodologia de 
cercetare descrisă în lucrarea de faţă, cu ocazia 
elaborării propriilor teze de disertaţie, adresăm 
mulţumiri foştilor masteranzi în specializarea 
Managementul ecosistemelor forestiere: Adrian 
Voicu (promoţia 2013);  Mihail-Răzvan Gyorgy şi 
Dragoş Comăniţă (promoţia 2014); Iulian Coaicea 
(promoţia 2015). 

asemănătoare cu cele din arealul în care s-au 
efectuat măsurătorile.

5. Concluzii

În contextul actual al schimbărilor climati-
ce, al creşterii spectaculoase a ponderii păduri-
lor cu funcţii speciale de protecţie a apei şi so-
lului şi al procentului ridicat de fag în structura 
compoziţională a pădurilor României, dezvoltarea 
cunoaşterii referitoare la hidrologia făgetelor, în 
strânsă legătură cu particularităţile şi cu evoluţia 
fenologică a acestei specii, considerăm că repre-
zintă o prioritate pentru cercetarea ştiinţifică hi-
drologică din silvicultură.

În pofida faptului că ponderea precipitaţiilor 
zilnice însemnate din punct de vedere cantita-
tiv (peste 20 mm) a fost redusă în cuprinsul ce-
lor două intervale de timp afectate măsurătorilor, 
iar durata şi intensitatea acestor precipitaţii nu au 
putut fi avute în vedere în cadrul determinărilor 
experimentale, totuşi rezultatele obţinute au con-
dus la confirmarea principalelor concluzii cunos-
cute din cercetări anterioare (Gaspar, 2000):

- Ca valoare absolută (exprimată în mm), 
retenţia unui arboret (coronament plus litieră) 
creşte odată cu cuantumul precipitaţiilor, după 
forma unei curbe de saturaţie, care depinde de 
potenţialul fiecărei specii, nedepăşind însă 14 -15 
mm, la ploi cu durata sub 24 de ore, neînsoţite de 
vânt şi furtună;

- Ca valoare procentuală (calculată faţă de 
cuantumul ploii), retenţia scade odată cu creşterea 
cantităţii de precipitaţii.

Deşi măsurătorile efectuate au acoperit doar 
prima parte a sezonului de vegetaţie (până la 
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Pluvial retention in a beech forest with natural seedling from the natural reserve „Stejerișul Mare”
Abstract

This study aimed to quantify the potential of pluvial retention as a function of precipitation amount, in an old 
beech forest located in the mountainous area of Braşov both, in and outside the vegetation season looking also to 
the effect of retention capacity surplus provided by the natural seedling. Therefore, the attempt to evaluate the hy-
drological role of natural seedling layer coupled with the role of canopy was the main novel approach of this study. 
The findings suggest that the increment of pluvial retention due to the presence of natural seedling layer is not be 
neglected and such effects should be studied and quantified further to formulate technical recommendations for the 
forest management, especially for beech forests that fulfil water and soil protection functions.

Keywords: precipitation, pluvial retention, beech forest, natural seedling.




