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• Studiile fenologice reprezintă 
una dintre modalitățile de 
evaluare a potențialului 
adaptativ al speciilor. 
• Întrucât fagul reprezintă 
principala specie din punct de 
vedere silvicultural a țării, 
cunoașterea fenologiei acestei 
specii capătă o foarte mare 
importanță.  
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Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost fascinați de răspunsul 
organismelor vii la schimbările condițiilor de mediu. Avansul 
tehnologiei precum și înclinarea omului spre cunoaștere au dus, 
inevitabil, la punerea bazelor fenologiei. Numărul speciilor care au 
făcut obiectul analizelor, complexitatea și perioadele de timp pe care s-
au desfășurat acestea au cunoscut o evoluție continuă, inclusiv în ceea 
ce privește metodologia de studiu și de implementare a rezultatelor în 
gestionarea pădurilor; s-a ajuns în unele țări ca cercetările fenologice să 
se realizeze pe un număr foarte mare de specii, în cadrul unor rețele 
fenologice, pe perioade mari de timp. În contextul actual și tot mai 
pregnant al schimbărilor climatice, fenologia, prin încercarea de a 
explica modul de interacțiune organsim viu - mediu, poate oferi 
informații de mare utilitate despre spectrul de reacție al speciilor, 
precum și a modificărilor necesare în practica silvică. Lucrarea de față 
își propune realizarea unei sinteze bibliografice asupra metodologiei de 
cercetare fenologică, cu prezentarea celor mai importante rezultate 
pentru principala specie forestieră a României - fagul. 
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1.IMPORTANȚA ȘI UTILITATEA FENOLOGIEI ÎN 
DOMENIUL FORESTIER 
În contextul actual, al modificărilor climatice, cu accente din ce în ce mai vizibile și pregnante pe 

perioadele de încălzire anormală a vremii, dar și cu manifestări extreme ale evenimentelor climatice [1, 2], 
mecanismele de reglare, adaptare și răspunsul speciilor forestiere la noile condiții de mediu vor fi împinse 
către limitele lor de rezistență [3]. În ultimele decenii a apărut o sumedenie de studii în care cuvintele cheie 
sunt: extincție, fragmentare de areal, migrație, reziliență, eroziune genetică etc. [4-9]. Se pun, ca atare, 
întrebări de genul: i) care specii vor fi capabile să suporte astfel de modificări? ii) cât de afectate vor fi cele 
care vor supraviețui? iii) în ce măsură și cu ce amploare se vor translata arealele lor în viitor? 

Fenologia, definită ca „sincronizarea cu evoluția vremii a activităților sezonale ale plantelor și animalelor” 
[10] se va bucura, datorită contextului amintit mai sus, de un interes din ce în ce mai mare. Îmbinând 
noțiunile matematice cu observațiile directe, fenologia va avea particularitatea de a putea explica și prevedea 
modul în care vor reacționa organismele vii, în particular arborii, supuși unor condiții noi, atipice [11]. 
Totodată, împreună cu ecologia, această ramură a științelor biologice, are capacitatea de a releva nivelul de 
adaptare al diferitelor specii, adaptare dobândită tocmai prin intermediul modificărilor survenite de-a 
lungul evoluției în areale cu specificitate ecologică. 

În ceea ce privește silvicultura, văzută, împreună cu fenologia, ca știința care „studiază legile și procesele 
de viață din pădure și, pe această bază, stabilește măsurile tehnice capabile să-i sporească stabilitatea și productivitatea 
și să-i intensifice funcțiile protectoare” [12], aceasta va depinde fundamental de datele ce îi pot fi oferite de către 
fenologie și, în principal, de simularea modului în care vor reacționa ecosistemele forestiere în viitor [13, 14]. 
Astfel, vor putea fi cunoscute cu exactitate momentele și condițiile de declanșare a mecanismelor de 
producere a fenofazelor, precum și speciile ce prezintă capacități superioare de adaptabilitate. De altfel, este 
unanim recunoscut faptul că schimbările climatice și modul de distribuție a principalilor factori și 
determinanți ecologici (temperatură, precipitații), vor modifica și gradul de importanță acordat diferitelor 
specii de plante; unele vor întâlni condiții mai bune, în timp ce altele, fie se vor confrunta cu sitații aflate la 
limita intervalului lor de toleranță fie, neputându-se adapta schimbărilor, vor dispărea.  

Cunoașterea momentului de producere și a duratei etapelor fenologice oferă informații importante cu 
privire la posibilele efecte ale fluctuațiilor climatice și schimbărilor pe care acestea le aduc asupra dezvoltării 
normale a arborilor [11]. Analiza modului în care diverse specii de animale și plante reacționează sau nu la 
schimbările climatice poate, de asemenea, să ofere răspunsuri tocmai cu privire la caracteristicile acestor 
schimbări.       

În ceea ce privește utilitatea fenologiei în domeniul forestier, putem preciza că rolul acesteia este unul 
deosebit de important, întrucât producerea fenofazelor reprezintă un factor vital în analiza schimbărilor 
producției nete de biomasă a arborilor în relație cu schimbările climatice, atât pe termen scurt dar, și mai 
important, pe termen lung [15].  

Cele mai vechi date în care se fac referiri legate de fenologie, așa cum este ea definită ca știință în zilele 
noastre, provin de pe Continentul Asiatic. Astfel, în Japonia sec VIII Î.Hr (812 I.Hr.), data unei sărbători 
locale era stabilită de înflorirea cireșului [16] iar în China, datele existente in calendarul Xia Xiao Zheng (sec. 
a XI-lea I.Hr), pe lângă date legate de fenomene astronomice și de starea a vremii, conține și elemente legate 
de fenologie și de agricultură, înregistrate cu o periodicitate lunară [17]. De-a lungul timpului, observații 
fenologice au fost realizate asupra plantelor sălbatice, agricole, arborilor fructiferi și viței de vie (e.g. Marea 
Britanie), sau asupra altor specii de plante, păsări migratoare și insecte - de exemplu în Cehia și Slovacia [16].
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În cazul României, prima serie de date fenologie la arie extinsă (1887 - 1895) a vizat Moldova și Țara 
Românească, pentru un numar de 31 de stațiuni fenologice și 5 specii de arbori [18]. În perioada 1932-1940, 
Casa Autonomă a Pădurilor Statului (C.A.P.S.) realizează observații fenologice pentru un număr de 34 de 
specii de arbori, arbuști și subarbuști, corespunzătoare unui număr de cinci faze ale fenofazelor (înmugurire, 
înfrunzire, înflorire, coacerea fructelor și căderea frunzelor). Dintre speciile forestiere care au făcut obiectul 
unor studii fenologice mai amănunțite, enumerăm: molidul, zâmbrul, scorușul și afinul; cercetări au mai fost 
efectuate de Bud (1973) la castanul comestibil - Castanea sativa și Olenici (1998) la Larix decidua, în relație cu 
dăunătorii fructificației; Olenici realizează pentru specia studiată și un model al creșterii și dezvoltării 
conurilor, bazat pe grade-zi [16].  

Fenofazele influențează în mod direct fenomenele la nivel de arbore (starea coroanei, vătămările 
biotice și abiotice cum ar fi înghețurile târzii, acumulările de litieră, creșterea și producția de biomasă etc.). 
Semnalul climatic, prin intermediul temperaturii, este considerat a fi unul dintre principalii factori care 
controlează creșterea arborilor [19]. De aceea, managementul silvic necesită înțelegerea pe deplin a tuturor 
caracteristicilor factorilor climatici, precum și a modului în care aceștia își manifestă influența asupra 
creșterii arborilor, pentru a-și putea formula cele mai performante strategii. 

2. METODE DE CERCETRAE ÎN FENOLOGIA 
FORESTIERĂ. EXEMPLIFICAREA FENOFAZELOR LA FAG 
Diversele fenofaze precum și diferitele specii sunt influențate mai mult sau mai puțin de către aceiași 

factori (temperaturi diurne, temperaturi nocturne, precipitații, competiție, factori genetici etc.), existând 
posibilitatea repetării unor fenofaze după vătămări produse de dăunători biotici sau factori climatici. De 
exemplu, un studiu realizat asupra castanului comestibil (Castanea sativa) indică faptul că foarte importante 
în declanșarea fenofazelor de primăvară sunt perioadele mai calde din sezonul de repaus vegetativ, perioade 
care conduc la o pornire în vegetație întârziată în primăvara anului următor [20]; acest fenomen nu poate fi 
considerat încă ca fiind valabil și în cazul altor specii, din cauza lipsei datelor care să o demonstreze. Ca 
atare, metodele de cercetare, în ceea ce privește o analiză fenologică, trebuie alese și adaptate în funcție de 
specia vizată. 

Odată cu avansul cunoscut de fenologie ca știință a început să fie cunoscută din ce în ce mai bine 
complexitatea mecanismelor, precum și numărul mare de factori care determină și influențează declanșarea 
și desfășurarea diferitelor fenofaze; aproape în unanimitate, cercetătorii din domeniu sunt de acord că cea 
mai mare influență în desfășurarea acestora o au temperatura și umiditatea [21]. În consecință, dependența 
gradelor - zi acumulate în producerea fenofazelor nu poate fi neglijată ci, dimpotrivă, reprezintă cheia de 
înțelegere și evaluare a acestui fenomen atât de complex.  Întrucât s-a constatat că interpretarea și analiza 
datelor oferite de către observațiile fenologice este intrisec legată de numărul punctelor de observație unde 
acestea au loc, a fost încă de la început imperios necesară constituirea așa numitelor rețele fenologice pe arii 
cât mai extinse. Literatura de specialitate îi atribuie meritele de a fi primul care s-a aplecat asupra acestor 
rețele fenologice lui Linne - care a desfășurat observații la nivel științific și a stabilit o rețea regională de 
observații fenologice [15].  

În ceea ce privește România, Teodosiu și Mateescu realizează în 2004 una dintre cele mai ample 
sinteze cu privire la studiile de fenologie desfășurate atât la nivel național cât și internaţional, prezentând și 
discutând specificul rețelelor fenologice din diverse țări. Indiferent de locul de amplasare al acestor rețele, ar 
trebui reținut faptul că toate au o serie de caracteristici comune: de la început s-a încercat cuprinderea unor 
suprafețe cât mai mari, toate sunt amplasate în imediata vecinătate a stațiilor meteorologice, toate surprind 
un număr cât mai mare de specii (atât de plante, dar și de animale), iar plantele ce fac parte din rețelele 
fenologice prezintă o largă variabilitate genetică [16]. Primele încercări de constituire a unor rețele fenologice 
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în România îi aparțin lui Hepites care, în anul 1888, formulează mai multe cereri de colaborare cu 
silvicultorii din pădurile Statului și de pe Domeniul Coroanei [16].  

Metodologiile de cercetare diferă atât de la o rețea națională la alta, precum și în cadrul aceleași rețele, 
odată cu trecerea timpului punându-și amprenta și dezvoltarea tehnologiei. Acest fapt conduce, de multe 
ori, și la un grad ridicat de dificultate în ceea ce privește comparațiile între rezultatele obținute la momente și 
locuri diferite. Una dintre cele mai cunoscute și renumite metodologii de cercetare este cea utilizată în 
rețeaua germană - Deutscher Wetterdienst (DWD), aceasta fiind însoțită și de un ghid detaliat [16]. Metodele 
de analiză și stabilire a diverselor etape fenologice în care se află vegetația sunt numeroase, fiecare 
propunând un mod diferit de stabilire a momentului exact de producere și de încheiere a acestor etape. 
Astfel, autorii de Beurs și Henebry în lucrarea intitulată „Metode statistice spațio - temporale pentru modelarea 
fenologiei suprafeței terestre” propun o serie de metode statistice (metode bazate pe momentul de începere a 
fenofazelor, metode ce derivă din utilizarea indicelui NDVI - engl. Normalized Difference Vegetation Index = 
indicele de vegetație a diferențelor normalizate, metode ce utilizează funcții de netezire și metode de 
potrivire a modelelor, bazate pe analiza imaginilor satelitare) de stabilire a începutului și sfârșitului 
sezonului de vegetație, prin utilizarea momentelor de declanșare a înverzirii, a senescenței, momentului 
maxim al creșterii și a lungimii sezonului de vegetație [22]. O altă metodă de analiză și interpretare, foarte 
des utilizată, este metoda gradelor - zi, valoarea acestora putând fi interpretată ca o măsură a căldurii 
acumulate peste nivelul unei temperaturi considerată ca temperatură de referință. Regimul termic al 
sezonului de vegetație poate fi determinat prin însumarea ulterioară a acestor grade - zi. Toate aceste metode 
de cercetare trebuie, însă, să țină cont de faptul că, pe lângă temperatură, care reprezintă unul dintre factorii 
determinanți, pot apărea și factori locali, precum stresul hidric, perioade cu temperaturi atipice, care să 
influențeze într-un mod incontestabil desfășurarea normală a proceselor fiziologice din cadrul plantelor și, 
prin urmare, a fenofazelor. Începutul, respectiv sfârșitul sezoanelor de vegetație, se petrece în momente ce 
pot fi identificate cu exactitate în timp. Aceste momente sunt cunoscute sub abrevierea DOY (engl.: date-of-
year) [23]. Odată cu evoluția fenologiei ca știință au fost elaborate o serie de metodologii de urmărire și 
identificare a diferitelor fenofaze. Una dintre cele mai utilizate la ora actuală este elaborată în Germania, 
fiind cunoscută în limba germană ca scara Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische 
Industrie (BBCH) [24], metodologia cuprinzând, codificat, etapele de creștere pentru plantele mono- și 
dicotiledonate. Conform acestei metodologii de analiză, fenofazele de pe parcursul unui sezon de vegetație 
se împart în două mari categorii: fenofazele de primăvară și fenofazele de toamnă. Fenofazele de primăvară 
cuprind înfrunzirea și înflorirea, în timp ce fenofazele de toamnă sunt maturarea fructelor și, respectiv, 
colorarea și căderea frunzelor. Metodele de analiză și surprindere a diferitelor etape ale fenofazelor sunt 
numeroase, dar metodologia BBCH precizează că în cazul arborilor bătrâni, unde observațiile fenologice au 
loc la o înălțime mai mare de 2 metri, datorită imposibilității de analiză a fiecărui element urmărit în parte, se 
poate considera că un anumit stagiu al fenofazei este atins atunci când 50% din coroană prezintă 
caracteristica specifică. În ceea ce privește înmugurirea la fag, metoda propune o scară cu 3 elemente: 1/a - 
mugurii în stare de dormanță, 2/b - înmugurire (primele frunze sunt vizibile) și 3/c - momentul în care 
frunzele și-au atins dimensiunea maximă (Figura 1). 

În funcție de momentul de producere a unei fenofaze, în raport cu ceilalți arbori, exemplarele sunt 
încadrate din punct de vedere fenologic, în cadrul aceleași specii, în: precoci, intermediari și respectiv 
tardivi. Cea de-a doua fenofază de primăvară, înflorirea, se împarte, de asemenea, în trei etape: 1 - absentă, 2 
- flori vizibile, imature din punct de vedere sexual și 3 - flori vizibile, mature (cele mascule eliberând 
polenul). Fenologia de toamnă a fagului începe prin maturarea fructelor, împărțită în: 1 - absența fructelor, 2 
- fructe mature în cupe și 3 - desfacerea cupelor și diseminarea. Sfârșitul sezonului de vegetație este marcat 
de ultima fenofază și anume colorarea și căderea frunzelor. Aceasta se împarte în trei categorii: 1 - absentă, 2 
- peste 50% din frunze prezintă colorații, 3 - peste 50% din frunze sunt căzute din coroană [24].  
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Figura 1. Etapele fenologiei înfrunzirii la fag: a - mugurii în stare de dormanță; b - înmugurirea; c -                    
frunzele au atins dimensiunea maximă (Sursa: Popescu Radu) 

Teledetecția reprezintă una dintre tehnologiile noi, promițătoare, de analiză fenologică, ce presupune 
utilizarea și analiza imaginilor satelitare în identificarea etapelor fenologice în cazul diverselor specii. 
Impedimentul dat însă de periodicitatea uzuală de 7 (10) zile a înregistrării datelor, conduce la obținerea 
unor rezultate mai puțin exacte. Pentru viitor, se preconizează o îmbunătățire exponențială a disponibilității 
datelor și a analizelor obținute pe această cale. Una dintre metodele folosite cu succes în America de Nord 
pentru studierea fenologiei vegetației, este o metodă care are la bază imaginile satelitare MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) [25]. Aceasta propune înspre analiză împărțirea fenofazelor în patru 
etape: 1 - înverzirea, perioada de debut a fotosintezei; 2 - maturarea, adică data la care frunzele ating 
dimensiunea maximă; 3 - senescența, data la care fotosinteza își începe declinul rapid; 4 - dormanţa, adică 
data la care activitatea fiziologică încetează. Prin instrumentele specifice, metoda MODIS utilizează 7 lățimi 
de bandă din imaginile satelitare, stabilind, cu ajutorul relațiilor matematice, diversele etape ale fenofazelor 
în care se află vegetația [25]. Pe lângă imaginile satelitare, utilizând teledetecția, studii asupra fenologiei 
arborilor au fost realizate și prin intermediul unor camere digitale. Un astfel de studiu a fost efectuat în 
nordul Elveției în 2008 și a vizat fenologia unor arbori de fag și de paltin [26]. Imaginile au fost obținute cu o 
cameră montată la o înălțime de 45 de metri și fenofazele au fost determinate pe baza luminii extrase din 
spectrul roșu, verde şi, respectiv, albastru. Media erorilor datelor de producere a înfrunzirii, comparată cu 
datele clasice de validare, a fost doar de 3 zile pentru anul 2005 și de 3,6 zile pentru 2006 [26]. 

Dintre metodele de cercetare cele mai utilizate și răspândite în fenologie sunt amintite calendarele și 
hărțile fenologice. Calendarul fenologic este definit ca descriind începutul, durata și relațiile dintre 
fenomenele naturale cu caracter sezonier, fiind considerat drept o metodă integrativă pentru studiul acestora 
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și reprezentarea în mod grafic a sezonalității [27]. Hărțile fenologice, pe de altă parte, reprezintă una dintre 
cele mai uzuale metode de prezentare în cazul observațiilor fenologice distribuite la o scară largă [16].  
Apariția și dezvoltarea sistemelor GIS (Geographic Information System) și-a găsit numeroase aplicaţii şi 
utilizări și în fenologie, permițând cu ușurință prelucrarea datelor spațiale. Literatura de specialitate 
amintește, printre primele sisteme informatice utilizate în domeniu, sistemul Synteny Mapping and Analysis 
Program, utilizat cu succes la întocmirea hărților legate de înflorire la Cornus florida și Cercis canadensis, la 
nivelul statului Carolina de Nord [28]. Datele obținute în teren sunt, mai apoi, analizate și conduc la 
obținerea așa-numitelor modele fenologice. Prin intermediul modelelor fenologice se pot obține instrumente 
complexe pentru prognoza producerii fenofazelor în funcție de diferiți factori avuți în vedere [16]. 

 Majoritatea autorilor se pun de acord în privința faptului că modelele pot fi împărțite în trei mari 
categorii: teoretice, statistice (atunci când producerea fenofazelor este legată de factorii climatici prin 
intermediul unor regresii matematice) și mecanistice, când în producerea fenofazelor sunt luate în calcul și 
diferite variabile ce pot fi măsurate în mod direct [29]. Ca în mai toate domeniile de cercetare, matematica și-
a găsit loc și în fenologie. Regresia parțială a celor mai mici pătrate sau regresia PLS (Partial Least Squares), 
dezvoltată în țările nordice, este tot mai utilizată pentru determinarea cerințelor de intrare în vegetație, 
respectiv în repaus vegetativ, deoarece ea poate fi aplicată și atunci când nu există un număr foarte mare de 
observații propriu-zise [20] . 

3. REZULTATE ALE CERCETĂRILOR FENOLOGICE ÎN 
ROMÂNIA ȘI PE PLAN INTERNAȚIONAL. 
EXEMPLIFICĂRI LA FAG 
În România, cele mai bune rezultate în ceea ce privește fenologia sunt reprezentate de datele obținute 

în cadrul Administrației Naționale de Meteorolgie, acolo unde observațiile fenologice asupra culturilor de 
câmp (orzul și grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartoful) și a speciilor viti-
pomicole (vița de vie, mărul, prunul și piersicul) au condus la cunoașterea stadiilor specifice de creștere și 
dezvoltare a speciilor agricole, raportate la evoluția elementelor climatice, pe parcursul anului agricol. Pe 
baza acestor date, „Buletinele Agrometeorologice” oferă estimări specializate privind evoluția și deci 
productivitatea agricolă a speciilor urmărite [16]. Din cauza discontinuității în cercetare, lipsei strategiilor pe 
termen lung, precum și a numărului mic de publicații în limbile de circulație internațională, s-a ajuns ca 
fenologia românească să nu se poată ridica la nivelul din alte țări cu o tradiție mult mai bogată în domeniu 
(e.g. Germania, Marea Britanie etc.), astfel că, în sinteza cercetărilor fenologice din Europa, nu se face nicio 
referire privitoare la cercetările din România [30]. Practic, încercările cele mai elaborate și susținute din 
perioadele mai recente, atât din punctul de vedere al continuității în timp, cât și al extinderii teritoriale, sunt 
reprezentate de către rețeaua națională FENOFOR (Rețeaua Națională de Fenologie Forestieră din România) 
și de cea de monitoring de nivel II [16]. Indiferent de locul în care s-au desfășurat, cercetările fenologice au 
vizat, în principal, fenofazele de primăvară. Astfel, s-a ajuns la concluzia că, fenofazele de primăvară, 
aproape în totalitate, sunt corelate cu temperaturile din lunile anterioare, iar unele cu indicele oscilației nord-
atlantice (NAO), prin prisma condițiilor meteorologice ce îl caracterizează; acest indice este definit ca 
diferența dintre presiunea normalizată la nivelul mării (SPL), măsurată între Gibraltar si 
Stykkisholmur/Reykjavik (Islanda). El a fost calculat de Jones, pe bază de înregistrări instrumentale, 
începând cu anul 1821 [31]. Cauzalitatea apariției fenofazelor de toamnă este mai greu de definit, întrucât 
acestea sunt legate nu numai de factorii meteorologici generali ci, într-o anumită măsură, sunt condiționate 
de apariția unor fenomene locale (vânturi puternice, îngheţuri etc.). 

De-a lungul timpului au fost realizate chiar și modele pentru prognoza fenofazelor, în principal tot 
pentru cele de primăvară. Dintre rezultatele cele mai notabile din acest domeniu ar fi de amintit faptul că 
înflorirea la Prunus avium este influențată în principal de temperaturile de primăvară [32], în timp ce 
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înmugurirea castanului porcesc este condiționată, în principal, de temperaturile din timpul iernii [33]. 
Printre calendarele fenologice, sunt de amintit cele ale lui Hopkins și Murray (1933) în SUA, Ihne (1895) și 
Schnelle (1955) în Germania, Schultz (1981) în fosta Uniune Sovietică, Defila (1992) în Elveția, Klaveness și 
Wielgolaski (1996) în Norvegia, Ahas (2001) în Estonia, în timp ce primele hărți fenologice au fost realizate 
de către Hopp (1974) [16]. Modelele fenologice statistice au condus la posibilitatea prognozei datei de 
înflorire, în Beijing, a unor specii mai târzii în raport cu cele mai timpurii, iar printre primele și cele mai 
complete hărți de înflorire este cea pentru specia Prunus yedoensis, pe teritoriul Japoniei [16]. Schimbările 
climatice ce au început să își facă simțită prezența începând cu prima jumătate a secolului trecut, au conferit 
cercetărilor fenologice o importanță din ce în ce mai mare, întrucât acestea reprezintă modalitatea ideală de a 
demonstra efectele încălzirii globale asupra lumii vii [32]. Prin prelungirea sezonului de vegetație, cauzată 
de către încălzirea globală, s-a ajuns la o producere mai timpurie a fenofazelor de primăvară și la o întârziere 
a celor de toamnă [34]. În susținerea acestora, a fost identificată o creștere a sezonului de vegetație a 
castanului (Aesculus hipocastanum), în Geneva, cu 13,3 zile pentru ultimii 50 de ani [33]; Abu Asab găsește o 
tendință de producere a înfloririi cu 2,4 zile mai devreme la 89 din cele 100 de specii analizate din zona 
Washington D.C. [35], iar studiile au arătat că, la nivelul Germaniei, se înregistrează o producere mai 
devreme a înmuguririi la foioase (între -0,18 si -0,23 zile/an) [36]. Totodată, s-a observat că speciile de la 
latitudini nordice sunt mult mai sensibile la modificări ale climatului, răspunzând într-o măsură mai alertă la 
încălzirea acestuia [37]. În ciuda faptului că producerea mai timpurie a fenofazelor de primăvară, cauzată de 
încălzirea climei, este unanim acceptată, există și unele specii care sunt relativ insensibile la modificările 
temperaturii, sau a căror fenofaze se produc în mod normal mai întârziat [38]. Acest lucru vine în susținerea 
faptului că un aport, deloc de neglijat, în momentul producerii fenofazelor, precum și a duratei de 
desfășurare a acestora, este dat de către factorii și condițiile întâlnite în afara producerii acestora, în 
perioadele premergătoare dormanței. Un alt studiu arată că locul de amplasare a cercetărilor este, de 
asemenea, foarte important, producerea fenofazelor în zonele urbane față de cele rurale având loc, în medie, 
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arboret din zona Fundeanu, județul Galați [41]. Același lucru a mai fost semnalat, bazat pe observații 
conduse între anii 1956 - 1965 [42]. Bazându-se pe perioadele de înflorire și durata acestora, Cheșnoiu, prin 
studiul realizat în anul 2009 [41], sugerează o ipoteză formulată și în alte lucrări, și anume, aceea conform 
căreia, între speciile de stejari apropiate din punct de vedere genetic, și prin urmare a comportamentului 
fenologic, există posibilitatea unui schimb de gene, cauzat de eventualele hibridări ce pot avea loc [41], ceea 
ce se poate datora și suprapunerii fenofazelor antezei.  

În ceea ce privește fenofazele fagului, autorii unui studiu condus în Slovenia, la nivelul a 47 de locații 
amplasate pe un ecart altitudinal ce se întinde între 55 și 1050 m, luând în considerare desfacerea completă a 
primei frunze (LU - engl. leaf unfolding), primăvara, respectiv colorarea generală a coronamentului (LC - 
engl. leaf colouring), au observat că principalul factor determinant pentru înfrunzirea fagului îl reprezintă 
temperaturile lunii martie, la altitudini mici, respectiv ale lunii aprilie, odată cu creșterea în altitudine. 
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Colorarea frunzișului și deci începutul intrării în repaus vegetativ, sunt dependente de temperaturile 
înregistrate în lunile august și septembrie, declanșându-se mai târziu, odată cu creșterea valorilor acestor 
temperaturi [43]. Alți autori subliniază, înainte de formularea oricăror concluzii referitoare la condițiile 
necesare a fi îndeplinite în declanșarea diverselor fenofaze ale fagului, necesitatea de a analiza nu doar 
necesarul de temperaturi pozitive ci, mai ales, a perioadelor de răcire și a cumulului temperaturilor negative 
din perioada de repaus vegetativ anterioară reintrării în vegetație, care condiționează desfășurarea normală 
a fenofazelor de primăvară [44]. Totodată, comparând fagul cu stejarii, se precizează necesitatea mult mai 
stringentă a primei specii asupra acestor perioade de răcire care, mai ales la altitudini mai mici, nu mai sunt 
îndeplinite pe fondul încălzirii climatice [44].    

Relația intrinsecă existentă între diversele fenofaze de-a lungul sezoanelor de vegetație, precum și 
dintre producerea acestora și diferitele procese fiziologice la nivel de arbore, nu poate fi contestată. Un 
studiu efectuat în Slovenia, în 2008 [45], cu date legate de creșterile anuale ale fagului pe o perioadă întinsă 
pe mai bine de 100 de ani și serii fenologice ce cuprind o perioadă de 46 de ani, este elocvent. Autorii arată că 
lățimea inelelor de creștere este în mod negativ afectată de temperaturile minime, respectiv maxime ale 
lunilor martie, respectiv august, dar a fost influențată pozitiv de cantitățile de precipitații din mai și iulie. De 
asemenea, este subliniată și relația strânsă dintre creșteri și fenofazele evaluate. Cambiul înregistrează 
lățimea maximă (aproximativ 11 celule) la o saptămână după declanșarea înfrunzirii, iar diviziunea celulară 
a acestuia este reactivată imediat după producerea fenofazei mai sus amintite. Până la sfârșitul lui iunie, 75% 
din inelul anual de creștere este deja format, iar diviziunea celulară se oprește, în medie, cu 2 luni înainte de 
apariția colorațiilor la nivelul coroanei. Autorii studiului amintit atrag atenția asupra faptului că 
productivitatea arboretelor de fag poate fi afectată de către schimbările climatice [45]. Creștere redusă, 
reducerea competitivității, precum și șanse de supraviețuire scăzute pe stațiuni extreme fagului, de la Marea 
Mediterană și din nord-vestul Europei Centrale au fost semnalate și în alte studii [46, 47]. 

Un studiu realizat în Germania arată că, deși în ceea ce privește fenofazele de primăvară ale fagului 
există o dependență clară între altitudine și momentul de producere a acestora, dependență explicabilă prin 
influența căldurii și radiației solare mai puternice la altitudini mai mici, în ceea ce privește sfârșitul perioadei 
de vegetație, marcat aici prin decolorări ale frunzelor, acesta nu pare a fi dependent numai de altitudine, ci și 
de interacțiunea dintre aceasta și factori genetici [48]. În contrazicerea celor amintite anterior, o analiză 
realizată în Polonia, în 2002, arată o corelație directă între momentul de întrerupere a creșterii (sfârșitul 
sezonului de vegetație) și avansul altitudinal, în sensul în care populațiile de la altitudini mai mici intră în 
repaus vegetativ mai devreme [49]. În aceeași lucrare, se subliniază influența majoră a latitudinii și 
longitudinii asupra momentului de producere a înfrunzirii, respectiv a repausului vegetativ. Proveniențele 
fagului din zonele estice ale arealului, au tendința de a înfrunzi și de sista creșterea mai devreme, în timp ce, 
populațiile mai nordice înfrunzesc și încheie sezonul de vegetație mai târziu. Acest lucru poate fi explicat 
prin încercarea speciei de a evita înghețurile timpurii, respectiv târzii, înghețuri ce au o frecvență de apariție 
mai mare în zonele nord-estice ale arealului speciei [50]. O adaptare valoroasă în contextul modificărilor 
climatice a fost sesizată la unele populații de fag testate în nordul Spaniei; se pare că anumite proveniențe 
din sud-estul Europei, precum și câteva populații din zona central-europeană sunt capabile să combine 
intrarea precoce în vegetație cu adaptarea fiziologică la lipsa de precipitații, permițând acestor populații de 
fag să păstreze o activitate fiziologică normală de-a lungul unui sezon de vegetație prelungit [51]. Cu toate 
acestea, pentru a se putea trage o concluzie privitoare la capacitatea de adaptare a fagului din întreg arealul 
speciei, studiile vor trebui continuate în această direcție. În cadrul unui studiu ce a avut loc între anii 1995 și 
2000 s-a analizat influența gradului de dominare al arborelui de fag în raport cu exemplare ale aceleiași 
specii, în cadrul unui arboret, asupra momentului de producere a fenofazelor de primăvară [52]. Pe această 
cale, s-a observat că arborii dominați sunt mai precoci când vine vorba de înfrunzire, cu o perioadă de 2 
până la 5 zile față de arborii dominanți, ceea ce poate conduce la ideea conform căreia comportamentul 
fenologic diferit al arborilor poate fi cauzat de condiții diferite în cadrul arboretului. Totodată, exemplarele 
tinere ce compun semințișul au tendința să pornească în vegetație cu 2 până la 20 de zile mai repede față de 
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arboretul matern, iar acest lucru poate fi explicat prin încercarea de a scurta perioada în care vor suferi 
umbrirea realizată de arborii din etajul superior. De asemenea, tot în cadrul aceluiași studiu, pentru perioada 
analizată, s-a observat o schimbare a momentului de producere a înfrunzirii, odată cu trecerea timpului, prin 
producerea mai devreme cu circa 3 zile în 2004 față de 1995 [52]. 

Ca și în cazul cerințelor față de anumite elemente de nutriție sau climă, și în ceea ce privește derularea 
normală a fenofazelor există anumite mecanisme compensatorii. De exemplu, pentru aceeași fenofază, 
cerințe mai scăzute de răcire (îndeplinite deja) pot fi compensate ulterior prin acumulări mai mari de căldură 
[53]. Un studiu realizat în Slovenia, între anii 2008 și 2010, în care s-au evaluat influențele condițiilor de 
mediu asupra fenologiei fagului, precum și a formării floemului și xilemului, a relevat faptul că rolul 
determinant în formarea floemului îl joacă influențele genetice ale speciei și nu condițiile de mediu [54].  
Într-un alt studiu, realizat cu proveniențe diferite, se relevă faptul că momentul de producere a fenofazelor, 
în cazul fagului, deși influențat de către condițiile de mediu, depinde într-o foarte mare măsură și de aportul 
genetic al indivizilor [55]. De asemenea, nu toate exemplarele speciei prezintă aceași capacitate de răspuns la 
modificările condițiilor de mediu. Concret, studiul în cauză relevă faptul că populațiile din centrul și sudul 
arealului reacționează mai puternic la creșterea conținutului de apă din sol, ceea ce conduce la perioade mai 
mari de acumulare, spre deosebire de exemplarele aceleași specii dar de proveniență nordică [55]. Ideea 
conform căreia, în contextul actual al modificărilor climatice, ar trebui promovate arboretele de fag ce provin 
din sudul arealului, este susținută și de alți cercetători. Robson susține același lucru, argumentând faptul că 
exemplarele sudice prezintă o capacitate net superioară cu privire la rezistența mai mare la secetă, realizată 
și prin producerea precoce a fenofazelor, condiționată, cel mai probabil, genetic [51]. În încercarea de a afla 
modul de influență a schimbărilor climatice asupra perioadelor de acumulare și de creștere, un studiu 
comparativ între o serie de specii (fag, gorun și pin silvestru) a arătat că fagul își începe creșterea imediat 
după debutul fenofazei de înfrunzire, cu un maxim ce se atinge odată cu momentul în care frunzele 
realizează dimensiunile maxime și sunt mature, deci perioadele de maximă acumulare în cazul acestei specii 
sunt sub influența directă a declanșării și dinamicii fotosintezei [56]. 

Problematica intervenției în promovarea exemplarelor cu șanse mai mari de adaptare în contextul 
producerii modificărilor climatice amintite mai sus provine și din cunoștințele relativ reduse față de 
capacitatea controversată de adaptare a acestei specii. Genomul relativ mai mic al fagului față de speciile 
genurilor Quercus și Populus, de exemplu, este un argument pentru susținerea acestei teorii [57]. Cu toate 
acestea, datorită vastei răspândiri a speciei la nivel european, această teorie rămâne, oarecum, una 
controversată, cu atât mai mult cu cât cercetătorii încep să descopere o serie de gene posibil implicate în 
producerea fenofazelor și deci a creșterii capacității de adaptare a fagului [58]. Până se va demonstra faptul 
că fagul prezintă o capacitate de adaptare ridicată prin prisma răspunsului speciei datorat genomului 
acestuia, vor trebui promovate proveniențe doar pe baza răspunsului fenologic la modificările condițiilor de 
mediu, răspuns observat și dovedit de-a lungul timpului. 

4. CONCLUZII 
1. Rezultatele studiilor fenologice tind să arate că răspunsul fenologic al arborilor este condiționat 

de caracteristicile condițiilor de mediu şi de zestrea genetică a indivizilor; 

2. Studiile fenologice metodice și de mare rezoluție, în contextul descifrării spectrului de reacție al 
speciilor, pot fi unicul instrument de evidențiere a acelor specii către care, atenția noastră, a 
cercetătorilor și silvicultorilor, deopotrivă, trebuie să se îndrepte cu precădere, în condițiile 
schimbărilor climatice actuale; 

3. Prin cunoașterea pe deplin a capacității de reacție a speciilor, precum și a modului de relaționare 
și influență dintre factori de mediu - genotip - specii, practica silvică ar putea să își adapteze 
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instrumentele pe care le are la dispoziție pentru obținerea unor arborete cu șanse maxime de 
adaptare. 
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Title in English: Phenological research, a source of information for science and practice in forestry, in the 
current context of global climate changes. Examples on beech 

Introduction: The periods of abnormal heating weather, increasing incidence of extreme weather events, the 
atypical conditions for all living organisms will be more and more present in the current context of climate change. 
Therefore, one has to answer to questions such as: i) which species will be able to support such changes? ii) How 
affected will be those which will survive? iii) To what extent and with what magnitude will their areas translate in the 
future? It appears that to all these questions, only a branch of science and research will be able to answer, that is 
phenology. The forestry practice, based on data provided by phenology, will be able to adopt the tools and the knowledge 
so as to provide the best conditions to those forest species with maximum chances of adaptation and survival. 

Research methods in science: Since different phenophases are influenced by a series of genetic and 
environmental factors, phenological research methods must be chosen and adapted depending on the species under 
study. The first phenological research took into account temperature and humidity as the main factors influencing and 
conditioning the onset and development of phenophases. Systematic phenological research is being conducted over 
longer periods of time within the so-called phenological networks; in the German network ``DWD`` is being used even 
an own research methodology. The most known and used methods of phenological research propose the use of so-called 
degree-days as a measure of accumulated heat over the level of a temperature considered as a base. Other methodologies 
suggest using the index NDVI - normalized difference vegetation index, of the scale BBCH (methodology used and 
developed in Germany), of the remote-sensing using the method MODIS, of the digital cameras, of the calendars and 
phenological maps, of the GIS systems, of the mathematics using the partial regression of the smallest squares - PLS, 
etc. The BBCH method proposes, in the case of the beech, the separation of the main phenophases in: 1. the budding 2. 
the flowering 3. the fruit maturation 4. the coloring and the leaf fall, each phenophase being also divided into different 
categories depending on the characteristics of the tracked elements.      

Main results in science: The first references of phenology come from the Asian Continent, from Japan in the 
18th century BC. Although Romania experienced phenological research, it was made on interrupted time periods and 
focused on a relatively small number of species. It can be considered rather an exception than the rule, which is why we 
cannot compare it with the countries that have a rich tradition in this domain: Germany, UK, Canada etc. Analyses 
carried out on the different species revealed interesting facts: fall phenophases are mainly caused by the occurrence of 
some local phenomena (strong winds, frosts etc.); the occurrence of spring phenophases depends heavily on low 
temperatures from the dormant period preceding it; the global warming has led to an earlier occurrence of the spring 
phenophases and to a later occurrence of the autumn phenophases. However, these general rules cannot be drawn due to 
the different behavior of the species. Regarding the beech, it was discovered that this species shows more stringent 
requirements on racier periods than oaks. Its foliage depends mainly on the temperature in March at lower altitudes, 
respectively in April, once with the increasing altitude. The maximum storage periods in the case of beech are under the 
direct influence of the triggering and dynamics of photosynthesis; genetic variability and thus the capacity to adapt of 
the species is different throughout its spreading area.   
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Title in English: Phenological research, a source of information for science and practice in forestry, in the 
current context of global climate changes. Examples on beech 

Introduction: The periods of abnormal heating weather, increasing incidence of extreme weather events, the 
atypical conditions for all living organisms will be more and more present in the current context of climate change. 
Therefore, one has to answer to questions such as: i) which species will be able to support such changes? ii) How 
affected will be those which will survive? iii) To what extent and with what magnitude will their areas translate in the 
future? It appears that to all these questions, only a branch of science and research will be able to answer, that is 
phenology. The forestry practice, based on data provided by phenology, will be able to adopt the tools and the knowledge 
so as to provide the best conditions to those forest species with maximum chances of adaptation and survival. 

Research methods in science: Since different phenophases are influenced by a series of genetic and 
environmental factors, phenological research methods must be chosen and adapted depending on the species under 
study. The first phenological research took into account temperature and humidity as the main factors influencing and 
conditioning the onset and development of phenophases. Systematic phenological research is being conducted over 
longer periods of time within the so-called phenological networks; in the German network ``DWD`` is being used even 
an own research methodology. The most known and used methods of phenological research propose the use of so-called 
degree-days as a measure of accumulated heat over the level of a temperature considered as a base. Other methodologies 
suggest using the index NDVI - normalized difference vegetation index, of the scale BBCH (methodology used and 
developed in Germany), of the remote-sensing using the method MODIS, of the digital cameras, of the calendars and 
phenological maps, of the GIS systems, of the mathematics using the partial regression of the smallest squares - PLS, 
etc. The BBCH method proposes, in the case of the beech, the separation of the main phenophases in: 1. the budding 2. 
the flowering 3. the fruit maturation 4. the coloring and the leaf fall, each phenophase being also divided into different 
categories depending on the characteristics of the tracked elements.      

Main results in science: The first references of phenology come from the Asian Continent, from Japan in the 
18th century BC. Although Romania experienced phenological research, it was made on interrupted time periods and 
focused on a relatively small number of species. It can be considered rather an exception than the rule, which is why we 
cannot compare it with the countries that have a rich tradition in this domain: Germany, UK, Canada etc. Analyses 
carried out on the different species revealed interesting facts: fall phenophases are mainly caused by the occurrence of 
some local phenomena (strong winds, frosts etc.); the occurrence of spring phenophases depends heavily on low 
temperatures from the dormant period preceding it; the global warming has led to an earlier occurrence of the spring 
phenophases and to a later occurrence of the autumn phenophases. However, these general rules cannot be drawn due to 
the different behavior of the species. Regarding the beech, it was discovered that this species shows more stringent 
requirements on racier periods than oaks. Its foliage depends mainly on the temperature in March at lower altitudes, 
respectively in April, once with the increasing altitude. The maximum storage periods in the case of beech are under the 
direct influence of the triggering and dynamics of photosynthesis; genetic variability and thus the capacity to adapt of 
the species is different throughout its spreading area.   
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Conclusions: Methodical and high resolution phenological studies may be the only method for selecting those 
species on which we - researchers and foresters alike - should focus our attention, under the circumstances of climate 
change in the future. In the idea of adapting the forestry practice in the future so as to obtain stands with maximum 
chances of adaptation and performance, the information that can be provided by phenology becomes vital. Throughout 
the overall bibliographical research, this paper tries to emphasize the milestones related to phenology of the main 
forestry species in Romania - the beech. 

Keywords: phenology, methods and results, examples, beech 
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