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• Luna august a fost caracterizată 
de diferențele medii cele mai mari, 
cu temperatura şi umiditatea mai 
mari la interior. 
• Deși au existat trenduri evidente 
privind (descreșterea) creșterea 
valorilor parametrilor, diferențele 
nu au fost semnificative statistic. 
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Caracterizarea efectului de margine generat de rețeaua de drumuri 
forestiere este utilă în înțelegerea schimbărilor ecosistemelor forestiere 
induse de rețeaua de transport. Lucrarea de față evaluează efectele 
produse de un drum forestier în variația factorilor microclimatici - 
temperatura şi umiditatea relativă a aerului, deficitul de saturație a 
vaporilor de apă - într-o regiune caracterizată de păduri de foioase, 
localizată în zona deluroasă a Republicii Moldova. Analiza s-a bazat pe 
monitorizarea parametrilor la marginea și în interiorul pădurii, la 
diferite distanțe de drum, pe o perioadă de un an, urmată de compararea 
rezultatelor cu datele provenite de la o stație meteorologică din sistemul 
național. Deși au existat anumite trenduri de creștere sau descreștere a 
valorilor parametrilor luați în studiu, acestea au fost nesemnificative din 
punct de vedere statistic. Luna august a fost caracterizată de diferențele 
medii cele mai mari, cu valori, în general, mai mari în interiorul pădurii. 
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1. INTRODUCERE 
Din mai multe motive practice, este important să se studieze așa-numitul efect de margine, 

prezenţa drumurilor în ecosistemele forestiere fiind unul din factorii care generează acest efect; 
estimarea parametrilor ce caracterizează efectul de margine generat de drumuri este utilă în 
înțelegerea schimbărilor induse de rețeaua de transport asupra ecosistemelor forestiere [1], mai ales 
din punct de vedere microclimatic [2]. 

În general, efectul de margine caracterizează variația spațială și temporală a unor parametri 
climatici - temperatura și umiditatea aerului și a solului, radiația solară, viteza vântului etc. [2-3] -  
raportat la o lizieră creată pe cale naturală sau artificială. Raportat la o lizieră dată, efectele se produc 
asupra zonelor adiacente înspre exteriorul și înspre interiorul pădurii, iar aceste efecte pot fi 
exprimate sub formă de gradienți microclimatici. În comparație cu terenurile învecinate, 
caracterizate de lipsa pădurii, microclima pădurii se caracterizează prin regimuri de iluminare, 
termic și de viteză a vântului mai reduse, precum şi de o creștere a umidității aerului [4]. 

Variația parametrilor microclimatici depinde în mare măsură de orientarea lizierelor [5-6], 
tipul [7] şi vârsta acestora [8], precum şi de tipul de pădure [9], sezonul în care se efectuează 
cercetările [7, 10], relieful regiunii [4] şi localizarea geografică a acesteia [3, 11]. Pentru un același tip 
de ecosistem ce caracterizează pădurea luată în studiu, pot să apară variații însemnate ale 
parametrilor microclimatici datorită categoriei de folosință a terenului adiacent [10] care, prin 
caracteristicile proprii, determină natura suprafeței active. Regimul climatic general este influențat 
în mare parte de orografie, particularitățile reliefului imprimând un regim distinct tuturor 
elementelor meteorologice [4]. De exemplu, regimul precipitațiilor și regimul termic sunt 
determinate de acțiunea combinată a mai multor factori geografici cum ar fi altitudinea, latitudinea 
şi expoziția generală [12]. 

Un teritoriu distinct din punct de vedere climatic este teritoriul Republicii Moldova,  
caracterizat de un nivel ridicat de variabilitate climatică de-a lungul țării [13], variabilitate ce se 
datorează, în mare parte, poziționării față de Marea Neagră și topografiei reliefului [13]. Climatul 
specific, împreună cu solurile, reprezintă principala resursă naturală din Republica Moldova, care 
determină productivitatea în agricultură [13, 14]. Pe lângă importanța climei în agricultură, 
cercetările climatologice sunt în strânsă legătură și cu dezvoltarea rețelei rutiere [15], deoarece 
ultima este considerată a fi o condiție critică în dezvoltarea economică și socială a țării [14]. În plus, 
una din măsurile propuse pentru combaterea efectelor negative ale încălzirii globale asupra rețelei 
rutiere se referă la includerea variațiilor climatice în ghidul de proiectare şi standardele tehnice 
privind proiectarea infrastructurii de transport în general [14], prin urmare, şi a transportului 
forestier. Deși densitatea rețelei rutiere din Republica Moldova este în concordanță, mai mult sau 
mai puțin, cu standardele regionale, slaba calitate a acestor drumuri afectează negativ capacitatea 
lor de a îndeplini funcțiile ce li se atribuie din punct de vedere economic și social [14]. În același 
timp, în Republica Moldova, principalul mijloc de accesibilizare a pădurii îl reprezintă drumurile 
forestiere; cu toate acestea, studiile referitoare la efectul de margine pe care astfel de drumuri îl pot 
genera sunt absente în Republica Moldova. 

Având în vedere considerentele descrise anterior, scopul prezentului studiu a fost de a evalua 
şi caracteriza efectele produse de un drum forestier în variația elementelor climatice, din punct de 
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vedere al temperaturii aerului, al umidității relative a aerului și al deficitului de saturație a vaporilor 
de apă. Obiectivele studiului de față au fost: (i) de a caracteriza modificările microclimatice la scară 
lunară, prin analiza diferențiată pe intervale zilnice, diurne și nocturne ale temperaturii aerului, 
umidității relative și deficitului de saturație a vaporilor de apă (ii) de a compara datele experimentale 
culese cu datele furnizate de cea mai apropiată stație meteorologică şi (iii) de a cuantifica şi testa 
diferențele specifice gradienților microclimatici între un punct considerat a reprezenta interiorul 
pădurii, nealterat din punct de vedere microclimatic, și distanțe selectate față de marginea pădurii. 

 

2. MATERIALE ŞI METODE 

2.1. Localizarea studiului, designul experimental și colectarea datelor 

Studiul a fost realizat în Rezervația Naturală de Stat ,,Plaiul Fagului” (Figura 1), localizată în 
partea de nord-vest a Podișului Central al Codrilor din Republica Moldova. Alegerea zonei de 
studiu a avut la bază caracterul specific al teritoriului rezervației reprezentat de energia mare a 
reliefului, condiționată de scăderea bruscă a altitudinilor [16, 17], pe de o parte, precum și lipsa 
datelor meteorologice concrete din cadrul rezervației, pe de altă parte. De asemenea, această regiune 
prezintă interes deosebit din punct de vedere ecologic, prin diversitatea peisajului, a structurii 
arboretelor, respectiv a elementelor de floră și faună [17].  
 

 
 
Figura 1. Localizarea studiului 

Teritoriul rezervației este distribuit în 3 raioane administrative (Ungheni, Nisporeni, Călărași), 
dintre care, raionul Ungheni deține 93,2% din suprafață, fiind amplasat între comunele Cornești (la 
nord), Rădenii Vechi (la vest) și Temeleuți (la sud-est). Rezervația Naturală de Stat ,,Plaiul Fagului” 
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este caracterizată prin anumite particularități specifice, condiționate de poziția geografică. Relieful 
este caracterizat de o mare variabilitate a altitudinii (150-410 m) şi a expoziției versanților, 97% din 
suprafața totală a teritoriului fiind ocupată de păduri (5.375,5 ha) [17]. 

Conform datelor furnizate de cea mai apropiată stație meteorologică (Cornești, N 47° 22’ - E 
28° 00’, 232 m altitudine), temperatura medie anuală este de 8,7 °C. Media celei mai calde luni - iulie 
- oscilează în jurul valorii de 20 °C, iar în decembrie valorile medii devin negative și se mențin până 
în luna februarie, cu valoarea minimă de aproximativ –4 °C, specifică lunii ianuarie. Durata 
perioadei fără îngheț este de 184 zile, foarte instabile fiind datele înghețurilor târzii primăvara, care 
pot continua până în a treia decadă a lunii mai. În ceea ce privește precipitațiile, circa 60-70% din 
cantitatea anuală revine perioadelor calde (mai-octombrie) și doar 30-40% perioadelor reci 
(noiembrie-aprilie). Primele ninsori se produc, de obicei, la sfârșitul lunii noiembrie și se mențin 
aproximativ 2-3 luni [16]. Direcția predominantă a vântului este din NV (60%), iar în timpul iernii 
se înregistrează frecvențe ale vântului de 30% din direcția NV, 32% din direcția SE și 20% din direcția 
E [17]. 

În general, condițiile climatice sunt caracterizate de variații mari ale valorilor lunare, sezoniere 
și anuale ale temperaturii, precipitațiilor și ale altor factori meteorologici. Iernile blânde și scurte, cu 
puțină zăpadă devin, uneori, geroase, cu nămeți și vijelii. În perioadele calde, temperatura maximă 
poate depăși 38 °C, iar umiditatea relativă ajunge până la 25-30%. Vânturile uscate înăspresc 
perioadele de arșiță și secetă, care alternează cu ploi abundente, deseori cu caracter torențial [16, 17]. 

În teren, au fost amplasate două transecte, ambele pe direcție nordică raportat la drumul 
forestier FE001 (ce are o lățime de aproximativ 9 m), în parcelele 19B și 24H (Figura 1, Tabelul 1).  

Pentru monitorizarea parametrilor climatici (temperatura și umiditatea relativă a aerului), au 
fost amplasați 6 colectori de date. Pe primul transect (Figura 2), perpendicular pe drum, colectorii 
de date au fost amplasați la marginea drumului (0 m), respectiv în interiorul pădurii (50 m de la 
marginea drumului). Pe al doilea transect, amplasat oblic față de drum, au fost amplasați 4 colectori 
de date, de la 0 până la 72,5 m față de drum, în linie dreaptă, însă distanțele efective față de marginea 
drumului, măsurate pe direcție perpendiculară, au fost de la 0 la 46 m (Figura 2). 

 
Tabelul 1. Descrierea parcelelor luate în studiu. Sursa: [16] 

Parametru Unitatea de măsură Parcela 19B Parcela 24H 

Suprafața ha 48,7 29,5 
Expoziția - SE NE 

Panta ° 7 8 
Altitudinea m 200 (155-245) 230 (190-270) 

Tipul de floră - Asarum-Stellaria Carex pilosa 
Compoziția % 5 GO 2 FR 1 TE 1 CA 1 ST 2 GO 1 FR 7 CA 

Vârsta ani 90 50 
Consistența % 80 90 

Diametrul mediu cm 32 31 
Înălțimea medie m 24 21 

Volumul la hectar m3/ha 353 253 
Lucrările executate - Rărituri, Tăieri de igienă - 
Lucrările propuse - Tăieri de igienă Rărituri 
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Figura 2. Modul de amplasare al colectorilor de date 

Colectorii de date utilizați (Extech ® RHT 10, FLIR Commercial Systems Inc., Nashua, USA) 
prezintă caracteristicile tehnice descrise în Tabelul 2 [18] și pot fi folosiți cu ușurință în diferite 
aplicații din domeniul forestier. Colectorii de date au fost fixați pe arbori la înălțimea de 4 m de la 
sol (Figura 2), pe direcție nordică și protejați de influența directă a razelor solare cu hârtie albă 
laminată. Înălțimea de 4 m a fost aleasă pentru a diminua influența vântului asupra variabilelor 
microclimatice monitorizate, având în vedere că efectele vântului se reduc pe măsura apropierii de 
coronament [19]. De asemenea, în interiorul pădurii, în profil vertical, temperaturile diurne scad de 
la nivelul coronamentului spre sol, unde se înregistrează, de obicei, valoarea minimă [19, 20], iar 
umiditatea cea mai ridicată se înregistrează în stratul de aer din apropierea solului [20]. 

 
Tabelul 2. Caracteristicile tehnice ale colectorilor de date utilizați. Sursa: [18] 

Caracteristica tehnică Valori și/sau unități de măsură 
Înregistrări disponibile pentru temperatură 16.000 

Înregistrări disponibile pentru umiditate 16.000 
Domeniu de măsurare pentru temperatură - 40 °C ...+ 70 °C 

Domeniu de măsurare pentru umiditate 0% - 100% 
Rata de înregistrare 2 secunde - 24 ore 

Temperatura de operare - 35 °C ...+ 80 °C 
 

Variabilele microclimatice monitorizate în acest studiu - temperatura aerului (T, °C) și 
umiditatea relativă a aerului (U, %) - au fost măsurate în teren, în fiecare punct, la interval de o oră, 
pe o perioadă de un an, în perioada 22.02.2017 - 20.02.2018. Pentru același interval de timp, au fost 
preluate și datele de la stația meteorologică Cornești, localizată la aproximativ 9 km de locația 
studiului.  

 

2.2. Prelucrarea și analiza datelor 

Datele colectate din teren și cele preluate de la stația meteorologică Cornești au fost procesate 
și analizate în MS Excel® (Microsoft Excel 2010, Redmond, WA, USA). Datele disponibile de la stația 
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meteorologică sunt organizate în înregistrări preluate la un interval de 3 ore. Pentru compararea 
datelor de teren cu cele preluate de la stația meteorologică, valorile preluate de la ultima au fost 
asociate valorilor înregistrate de colectorii de date astfel încât să corespundă acelorași date și ore. În 
funcție de sezon, datele au fost organizate în valori diurne și nocturne, conform orelor specifice de 
răsărire și apunere a Soarelui, extrase din aplicația LunaSolCal [21].  

Datele lunare ale parametrilor, obținute ca valori medii zilnice (Z), diurne (D) și nocturne (N) 
au fost utilizate pentru a caracteriza temperatura (T) și umiditatea relativă a aerului (U), respectiv 
pentru a compara aceste valori cu cele provenite din sistemul meteorologic național (SM). De 
asemenea, temperatura și umiditatea relativă a aerului au fost utilizate la calculul deficitului de 
saturație a vaporilor de apă (D, kPa) [22], cu ajutorul Relațiilor 1-3. 

 

es [kPa] = 0,6108 × e( 17,27 𝑇𝑇[°C]
𝑇𝑇[°C]+237,3) (1) 

 
ea [kPa] = 𝑈𝑈 [%]

100
 es (2) 

 
D [kPa] = es – ea (3) 

 
Unde: 

es - tensiunea maximă (de saturaţie) a vaporilor de apă corespunzătoare temperaturii aerului 
(T) într-un moment dat; ea - tensiunea actuală a vaporilor de apă pentru un moment dat; U - 
umiditatea relativă a aerului într-un moment dat; D - deficitul de saturație a vaporilor de apă într-
un moment dat. 

 

Pentru a compara temperatura aerului, umiditatea relativă a aerului și deficitul de saturație a 
vaporilor de apă între marginea (0 m) și interiorul pădurii (50 m), precum și pentru a evidenția 
diferențele dintre valorile din teren şi cele din sistemul meteorologic național (SM), s-au utilizat 
valorile medii provenite de la punctele de prelevare de la 0, respectiv de la 46 și 50 m, specifice celor 
două transecte. Pornind de la considerentul că diferențele dintre valorile variabilelor microclimatice 
de la marginea pădurii spre interior sunt cele mai pronunțate în lunile de vară [23], când se 
înregistrează valorile maxime ale radiației solare și ale temperaturii aerului precum și valorile 
minime ale umidității aerului [9], pe baza analizei comparative descrisă anterior, a fost detectată 
luna cu cele mai ridicate temperaturi medii zilnice, respectiv august 2017. Din datele 
corespunzătoare lunii august, au fost selectate datele înregistrate în perioada 2 - 6 August 2017 
deoarece, din analiza înregistrărilor provenite de la stația meteorologică Cornești, a rezultat că în 
această perioadă s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi medii. Totodată, cele 5 zile alese 
pentru studiu au fost senine, nu s-au înregistrat precipitații, iar viteza vântului a fost, în medie, mai 
mică de 2 m/s [24]. Selectarea datelor de analizat pe baza considerentelor expuse anterior este 
importantă, deoarece vântul orientat înspre pădure, de exemplu, poate influența variația 
temperaturii aerului și a umidității relative pe o distanță de cel puțin 40 m de la margine [25]. 
Perioada luată în studiu a fost considerată drept perioadă critică. După selectarea datelor, au fost 
calculate valorile medii orare pentru perioada considerată critică. Datele corespunzătoare acestor 
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zile au fost utilizate la caracterizarea diferențelor dintre marginea (0 m) și interiorul pădurii (50 m). 
Pentru cel de-al doilea transect, s-au analizat în continuare, folosind testul t (interval de încredere α 
= 0,05), diferențele dintre valorile parametrilor măsurați la distanțele de 0, 18 şi 36 m și cele ale 
parametrilor măsurați la distanța maximă de la marginea pădurii (46 m), în intervalul 09:00 - 15:00. 
S-a ales pentru comparație acest interval deoarece el a fost caracterizat de valorile cele mai mari ale 
temperaturii aerului. În acest scop, s-au utilizat mediile valorilor înregistrate pentru fiecare variabilă 
climatică la 0, 18 şi 36 m şi media valorilor înregistrate la distanța de 46 m. Diferențele relative au 
fost calculate cu Relația 4: 

 
ΔXij = Xij – Xi46 (4) 

 
Unde: 

Xij - valoarea medie a variabilei climatice i (i = T, U sau D) la distanța j, (j = 0, 18 sau 36 m); Xi46 

- valoarea medie a variabilei climatice i (i = T, U sau D) la distanța de 46 m. 

 

3. REZULTATE 
3.1. Variația lunară zilnică, diurnă și nocturnă a temperaturii şi umidității relative a 

aerului și a deficitului de saturație a vaporilor de apă 

În Figura 3 sunt prezentate variațiile lunare ale temperaturii aerului înregistrate la marginea 
(0 m) și în interiorul pădurii (50 m), în comparație cu datele provenite de la stația meteorologică 
(SM). La scară zilnică (Figura 3a), temperaturile medii au fost întotdeauna mai mici la margine față 
de interiorul pădurii. Singura excepție a fost cea specifică lunii ianuarie, când temperaturile medii 
în cele două locații au fost egale. În comparație cu zona luată în studiu, temperaturile medii 
înregistrate la SM au fost mai mari pe tot parcursul anului, cu diferența cea mai proeminentă 
înregistrată în luna august (2,3 °C față de interiorul pădurii și 1,8 °C față de margine). 

Temperaturile medii lunare diurne (D) au înregistrat, în general, valori mai mari în interiorul 
pădurii, cu excepția lunilor martie, octombrie și ianuarie, când nu au fost găsite diferențe (Figura 
3b). În ceea ce privește temperaturile medii nocturne (N), acestea au fost pe tot parcursul anului mai 
mici la margine decât în interiorul pădurii, cu excepția lunii februarie (Figura 3c). Diferențele 
maxime de temperatură între marginea pădurii și interior au fost găsite în lunile iulie și august: 
0,5 °C în cazul valorilor diurne (Figura 3b) și 0,3 °C în cazul valorilor nocturne (Figura 3c). În 
comparație cu datele provenite de la SM, temperaturile medii diurne (D) din zona de studiu au fost 
mai mari, cu excepția lunilor august și septembrie, în timp ce temperaturile medii nocturne (N) au 
înregistrat întotdeauna valori mai mici în zona studiului. 

Variațiile lunare ale umidității relative a aerului în zona studiului, comparativ cu cele furnizate 
de SM sunt redate în Figura 4. În general, valorile medii zilnice (Z) înregistrate la marginea pădurii 
au avut valori mai mici față de cele înregistrate în interiorul pădurii, cu o diferență maximă de 2% 
în lunile octombrie și noiembrie (Figura 4a). Doar în luna februarie s-au găsit diferențe pozitive mai 
mari de 1% între SM şi zona de studiu. În ceea ce privește valorile diurne (Figura 4b), acestea au 



 REVISTA PĂDURILOR 134(1) (2019) 017–036 
 
Tiţă et al.: Evaluarea efectului de margine generat de drumuri forestiere prin variabile... 

 
 

24 
 

păstrat același trend ca și cele zilnice, cu diferența maximă înregistrată, între margine şi interior, de 
2%. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3. Variația lunară zilnică, diurnă și nocturnă a temperaturii aerului (T, °C) înregistrată în punctele 
de prelevare (0 şi 50 m), în comparație cu datele de la stația meteorologică (SM): a - diferențe medii zilnice 
ale T; b - diferențe medii diurne ale T; c - diferențe medii nocturne ale T; SM - date provenite de la stația 
meteorologică 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4. Variația lunară zilnică, diurnă și nocturnă a umidității relative a aerului (U, %) înregistrată în 
punctele de prelevare (0 şi 50 m), în comparație cu datele de la stația meteorologică (SM): a - diferențe medii 
zilnice ale U; b - diferențe medii diurne ale U; c - diferențe medii nocturne ale U; SM - date provenite de la 
stația meteorologică 
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În cazul valorilor medii nocturne (Figura 4c), nu au existat diferențe evidente între marginea 
și interiorul pădurii în intervalul mai-august și în lunile martie și octombrie. Pentru restul lunilor, 
diferențele au fost foarte mici (1%), valorile fiind mai mari în interiorul pădurii, cu excepția lunii 
septembrie.  

În comparație cu datele preluate de la SM, valorile medii diurne (D) şi nocturne (N) ale 
umidității relative a aerului (U, %) au avut, în general, valori mai mari în zona studiului, cu excepția 
perioadei de iarnă (Figura 4b,c). Diferențele cele mai proeminente au fost înregistrate în luna august, 
în care valorile medii calculate pe baza datelor provenite de la  SM au fost mai mici cu 10-11% față 
de cele calculate pentru interiorul, respectiv marginea pădurii în cazul valorilor diurne, și cu 21% 
mai mici față de cele calculate pentru valorile nocturne, indiferent de locația în transect (Figura 4b,c). 

În Figura 5 sunt redate variațiile lunare referitoare la deficitul de saturație a vaporilor de apă 
în interiorul, la marginea pădurii și la SM. La scară zilnică, doar în intervalul iulie-septembrie, 
deficitul de saturație a vaporilor de apă zilnic (Z) a avut valori mai mici la margine față de interiorul 
pădurii, acest trend fiind inversat în celelalte luni (Figura 5a). La SM, valorile deficitul de saturație 
a vaporilor de apă zilnic (Z) au fost mai mari în perioada aprilie-octombrie și decembrie și mai mici 
sau egale cu cele din zona de studiu în lunile martie, noiembrie, ianuarie și februarie.  

Valorile medii diurne ale deficitului de saturație a vaporilor de apă (D) calculate la marginea 
pădurii au fost mai mari față de interiorul pădurii în lunile martie, iunie și în intervalul octombrie-
ianuarie, egale cu acestea în lunile aprilie, mai, iulie și februarie, și mai mici decât acestea în lunile 
august și septembrie (Figura 5b).  

Pentru cea mai mare parte a anului, în timpul nopții (Figura 5c), nu au fost găsite diferențe 
între valorile medii ale deficitul de saturație a vaporilor de apă, între interiorul şi marginea pădurii. 
În lunile în care au existat diferențe, acestea au fost mici, cu o valoare maximă a diferenței de 0,01 
kPa. Valorile nocturne medii ale deficitului de saturație a vaporilor de apă, calculate pentru datele 
provenite de la SM, au fost mai mari față de zona studiului pe tot parcursul anului. 

Diferența cea mai mare dintre valorile medii ale deficitului de saturație a vaporilor de apă (D) 
specifice SM și cele înregistrate la marginea pădurii, a fost atinsă în luna august. Diferențele au fost 
de 0,57 kPa în cazul deficitului de saturație a vaporilor de apă mediu zilnic, 0,55 kPa în cazul în cazul 
deficitului de saturație a vaporilor de apă mediu diurn și de 0,69 kPa în cazul deficitului de saturație 
a vaporilor de apă mediu nocturn. 

 

3.2. Diferențele orare dintre marginea și interiorul pădurii, în zilele critice 

În Figura 6 sunt comparate diferențele orare medii ale temperaturii, umidității relative a 
aerului și ale deficitului de saturație a vaporilor de apă dintre marginea (0 m) și interiorul pădurii 
(50 m), în zilele critice alese (2-6 august 2017). Temperatura medie a aerului a fost mai mică la 
margine comparativ cu interiorul pădurii pe tot parcursul zilei. Cea mai mare schimbare din zi a 
avut loc în jurul orei 07:00, cu o diferență de circa 5 °C între marginea și interiorul pădurii (Figura 
6a), datorată probabil incidenței directe a razelor solare, în perioada respectivă, pe colectorul de date 
plasat la distanța de 50 m față de drum, situație care a afectat și celelalte variabile microclimatice 
analizate (U și D) în perioada respectivă. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5. Variația lunară zilnică, diurnă și nocturnă a deficitului de saturație a vaporilor de apă (D, kPa) 
înregistrat în punctele de prelevare (0, 50 m), în comparaţie cu datele de la stația meteorologică (SM): a - 
diferențe medii zilnice ale D; b - diferențe medii diurne ale D; c - diferențe medii nocturne ale D; SM - date 
provenite de la stația meteorologică 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6. Diferențe medii orare între marginea (0 m) și interiorul pădurii (50 m) în perioada 2-6 august 2017: 
a - diferențele medii ale temperaturii aerului (T, °C); b - diferențele medii ale umidității relative a aerului 
(U, %); c - diferențele medii ale deficitului de saturație a vaporilor de apă (D, kPa) 
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În rest, diferențele de temperatură au fost, mai degrabă, nesemnificative pe tot parcursul zilei 
(< 0,5 °C), cu excepția orei 08:00, la care a rezultat o diferență de 1,7 °C, ce poate fi interpretată drept 
o redresare a temperaturii colectorului de date ca urmare a evenimentului apărut în jurul orei 07:00. 
Temperatura maximă, atât la margine, cât și în interior, a fost înregistrată în jurul orei 12:00, având 
o valoare mai mică la margine (34,2 °C), față de interior (34,7 °C). 

La marginea pădurii s-a înregistrat, în general, o umiditate relativă mai mare în intervalul 
16:00-08:00, cu o aceeași diferență majoră, identificată ca și în cazul temperaturii la ora 07:00. În 
intervalul 09:00-15:00, în care temperatura aerului a atins valorile cele mai mari (> 30 °C), umiditatea 
relativă a aerului a crescut în interiorul pădurii, diferența maximă fiind atinsă în jurul orei 10:00 
(diferență între margine şi interior de –1,5 %). În ceea ce privește deficitul de saturație a vaporilor de 
apă, valorile medii calculate în interiorul pădurii au fost pozitive față de margine pe tot parcursul 
zilei, cu excepția intervalului orar 09:00-10:00. 

 

3.3. Gradienți microclimatici  

 În Figura 7 sunt descrise modificările variabilelor microclimatice analizate în raport cu 
distanța de la margine către interiorul pădurii, în intervalul orar 09:00-15:00. Temperatura aerului 
(Figura 7a) a fost mai mare la margine comparativ cu interiorul pădurii până la distanța de 36 m, 
dar diferențele au fost nesemnificative, mai mici de 0,14 °C (Tabelul 3). La distanța de 46 m s-a 
înregistrat o creștere a temperaturii față de margine, dar nici aceasta nu a fost semnificativă (mai 
mică de 0,58 °C). 

În schimb, umiditatea relativă a aerului (Figura 7b) a fost mai mică la margine comparativ cu 
orice distanță măsurată spre interiorul pădurii. Diferențele nu au fost semnificative nici în cazul 
umidității relative a aerului (Tabelul 3): 1,18% la 0 m, 0,33% la 18 m și 0,15% la 36 m, în comparație 
cu interiorul pădurii (46 m).  

Deficitul de saturație a vaporilor de apă (Figura 7c) a avut valori mai ridicate de la marginea 
pădurii până la distanța de 36 m, cu valoarea minimă calculată la 18 m, locație pentru care umiditatea 
relativă a înregistrat valoarea maximă. 

 

Tabelul 3. Rezultatele testelor de comparație pentru variabilele microclimatice (α = 0,05, p < 0,05)   

Variabila climatică 0 m – 46 m 18 m – 46 m 36 m – 46 m 
t p t p t p 

Temperatura aerului - T [°C] 1,995 0,519 1,995 0,436 1,995 0,415 
Umiditatea relativă a aerului - U [%] 1,995 0,717 1,995 0,919 1,995 0,963 

Deficitul de saturație a vaporilor de apă - D [kPa] 1,995 0,928 1,995 0,638 1,995 0,734 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 7. Gradienți microclimatici (2-6 august 2017, 09:00-15:00): a - modificări ale temperaturii aerului 
(T, °C), ∆T - diferențe între locaţiile intermediare și interiorul pădurii; b - modificări ale umidității relative 
a aerului (U, %), ∆U - diferențe între locațiile intermediare și interiorul pădurii; c - modificări ale deficitului 
de saturație a vaporilor de apă (D, kPa), ∆D - diferențe între locaţiile intermediare și interiorul pădurii 
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Luând în considerare primele trei puncte de eșantionare, în perioada analizată, se constată, 
pentru temperatură, un efect de descreștere, deși nesemnificativ din punct de vedere statistic, 
dinspre margine spre interior. Creșterea temperaturii în ultimul punct de eșantionare (46 m) poate 
fi datorată unor goluri în coronamentul din vecinătatea acestuia. La fel, deși nu au existat diferențe 
semnificative din punct de vedere statistic, umiditatea relativă a aerului a avut un trend crescător 
dinspre margine spre interior, iar dinamica deficitului de saturație a vaporilor de apă a fost 
influențată, pe transect, de către dinamica specifică a temperaturii şi umidității relative a aerului. 

 

4. DISCUŢII 
Prin analiza variației temperaturii, umidității relative a aerului și a deficitului de saturație a 

vaporilor de apă, în funcție de distanța de eșantionare de la marginea pădurii spre interior, prezentul 
studiu a urmărit să identifice prezența efectului de margine în condiții specifice caracterizate de o 
variabilitate mare a reliefului și a condițiilor climatice, și să cuantifice modificările microclimatice 
produse de acest efect. Realizarea comparațiilor între valorile parametrilor climatici înregistrate în 
mediul forestier studiat și valorile provenite de la sistemul național de referință pot fi utile la 
caracterizarea microclimatului forestier din zona respectivă, raportat la ceea ce furnizează sistemul 
național. 

Un studiu efectuat în Republica Moldova [15], referitor la legătura dintre factorii climatici și 
rețeaua de transport, concluzionează că, pentru proiectarea şi construcția oricărei artere de transport 
terestru, merită a fi luate în considerare elementele climatice care pot influența direct sau indirect 
acest domeniu important de activitate umană. Din analizele efectuate în acest studiu a rezultat faptul 
că toți factorii climatici analizați au prezentat diferențe foarte mici, uneori inexistente (Figurile 3-5) 
între marginea pădurii și distanța de 50 m, ultima fiind considerată a fi interiorul pădurii. 
Comparativ cu valorile calculate pe baza datelor preluate de stația meteorologică, temperaturile 
medii zilnice și nocturne au fost, pe tot parcursul anului, mai mici în zona luată în studiu. Diferențele 
negative cele mai mari au fost înregistrate în luna august, ajungând până la 4,2 °C, în timpul nopții. 
La scară anuală, umiditatea relativă a aerului a avut, în general, valori mai mari în mediul forestier, 
cu diferențele cele mai mari înregistrate tot în luna august. Prin urmare, aceste rezultate confirmă 
ipoteza conform căreia temperaturile medii lunare din pădure față de terenul descoperit sunt mai 
reduse [19], întrucât zona din care provin datele de la stația meteorologică poate fi considerată a fi 
un spațiu deschis. De asemenea, umiditatea relativă a aerului, datorită transpirației intense a 
arborilor, este mai mare în pădure decât în câmpul deschis, cel puțin în perioada de vegetație [20].  

În plus, prin corelarea datelor referitoare la parametrii microclimatici din interiorul pădurii cu 
caracteristicile de creștere ale arborilor, se pot obține informații importante ce caracterizează 
dinamica creșterii și dezvoltării arboretelor din zona respectivă. De exemplu, s-a demonstrat faptul 
că arborii au înregistrat o creștere în înălțime direct proporțională cu creșterea temperaturii aerului 
[26]. De cele mai multe ori, la marginile deschise, arborii au diametre mai mari decât în interiorul 
pădurii, deoarece se dezvoltă sub influența unei cantități mai mari de lumină [27]; în cazul în care 
pădurea este deasă, arborii de la margine pot fi, de asemenea, mai înalți decât cei din interior [28]. 

Existența efectului de margine poate fi pusă în evidență de eventualele diferențe ale 
temperaturii și umidității relative a aerului apărute între marginea și interiorul pădurii. În condițiile 
luate în studiu, pentru perioada considerată a fi critică (2-6 august 2017), caracterizată prin 
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temperaturi anuale maxime, cer senin și viteză redusă a vântului, analiza datelor a indicat faptul că 
nu există diferențe semnificative între valorile medii înregistrate între marginea și interiorul pădurii 
(50 m). Pot exista variații şi diferențe mici pe termen scurt (Figura 6), dar pe termen lung, aceste 
diferențe nu sunt semnificative. 

În ceea ce privește datele analizate în intervalul cu temperaturi maxime din zilele critice, 
rezultatele referitoare la alura temperaturii sunt asemănătoare cu cele din alte studii [25, 29], doar 
sub aspectul descreșterii temperaturii de la margine spre interior, aspect ce nu înseamnă, neapărat, 
că diferențele respective sunt şi însemnate din punct de vedere cantitativ-statistic. Trendul de 
descreștere a fost vizibil pentru punctele de eșantionare situate până la distanța de 36 m, trend ce 
poate fi interpretat doar până la această distanță din moment ce ultimul punct de prelevare, care a 
arătat o creștere a temperaturii, a fost, cel mai probabil, influențat de golurile de coronament 
existente în aria sa (Figura 2). Umiditatea relativă a aerului în raport cu distanța față de marginea 
pădurii sugerează o dinamică diferită față de rezultatele raportate de alte studii [e.g. 29]. Chiar dacă 
nu păstrează un trend ascendent de la margine spre interiorul pădurii, valoarea umidității relative 
înregistrată la margine a fost mai mică față de oricare din valorile înregistrate în celelalte puncte de 
eșantionare, rezultat confirmat, în mod obișnuit, și în alte studii [e.g. 30]. Rezultatele referitoare la 
variația deficitului de saturație a vaporilor de apă întăresc opinia conform căreia, această variabilă 
climatică are, în general, valori mai mari în apropierea marginilor artificiale față de interiorul 
pădurilor [7]. 

Deși rezultatele prezentate în acest studiu nu indică o prezență dovedită statistic a efectului 
de margine din punct de vedere al factorilor microclimatici precum temperatura aerului, umiditatea 
relativă a aerului şi deficitul de saturație al vaporilor de apă, există totuși posibilitatea apariției 
acestui efect generat de prezenţa infrastructurii de transport forestier cum ar fi drumurile forestiere. 
În același timp, trebuie menționat faptul că prezentul studiu a avut unele limitări, una dintre ele 
fiind legată de acuratețea şi precizia datelor. În cazul primului transect, este posibil ca măsurătorile 
să fi fost influențate de prezența în zonă a două lacuri artificiale destul de mari. Cu toate acestea, în 
practică este destul de greu de identificat zone de prelevare a datelor care să nu fie expuse influenței 
altor factori ce pot influența calitatea datelor colectate. În principiu, alegerea unor zone care să 
reprezinte condiții medii de vegetație pentru un teritoriu luat în considerare, uniforme sub aspectul 
elementelor structurale, trebuie să reprezinte aspectul dominant de luat în considerare urmând ca 
unele caracteristici ale suprafeței active să fie selectate, dacă este posibil, ca obiective secundare. 
Luând în considerare distanța redusă la care se află lacurile față de punctele de prelevare (40 m, 
respectiv 240 m), există posibilitatea ca, în funcție de direcția vântului, prezența lor să fi influențat 
atât temperatura, cât și umiditatea aerului înregistrate la marginea pădurii. Pe de altă parte, având 
în vedere energia mare a reliefului rezervației studiate [17], care conduce la un nivel ridicat de 
variabilitate climatică [13], cercetările ar putea fi extinse şi aprofundate, de exemplu, prin setarea 
colectorilor de date la rate mai mici de prelevare a datelor, însoțită, eventual, de colectarea și 
caracterizarea de date referitoare la intensitatea radiației solare, viteza vântului etc., așa cum s-a 
procedat și în alte studii [e.g. 10, 25]. Astfel de studii, desfășurate în condiții variabile din punct de 
vedere al reliefului, ar putea pune în evidență variabilitatea dată de acest factor. 

Cu toate aceste limitări, studiul de față extinde cunoștințele existente prin faptul că produce şi 
analizează date de acest gen, în premieră la nivelul teritoriului studiat. Astfel de date sunt utile în 
înțelegerea variabilității climatice a teritoriilor forestiere în comparație cu datele provenite din 
sistemul național, precum şi în punerea în evidență a factorilor ce afectează variabilitatea la nivel 
microclimatic. 
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5. CONCLUZII 
Prezentul studiu a urmărit să caracterizeze microclimatul unei zone reprezentative din cadrul 

Rezervației Naturale de Stat „Plaiul Fagului”, să analizeze şi să identifice prezența efectului de 
margine generat de un drum forestier caracteristic pentru zona studiată. În condițiile date, se pot 
concluziona următoarele: 

1. Nu au existat diferențe semnificative între parametrii microclimatici măsurați la margine 
în comparație cu interiorul pădurii;  

2. Nu a fost identificată, din punct de vedere statistic, prezența efectului de margine. 
Diferențele în mărimile medii ale factorilor climatici analizați la diferite distanțe au fost 
foarte mici;  

3. Totuși, cercetările merită să fie aprofundate, prin extindere la o scară mai mare, deoarece 
rezultatele lor pot fi transpuse în recomandări cu privire la proiectarea și/sau construcția 
infrastructurii de transport forestier. 
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ANEXE 

Nu este cazul. 

REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT 

Title in English: Evaluation of road-induced edge effect by selected microclimate variables, in mixed broadleaved 
forests of the Republic of Moldova’s hilly area 

Introduction: The development of transportation network into forests generates the so-called edge effect. Studying 
the edge effect is particularly useful to understand the microclimate changes induced by the road network on forest 
ecosystems. Generally, the edge effect characterizes the spatial and temporal variation of climatic variables (e.g. air and 
soil temperature and humidity, solar radiation, wind speed), which depends to a large extent on several factors such as 
the orientation, edge type and age, type of forest, topography etc. The general climate is strongly influenced by the 
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particularities of topography, which shapes a distinct regime for all the weather variables. This study characterizes and 
analyzes the edge effects generated by a forest road as the variation of climate factors such as air temperature, relative 
humidity and vapor pressure deficit, in broadleaved mixed forests, located in the hilly area of the Republic of Moldova. 

Materials and methods: In order to monitor the climatic parameters (temperature and relative humidity), two 
transects were placed in the field. Two dataloggers were placed on the first transect (0 and 50 m from the roadside), while 
on the second one were used 4 data collectors (0, 18, 36, 46 m - relative to the road edge). Data collected over a period of 
one year, was used to calculate vapor pressure deficit and to compare the values with the data from the nearest weather 
station, for the same time period. Both, the monthly variation of climate factors between the forest edge and interior, as 
well as the hourly variation of the measured parameters in a critical period (2-6 August 2017) were analyzed in this 
study. 

Results and discussions: The analyzed variables showed very small, sometimes inexistent differences, between 
the edge and forest interior. Compared to the values taken from the weather station, the average daily and nocturnal 
temperatures were lower throughout the year in the study area. The negative differences were recorded in August, 
reaching up to 4.2 °C during the night. At yearly scale, the relative humidity of the air had, in general, higher values into 
the forest, with the largest differences also recorded in August. The most prominent difference between the mean values 
of vapor pressure deficit specific to the weather station and those recorded at the edge, was reached in August and ranged 
from 0.55 to 0.69 kPa. In the analyzed critical days, the average air temperature was lower at the edge, compared to the 
forest interior throughout the day. Also, for the critical days taken into analysis, the differences between the values of 
parameters sampled at different locations and those sampled at the forest interior were statistically insignificant. The 
temperature showed a downward trend only up to a distance of 36 m, a trend that can be interpreted only up to that 
distance since the last sampling point, which showed an increase in temperature, was most likely to be influenced by the 
canopy gaps in its surrounding area. Relative air humidity had an increasing trend from the edge to forest interior, and 
the dynamics of the vapor pressure deficit was influenced, along the transect, by the specific dynamics of temperature and 
relative humidity. 

Conclusions: Even though the presence of the road-induced edge effect has not been statistically significant, more 
research should be undertaken to be able to formulate recommendations on the design and/or construction of forest roads. 
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