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1. Introducere 

 
În Europa pădurile de fag (Fagus sylvatica) ocupă aproximativ 14 milioane hectare, iar 
în România 2,12 milioane (INS, 2016). Fagul prezintă un interes forestier aparte, fiind 
o specie cu o mare importanţă economică şi ecologică. Deoarece în România fagul se 
regenerează foarte bine în mod natural, nu a fost inclus în programe de împădurire și 
de ameliorare. Arboretele de fag selectate ca surse de semințe sunt fenotipic 
superioare față de alte arborete naturale de fag din aceeași regiune de proveniență dar 
sunt netestate din punct de vedere genetic.  
 

2. Obiectivele urmărite 

 

I. Analiza caracterelor biometrice în arborete surse de semințe de fag selectate 
II. Analiza conținutului de macroelemente în lemn în arborete surse de semințe 

de fag selectate 
III. Caracterizarea genetica a arboretelor surse de semințe de fag selectate prin 

metode moleculare 
 

3. Material și metode 

 

Materialul de studiu al tezei a fost prelevat din 10 arborete surse de semințe de fag 
(Fig. 1), introduse în Catalogul Naţional al Materialelor de Bază pentru Producerea 
Materialelor Forestiere de Reproducere (ediţia 2012). Studiul caracterelor biometrice 
și studiul macroelementelor în probele de lemn s-a realizat în șase arborete surse de 
semințe.  

 
Fig.1. Localizarea populațiilor studiate 
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Pentru studiul compoziției genetice în arboretele selectate s-au luat probe din 438 de 
arbori maturi. Pentru analiza transmiterii informației genetice la generația juvenilă în 
șase arborete selectate au fost eșantionate 288 de puieți din regenerarea naturală 
formată în ochiuri în imediata apropiere a arborilor maturi selectați. În total s-a extras 
ADN din 726 de probe. Pentru analiza comparativă cu alte populații de fag din Europa 
s-au folosit date din alte proiecte ale Institutul Bavarian pentru Semințe și Plante 
Forestiere (ASP Teisendorf). 
 
Izolarea ADN-ului s-a efectuat pe baza protocolului ATMAB (DUMOLIN și colab., 1995). 
Amplificarea ADN-ului s-a realizat prin reacția de polimerizare în lanț (PCR) folosind 
Kit-ul Qiagen-multiplex. În acest studiu s-au folosit ca markeri  10 microsateliţi 
nucleari (nSSR): mfc11, FS3-04, FS1-15, csolfa19, csolfa31, mfs11, mfc5, mfc7, sfc36, 
DE576A0 (LEFÉVRE et al. 2012, PASTORELLI et al. 2003, VORNAM et al. 2004, 
TANAKA et al. 1999, ASUKA et al. 2004). Analiza fragmentelor amplificate s-a realizat 
prin electroforeză capilară automatizată în analizorul automat CEQTM 8000 cu opt 
capilare (Beckman-Coulter, USA). Calculul parametrilor genetici s-a realizat cu ajutorul 
programelor GenAlEx 6.5 (PEAKALL și SMOUSE, 2012), FSTAT (GOUDET, 2002) și 
ARLEQUIN (EXCOFFIER și colab., 2005). 

 

4. Rezultate și discuții 

 

4.1. Rezultate privind caracterele biometrice 

 

Tabelul 1.  
Valorile principalelor caractere biometrice 

Populația 
Clase de 
vârstă 
(ani) 

D1.3 
(cm) 

Gradul 
lăbărțării 

(cm/m) 

Htotal 
(m) 

Proporția 
elagajului 

(%) 

Volumul 
mediu pe 

arbore (m3) 

Brașov 

130-150 

53,30±11,36** 16,77±6,46 29,60±3,07 42,66±12,94 3,70±2,37** 

Sebeș 47,64±10,75 16,86±6,95 30,20±3,21 40,61±10,41 2,94±1,49 

Sovata 

90-110 

44,11±8,64 16,80±6,01** 28,90±4,20 40,51±8,73 2,41±1,43 

Băile-
Herculane 

43,65±11,55 14,64±8,04 27,40±3,35 40,0±6,97 2,20±1,32 

Feldru 

70-90 

41,25±8,23 12,08±4,03 29,70±3,77*** 52,42±14,78*** 2,12±1,05 

Ciucea 38,33±9,21 9,27±3,30 25,60±3,77 41,13±19,44 1,58±0,78 
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D1.3 – diametrul la 1,30 m, Htotal – înălțimea totală. Valorile prezentate sunt exprimate ca valoare medie ± 
deviația standard. Astericsul din fiecare coloană denotă diferenţe foarte semnificative între populațiile studiate 
(testul de varianță bifactorială two – way ANOVA și testul post-hoc TukeyHSD, p <0.001). 

 

Rezultatele analizelor statistice a valorilor caracterelor biometrice studiate au 
confirmat existența diferențelor semnificative între și în cadrul diferitelor clase de 
vârste. Valoarea medie a diametrului la 1.3 m (d1.3m=44,71 cm), măsurat în cele șase 
arborete surse de semințe este comparabila cu valoarea medie obținută în alte 
arborete surse de semințe pentru fag de vârste apropiate (d1.3m=47 cm; BUDEANU și 
MARIN, 2013). Proporția înălțimii elagate din înălțimea totală a fost în medie 42,88% 
fiind mai mica decât procentul calculat în arboretele de fag din partea centrală a 
României. Volumul mediu al celor 288 de arbori analizați este de 2,49 m3, fiind 
comparabil cu volumul mediu de 2,76 m3 obținut de BUDEANU și MARIN, 2013 în alte 
arborete de fag selectate ca surse de semințe. 

 

4.2. Rezultate privind studiul macroelementelor 

 

În urma analizelor de laborator s-a determinat conținutul de azot, fosfor, potasiu, 
calciu și magneziu în probele de lemn (Tab. 2).  

 

Tabelul 2. 
Concentrația macroelementelor în probele de lemn de fag 

Populația 
N 

mg g-1 

P 

mg g-1 

K 

mg g-1 

Ca 

mg g-1 

Mg 

mg g-1 

Ciucea 0,88±0,20c 0,06± 0,008b 1,33± 0,50a 1,11±0,37b 0,21±0,09ab 

Sovata 0,94± 0,13bc 0,09± 0,02ab 1,13± 0,54a 1,20±0,28b 0,20±0,08ab 

Brașov 1,08± 0,21abc 0,08± 0,01ab 1,04± 0,33a 1,43±0,49ab 0,17±0,04b 

Feldru 1,20± 0,12abc 0,09± 0,04ab 0,95± 0,16a 1,82±0,48ab 0,31±0,09ab 

Băile-
Herculane 

3,67± 0,51ab 0,23± 0,04a 1,46± 0,28a 3,13±0,94a 0,32± 0,04ab 

Sebeș 6,61± 3,06a 0,35± 0,25a 1,97± 1,08a 4,11±2,02a 0,43± 0,20a 

Valorile prezentate sunt exprimate ca valoare medie ± deviația standard. Literele diferite din fiecare coloană 
denotă diferenţe foarte semnificative între populațiile studiate (analiza de varianță Kruskal-Wallis și testul 
post-hoc  Nemenyi, p <0.001). 
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Diferențele identificate în arboretele de fag în conținutul de azot, fosfor, calciu și 
magenziu pot fi explicate cu subtipul diferit de sol (HAGEN-THORN și colab, 2004;. 
HAGEN-THORN și STJERNQUIST , 2005), cu diferențele în temperatura și precipitația 
medie (NAHM și colab., 2006) sau chiar cu proprietățile lemnului ale exemplarelor 
testate (PENNINCKX și colab., 1999). Singurul element pentru care nu s-au identificat  
diferențe între arborete este potasiul. 

 

4.3. Caracterizarea genetică a arboretelor sursă de semințe 

 

În cele 438 de indivizi maturi analizați s-a identificat 152 alele diferite. Numărul mediu 
de alele pe locus a fost de 15,2. Cel mai variabil s-a prezentat  locusul FS1-15 cu 25 de 
alele, urmat de locusul mfc5 cu 24 de alele. În contră locusul FS3-04 are numai șase 
alele, iar locusul DE576A0 numai opt.  

 

A) Compararea structurii genetice între arboretele surse de semințe 

 

Diferențele în variabilitatea genetică în general sunt scăzute între populații. Acest lucru 
arată valorile parametrilor genetici  prezentate în tabelul 3. 

 

Tabelul 3. 
Parametrii diversității genetice la nivel populațional 

Populația Na Ne AR 
Ho 

(%) 
He 

(%) 
F 

Feldru 10,7 4,547 7,86 68,8 70,7 0,030 

Sovata 9,4 4,245 7,34 68,4 70,0 0,013 

Dragomirna 8,7 4,010 7,05 64,5 67,6 0,048 

Fântănele 8,7 4,339 7,95 67,3 67,2 -0,013 

Brașov 9,5 4,089 7,35 66,9 68,2 0,008 

Băile Govora 10,4 5,439 8,39 75,0 75,7 0,006 
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Populația Na Ne AR 
Ho 

(%) 
He 

(%) 
F 

Sebeș 8,9 4,118 7,36 69,0 67,8 -0,021 

Ciucea 8,9 4,377 7,14 66,0 69,1 0,035 

Bârzava 8 4,226 7,49 63,7 65,7 0,039 

Băile-Herculane 10,9 5,016 8,32 69,6 71,5 0,014 

Na –numărul mediu de alele pe locus; Ne –numărul efectiv de alele; AR – bogăția alelică, Ho –heterozigoție 
observată; He –heterozigoție așteptată; F –coeficientul de consangvinizare; 

 

Pe baza distanțelor genetice Nei (1972) s-a realizat sub forma unei dendrograme 
ilustrarea grafică a distanțelor genetice dintre populații și relațiile lor filogenetice (Fig. 
1). Aici populațiile se grupează în patru grupuri principale, care sunt corelata doar 
parțial cu pozițiile geografice.  

 
Fig. 1. Gruparea arboretelor  pe baza distanței genetice Nei 

 

Rezultatele analizei genetice arată că variabilitatea genetică intrapopulațională este 
foarte mare pe când diferențierea genetică între populații este redusă. Rezultate 
asemănătoare s-au găsit în aproape toate studiile genetice referitoare la fagul 
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european folosind atât izoenzime (KONNERT, 1995; KONNERT și colab., 2000) cât și 
markeri nSSR (VORNAM și colab., 2004; LEFÉVRE și colab., 2012). 
 

B) Compararea structurii genetice în contextul european 

 

Comparând populațiile din România cu populațiile din Germania și din Bulgaria s-au 
obținut două grupuri genetice. Prima grupă este formată din populațiile din România și 
Bulgaria,  a doua grupă din populațiile  din Germania. Analiza bayesiană arată deci că 
compoziția genetică a fagului de pe Balcani este diferită de cea a fagului din Europa 
Centrală (Fig. 2.). 

 

 
Fig. 2. Gruparea exemplarelor de fag european pe populații la cele două clustere (K=2) 

(1 - 10 –populații din Germania, 11-20- populații din România, 21-26 – populații din Bulgaria) 

 

C) Compararea arboretelor mature cu regenerarea naturală 

 

Analiza coordonatelor principale (PCoA, Fig. 3), realizată pe baza distanțelor genetice 
Nei (1972) arată că arborii maturi și regenerarea naturală din aceași populație se 
aseamănă în structura lor genetică. Acest lucru arată că transmiterea variației genetică 
la următoarea generație este asigurată prin regenerarea naturală.  
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Fig. 3. Analiza coordonatelor principalelor 

 

 

5. Concluzii generale 

 

I. Concluzii referitoare la caracterele biometrice studiate 

 

1) Luând în considerare toate caracteristicile studiate, populațiile Brașov, Sovata 
și Feldru se clasează pe primele poziții fiind arboretele cele mai valoroase 
selectate ca surse de semințe din fiecare clasă de vârstă. 

 

II. Concluzii privind variabilitatea conținutului în macroelemente 

 

2) Arboretele de fag studiate diferă semnificativ  în conținutul de macroelemente, 
cu excepția conținutului în potasiu. 

3) Populația Sebeș prezintă cele mai ridicate valori în conținutul de carbon, azot, 
fosfor, potasiu, calciu și magneziu. 

4) Populația Ciucea prezintă cele mai mici valori în azot, fosfor și calciu. 
Conținutul minim de carbon și potasiu a fost înregistrat în populația Feldru, 
iar conținutul minim de magneziu a fost găsit la Brașov. 
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III. Concluzii privind variabilitatea genetică 

 

A) Compararea structurii genetice între arboretele mature 

 

5) S-a constatat un polimorfism ridicat la nivelul microsateliților nucleari. 
6) Au fost identificate și alele private, care contribuie la diferențierea arboretelor. 
7) Arboretele de fag studiate sunt comparabile din punct de vedere al diversității 

genetice cu alte populații de fag din Europa. 
8) Populațiile Băile Govora, Băile-Herculane și Feldru ocupă  primele poziții ceea 

ce privește diversitatea genetica. 
9) Majoritatea arboretelor prezintă exces de homozigoți; excepție formează 

populațiile Fântănele și Sebeș. 
10) Distanța genetică este mai pronunțată între populația Băile-Herculane și restul 

populațiilor, dar în general diferențierea genetică este redusă. 
11) Între distanța genetică și distanța geografică  există o corelatie pozitivă. 
12) Analiza bayesiană și diferențierea genetică redusă accentuează unitatea 

fondului de gene în populațiile analizate. 
 

B) Compararea structurii genetice în contextul european 

 

13) Diversitatea genetica a populațiilor de fag din România este foarte 
asemănătoare cu cea  a altor populații de fag din Europa. 

14) Populațiile din Bulgaria și România împărtășesc un fond de gene comun, 
diferit de fondul de gene al fagului din Europa Centrală. 
 

C) Compararea arboretelor mature cu regenerarea naturală 

 

15) Valorile parametrilor diversității genetice arată o descreștere ușoară la nivelul 
generației juvenilă. 

16) Valorile apropiate ale parametrilor diversității genetice pentru arborii maturi 
și regenerarea naturală confirmă transmiterea continuă a informației genetice 
de la o generație la alta. 

17) Analiza diferențierii genetice între generația arborilor maturi și generația 
juvenilă arată apropierea genetică între cele două generații. 
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6. Originalitatea și contribuțiile innovative ale tezei 

 

 Pentru prima dată s-a realizat un studiu asupra conținutului 
macroelementelor din lemn de fag  provenit din arborete selectate ca surse de 
semințe în România. 

 

 Pentru prima dată s-au realizat cercetări asupra structurii genetice cu markeri 
microsatelitici nucleari în arborete surse de semințe de fag din România. 

 

 Pentru prima dată s-a studiat transmiterea informației genetice între 
generația matură și cea juvenilă în arborete surse de semințe de fag din 
România. 

 

 În premieră, s-a realizat compararea structurii genetice a arboretelor de fag 
din România cu arborete de fag din alte regiuni europene ca Bulgaria și 
Germania, demonstrând apartenența populațiilor de fag din Munții Carpați și 
din Munții Balcani la același fond de gene. 
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