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1. Introducere 

Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus) este o specie autohtonă 

importantă pentru silvicultura din Romania. Arealul larg de răspândire al 

acesteia îi atribuie o importanță deosebită printre speciile forestiere de la noi 

din țară. Această specie poate intra în compoziția unor arborete localizate la 

altitudini mari, unde puține specii de foioase sunt adaptate. Variabilitatea 

genetică a arboretelor surse de semințe crează interes pentru faptul că din 

aceste arborete se va recolta materialul de reproducere pentru înfințarea de noi 

arborete, iar cu cât variabilitatea arboretului sursă va fi mai mare cu atât vor 

crește șansele de a obține arborete noi de calitate superioară. 

 

2. Obiectivele urmărite 

 

• Determinarea variabilității principalelor caracteristici ale trunchiului și 

coroanelor arborilor din specia Acer pseudoplatanus, din cadrul celor 

cinci arborete surse de semințe. 

• Utilizarea primerilor dominanti SRAP în studiul variabilitatii genetice al 

specie tetraploide A. pseudoplatanus. 

• Determinarea principalilor parametri ai diversității genetice a celor 

cinci populații de Acer pseudoplatanus.  

• Determinarea structurii genetice a populațiilor de Acer pseudoplatanus 

analizate, din Munții Carpați. 

• Determinarea corelației dintre distanțele genetice și distanțele 

geografice dintre cele cinci populații care fac obiectul acestui studiu. 

 

3. Material și metodă 

Materialul de studiu pentru această lucrare a fost prelevat din 5 arborete 

sursă de semințe pentru specia Acer pseudoplatanus, (tabelul 1). În scopul 

determinării variabilității fenotipice pentru cele cinci proveniențe luate în 

studiu, s-au determinat caracterele biometrice pe un eșantion de câte 50 de 

arbori din fiecare arboret. Au fost aleși arbori la o distanță de minim 30 m între 

ei. În scopul determinării variabilității genetice cu ajutorul tehnicii de marcare 

moleculară SRAP au fost prelevate probe de la câte 15 arbori din fiecare 

proveniență, astfel însumând un număr total de 75 de indivizi 
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analizați.Materialul biologic a constat în probe de frunze tinere, recoltate de la 

arbori maturi în lunile mai-iunie 2015. 

Tabel 1 Localizarea celor cinci unități luate în studiu 

 

Județ 
Regiune de 

proveniență 

Latitudine 

N 

Longitudine 

E 

Altitudine (m) Suprafața 

(Ha) Minim Maxim 

Alba 
Munții 

Apuseni 
46⁰ 11’ 23⁰10’ 730 1100 29,6 

Bistrița-Năsăud 
Carpații 

Vestici 
47⁰15’ 24⁰35’ 790 1350 22 

Brașov 

Carpații 

Meridionali 

Nordici 

45⁰35’ 25⁰33’ 750 1000 30,9 

Cluj 

Estul 

Munțiilor 

Apuseni 

46⁰42’ 22⁰49’ 950 1280 21,3 

Mureș Carpații Estici 46⁰40’ 25⁰04’ 990 1200 43,6 

 

Măsurarea caracterelor biometrice s-a făcut după metodele 

folosite în practica silvică, iar pentru determinarea variabilității 

genotipice s-a recusr la izolarea ADN-ului, după protocolul lui Lodhi şi 

colab. (1994) care a fost îmbunătăţit de Rodica Pop şi colab. (2003), iar în 

vederea amplificării PCR, probele de ADN au fost pregătite prin aducerea 

la aceeași concentrație de 50 ng/μL (Li și Quiros 2001). În urma migrării 

probelor în gel de agaroză, imaginile s-au interpretat cu ajutorul 

programului Total Lab TL 120, pentru obținerea unei matrice binare. 

Pentru determinarea parametrilor genetici și structura populațiilor s-au 

folosit programele POPGENE 3.2 (YEH și colab. 2000), GenAlEx 6.501 

(PEAKALL și SMOUSSE, 2012), NTSYS (SNEATH și SOKAL, 1973), 

STRUCTURE 2.3.4. (PRITCHARD și colab. 2009). 
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4. Rezultate și discuții 

 

4.1. Rezultatele privind variabilitatea caracterelor biometrice 

 

Valorile prezentate în tabele 2 și 3 sunt valori medii ± abaterea standard, 

împreună cu coeficientul de variabilitate (%) ale caracterelor biometrice ale 

trunchiului (tabelul 2) și ale coroanelor arborilor (tabelul 3). 

Dintre caracteristicile biometrice ale trunchiului se poate observa că în 

toate cele 5 proveniențe, ovalitatea secțiuni transversale a trunchiului prezintă 

cel mai mare coeficient de variabilitate, acest lucru datorându-se faptului că au 

fost întâlniți arbori care nu prezintă ovalitate dar și narbori care prezintă 

ovalitate accentuată. Cel mai mic coeficient de variabilitate dintre caracterele 

trunchiului a fost prezentat la înălțimea totală a arborilor, populațiile fiind 

foarte omogene din acest punct de vedere. În cazul caracterelor coroanei, 

volumul prezintă cea mai mare variabilitate, iar cea mai mare omogenitate este 

întâlnită la gradul de turtire a coroanei. 

 

Tabelul 2. Valorile caracterelor trunchiului  

Populația Alba Bistrița Brașov Cluj Mureș 

Caracterele 
trunchiului 

D1,3 
(cm) 

28,42±7,1 
(24,9%) 

47,84±9 
(18,8%) 

29,47±4,2 
(14,4%) 

31,86±5,7 
(17,7%) 

27,65±4,1 
(14,9%) 

D0,3 
(cm) 

40,44±9,5 
(23,5%) 

61,24±11,6 
(18,9%) 

40,82±4,9 
(12,1%) 

44,72±7,5 
(16,7%) 

37,24±6,2 
(16,8%) 

HT 
(m) 

23,28±1,4 
(6,3%) 

25,12±1,4 
(5,4%) 

17,46±1,6 
(9,2%) 

26,28±2,5 
(9,3%) 

17,94±1,8 
(10,1%) 

He 
(m) 

16,42±1,9 
(12,0%) 

16,46±2,1 
(12,7%) 

11,18±1,6 
(14,8%) 

16,62±2,6 
(15,6%) 

11,78±1,9 
(16,1%) 

V 
(m³) 

0,74±0,4 
(50,7%) 

2,44±1,1 
(45,6%) 

0,61±0,2 
(36,3%) 

1,01±0,4 
(44,3%) 

0,55±0,2 
(40,5%) 

%He 
(%) 

70,7±9,1 
(12,8%) 

65,7±8,7 
(13,2%) 

64,2±9 
(14,0%) 

63,2±7,2 
(11,4%) 

65,7±7,5 
(11,4%) 

L 
(%) 

29,8±6,7 
(22,5%) 

21,6±6,7 
(31,2%) 

27,5±8,2 
(29,6%) 

28,5±8,0 
(28,0%) 

25,0±7,9 
(31,5%) 

O 
(%) 

5,7±4,7 
(81,9%) 

5,5±3,9 
(69,8%) 

7,5±5,4 
(71,5%) 

6,8±5,0 
(73,7%) 

6,4±4,3 
(67,1%) 

Cz 
(%) 

0,88±0,2 
(14,9%) 

0,54±0,1 
(12,9%) 

0,60±0,08 
(10,3%) 

0,84±0,12 
(10,9%) 

0,66±0,07 
(7,9%) 

D1,3-diametrul de bază, D0,3- diametrul la bază, HT- înălțimea totală, He- înălțimea elagată, V- 
volumul, %He- proporția înălțimii elagate, L- lăbărțarea, O- ovalitatea, Cz- coeficientul de 
zveltețe. 
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Tabelul 3. Valorile caracterelor coroanei 

 

Populația Alba Bistrița Brașov Cluj Mureș 

Caracterele 
coroanei 

Vc 
(m³) 

98,0±56,7 
(57,9%) 

98,6±56,1 
(56,9%) 

75,4±45,1 
(59,8%) 

106,9±63,05 
(24,8%) 

64,5±33,06 
(51,3%) 

Gî 

(%) 
0,29±0,09 
(31,1%) 

0,34±0,09 
(25,2%) 

0,36±0,09 
(25,2%) 

0,37±0,07 
(12,9%) 

0,34±0,07 
(21,7%) 

Gl 
(%) 

0,31±0,07 
(21,3%) 

0,25±0,06 
(24,4%) 

0,37±0,09 
(25,2%) 

0,68±0,26 
(19,2%) 

0,35±0,11 
(30,6%) 

Gt 
(%) 

1,17±0,52 
(44,1%) 

0,77±0,24 
(30,6%) 

1,11±0,43 
(38,8%) 

0,68±0,26 
(19,2%) 

1,09±0,48 
(44,3%) 

Ic 
(%) 

0,99±0,35 
(35,7%) 

1,43±0,51 
(35,8%) 

1,01±0,32 
(32,1%) 

1,72±0,73 
(19,7%) 

1,11±0,52 
(46,7%) 

Rd 
(%) 

0,27±0,12 
(43,5%) 

0,14±0,04 
(29,6%) 

0,22±0,06 
(27,5%) 

0,20±0,07 
(18,7%) 

0,23±0,08 
(34,1%) 

Vc- Volumul coroanei, Gî- gradul de încoronare, Gl- gradul de lăbărțare, Gt- gradul de turtire, 
Ic- indicele coroanei, Rd- raportul de dezvoltare al coroanei 

4.2. Rezultatele privind gradul de polimorfism al primerilor SRAP 

 

Tabelul 4. Polimorfismul primerilor SRAP și greutatea moleculară 

 

Număr Primer 
Numărul total de benzi 

generate 

Greutate 

moleculară 

(perechi de baze) 

Procentul de loci 

polimorfici 

1. Me 2 Em 2 8 233 1247,6 75.00 

2. Me 2 Em 6 9 101 858,3 88.88 

3. Me 3 Em 3 16 189,6 1465 93.75 

4. Me 4 Em 2 11 148,4 1055,7 81.81 

5. Me 4 Em 4 11 142,6 1129,5 90.90 

6. Me 4 Em 5 10 145,32 769,0 100 

7. Me 5 Em 6 15 135,0 1090,9 100 

8. Me 5 Em 8 9 247,3 1050,0 88.88 
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Cele 8 combinații de primeri utilizate au generat benzi vizibile și de 

dimensiuni optime pentru a fi luate în calcul (tabelul 4). Primeri SRAP au dovedit 

un polimorfism ridicat, între 75% și 100%. 

 

4.3. Rezultatele privind parametrii genetici ai populațiilor 

 

Tabelul 5. Indici de diversitate genetică a speciei Acer pseudoplatanus 

din cele 5 populații 

 

Populația 

Numărul 

de 

indivizi 

analizați 

Procentul 

de loci 

polimorfici 

Numărul 

efectiv de 

alele 

Numărul 

observant 

de alele 

Heterozigoția 

așteptată 

Indicele 

Shannon 

Alba 15 90.91 1.436 1.818 0.271 0.419 

Bistrița 15 88.64 1.471 1.795 0.284 0.434 

Brașov 15 75.00 1.503 1.511 0.282 0.414 

Cluj 15 90.91 1.466 1.852 0.279 0.427 

Mureș 15 88.64 1.398 1.773 0.246 0.385 

Media 15 86.82 1.455 1.750 0.272 0,416 

 

Rezultatele diversității genetice (tabelul 5) relatează faptul că populația 

din Bistrița prezintă cea mai bogată diversitate genetică, iar populația din Mureș 

cea mai scăzută diversitate genetică. 

 

4.4. Rezultatul analizei clusteriale a populațiilor 

 

Pe baza distanțelor genetice Nei,  în figura 1 s-a reprezentat sub forma 

unei dendrograme relațiile filogenetice dintre cele 5 populații. În dendrogramă 

populațiile sunt grupate în două grupuri principale, această grupare este 

corelată în principal cu poziția altitudinală a populațiilor. 
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Figura 1.Dendrograma relațiilor genetice dintre cele 5 populații 

 

4.5. Analiza coordonatelor principale (PcoA) 

 

 

Figura 2 Analiza principalelor coordonate, bazat pe distanțele genetice 

dintre toți indivizii din cele cinci populații 
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Analiza principalelor coordonate (figura 2), realizată pe baza distanțelor 

genetice Nei, arată faptul că sunt indivizi din populații care sunt mai apropiați 

din punct de vedere  genetic cu alte populații. 

 

4.6. Analiza bayesiană 

 

 Analiza bayesiană arată apartenența fiecărui individ din fiecare 

populație la cele două grupări omogene. În figura 3 se observă că indivizi din 

populația Bistrița sunt grupați diferit față de indivizii din celelalte populații 

.Figura 3. Gruparea indivizilor de A. pseudoplatanus în cele două clustere 

 

4.7. Rezultatul privind corelația dintre distanțele genetice și distanțele 

geografice 

 

În urma aplicării testului Mantel a rezultat un coeficiente de corelației 

pozitiv dar nesemnificativ, între distanțele geografice și distanțele genetice 

dintre cele 5 populații 

. 
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Figura 4. Corelația dintre distanțele genetice și distanțele geografice 

 

5. Concluzii generale 

 

1. Toate caracterele biometrice determinate prezintă variabilitate. Această 

variabilitate este observată atât interpopulațional cât si intrapopulațional.  

2. Dintre toate caracterele studiate, cel mai mare coeficient de variație este 

observat la caracterele: volumul trunchiului, volumul coroanei și ovalitatea 

trunchiului, iar cel mai mic coeficient de variație la caracterele: înălțimea 

totală, înălțimea elagată și proporția înălțimii elagate. 

3. Primeri dominanți SRAP au generat benzi, iar mărimea benzilor amplificate 

pentru fiecare pereche de primeri s-a situat între 101 pb la 1465 bp. 

4. Primeri SRAP prezintă un polimorfism ridicat pentru  cele cinci populații, 

media procentului de polimorfism pe cele opt combinații este de 89,90%. 

5. Rezultatele diversității genetice relevă faptul că populația din Bistrița are 

cea mai bogată diversitate genetică, cu cele mai mari valori ale indicilor de 

diversitate genetică, iar populația din Mureș prezintă variabilitatea genetică 

cea mai scăzută,  
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6. Diferențierea genetică între populațiile de A. pseudoplatanus studiate este 

mică, doar 8% din variabilitatea totală, iar restul de 92% este regăsită la 

niver inter-populațional. 

7. Diferențierea genetică totală a populațiilor analizate este Gst=0.114, iar 

valoarea gene flow-ului este ridicată, Nm= 3,889. 

8. Dendrograma distanțelor genetice Nei, grupează populațiile pe două 

grupuri principale, 

9. Cu ajutorul testului Mantel a fost evidențiată existența unei corelații 

pozitive, intre distanțele genetice și distanțele geografice. 

 

6. Conținutul inovativ al tezei 

 

1. Utilizarea cu succes a primerilor dominanți SRAP, pe o specia tetraploidă 

(Acer pseudoplatanus), prin evidențierea unui nivel de polimorfism ridicat al 

primerilor testați. 

2. Studierea variabilității genetice a speciei Acer pseudoplatanus, din 

arboretele sursă de semințe, înscrise în Catalogul naţional al materialelor de 

bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere din 

România. 

3. Determinarea structurii genetice și numărului de grupări omogene, a speciei 

Acer pseudoplatanus, din Munții Carpați. 

4. Stabilirea variabilității fenotipice a speciei Acer pseudoplatanus, prin 

determinarea coeficientului de variație, a principalelor caractere biometrice 

ale trunchiului și coroanei arborilor, din cadrul arboretelor sursă de 

semințe. 
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