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Cuvânt înainte 

 

Molidişurile din nordul ţării sunt recunoscute pretutindeni în Europa, în mare măsură datorită 
comportării excepţionale a provenienţelor româneşti în culturile comparative internaţionale. Totodată 
este ştiut faptul că molidul este o specie în plină evoluţie, cu un areal vast, care se regenerează foarte 
bine şi nu pune probleme speciale de conservare precum alte specii. Totuşi, molidişurile din nordul 
ţării manifestă o instabilitate accentuată în comparaţie cu restul molidişurilor din ţară, instabilitate 
datorată în mare parte modificărilor structurale ale arboretelor, inclusiv sub raport genetic. În acest 
context, conservarea resurselor genetice autohtone a căror structură este rezultatul exclusiv al 
evoluţiei naturale  se impune ca o necesitate în condiţiile în care au avut loc transformări majore ale 
structurii genofondului local prin transferuri de materiale de reproducere cu provenienţă necunoscută.  

  Teza de doctorat a fost elaborată sub îndrumarea domnului profesor doctor inginer Darie 
Parascan, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, căruia îi mulţumesc din suflet 
pentru sfatul şi îndemnul acordat. Pentru că m-a acceptat ca doctorand, pentru înţelegerea şi 
încurajarea permanentă, chiar şi în momentele cele mai dificile, îi rămân profund recunoscătoare. 

  Cadrelor didactice de la catedra de Silvicultură din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov, în special domnului prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, în 
calitate de preşedinte de comisie şi domnilor prof. univ. dr. ing. Dieter Carol Simon, şeful catedrei, 
prof. univ. dr. ing. Neculae Şofletea, conf. dr. ing. Alexandru Lucian Curtu, prof. univ. dr. Olimpia 
Marcu,  prof. univ. dr. Marius Danciu, prof. univ. dr. ing. Norocel Nicolescu, pentru sugestiile şi 
observaţiile  făcute cu ocazia susţinerii referatelor din cadrul planului de pregătire a doctoratului.  

  Mulţumiri adresez şi domnului conf. univ. dr. ing. Liviu Fărtăiş, pentru că a acceptat să 
analizeze lucrarea în calitate de referent oficial. 

  Un gând bun şi cadrelor didactice de la Facultatea de Silvicultură din Suceava, în special 
domnului prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu, pentru formarea mea profesională şi pentru ajutorul pe 
care mi l-a dat atunci când am avut nevoie.  

  Domnilor  prof. univ. dr. ing. Radu Cenuşă şi dr. ing. Ion Barbu, colegii mei de la Staţiunea 
ICAS Câmpulung Moldovenesc, cei care mi-au sugerat acest domeniu de cercetare şi mi-au îndrumat 
primii paşi, le mulţumesc şi îi asigur de tot respectul şi recunoştinţa mea.  

  Mult din ceea ce am realizat îi datorez doamnei doctor Monika Konnert de la Institutul ASP 
Teisendorf, Germania. Întâlnirea cu Domnia Sa, posibilitatea de a studia tehnica analizelor 
izoenzimatice  şi ADN în institutul pe care îl conduce, grija, permanentele sfaturi şi încurajările date, 
au avut o contribuţie foarte importantă la formarea mea ca cercetător în domeniul geneticii forestiere. 
Doresc să o asigur de tot respectul, admiraţia, mulţumirile şi recunoştinţa mea pentru tot ceea ce a 
făcut pentru mine.  

  Pentru încredere, pentru sprijinul constant, şi pentru buna colaborare în activitatea desfăşurată 
ţin să-i mulţumesc domnului dr. ing. Gheorghe Pârnuţă, în calitate de coordonator al colectivului de 
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genetică forestieră din cadrul ICAS. De asemenea, mulţumesc şi celorlalţi colegi din colectivul de 
genetică - dr. ing. Georgeta Mihai, dr. ing. Flaviu Popescu, dr. ing. Dragoş Postolache - pentru 
acceptarea cu căldură în cadrul colectivului şi pentru posibilitatea de a lucra şi obţine rezultate 
împreună. Nu în ultimul rând, aduc mulţumiri conducerii ICAS, pentru încrederea acordată şi pentru 
şansa de a dezvolta Laboratorul de Genetică de la ICAS Câmpulung Moldovenesc.  

  Domnului dr. ing. Ionel Popa, şeful staţiunii, îi mulţumesc pentru sprijinul şi susţinerea 
acordată pe parcursul cercetărilor şi pentru schimburile folositoare de idei.  

  Colegilor mei de la Staţiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc, dr. ing. Nicolai Olenici, dr. ing 
Olivier Bouriaud, dr. ing. Carmen Iacoban,  ing. Adriana Vlad şi dr. ing. Radu Vlad le mulţumesc 
pentru tot sprijinul şi încurajările permanente,  pentru atmosfera de colegialitate de zi cu zi. Mulţumiri 
aduc şi colegilor tehn. Ionel Ichim, tehn. Elena Avădănii,  tehn. Toader Bodnărescu şi domnului 
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  Nu în ultimul rând, ţin să le  mulţumesc lui Marius  şi copiilor mei Lucian şi Emilia pentru tot! 
 

*** 
Dedic această lucrare memoriei părinţilor mei şi a fratelui meu, Alexandru. 
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Introducere 

 
  Diversitatea genetică are o importanţă deosebită în supravieţuirea speciilor de plante, în măsura 
în care abilitatea adaptativă depinde de gradul de variaţie genetică (Finkeldey & Hattemer, 2007). 
Există de asemenea, numeroase căi prin care se poate produce o alterare a nivelului diversităţii 
genetice, între care intervenţiile antropogene,  joacă un rol foarte important (Ledig, 1992). Intervenţia 
omului asupra diversităţii genetice la arbori trebuie avută în vedere în cazul silviculturii moderne,  
plecând de la metoda de regenerare, modul de gospodărire a arboretelor  şi activităţile de ameliorare, 
cu toate practicile ce ţin de acestea (Campbell & Sorensen, 1984; El-Kassaby & Thomson,  1995; 
Konnert & Ruetz, 2003; Finkeldey & Ziehe, 2004; Lefevre, 2004). În condiţiile unui mediu în continuă 
schimbare şi a dificultăţilor de estimare a potenţialului adaptativ al speciilor cunoaşterea distribuţiei 
variaţiei genetice în populaţiile naturale de arbori constituie baza de  fundamentare a măsurilor 
silviculturale şi de  dezvoltare a programelor de conservare genetică (Macdonald et al., 2001).   
 Molidul (Picea abies L. Karst) este una dintre speciile cele mai importante din punct de vedere 
economic din Europa, în România ocupând aproximativ 1.429.500 ha (cca. 22% din suprafaţa 
acoperită cu păduri). Dată fiind valoarea economică considerabilă, molidul  a fost  cultivat intensiv, 
proces ce a început încă  de acum câteva sute de ani. Principala problemă privind cultivarea molidului 
este legată de transferul materialelor de reproducere, aceasta fiind o practică comună la începutul sec. 
al XIX-lea (Schmidt-Vogt, 1977), fiind cunoscute în literatură cazurile arboretelor instalate în nordul 
Europei cu seminţe provenite din Europa centrală şi de sud-est (de exemplu Laikre & Ryman, 1996). 
Ulterior, s-a dovedit vulnerabilitatea ridicată a acestor culturi, datorată slabei adaptabilităţi la noile 
condiţii  de mediu, manifestată prin doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, atacuri de boli şi dăunători 
dar şi fenomene de uscare, în special în cazul  arboretelor din Europa Centrală (Vancura,  1995; Wolf, 
1995). 
  În ultimele decenii numeroase studii efectuate privind procesele adaptative ale populaţiilor de 
arbori, determinarea structurii genetice populaţionale şi a variaţiei genetice la nivel intra- şi 
interpopulaţional,  precum şi a modelului  spaţio-temporal de variaţie în condiţii diferite de mediu, 
concluzionează că „noţiunea de silvicultură durabilă trebuie să fie însoţită de noţiunea de genetică  
durabilă” (Hosius et al., 2006). 
  Plecând atât de la ipoteza existenţei unor centre de refugii glaciare în această zonă dar şi de la 
ipoteza  unor transformări ale structurii fondului actual de gene prin transferuri necontrolate  de 
materiale de reproducere care a avut loc începând cu secolul al XIX-lea, cunoaşterea nivelului 
diversităţii genetice în arborete de molid  din nordul Carpaţilor Orientali se impune ca o necesitate cu 
evidente implicaţii practice. De asemenea, nu poate fi exclusă nici  ipoteza potrivit căreia  varietatea 
condiţiilor staţionale şi de vegetaţie poate determina modelarea unei anumite structuri genetice,  
cunoaşterea acesteia putând  contribui la stabilirea unor măsuri eficiente de conservare şi de 
fundamentare, pe baze genetice, a reglementărilor cu privire la transferul materialelor forestiere de 
reproducere.  
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Capitolul 1.  Stadiul actual al cunoştinţelor privind diversitatea genetică a arborilor 
forestieri în general şi a molidului (Picea abies (L.) Karst)  în special  
  
1.1 Aspecte privind sursele de variaţie şi nivelurile de manifestare a variaţiei genetice la 
arborii forestieri 
 
  Comparativ cu alte specii de plante, speciile de arbori forestieri se caracterizează printr-un 
nivel ridicat al diversităţii genetice (Hamrick & Godt, 1992; Müller-Starck, 1995), fiind  de aşteptat ca 
acesta să joace un rol important în adaptabilitatea şi în stabilitatea ecologică a populaţiilor de arbori în 
condiţiile unui mediu în continuă schimbare (Larsen, 1995; Hattemer, 1995; Hamrick et al., 1992).  
 Ca definiţie de referinţă, termenul “diversitate genetică” se referă la variabilitatea genetică 
intraspecifică, inter- şi intrapopulaţională (Enescu et al., 1997). Koski et al. (1997) consideră 
diversitatea genetică  „o măsură a variaţiei genetice prezentă la nivelul populaţiei ca o consecinţă a 
evoluţiei”. Variabilitatea genetică  este definită ca fiind „capacitatea (tendinţa) unui individ sau a unei 
populaţii de a varia sub raportul însuşirilor genotipice şi fenotipice” (Ceapoiu, 1976, citat de Enescu, 
1977) sau ca şi “capacitatea populaţiei de a genera variaţie genetică” (Koski, et al., 1997). Aceştia din 
urmă  definesc variaţia genetică  ca o  „manifestare a variantelor genetice (alele, gene ori genotipuri)”. 
Variaţia genetică este determinată de acţiunea genelor, distinctă de diferenţele determinate de factorii 
de mediu. În practică, în general,  termenul de „variabilitate genetică” se foloseşte în cazul caracterelor 
fenotipice, iar termenul „diversitate genetică” atunci când se utilizează markeri moleculari (Kremer, 
1994 citat de Enescu & Ioniţă, 2000 după Şofletea, 2005).  
  Există, două categorii de surse de variaţie a fenotipului şi anume: sursele de mediu şi cele 
genetice. Influenţa factorilor de mediu în formarea fenotipului depinde în mare măsură, de scara la 
care se face referire. De exemplu, la nivel microspaţial (între arbori învecinaţi) variaţia fenotipică este 
determinată de condiţiile de microclimat, microstaţiune şi de competiţie (intra- şi interspecifică). La 
nivel macrospaţial (landşaft), factorii de mediu cu influenţe în formarea fenotipului constau în 
diferenţele climatice, edafice etc., determinate de deosebirile de altitudine şi latitudine. Toate aceste 
influenţe mediogene sunt valabile atât pentru pădurea naturală, cât şi pentru pădurea gospodărită. În 
plus, în cazul pădurii gospodărite se adaugă şi tratamentele silviculturale care pot, de asemenea, 
influenţa nivelul de variaţie fenotipică. Sursele genetice de variaţie constau – după Enescu (1977) - 
din: recombinări şi schimburi de gene, interacţiunile dintre gene, mutaţiile şi migraţia.   
  Întrebarea cea mai frecventă care se pune în legătură cu variaţia fenotipică observată la un 
moment dat este legată de măsura în care această variaţie este determinată genetic sau se datorează 
influenţelor mediogene. În studiile de genetică, provocarea constă tocmai în încercarea de a separa 
influenţele mediogene de cele ale genotipului în exprimarea fenotipului. Principalele instrumente care 
se utilizează în acest sens sunt culturile comparative şi markerii moleculari (White et al., 2007). 
  Cu privire la nivelurile ierarhice, este unanim acceptată existenţa a trei niveluri ierarhice la 
care se manifestă variaţia genetică: (i) intraspecific şi intrapopulaţional, (ii) intraspecific şi 
interpopulaţional, (iii) interspecific (Enescu, 1977, 1997; White et al., 2007). 
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  Cunoaşterea nivelului şi modelului de variaţie la nivel intrapopulaţional  oferă o serie de 
utilizări practice, în domenii precum determinarea compoziţiei genetice şi a calităţii seminţelor 
utilizate la împăduriri, ameliorarea arborilor, conservarea genetică etc. De asemenea, cunoaşterea 
magnitudinii de variaţie şi a distribuţiei spaţio-temporale a variaţiei genetice, precum şi a factorilor 
care cresc sau reduc nivelul variaţiei genetice în populaţiile naturale, prezintă  importanţă în 
înţelegerea implicaţiilor de ordin practic ale managementului silvic asupra diversităţii genetice. 
Modelul de variaţie interpopulaţională este rezultatul proceselor evolutive care se desfăşoară în 
condiţiile unui mediu în continuă schimbare (White et al., 2007). Acelaşi autor consideră trei factori 
majori care acţionează şi determină modelul de variaţie interpopulaţională observat astăzi: selecţia 
naturală, deriva genetică şi migraţia genelor între populaţii. După Eriksson (1998) selecţia naturală, 
deriva genetică şi mutaţiile tind să mărească diferenţierea între populaţii, în timp ce migraţia genelor şi 
plasticitatea fenotipică tind să o reducă.  
  În ultimele decenii, numeroase studii referitoare la nivelul şi modul de distribuţie a variaţiei 
genetice în populaţiile de arbori  bazate pe markeri genetici, în special  izoenzime,  au scos în evidenţă 
faptul că populaţiile de arbori posedă un nivel mai ridicat al diversităţii genetice comparativ cu alte 
tipuri de plante (Hamrick & Godt, 1990; Hamrick et al., 1992). La formarea şi menţinerea acestui 
nivel ridicat al diversităţii genetice contribuie o serie de factori precum mărimea populaţiei, 
longevitatea, gradul ridicat de panmixie, migraţia, selecţia stabilizatoare (White et al. 2007). Fiecare 
dintre aceştia are o contribuţie diferită, determinată în primul rând de specia de arbori considerată. 
 
1.2 Arealul natural şi de cultură al  molidului  
 
  În Europa, genul Picea este reprezentat prin trei specii: Picea abies, cu răspândire în Alpi, 
Carpaţi şi în partea  nordică a continentului, Picea obovata  care se găseşte în partea estică a Rusiei şi 
Siberia şi Picea omorika, un relict localizat în Balcani. Relaţia filogenetică dintre speciile de molid nu 
este pe deplin elucidată şi aprecierile referitoare la aceasta depind în mare măsură de tipul de marker 
utilizat.  
  Ca rezultat al recolonizării postglaciare, arealul natural actual al molidului se divide în trei 
regiuni majore. După Morgenstern (1996), cele trei regiuni sunt: 

1. Alpii, cu o extensie sud-estică de-a lungul munţilor, în Slovenia şi Bosnia, până la  
Munţii Rodopi în Bulgaria şi nordul Greciei. Cea mai sudică populaţie de molid se 
găseşte lângă Drama, pe partea greacă a Munţilor Rodopi, la o latitudine de 41oN şi 
1500 m altitudine (Schmidt-Vogt, 1977). 

2. Regiunea Carpato-Hercinică, cuprinzând Bavaria, apoi de-a lungul graniţei 
germano-cehe până în sudul Poloniei, graniţa slovaco-ucraniană şi România;           

3. Regiunea nord-estică şi estul extrem, care cuprinde toate populaţiile din nordul 
Poloniei, Bielorusia şi Rusia, Ţările Baltice, Finlanda şi Scandinavia. 

  Distribuţia altitudinală a molidului este cuprinsă între nivelul mării şi 2300 m în Alpii italieni.  
 La nivelul ţări noastre, molidul ocupă cea mai mare suprafaţă în Carpaţii Orientali, întinzându-se pe 
aproximativ 200 km de la NV-SE şi 80 km E-V. În Carpaţii Meridionali aria de răspândire a molidului 
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se fragmentează, concentrându-se în zonele înalte ale Munţilor Bucegi, Făgăraş, Retezat, Godeanu etc. 
În Munţii Poiana Ruscă, molidul apare doar insular, fiind izolat de restul molidului carpatic, iar în 
Munţii Banatului este prezent doar în culturile artificiale instalate în afara arealului natural de 
vegetaţie (Şofletea & Curtu, 2001). Problema extinderii molidului în afara arealului natural de 
vegetaţie este valabilă şi pentru ţara noastră. După  Şofletea & Curtu (2001), primele culturi de molid 
instalate în afara arealului datează din timpul administraţiei austriece în Bucovina,  ulterior, acestea 
fiind extinse şi în Banat şi Transilvania (la începutul secolului al XX-lea). În prezent, sub influenţa 
curentului de înrăşinare de la jumătatea secolului al XX-lea, s-a ajuns ca plantaţiile de molid instalate 
în afara arealului natural de vegetaţie să ocupe cca. 360.000 ha (Şofletea & Curtu, 2001). În timp, s-a 
observat instabilitatea pronunţată a acestor arborete, majoritatea fiind afectate atât de rupturi de vânt şi 
zăpadă, doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc. În prezent se desfăşoară ample programe de refacere 
a acestor arborete.   

 
1.3 Aspecte privind variabilitatea molidului  
 
1.3.1 Variabilitatea fenotipică 
 
  Molidul este una dintre speciile cu un pronunţat polimorfism. Caracterele morfologice, 
anatomice şi fiziologice înregistrează o largă variaţie, cunoaşterea acestui tip de variaţie având 
importanţă practică atât în programele de ameliorare a speciei, cât mai ales în cazul instalării culturilor 
de molid  (Enescu, 1975).  
  Forma coroanei este unul din cele mai variabile caractere la molid. Schmidt-Vogt (1972) indică 
nu mai puţin de 12  tipuri de coroane, de la forma piramidală, la cea de cilindru şi de fus. Se apreciază 
că variaţia formei coroanelor se datorează exclusiv presiunii de selecţie, sub influenţa anumitor factori 
de mediu,  ca de exemplu zăpada şi gheaţa în cazul staţiunilor înalte.  
 Tipul de ramificare este determinat de poziţia ramurilor de ordinul II şi III, fiind cunoscute  trei tipuri 
principale de ramificare: pieptene, perie şi plat,  şi o serie de  forme intermediare între acestea 
(Priehäusser, et al., 1958  citat de Enescu, 1975). Răspândirea tipurilor de ramificare este condiţionată 
de altitudine şi de latitudine, de altfel molidul de tip plat se întâlneşte frecvent în zonele expuse la 
vânt.  
  Caracterele scoarţei. Culoarea scoarţei variază de la brun-roşcată, în cazul molidului tip 
pieptene şi perie, la cenuşiu închis, la molidul tip plat. Intrapopulaţional, acest caracter al scoarţei 
prezintă o largă variaţie, existând numeroase forme de tranziţie (Stănescu et al., 1997). De asemenea, o 
variaţie accentuată se înregistrează şi în cazul formei solzilor scoarţei, de la forma poligonală la cea 
alungită.  
  Caracterele conurilor şi solzilor.  Forma solzilor conurilor este caracterul care a stat la baza 
identificării căilor de migraţie postglaciară a molidului de către Schmidt-Vogt (1972), aceasta fiind  
condiţionată genetic şi nefiind  influenţată de mediu. În funcţie de forma solzilor conurilor, s-au 
descris o serie de varietăţi cum ar fi var. europaea, var. acuminata, var. montana, var. obovata, var. 
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fennica, var. rotundata (Priehäusser, 1956 citat de Enescu, 1975). Molidul carpatic aparţine exclusiv 
var. montana, după cum  apreciază Stănescu & Şofletea (1998).  
  Culoarea strobililor. În funcţie de culoarea strobililor în lunile iulie-august sunt descrise două 
varietăţi de molid: var. chlorocarpa – strobili de culoare verde şi var. erytrocarpa – strobili de culoare 
roşie.  
  Caracterele morfologice ale lujerilor şi acelor, cum ar fi pilozitatea şi culoarea lujerilor, 
lungimea, forma şi gradul de acuminare al vârfului acelor variază cu altitudinea, fapt ce indică o 
posibilă plasticitate adaptativă (Stănescu et al., 1997).  
  Caracterele lemnului. Un amplu rezumat al aspectelor genetice legate de calitatea lemnului la 
molid a fost realizat de Rozenberg & Cahalan (1997).  În România, Tătăranu et. al. (1973),  arată că 
densitatea variază invers cu latitudinea corectată prin altitudine.  
 
1.3.2 Variabilitatea rasială şi ecotipică 
 
  Datorită largii răspândiri a speciei, precum şi a polimorfismului pronunţat al formei solzilor 
conurilor, a tipului de ramificare şi a formei coroanei, în funcţie de localizarea geografică în timp s-au 
diferenţiat forme şi tipuri distincte. Astfel, molidul siberian, Picea abies var. obovata, este tratat ca 
specie distinctă (Picea obovata Ledeb.) sau ca subspecie (Morgestern, 1996), dar şi ca rasă climatică 
(Schmidt-Vogt, 1977,1978).  
  Referitor la molidul carpatic, se apreciază că acesta aparţine exclusiv varietăţii montana cu 
solzi acuminaţi (Picea abies var. montana (Schur) beck – P.a. var. carpatica (Loud) Willk.), în timp 
ce molidul vest-european aparţine varietăţii europaea, cu solzii rotunjiţi. Cu toată uniformitatea 
morfologică, şi în cazul rasei carpatice se disting rase climatice, cum este cazul molidului din Munţii 
Apuseni şi al celui din Munţii Poiana Ruscă (Stănescu & Şofletea, 1998) şi tipuri edafice cum ar fi: 
edafotipul de stâncărie în special stâncării  calcaroase, edafotipul  de luncă, adaptat solurilor 
aluvionare şi cu fenomene de inundaţie uşoare, edafotipul de turbărie, de soluri gleice sau turbo-
gleice. (Stănescu & Şofletea, 1998; Şofletea & Curtu, 2001).  
 
1.3.3 Studii de provenienţe la molid  

  Cele mai ample şi importante cercetări de provenienţe la molid s-au realizat în secolul al XX-
lea, primele datând din  anul 1937, când  Rubner a testat 41 de provenienţe de molid. Sub directa 
coordonare a IUFRO, între anii 1937-1938 s-au pus bazele primelor teste internaţionale de provenienţe 
de molid. Sinteze ale rezultatelor  testelor de provenienţe IUFRO au fost realizate  de Vincent & 
Vincent (1964), Gøhrn (1960), Baldwin (1967), Lines (1974), după cum menţionează  Giertych 
(1976).  
  În România, în anul 1935, Iuliu Moldovan a instalat o cultură comparativă de provenienţe 
româneşti pe valea Asăului, şi a constatat diferenţe evidente între provenienţe, concluzionând că 
molidul din Carpaţii Meridionali este inferior celui din nordul ţării (Enescu, 1975). Teste 
internaţionale de provenienţe s-au mai instalat în anii 1962 (1012 provenienţe), 1964-1968 (1100 
provenienţe) şi 1972 (40 de blocuri experimentale). În cadrul experimentelor IUFRO 1964/68, în 
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România s-au  instalat 11 dispozitive experimentale, care includ 21 de provenienţe româneşti şi 80 de 
provenienţe străine. Rezultate, după  6 ani de la instalare, au fost publicate de Niţu et al. (1970), iar 
ultimele rezultate cu privire la înălţimea totală, înălţimea până la prima ramură verde, volumul mediu 
per arbore şi procentul de supravieţuire sunt publicate de Mihai (2009). Rezultatele la 20, respectiv 25 
de ani de la plantarea culturilor comparative instalate în ţara noastră în 1972 indică, în majoritatea 
cazurilor, superioritatea molidului românesc. În anii ’70, sub directa coordonare a I.C.A.S, s-au 
instalat 20 de culturi comparative multistaţionale, pentru fiecare subregiune ecologică din arealul 
natural al molidului, cât şi din afara acestuia. În total au fost testate 63 de populaţii, majoritatea 
naturale, dar şi introduse. Rezultate privind variabilitatea genetică inter- şi intrapopulaţională, 
corelaţiile dintre caractere şi eritabilitatea acestora au fost publicate de către Enescu & Deaconu 
(1996), Enescu & Ioniţă (1999), Enescu & Ioniţă (2002a, b). În anul 1984 au fost instalate două serii 
de culturi comparative, în prima serie fiind testate 25 de provenienţe româneşti şi străine, iar în cea de 
a doua un număr de 9 provenienţe. Evaluările la 20 de ani de la plantare indică performanţe superioare 
mediei pentru provenienţele din nordul Carpaţilor Orientali (Moldoviţa, Breaza, Coşna, Marginea etc.) 
(Mihai, 2009) 
 

1.3.4 Diversitatea genetică a molidului studiată cu ajutorul markerilor genetici  
 
  Analiza diversităţii genetice a molidului bazată pe markeri genetici a cunoscut o dezvoltare 
impresionantă începând cu anii ’70, fiind abordate aproape toate aspectele posibil de investigat ce ţin 
de genetica molidului (controlul genetic al polimorfismului izoenzimatic, structura genetică a 
populaţiilor, modelul de variaţie geografică, implicaţiile măsurilor silviculturale asupra diversităţii 
genetice, efectul poluării asupra diversităţii genetice etc.). 
  Unul dintre cele mai complexe studii privind diversitatea genetică a molidului, atât la nivel de 
markeri biochimici, cât şi morfologici, este cel realizat de Lagercrantz & Ryman (1990), care a inclus 
70 de populaţii din arealul speciei în Europa, mai puţin populaţiile din est. Autorii sugerează că 
modelul actual de variaţie la nivel macrogeografic este rezultatul evoluţiei ce a urmat ultimei 
glaciaţiuni şi că molidul este o specie încă în curs de adaptare şi diferenţiere. Rezultatele se confirmă 
atât la nivelul locilor genici izoenzimatici, cât şi la nivelul caracterelor morfologice analizate.  
 În scopul verificării ipotezei că populaţiile nordice ar proveni din refugii glaciare diferite faţă de cele 
central- şi sud-europene, Kannenberg & Gross (1999) au analizat 15 populaţii central-, sud- şi nord-
europene, cu ajutorul markerilor izoenzimatici. În Ucraina, Korshikov & Privalikhin (2007) au analizat 
nouă populaţii naturale de molid din Carpaţii ucrainieni, utilizând variaţia la nivelul a nouă sisteme 
enzimatice. Studiul indică o mare uniformitate a populaţiilor analizate, fără a evidenţia vreun model 
geografic de variaţie. 
  În studiul diversităţii genetice în populaţii naturale şi artificiale de molid din Carpaţii Slovaciei, 
Gömöry & Paule (1993) găsesc diferenţe între populaţiile naturale şi artificiale analizate, fapt 
confirmat anterior şi  într-un studiu realizat de Gömöry (1992).  
 Următorul aspect important analizat cu ajutorul markerilor genetici este relaţia dintre structura 
genetică şi toleranţa la anumiţi factori de stres, cum ar fi poluarea atmosferică şi poluarea solului. 
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Astfel, impactul poluării aerului asupra structurii genetice la molid atât în colecţii clonale asupra 
cărora s-a intervenit cu fumigări cu gaze toxice (SO2, HF, O3), cât şi în arborete afectate de poluare a 
fost studiat de Bergmann & Scholz (1987). Prus-Glowacki & Godzik (1995) au investigat, de 
asemenea, diferenţele dintre frecvenţele alelice, proporţia locilor polimorfi şi heterozigoţia arborilor 
sensibili şi respectiv, a celor toleranţi la poluare din Polonia. Hosius et al. (1996) au testat  şase 
provenienţe diferite de puieţi crescuţi în condiţii de sol contaminat cu metale grele şi sol nepoluat, apoi 
au comparat structura genetică pentru 8 loci enzimatici şi au găsit legături între gradul de diversitate 
pentru anumiţi loci şi performanţele de creştere şi cele adaptative 
  În ultimele decenii, odată cu dezvoltarea markerilor ADN, s-au efectuate numeroase studii cu 
privire la diversitatea genetică a molidului (tabelul 1.1). 
 

Tabelul 1.1  Sinteza studiilor de genetică moleculară la molid 
Summary of molecular genetics studies of Norway spruce 

Aspectul investigat Referinţe bibliografice 

Dezvoltarea markerilor ADN Pfeiffer et al., 1997; Scotti, et al., 2000; Scotti et al., 2002a; Scotti et al., 

2002b; Schubert et al., 2001; Maghuly et al., 2008;  

Evaluarea diversităţii genetice Bucci & Menozzi 1995; Pfeiffer et al., 1997; Geburek et al., 1998; Perry et 

al., 1999, Bucci & Vendramin, 2000; Vendramin et al., 2000; Riegel et al., 

2001; Kraj, 2002; Scotti et al., 2006; Scotti et al., 2008; Meloni et al., 2007;  

Distribuţia variaţiei genetice şi căi de  

recolonizare postglaciară 

Scheepers et al., 1997; Collignon & Favre, 2000; Bucci & Vendramin 2000, 

Vendramin et al., 2000; Scotti et al., 2000;  Gugerli et al., 2001; Sperisen et 

al., 2001; Collignon et al., 2002;  Acheré et al., 2005; Heuertz et al., 2006; 

Tollefsrud et al., 2008; Tollefsrud et al., 2009;  

 
În ţara noastră, studiile bazate pe markeri genetici sunt limitate, şi au vizat analiza diversităţii 

genetice la nivelul unor populaţii autohtone de molid din Masivul Postăvaru, analiză realizată cu 
ajutorul markerilor izoenzimatici (Stănescu & Şofletea, 1992),  din Masivul Piatra Craiului, analiză 
realizată cu ajutorul markerilor ADN (Curtu, 2003) şi la nivelul unor populaţii din Munţii 
Maramureşului (Curtu et al., 2009) şi din munţii Poiana Ruscă (Şofletea et al., 2009) cu ajutorul 
markerilor izoenzimatici.   

1.4 Factori de risc asociaţi diversităţii genetice cu implicaţii la molid  
 
  Măsurile silviculturale aplicate arboretelor trebuie să se ghideze după anumite aspecte 
genetice, menite să menţină un nivel identic sau apropiat cu cel natural al diversităţii genetice 
(Geburek & Müller, 2004). De asemenea, măsurile silviculturale aplicate trebuie să aibă în vedere 
impactul pe care metodele de lucru îl au asupra proceselor evolutive (driftul genetic, selecţia, migraţia 
etc.). Noţiunea de risc genetic şi principalele aspecte asupra cărora se manifestă (Kremer, 2001) se 
referă la modificările aduse fondului local de gene prin transferul materialelor de reproducere sau prin 
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introducerea unor noi specii, erodarea diversităţii genetice în cadrul tratamentelor silviculturale 
aplicate şi o posibilă  reducere a nivelului diversităţii genetice în cadrul varietăţilor sintetice şi  
populaţiilor de ameliorare  în cazul activităţilor de ameliorare genetică.  
 Impactul genetic al diferitelor tipuri de tratamente silviculturale a generat un interes crescut în ultimele 
decenii, iar recent în relaţie şi cu conceptele silviculturii apropiate de natură (Savolainen & 
Kärkkäinen, 1992; Finkeldey & Ziehe, 2004; Lefevre, 2004, Hosius et al., 2006). 
 
1.4.1 Implicaţiile genetice ale tratamentelor cu regenerare naturală 
 
  După Geburek & Müller (2004), efectul genetic al tratamentelor cu regenerare naturală poate fi 
rezumat la următoarele aspecte mai importante: (i) transmiterea incompletă a informaţiei genetice la 
descendenţi (în cazul tratamentelor cu perioadă scurtă de regenerare); (ii) risc de consangvinizare în 
cazul participării unui număr redus de arbori seminceri; (iii) riscul reducerii efectivului populaţiei, 
reducerea sau modificarea variaţiei genetice în interiorul populaţiei cu implicaţii în capacitatea 
adaptativă  a acesteia.    
  Studiile realizate în această problematică au comparat atât diversitatea genetică între arboretul 
matur şi puieţi din regenerare naturală (după aplicarea diferitelor tratamente), cât şi între puieţii din 
regenerări naturale şi din plantaţii. Comparând arborii maturi din populaţia parentală cu puieţii din 
regenerare naturală, Husendörfer & Konnert (2000) au găsit diferenţe mici, atât în cazul arboretelor 
echiene cât şi a celor  pluriene de brad. Teodosiu & Konnert (2005) analizând puieţi de molid din 
regenerări naturale şi puieţi din loturi destinate împăduririlor au găsit diferenţe la nivelul parametrilor 
diversităţii genetice, în cazul regenerărilor naturale remarcându-se o îngustare a diversităţii genetice.  
  Când tratamentele cu regenerare naturală implică aplicarea unor tăieri de regenerare (cazul 
tăierilor progresive şi succesive, dar şi al tăierilor rase în benzi) şi, implicit, participarea la reproducere 
numai a unui anumit număr de arbori, se presupune că efectul genetic este mai pronunţat (Hosiu et al., 
2006). Şofletea (2002) menţionează că în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive se poate 
produce contaminarea cu polen genetic inferior.  
  Analizând arborete de molid virgine, arborete regenerate natural şi arborete  regenerate 
artificial, Gömöry (1992) a găsit diferenţe reduse între arboretele virgine şi cele regenerate natural. Pe 
de altă parte, în cazul arboretelor regenerate artificial s-a înregistrat un  nivel scăzut al variaţiei  
genetice şi modificări ale structurii genetice a acestora, fapt reflectat şi în distanţa genetică mare faţă 
de ansamblul celorlalte arborete studiate. 
 
1.4.2 Implicaţiile genetice ale regenerării artificiale şi ale transferului materialelor   
 forestiere de reproducere     
     
  După cum apreciază Morgestern (1997), în pădurea naturală variaţia genetică apare ca o 
consecinţă a proceselor genetice care au loc sub influenţa condiţiilor de mediu, rezultând un anumit 
model de variaţie geografică specific fiecărei specii. În cazul pădurii cultivate, impactul măsurilor 
silviculturale şi implicit, al celor genetice, este mult mai mare şi este necesar să i se acorde o 
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importanţă aparte. În cazul regenerării artificiale a pădurii, există o serie de factori care se 
condiţionează reciproc şi de care depinde rezultatul întregului proces de constituire a unui nou arboret: 
desemnarea sursei de seminţe, modul de recoltare a seminţelor, mai exact numărul de arbori seminceri 
de la care se recoltează seminţele, practicile ce ţin de cultura puieţilor în pepiniere, tehnologiile de 
împădurire etc.  
  Probabil cel mai important aspect este cel legat de alegerea provenienţei, întrebarea care se 
pune  în această situaţie fiind cea legată de obiectivele urmărite prin constituirea unui nou arboret. Se 
urmăreşte menţinerea modelului natural de variaţie din interiorul zonei de împădurit? Se urmăreşte 
adaptarea pe termen lung sau creşterea capacităţii de producţie şi a calităţii arboretului rezultat? În 
primele două situaţii, funcţionează „legea de aur a provenienţei locale”. În situaţia în care se au în 
vedere în special aspecte de ordin economic (calitatea şi cantitatea producţiei de masă lemnoasă), 
atunci se acordă prioritate provenienţelor celor mai valoroase din interiorul unei zone de recoltare, 
luând bineînţeles în considerare şi aspectele legate de adaptare. 
  Studiile care au urmărit impactul regenerării artificiale asupra diversităţii genetice, s-au 
finalizat cu rezultate contradictorii. Astfel, Knowles (1985) nu găseşte diferenţe la nivelul diversităţii 
genetice între arborete de Picea mariana naturale şi cele regenerate artificial, iar Gauli et al., (2009) 
nu identifică o reducere a variaţiei genetice sau alte caracteristici menite să compromită capacitatea de 
adaptare la plantaţii de Pinus roxburghii în Nepal. Din contră, Gömöry (1992) găseşte un nivel 
semnificativ mai redus al diversităţii genetice în  arborete  de molid rezultate din plantaţii faţă de 
pădurea virgină sau arborete regenerate natural. În cazul regenerării artificiale a arboretelor, chiar dacă 
recoltarea seminţelor s-ar face dintr-un număr mare de arbori, inevitabil o reducere a diversităţii 
genetice s-ar produce prin selecţia din timpul recoltării seminţelor, producerea puieţilor în pepinieră 
sau prin tehnologiile de împădurire (Campbell & Sorensen, 1984; El-Kassaby, 1992, Konnert & Ruetz, 
2003; 2006).  
  Pentru arborete de molid din nordul Carpaţilor Orientali, Teodosiu & Konnert (2005) au 
analizat comparativ puieţi din regenerări naturale şi din pepiniere cu scopul evidenţierii calităţii 
genetice a celor două categorii. Rezultatele indică o posibilă utilizare a unei surse nonlocale în cazul 
semănăturilor în pepiniere. 
  Fluxul de gene este o problemă pentru silvicultură în cazul în care este asociat cu „poluarea 
genetică”. Dintre cele  două căi de migrare a genelor  la plante, prin seminţe şi polen, studiile 
sugerează că fluxul de gene prin intermediul polenului predomină la majoritatea plantelor, inclusiv la 
speciile de arbori. (Levin & Kerster, 1974; Ellstrand, 1992).   
  La molid, au fost efectuate studii cu privire la încrucişare şi flux de gene în măsură mai redusă 
(Muona et al., 1990; Morgante et al., 1991; Xie & Knowles, 1994; Päkkanen et al., 2000; Burkzyk et 
al., 2004b; Piotti et al., 2009). Oricum impactul fluxului de gene de origine necunoscută asupra 
populaţiei locale este rezultatul interacţiunii unor procese genetice şi demografice complexe, şi este 
condiţionat şi de caracteristicile populaţiei locale (Lenormand, 2002).  
  Un potenţial efect negativ al fluxului de gene din plantaţii în populaţii naturale („poluare 
genetică”) a fost analizat de Lenormand (2002), iar mai recent acesta a fost analizat prin prisma 
utilizării plantelor transgenice, inclusiv arbori transgenici (DiFazio et al., 2004). În practică, estimarea 
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fluxului de gene de origine non-locală este vitală mai ales în condiţiile în care avem populaţii protejate 
(Robledo-Arnuncio et al., 2009). Acest efect se presupune că este mai accentuat în situaţia în care 
recoltarea seminţelor şi apoi producerea puieţilor în pepiniere se face în absenţa unui control eficient şi 
a unor reglementări clare cu privire la producerea şi comercializarea materialelor forestiere de 
reproducere.  
  Se poate estima că în alte situaţii schimbul de gene între populaţii naturale şi artificiale  poate 
fi considerat pozitiv, sub diferite aspecte: pentru populaţii mici aflate în declin, fluxul de gene din 
imediata apropiere poate contribui la creşterea efectivului populaţiei (Lefevre, 2004), iar pe de altă 
parte fluxul de gene din populaţia naturală în populaţia artificială poate fi o cale de restabilire a 
variaţiei genetice pierdute în cadrul procesului de împădurire. Acesta poate fi o cale de obţinere a unor 
rase locale cu potenţial adaptiv ridicat (Navascues & Emerson,  2007). 
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 Capitolul 2. Scopul şi obiectivele cercetărilor 
 
 2.1 Scopul cercetărilor  
 
  Cercetările prezentate au avut ca scop studierea diversităţii genetice în populaţii de molid din 
nordul Carpaţilor Orientali cu ajutorul markerilor biochimici primari,  plecând pe de o parte de la 
ipoteza existenţei unor refugii glaciare în zona studiată, iar pe de altă parte s-a avut în vedere ipoteza 
introducerii de provenienţe străine (din Alpi) în timpul administraţiei Fondului Bisericesc Ortodox din 
Bucovina.  
  Cercetările efectuate au urmărit în primul rând  evaluarea diversităţii genetice în vederea 
caracterizării structurii genetice şi a identificării modelului de distribuţie a variaţiei genetice în 
populaţii naturale  din această  zonă reprezentativă pentru arealul natural al speciei în România. 
 Analiza comparativă între populaţiile naturale şi arborete artificiale, precum şi utilizarea unor 
metode noi de cuantificare a fluxului de gene a avut ca scop estimarea unui posibil efect al utilizării de 
materiale forestiere de reproducere de origine necunoscută asupra integrităţii genetice a surselor 
autohtone de molid.  
  Punctul de plecare în derularea cercetărilor îl constituie analiza variaţiei morfologice a  solzilor 
conurilor de molid ca reper pentru determinarea originii arboretelor analizate (autohtone sau alohtone).  
 
2.2 Obiectivele cercetărilor  
 
  Obiectivele cercetărilor au avut în vedere următoarele aspecte: 
 
i) investigarea variaţiei caracterelor morfologice ale  solzilor conurilor  şi clasificarea 
provenienţelor pe baza originii şi din perspectiva recolonizării postglaciare şi a influenţelor antropice; 
ii) evaluarea diversităţii genetice intra- şi interpopulaţionale în populaţii naturale de molid 
autohton din zona nordică a Carpaţilor Orientali (Obcinele Bucovinei) cu ajutorul markerilor 
izoenzimatici; 
iii) analiza structurii genetice microspaţiale, în populaţii naturale reprezentative sub raportul 
tipului de ecosistem forestier şi al nivelului altitudinal; 
iv) evaluarea diversităţii genetice în arborete de molid artificiale cu origine necunoscută şi 
compararea rezultatelor cu cele obţinute în populaţii naturale; 
v) estimarea efectului procesului de împădurire cu materiale de reproducere cu origine 
necunoscută asupra integrităţii genetice a populaţiilor naturale de molid prin cuantificarea fluxului 
contemporan de gene; 
vi) formularea de recomandări pentru o conservare eficientă a resurselor genetice forestiere de 
molid  şi privind controlul transferului materialelor forestiere de reproducere. 
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Capitolul 3. Locul cercetărilor, material şi metodă 
 
3.1 Locul cercetărilor 
 
3.1.1 Caracterizare generală 
 
  Zona de studiu vizată este reprezentată de  Obcinile Bucovinei, din grupa nordică a Carpaţilor 
Orientali sau Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei. Totuşi, în vederea evidenţierii modelului de 
distribuţiei a variaţiei genetice şi a caracteristicilor definitorii pentru regiunea Obcinelor Bucovinei, s-
a făcut o extindere a cercetările şi asupra unor populaţii de molid din zona nordică a Carpaţilor Moldo-
Transilvani (grupa centrală). Din punct de vedere al regiunilor de provenienţă zona studiată  face parte 
din regiunea A2 - Carpaţii Orientali Estici. 
 
 3.1.2 Populaţii eşantionate 

În scopul identificării şi selectării unor populaţii  reprezentative, care să corespundă 
obiectivelor studiului, în prealabil s-a realizat o amplă documentare bazată pe consultarea Catalogului 
Naţional al Surselor de Materiale Forestiere de Reproducere, (ediţia 2001) şi  a Catalogului Naţional al 
Resurselor Genetice Forestiere (ediţia 1996), consultarea amenajamentelor silvice în vigoare precum şi 
a amenajamentelor silvice din perioada 1892-1935 pentru ocoalele silvice care au avut suprafeţe de 
pădure în administrarea Fondului Bisericesc la începutul secolului al XX-lea.  
Pentru studiul diversităţii genetice în populaţii naturale de molid au fost identificate 11 populaţii 
naturale autohtone şi reprezentative pentru zona studiată ca tip de regiune de provenienţă. Toate aceste 
populaţii  fac obiectul unor măsuri speciale de conservare şi protecţie, având un anumit statut de arie 
protejată. Populaţiile Marginea, Argel, Demăcuşa, Crucea, Călimani şi Ceahlău sunt incluse în 
Catalogul Naţional al Resurselor Genetice Forestiere pentru specia molid (Pârnuţă et al., 2009) 
(Tabelul 3.1). Pentru analiza comparativă între populaţii naturale şi plantaţii de molid au fost 
identificate arborete artificiale în raza ocoalelor silvice Tomnatic, Moldoviţa, Stulpicani, Pojorâta şi 
Gura Humorului. În primul rând, s-a urmărit identificarea de arborete de molid provenite din plantaţii 
cu origine necunoscută în imediata apropiere a populaţiilor naturale  pentru care ne-am asumat 
condiţia originii autohtone.  

Pentru analiza structurii genetice microspaţiale, în studiul de faţă au fost desemnate  
populaţiile naturale Slătioara, Giumalău şi Călimani localizate în cuprinsul unor arii naturale protejate. 
Suprafaţa Slătioara este localizată în Rezervaţia Codrul Secular Slătioara, într-un arboret de amestec 
de fag cu răşinoase. Altitudinea este de 850 m  iar  compoziţia arboretului este   fag (60%) molid 30%) 
şi brad (10%). Suprafaţa Giumalău este localizată în Rezervaţia naturală Codrul Secular Giumalău, 
într-un arboret din  etajul molidişurilor. Altitudinea este cuprinsă între 1200-1280 m şi arboretul are o  
compoziţie de 100 % molid. Suprafaţa Călimani este localizată în Parcul Naţional Călimani, într-un 
arboret  din etajul molidişurilor superioare, cu o altitudine cuprinsă între 1600-1700 m şi cu o 
compoziţie de 90% molid şi  10%  zâmbru. 

 



19 

 

 
Tabelul 3.1  Localizarea  şi principalele caracteristici  ale populaţiilor analizate   

Location and main characteristics of the analysed populations  
Nr. Populaţia Cod Regiunea de 

provenienţă 
Localizare administrativă Localizare geografică Altitudine 

(m) 
Arboret Compoziţie Vârsta 

(ani) Latitudine Longitudine 
A. NATURALE 
1. Marginea 

 
MAR A240 O.S Marginea 

U.P II Bercheza 
u.a 4B  

47°48´ 25°06´ 600 Natural fundamental 5BR4MO1FA 120 

2. Demăcuşa 
 

DEM A220 O.S Tomnatic 
U.P  I Demăcuşa 
u.a 62A 

47°45´ 25°35´ 710-1002 Natural fundamental 5MO2BR1FA1PAM 120 

3. Slătioara 
 

SLA A220 O.S Stulpicani 
U.P VIII Slătioara 
u.a 31 

47°27´ 25°38´ 800-900 Natural fundamental 4MO4BR2FA 150 

4. Argel 
 

ARG A220 O.S Moldoviţa 
U.P III   Argel 
u.a 138A 

47°44´ 25°24´ 850-930 Natural fundamental 4MO3BR3FA 140 

5. Cucureasa 
 

CUC A21A O.S.P. Lunca Ilvei 
U.P    Teşna 
u.a 2B 

47o27’ 25o32’ 875-1075 Natural fundamental 10MO 130 

6. Crucea 
 

CRU A210 O.S Crucea 
U.P III Barnarul Superior 
u.a 189 

47°17´ 25°31´ 1100-1300 Natural fundamental 10MO 120 

7. Giumalău 
 

GIU A210 O.S Pojorâta 
U.P III Valea Putnei 
u.a 120A 

47°26´ 25°29´ 1200-1300 Natural fundamental 10MO 135 

8. Rodna 
 

ROD A110 O.S.P Maieru 
U.B  
u.a  

47o33’ 24o50’ 1200-1300 Natural fundamental 10MO 120 

9. Ceahlău 
 

CEH A21D O.S Bicaz 
U.P X Izvorul Muntelui 
u.a 59B 

46o57’ 25o57’ 1300-1400 Natural fundamental 9MO1LA 120 

10. Rarău 
 

RAR A210 O.S Pojorâta 
U.P I Rarău 
u.a 93 

47o27’ 25o32’ 1500-1550 Natural fundamental 10MO 100 

11. Călimani 
 

CAL A21E O.S Vatra Dornei 
U.P.V Neagra 
u.a 70 

47°19´ 25°17´ 1500-1700 Natural fundamental 9MO1PIC 110 

B.  PLANTAŢII 
1. Demăcuşa 

 
DEM A A220 O.S Tomnatic 

U.P I Demăcuşa 
u.a 57A 

47°41´ 25°26´ 835-1000 Artificial 10MO 80 

2. Argel  
 

ARG A A220 O.S Moldoviţa 
U.P II Argel  
u.a 135 

47°45´ 25°26´ 850-900 Artificial 10MO 50 

3.  Giumalău 
 

GIUM A A210 O.S Pojorâta 
U.P III Valea Putnei 
u.a 124 

47°28´ 25°24´ 1100-1420 Artificial 10MO 60 

4. Slătioara 
 

SLA A A220 O.S Stulpicani 
U.P III Slătioara 
u.a 29B 

47°31´ 25°34´ 850-930 Artificial 10MO 70 

5.  Păltinoasa PAL  A240 O.S Gura Humorului 
U.P V Păltinoasa 
u.a 23C 

47°34´ 25°57´ 510-550 Artificial 9MO1FA 100 
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 3.2 Material şi metode  
 
 3.2.1 Recoltarea şi conservarea probelor vegetale 
 
  În vederea analizei caracterelor morfometrice ale solzilor conurilor au fost colectate câte  4 
conuri  pentru un număr de 10 arbori aflaţi la distanţă de minim 50 de metri. Conurile au fost uscate la 
temperatura de 25oC  până la desfacerea completă, iar apoi s-a procedat la îndepărtarea manuală a 
solzilor. 
   Pentru studiul diversităţii genetice izoenzimatice în  fiecare din populaţiile desemnate au fost 
eşantionaţi 30-40 de arbori situaţi la minimum 50 de metri distanţă unul faţă de celălalt, distanţă 
considerată optimă pentru a evita eşantionarea arborilor înrudiţi. În populaţiile naturale incluse în 
perechile arboret natural-plantaţie au fost eşantionaţi şi puieţi din regenerare naturală din imediata 
apropiere a arborelui matur selectat. În cazul analizei structurii genetice spaţiale, în cele trei populaţii 
desemnate, au fost delimitate suprafeţe de probă de 50 m x 100 m (0,5 ha). Toţi arborii din cadrul 
acestor suprafeţe au fost cartaţi cu ajutorul dispozitivului FieldMap şi au fost măsurate principalele 
caracteristici biometrice (dintre care diametrul de bază (d1,3) a stat la baza clasificării pe categorii de 
vârstă a arborilor). Arborii eşantionaţi au fost împărţiţi, în funcţie de diametrul de bază, în două 
grupuri, diametrele prag fiind: maturi (d1,3 > 2 0  cm) şi tineret (d1,3 < 20 cm) pentru suprafeţele 
Giumalău şi Slătioara, iar pentru suprafaţa Călimani, situată la limită altitudinală, d1,3 > 10 cm pentru 
arbori maturi şi d1,3 < 10 cm pentru tineret. Aceste grupuri au fost desemnate, pentru comparabilitate, 
pe bază unor studii similare (Herman et al., 1998; Fekedulegn et al., 1999; Mund et al., 2002; 
Mehtatälo et al., 2004 citaţi de Scotti et al., 2008). De asemenea, s-au utilizat şi rezultatele unor 
observaţii fenologice făcute în suprafaţa Giumalău în perioada 2007-2009 (Teodosiu, nepublicat), 
unde s-a constatat că înflorirea (parametru de identificare a arborilor maturi) a avut loc la  arborii cu 
diametrul mai mare de 18 cm.  Probele de material vegetal pentru analiza izoenzimatică au constat din  
lujeri recoltaţi în perioada octombrie-noiembrie 2007 şi martie-aprilie 2008. Lujerii au fost recoltaţi cu 
ajutorul scărilor şi a unei  foarfeci telescopice, pentru fiecare urmărindu-se existenţa a cel puţin 5 
muguri bine dezvoltaţi.  Lujerii au fost conservaţi la -20oC în pungi de polietilenă până în momentul 
extracţiei. 
 
 3.2.2 Metode de laborator  
 
 3.2.2.1 Evaluarea particularităţilor morfologice ale solzilor conurilor 
 
  Metodologia pentru determinarea principalelor caracteristici morfologice ale solzilor conurilor 
a fost stabilită pe baza unor studii anterioare realizate la specii din genul Picea (Khalil, 1984; 
Borghetti et al., 1988;  Stănescu & Şofletea, 1992; Turna, 2004). Astfel, din conurile uscate la 
temperatura camerei s-au extras manual câte  20 de solzi per con din porţiunea mediană a acestora. 
Solzi au fost scanaţi cu ajutorul scanerului CanoScan 8600F, iar imaginea obţinută a fost transferată pe 
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un PC în vederea măsurării. Toate măsurătorile au fost realizate automat prin intermediul programului 
ImageTool 3.0 (UTHSCSA, Texas).  
  Măsurătorile efectuate au vizat următoarele caracteristici:  lungimea solzului (L); lăţimea 
solzului (l); elongaţia sau raportul dintre lungime şi lăţime (L/l);  lăţimea părţii acuminate (la); 
lungimea părţii acuminate (La), măsurată ca distanţa de la vârful solzului  până în zona de lăţime 
maximă; raportul dintre lungimea solzului şi lungimea părţii acuminate. 
  În acelaşi timp s-au făcut şi observaţii asupra caracteristicilor părţii acuminate (solzi fără 
acuminare evidentă (0), solzi cu acuminare evidentă cu marginea  dentată, bifidă sau rotunjită (Edb) şi 
solzi cu acuminare pronunţată cu marginea bifidă (Eb) şi a formei (solzi cu forma romboidală şi 
margini  flabelate (RR), solzi cu forma romboidală şi margini angulate (RU), solzi cu forma deltoidă 
sau rotunjită (RD) şi solzi cu forma obovată (RO).  
 
 3.2.2.2 Extracţia şi electroforeza izoenzimelor  
 
  Pentru analiza izoenzimelor în laborator s-a utilizat electroforeza în gel de amidon (11%) cu 
migrare în plan orizontal. Au fost analizate 9 sisteme enzimatice a căror denumire, abreviere şi 
nomenclatură E.C precum şi locii genici corespunzători zonelor de activitate identificate sunt 
prezentate în tabelul 3.2.  
  Pentru separarea electroforetică a izoenzimelor au fost utilizate următoarele sisteme de 
electroforeză : i) Tris-Citrat pH 7,5, migrare 5 h la 115 mA; ii) Poulik (tris-citrat pH 8,7 – Natrium-
Borate pH 8,2), migrare 5 h la 80 mA; iii) Ashton (tris-citrat pH 8,1 – Lithium-Borate pH 8,1), 
migrare 5 h la 95 mA. Sistemele enzimatice MDH, IDH, SKDH, 6-PGDH, PGM au fost separate 
electroforetic în sistemul Tris-citrat, sistemele MNR şi GOT  în sistemul Poulik iar enzimele  LAP şi 
PGI în sistemul de separare Ashton. 
 
 
 

 
Tabelul 3.2 Sisteme enzimatice, 

nomenclatura E.C. şi loci genici analizaţi 
Enzyme systems, E.C. nomenclature and 

analyzed gene loci 
 
 
 
 
 
 

    (* denumirea locilor genici analizaţi conform  Konnert et al. 2004)  
 
 Tehnica de lucru pentru separarea izoenzimelor, protocolul de colorare şi interpretarea zimogramelor a 
fost conformă cu manualul elaborat de Konnert et al., (2004). Compoziţia soluţiei tampon de extracţie, 

Sistemul enzimatic Nomenclatura E.C. Loci 

 Glutamat oxaloacetat transaminaza (GOT) 

 

2.6.1.1 

 

GOT-A,-

 Izocitrat dehidrogenaza(IDH) 1.1.1.42 IDH-A,-B 

Malat dehidrogenaza(MDH) 1.1.1.37 MDH-A,-

 Menadion reductaza (MNR) 1.6.99.2 MNR-A 

Fosfoglucoizomeraza (PGI) 5.3.1.9 PGI-B 

Fosfoglucomutaza(PGM) 2.7.5.1 PGM-A,-

 6-Fosfogluconat dehidrogenaza (6-PGDH) 1.1.1.44 6-PGDH-

 Leucin aminopeptidaza(LAP) 3.4.11.1 LAP-B 

Shikimat dehidrogenaza(SKDH) 1.1.1.25 SKDH-A 
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a soluţiei tampon gel şi tampon electrod precum şi a soluţiilor pentru colorare sunt prezentate pe larg 
în Anexa I din teză. 
  
3.2.2.3 Interpretarea genetică a  zimogramelor  
 
  Interpretarea zimogramelor a presupus „citirea” gelului realizată începând de la benzile cu 
migrare rapidă către cele cu migrare mai lentă. Se delimitează mai întâi zonele de activitate care 
corespund locilor genici, apoi în interiorul acestora s-au identificat benzile corespunzătoare alelelor. 
Denumirea locilor genici şi numerotarea alelelor s-a făcut pe baza manualului elaborat de Konnert et 
al., (2004). În situaţia în care au fost identificate alele care nu au fost raportate în studii anterioare 
acestea au fost numerotate în funcţie de poziţia faţă de alela cea mai frecventă.  
  
3.2.3 Estimarea parametrilor diversităţii genetice  
  
  Pornind de la genotipurile determinate pe baza izoenzimelor s-au calculat  frecvenţele alelice şi 
genotipice pe baza cărora s-au determinat parametrii diversităţii genetice.  
 Parametrii utilizaţi pentru evaluarea diversităţii genetice intrapopulaţionale au fost:  
- multiplicitatea alelică (A); 
- proporţia locilor polimorfi (P) se exprimă prin raportul dintre numărul locilor polimorfi şi 
numărul total al locilor analizaţi. 
- numărul mediu de alele per locus (A/L); 
- numărul efectiv de alele (ne) (Crow & Kimura, 1970); 
- heterozigoţia aşteptată (He) sau diversitatea genetică Nei (1973); 
- heterozigoţia observată (Ho) sau proporţia heterozigoţilor; 
- Indicele de fixare (F) sau coeficientul de consangvinizare care redă măsura în care o populaţie 
se abate de la starea de echilibru Hardy – Weinberg; 
Pentru estimarea diversităţii genetice interpopulaţionale s-au utilizat parametrii: 
- Indicele FST  sau indicele de diferenţiere şi care redă gradul de diferenţiere dintre populaţii.  
- Distanţa genetică Nei (1972). 

Reprezentarea grafică a distanţelor genetice s-a realizat sub forma unei dendrograme plecând 
de la matricea distanţelor genetice. Populaţiile sunt reunite în funcţie de distanţa genetică dintre ele 
astfel încât dendrograma să prezinte fie divergenţele dintre populaţii, fie relaţiile lor filogenetice. 
 
 3.2.4 Analiza statistică şi interpretarea datelor  

Datele obţinute în urma măsurării solzilor au fost prelucrate prin intermediul  pachetului R şi a 
software-lui SPSS versiunea 17.0 

Datele rezultate în urma interpretării genetice a zimogramelor au fost prelucrate pentru 
determinarea parametrilor diversităţii genetice intra- şi interpopulaţionale cu ajutorul programelor 
POPGENE versiunea 1.31 (Yeh et.al., 2000) şi GENALEX 6 (Smouse & Peakall, 2006).  
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Distanţele genetice Nei au fost utilizate pentru  construcţia dendrogramei distanţelor genetice 
utilizând  metoda UPGMA modificată după procedura NEIGHBOR implementată în programul 
PHYLIP versiunea 3.5 şi disponibilă prin programul POPGENE (Yeh et al., 2000). Analiza varianţei 
moleculare (AMOVA) a fost efectuată cu scopul investigării diferenţierii între populaţii prin 
partiţionarea varianţei totale în componente. Testarea semnificaţiei pentru AMOVA şi FST s-a făcut 
prin intermediul testului exact cu 100.000 de permutări  implementat în programul ARLEQUIN 
versiunea 3.11 (Excoffier et al., 2005).  Semnificaţia statistică a relaţiei dintre distanţa genetică şi 
distanţa geografică, a fost determinată prin testul Mantel (1967). Pentru această prelucrare s-a utilizat 
programul GENALEX 6 (Peakall & Smouse, 2001). 

În scopul identificării de grupuri omogene din punct de vedere genetic, respectiv apartenenţa 
genotipurilor multilocus individuale la un anumit fond de gene, s-a aplicat metoda de analiza 
bayesiană implementată prin programul STRUCTURE 2.3 (Pritchard et al., 2000).  Analiza bayesiană 
s-a realizat folosind 50.000 de iteraţii iniţiale şi 105 iteraţii Markov chain Monte Carlo, utilizând 
setările „admixture model” şi „correlated frequency model”, şi fără a se utiliza informaţii cu privire la 
populaţiile analizate.  Structura genetică spaţială a fost estimată cu ajutorul analizei autocorelaţiei 
spaţiale, care a urmărit analiza distribuţiei spaţiale a frecvenţelor alelice pentru fiecare categorie de 
arbori şi populaţie. În cazul de faţă, coeficientul de autocorelaţie a fost calculat pentru fiecare locus 
polimorf cu mai mult de 2 alele per locus, cât şi ca medie a tuturor locilor, pentru 10 clase de distanţă 
a câte 10 m fiecare. Calculele privind autocorelaţia spaţială au fost efectuate cu ajutorul programului 
GENALEX 6 (Peakall & Smouse, 2006).  

Analiza parentală a fost realizată utilizând metoda bazată pe probabilitatea maximă (“maximum 
likelihood”) implementată în programul CERVUS versiunea 3.0 (Marshall et al., 1998). Cel mai 
probabil părinte sau cei mai probabili părinţi au fost determinaţi prin intermediul scorului LOD 
(Gerber et al., 2000) utilizând frecvenţele alelice calculate pentru întregul set de arbori (N = 125  
pentru populaţia Slătioara şi N = 239  pentru populaţia Giumalău). Relaţia părinte-descendent între 
arborii maturi şi tineret (puieţi) din suprafaţa de probă cartată şi arboretul artificial adiacent a fost 
estimată cu ajutorul scorului LOD.  

Rata de imigrare. Modificarea frecvenţelor alelice în timp are loc sub acţiunea fluxului de gene 
şi a derivei genetice (asumând variaţia neutră). După metoda descrisă în Navascues & Emerson 
(2009), cu unele modificări, s-a utilizat programul MLNE 
(http://www.zoo.cam.ac.uk/ioz/software.htm) pentru calculul fluxului contemporan de gene prin 
intermediul puieţilor din regenerare naturală. Astfel, s-a considerat populaţia naturală matură ca 
generaţie parentală, puieţii din regenerare naturală ca generaţia a II-a şi arborii din plantaţie ca sursă 
externă de gene.  Acest calcul s-a realizat la nivelul perechilor populaţie naturală-plantaţie adiacentă. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoo.cam.ac.uk/ioz/software.htm�
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Capitolul 4. Rezultate 

 4.1 Determinarea originii arboretelor pe baza morfologiei solzilor conurilor  
 

Pentru conurile recoltate din populaţiile naturale şi arboretele artificiale care au făcut obiectul 
studiului bazat pe izoenzime a fost analizată şi interpretată doar variaţia la nivelul principalelor 
caractere ale solzilor conurilor, deoarece principalele caracteristici morfometrice ale conurilor variază 
în limite largi şi nu constituie un criteriu important în desemnarea principalelor varietăţi morfologice 
ale molidului. Pentru fiecare din caracteristicile morfometrice, distribuţia intrapopulaţională a valorilor 
măsurate a fost de tip normal. 

 4.1.1 Variaţia caracteristicilor morfometrice  

  Statistica descriptivă şi coeficienţii de variaţie pentru principalele caractere examinate sunt 
prezentaţi în tabelul 4.1.  
  Lungimea solzilor conurilor înregistrează o amplitudine largă de variaţie în cadrul populaţiilor 
şi mai redusă între populaţiile analizate. Astfel, lungimea medie a solzilor este cuprinsă între 19,65 
mm în populaţia Călimani  şi 26,91 mm în arboretul artificial Păltinoasa. În interiorul populaţiilor, 
amplitudinea de variaţie este largă, fiind cuprinsă între 16,27 mm (minima) şi 32,41 mm (maxima) în 
cadrul populaţiei naturale Marginea (V = 12,8%) şi 24,57 mm (minima) şi 29,68 mm (maxima) în 
cadrul populaţiei naturale Demăcuşa (V=7,3%).  
  Lăţimea solzilor conurilor. Se constată, ca şi în cazul lungimii, o amplitudine de variaţie 
restrânsă între populaţiile analizate. Solzi mai laţi se găsesc, şi în acest caz, în arboretele artificiale, 
valorile medii fiind cuprinse între 14,14 mm (GIUM_A) şi 15,94 mm (DEM_A). Pentru populaţiile 
naturale, lăţimea solzilor este mai redusă, variind între 13,59 mm (MAR_N) şi 15,15 mm (SLA_N), 
însă acest ultim caz este o excepţie, pentru restul populaţiilor lăţimea solzilor nedepăşind 14,68 mm. În 
interiorul populaţiilor, amplitudinea de variaţie este mai largă, remarcându-se populaţiile Crucea 
(CRU_N) şi Călimani (CAL_N)  pentru care coeficienţii de variaţie sunt cuprinşi între 13,2 şi 14,0 %. 
Pentru acest caracter nu se mai constată o variaţie clinală, majoritatea populaţiilor având lăţimea 
solzilor apropiată de valoarea medie.  
  Elongaţia sau raportul dintre lungimea şi lăţimea solzului variază între 1,42 în populaţia 
Călimani şi 1,77 în populaţia naturală Cucureasa. De remarcat este faptul că acest parametru, care redă 
gradul de alungire a solzilor, este important din perspectiva încadrării în una din varietăţile 
morfologice cunoscute (aşa cum se va vedea în continuare) şi mai puţin în ceea ce priveşte variaţia la 
nivel de populaţiei, amplitudinea fiind foarte largă, cuprinsă ca de exemplu în cazul populaţiei 
Călimani - între 0,98  şi 2,48 (V = 17,1%).  
  Lungimea părţii acuminate  sau lungimea de la vârf până la partea de lăţime maximă 
(corespunzătoare părţi de suprapunere a solzilor în cadrul conului) are valori medii apropiate în toate 
cele 15 populaţii analizate, amplitudinea de variaţie în interiorul populaţiilor fiind, şi în acest caz, 
ridicată. (Tabelul 4.1). 
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Tabelul 4.1 Valorile principalelor caractere morfometrice ale solzilor conurilor (media, abaterea standard, valoarea 
minimă şi maximă) pentru populaţiile de molid analizate 

Morphometric values of main cone scale characters (mean, standard deviation, minimum and maximum) for Norway 
spruce analyzed populations 

Populația Lungimea 
(mm) 

Lăţimea 
(mm) 

Elongaţia Lăţime 
acuminare 

(mm) 

Lungime 
acuminare 

(mm) 

Indice acuminare 

media±SD 
(min-max) 

V %* 
 
 

media±SD 
(min-max) 

V %* 
 

media±SD 
(min-max) 

V %* 
 

media±SD (min-
max) 
V %* 

 

media±SD (min-
max) 
V %* 

 

media±SD 
(min-max) 

V %* 
 MAR_N 23,76±3,04 

(16,27-32,41) 
12,8 

13,59±1,55 
(9,11-18,52) 

11,5 

1,76±0,21 
(1,16-2,53) 

12,2 

2,07±0,61 
(0,71-4,61) 

29,7 
 

9,38±1,73 
(5,07-15,13) 

18,5 

0,39±0,05 
(0,21-0,57) 

13,7 
DEM_N 24,57±1,79 

(19,16-29,68) 
7,3 

 

14,01±0,93 
(10,85-17,61) 

6,7 

1,76±0,16 
(1,27-2,43) 

9,4 

2,59±0,51 
(1,13-4,06) 

19,9 

9,34±1,45 
(6,44-12,95) 

15,6 

0,38±0,05 
(0,26-0,53) 

13,7 
SLA_N 23,79±2,55 

(17,98-31,97) 
10,8 

15,15±1,19 
(12,24-18,81) 

7,9 

1,57±0,15 
(1,15-2,06) 

9,7 

2,86±0,45 
(1,20-4,35) 

15,9 

8,14±1,18 
(5,03-12,34) 

14,5 

0,34±0,04 
(0,24-0,49) 

10,8 
ARG_N 22,34±2,11 

(16,34-28,79) 
9,5 

 

13,99±1,18 
(10,83-17,44) 

8,5 

1,60±0,15 
(1,23-2,16) 

9,6 

3,13±0,68 
(1,29-5,80) 

21,7 

9,11±2,09 
(4,58-14,78) 

15,4 

0,40±0,04 
(0,24-0,56) 

11,9 
CUC_N 23,28±1,72 

(17,29-27,99) 
7,4 

13,68±1,32 
(9,42-17,41) 

9,7 
 

1,77±0,20 
(1,22-2,50) 

11,6 

2,23±0,69 
(0,71-4,58) 

31,3 

10,16±1,31 
(6,46-14,50) 

12,9 

0,44±0,05 
(0,27-0,62) 

11,2 
CRU_N 23,17±2,55 

(15,93-29,75) 
11,0 

14,47±1,91 
(8,73-19,23) 

13,2 

1,62±0,24 
(0,98-2,31) 

15,2 

2,89±0,83 
(1,13-5,61) 

28,7 

(8,73±1,42) 
(4,79-12,56) 

16,2 

0,38±0,04 
(0,27-0,52) 

11,8 
GIUM_N 22,94±2,22 

(17,12-28,9) 
9,7 

14,04±1,26 
(10,79-17,40) 

9,0 

1,64±0,19 
(1,15-2,29) 

12,1 

2,45±0,49 
(1,19-4,36) 

20,3 

8,04±1,14 
(5,65-11,63) 

14,3 

0,35±0,04 
(0,23-0,46) 

10,7 
ROD_N 20,62±2,25 

(15,50-26,19) 
10,9 

13,76±1,25 
(9,62-16,89) 

9,1 

1,51±0,23 
(1,09-2,36) 

15,4 

3,42±0,70 
(1,52-5,36) 

20,6 

7,94±1,71 
(4,71-12,95) 

21,5 

0,38±0,06 
(0,24-0,54) 

15,5 
RAR_N 25,03±2,01 

(20,12-32,46) 
8,1 

14,68±1,08 
(11,86-18,57) 

7,4 

1,71±0,13 
(1,39-2,31) 

7,7 

2,32±0,47 
(0,91-4,73) 

20,6 

9,06±1,08 
(6,42-13,15) 

11,9 

0,36±0,04 
(0,23-0,48) 

9,9 
CAL_N 19,65±1,94 

(14,31-24,62) 
9,9 

14,10±1,97 
(8,77-18,94) 

14,0 

1,42±0,24 
(0,98-2,48) 

17,1 

2,68±0,66 
(0-4,66) 

24,9 

7,41±1,29 
(4,37-11,06) 

17,4 

0,38±0,05 
(0,22-0,53) 

13,8 
DEM_A 25,60±2,86 

(19,85-33,12) 
11,2 

15,94±1,36 
(12,29-19,38) 

8,5 

1,61±0,16 
(1,29-2,21) 

10,5 

4,77±0,61 
(1,68-4,77) 

22,0 

9,40±1,50 
(5,30-15,02) 

16,8 

0,37±0,06 
(0,30-0,49) 

16,2 
ARG_A 24,59±2,50 

(19,25-29,52) 
10,2 

14,97±1,37 
(11,13-18,51) 

9,2 

1,65±0,15 
(1,33-2,03) 

9,2 

2,79±0,54 
(1,51-4,06) 

19,5 

8,45±1,32 
(5,05-11,86) 

15,7 

0,34±0,04 
(0,21-0,43) 

11,0 
SLA_A 23,95±2,85 

(17,97-31,08) 
11,9 

14,68±1,48 
(10,59-18,07) 

10,1 

1,64±0,22 
(1,09-2,33) 

13,4 

3,05±0,67 
(1,51-4,90) 

22,2 

9,25±1,79 
(5,88-13,72) 

19,4 

0,39±0,05 
(0,28-0,49) 

12,5 
GIUM_A 24,16±2,13 

(19,38-31,23) 
8,8 

14,14±1,04 
(10,09-16,93) 

7,4 

1,71±0,17 
(1,35-2,61) 

9,7 

2,45±0,48 
(1,03-4,70) 

19,7 

8,37±1,36 
(5,03-12,07) 

16,2 

0,35±0,05 
(0,22-0,49) 

14,3 
PAL_A 26,91±2,72 

(19,37-34,03) 
10,1 

15,73±1,97 
(10,56-20,45) 

12,5 

1,73±0,21 
(1,22-2,47) 

12,5 

2,75±0,71 
(0-5,09) 

25,9 

9,74±1,53 
(5,76-14,03) 

15,8 

0,36±0,04 
(0,22-0,50) 

11,0 
 
 *coeficientul de variaţie  
  N – populaţie naturală; A – arboret artificial;  
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Indicele de acuminare nu evidenţiază o anumită tendinţă de variaţie, valorile medii fiind 
apropiate pentru toate populaţiile analizate. Acest parametru,  prezintă importanţă doar din perspectiva 
utilizării la clasificarea solzilor în raport cu apartenenţa la una din varietăţile morfologice cunoscute. 

 4.1.2 Relaţii între caracterele morfometrice  

  Relaţiile dintre caracterele morfometrice analizate au fost evidenţiate prin intermediul 
coeficienţilor de corelaţie Pearson. Matricea coeficienţilor de corelaţie „r” este redată în tabelul 4.2.  

 
Tabelul 4.2  Matricea coeficienţilor de corelaţie Pearson  pentru principalele caracteristici ale solzilor conurilor 

Matrix of the Pearson’s  correlation coefficients  for the main features of cone scales 

Caracter Lungi

me 

Lăţime Elongaţie Lăţime 

acuminare 

Lungime 

acuminare 

Indice acuminare 

Lungime 1 0,009 0,001 0,265 0,006 0,300 

Lăţime 0,650 1 0,961 0,448 0,525 0,049 

Elongaţie 0,750 -0,014 1 0,017 0,002 0,758 

Lăţime acuminare -0,307 0,212 -0,605 1 0,242 0,810 

Lung_acuminare 0,668 0,178 0,735 -0,322 1 0,047 

Indice acuminare  -0,287 -0,517 0,087 -0,068 0,521 1 

Notă: p (deasupra diagonalei) / r (sub diagonală) 

 
  Lungimea solzilor conurilor se corelează în mod direct, foarte semnificativ, cu lăţimea (r = 
0,650), elongaţia (r = 0,750) şi lungimea  acuminări  (r = 0,668), în timp ce lăţimea apare corelată 
negativ doar  cu indicele de acuminare (r = -0,517). Elongaţia se corelează negativ semnificativ cu 
lăţimea apofizei (r = -0,605) şi foarte semnificativ pozitiv cu lungimea apofizei (r = 0,735). Pentru 
lăţimea apofizei şi lungimea apofize corelaţiile sunt nesemnificative, doar în situaţia indicelui de 
acuminare se constată o corelaţie directă semnificativă cu lungimea apofizei (r = 0,521).  
  
 4.1.3 Relaţia dintre caracterele morfometrice, altitudine şi vârsta arboretului 

  Pentru a evidenţia relaţia dintre caracterele solzilor conurilor şi principalii factori implicaţi în 
determinarea variaţiei observate, s-au analizat regresiile liniare simple dintre principalele caractere 
analizate, pe de o parte, şi altitudinea absolută (ca principal factor în determinarea variaţiei observate) 
şi vârsta arboretelor, pe de altă parte.  
  Între vârsta arboretului şi lungimea, respectiv lăţimea solzului, elongaţia, lăţimea acuminării, 
lungimea acuminării şi indicele de acuminare nu sunt corelaţii semnificative. Rezultatele obţinute 
confirmă rezultatele anterioare obţinute de Enescu et al. (1979), conform cărora nu există corelaţii 
semnificative între principalele caractere ale conurilor şi vârsta arboretului. 
 Între altitudine şi principalele caractere ale solzilor conurilor corelaţiile sunt negative, adică pe măsură 
ce altitudinea creşte, lungimea şi lăţimea solzului, elongaţia şi lungimea acuminării scade. Pentru 
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lungimea solzului, raportul dintre lungime şi lăţime şi lungimea acuminării corelaţiile sunt 
semnificative (p < 0,05), valorile R2 fiind cuprinse între 0,248 (pentru raportul dintre lungime şi 
lăţime) şi 0,312 (pentru lungimea acuminării) (figura 4.1). Ecuaţiile de regresie calculate permit 
stabilirea valorilor caracterelor enunţate în funcţie de diferitele valori ale altitudinii absolute.  

 

 y  = -0,003x+26,55          y =  -0,001x+14,82                y = -0,001x+1,81 
 R2 = 0,266          R2 = 0,027                                                R2 = 0,248 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y = -2,649e-5x+2,75                       y = -0,001x+10,12               y = 5,032e-05x+1,64 
 R2 = 0,0004                        R2 = 0,312                                                R2 = 0,00025 

 
Figura   4.1   Relaţia dintre principalele caractere morfologice şi altitudinea arboretului pentru cele 15 populaţii 

analizate 
Relationship between main morphological traits and altitude for 15 analyzed populations. 

  
 
  Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu cele raportate de Borghetti et al.(1988), mai ales în 
ceea ce priveşte raportul dintre lungimea şi lăţimea solzului şi lungimea  de acuminare. Autorii 
menţionaţi  au găsit o corelaţie semnificativă între altitudine şi raportul L/l (r = -0,50), confirmând 
astfel ipoteza că majoritatea caracterelor solzilor la molid reflectă o adaptarea la climat.  
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 4.1.4 Variabilitatea interpopulaţională 
 
  Analiza dublă a varianţei ANOVA (nested ANOVA sau în  celulă), cu populaţiile considerate 
factor fix şi arborii din  interiorul populaţiilor ca factor aleatoriu, arată că fiecare din acestea constituie 
o importantă sursă de variaţie pentru fiecare dintre caractere, arborii în cadrul populaţiilor fiind cea 
mai importantă (tabelul 4.3). Contribuţia arborilor la variaţia totală observată este cuprinsă între 41,7 
% (pentru lungimea solzului) şi 72% (pentru indicele de acuminare). Lungimea solzului contribuie în 
mare măsură la diferenţierea dintre populaţii.  
 
Tabelul 4.3 Analiza varianţei (nested ANOVA) şi estimarea componentelor varianţei pentru cele şase caractere ale 

 solzilor conurilor. 
Nested analysis of variance and variance component of six cone scales traits. 

Sursa de 
variaţie 

 Grade de  
libertate 

Lungime Lăţime Raport L/l Lăţime 
acuminare 

Lungime 
acuminare 

Indice 
acuminare  

Formula Actual V% F V% F V% F V% F V% F V% F 
Populaţia 
(POP) 

 p-1 14 36,9 8,83*** 21,7 4,90*** 23,5 5,37*** 33,4 7,72*** 17,5 3,66*** 26,0 5,01*** 

Arborele 
ARB(POP
) 

 p(a-1) 135 41,7 8,81*** 48,1 7,36*** 50,0 8,94*** 44,1 8,81*** 59,8 11,58*** 72,0 10,16*** 

Conuri (ε)  p·a(c-1) 450 21,3  30,2  26,5  22,5  22,6  1,0  
 
*** nivelul de semnificaţie F (p<0,001) 
 
  Testul Tukey HSD arată diferenţe semnificative (p < 0,05) între populaţii pentru majoritatea 
caracterelor (rezultatele nu sunt prezentate). Astfel, de exemplu populaţia naturală Argel se deosebeşte 
semnificativ (p < 0,001) de restul populaţiilor în ceea ce priveşte lungimea solzului (L), în timp ce 
populaţia Călimani se deosebeşte semnificativ de majoritatea populaţiilor pentru toate caracterele 
analizate, cu excepţia populaţiei Rodna (p = 0,457).  

Analiza discriminatorie a fost realizată în mai multe direcţii. O primă analiză discriminatorie a 
fost realizată luând în considerare populaţiile naturale ca grupuri a priori (Figura 4.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 4.2 Analiza discriminatorie şi distribuţia populaţiilor naturale de molid în planul primelor două axe              

discriminatorii   (F1:56,0% şi F2 : 23,0). 
Discriminant analysis and distribution of natural populations in the first two discriminant axes  

(F1:56,0% and F2:23,0%) 
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Tabelul 4.4  Coeficienţii de corelaţie între caracterele 
morfologice şi funcţiile  discriminatorii pentru   

populaţiile naturale de molid analizate 
Corelation coefficients between morphological traits and 

discriminant function in the Norway spruce analyzed 
populations 

 
 

  
 

 
  Astfel, în diferenţierea populaţiilor Argel şi Rodna, ponderea cea mai mare o are lungimea 
solzului (L) (-0,555), urmată de lăţimea acuminării (0,533) şi  raportul dintre lungime şi lăţime (L/l) (-
0,362). Semnul + sau – indică direcţia relaţiei dintre variabile. În cadrul populaţiilor enunţate lungimea 
solzului este mai redusă, ca şi raportul dintre lungime şi lăţime, în timp ce lăţimea apofizei este mai 
mare. Capacitatea cea mai mare de diferenţiere dintre populaţia Călimani şi restul populaţiilor o are de 
asemenea, lungime solzului (L) (-0,542), raportul dintre lungime şi lăţime (L/l) (-0,364), dar şi lăţimea 
apofizei (-0,350), însă în acest caz valoarea coeficienţilor  este negativă (tabelul 4.4).  
  Tipul de analiză discriminatorie  aplicat a permis clasificarea corectă a 55% din cazuri, cu 80% 
din cazuri atribuite corect populaţiei Călimani şi Rodna şi doar 20% populaţiei Crucea.  
  Al doilea tip de analiză discriminatorie, care a inclus şi arboretele artificiale, s-a realizat luând 
în considerare cele două grupuri: populaţii naturale (MARN, DEMN, SLAN, ARGN, CUCN, CRUN, 
GIUMN, RODN, RARN, CALN) şi arborete  artificiale (DEMA, SLAA, GIUMA, ARGA, PALA) şi 
a permis clasificarea corectă a 80%  din arborii eşantionaţi ca aparţinând populaţiei analizate. 
Diferenţierea între cele două grupuri de populaţii (naturale şi artificiale) este determinată de lungime 
(L) şi lăţime (l), raportul lungime/lăţime, lăţimea acuminării  şi indicele de acuminare fiind corelate 
nesemnificativ cu funcţia discriminatorie (tabelul 4.5). 
  

 
 
Tabelul 4.5 Coeficienţii de corelaţie între caracterele 

morfologice şi funcţiile  discriminatorii pentru 
populaţiile de molid analizate 

Corelation coefficients between morphologic
al traits and discriminant function in the Norway spruce 

analyzed populations 
 

 
  

     
  Aşadar, arboretele artificiale au în general solzii mai mari comparativ cu populaţiile naturale. 
 Analiza discriminatorie a permis şi crearea unei funcţii discriminatorii D: 
 

Caracterul  Funcţia  discriminatorie 
1 2 

Lungime (L) -0,555 -0,542 
Lăţime (l) -0,127 -0,062 
Lungime/lăţime (L/l) -0,362 -0,364 
Lăţime acuminare 0,533 -0,350 
Lungime acuminare -0,161 -0,098 

Caracterul  Funcţia  discriminatorie 

1 
Lungime (L) 0,744 
Lăţime (l) 0,731 
Lungime/lăţime (L/l) 0,174 
Lăţime apofiză 0,171 
Lungime acuminare 0,160 
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D = (0,217 x lungimea) + (0,676 x lăţimea) + (3,98 x raportul dintre lungime şi lăţime) + (-   0,449 x 
lungime acuminare) + (0,413 x lăţime acuminare) -18,575 
 

 Funcţia discriminatorie determinată are valori negative pentru populaţiile naturale şi valori 
pozitive pentru arboretele artificiale. Ca urmare, diferenţierea dintre populaţiile naturale şi arboretele 
artificiale se poate face pe baza lungimii şi lăţimii solzului, însă se impune a fi menţionat faptul că 
majoritatea arboretelor artificiale sunt situate la altitudini medii, mai reduse faţă de cele la care se 
situează populaţiile naturale şi nu trebuie neglijat nici aspectul cu privire la originea necunoscută. În 
urma analizei discriminatorii, populaţia Crucea poate fi inclusă în grupul arboretelor artificiale cu o 
probabilitate de 76%, iar arboretul artificial Argel poate face parte din grupul populaţiilor naturale, cu 
o probabilitate de 54%. În general, pentru arboretele artificiale şansele de a face parte dintr-un grup 
sau altul sunt foarte apropiate şi se situează în jurul valorii de 50%, în timp ce pentru populaţiile 
naturale predicţia de apartenenţă la grup este cuprinsă între 98 % pentru populaţia Călimani şi 61% 
pentru populaţia Marginea. O ultimă analiză discriminatorie a urmărit evidenţierea apartenenţei 
molidului din zona studiată la una din varietăţile montana, acuminata sau europaea pe baza 
variabilelor predictive analizate. Având la bază descrierile varietăţilor de molid în funcţie de forma 
solzilor conurilor, realizate de Priehäusser (1958) citat de Enescu (1975), Schmidt-Vogt (1977), 
Stănescu & Şofletea (1998), Morgenstern (1997) şi Bugala (2007), solzii măsuraţi au fost atribuiţi 
uneia din varietăţile montana, acuminata sau - în cazul în care caracteristicile au fost nedistinctive ori 
aparţinând unei alte varietăţi decât cele două menţionate - au fost incluşi în categoria „altele”. Testarea 
semnificaţiei diferenţelor dintre medii indică faptul că  pentru lăţimea solzului diferenţele sunt 
nesemnificative (F2, 147 = 2,503, p=0,085).  
  Calculul coeficienţilor discriminatori permite determinarea importanţei şi contribuţiei fiecărei 
variabile în estimarea funcţiei discriminatorii. Această funcţie este de forma: 
 
D = (0,695 x lungimea) + (-0,764 x lăţimea) + (3,3 x raportul lungime/lăţime) + (-0,102 x lungimea 
de acuminare) + (-0,545 x lăţime acuminare) - 8,326. 
 

Tabelul 4.6 Coeficienţii de corelaţie între variabile  şi funcţiile  discriminatorii  în cadrul varietăţilor  morfologice  
analizate 

Corelation coefficients between variables and discriminant function in the morphological varieties analyzed 

Caracterul  Funcţia  discriminatorie 

1 2 
Lungime/lăţime (L/l) 0,921 0,198 
Lungime (L) 0,494 -0,136 
Lungime acuminare  0,395 0,329 
Lăţime apofiză -0,378 -0,163 
Lăţime -0,094 -0,125 
% din variaţia totală 98,9 1,1 
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  Funcţia discriminatorie ia valori negative pentru varietatea montana şi categoria nedeterminată 
şi pozitivă pentru varietatea acuminata. Validarea clasificării arborilor în funcţie de variabilele 
predictive indică o atribuire corectă într-un raport de 84,7% pentru varietatea acuminata, 85,3% pentru 
varietatea montana şi de 77,4% pentru arborii neclasificaţi ca aparţinând acestor varietăţi. 
         Analiza de grup realizată pe baza distanţei euclidiene minime confirmă  particularităţile 
distinctive ale populaţiilor Călimani, Rodna şi Argel (figura 4.3) şi nu evidenţiază deosebiri marcante 
între populaţiile naturale şi arboretele artificiale.  
              0         5        10        15        20        25 
              +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  CRUN         -+-+ 
  SLAA         -+ +-+ 
  ARGA         -+-+ +-+ 
  SLAN         -+   | | 
  GIUMA        -+---+ +-+ 
  GIUMN        -+     | | 
  DEMN         -+-----+ +-----------+ 
  RARN         -+       |           | 
  CUCN         ---+-----+           +---------------------------+ 
  MARGN        ---+                 |                           | 
  DEMA         ---+-----------------+                           | 
  PALA         ---+                                             | 
  CALN         ---+---------+                                   | 
  RODN         ---+         +-----------------------------------+ 
  ARGN         -------------+ 
  
Figura  4.3  Dendrograma populaţiilor de molid studiate realizată pe baza caracteristicilor morfometrice ale solzilor 

Dendrogram of the studied populations constructed on the basis of cone scales morphometric traits 
 

  Din perspectiva elucidării apartenenţei molidului din zona nordică a ţării la una din varietăţile 
morfologice cunoscute, este foarte importantă  stabilirea frecvenţei de apariţie a tipurilor morfologice 
specifice,  precum şi stabilirea formelor intermediare şi a frecvenţei de apariţie a acestora.  În baza   
descriptorilor enunţaţi când solzii analizaţi nu au îndeplinit cel puţin una din caracteristicile definitorii  
aceştia au fost încadraţi ca forme intermediare. 
a)  b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.4  Frecvenţele relative ale tipurilor morfologice de solzi în populaţiile de molid analizate în baza        
caracteristicilor morfometrice (a) şi a observaţiilor cu privire la formă (b) 

Relativ frequencies of the cone scales morphotypes in analyzed populations based on morphometric        
traits (a) and shape observations(b) 
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  După cum se observă din analiza distribuţiei frecvenţelor relative a diferitelor tipuri 
morfologice în interiorul populaţiilor (figura 4.4 a şi b), dacă evaluarea se face exclusiv pe baza formei 
solzilor (margini flabelate sau angulate, marginea părţi acuminate bifidă sau dentată, forma 
romboidală sau circulară) se observă că  predomină tipurile morfologice corespunzătoare formei 
acuminata şi tipurile intermediare, precum şi cele considerate  ca varietăţi diferite de cele enumerate, 
cum este cazul populaţiilor Rodna şi Călimani (Tabelul 4.7). Când analiza se bazează exclusiv pe 
datele morfometrice, creşte frecvenţa morfotipurilor asociate varietăţii montana şi scade frecvenţa 
morfotipurilor intermediare. Principalul criteriu de încadrare a tipurilor în categoria „intermediare” a 
fost, de exemplu marginea angulată la solzii cu acuminare evidentă asemănătoare varietăţii acuminata,  
acest tip fiind considerat o formă intermediară între varietăţile acuminata şi europaea. 
 
 

Tabelul 4.7  Morfotipuri de solzi de molid identificate, varietatea şi populaţia sursă 
Spruce scales morphotypes identified, the variety and sources populations 

 
 

Morfotip Varietatea Populaţia 
 

 
 
 

acuminata Slătioara (populaţia naturală) -50% 
Marginea – 70% 
Crucea – 30% 
Argel (populaţia naturală) – 20% 

 
 

montana Argel (populaţia naturală) – 70% 
Slătioara (populaţia naturală) -50% 
Giumalău(populaţia naturală) – 50% 

 europaea Păltinoasa – 4% 

 obovata sau rotundata Păltinoasa – 1% 
 

 alpestris Călimani – 80% 
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4.1.5 Discuţii 
 
  Pornind de la studiile anterioare cu privire la variabilitatea morfologică a caracterelor conurilor 
şi solzilor conurilor de molid (Beldie et al., 1973, Enescu et al., 1979, etc.), studii care reflectă 
amplitudinea largă de variaţie a acestor caractere, dar şi utilitatea în recunoaşterea originii geografice a 
diferitelor populaţii de molid, Enescu et al., (1979) subliniază faptul că molidul carpatic aparţine 
exclusiv varietăţii acuminata şi că molidul introdus aparţine de regulă varietăţii europaea. Mai târziu, 
Stănescu & Şofletea (1992) afirmă că molidul carpatic aparţine exclusiv varietăţii montana, conform 
ipotezei lui Beldie et al. (1973), după care apartenenţa legitimă a molidului carpatic este  la varietatea  
montana.  
  În studiu de faţă s-a încercat - pe baza principalelor caracteristici morfologice şi morfometrice 
ale solzilor conurilor - o analiză a variabilităţii genetice în cadrul unor populaţii de molid din nordul 
Carpaţilor Orientali, populaţii naturale reprezentative, pe de o parte, şi arborete artificiale cu origine 
necunoscută, pe de altă parte, mai ales din perspectiva verificării ipotezelor cu privire la originea 
acestor arborete.  
  Concluziile studiului sunt în concordanţă cu cele obţinute în studiile anterioare, atât cu privire 
la  molidul carpatic, cât şi în cazul molidului din zona central-europeană sau zona sudică a arealului 
speciei în Europa (Niţu et al., 1979;  Borghetti et al., 1988; Stănescu & Şofletea, 1992) şi arată că 
populaţiile de molid, în special cele naturale, nu sunt atât de omogene în ceea ce priveşte caracterele 
solzilor conurilor precum ne-am fi aşteptat. Se remarcă amplitudinea largă de variaţie în cadrul 
populaţiilor, unele variabile măsurate, precum lăţimea părţii acuminate, conducând chiar la ideea 
existenţei a două grupuri distincte (varietăţi) în cadrul aceleiaşi populaţii. Acest fapt nu poate fi 
explicat decât drept o consecinţă a panmixiei, sau prin originea diferită a tipurilor respective.  
  În general, se confirmă, prin analiza simplă a regresiei, faptul că lungimea solzului şi mai ales 
lungimea părţi acuminate scade odată cu altitudinea şi de asemenea, faptul că nu există o corelaţie 
între vârsta arboretului şi caracteristicile morfometrice ale solzilor, fapt determinat de condiţionarea 
genetică a acestor caractere. Dată fiind apropierea geografică a populaţiilor analizate, nu s-a putut 
evidenţia un model de variaţie latitudinală a acestor caractere. De asemenea, nu s-a confirmat legătura 
între tipul de pădure (molidiş sau amestec de răşinoase cu fag) şi caracterele morfometrice ale solzilor 
conurilor. Buraczyk (2009), analizând arborete de molid din pădurea Bialowieza, a găsit corelaţii 
semnificative, atât în ceea ce priveşte vârsta, cât şi tipul de pădure, raportul dintre lungimea şi lăţimea 
solzilor fiind mai redus în cazul arboretelor amestecate faţă de cele pure. Buraczyk (2009) consideră că 
o serie de caracteristici ale conurilor şi solzilor, în special raportul dintre lungime şi lăţime variază în 
funcţie de vârsta arborilor şi prin urmare caracterul respectiv nu constituie un bun factor predictiv  în 
delimitarea provenienţelor la molid. 
  Analiza dublă a varianţei arată că cea mare parte din variaţia observată este la nivel de arbore 
şi în mai mică măsură între populaţii, rezultate ce concordă cu cele obţinute de Khalil (1984) la Picea 
mariana sau Borghetti et al. (1988) la Picea abies. Prin poziţia lor în planul primelor două funcţii 
discriminatorii şi prin clasificarea rezultată în urma analizei discriminatorii, populaţiile naturale Rodna 
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şi Argel, precum şi populaţia Călimani sunt separate de restul populaţiilor naturale, ceea ce ne conduce 
la emiterea unor ipoteze cu privire la originea acestor populaţii.  
  În populaţia Călimani predomină solzii cu forma deltoidă şi apofiza serată, cu dimensiuni 
reduse, foarte asemănătoare celor din subspecia obovata. Situaţia în care apar arbori de molid cu 
caracteristici ale conurilor şi solzilor specifice ssp. obovata în zonele înalte din Alpi, Sudeţi sau 
Carpaţi a mai fost remarcată, iar explicaţia este pusă în seama adaptării la climatul rece din zona de 
limită altitudinală (Vogellehner, 1977 citat de Bugala, 2007). O altă explicaţie ar fi aceea că acestea 
reprezintă relicte ale migraţiei molidului var. obovata (Bugala, 2007). În Holocen, această varietate 
(Picea abies var. alpestris sau, după unii autori, Picea obovata var. alpestris) este posibil să fi fost 
înlocuită cu forme din alte refugii glaciale izolate situate la altitudine mare sau chiar să fi fost 
asimilată în cadrul procesului de introgresie în mare parte răspunzător pentru marea variabilitate a 
speciei în Europa. Ipoteza că această populaţiei poate fi un relict glaciar şi că aparţine varietăţii 
alpestris trebuie susţinut şi de studii cu privire la variabilitatea la nivelul coroanei, tipului de 
ramificaţie sau a morfologiei acelor, acestea prezentând  caracteristici distinctive pentru această 
varietate. Picea abies var. alpestris (Bruegger) P. Schmidt este considerată mai apropiată de var. 
obovata şi prezintă ca o caracteristică distinctivă lujeri pubescenţi  (Farjon, 1990) şi solzii conurilor 
rotunjiţi. Este de remarcat faptul că în cadrul populaţiei Călimani s-au identificat şi arbori atribuiţi 
varietăţii acuminata. Suprafaţa studiată se află în continuarea zonei care a aparţinut exploatării miniere 
Călimani şi în care ar putea fi arbori proveniţi din plantaţii. Deşi această posibilitate este redusă, 
rămâne  de verificat în cadrul unor studii ulterioare.   
  În cadrul populaţiei Rodna, şi, în mică măsură, în populaţia Argel, se remarcă prezenţa 
aceloraşi indivizi cu solzii rotunjiţi (populaţia Rodna) sau cu forme intermediare (populaţia Argel). 
Dacă în cazul populaţiei Rodna apartenenţa la o formă ancestrală este mai plauzibilă, în cazul 
populaţiei Argel explicaţia necesită investigaţii suplimentare. 
  Varietatea acuminata, caracterizată prin solzi alungiţi (raportul lungime/lăţime depăşeşte 1,8) 
şi apofiză evidentă, acuminată, uneori cu un fenomen de răsucire, este menţionată în literatură şi sub 
denumirea de forma deflexa  Tyszk (Bugala, 2007). Ea are centrul de răspândire în Carpaţii Orientali 
şi Carpaţii Meridionali care constituie şi unul dintre centrele de formare ale acestei varietăţi. Din 
analiza distribuţiei frecvenţelor diferitelor morfotipuri se poate observa că forma acuminata 
predomină în proporţie de peste 50% în majoritatea populaţiilor analizate, excepţii fiind populaţiile 
Călimani şi Argel. Încadrarea unor solzi în categoria formelor intermediare  în special pentru 
populaţiile Crucea sau arboretul artificial Argel s-a făcut în primul rând pe baza formei marginii 
solzului (flabelată pentru forma acuminata sau  angulată pentru forma europaea). Aceste rezultate pot 
fi analizate şi din perspectiva celor obţinute de Borghetti et al., (1988) pentru populaţii din Italia, 
Norvegia şi Bulgaria. Conform rezultatelor respectivului studiu, în zona Alpilor predomină molidul cu 
solzii rotunjiţi (nu prezintă formă angulară), fără acuminare  evidentă (50-80%), în timp ce în cadrul 
populaţiilor localizate în munţii Rodopi predomină arborii cu solzii conurilor cu formă angulară ( în 
jur de 60% din cazuri), cu axa verticală mult mai mare decât axa orizontală (75% din cazuri),  cu 
acuminare  evidentă cu marginea  dentată sau cu marginea întreagă (90%).  
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  După numeroşi autori, molidul  a recolonizat Europa centrală după ultima glaciaţiune printre 
altele şi din  refugii localizate în Carpaţii româneşti, considerat drept  centrul de formare al molidului 
cu solzii ascuţiţi. Însă întrebarea care se pune în urma studiului de faţă şi care rămâne fără răspuns este 
legată de prezenţa  în proporţie ridicată a arborilor cu solzii rotunjiţi în populaţiile Călimani, Argel şi 
Rodna.  
  Arboretele artificiale sunt caracterizate printr-o largă variabilitate a formei solzilor conurilor şi 
se remarcă faptul că sunt dispuse intercalat cu populaţiile naturale. Arboretul artificial Păltinoasa are 
cea mai largă varietate de tipuri morfologice de solzi, de la solzi tipici varietăţii acuminata, la solzi 
atribuiţi varietăţii europaea, dar şi obovata sau forme intermediare, de unde se explică şi nivelul 
diversităţii genetice observat din analiza izoenzimatică. Totuşi, având în vedere faptul că acest arboret 
poate fi considerat a avea origine străină (austriacă) nu se explică ponderea redusă a arborilor din 
varietatea europaea, ci ne conduce mai degrabă la ipoteza că s-au utilizat surse amestecate sau 
seminţiş preexistent, amenajamentele din perioada 1885-1937 indicând prezenţa diseminată a 
molidului în zona analizată.  
  În concluzie, analiza principalelor caractere morfologice ale  solzilor conurilor de molid 
confirmă apartenenţa molidului din zona nordică a Carpaţilor Orientali la varietatea acuminata şi 
relevă, de asemenea, amplitudinea largă de variaţie în cadrul populaţiilor. Evidenţierea variabilităţii 
clinale a principalelor caractere (lungime, raportul lungime/lăţime) prezintă importanţă practică pentru 
identificarea şi stabilirea limitelor de transfer pe nivel altitudinal. După Enescu (1977), care îi citează 
pe Golubetz (1960) şi Jurkewitsch & Parfenow (1967), molizii cu solzii ascuţiţi cresc mai repede în 
tinereţe şi sunt mai rezistenţi la uscăciune, în timp ce molizii cu solzii rotunjiţi au o creştere mai activă 
în diametru şi sunt mai rezistenţi la doborâturi de vânt. Bineînţeles aceste argumente trebuie să fie 
susţinute de noi cercetări care să stabilească relaţia dintre aceste caracteristici şi care ulterior să fie 
utilizate în cadrul procesului de selecţie şi ameliorare a speciei. 
 
 4.2 Diversitatea genetică izoenzimatică în populaţii naturale de molid  

4.2.1 Controlul genetic al sistemelor enzimatice analizate  

  Pentru interpretarea genetică a zimogramelor corespunzătoare celor 9 sisteme enzimatice 
analizate, controlul genetic (numărul de loci ce controlează activitatea enzimatică) a fost efectuat în 
concordanţă cu procedura standard (Konnert, 2004).  În cazul unor variante alelice noi găsite s-a 
procedat la numerotarea conform metodologiei  de analiză. 
  Aspartat-amino-transferaza (AAT) sau glutamat-oxalo-acetat-transaminaza (GOT) prezintă 
o structură dimerică şi este frecvent studiată fiind o enzimă implicată în metabolismul primar. 
Analizele realizate în cel 11 populaţii naturale de molid au relevat prezenţa aceloraşi trei loci genici 
(GOT-A, GOT-B şi GOT-C) Locusul GOT-A a prezentat un polimorfism redus, fiind găsite două alele 
dintre care ponderea cea mai ridicată a avut-o alela A2 (peste 90%).  
  Situaţia a fost similară şi în cazul locusului GOT-B, trialelic, acesta prezentând toate cele trei 
alele în cazul populaţiilor Marginea (MAR) şi Cucureasa (CUC) (genotipurile B22, B12, B13). Alela 
B1 a mai fost identificată în cazul populaţiilor Argel (ARG), Demăcuşa (DEM) şi Rarău (RAR) iar 
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alela B3 în cazul populaţiei Slătioara (SLA). Restul populaţiilor analizate nu prezintă decât alela B2 
locusul GOT-B fiind monomorf în cazul acestora.  
  Locusul GOT-C  a fost găsit polimorf la toate populaţiile analizate însă nici una din populaţiile 
analizate nu prezintă toate cele patru alele C2, C4, C5 şi C6, genotipurile identificate fiind C22, C24, 
C44, C45 şi C46.  Alela C5 a fost identificată în cadrul populaţiilor Argel (ARG), Demăcuşa (DEM) şi 
Crucea (CRU), cea de a patra alelă, C6 fiind prezentă doar în populaţia Călimani.  

Izocitrat-dehidrogenaza (IDH) prezintă o structură dimerică, iar în cazul molidului zimograma 
prezintă benzi duble. Au fost identificate două zone de activitate corespunzătoare locilor genici IDH-A 
şi IDH-B. Ambii loci prezintă un polimorfism moderat,   locusul IDH-A fiind bialelic ( alela frecventă 
A2), cu genotipurile A22 şi A23, iar locusul IDH-B trialelic. În cazul locusului IDH-B au fost 
identificate  alelele  B3 şi B4 cu genotipurile B33, B34 şi B44.  

De remarcat este faptul că, la nivelul acestui locus genic, Konnert (2004) a identificat, de 
asemenea, două alele, însă nu apare alela B4 ci B2 (genotipul B23). Populaţiile Slătioara (SLA) şi 
Ceahlău (CEAH) prezintă alela B4 (Figura 4.5),  pentru restul populaţiilor analizate locusul IDH-B 
fiind monomorf. Teodosiu & Konnert (2005)  identifică alela B4 la molidul din nordul Carpaţilor 
Orientali (O.S Tomnatic) cu o frecvenţă de 1% în cazul unor loturi de puieţi destinaţi împăduririlor. 
 

 
 Fig. 4.5  Zimograma IDH şi interpretarea genetică a 

benzilor electroforetice 
 IDH  zymograme and genetic interpretation of 

electrophoretic bands  
 
       

       

 

      A  33   33   33    33    33   33    33    33   33     33    

      B  33   33   33    44    33   33    34    33   33     33 

 

  Leucin-amino-peptidaza (LAP) este o enzimă monomeră şi apare codificată de doi loci genici 
LAP-A şi LAP-B. Zona de activitate corespunzătoare locusului LAP-A a prezentat un polimorfism 
redus şi benzi difuze dificil de interpretat. La populaţiile de molid analizate a fost interpretat locusul 
LAP-B, la care au fost găsite cinci variante alelice (B2, B3, B4, B5, B6), respectiv opt variante 
genotipice (B33, B24, B34, B44, B35, B45, B55 ş B46). În datele publicate de Konnert (2004) sunt 
descrise şi alele B1 şi B7, care nu au fost identificate în studiul de faţă. La nivel de populaţie, locusul 
LAP-B este trialelic în majoritatea cazurilor, doar populaţia Rarău (RAR) prezentând  toate cele cinci 
alele, iar  populaţiile Rodna (ROD) şi Crucea (CRU)  câte patru alele.  
  Malat-dehidrogenaza (MDH) - sistem enzimatic dimeric - este controlat la molid, după 
Konnert (2004), de trei loci genici. În studiul de faţă, locii genici MDH-A şi  MDH-B au fost 
monomorfi, alele A2 şi B2 având pondere maximă. La nivelul locusului MDH-C au fost identificate 
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două variante alelice (C2 şi C4), cu genotipurile C22 şi C24 şi C44. Populaţiile analizate prezintă, la 
nivelul acestui locus genic, un polimorfism moderat, alela C4 fiind prezentă în proporţie de peste 90%.  
 Menadion-reductaza (MNR) este o enzimă cu structură tetramerică, la care s-au identificat două zone 
de activitate, corespunzătoare locilor genici MNR-A şi MNR-B. Locusul MNR-B nu prezintă variaţie şi 
a fost exclus din interpretarea datelor. La nivelul locusului MNR-A au fost identificate două alele, 
numerotate  A2 şi A4 conform metodologiei prezentate de  Konnert et et.al., (2004), respectiv trei 
genotipuri A22, A24 şi A44. Genotipul A22 a fost identificat la un singur arbore, genotipurile A24 şi 
A44 fiind identificate în proporţii relativ egale. Toate populaţiile analizate au prezentat polimorfism 
pentru locusul MNR-A, apărând diferenţe în ceea ce priveşte  frecvenţa,  aşa cum se va vedea în 
continuare.  
  6-Fosfogluconat-dehidrogenaza (6-PGDH) este o enzimă cu structură dimerică la care sunt 
prezente trei zone de activitate. Locusul 6-PGDH-A prezintă un polimorfism moderat, pentru acest 
locus fiind în cele mai multe cazuri bialelic, alela A2 fiind alela frecventă. La nivelul locilor 6-PGDH-
B şi 6-PGDH-C  se observă zone de hibridizare  intra- şi inter-locus care fac dificilă interpretarea 
zimogramelor. Polimorfism major prezintă alelele B2, B5 şi C2, C5 însă la molidul din România 
Teodosiu & Konnert (2005) identifică la nivelul locilor 6-PGDH-B şi 6-PGDH-C opt variante alelice 
cu precizarea că studiul respectiv s-a făcut pentru puieţi, inclusiv din loturi comerciale, cu origine 
necunoscută.  
  Fosfo-gluco-izomeraza (PGI), enzimă cu structură dimerică, este controlată la molid de doi 
loci genici, PGI-A şi PGI-B. În studiul de faţă a fost interpretat locusul PGI-B, pentru care au fost 
găsite patru alele (B1, B2, B3 şi B4) şi un număr de şase genotipuri, respectiv B22, B23, B13, B33, B24 
şi B34. Din cele 11 populaţii analizate, doar populaţia Marginea (MAR) prezintă toate cele patru 
variante alelice restul populaţiilor având locusul PGI-B bi sau trialelic.  
  Fosfo-gluco-mutaza (PGM) este o enzimă monomeră. Zimograma PGM la molid prezintă 
două zone de activitate, notate PGM-A şi PGM-B. Pentru locusul PGM-A au fost identificate patru  
alele, alela A2 fiind considerată alela frecventă. Din combinaţia celor patru alele au rezultat cinci 
genotipuri (A12, A22, A23, A33 şi  A24). De remarcat că majoritatea arborilor analizaţi au prezentat 
genotipul A22, genotipurile A12 şi A33 fiind identificate doar la câte un singur arbore. De altfel,  
prezenţa alelei A1 a fost observată numai în populaţia Ceahlău (CEAH).   
  Shikimat-dehidrogenaza (SKDH) este o enzimă implicată în metabolismul primar şi prezintă o 
structură monomeră. SKDH este controlată la molid de un locus genic, SKDH-A.  

 
Fig. 4.6  Zimograma SKDH  şi interpretarea genetică a benzilor 

electroforetice 
 SKDH   zymograme and genetic interpretation of 

electrophoretic bands 
 
 
 

A  37   33  13  33   33   33    33   33  33  33   23 
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  Konnert (2004) raportează la molid prezenţa a şase alele şi un polimorfism ridicat. În studiile 
efectuate la molidul din România (Teodosiu & Konnert, 2005; Teodosiu, 2009) SKDH prezintă un 
polimorfism redus. În  populaţiile naturale de molid din nordul ţării, au fost identificate trei variante 
alelice (A1, A2, A3), respectiv trei variante genotipice (A13, A23 şi A33). Alela A7 (Figura 4.6)a fost 
identificată în prezentul studiu, doar în arboretul artificial Păltinoasa (PAL),  precum  şi în cazul unor 
loturi comerciale de puieţi  cu origine necunoscută (Teodosiu & Konnert, 2005).  
  
4.2.2  Diversitatea genetică intrapopulaţională  
 
  Pentru evaluarea diversităţii genetice intra- şi interpopulaţionale în populaţii naturale de molid 
din nordul Carpaţilor Orientali au fost analizate 9 sisteme enzimatice. Pentru cele 9 sisteme enzimatice 
au fost interpretaţi 16 loci genici dintre care locii MDH-A şi MDH-B au fost monomorfi pentru toate 
populaţiile analizate. Locii 6-PGDH-A şi 6-PGDH-B nu au fost incluşi în prelucrarea datelor dat fiind 
numărul mare de benzi electroforetice şi care pot determina erori de interpretare.  
 
4.2.2.1 Frecvenţele alelice  

  În cele 11 populaţii naturale de molid analizate au  fost identificate 38 de variante alelice, 
numărul maxim de alele per locus găsit fiind de 5 pentru locusul LAP-B. La nivelul locusului IDH-A 
se remarcă faptul că alela A2 se întâlneşte cu o frecvenţă mai ridicată în populaţiile de limită 
altitudinală, Călimani şi Ceahlău, precum şi  în populaţia  Marginea, şi cu o frecvenţă mai redusă în 
restul populaţiilor (figura 4.7).  
 

 
Fig. 4.7   Distribuţia frecvenţei alelei IDH - A2 pentru populaţiile analizate 

IDH-A2 allele frequency distribution in analyzed populations 
 

  Frecvenţa alelei A2 este cuprinsă între 3,2% în populaţia Demăcuşa şi 10,4% în populaţia 
Călimani  (tabelul 4.8) 
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Tabelul 4.8  Frecvenţele alelice relative  pentru locusul IDH-A 
   Relative allele frequencies at locus IDH-A 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela A2 0.065 0.032 0.058 0.036 0.052 0.033 0.034 0.033 0.083 0.052 0.104 

A3 0.935 0.968 0.942 0.964 0.948 0.967 0.966 0.967 0.917 0.948 0.896 

 

  În cazul locusului IDH-B a fost identificată alela B4, cu o frecvenţă de aproximativ 2% în 
populaţiile Slătioara (0,019) şi Ceahlău (0,017) (tabelul 4.9), această alelă nefiind descrisă pentru 
populaţiile de molid central-europene şi, prin urmare, poate fi considerată ca fiind specifică molidului 
carpatic. 
  

Tabelul 4.9  Frecvenţele alelice relative pentru locusul IDH-B 
Relative allele frequencies at locus IDH-B 

 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela B3 1.000 1.000 0.981 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.983 1.000 1.000 

B4 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 

 
  Pentru locusul SKDH-A au fost identificate trei alele, şi în cazul acestui sistem enzimatic 
nefiind întâlnite alelele A6 şi A7 descrise în literatură. Frecvenţa alelei SKDH-A1 variază între 1,6 % 
pentru populaţia Demăcuşa şi 8,1 % pentru populaţia Marginea. Cu frecvenţă redusă apare în cadrul 
populaţiilor analizate şi alela SKDH-A2, frecvenţa maximă fiind de 6,9 % pentru populaţia Giumalău 
(tabelul 4.10) 
 

Tabelul 4.10.  Frecvenţele alelice relative pentru locusul SKDH-A 
         Relative allele frequencies at locus SKDH-A 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela A1 0.081 0.016 0.000 0.000 0.017 0.050 0.000 0.000 0.050 0.017 0.000 

A2 0.016 0.016 0.000 0.000 0.034 0.050 0.069 0.000 0.017 0.034 0.021 

 A3 0.903 0.968 1.000 1.000 0.948 0.900 0.931 1.000 0.933 0.948 0.979 

 
  O variaţie redusă la nivelul frecvenţelor alelice se remarcă şi în cazul  locilor MDH-C (tabelul 
4.11),  PGM-A (tabelul 4.12) şi PGM-B (tabelul 4.13) .  
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Tabelul 4.11   Frecvenţele alelice  relative  pentru locusul MDH-C 
Relative allele frequencies at locus MDH-C 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela C2 0.016 0.048 0.077 0.000 0.000 0.083 0.103 0.033 0.017 0.000 0.000 

C4 0.984 0.952 0.923 1.000 1.000 0.917 0.897 0.967 0.983 1.000 1.000 

 
Tabelul 4.12   Frecvenţele alelice relative  pentru locusul PGM-A 

Relative allele frequencies at locus PGM-A 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela A1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 

A2 0.968 0.984 0.904 0.982 0.966 0.983 1.000 0.967 0.967 0.983 0.979 

 A3 0.032 0.016 0.077 0.018 0.034 0.017 0.000 0.017 0.017 0.000 0.000 

 A4 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.017 0.021 

 
În cadrul populaţiilor analizate, locusul PGM-A a fost monomorf doar în populaţia Giumalău, 

pentru restul populaţiilor frecvenţa alelei A3 variind între 1,6% (în cazul populaţiei Demăcuşa) şi 7,7 
% (în cazul populaţiei Slătioara). De remarcat faptul că la nivelul acestui locus genic a fost  
identificată  alela  A1 doar în populaţia Ceahlău (0.017). 

La nivelul  locusului PGM-B se observă că alelele B1 şi B3 au frecvenţe apropiate în cadrul 
populaţiilor analizate, cu valori cuprinse între 0.019 şi 0.067 (tabelul 4.13), excepţie face  populaţia 
Giumalău, pentru care locusul PGM-B a fost găsit monomorf. 

 
Tabelul 4.13   Frecvenţele alelice relative  pentru locusul PGM-B 

Relative allele frequencies at locus PGM-B 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela B1 0.032 0.032 0.019 0.054 0.000 0.017 0.000 0.067 0.000 0.000 0.021 

B2 0.903 0.935 0.962 0.946 1.000 0.950 1.000 0.933 0.967 1.000 0.917 

 B3 0.065 0.032 0.019 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.033 0.000 0.063 

 
  La nivelul locusului MNR-A se evidenţiază variaţia largă a frecvenţelor alelice, alela A2 având 
o frecvenţă cuprinsă între 7,1%  în populaţia Argel şi 37 %  în populaţia Călimani (tabelul 4.14).  
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Tabelul 4.14  Frecvenţele alelice relative  pentru locusul MNR-A 
Relative allele frequencies at locus MNR-A 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela 

 

A2 0.177 0.258 0.269 0.071 0.241 0.150 0.086 0.167 0.317 0.172 0.375 

A4 0.823 0.742 0.731 0.929 0.759 0.850 0.914 0.833 0.683 0.828 0.625 

 

  Pentru sistemul enzimatic GOT  la nivelul celor trei loci genici identificaţi se observă un 
polimorfism redus în cazul locilor GOT-A şi GOT-B  şi mai pronunţat pentru locusul GOT-C. Astfel, 
în cazul locusului GOT-A s-a găsit alela A1 doar în populaţia Giumalău cu o frecvenţă de 1,7%,  
pentru restul populaţiilor analizate locusul fiind monomorf. Alela GOT-B2 a fost identificată în 
populaţiile Demăcuşa şi Argel cu frecvenţe duble faţă de restul populaţiilor la care a fost identificată 
această alelă: 4,8% respectiv 3,6%, faţă de 1,6 % (populaţia Marginea), 1,7% ( populaţia Cucureasa) şi 
1,7 (populaţia Rarău) (tabelul 4.15). Pentru populaţiile Crucea, Giumalău, Ceahlău şi Călimani locusul 
GOT-B a fost monomorf. Diferenţe în ceea ce priveşte frecvenţa alelică s-au constat şi în cazul 
locusului GOT-C. Astfel, pentru populaţiile Marginea, Crucea şi Rodna alela C2 are frecvenţa relativă 
de 0,548, 0,500 şi respectiv 0,517, în timp ce pentru restul populaţiilor analizate se situează în jurul 
valorii de 0,300 (figura 4.8). 

Locusul PGI-B se caracterizează printr-un polimorfism pronunţat, pentru populaţia Marginea 
identificându-se un număr de 4 alele, iar pentru restul populaţiilor câte 3 alele, excepţie făcând 
populaţiile Cucureasa, Rodna şi Călimani. Alela B1 are o frecvenţă redusă în cadrul populaţiilor în 
care a fost identificată, variind între 1,6 % (populaţia Marginea) şi 1,9 % (populaţia Slătioara). Pentru 
alela B4 frecvenţele variază de la 3,3 % în cazul populaţiei Crucea, la 5,4 % în cadrul populaţiei Argel 
(tabelul 4.16).  

 

 
Fig. 4.8 Distribuţia frecvenţelor alelice la nivelul locusului GOT-C  pentru populaţiile analizate 

GOT-C locus  allele frequency distribution in analyzed populations 
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Tabelul 4.15   Frecvenţele alelice relative pentru sistemul enzimatic GOT 
Relative allele frequencies at GOT enzyme system 

 

POP/Alela  MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

GOT-A 1 0.000 0.000 

 

 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.983 1.000 1.000 1.000 1.000 

GOT-B 1 0.016 0.048 0.000 0.036 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 

2 

 

0.968 

 

 

 

 

 

0.952 0.981 0.964 0.966 1.000 1.000 1.000 1.000 0.983 1.000 

 3 0.016 0.000 0.019 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

GOT-C 2 

 

 

0.548 0.306 0.365 0.375 0.293 0.500 0.328 0.517 0.400 0.310 0.375 

 

 

 4 0.452 0.677 0.635 0.607 0.707 0.483 0.672 0.483 0.600 0.690 0.604 

 5 0.000 0.016 0.000 0.018 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 

 
 

Tabelul 4.16  Frecvenţele alelice relative  pentru locusul PGI-B 
Relative allele frequencies at locus PGI-B 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela 

 

B1 0.016 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.017 0.000 

B2 0.290 0.258 0.250 0.286 0.259 0.283 0.207 0.150 0.067 0.172 0.167 

 B3 0.677 0.694 0.731 0.661 0.741 0.683 0.776 0.850 0.883 0.810 0.833 

 B4 0.016 0.048 0.000 0.054 0.000 0.033 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
Tabelul 4.17  Frecvenţele alelice relative  pentru locusul LAP-B 

Relative allele frequencies at locus LAP-B 

 

Populaţia MAR DEM SLA ARG CUC CRU GIUM ROD CEAH RAR CAL 

Alela 

 

B2 0.016 0.000 0.019 0.018 0.033 0.019 0.034 0.000 0.017 0.017 0.042 

B3 0.032 0.129 0.115 0.036 0.150 0.115 0.121 0.133 0.050 0.190 0.042 

 B4 0.952 0.871 0.865 0.46 0.783 0.865 0.845 0.833 0.933 0.741 0.917 

 B5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0000 0.017 0.000 0.034 0.000 

 B6 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.017 0.000 
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  Variaţie în ceea ce priveşte frecvenţele alelice se constată şi în cazul alelei PGI-B2, a cărei 
frecvenţă se situează în jurul valorii de 27 % la populaţiile de altitudine joasă (figura 4.20) şi descreşte 
în cazul celor de mare altitudine, la populaţia Ceahlău valoarea acesteia fiind de 6,7%.  
  La nivelul locusului LAP-B a fost identificat numărul maxim de alelele per locus, respectiv 5 în 
cadrul populaţiei Rarău. Alelele B2 şi B6 au frecvenţe scăzute, situate în jurul valorii de 2%; doar 
pentru populaţia Călimani alela B2 are o frecvenţă uşor mai ridicată, fiind de aproximativ 4% (0,042) 
(tabelul 4.17).  Alelele specifice sau private identificate au o frecvenţă redusă (mai mică de 3%). 
Astfel, alela GOT-C6 apare numai în populaţia Călimani şi are o frecvenţă relativă de 0,021, iar alelele 
PGM-A1 şi GOT-A1 apar numai în populaţiile Ceahlău şi Giumalău cu frecvenţe egale de 0,017. 
 
 4.2.2.2 Parametrii diversităţii genetice  

  Valorile principalilor parametri ai diversităţii genetice intrapopulaţionale estimaţi  pentru cele 
11 populaţii naturale de molid sunt prezentate în tabelul 4.18. Proporţia locilor polimorfi variază între 
57,14 % şi 71,43% cu o valoare medie de 62,99 %. Populaţiile Marginea, Demăcuşa, Slătioara şi 
Ceahlău  au cea mai ridicată proporţie a locilor polimorfi (71,43%), pentru restul populaţiilor analizate 
valoarea acestui parametru fiind de 57,14%. Numărul mediu de alele per locus (A/L) variază între 1,71 
în populaţia Giumalău şi 2,07 în populaţia Marginea şi Crucea. În cazul parametrului ne (numărul 
efectiv de alele per locus) se remarcă populaţiile Giumalău, Cucureasa şi Argel, pentru care ne  are  
valoarea cea mai scăzută (ne = 1,17) şi populaţia Crucea cu valoarea cea mai ridicată a parametrului ne  

(ne = 1,24).  
   

Tabelul 4.18  Parametrii diversităţii genetice intrapopulaţionale pentru populaţiile de molid analizate 
Genetic diversity parameters for norway spruce analyzed populations 

Populaţia P(%) A/L ne Ho He F 
Marginea (MAR) 71,43 2,07 1,21 0,141 0,140 -0,007 
Demăcuşa (DEM) 71,43 2,00 1,22 0,141 0,143 0,014 
Slătioara (SLA) 71,43 2,00 1,23 0,165 0,152 -0,086 
Argel (ARG) 57,14 1,79 1,17 0,105 0,108 0,028 
Cucureasa (CUC) 57,14 1,79 1,17 0,118 0,114 -0,035 
Crucea (CRU) 64,29 2,07 1,24 0,162 0,154 -0,052 
Giumalău (GIUM) 57,14 1,71 1,17 0,111 0,119  0,068 
Rodna (ROD) 57,14 1,79 1,18 0,124 0,119 -0,042 
Ceahlău (CEAH) 71,43 2,00 1,19 0,131 0,125 -0,048 
Rarău (RAR) 57,14 1,93 1,19 0,126 0,125 -0,008 
Călimani (CAL) 57,14 1,79 1,21 0,149 0,133 -0,120 
Media 62,99 1,90 1,20 0,134 0,131 -0,026 

 
  Nivelul heterozigoţiei aşteptate (He), ca indicator al diversităţii genetice se situează în jurul 
valorii de 13%. Valoarea cea mai ridicată a heterozigoţiei aşteptate a fost găsită în populaţia Crucea 
(He = 0,154)(tabelul 4.18), urmată de populaţia Slătioara (He = 0,152), iar valoarea cea mai scăzută în 
populaţiile Argel (He = 0,108), Cucureasa (He = 0,114), Giumalău şi Rodna cu o valoare a  



44 

 

heterozigoţiei aşteptate He = 0,119. În ceea ce priveşte valorile heterozigoţiei observate (H0), situaţia 
se prezintă în mod asemănător, populaţia Slătioara având cel mai ridicat nivel al heterozigoţiei 
observate (H0 = 0,165), iar populaţia Argel cel mai scăzut (H0 = 0,105). 
  Analizând populaţiile din perspectiva legăturii între valorile principalilor parametri ai 
diversităţii genetice, se poate observa că doar în cazul populaţiei Crucea se înregistrează o corelaţie 
între valorile numărului mediu de alele per locus (A/L = 2,07) şi rata heterozigoţiei aşteptate (He = 
0,154), deşi proporţia locilor polimorfi se situează la nivel mediu (64,29%), în acelaşi timp  pentru 
populaţiile Marginea, Demăcuşa şi Slătioara valorile heterozigoţiei aşteptate şi observate sunt corelate 
cu cele ale ratei polimorfismului şi ale numărului mediu de alele per locus.  
   Indicele de fixare (F) indică, pentru majoritatea populaţiilor analizate, un exces de heterozigoţi, 
valoarea F fiind negativă, excepţie făcând populaţiile Demăcuşa, Argel şi Giumalău, caracterizate 
printr-un deficit de heterozigoţi dată fiind valoarea pozitivă a lui F (tabelul 4.18). La o analiză a 
valorilor indicilor de fixare pentru fiecare locus în parte se observă că anumiţi loci au o valoare 
pozitivă, în timp ce alţii au o valoare negativă pentru fiecare populaţie. Testul χ2 relevă abateri 
semnificative de la echilibrul Hardy-Weinberg la populaţiile Argel, Călimani, Ceahlău şi Crucea. La 
populaţia Argel, pentru locusul GOT-B abaterea este foarte semnificativă şi se caracterizează printr-un 
exces de homozigoţi.  

 4.2.3  Diversitatea genetică interpopulaţională  
 

  Gradul de diferenţiere între populaţiile analizate a fost evaluat cu ajutorul indicelui de 
diferenţiere FST şi al distanţelor genetice Nei.  
 

 4.2.3.1 Diferenţierea genetică  
 
  Diferenţierea interpopulaţională pentru cele 11 populaţii de molid din nordul Carpaţilor 
Orientali este redusă (FST  = 0,018), valoarea FST  variind între 0,007 şi 0,028 (tabelul 4.19). 
  

Tabelul 4.19 Valorile FST (sub diagonală) şi numărul de migranţi per generaţie (Nm) (deasupra diagonalei)    
       între populaţiile  analizate 

FST  values (below diagonal) and number of migrants per generation (Nm)(above diagonal) among   analyzed populations 
MAR CUC ARG DEM CAL SLA RAR CEAH ROD CRU GIUM  
 17,98 19,61 18,55 14,73 15,87 11,47 17,56 17,20 24,21 11,42 MAR 
0,014  17,52 24,28 18,14 19,64 18,53 21,02 11,60 11,69 13,22 CUC 
0,013 0,014  18,52 9,56 13,39 12,81 10,66 15,35 13,59 13,86 ARG 
0,013 0,010 0,013  18,13 35,90 22,57 18,53 19,20 22,62 18,06 DEM 
0,017 0,014 0,025* 0,014  18,23 13,53 37,20 14,49 9,66 8,68 CAL 
0,016 0,013 0,018 0,007 0,014  16,91 19,15 21,48 19,46 15,71 SLA 
0,021 0,013 0,019 0,011 0,018 0,015  16,78 17,59 16,71 21,04 RAR 
0,014 0,012 0,023 0,013 0,007 0,013 0,015  16,80 12,43 11,47 CEAH 
0,014 0,021 0,016 0,013 0,017* 0,012 0,014* 0,015  22,69 14,34 ROD 
0,010 0,021 0,018 0,011 0,025 0,013 0,015 0,020 0,011  24,39 CRU 
0,021 0,018 0,018 0,014 0,028 0,016 0,012 0,021 0,017 0,010  GIUM 

Notă: *p<0,05 
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  Diferenţierea genetică maximă a fost înregistrată între populaţiile Călimani şi Giumalău (FST = 
0,028), Călimani şi Crucea (FST = 0,025), respectiv Călimani şi Argel (FST = 0,025). Cele mai puţin 
diferenţiate populaţii, aşa cum rezultă din valorile FST, sunt populaţiile Demăcuşa şi Slătioara (FST = 
0,007), respectiv Călimani şi Ceahlău (FST = 0,007). 
  Analizând individual populaţiile prin prisma diferenţierii genetice, estimate prin intermediul 
parametrului FST  faţă de ansamblul populaţiilor analizate, se poate observa că pentru populaţia 
Giumalău valoarea medie FST  = 0,017 indică cel mai ridicat grad de diferenţiere. Pentru un nivel de 
semnificaţie de 95% se constată că diferenţele înregistrate între populaţiile Argel şi Călimani, 
Călimani şi Rodna dar şi Rodna – Ceahlău sunt semnificative. (Tabelul 4.19.) 
 Analiza varianţei moleculare (AMOVA), care permite descompunerea varianţei totale în variaţie la 
nivel intra- şi interpopulaţional, indică faptul că variaţia la nivel interpopulaţional reprezintă 
aproximativ 2% din variaţia totală observată (% de variaţie interpopulaţional  = 1,82 )  
 
 4.2.3.2 Distanţele  genetice Nei  

 Populaţiile naturale de molid din nordul Carpaţilor 
Orientali, sunt identice pe baza distanţelor genetice Nei 
(1972),  în medie, în proporţie de 99%. Aceste rezultate nu 
sunt deloc surprinzătoare, dată fiind rata ridicată a fluxului de 
gene (Nm) per populaţie (tabelul 4.19), care variază între 8,68 
între populaţiile Călimani şi Giumalău şi 37,20 – (valoarea 
maximă) – între populaţiile Călimani şi Ceahlău. 
Dendrograma distanţelor genetice Nei (figura 4.9) construită 
prin metoda UPGMA confirmă apropierea filogenetică a 
populaţiilor analizate. Dendrograma evidenţiază existenţa a 
trei ramuri, cea constituită din populaţiile Călimani şi 
Ceahlău fiind în concordanţă cu localizarea geografică a 
populaţiilor. Celelalte ramuri ale dendrogramei includ  
populaţiile Cucureasa (CUC), Demăcuşa (DEM), Slătioara 
(SLA), Rarău (RAR) şi Giumalău (GIUM) (ramura 2) şi 
Marginea (MAR), Rodna şi Crucea (CRU) (ramura 1) însă 
gruparea acestora nu are legătură cu localizarea geografică 

sau cu nivelul  altitudinal, fapt ce nu permite emiterea unor concluzii legate  de diferenţierea 
populaţiilor în funcţie de altitudine sau  subregiune ecologică. Gruparea populaţiei Marginea într-o 
ramură separată de cea a populaţiilor apropiate geografic (Demăcuşa, Argel) pare plauzibilă în 
condiţiile în care este singura populaţiei localizată în Obcina Mare şi la un nivel altitudinal ce poate 
conduce la ipoteza unui arboret situat în afara arealului natural de vegetaţie. 

 

Fig. 4.9 Dendrograma distanţelor  
genetice Nei (1972) metoda UPGMA 
Nei’s (1972)  genetic distances dendrogram  
UPGMA method 
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y=3E-0,05x+0,002, R2=0,081 

    
Fig. 4.10 Corelaţia dintre distanţa genetică Nei (1972) şi distanţa geografică (km) 

Correlation between geographical (Km)  and Nei’s  genetic distance 
 

  Matricea distanţelor geografice între populaţii a fost comparată cu matricea distanţelor genetice 
Nei cu scopul testării corelaţiei între distanţa genetică şi localizarea geografică a populaţiilor analizate. 
Testul Mantel (1967) cu 9999 permutări, indică existenţa unei corelaţii pozitive (figura 4.10), valoarea 
coeficientului  R2 fiind egală cu 0,081 (p=0,089), între distanţa genetică  şi distanţa geografică dintre 
populaţii. Corelaţia pozitivă, dar nesemnificativă, conduce la concluzia că  distribuţia geografică a 
variaţiei genetice nu este  rezultatul izolării prin distanţă.  
  Analiza bayesiană nu relevă nicio grupare a celor 11 populaţii  din nordul Carpaţilor Orientali 
analizate. Analiza realizată cu ajutorul  programului  STRUCTURE (cu rezerva diferenţierii reduse 
între populaţii) indică faptul că există o singură populaţie ancestrală (K = 1) din care populaţiile 
analizate provin (valoarea Ln P(D)  = - 2173 ± 13 ).  
 
 4.2.4 Discuţii  
 
  Analiza diversităţii genetice la nivel intrapopulaţional şi a diferenţierii interpopulaţionale  cu 
ajutorul markerilor  izoenzimatici a permis  caracterizarea genetică  a 11 populaţii naturale de molid 
autohton din Nordul Carpaţilor Orientali.  
  În comparaţie cu studiile realizate până în prezent la molidul din România (Teodosiu & 
Konnert, 2005; Teodosiu, 2009, Curtu et al., 2009, Şofletea et.al., 2009), din cercetările efectuate se 
poate observa o anumită specificitate alelică la nivelul anumitor loci genici. Astfel, pentru locusul 
IDH-B, alela B4 a fost identificată în două din populaţiile analizate (Slătioara şi Ceahlău), în timp ce 
pentru 20 de provenienţe de molid din întreg arealul natural al  speciei, cu material provenit din culturi 
comparative de provenienţe, locusul IDH-B a fost găsit monomorf. 
   La nivelul locusului IDH-A, variaţia frecvenţei alelei A2 în funcţie de altitudine nu este clară, 
tendinţa fiind valabilă doar în cazul populaţiilor Călimani şi Ceahlău. Într-un studiu privind structura 
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genetică în arii protejate forestiere (APF), se constată aceiaşi tendinţă de creştere a frecvenţei alelei 
IDH-A2 în cadrul unui transect altitudinal din  cadrul Codrului Secular Giumalău (Teodosiu, 2009 date  
nepublicate). Variaţia clinală la nivelul sistemului enzimatic IDH  a fost remarcată şi în cazul bradului 
(Bergmann, 1987; Schröder, 1989 citaţi de Lucău-Dănilă, 1995) pentru o mai bună documentare fiind 
necesare studii suplimentare. Locusul SKDH-A se remarcă prin absenţa, în cadrul populaţiilor naturale, 
a alelelor A6 şi A7, descrise şi identificate doar în cazul arboretelor artificiale studiate, aşa cum se va 
vedea în continuare. În studiile anterioare, prezenţa alelelor A6 şi A7 doar în cazul loturilor de puieţi 
(Teodosiu & Konnert, 2005) sau în populaţiile Sudrigiu şi Teregova, pe de o parte, şi populaţiile 
Tulgheş, Dărmăneşti şi Comandău (Teodosiu, 2009) pe de altă parte,  poate constitui o bază de  
discriminare între populaţii pe baza prezenţei sau frecvenţei acestor alele.  
  Sub raportul variabilităţii genetice intrapopulaţionale, s-a găsit un nivel moderat al parametrilor 
diversităţii genetice, comparativ cu rezultatele raportate pentru alte populaţii din arealul speciei din 
Europa. Astfel, Müller-Starck (1995), pentru  20 de populaţii de molid din Alpi, cu un eşantion de 100 
de arbori per populaţie, obţine un număr mediu de alele per locus de 2,52. Geburek (1999),  în Austria, 
de asemenea cu un  eşantion de 100 de arbori per populaţie, obţine un număr de 2,2 alele per locus, 
valori mai ridicate faţă de cele obţinute în prezentul studiu. Rezultatele obţinute analizând populaţii de 
molid din Pădurea Neagră (Konnert& Franke, 1990, Konnert, 1991), Alpii Bavariei (Bergman, 1991), 
Alpi Italieni (Giannini et al., 1991, Morgante & Vendramin, 1991) sunt comparabile cu cele obţinute 
în prezentul studiu în ceea ce priveşte proporţia locilor polimorfi şi numărul mediu de alele per locus. 
Pentru 29 de populaţii din Polonia, Lewandowski & Burczyk (2002) au obţinut o medie de 71% loci 
polimorfi şi 2,17 alele per locus iar în Carpaţii Ucrainieni,  pentru populaţii naturale  de molid, s-au 
obţinut rezultate care estimează la  80% locii polimorfici şi la 2,3 numărul  alelelor per locus 
(Korshikov & Privalikhin, 2007).  Prin comparaţie cu valorile obţinute prin studierea a 20 provenienţe 
româneşti de molid din cultura comparativa de provenienţe Teregova (Teodosiu, 2009), în studiul de 
faţă, parametrii diversităţii genetice au valori mai ridicate, în  special în ceea ce priveşte numărul total 
de alelele identificate, fapt valabil şi în cazul altor specii, cum ar fi stejarul (Şofletea & Curtu, 2009). 
  Valorile heterozigoţiei aşteptate (sau diversitatea genetică) sunt apropiate pentru toate 
populaţiile analizate. În majoritatea cazurilor (8 din 11), se constată un exces de heterozigoţi faţă de 
proporţiile Hardy-Weinberg, situaţie întâlnită frecvent la conifere şi care poate fi explicată prin modul 
de polenizare, dar şi printr-o selecţie în favoarea heterozigoţilor (Meloni et al., 2007).  
  Sub aspectul diferenţierii genetice, se constată o mare apropiere între populaţiile analizate, 
explicabilă prin apropierea geografică a populaţiilor. În studiile care au vizat întregul areal natural al 
molidului în Europa şi au fost realizate cu ajutorul izoenzimelor, valorile FST indică, de asemenea, o 
diferenţiere redusă, ca de exemplu studiul realizat de  Lagercrantz & Ryman (1990) cu valoarea  FST = 
0,052,  respectiv cel publicat de Kannenberg & Gross (1999), în care FST = 0,067.  Pentru populaţiile 
de molid din Europa Centrală şi de Vest, diferenţierea este mai pronunţată, aşa cum o confirmă atât 
studiile realizate cu markeri izoenzimatici (Giannini et al., 1991), cât şi cele cu  markeri ADN (Scotti 
et al., 2000; Vendramin et al., 2000). Faptul se explică în primul rând prin evenimentele ce au urmat 
ultimei glaciaţiuni, prin diferitele rute de migrare şi prin  procesele care au avut loc în contextul 
recolonizării postglaciare. În situaţia în care pentru 29 de provenienţe de molid din arealul speciei din  
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Polonia, Lewnadowski & Burczyk (2002) au obţinut o valoare a diferenţierii genetice FST = 0,028, 
diferenţierea obţinută pentru cele 11 populaţii de molid analizate în studiul de faţă, deşi este redusă, 
trebuie analizată cu atenţie, atât din perspectiva evoluţiei postglaciare, cât şi a presiunii antropice. 
 Unele studii care confirmă Carpaţii Estici drept refugiu glaciar accentuează şi faptul că a avut 
loc o subdivizare, care a separat populaţiile din est de cele din vestul lanţului carpatic (Collignon et al., 
2002 etc.), dar şi faptul că variaţia genetică observată în populaţiile din  zona nordică a Carpaţilor este 
rezultatul amestecării a două surse, cel mai probabil provenite din refugii glaciare separate (Tollesfrud, 
2008). Mai mult, aceiaşi autori remarcă o disjuncţie în distribuţia haplotipurilor mitocondriale în zona 
de separare a grupei nordice a Carpaţilor Orientali de grupa centrală.     
  Populaţia Slătioara, alături de populaţiile Demăcuşa, Marginea şi Crucea se caracterizează  
printr-un nivel ridicat al diversităţii genetice. Populaţia Crucea analizată este nou inclusă în Catalogul 
Naţional al Resurselor Genetice Forestiere (Pârnuţă et al., 2009), iar motivele care au stat la baza 
includerii acestei populaţii au fost pe lângă comportarea provenienţei Crucea în testele internaţionale 
de provenienţe şi rezultatele obţinute în urma analizelor izoenzimatice din prezentul studiu. De 
asemenea, se remarcă provenienţa Marginea care constituie un nucleu de conservare a unui genofond 
valoros, însă - aşa cum se va vedea la capitolul de recomandări - necesită anumite măsuri suplimentare 
de conservare, determinate în primul rând de suprafaţa redusă a nucleului RGF-ului. Populaţiile Argel 
şi Cucureasa prezintă valori mai reduse ale parametrilor diversităţii genetice, cu toate că sunt 
recunoscute ca nuclee  valoroase pentru molidul de rezonanţă. O posibilă explicaţie ar fi intervenţiile 
antropice, de  extragere sistematică a arborilor cu lemn rezonanţă, selecţie care a dus în timp la o 
pierdere de variaţie genetică. Constituirea populaţiei menţionate ca Resursă Genetică Forestieră (RGF) 
pentru conservarea „in situ” a molidului de rezonanţă trebuie completată, ca şi în cazul populaţiei 
Marginea, de măsuri de conservare „ex situ”. Populaţiile de limită altitudinală Călimani şi Ceahlău, 
caracterizate printr-un nivel scăzut al diversităţii genetice comparativ cu populaţiile de joasă şi medie 
altitudine, prezintă în plus alele specifice şi modificări ale frecvenţelor alelice explicate prin prisma 
adaptării la condiţii de mediu specifice.  
  Evidenţierea modelului de distribuţie a variaţiei genetice la nivel regional confirmă unitatea 
genofondului local. Aşa după cum indică rezultatele obţinute, structura genetică a populaţiilor 
analizate nu a fost afectată de translocările masive de materiale forestiere de reproducere de origine 
necunoscută de  la începutul secolului al XIX-lea. Analizele izoenzimatice nu au permis evidenţierea 
unor astfel de modificări, ci mai degrabă au evidenţiat posibile consecinţe ale evoluţiei molidului în 
zona studiată, rezultate similare fiind obţinute şi pentru molidul din Carpaţii Ucrainieni.  
  Asupra populaţiilor Marginea, Argel şi Demăcuşa, arborete naturale de origine autohtonă, se 
pot face speculaţii cu privire la origine, deoarece în perioada constituirii lor, regiunea se afla sub 
administrarea Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina, iar regenerarea artificială (prin plantaţii şi 
semănături directe) a parchetelor era o practică frecventă. Studiul însoţit de o cercetare a 
Amenajamentelor silvice din perioada 1892-1935, relevă efectuarea de plantaţii (completări) în cadrul 
acestor arborete, însă fără a se preciza originea puieţilor. Pentru viitor, informaţii în plus şi clarificări 
ale ipotezei privind  originea materialelor de reproducere vor aduce analizele comparative între 
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populaţiile din Carpaţii Orientali şi populaţii naturale din Alpi (Austria şi Germania), dar şi utilizarea 
de markeri ADNmt.  
  
4.3 Structura genetică microspaţială în populaţii naturale de molid  
  
  Evidenţierea  structurii genetice spaţiale a arboretelor studiate permite surprinderea modului de 
organizare a pădurii naturale, a proceselor de regenerare şi dezvoltare, precum şi dinamica temporală a 
structurii genetice ca model pentru o gestionare durabilă a pădurii cultivate.  
  În cadrul suprafeţelor cartate, pentru fiecare categorie de arbori desemnată pe bază diametrului 
de bază, s-a estimat numărul de alele (A), numărul efectiv de alele (ne), heterozigoţia observată (H0), 
heterozigoţia aşteptată (He) şi indicele de fixare (F). Prelucrarea datelor a avut în vedere doar locii 
polimorfi pentru majoritatea populaţiilor analizate, respectiv locii IDH-A, IDH-B, SKDH-A, PGM-A, 
MDH-C, MNR-A, GOT-C, PGI-B şi LAP-B. Structura genetică spaţială estimată prin intermediul 
coeficientului de autocorelaţie „r„ (Smouse & Peakall, 1999) a fost determinată pentru tineret şi arbori 
maturi în fiecare din cele trei populaţii analizate.  
  
 4.3.1 Structura genetică microspaţială în populaţia Slătioara 
 
  În cadrul suprafeţei Slătioara, au fost cartaţi şi analizaţi 118 arbori de molid. 
 
 4.3.1.1.Diversitatea genetică 
  
  Valorile principalilor parametri ai diversităţii genetice pentru suprafaţa Slătioara sunt 
prezentate în tabelele 4.20 şi 4.21.  
 

Tabelul 4.20  Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul arborilor maturi în suprafaţa 
Slătioara 

Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  mature trees in the Slătioara plot 
Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,14 0,133 0,124 -0,071 
IDH-B 2 1,06 0,067 0,064 -0,034 
SKDH-A 2 1,06 0,067 0,064 -0,034 
PGM-A 3 1,31 0,267 0,240 -0,111 
MDH-C 2 1,30 0,267 0,231 -0,154 
MNR-A 2 1,72 0,600 0,420 -0,429 
GOT-C 2 1,64 0,533 0,391 -0,364 
PGI-B 3 2,01 0,733 0,504 -0,454 
LAP-B 3 1,31 0,267 0,238 -0,121 
Media 2,1 1,36 0,326 0,252 -0,196 

  
  Numărul mediu de alele per locus polimorf este de 2,1 pentru arborii maturi şi de 2,6 pentru 
tineret, iar numărul efectiv de alele este de 1,36 pentru categoria „ maturi” şi de 1,35 pentru tineret. 
Valorile medii ale heterozigoţiei aşteptate sunt apropiate pentru  cele două categorii de arbori He = 
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0,252 pentru arborii maturi, respectiv He = 0,217 pentru tineret. Valorile medii ale coeficientului de 
consangvinizare (F) indică, pentru ambele categorii de arbori, un exces de heterozigoţi mai ridicat în 
cazul arborilor maturi (F = -0,189) şi mai redus pentru categoria tineret (F = -0,031), valoarea F mai 
apropiată de 0 în cazul generaţiei tinere indicând faptul că această se găseşte mai aproape de starea de 
echilibru decât generaţia matură.   
  Analiza diversităţii genetice la nivel subpopulaţional, în funcţie de stadiul de dezvoltare 
ontogenetică, indică faptul că valorile parametrilor care descriu diversitatea genetică sunt apropiate 
pentru cele două stadii considerate, cu o oarecare variaţie la nivelul arborilor din categoria celor tineri 
(puieţi), care îşi găseşte explicaţia  în mărimea eşantionului (un număr mai mare de arbori analizaţi), 
sau  în lărgirea bazei genetice la nivel de regenerare naturală, ţinând cont de numărul de alele prezente.  
 

Tabelul 4.21 Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul categoriei de arbori „tineret” în  
suprafaţa Slătioara 

Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  „young”  trees category in the Slătioara plot 
Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,27 0,184 0,213  0,135 
IDH-B 2 1,02 0,019 0,019 -0,010 
SKDH-A 3 1,09 0,078 0,084  0,080* 
PGM-A 4 1,08 0,078 0,075 -0,029 
MDH-C 2 1,05 0,049 0,047 -0,025 
MNR-A 2 1,64 0,534 0,391 -0,364* 
GOT-C 3 1,99 0,583 0,499 -0,168 
PGI-B 3 1,80 0,447 0,445 -0,003 
LAP-B 3 1,22 0,165 0,184  0,103 
Media 2,6 1,35 0,237 0,217 -0,031 

Notă: *p<0,05 

  
 4.3.1.2 Autocorelaţia spaţială 
 
  Rezultatele analizei privind  autocorelaţia spaţială pentru  arborii din categoria „tineret” (N = 
103) şi „maturi”  sunt prezentate în figura 4.11 a şi b. Pentru arborii incluşi în categoria „tineret”  
(diametrul de bază <20cm), care corespund regenerării naturale, se observă că distribuţia genotipurilor 
este randomizată pe majoritatea intervalelor de distanţă, excepţie intervalul 35-45 m, unde se constată 
o uşoară segregare a genotipurilor, pentru ca apoi în jurul distanţei de 90 m, să  se constate o valoare 
pozitivă semnificativă a autocorelaţiei spaţiale. 
a) b) 

 

Fig. 4.11  Corelograma coeficientului de autocorelaţie (r)   pentru tineret şi arbori maturi în suprafaţa Slătioara  
Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) for young and mature trees in the Slătioara plot 
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  Analizând valorile coeficientului de autocorelaţie spaţială pentru categoria  „arbori maturi”, se 
observă că valorile acestuia sunt apropiate de 0 (absenţa autocorelaţiei spaţiale),  doar pe ultimele 
clase de distanţă (80-100 m) constatându-se o autocorelaţie spaţială pozitivă, însă  nesemnificativă 
(linia albastră care reprezintă valoarea r nu depăşeşte liniile roşii, care reprezintă intervalul de 
încredere) (figura 4.11 b).   
  Din punct de vedere al autocorelaţiei spaţiale, importanţă prezintă primele clase de distanţă şi - 
după cum se constată analizând arborii maturi şi tineri, separat pentru clasele de distanţă 10-20 m - 
valorile coeficientului r sunt apropiate de 0, corespunzătoare unei distribuţii aleatorii a genotipurilor în 
cadrul suprafeţei, explicabilă prin selecţia naturală care are loc odată cu înaintarea în vârstă.  
  Situaţia se schimbă atunci când se analizează autocorelaţia spaţială pentru toţi arbori cartaţi din 
suprafaţa de probă de  0,5 ha (N = 118).  O autocorelaţie spaţială pozitivă semnificativă în această 
situaţie există pe intervalul 10-18 m (fig. 4.12). Valoarea coeficientului de autocorelaţie (r = 0,020) 
este totuşi redusă în condiţiile în care o valoare a coeficientului r = 0,25 se referă la structuri familiale 
half-sibling (Jones et al., 2006), indicând totuşi o distribuţie structurată spaţial a genotipurilor faţă de 
cea aşteptată prin hazard.  De asemenea, acest model de structură genetică spaţială indică o limitare în 
ceea ce priveşte dispersia seminţelor, care în cadrul suprafeţei Slătioara se concretizează prin existenţa 
unor nuclee de regenerare în jurul unui arbore matur, fapt confirmat de studii care consideră că la 
molid dispersia majorităţii seminţelor nu depăşeşte înălţimea medie a arborelui. 
 
 

 

 
 
 
Fig. 4.12 Corelograma coeficientului de autocorelaţie     

(r) în suprafaţa Slătioara 
Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) in    the 

Slătioara plot 

  În cazul suprafeţei Slătioara, un aspect particular îl reprezintă concurenţa interspecifică (fagul 
fiind bine reprezentat la nivelul regenerării naturale), aspect ce este încă puţin studiat din perspectiva  
influenţei asupra în modelării structurii genetice a populaţiilor. 

 4.3.2 Structura genetică microspaţială în populaţia Giumalău  

  În populaţia Giumalău, în cadrul suprafeţei de probă au fost analizaţi 137 arbori cu d1,3 > 20 
cm şi 102 arbori cu d1,3 < 20 cm. În cadrul acestei suprafeţe, majoritatea arborilor se încadrează în 
categoriile 15-25 cm.  
 
 4.3.2.1 Diversitatea genetică  
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  În suprafaţa Giumalău, pentru cei nouă loci polimorfi analizaţi au fost identificate 27 de alele,   
cu o medie de 3,0 alele per locus. Valoarea obţinută este superioară celei determinate în cazul în care 
s-au analizat populaţiile naturale de molid, atât datorită excluderii locilor monomorfi, cât şi datorită 
diferenţei în ceea ce priveşte mărimea probei. Este cunoscut faptul că posibilitatea de a identifica o 
alelă creşte odată cu mărimea eşantionului.  
  Valorile diversităţii genetice sunt apropiate pentru cele două categorii de arbori, cu valori uşor 
mai ridicate pentru arborii maturi. Astfel, numărul efectiv de alele per locus este de 1,32 în cazul 
arborilor maturi (tabelul 4.22) şi de 1,29 în cazul tineretului (tabelul 4.23). Valorile heterozigoţiei 
aşteptate sunt de asemenea apropiate, fiind de 0,201 pentru arborii maturi şi de 0,190 în cazul 
tineretului.  
 

Tabelul 4.22  Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul arborilor maturi în suprafaţa 
Giumalău 

Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  mature trees in the Giumalău  plot 
Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,08 0,080 0,077 -0,042 
IDH-B 2 1,06 0,029 0,057 0,485*** 
SKDH-A 5 1,10 0,102 0,099 -0,037 
PGM-A 3 1,05 0,057 0,056 -0,022 
MDH-C 2 1,05 0,036 0,050 0,267** 
MNR-A 2 1,73 0,611 0,424 -0,440** 
GOT-C 5 1,97 0,492 0,493 0,001 
PGI-B 2 1,61 0,373 0,379 0,017 
LAP-B 4 1,21 0,139 0,175 0,209*** 
Media 3,0 1,32 0,213 0,201 0,049 
 

Notă. *P<0,05; **P<0,01; P***<0,001.  
 
  Valoarea medie a indicelui de fixare (F) este mai ridicată pentru categoria tineret (F = 0,079), 
faţă de arborii maturi (F = 0,049) şi indică, în ambele situaţii, un exces de homozigoţi.  
 
Tabelul 4.23 Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul arborilor din categoria „ tineret” 

în suprafaţa Giumalău 
Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  „young”  trees category in the Giumalău  plot 
Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,10 0,059 0,093 0,369*** 
IDH-B 2 1,06 0,020 0,057 0,657*** 

SKDH-A 5 1,08 0,078 0,076 -0,027 
PGM-A 3 1,06 0,060 0,058 -0,026 
MDH-C 2 1,04 0,039 0,038 -0,020 
MNR-A 2 1,51 0,430 0,338 -0,274** 
GOT-C 4 2,00 0,535 0,501 -0,069 
PGI-B 4 1,63 0,422 0,390 -0,082 
LAP-B 4 1,18 0,130 0,159 0,181 
Media 3,11 1,29 0,197 0,190 0,079 

 

Notă: *P<0,05; **P<0,01; P***<0,001.  
 

  Testul χ2 indică abaterii semnificative de la echilibrul Hardy-Weinberg, atât în cazul arborilor 
maturi, cât şi pentru tineret.  
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 4.3.2.2 Autocorelaţia spaţială 
 
   Autocorelaţia spaţială pentru ambele categorii de arbori este nesemnificativă, valoarea 
coeficientului de autocorelaţie fiind pe toate clasele de distanţă apropiată de 0. Modelul structurii 
spaţiale în populaţia matură diferă de cel din generaţia tânără (figura 4.13a). 
  În cadrul arborilor maturi, se poate observă o redusă autocorelaţie spaţială pozitivă pentru primii 15,m 
(nesemnificativă) şi mai ridicată pentru clasa de distanţă 90-100 m, în timp ce în cadrul tineretului 
distribuţia spaţială a genotipurilor este complet randomizată (figura 4.13b). 
 De menţionat faptul că astfel de structuri spaţiale randomizate sunt, în general, specifice pădurii 
cultivate şi mai puţin pădurii naturale.  
 
a)   b) 

   
 Fig. 4.13   Corelograma coeficientului de autocorelaţie (r) pentru arbori maturi şi tineret în suprafaţa Giumalău  
         Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) for young and mature trees in the Giumalău  plot 
 
 

       
Fig. 4.14 Corelograma coeficientului de autocorelaţie 
(r) pentru suprafaţa Giumalău 
Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) in the 
Giumalău  plot 

  În situaţia în care se determină autocorelaţia spaţială multilocus pentru toţi arbori analizaţi din 
suprafaţa de probă (N = 239), corelograma indică o foarte redusă autocorelaţie pozitivă pentru prima 
clasă de distanţă (10 m) (figura 4.14). Pentru restul intervalului, corelograma prezintă o formă 
neregulată, cu oscilaţii între valori pozitive şi negative ale coeficientului r,  însă nesemnificative. 

 4.3.3 Structura genetică microspaţială în populaţia Călimani  

  În suprafaţă Călimani, în categoria arborilor maturi au fost incluşi indivizii cu diametrul de 
bază mai mare de 10 cm (N = 82),  iar în categoria „tineret” cei cu diametrul de bază mai mic de 10 
cm (N = 173). Cea mai mare pondere o au puieţii din clasa 5 cm.  

 4.3.3.1 Diversitatea genetică  
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  Din analiza valorilor parametrilor diversităţii genetice nu se observă diferenţe majore între cele 
două categorii de arbori (stadii de dezvoltare). 

Tabelul 4.24 Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul arborilor maturi în suprafaţa 
Călimani 

Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  mature trees in the Călimani   plot 
Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,28 0,207 0,223 0,072 
IDH-B 2 1,01 0,012 0,012 -0,006 
SKDH-A 3 1,11 0,110 0,104 -0,052 
PGM-A 3 1,05 0,024 0,093 -0,020 
MDH-C 2 1,10 0,049 0,048       0,737** 
MNR-A 2 1,64 0,537 0,393     -0,367** 
GOT-C 4 2,01 0,390 0,505  0,227 
PGI-B 4 1,45 0,366 0,311 -0,176 
LAP-B 3 1,22 0,195 0,180  -0,083 
Media 2,7 1,32 0,210 0,208  0,037 

 

 Notă: *P<0,05; **P<0,01; P***<0,001.  
 

  Numărul mediu de alele pentru cei nouă loci analizaţi variază în limite foarte strânse,  între 2,7 
la arbori maturi  respectiv, 2,6 pentru tineret. 

 
Tabelul 4.25  Parametrii diversităţii genetice pentru cei 9 loci polimorfi la nivelul categoriei „tineret” în suprafaţa 

Călimani 
Genetic diversity parameters for the nine polymorphic locies in the  „young”  trees category in the Călimani  plot 

Locus A ne Ho He F 
IDH-A 2 1,14 0,105 0,130  0,194* 
IDH-B 1 1,00 0,000 0,000 0,000 
SKDH-A 3 1,06 0,058 0,057 -0,025 
PGM-A 3 1,05 0,052 0,051 0,255 
MDH-C 2 1,08 0,058 0,078 -0,021 
MNR-A 2 1,72 0,587 0,420 -0,400 
GOT-C 3 1,92 0,494 0,480 -0,029 
PGI-B 4 1,62 0,337 0,385      0,124** 
LAP-B 4 1,17 0,116 0,146 0,205 
Media 2,6 1,31 0,201 0,194 0,034 
Notă: *P<0,05; **P<0,01; P***<0,001. 
  

  Şi pentru heterozigoţia observată şi aşteptată valorile sunt mai scăzute pentru tineret (Ho = 
0,201 şi He = 0,194), faţă de arborii maturi (Ho = 0,210 şi He = 0,208) (tabelul 4.24 şi tabelul 4.25). 
Valorile pozitive ale indicelui de fixare (F) indică existenţa unui exces de homozigoţi atât în generaţia 
matură, cât şi în generaţia tânără, însă fără a indica o posibilă consangvinizare (F = 0,037,  respectiv F 
= 0,034). Dacă pentru arborii maturi, la majoritatea locilor se constată un exces de heterozigoţi, în 
generaţia tânără majoritatea locilor prezintă un exces de homozigoţi (tabelul 4.24  şi tabelul 4.25). 

 4.3.3.2 Autocorelaţia spaţială  
 
  Rezultatele autocorelaţiei spaţiale pentru arborii din suprafaţa Călimani sunt prezentate în 
figurile  4.15 (a şi b) şi 4.16. 
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a)  b) 

 
Fig. 4.15 Corelograma coeficientului de autocorelaţie (r) pentru arbori maturi şi tineret în suprafaţa Călimani 
    Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) for young and mature trees in the Călimani  plot 

   
  O valoare pozitivă semnificativă a autocorelaţiei spaţiale la arborii maturi  apare pentru 
intervalul  10-15 m, iar o alta în jurul distanţei de 60 m. Pentru intervalul corespunzător clasei de 
distanţă de 30 m se poate observa o autocorelaţie semnificativă negativă, adică distribuţia 
genotipurilor este mai puţin structurată decât s-ar aştepta prin hazard. De remarcat în cazul acestei 
categorii este amplitudinea mare de variaţie a coeficientului de autocorelaţie r,  ale cărui valori 
descresc de la 0,057  la -0,030 pe un interval de 30 de metri.  
  Pentru arborii din categoria „tineret”, autocorelaţia spaţială multilocus relevă o mai slabă 
structurare, comparativ cu arborii maturi, o valoare pozitivă semnificativă a coeficientului r 
remarcându-se doar pe un interval mic de distanţă (<10 m) (figura. 4.15b).   

 
 

Fig. 4.16 Corelograma coeficientului de autocorelaţie 
(r) pentru suprafaţa Călimani 

Correlograms of autocorrelation coefficient  (r) in the 
Călimani  plot 

 

  Aceeaşi autocorelaţie pozitivă semnificativă se menţine şi în cazul analizei tuturor arborilor din 
suprafaţa de probă pentru primii 18 m (figura 4.16), pentru restul distanţei arborii fiind distribuiţi 
randomizat, însă valorile coeficientului r nu variază în limite restrânse ca şi în cazul suprafeţelor 
Slătioara şi Giumalău.  
 
 4.3.4   Discuţii  

  Parametrii diversităţii genetice şi autocorelaţia spaţială arată un model diferit în cadrul celor 
trei populaţii investigate şi, cel puţin din datele prezentate, pare a fi influenţată de tipul de ecosistem şi 
de dinamica regenerării naturale, orice influenţă antropică fiind exclusă, cel puţin teoretic. 
 Diferenţele dintre categoriile de arbori desemnate pe baza stadiilor de dezvoltare  (nivel temporal) sunt 
foarte mici şi cu tendinţa ca valorile parametrilor diversităţii genetice să fie uşor mai ridicate în cazul 
arborilor maturi. O diferenţiere genetică redusă între arbori din diferite clase de vârstă a fost raportată 
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şi pentru alte specii - Pinus contorta (Konwles, 1984), Fagus sylvatica (Merzeau ez al., 1994), Abies 
alba (Longauer, 1998) etc.   
  Rezultatele obţinute corespund celor menţionate mai sus şi în ceea ce priveşte creşterea 
heterozigoţiei odată cu vârsta, un exces de heterozigoţi faţă de echilibrul Hardy-Weinberg fiind  
întâlnit frecvent în arboretele mature de conifere, mai ales în condiţii extreme de vegetaţie (Longauer, 
1998). Totuşi, în arboretele Giumalău şi Călimani avem un uşor deficit de heterozigoţi, chiar dacă nu 
se poate vorbi de consangvinizare. O  posibilă explicaţie în ceea ce priveşte creşterea heterozigoţiei în 
timp este dată de selecţia împotriva homozigoţilor. Trebuie reţinută  ideea că izoenzimele sunt markeri 
neutri, şi prin urmare, selecţia nu afectează variaţia la nivelul acestor markeri. Totuşi, se cunosc 
situaţii în care selecţia acţionează la nivelul unor sisteme enzimatice, cum ar fi phosphoglucose 
isomerase (PGI), alcohol dehydrogenase ori isocitrate dehydrogenase (IDH). Gömöry et al. (2010) dau 
ca exemplu diferenţele întâlnite în distribuţia alelelor la nivelul unor loci genici la brad, de-a lungul 
unui gradient termic, ca unul dintre exemplele în care semnificaţia adaptativă a izoenzimelor a fost 
testată. Faptul că, la nivel temporal, diversitatea genetică nu înregistrează diferenţe majore în generaţia 
juvenilă, arată că informaţia genetică este transmisă generaţiilor viitoare în condiţii de competiţie şi de 
eliminare naturală puternice.  
  Majoritatea studiilor realizate până în prezent, care vizează autocorelaţia spaţială în cazul 
populaţiilor cu areal continuu, cum este şi cazul molidului, relevă o grupare redusă a genotipurilor, 
excepţie făcând cazurile în care are loc reproducerea vegetativă. La molid, studiile efectuate indică o 
slabă autocorelaţie spaţială pe primele clase de distanţă, atât la nivel izoenzimatic (Leonardi et al., 
1996; Gömöry & Paule, 2004), cât şi la  nivelul markerilor RAPD (Bucci & Menozzi, 1995; Bucci & 
Menozzi, 2002). Autocorelaţia spaţială pozitivă pe distanţă mică este, în general, un indicator pentru o 
structură familială sau pentru o reproducere vegetativă (Hamrick & Nanson, 1996). Molidul se 
caracterizează printr-o rată ridicată de polenizare încrucişată - unii autori estimând procentul de 
autopolenizare la 11-18% (Muona et al., 1990) - şi printr-un flux de gene accentuat prin intermediul 
dispersiei polenului cu ajutorul vântului. Pe de altă parte, Gömöry & Paule (2004) apreciază că, la 
molid, deşi polenul este transportat pe distanţe lungi, cea mai mare rată a polenizării se realizează între 
arborii învecinaţi, iar majoritatea seminţelor cad în apropierea arborelui matern.  

În studiul de faţă, analiza multilocus a autorelaţiei spaţiale în arborete naturale de molid arată o 
grupare spaţială foarte redusă a genotipurilor în cadrul suprafeţelor cartate, similară cu cea consemnată 
în studiile anterioare.  

În populaţia Călimani, gruparea genotipurilor în primele clase de distanţă este mai pronunţată 
decât în cazul Slătioara, unde se remarcă de asemenea o autocorelaţie pozitivă semnificativă în primii 
15 metri. În populaţia Slătioara, structurarea spaţială pare a fi rezultatul unei dispersii limitate a 
seminţelor, determinată de competiţia interspecifică (arboretul fiind un amestec de răşinoase cu fag) şi 
reducerea semnificativă a arborilor seminceri. Aceasta se observă şi din distribuţia arborilor în arboret, 
care predispune la crearea de  grupuri în jurul arborilor maturi. Epperson et al. (1992) enumeră printre 
factorii care determină formarea de grupuri în populaţiile de arbori, limitarea dispersiei seminţelor şi 
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selecţia la nivel microspaţial, determinată de diferenţele de condiţii  microstaţionale. În particular, 
ipoteza interacţiunii interspecifice între arborii învecinaţi cu genotipuri specifice se estimează că poate 
determina o structurare microspaţială la nivelul respectivei populaţii, însă nu se cunosc studii care să 
determine interacţiunile între specii în determinarea variaţiei genetice (Wehenkel et al., 2007).  

Populaţia Călimani, pe de altă parte,  este un arboret de limită altitudinală, care vegetează în 
condiţii extreme şi, prin urmare, reproducerea vegetativă sau încrucişarea între arbori înrudiţi nu este 
exclusă, fiind raportată şi în alte studii realizate la molid (Scotti, et al., 2009)  

Pentru populaţia Giumalău, putem spune că densitatea arboretului este cea care determină 
structura genetică spaţială, prin controlul pe care îl exercită asupra distribuţiei regenerării naturale, şi 
se manifestă prin absenţa unei structuri genetice spaţiale, asta deoarece seminţele germinează doar 
acolo unde condiţiile  de microhabitat permit acest lucru (goluri în arboret, disponibilitatea lemnului 
mort).  

Pe lângă aspectele ce ţin de biologia speciei  şi de dinamica regenerării naturale, mai trebuie 
menţionate şi unele aspecte legate de  managementul silvic. Dacă pentru Slătioara şi Călimani 
posibilitatea unor intervenţii poate fi exclusă,  pentru arboretul  Giumalău eventuale intervenţii umane, 
inclusiv prin regenerări artificiale, ar fi putut determina diferenţele în ceea ce priveşte structura 
genetică spaţială. De asemenea, se impune precizarea că suprafeţele cartate au avut o întindere relativă 
redusă (0,5 ha) şi poate exista posibilitatea ca să nu fi fost surprinsă complet variaţia spaţială, unele 
grupuri compacte putând excede limitele suprafeţei de probă. 

Structura genetică spaţială pare a fi mai pronunţată în arboretele de limită altitudinală, mai 
redusă în arboretele de amestec, cu o competiţie interspecifică ridicată; aceasta nu se evidenţiază  în 
cazul unui arboret pur de molid (unde planează suspiciunea unei influenţe antropice) suprafaţa  
Giumalău se poate să fi fost afectată de extrageri în urma doborâturilor de vânt anterioare şi urmate 
apoi de completări. Absenţa structurii genetice spaţiale este specifică arboretelor instalate artificial, iar 
aceasta, corelată cu un grad ridicat de consangvinizare, poate indica contribuţia unui  număr redus de 
arbori materni (Gömöry et al., 2006).  

Datele referitoare la structura şi diversitatea genetică în populaţii naturale (virgine) pot 
constitui un punct de plecare în monitorizarea efectelor modului de regenerare asupra nivelului şi 
modalităţii de variaţie genetică din pădurea naturală iar, pe de altă parte, în managementul conservării 
resurselor genetice, cu accent pe conservarea diversităţii genetice a populaţiilor locale.  

Orice lucrare de refacere în arii forestiere protejate trebuie să aibă în vedere utilizarea de 
materiale de reproducere de origine locală şi aceasta în condiţiile în care există o bună documentare, 
care să confirme autenticitatea sursei. Studiile la scară redusă pot aduce informaţii importante asupra 
diversităţii genetice a arboretelor, putând confirma/infirma gradul de naturalitate al acestora. 

O altă utilizare probabilă a datelor genetice spaţiale la nivel de arbore se întrevede în condiţiile 
actuale ale dezvoltării unor modele de simulare a arboretelor tot mai complexe, în care datele genetice 
la nivel de arbore devin date de intrare (de ex. Forgem). În acest fel,valorizarea acestora creşte, 
contribuind la o mai bună explicare a proceselor la nivel de arbore sau arboret. 



58 

 

 
 4.4 Influenţa originii arboretului asupra structurii genetice a populaţiilor investigate 

  Pentru evidenţierea influenţei originii arboretului asupra structurii genetice a populaţiilor de 
molid s-au efectuat analize izoenzimatice în populaţiile naturale Slătioara, Demăcuşa, Argel şi 
Giumalău, dar şi în arborete artificiale adiacente, precum şi într-un arboret artificial de molid instalat 
în afara arealului natural de vegetaţie.  

4.4.1 Analiza comparativă a diversităţii genetice între populaţii naturale şi plantaţii  adiacente 
 
 4.4.1.1 Diversitatea genetică  
 
  Pentru cei 14 loci genici analizaţi au fost identificate un număr de 38 de alele; locusul MDH-A 
a fost găsit monomorf la toate populaţiile analizate. Din analiza comparativă a frecvenţelor alelice 
pentru cele două tipuri de populaţii considerate - naturale şi artificiale - se poate observa că, pentru 
majoritatea locilor, nu există diferenţe majore. Prin urmare, încercarea de a găsi unele indicii cu privire 
la originea arboretelor artificiale (locală sau străină) este problematică. Se remarcă totuşi locusul 
SKDH-A, pentru care - din numărul total de aproximativ 800 de arbori din populaţiile naturale, 
analizaţi zonal şi microspaţial - alela SKDH-A7 nu a fost identificată. În schimb, aceasta apare în 
arboretul Păltinoasa cu o frecvenţă de 4,3%.  
  Diferenţe între populaţiile naturale şi plantaţii se pot observa şi la nivelul alelelor IDH-A2, 
MNR-A2 şi GOT-C2 pentru care se constată valori mai ridicate în cazul arboretelor artificiale faţă de 
populaţiile naturale.  
  Pentru locusul IDH-A alela A2  prezintă în arboretele artificiale frecvenţe în medie cu 50% mai 
mari faţă de cele din populaţiile naturale. Astfel, în populaţia naturală  Demăcuşa alela A2 are o 
frecvenţa relativă de 0,032 iar în plantaţie de 0,044;  în populaţia Giumalău aceasta are o frecvenţă de 
0,034 iar în plantaţia adiacentă, de 0,064. În populaţia Argel, frecvenţa alelei variază de la 0,036 în 
populaţia naturală, la 0,100 în arboretul artificial.  

 Un alt caz de diferenţiere între 
populaţiile naturale şi plantaţii se remarcă la 
nivelul locusului genic GOT-C unde frecvenţa 
alelei C2 excede valoarea de 0,400 în cazul 
arboretelor artificiale, în timp ce în populaţiile 
naturale frecvenţa relativă a acesteia se 
situează în jurul valorii de 0,300 (figura 4.17). 

Fig. 4.17 Frecvenţa relativă a alelei GOT-C2 în populaţii 
                            naturale şi plantaţii 
                Relative frequency of GOT-C2 allele in natural 
                        populations and plantations 
 

  În ceea ce priveşte identificarea unor alele rare situaţia se prezintă după cum urmează: 
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 - alela LAP-B1 cu o frecvenţă de 1,5 % a fost identificată în plantaţia Demăcuşa; 
 - alela SKDH-A7 cu o frecvenţă de 4,3 % a fost identificată în plantaţia Păltinoasa; 
- alela IDH-B4 cu o frecvenţă de 1,9% şi GOT-B3 cu o frecvenţă de 1,9% au fost găsite numai în 
populaţia naturală Slătioara.  
  Frecvenţele alelelor specifice sunt în toate cazurile mai mici de 5%, ceea ce face dificilă 
compararea populaţiilor pe baza acestora, având în vedere faptul că probabilitatea de a identifica o 
alelă într-un eşantion de 100 de exemplare este de 0,056, pentru un nivel de semnificaţie de 95% 
(Gregorius, 1980 citat de Konnert, 1995).   

 
Tabelul 4.26 Parametri diversităţii genetice intrapopulaţionale în populaţii naturale şi plantaţii  de molid 

Intrapopulational genetic diversity parameters in natural populations and plantation 
Parametri 
genetici 

Populaţia 
Demăcuşa Argel Slătioara Giumalău Păltinoasaa

aa Natural
lll 

Artificial Natural Artificial Natural Artificial Natural Artificial Artificial 
 P(%) 71,43 57,14 57,14 50,00 71,43 78,57 57,14 64,29 71,43 

A/L 2,00 1,86 1,79 1,64 2,00 2,21 1,71 1,71 1,92 

ne 1,22 1,26 1,17 1,21 1,22 1,27 1,17 1,21 1,23 

F 0,014 0,070 0,028 -0,102 -0,086 -0,036 0,068 -0,043 0,060 

  
  Proporţia locilor polimorfi variază între 50 şi 71,43%, mai scăzută în cazul arboretelor 
artificiale Demăcuşa şi Argel, comparativ cu populaţia naturală, şi mai mare decât în populaţia 
naturală pentru Giumalău (tabelul 4.26). În cadrul arboretului artificial Păltinoasa proporţia locilor 
polimorfi este comparabilă cu cea din populaţiile naturale analizate (P = 71,43%) 
  Numărul mediu de alele per locus (A/L) variază între 1,64 şi 2,21. Valori mai ridicate în ceea 
ce priveşte numărul mediu de alele per locus din populaţiile naturale, comparativ cu arboretele 
artificiale, se regăsesc în cazurile Demăcuşa şi Argel (2,00 faţă de 1,86 respectiv, 1,79 faţă de 1,64).  
Numărul efectiv de alele per locus (ne) variază între 1,17 şi 1,26 (tabelul 4.26), valorile fiind mai 
ridicate în arboretele artificiale, faţă de populaţiile naturale, aspect valabil în toate cele patru situaţii de 
perechi de arborete, inclusiv în plantaţia Păltinoasa. 
  Heterozigoţia aşteptată (He) este mai ridicată în plantaţii, faţă de populaţiile naturale, în toate 
cele patru cazuri analizate. Valoarea maximă a heterozigoţiei aşteptate a fost identificată pentru 
Slătioara, atât în populaţia naturală (He = 0,152), cât şi în arboretul artificial (He = 0,169), iar valoarea 
minimă s-a stabilit pentru populaţia Argel, atât în populaţia naturală (He = 0,108), cât şi în plantaţie 
(He = 0,129). De remarcat  faptul că arboretul artificial Păltinoasa are heterozigoţia aşteptată 
superioară celei din arboretele naturale, cu excepţia populaţiei Slătioara.  
  Indicele de fixare (F), care indică abaterea de la echilibrul Hardy-Weinberg, arată că 
populaţiile naturale se caracterizează printr-un deficit de heterozigoţi (valoarea indicelui de fixare este 
pozitivă), iar plantaţiile, în general, printr-un exces de heterozigoţi.  
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 4.4.1.2 Diferenţierea genetică între populaţiile naturale şi plantaţii  
 
  Testul χ2 utilizat pentru a testa omogenitatea frecvenţelor alelice absolute în şi între populaţiile 
naturale şi plantaţii arată că locii genici SKDH-A, PGI-B şi LAP-B pot conduce la o discriminare între 
populaţiile naturale şi plantaţii. La nivelul locusului genic SKDH-A se constată deviaţii semnificative, 
atât între populaţii naturale şi plantaţii, cât şi între populaţiile naturale şi plantaţii analizate separat 
(tabelul 4.27). 

Tabelul 4.27 Analiza comparativă a distribuţiei frecvenţelor alelice în populaţiile  naturale şi  plantaţii  determinată 
prin intermediul testului χ2 

Comparative analysis of the distribution of  allele frequencies in natural populations and plantation determined by Chi-
square 

Locus Populaţii naturale şi plantaţii Populaţii naturale Plantaţii 

χ2 GL Nivel  de 
semnificaţie 

χ2 GL Nivel  de 
semnificaţie 

χ2 GL Nivel  de 
semnificaţie 

IDH-A 4,38 8 ns - - NT - - NT 
IDH-B 8,97 8 ns - - NT 0 0 NT 
SKDH-A 58,3 24 *** 11,1 6 * 29,8 12 ** 
PGM-A 21,2 16 ns 10,6 6 * 6,6 8 ns 
PGM-B 13,9 16 ns 6,8 6 ns 6,2 8 ns 
GOT-B 20,1 16 ns 8,3 6 ns - - NT 
GOTC 21,6 16 ns 2,7 6 ns - - NT 
PGI-B 42,5 24 ** 9,1 9 ns 15,6 8 ** 
LAP-B 42,2 32 * 5,6 6 ns 20,1 16 ns 
Notă: Locii monomorfi şi cei cu clase de mărime mici au fost excluşi de la analiză  GL – grade de libertate; NT-netestat 
(mărimea clasei prea mică); ns-nesemnificativ; * P<0,1; **P<0,05; ***P<0,001. 

  De altfel, s-a menţionat că alela SKDH-A7 a fost identificată numai în plantaţia Păltinoasa cu 
frecvenţă o relativă de 0,043. Abateri semnificative pentru un interval de încredere de 95% se constată 
şi la nivelul locusului PGI-B, între populaţiile naturale şi plantaţii, dar şi între plantaţii analizate 
separat. 
  Distanţele genetice Nei. Distanţele genetice Nei, calculate pentru a  cuantifica diferenţele 
dintre perechile de populaţii analizate, variază în limite foarte strânse. Din matricea distanţelor 
genetice Nei (1978), se observă că cele mai apropiate din punct de vedere genetic sunt populaţiile 
Slătioara (natural şi plantaţie), valoarea distanţei genetice fiind de 0,001, iar cele mai îndepărtate sunt 
populaţiile Giumalău (natural şi plantaţie), valoarea distanţei genetice fiind 0,006 (tabelul 4.28). Dacă 
analizăm fiecare din arboretele artificiale din perspectiva apropierii sau diferenţierii genetice faţă de 
populaţiile naturale, se constată că între plantaţia Giumalău şi populaţiile naturale se înregistrează cele 
mai ridicate valori: 0,006 (Giumalău–Giumalău natural), 0,005 (Giumalău– Slătioara natural), 0,009 
(Giumalău–Argel natural) şi 0,007 (Giumalău–Demăcuşa natural), cu o valoare medie de 0,0056, 
urmată de plantaţiile Demăcuşa şi Argel.  Se observă că distanţa genetică dintre  arboretul artificial 
Păltinoasa şi restul arboretelor artificiale este mai redusă, fiind egală cu 0,001 între aceasta, repectiv 
arboretele Argel, Slătioara şi Giumalău, egală cu 0,004 între acest arboret şi arboretul Demăcuşa. Mai 
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mică decât ne-am fi aşteptat este şi distanţa genetică între arboretul Păltinoasa şi populaţiile naturale 
Giumalău (0,003), Slătioara (0,002), Argel (0,004) şi Demăcuşa (0,003). Media distanţelor genetice 
între plantaţii şi populaţiile naturale este de 0, 004, mai mare faţă de mediile înregistrate între plantaţii 
(0,003 cu variaţie între 0,001 şi 0,008) şi populaţii naturale (0,002 cu variaţie între 0,001 şi 0, 004). 
 
  

Tabelul 4.28  Matricea distanţelor genetice Nei (1978) (sub diagonală) şi valorile FST (deasupra diagonalei) pentru 
populaţiile analizate 

Matrix of Nei’s genetic distances (below diagonale) and FST values (above diagonale) for analyzed populations 
 Demăcuşa A Argel A Slătioara A Giumalău  

A  
Păltinoasa A Giumalău N Slătioara N Argel N Demăcuşa N 

Demăcuşa A *** 

 

0.019 0.013 0.021 0.012 0.022 0.016 0.030 0.013 
Argel A 0.004 *** 0.014 0.019 0.011 0.025 0.014 0.019 0.015 
Slătioara A 0.003 0.003 *** 0.010 0.007 0.012 0.006 0.019 0.005 
Giumalău  A 0.008 0.004 0.004 *** 0.009 0.016 0.015 0.029 0.016 
Păltinoasa A 0.004 0.001 0.001 0.001 *** 0.012 0.013 0.018 0.013 
Giumalău N 0.008 0.007 0.003 0.006 0.003 *** 0.016 0.018 0.013 
Slătioara N 0.003 0.003 0.001 0.005 0.002 0.004 *** 0.018 0.007 
Argel N 0.009 0.005 0.004 0.009 0.004 0.002 0.004 *** 0.013 
Demăcuşa N 0.003 0.005 0.001 0.007 0.003 0.003 0.001 0.003 *** 

  
   
  Diferenţierea genetică dintre populaţii, estimată prin intermediul indicelui de diferenţiere FST, 
este prezentată în tabelul 4.28 (deasupra diagonalei). Pe ansamblu, diferenţierea genetică este redusă 
(FST  = 0,015). În cadrul perechilor populaţie naturală–arboret artificial, diferenţierea maximă a fost 
înregistrată între plantaţia şi populaţia naturală Argel (FST = 0,019), urmată de plantaţia şi populaţia 
naturală Giumalău (FST = 0,016). Mai apropiate din perspectiva FST  se consideră şi în acest caz 
plantaţia şi populaţia naturală Slătioara (FST  = 0,006). 
  Dacă se analizează fiecare plantaţie prin comparaţie cu populaţiile naturale în ansamblu, atunci 
diferenţiere netă se înregistrează pentru  plantaţia Demăcuşa (FST = 0,020), urmată de plantaţia 
Giumalău cu valoarea FST  egală cu 0,019.  
  În interiorul grupurilor, valorile FST  relevă diferenţierea redusă dintre plantaţia Păltinoasa şi 
plantaţiile Slătioara şi Giumalău (FST = 0,007, respectiv FST = 0,009), dar şi diferenţierea genetică 
pronunţată între plantaţia Giumalău şi plantaţiile Demăcuşa şi Argel (FST = 0,021, respectiv FST = 
0,019). Pentru populaţiile naturale, diferenţele sunt, în general apropiate, cu excepţia diferenţierii 
dintre populaţia Slătioara şi Demăcuşa, care se situează la nivelul a 0,007. Având în vedere faptul că 
diferenţierea relativă redusă dintre populaţiile Demăcuşa şi Argel este explicabilă prin localizarea  
geografică apropiată, diferenţierea redusă dintre populaţiile Demăcuşa şi Slătioara nu poate fi 
explicată decât prin originea şi evoluţia lor comună. Pentru arboretele artificiale, gradul de diferenţiere 
nu este corelat cu distanţa geografică; arboretele Demăcuşa şi Argel, deşi apropiate geografic, au o 
valoare a indicelui de diferenţiere egală cu  0,019, fapt explicabil având în vedere originea lor 
necunoscută.  
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  Analiza varianţei moleculare (AMOVA) evidenţiază faptul că variaţia genetică între cele două 
grupuri de populaţii analizate - plantaţii şi populaţii naturale - dar şi în interiorul grupurilor este 
aproximativ egală şi se situează la nivelul a 2% din totalul variaţiei genetice observate. 
  Analiza componentelor principale (PCA), realizată pe baza distanţelor genetice Nei (Fig.4.36), 
evidenţiază faptul că procentul din variaţia totală explicat prin primele două componente principale 
este de 35,14 (PC1) şi 26,44 (PC2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  arboretele artificiale; ♦ populaţiile naturale 
Fig. 4.36  Analiza componentelor  principale pe baza distanţelor genetice Nei (1978) 

Principal component analysis based on Nei’s genetic distances 
 
 4.4.2 Estimarea fluxului local de gene  
 
 4.4.2.1 Diferenţierea genetică şi estimarea indirectă a fluxului de gene  
 
  Diferenţierea genetică  între puieţii din regenerare naturală, populaţia naturală sursă şi plantaţia 
adiacentă pentru populaţiile Slătioara, Demăcuşa, Argel şi Giumalău, estimată pe baza distanţelor 
genetice Nei (1978), este - aşa cum era de aşteptat - mai redusă între regenerarea naturală şi populaţia 
naturală sursă.  
  Dacă se analizează diferenţierea genetică pe baza FST, între populaţia naturală şi puieţii din 
regenerare naturală, pe de o parte, şi între plantaţia adiacentă şi regenerarea naturală din populaţia 
naturală, pe de altă parte, se observă diferenţierea redusă din cazul populaţiei Slătioara (FST  = 0,008) 
şi o diferenţiere  mai pronunţată (FST = 0,028) pentru plantaţia şi regenerarea naturală  Giumalău. 
  Dacă se compară populaţia naturală sursă cu regenerarea naturală, se observă că fluxul de gene 
estimat prin intermediul parametrului Nm înregistrează valori apropiate în populaţiile Slătioara şi 
Demăcuşa (Nm = 32,01, respectiv Nm = 34,05) şi o valoare mai  redusă în populaţia Giumalău unde 
parametrul Nm = 19,52 (Tabelul 4.29). Analizând diferenţierea genetică şi fluxul de gene între 
arboretele artificiale şi regenerarea naturală, valoarea parametrului Nm variază între 8,61 în Giumalău 
şi 30,32 în Slătioara. 
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Tabelul  4.29  Diferenţierea genetică  FST  şi numărul de migranţi per generaţie (Nm) între populaţiile naturale, 
plantaţii şi regenerarea naturală 

Genetic differentiation  (FST) and number of migrants per generations (Nm) among natural populations, plantations and 
natural regenerations 

Tipul  estimării Populaţia FST Nm 

Populaţia naturală – 
regenerare naturală 
 

Slătioara 0,007 32,01 

Demăcuşa 0,007 34,50 

Argel 0,009 27,29 

Giumalău 0,012 19,52 

Plantaţie-regenerare 
naturală 

Slătioara 0,008 30,32 

Demăcuşa 0,013 18,58 

Argel 0,026   9,26 

Giumalău 0,028   8,61 

 

Analizând diferenţierea genetică şi fluxul de gene între arboretele artificiale şi regenerarea 
naturală, valoarea parametrului Nm variază între 8,61 în Giumalău şi 30,32 în Slătioara. Dacă aceste 
diferenţe sunt explicabile, într-o oarecare măsură, datorită diferenţierii relativ reduse dintre populaţiile 
naturale şi arboretele artificiale, în cazurile Argel şi Giumalău fluxul de gene mai redus poate fi 
determinat de originea diferită a celor două plantaţii comparativ cu  populaţia naturală, şi de 
contribuţia mai redusă a populaţiei naturale, dată fiind distanţa mai mai mare faţă de populaţia 
naturală, comparativ cu situaţiile din Slătioara şi Demăcuşa.  

 
 4.4.2.2 Estimarea directă a fluxului de gene din plantaţii în populaţiile naturale  
 
  Pentru estimarea fluxului actual de gene din plantaţii în populaţiile naturale, s-a procedat la 
estimarea ratei de imigrare din plantaţie în populaţia naturală adiacentă şi la analiza parentală pentru 
puieţii din regenerare naturală din cadrul populaţiilor Slătioara şi Giumalău.  
 Estimarea ratei de imigrare. Pentru estimarea ratei de de imigrare (m) din arboretul artificial în 
populaţia naturală adiacentă prin examinarea modificării frecevenţelor alelice între populaţia naturală 
matură şi generaţia următoare, reprezentată de puieţii din regenerarea naturală, s-a aplicat metoda 
probabilităţii maxime implementată în programul MLNE 1.0 (Wang & Whitlock, 2003), plantaţiile 
fiind utilizate ca potenţială sursă de imigranţi.  

Rata de imigrare estimată la nivelul regenerării naturale este cuprinsă între 0 şi 52 %, valoarea 
maximă înregistrată în cazul arboretului Slătioara,  în cazurile arboretelor Demăcuşa şi Argel valorile 
ratei de imigrare fiind aproximativ egale şi situate la un nivel de 14 % (tabelul 4.30). Aceste rezultate 
relevă tendinţa ca fluxul de gene să fie mai accentuat în arboretele cu consistenţă redusă şi de vârstă 
înaintată şi  nu a putut fi evidenţiat în cazul populaţiei Giumalău. 
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Tabelul 4.30 Estimarea proporţiei de imigranţi din  plantaţia cu origine necunoscută în populaţia naturală 
adiacentă 

Estimating the proportion of immigrants from unknown origin plantation into the adjacent natural population 
 N m 95 % interval de încredere 

Slătioara 90 0.524 (0.138-1.000) 

Demăcuşa 95 0.140 (0.072-0.253) 

Argel 90 0.142 (0.037-0.396) 

Giumalău 90 0.000 - 

Notă.   N- mărimea eşantionului; m – rata de imigrare  

  Analiza parentală. Analiza parentală este o analiză complexă, care implică genotiparea tuturor 
indivizilor potenţiali părinţi din populaţia sursă. Luând în considerare cele două suprafeţe - Slătioara şi 
Giumalău - în care au fost cartaţi şi analizaţi toţi arborii pe o suprafaţă de 0,5 ha, pe baza probabilităţii 
maxime s-a încercat determinarea proporţiei puieţilor din fiecare suprafaţă în raport cu  potenţialii 
părinţi din  cadrul arboretului sau în afara acestuia (arboretul artificial adiacent).Setul de şase loci 
izoenzimatici utilizaţi permite identificarea unui părinte în proporţie de 71,8 % în populaţia Slătioara 
şi de 78,8% în Giumalău. Pentru identificarea perechii de părinţi, probabilitatea este mult scăzută, şi se 
situează la nivelul de 20% pentru Slătioara şi 33,4 % pentru Giumalău. Simularea realizată, având 
drept părinţi candidaţi arborii maturi eşantionaţi în fiecare suprafaţă, precum şi eşantionul  de arbori 
din plantaţia adiacentă, la un interval de încredere strict de 95% şi relaxat de 80%, nu a permis 
atribuirea niciunui puiet unuia din părinţii candidaţi (rata de atribuire nulă) pentru Giumalău respectiv 
o rată de atribuire de 2% pentru puieţii din suprafaţa Slătioara.   
  Astfel, pe baza analizei parentale, în suprafaţa Slătioara niciun puiet nu se consideră a avea 
ambii părinţi în interiorul arboretului (0%), 40% dintre aceştia având un părinte în interiorul 
arboretului, iar 60%  niciun părinte în interiorul arboretului. De menţionat că fiecare din aceste 
proporţii s-a calculat pe baza rezultatelor furnizate în urma analizei parentale pe baza probabilităţii 
maxime, sub pragul de încredere de 85% (cel mai probabil părinte neatribuit).  
 
 4.4.3 Discuţii 
 
 4.4.3.1 Comparaţii între nivelul diversităţii genetice din populaţii naturale şi plantaţii 
 
  Rezultatele analizei comparative privind diversitatea genetică în populaţii naturale şi arborete 
artificiale de molid nu indică diferenţe considerabile în ceea ce priveşte valorile principalilor 
parametrii ai diversităţii genetice. Pentru populaţiile Slătioara şi Giumalău aceste valori sunt mai 
ridicate în cazul arboretelor artificiale faţă de populaţiile naturale, în schimb valorile heterozigoţiei 
observate sunt  mai ridicate în toate cele cinci situaţii analizate. În studii similare, realizate atât la 
molid, cât şi la alte specii forestiere, rezultatele sunt contradictorii. Prin comparaţie, Gömöry (1992) 
găseşte că nivelul heterozigoţiei este mai scăzut în plantaţii comparativ cu arboretele virgine şi cele 
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provenite  din regenerare naturală, cu precizarea că majoritatea plantaţiilor analizate erau instalate în 
afara arealului natural de vegetaţie. Thomas et al. (1999) nu găsesc diferenţe semnificative în ceea ce  
priveşte diversitatea genetică la nivelul nSSR între plantaţii şi regenerări naturale la Pinus contorta, în 
timp ce Rajora (1999) - într-un studiu realizat pe Picea glauca - determină un nivel scăzut al 
diversităţii genetice în plantaţii, cu o posibilă cauză identificată în baza genetică îngustă la instalarea  
acestor plantaţii. Problematica incită încă interes, alte studii fiind realizate inclusiv în ultima perioada; 
astfel, Navascues & Emerson (2007) găsesc la Pinus canarensis, o specie endemică de conifere, 
diversitate genetică mai ridicată în populaţiile naturale, în comparaţie cu plantaţiile de origine 
necunoscută, iar Gauli et al. (2009), arată că plantaţiile au valori mai ridicate ale parametrilor  
diversităţii genetice faţă de populaţiile naturale de Pinus roxburghii în Nepal. Majoritatea studiilor 
care au avut drept scop evaluarea nivelului diversităţii genetice în populaţii naturale şi plantaţii s-au 
bazat pe evaluarea heterozigoţiei aşteptate, ca măsură a diversităţii genetice. Rajora (1999) apreciază 
că heterozigoţia nu reflectă atât de bine schimbările cauzate de deriva genetică  precum multiplicitatea 
genetică. De asemenea, autorul remarcă că o variaţie genetică semnificativă în ceea ce priveşte 
rezistenţa la boli şi dăunători se poate regăsi în multiplicitatea genetică.  Acest aspect trebuie avut în 
vederea şi în analiza comparativă din studiul de faţă.  
  De remarcat mai este şi faptul  că variaţia  genetică dintre populaţiile naturale şi plantaţii este 
similară cu cea obţinută pentru 11 populaţiile naturale de molid din nordul Carpaţilor Orientali, ceea 
ce constituie un alt indicator că factorii care au contribuit la modelarea structurii genetice în cele două 
cazuri sunt diferiţi. Arboretele artificiale luate în studiu au vârsta mai redusă (50-100 ani) decât 
populaţiile naturale şi se află în cursul unui proces de adaptare (selecţie). Un alt aspect important de 
menţionat este faptul că arboretele considerate au făcut obiectul unor intervenţii silviculturale (lucrări 
de îngrijire şi conducere), bazate exclusiv pe selecţie fenotipică (în special cantitativă),  şi care a  putut 
favoriza heterozigoţii (caracterizaţi prin vitalitate superioară) în defavoarea homozigoţilor. De 
asemenea, baza genetică la instalarea plantaţiilor a fost una suficient de largă (număr corespunzător de 
arbori seminceri). Un aspect pozitiv cu privire la nivelul diversităţii genetice şi diferenţierea între 
populţiile naturale şi plantaţii, dar şi între plantaţii este acela că permite menţinerea diversităţii 
genetice la scară largă.  
  Dacă analizăm rezultatele prin prisma tipurilor genetice identificate,  prezenţa unor alele 
specifice - cum este cazul alelei SKDH-A7 în arboretul artificial Păltinoasa - este un indicator pentru 
originea non-locală a acestuia. De altfel, aşa cum s-a precizat, alelele SKDH-A6 şi A7 au mai fost 
identificate la molidul din România la provenienţe din Apuseni (Sudrigiu) (Teodosiu, 2009) şi din 
partea sud-estică a Carpaţilor Orientali, dar şi în cadrul unor loturi de puieţi cu origine necunoscută 
(Teodosiu & Konnert, 2005). Singura precizare cu privire la transferul de seminţe în Bucovina este cea 
privind cumpărarea unor seminţe de molid din munţii Apuseni în anul 1946 (Ichim, 1988) şi - dacă se 
face legătura între modelul de variaţie la nivelul locusului SKDH-A observat la arboretul artificial 
Păltinoasa şi provenienţa Sudrigiu - această ipoteză este una plauzibilă. Aşadar, se poate aprecia că 
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variaţia la nivelul locusului genic SKDH-A poate contribui la discriminarea între populaţiile naturale şi 
cele cu origine non-locală.  
 
   4.4.3.2 Implicaţii genetice ale modalităţilor de instalare a plantaţiilor 
 
  Arboretele artificiale de molid studiate au fost instalate cel mai probabil prin plantaţii, deşi nici 
varianta semănăturilor directe nu poate fi exclusă. Detalii cu privire la originea şi modul de producere 
a puieţilor în pepiniere nu sunt cunoscute. Fiecare dintre aceste aspecte influenţează structura genetică 
a arboretelor instalate artificial în comparaţie cu pădurea naturală.  
  În România, în cazul molidului, arboretele naturale au fost şi rămân principala sursă de 
materiale forestiere de reproducere, programele de ameliorare a speciei, concretizate prin instalarea de 
livezi semnicere, desfăşurându-se începând cu anii 1970.  Până la constituirea primelor arborete surse 
de seminţe (1962-1965 şi 1968-1969), s-a acordat o importanţă mai redusă provenienţei seminţelor, 
acestea recoltându-se în multe situaţii din arborii doborâţi în parchete exploatate,  în alte situaţii 
folosindu-se seminţe recoltate de la altitudini joase pentru plantaţii la altitudini mari, fapt care a 
determinat o slabă adaptare la locul de plantare. Aşadar, este foarte posibil ca seminţele folosite să 
provină de la un număr redus de arbori seminceri, fapt ce a determinat o îngustare a bazei genetice. În 
ceea ce priveşte modalitatea de instalare a plantaţiilor, s-au folosit atât semănăturile directe, cât şi 
plantaţiile, iar pe parcurs s-a intervenit cu mai multe completări, fapt ce a determinat o compensare a 
îngustării bazei genetice de la recoltarea seminţelor prin amestecul de provenienţe şi care a determinat 
o creştere a nivelului diversităţii genetice. Se apreciază că amestecul de materiale de reproducere din 
diverse surse poate contribui la creşterea diversităţii genetice în plantaţii (Stefanon et al., 2008), în 
condiţiile în care se folosesc surse diferenţiate genetic, sau la lărgirea bazei genetice, în cazul unei 
diferenţieri reduse între surse (Gauli et al., 2009).   
  Ulterior perioadei administraţiei Fondului Bisericesc din Bucovina, în perioada 1948-1979, 
suprafaţa împădurită integral cu molid reprezenta 85,8 % din totalul suprafeţei împădurite (Ichim, 
1988). Nici în această situaţie nu există referiri cu privire la originea materialelor forestiere de 
reproducere. Adaptabilitatea redusă a acestor plantaţii, în special la doborâturi de vânt, rupturi de 
zăpadă şi atacurile dăunătorilor biotici, se explică mai ales prin fundamentarea soluţiilor de împădurire 
abordate, realizate fără o cartare staţională prealabilă, dar şi prin utilizarea unor provenienţe 
neadaptate, în special pe gradient altitudinal (Ichim, 1988). Producerea seminţelor şi puieţilor forestieri 
în absenţa unui control eficient este o problemă de actualitate pentru silvicultură. Originea majorităţii 
plantaţiilor instalate în România este necunoscută, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare cu 
privire la potenţialul adaptativ al acestora. Pentru viitor, recomandările cu privire la selecţia 
arboretelor surse de seminţe acordă prioritate arboretelor naturale. Ca o concluzie la cele precizate, nu 
trebuie să se considere că toate plantaţiile au o bază îngustă a diversităţii genetice; aşa cum s-a arătat, 
arborete artificiale de molid din zona ocoalelor silvice Gura Humorului şi Marginea se remarcă prin 
performanţe de creştere şi calitative excepţionale (observaţii proprii), după cum nu trebuie neglijat nici 
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efectul negativ al utilizării de materiale forestiere de reproducere cu origine necontrolată asupra 
potenţialului adaptativ al pădurii cultivate (Finkeldey & Hattemer, 2007).  
 
4.4.3.3 Efectul utilizării de materiale forestiere de reproducere cu origine necunoscută. 
Implicaţii pentru conservarea „in situ” a resurselor genetice forestiere 

  Molidul este una dintre speciile cele mai importante ca răspândire şi importanţă economică din 
România. El nu este considerat o specie ameninţată, dar - având în vedere procentul ridicat de plantaţii 
cu molid de origine necunoscută - se aşteaptă modificări ireversibile ale structurii genetice atât la 
nivelul plantaţiilor instalate, cât şi al populaţiilor naturale autohtone. Prin urmare, se impune 
conservarea „in situ” şi “ ex situ” a unor populaţii locale valoroase sub aspectul productivităţii şi 
adaptabilităţii.  
  În încercarea de a evalua riscul rezultat din instalarea unor arborete artificiale cu origine 
necunoscută în imediata apropiere a unor populaţii naturale, cu statut de arii protejate sau nuclee de 
conservare a resurselor genetice, s-a evaluat nivelul diversităţii genetice atât la nivelul plantaţiilor şi al 
populaţiilor naturale, cât şi pentru puieţii instalaţi prin regenerare naturală în fiecare din populaţiile 
naturale. Diferenţele la nivelul structurii genetice între populaţia naturală matură şi regenerarea 
naturală sunt reduse, iar estimarea indirectă a fluxului de gene (prin intermediul FST) indică un flux 
mai accentuat pentru populaţiile Slătioara şi Demăcuşa, dar mai redus pentru populaţiile Argel şi 
Giumalău.  
  Estimarea fluxului de gene actual cu ajutorul analizei parentale nu s-a dovedit fezabilă, dată 
fiind densitatea mare a arborilor şi larga distribuţie spaţială în cazul populaţiilor analizate. Estimarea 
fluxului de gene prin intermediul modificării temporale a frecvenţelor alelice indică un risc ridicat 
pentru populaţia Slătioara în ce priveşte rata de imigranţi în interiorul populaţiei naturale (rată estimată 
la aproximativ 50%), risc diminuat totuşi de faptul că diferenţele între  plantaţia adiacentă şi arboretul 
natural sunt foarte reduse.  
  Fluxul de gene este principalul factor care contribuie la menţinerea nivelului ridicat al 
diversităţii genetice în cadrul populaţiilor de arbori forestieri. Estimarea fluxului de gene în şi între 
populaţiile de arbori constituie o problemă de actualitate, în special în situaţiile unor plantaţii instalate 
în imediata apropiere a unor arborete naturale cu specii interfertile  (Burczyk et al., 2004). Dacă 
plantaţiile se caracterizează printr-un nivel scăzut al diversităţii genetice, atunci efectul asupra 
populaţiei naturale este unul negativ, existând posibilitatea reducerii diversităţii genetice şi implicit a 
adaptabilităţii în generaţiile următoare (Adams & Burczyk, 2000), după cum - în aceeaşi măsură - 
poate contribui la lărgirea bazei pentru selecţie cu un efect favorabil adaptabilităţii. Cu toate 
progresele făcute în ultimul timp, atât în ce priveşte markerii genetici, cât şi în ceea ce priveşte 
procedeele  de estimare, determinarea  fluxului de gene din plantaţii în populaţii naturale  rămâne 
totuşi problematică (de ex. DiFazio et al., 2004).  
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Robledo-Arnuncio (2009)  propune o metodă de estimare a ratei de imigrare la nivel gametic 
dintr-o plantaţie non-locală într-o populaţie naturală de Pinus sylvestris var. nevadensis, specie 
endemică în Spania. Rezultatele obţinute cu ajutorul markerilor cpSSR indică aproximativ 40%  
introgresie la nivel de seminţe şi de 10-15 % la nivelul puieţilor din regenerare naturală. La molid, 
analiza paternităţii în livezi semincere a evidenţiat o rată a contaminării de 69-90%, iar prin analiza 
structurii genetice microspaţiale (Leonardi et al., 1996; Scotti et al., 2008) s-a găsit, de asemenea, un 
flux de gene ridicat prin intermediul polenului şi limitat prin seminţe.  Piotti et al. (2009), analizând 
procesul de colonizare la limita altitudinală de vegetaţie (în Italia), au determinat, prin analiza 
parentală la seminţe şi puieţi instalaţi natural, că 66,1% din gameţi provin din afara arboretului studiat 
şi că distanţa maximă efectivă de dispersie a seminţelor este de 830 m. La Picea glauca, în condiţiile 
unor populaţii dispersate, 87,1 %  din seminţe au rezultat în urma fertilizării cu polen de la distanţe 
foarte mari (250-3000 m). O posibilă explicaţie este dată de faptul că polenul de la un grup redus de 
arbori nu este competitiv, comparativ cu polenul arboretelor compacte din jur. Toate aceste studii 
confirmă capacitatea  de dispersie a genelor  pe distanţe foarte mari, inclusiv  la molid, fapt ce 
contribuie la menţinerea diversităţii genetice şi a continuităţii chiar şi  în condiţiile unor fragmentări 
ale arealului, dar se presupune că ar avea un impact negativ în condiţiile conservării unor resurse 
genetice (endemisme sau relicte). Recomandările pentru constituirea unor nuclee de conservare a 
resurselor genetice la molid sunt de minim 100 ha, însă aceste suprafeţe sunt tot mai greu de găsit în 
condiţiile schimbărilor continue de administraţie. Ariile protejate pot constitui o alternativă, însă din 
punct de vedere practic conservarea “ex situ” a resurselor genetice valoroase de molid este mult mai 
fezabilă. 
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 Capitolul 5. Concluzii şi contribuţii personale 

5.1  Concluzii generale 
 
  Populaţii naturale şi arborete artificiale de molid din  zona nordică a Carpaţilor Orientali au 
fost analizate pe baza markerilor izoenzimatici şi a principalelor caractere ale solzilor conurilor cu 
scopul evaluării diversităţii genetice, evidenţierii diferenţelor  genetice între acestea şi estimării unui 
posibil efect  asupra structurii genetice a populaţiilor autohtone de molid prin utilizarea de  materiale 
forestiere de reproducere de origine necunoscută. Analizele efectuate au condus la următoarele 
concluzii, grupate după direcţiile în care s-au desfăşurat cercetările. 

A. Concluzii rezultate din analiza variabilităţii caracterelor solzilor conurilor de molid  
           Cu privire la variaţia morfologică  a solzilor conurilor în populaţiile de molid analizate. 
1. Lungimea şi lăţimea, raportul dintre lungime şi lăţime, lungimea şi lăţimea părţii acuminate a 
solzilor conurilor de molid din populaţiile studiate marchează o amplitudine largă de variaţie în 
interiorul populaţiilor. Lăţimea solzului înregistrează o amplitudine de variaţie mai restrânsă, având 
implicit valoare de diagnoză redusă. 
2. Calculul corelaţiilor între caracterele solzilor şi calculul ecuaţiilor de regresie corespunzătoare 
între vârstă şi altitudinea absolută, pe de o parte, şi principalele caractere ale solzilor, pe de altă parte, 
a relevat corelaţii semnificative pozitive între lungimea solzului şi lăţime, elongaţie şi lungimea 
acuminării şi o corelaţie semnificativă negativă între elongaţie şi lăţimea părţii acuminate. De 
asemenea, s-a găsit o corelaţie semnificativă negativă între lungimea părţii acuminate şi altitudinea 
absolută.  
3. Caracterele solzilor conurilor contribuie în mod diferit la variaţia totală, din variaţia totală 
observată ponderea cea mai mare o are variaţia între arbori  mai redusă la nivel de arbore.  
4. Analiza discriminatorie a evidenţiat separarea populaţiilor Argel şi Rodna, pe de o parte, şi 
populaţia Călimani,  pe de altă parte, de restul populaţiilor analizate, separare ce poate fi explicată prin 
originea diferită a celor trei populaţii.   
5. În estimarea diferenţierii între populaţiile naturale şi arboretele cu origine necunoscută, 
ponderea cea mai mare o are lungimea şi lăţime solzului. 
6. Pe baza caracterelor morfologice şi morfometrice în cadrul populaţiilor analizate au fost 
identificate conuri aparţinând varietăţilor acuminata, montana, europaea, obovata, dar şi forme 
intermediare, ponderea diferitelor tipuri morfologice fiind diferită de la o populaţie la alta. 
7. Analizele morfologice atestă faptul că populaţiile analizate sunt autohtone, nefiind identificate 
morfotipuri corespunzătoare formei europaea în proporţie ridicată.  
8. Predicţia privind apartenenţa la una din varietăţile morfologice se poate face pe baza raportului 
dintre lungime şi lăţime, a lungimii solzului, dar şi a lungimii părţii acuminate.  
9. Molidul din nordul Carpaţilor Orientali aparţine varietăţii acuminata, identificarea în 
populaţiile Călimani şi Rodna în proporţie mai mare a conurilor cu solzi rotunjiţi conducând la ipoteza 
unor vechi centre de refugii glaciare. 
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B. Concluzii rezultate din analiza diversităţii genetice cu ajutorul izoenzimelor în populaţii 
naturale de molid  
           Cu privire la structura genetică şi frecvenţele alelice 
10. Comparativ cu alte studii efectuate la molid, pentru populaţiile naturale de molid din nordul 
Carpaţilor Orientali se constată un polimorfism moderat la nivelul locilor genici analizaţi. 
11. A fost identificată o alelă specifică (B4) la nivelul locusului genic IDH-B, alelă care nu a mai 
fost evidenţiată în cadrul studiilor realizate la molidul din culturile comparative de provenienţe, 
locusul respectiv fiind monomorf.  
12. În populaţiile de altitudine mare alela IDH-A2 are frecvenţă dublă în comparaţie cu restul 
populaţiilor analizate. 
13. Au fost identificate alele specifice sau private, însă frecvenţa acestora în cadrul populaţiilor 
este redusă (<3%), fapt ce face dificilă includerea lor în departajarea populaţiilor. 
Cu privire la diversitatea genetică intrapopulaţională 
14. Sub raportul diversităţii genetice intrapopuaţionale, populaţiile naturale de molid se 
caracterizează printr-un nivel moderat al valorilor principalilor parametri ai diversităţii genetice, 
comparativ cu studiile similare realizate în Europa, dar care este specific populaţiilor din refugii 
glaciare. 
15. Numărul mediu de alele per locus estimat pentru cele 11 populaţii naturale de molid este mai 
redus faţă de valorile estimate pentru populaţiile de molid din Europa.  
16. Departajarea populaţiilor în funcţie de valorile  numărului efectiv de alele per locus (ne) şi a 
heterozigoţiei aşteptate (He) plasează populaţiile Crucea, Slătioara, Demăcuşa şi Marginea pe primele 
poziţii. 
17. Majoritatea populaţiilor analizate prezintă exces de heterozigoţi (valoare negativă a indicelui 
de fixare F), cu excepţia populaţiilor Demăcuşa, Argel şi Giumalău. 
Cu privire la diversitatea genetică interpopulaţională 
18.  Diferenţierea genetică izoenzimatică între populaţiile naturale de molid analizate este redusă şi 
este determinată în primul rând de originea lor comună atribuită aceluiaşi centru de refugiu glaciar. 
19.  Distanţa genetică Nei medie calculată pentru cele 11 populaţii naturale de molid confirmă 
diferenţierea genetică redusă, însă distanţele genetice calculate pentru perechile de populaţii indică 
diferenţierea mai pronunaţată între populaţia Călimani şi restul populaţiilor. 
20.  Diferenţierea genetică (FST) între populaţiile analizate este 0,018, redusă compartiv cu valorile 
medii obţinute în general la molid, însă relativ ridicate dacă se ţine seama de zona restrânsă de analiză, 
la nivel european valoarea FST  fiind de 0,052. 
21.  Diferenţierea genetică redusă este explicată şi prin fluxul accentuat de gene între populaţii, dar 
şi în acest caz valoarea numărului de migranţi per generaţie (Nm) este mai redusă între populaţia 
Călimani şi restul populaţiilor.  
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22.  Analiza corelaţiei între distanţa genetică şi distanţa geografică indică faptul că diferenţierea 
genetică observată nu este rezultatul izolării prin distanţă, valoarea coeficientului de corelaţie fiind 
nesemnificativă. 
23.  Dendrograma distanţelor genetice Nei grupează populaţiile de limită altitudinală (Călimani şi 
Ceahlău) într-o ramură separată şi nu evidenţiază o grupare a populaţiilor în funcţie de localizarea 
geografică.  
24.  Diferenţierea genetică redusă şi analiză bayesiană reflectă unitatea fondului local  de gene în 
populaţiile analizate, deşi gruparea separată a unor populaţii necesită investigaţii suplimentare pentru a 
clarifica ipoteza că această grupare este fie consecinţa selecţiei adaptative, fie rezultatul  evoluţiei  
diferite. 
C. Concluzii rezultate din analiza structurii genetice microspaţiale în populaţii naturale de 
molid  
           Cu privire la structura genetică temporală în populaţiile naturale de molid 
25. Valorile parametrilor diversităţii genetice pentru categoriile de vârstă (arbori maturi şi tineret) 
indică o uşoară creştere a nivelului diversităţii genetice în cadrul populaţiei mature.  
26. Pentru două din cele trei populaţii analizate, respectiv Călimani şi Giumalău, se constată un 
deficit de heterozigoţi (valoare negativă a indicelui de fixare F) atât pentru arborii maturi cât şi la 
nivelul regenerării naturale. 
27. Pentru locii individuali valorile indicelui de fixare variază de la exces la deficit de heterozigoţi, 
indicând faptul că selecţia acţionează diferit în cazul acestora. 
28. Excesul de homozigoţi pentru populaţiile Călimani şi Giumalău nu indică un flux de gene 
redus şi implict consangvinizare, valorile indicelui de fixare fiind reduse. 
29. Valorile apropiate ale parametrilor diversităţii genetice pentru categoriile de vârstă confirmă 
transmiterea  şi păstrarea informaţiei genetice între generaţii. 
    Cu privire la  structura genetică spaţială  în populaţiile naturale de molid 
30. Analiza autocorelaţiei spaţiale multilocus a evidenţiat existenţa unei slabe dar deloc neglijabile 
autocorelaţii spaţiale în populaţiile analizate, specifică speciilor forestiere cu areal continuu. 
31.  Pentru fiecare din cele trei populaţii s-au identificat tipare distincte de distribuţie spaţială a 
genotipurilor şi specifice tipului de ecosistem forestier. 
32. În populaţia Giumalău, pentru arboretul cartat autocorelaţia spaţială este nulă, ceea ce ne 
determină să presupunem că desimea arboretului este principalul factor care determină distribuţia 
genotipurilor în spaţiu prin controlul asupra instalării şi dezvoltării regenerării naturale. 
33. În populaţia Slătioara şi Călimani s-a constat autocorelaţie spaţială pozitivă pentru primele 
clase de distanţă, determinată în cazul populaţiei Slătioara de reducerea sistematică a numărului de 
seminceri, pe de o parte, şi de competiţia interspecifică, pe de altă parte, iar în cazul populaţiei 
Călimani de condiţiile extreme de vegetaţie şi implicit de posibilitatea autopolenizării sau chiar a 
reproducerii vegetative. 
 



72 

 

D. Concluzii rezultate din analiza comparativă a diversităţii genetice în populaţii naturale şi 
arborete artificiale cu origine necunoscută 
            Cu privire la structura şi nivelul diversităţii genetice în populaţiile naturale şi arboretele 
artificiale  
34. Analiza comparativă realizată între populaţii naturale de molid şi arborete artificiale adiacente 
cu origine necunoscută a evidenţiat valori mai ridicate ale parametrilor multiplicităţii genetice  în 
populaţiile naturale faţă de arboretele artificiale. 
35. Heterozigoţia observată (H0) este mai ridicată în arboretele artificiale faţă de populaţiile 
naturale. Acest aspect poate fi considerat o consecinţă a intervenţiilor silviculturale, precum 
completările repetate cu puieţi având altă origine decât sursa iniţială şi o selecţie exclusiv fenotipică. 
36. Între populaţiile naturale şi arboretele artificiale s-au evidenţiat diferenţe la nivelul frecvenţelor 
alelice. Pentru locusul SKDH-A, alela A7 a fost identificată doar în arboretul Păltinoasa cu o frecvenţă 
de 4,3%,  analiza frecvenţelor alelice pentru acest locus alături de locusul PGI-B putând constitui un 
indicator cu privire la originea non-locală a arboretelor  
37. Diferenţele estimate prin intermediul FST sunt mai reduse decât în cazul populaţiilor naturale şi 
se situează la un nivel mediu de 0,015. Pentru populaţiile adiacente se remarcă populaţia naturală şi 
arboretul artificial Argel, pentru care valoarea FST este de 0,019. 
38. Analiza AMOVA a indicat un grad apropiat de variabilitate genetică între populaţiile naturale 
şi arboretele artificiale (2%). 
39. Diferenţele genetice reduse între populaţiile analizate, conduc la concluzia că nu se pot face 
prezumţii cu privire la originea arboretelor artificiale sau chiar a unor populaţii naturale, ipoteza 
originii străine nefiind susţinută din perspectiva variabilităţii izoenzimatice. 
Cu privire la estimarea fluxului de gene şi implicaţiile în conservarea resurselor genetice forestiere  
40. Analiza diferenţierii genetice pe baza markerilor izoenzimatici între populaţia naturală, puieţii 
din regenerare naturală şi arboretul artificial adiacent indică apropierea genetică între cele două 
generaţii în cadrul populaţiilor naturale. 
41. Valoarea numărului de migranţi per generaţie (Nm) determinată pentru populaţia naturală – 
regenerare naturală este mai mare. Pentru populaţia Slătioara numărul de migranţi determinat în cazul 
arboret artificial–regenerare naturală este foarte apropiat de cel determinat în cazul populaţie naturală–
regenerare naturală (30,32 şi respectiv 32,01). 
42. Fluxul de gene contemporan estimat pe baza modificării frecvenţelor alelice indică un procent 
de 50% rată de imigrare pentru populaţia Slătioara şi de aproximativ  14 % pentru populaţiile Argel şi 
Demăcuşa.  
43. Probabilitatea de estimare a paternităţii în cadrul arboretelor studiate este foarte redusă. În 
consecinţă, acest tip de analiză nu poate furniza informaţii utile în estimarea impactului utilizării de 
materiale de reproducere de origine necunoscută asupra structurii genetice a populaţiilor autohtone. 
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5.2 Aplicabilitatea practică a rezultatelor obţinute 

  Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate sunt utile atât în fundamentarea măsurilor de 
conservare eficientă a resurselor genetice forestiere, cât şi în controlul circulaţiei materialelor 
forestiere de reproducere. Printre altele s-a demonstrat: 

- Utilitatea analizelor genetice în stabilirea populaţiilor desemnate ca resurse genetice forestiere 
pentru a surprinde un spectru cât mai larg de variaţie genetică în special la speciile cu areal vast şi 
variabilitate intrapopulaţională pronunţată, cum este molidul.  
- Ariile desemnate ca nuclee de conservare a resurselor genetice de molid trebuie sa aibă suprafaţa 
suficient de mare (după unele recomandări minimum 100 ha)  pentru a evita contaminarea cu surse de 
polen străin. 
- Pentru resursele genetice valoroase, dar cu risc ridicat, cum este cazul populaţiilor Argel şi 
Marginea, care sunt constituite ca resurse genetice forestiere dar au suprafaţa mică, se impune 
suplimentarea cu măsuri de conservare „ex situ”. 
- Setul de analize a confirmat necesitatea acordării unei atenţii sporite în ceea ce priveşte transferul 
altitudinal al materialului de reproducere chiar în cadrul aceleiaşi regiuni de provenienţă.  
- Datele privind variabilitatea la nivel izoenzimatic obţinute pentru populaţiile de molid analizate 
vor putea fi utilizate, în cadrul unei scheme de control al transferului de materiale forestiere de 
reproducere, alături de markeri ADN.  
 
5.3  Contribuţii personale 

  În baza cercetărilor realizate în prezenta teză de doctorat s-au adus o serie de contribuţii noi la 
cunoaşterea gradului şi nivelului de distribuţie a diversităţii genetice la molid în nordul Carpaţilor 
Orientali, prin prisma celor două elemente de bază avute în vedere la debutul cercetărilor, respectiv 
existenţa unor refugii glaciare în zona carpatică şi puternica presiune antropică de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.  
 Aceste contribuţii originale  pot fi sintetizate astfel: 
1. S-a întocmit, pe baza unui studiu aprofundat al literaturii de specialitate, o sinteză a rezultatelor 
obţinute cu privire la distribuţia diversităţii genetice la molid, cu referire specială la molidul carpatic. 
2. S-a realizat estimarea diversităţii genetice izoenzimatice şi pe baza morfologiei solzilor 
conurilor în populaţii naturale autohtone de molid reprezentative pentru zona nordică a Carpaţilor 
Orientali. 
3. În premieră, s-au realizat cercetări referitoare la structura genetică microspaţială în arborete de 
molid.  
4. S-a demonstrat că, în pădurea naturală, distribuţia genotipurilor este puternic influenţată de 
tipul de ecosistem forestier şi s-a pus în evidenţă un posibil efect al competiţiei interspecifice asupra 
structurii genetice spaţiale, element de noutate pentru cercetarea în domeniu. 
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5. S-a efectuat un studiu comparativ între populaţiile naturale autohtone şi arboretele artificiale cu 
origine necunoscută, prin analiza de izoenzime şi analiza morfologiei solzilor, pe baza căruia a rezultat 
că nu este susţinută ipoteza introducerii de molid de origine austriacă în zonă. O concluzie definitivă 
în acest sens se poate trage doar după realizarea unui studiu mai amplu, la nivel de markeri ADN, mai 
sensibili în determinarea originii. 
6. S-a arătat că modul de constituire a arboretelor artificiale de molid determină o reducere a 
valorilor multiplicităţii genetice cu implicaţii în adaptare, compensată de creşterea heterozigoţiei prin 
amestecarea surselor, pentru ca în final la scara largă rezultatul să fie unul favorabil menţinerii unui 
grad corespunzător de diversitate genetică. 
7. S-au identificat alele specifice, care pot fi utilizate în identificarea surselor non-locale de 
seminţe. 
8. Prin intermediul unor metode de estimare a fluxului contemporan de gene s-a demonstrat, în 
premieră, efectul utilizării de materiale forestiere de reproducere de origine necunoscută în cadrul 
ariilor protejate. 
9. Pe ansamblu, s-au identificat nuclee unice de variaţie genetică pentru care se recomandă 
instituirea unor măsuri suplimentare de conservare, având în vedere suprafaţa redusă şi riscul sporit de 
contaminare.  
10. S-a identificat, atât pe baza markerilor izoenzimatici, cât şi pe baza morfologiei solzilor 
conurilor, o structură genetică unică pentru populaţia Călimani, structură atribuită unui relict glaciar al 
varietăţii obovata.  
11. S-au remarcat populaţiile Marginea şi Crucea care constituie structuri aparte şi pentru care sunt 
necesare investigaţii suplimentare pentru a determina dacă această structură este consecinţa adaptării 
(edafotipuri) sau a apartenenţei la centre de origine distincte,  informaţii care pot fi utilizate în 
stabilirea rutelor de migrare postglaciară în Carpaţii, cercetări mai recente indicând o disjuncţie în 
arealul carpatic al molidului.  
12. S-au făcut recomandări cu privire la transferul de materiale de reproducere, în funcţie de 
structura genetică determinată, pe nivel altitudinal. 
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Abstract 

Research regarding genetic variability in Norway spruce stands from Obcinile Bucovinei 

 The research area was located in the northern part of Eastern Carpathians, Obcinile Bucovinei 
and adiacent area. The hypothesis of the existence of glacial refuges in this area and the possibility  
that local genepool have undergone major transformations through transfers of forest reproductve 
material of unknown origin was the starting point for the research.  
 The purpose of this research was to assessment of genetic diversity  and to analyse 
microspatial genetic structure in natural populations, but also the  comparative analysis of the natural 
stands and of  the adjacent plantations. 
  For this purpose, in a first step,  the  morphometric and morphologic traits of spruce cone 
scales has been analysed  and the results were discussed in terms of the  stands origin, of the  re-
colonization routes  and of the anthropogenic influences. 
 The results of the isozymes analysis have been grouped on research objectives: genetic 
diveristy in natural populations, microspatial genetic structure within natural populations and influence 
of stand origin on the genetic structure of the investigated populations.  
  The results demonstrate that Norway spruce populations in the northern part of Eastern 
Carpathians maintain a suitable genetic potential with  a moderate level of  genetic diversity within 
populations and low differentiation between populations. Some populations are different from rest of 
analyzed populations and appears to be the consequence of different evolution or adaptive presure. 
  The natural regeneration on the study area did not show a reduced genetic diversity in 
comparison to the mature trees which means that the genetic potential is maintained over the  
generations.  
 Neither artificial stand did not show a narrowing a genetic diversity but there was a reduction 
of genetic multiplicity with implications in adaption. Estimation of gene flow showed that the 
installation of stands of unknown origin may have negative consequences for „in situ” conservation of 
forest genetic resources. 
 The conclusion obtained as a results of the research conducted in norway spruce stands have 
shown the usefulness of genetic markers in the designation and management  of genetic resources. 
Data on the variability in the  izoenzymes locies can be used in a control scheme. 
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