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INTRODUCERE

Necesitatea estimării continue a schimbărilor cli-
matice regionale își găsește explicație prin ritmul lor 
accelerat de manifestare, creșterea frecvenței și inten-
sității riscurilor climatice asociate schimbărilor. În 
același timp, resursele forestiere limitate, lipsa măsuri-
lor concrete de adaptare la schimbările reale ale climei 
impun efectuarea unui monitoring științifi c complex 
având la bază un volum imens de date actualizate. 

Majorarea semnifi cativă a temperaturilor din ulti-
mele decenii determină apariția noilor condiții biocli-
matice, mai ales în regiunile climatice cu regim insta-
bil al precipitațiilor atmosferice, din care face parte și 
teritoriul țării noastre. Cele relatate mai sus condițio-
nează luarea în calcul a unor indici complecși care ar 
putea să evidențieze impactul schimbărilor climatice 
asupra sectorului forestier.

MATERIALE INIȚIALE ȘI METODE 
DE CERCETARE

În aspect internațional, la etapa actuală, tot mai 
des se utilizează Indicele de Ariditate Forestier (Forest 
Aridity Index) propus de Erno Führer și al. [1, 2], ba-

zat pe relațiile dintre cantitatea precipitațiilor lunare și 
temperaturile medii lunare, conform formulei:

unde TVII și TVIII este temperatura medie a lu-
nilor iulie-august (°C), iar PV, PVI, PVII, PVIII (mm) 
sunt cantitățile lunare de precipitații.

Calculul indicelui respectiv, de exemplu, în Serbia, 
a demonstrat că modifi cările intervenite în condițiile 
bioclimatice ale acestei țări ar putea fi  infl uențate con-
siderabil pe un termen mai lung, conform proiecțiilor 
climatice, având un impact semnifi cativ asupra silvi-
culturii și agriculturii. După cum sugerează rezultate-
le cercetărilor, către sfârșitul secolului, condițiile bio-
climatice vor fi  cu mult mai aride pe întreg teritoriul 
Serbiei. Dacă indicele FAI a înregistrat valori sub 10 în 
perioada de referință 1961–1990, la sfârșitul secolului 
al XXI-lea, în unele regiuni ale țării acestea vor crește 
peste valoarea de 15.

Ținând cont de faptul că, în aspect regional, va-
lorile indicelui FAI pe unele areale sunt aproximativ 
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aceleași ca și în Serbia, considerăm oportun utilizarea 
lui în evidențierea impactului schimbărilor climatice 
asupra unor sectoare forestiere concrete pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Așadar, ca soft  de prelucrare a datelor inițiale a 
servit Statgraphics Centurion XVI în estimarea tem-
porală a indicelui dat. Iar modelarea cartografi că a fost 
efectuată prin intermediul programului ArcGis cu ex-
tensiunea Spatial Analyst.

Materialele inițiale de studiu au constituit datele 
multianuale privind regimul termic și cantitatea luna-
ră de precipitații, colectate de la Serviciul Hidrome-
teorologic de Stat, pentru perioada anilor 1960–2015. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Calculul principalilor indicatori statistici, care ca-
racterizează Indicele de Ariditate Forestier pe terito-
riul Republicii Moldova, arată că media lui multianu-
ală (1960–2015) în nordul țării este de 5,45, în partea 
centrală acesta înregistrează valori de 8,35 și în partea 
de sud a țării, unde condițiile climatice sunt mai usca-
te, indicele dat este de 10,75 – de două ori mai mare 
decât în partea nordică a țării (tabelul 1). 

Totodată, variabilitatea în timp a indicelui FAI 
este esențială. Astfel, în anii cu umiditate sufi cientă 
sau cu surplus de umezeală, valorile minime sunt de 
2,71-4,17. În același timp, valorile maxime sunt sub-
stanțiale: în partea de nord acestea au atins valoarea 
de 14,94, în partea centrală de 29,12, iar în partea su-
dică a țării indicele dat a înregistrat valori de 35,26, 
depășind de aproximativ șapte ori norma climatică în 
nordul republicii. Despre variabilitatea semnifi cativă 
a acestui indice cu precădere în partea centrală și de 
sud vorbesc și valorile deviației standard (σ) care con-
stituie 4,3-5,5. 

Tabelul 1 
Indicii statistici ce caracterizează Indicele 

de Ariditate Forestier (FAI), anii 1960–2015
FAI Briceni Chișinău Cahul

X 5,45 8,35 10,75
σ 2,3 4,3 5,5

Minimum 2,71 3,61 4,17
Maximum 14,94 29,12 35,26

Cele relatate mai sus sunt confi rmate și prin anali-
za temporală a indicelui FAI, potrivit căruia în aspect 
evolutiv valorile esențiale înregistrate în partea centra-
lă și de sud se atestă în ultimele două decenii – perioa-
dă de timp în care nu toate speciile de arbori au avut 
aceleași reacții față de gradul înalt de ariditate a climei. 

Așadar, anii în care valorile cele mai accentuate 
ale FAI au fost atestate în sudul țării sunt: 2000, 2003, 
2007, 2009, 2015. În partea centrală, valorile esențiale 
au fost înregistrate în: 2007, 2000, 2015. În nordul Re-
publicii Moldova valorile maxime ale FAI au constituit 
peste 14, fi ind și cele mai semnifi cative pe parcursul 
ultimilor 56 de ani (fi gura 1, tabelul 2).

Astfel, anul 2015 se poziționează în nordul 
republicii pe primul loc după valorile maxime abso-
lute ale indicelui FAI, în partea centrală – pe locul trei 
(pe primul loc afl ându-se anul 2007 cu valori absolute 
de 29,12); în partea de sud – pe locul patru, cedând în 
favoarea anului 2000 cu valori de tocmai 35,26. În sud, 
deși valorile Indicelui de Ariditate Forestier în 2007 au 
fost de 15,64, acest an se poziționează pe locul nouă în 
topul anilor cu cele mai semnifi cative valori, ceea ce 
încă o dată demonstrează necesitatea efectuării unor 
cercetări complexe și actualizate privind impactul real 
al climei asupra sectorului silvicol. Condițiile de aridi-
tate din anii 2000, 2003, 2009, 2015 au avut un impact 
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Figura 1. Indicele de Ariditate FAI în aspect evolutiv (anii 1960–2015)
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mai mare cu consecințe grave asupra unor sectoare 
silvicole concrete din sudul țării. Considerăm că de 
aceste concluzii trebuie să se țină cont în cazul noilor 
plantări forestiere.  

Tabelul 2
 Topul anilor cu cele mai semnifi cative valori 

ale FAI
Briceni Chișinău Cahul

Anii FAI Anii FAI Anii FAI
2015 14,94 2007 29,12 2000 35,26
1999 10,32 1999 20,68 2003 26,02
2012 10,13 2015 17,27 2009 19,93
2009 9,23 1996 15,43 2015 19,15
1990 8,48 1981 14,97 1995 18,25
1992 7,92 1990 14,94 1990 18,14
1967 7,72 1992 10,9 1992 16,58
1977 7,35 1960 10,19 1986 15,9
1995 7,14 1976 10,14 2007 15,64
1960 7,02 2009 9,96 1962 15,44

Prin regresia multiplă cu mai multe proceduri de 
pas a fost determinat rolul factorilor fi zico-geografi ci 
asupra redistribuirii indicelui FAI în spațiu. Astfel, din 
multitudinea factorilor studiați (latitudinea și longitu-
dinea geografi că, altitudinea absolută și relativă, expo-
ziția și orientarea versanților), cel mai mare impact în 
repartiția spațială a Indicelui de Ariditate Forestier îl 
are latitudinea geografi că și altitudinea absolută. Lu-
ând în considerare nivelul fi ecărui factor (P-Value), 
care constituie 0,0000 și 0,1642 corespunzător, nive-
lul coefi cientului de determinare (R2=96,9), marja de 
eroare de 1,25, putem constata calitatea înaltă a mode-
lului cartografi c elaborat.

Au fost elaborate hărțile digitale pentru unele 
sectoare silvicole cu predominarea diferitor specii de 
arbori. În sectorul forestier Fetești, amplasat în partea 
de nord a țării, indicele FAI însumează cele mai mici 
valori (6,3-7,1), fi ind în mare măsură, determinat 
de fondul termic mai scăzut și nivelul mai ridicat al 
cantității precipitațiilor atmosferice în lunile de vară. 
Valorile FAI sunt nesemnifi cativ în creștere doar spre 
vestul sectorului (fi gura 2). 

În sectorul forestier Bravicea (fi gura 3), stejarul 
pedunculat se dezvoltă în condiții de ariditate mai in-
tense comparativ cu sectoarele forestiere din partea de 
nord a țării, iar Indicele de Ariditate Forestier variază 
în limitele 7,0-8,5.  

În cadrul sectorului forestier Mereșeni, intensitatea 
Indicelui de Ariditate Forestier crește, atingând valori 
de 9,0-9,3 în sudul și sud-estul sectorului. Pe lângă ste-
jarul pedunculat, în acest sector silvic se întâlnește ste-
jarul pufos, pentru care sunt caracteristice valorile cele 
mai înalte ale Indicelui de Ariditate Forestier (fi gura 4).

În cadrul sectorului silvic Codrii Th igeciului, 
cu precădere în estul și sud-vestul acestuia, Indicele 
de Ariditate Forestier înregistrează 9,6-10,0 unități 
(fi gura 5). Creșterea aridizării, comparativ cu condiți-
ile bioclimatice din nordul țării, are loc din contul ma-
jorării valorilor termice și al scăderii precipitațiilor at-
mosferice. În aceste condiții bioclimatice se întâlnește 
și stejarul pufos. În unii ani din ultimele două decenii, 
seceta depășește cu mult valorile indicate în legenda 
hărții, dovedind o ariditate pronunțată care provoacă 
uscarea acestui arbore. 

Figura 2. Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate Fo-
restier (1960–2015) în sectorul forestier Fetești

Figura 3. Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate 
Forestier (1960–2015) în sectorul forestier Bravicea

Figura 4. Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate 
Forestier (1960–2015) în sectorul forestier Mereșeni
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Pe măsura deplasării spre sud, și anume în secto-
rul silvic Romoni (fi gura 6), valorile Indicelui de Ari-
ditate Forestier cresc semnifi cativ (10,5-10,8). În ace-
lași timp, în unii ani luați aparte, valoarea sa constituie 
35,0 unități, ceea ce, fără îndoială, exprimă intensifi ca-
rea aridizării în regiune   

În concluzie, constatăm că estimarea impactului 
schimbărilor climatice asupra sectoarelor concrete 
forestiere va asigura practica silvicolă cu informație 
actualizată, necesară la crearea noilor plantații fores-
tiere în vederea asigurării unei adaptări adecvate la 
schimbările climatice atestate.  

Figura 5. Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate 
Forestier (1960–2015) în sectorul forestier Codrii Tigheciului

Figura 6. Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate 
Forestier (1960–2015) în sectorul forestier Romoni
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