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Rezumat
La evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos a fost stabilit că cea mai mare 
cantitate de fitomasă proaspătă a fost înregistrată în s. Mărculești după care urmează or. 
Bălți, amonte și la periferie, în restul stațiunilor la același nivel. Au fost remarcate, la 
unele probe, diferențe esențiale în masa vegetală verde și uscată, explicată prin diferența 
fazelor fenologice a diferitor specii de plante. A fost stabilit, că cea mai mare cantitate de 
fitomasă verde și uscată, materie organică și cantitate de apă au fost determinate în probele 
din s. Mărculești, amonte or. Florești, unde impactul antropic este minimal. După fitomasa 
uscată și materia organică (cele mai importante produse a biocenozelor), pe ultimul 
loc se situează gara auto Bălți. Acest fapt se datorează efectului negativ al impactului 
antropic din ecosistemul urban Bălți asupra biodiversității și prezenței a diferitor familii 
(Chenopodiaceae și Poaceae) de plante vegetale în probele analizate.
Cuvinte cheie: ecosisteme urbane și rurale,  producția primară a fitocenozelor, fitomasă 
proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu.
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Introducere
Deoarece biodiversitatea este din ce în ce mai vulnerabilă faţă de acţiunea 

impactului, declanşat de activităţile antropice, se impune necesitatea monitorizării 
diversităţii biologice terestre îndeosebi în ecosistemele urbane (EU) și suburbane (SU), 
în scopul luării măsurilor urgente de protecţie şi conservare a acesteia.

Anterior, autorii [1] au stabilit, că în ecosistemele urbane se produce un 
dezechilibru în raportul speciilor spontane (Lotus corniculatus L., Coronilla varia L., 
Plantago major L., Achillea millefolium L. etc.) și a celor cultivate cu scop decorativ 
pe de o parte și pe de altă parte invazia speciei Ambrosia artemisifolia L., care provoacă 
alergii în timpul înfloririi și prejudicii sănătății populației. Un impact asupra vegetației 
îl reprezintă specia parazită Cuscuta europaea L., prezența căreia a fost semnalată în 
EU Orhei și Telenești. Această specie trebuie monitorizată și luate măsuri de lichidare 
pentru a evita răspândirea ei în alte sectoare ale orașului.

Pentru  estimarea  impactului antropic asupra diversității vegetale, auitorii 
[2], au efectuat cercetări privind evaluarea producției primare a fitocenozelor din 
r-nul Telenești. A fost stabilită dependența fitomasei de locul de colectare în cadrul 
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ecosistemului urban și de conținutul de humus (materia organică) din solul, unde au 
fost prelevate plantele. Cea mai mare cantitate de fitomasă proaspătă a fost înregistrată 
în stațiunea IV (amonte Telenești (la periferia ecosistemului), r. Ciulucul Mic) ce 
constituie 664 g/m2, iar conținutul de humus este de 5,70%. În stațiunea VI ( r. Răut, 
s. Sărătenii Vechi) cantitatea fitomasei este cea mai mică - 226 g/m2, iar conținutul de 
humus constituie 2,28%. Cercetările efectuate au demonstrat, că vegetația în ansamblu 
este supusă influenței factorului antropic, gradului scăzut de umiditate a solului, 
condițiilor locale (calitatea solului) și pășunatului intens din albia r. Răut, ceea ce scade 
simțitor capacitatea de creștere și dezvoltare a florei.

Grație faptului, că până în prezent sunt efectuate un număr redus de cercetări 
privind productivitatea fitocenozelor în ecosistemele cu impact major, prezintă interes 
studiul impactului antropic asupra  biodiversității în cadrul mai multor ecosisteme 
urbane și suburbane din republică.

Scopul prezentei lucrări este de a evalua masa vegetală în ecosistemul urban 
Bălți și ecosistemele suburbane din raionul Florești.

Materiale și metode
Prelevarea speciilor de plante a avut loc în prima jumătate a lunii august, a. 2020, 

majoritatea plantelor fiind în fenofaza de fructificare, întrucât perioada favorabilă pentru 
estimarea producției primare corespunde cu fenofazele de înflorire și fructificare [5]. 

Stațiunile de prelevare a probelor includ sectoarele: I – Amonte or. Bălți, r. Răut; 
II – Gara auto, or. Bălți, r. Răut; III – Periferia or. Bălți, str. Paravoznaia; IV – s. 
Mărculești, amonte or. Florești; V – s. Ghindești, r. Răut.

Pentru determinarea producției primare a fitocenozelor din stațiunile menționate, 
au fost efectuate ridicări fitocenologice, conform metodologiilor [3-8]. Aceasta 
presupune efectuarea operațiunilor în două etape:

I – Lucrul în câmp – constă în colectarea fitomasei și cântărirea acesteia la fața 
locului, și

II – Lucrul în laborator – activitate migăloasă care necesită o perioadă de câteva 
zile [2]. Pentru aprecierea potențialului productiv al asociațiilor vegetale a fost utilizată 
metoda patratelor [3-8].

Metoda constă în selectarea aleatorie a suprafeței de 1m2 din cadrul unei fitocenoze 
și secerarea/tăierea vegetației (cu secera sau foarfeca) la nivelul solului, obținându-
se astfel producția primară netă momentană sau așa-zisa recoltă supraterană. Ulterior, 
recolta se ambalează în pungi de plastic și se cântărește pe loc cu cântarul dinamometric. 
În lipsa acestuia, probele se pot cântări și în laborator. Se face media cântăririlor și se 
află fitomasa verde medie pe m2. Se repetă apoi experimentul într-o altă fitocenoză [3- 
8]. Evaluarea producției nete este exprimată în: kg, t/m2, t/ha prin cântărirea fitomasei 
de pe mai multe suprafețe de probe reprezentative. Dacă această cântărire se face o dată 
sau de puține ori într-o perioadă de vegetație, aceasta reprezintă producția primară netă 
momentană determinată la data (datele) respectivă. Când cântărirea se face repetat, 
la intervale egale de timp pe toată perioada de vegetație, obținem, prin însumarea 
fitomaselor, producția primară netă anuală. În cazul în care se ia în calcul doar fitomasa 
de deasupra solului, se obține producția primară netă parțială supraterană, iar dacă se 
adaugă și cea subterană obținem producția primară netă globală [4, 6-8]. 



178

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Ecologia şi Geografia

Pentru a afla cantitatea de fitomasă uscată, recolta a fost introdusă în etuvă și 
deshidratată la temperatura de 105oC până la greutatea constantă. Ulterior, materialul 
vegetal a fost tocat în bucăți lungi de 2-3 cm și apoi ars complet. Cenușa rezultată a fost 
cântărită. Rezultatul se scade din greutatea uscată și se obține cantitatea de substanță 
organică exprimată în g/m2. Scăzând fitomasa uscată din cea proaspătă se obține 
cantitatea de apă din biomasa vegetală.

Producția primară înseamnă energia acumulată de plante, reprezentând forma de 
stocare fundamentală în structura ecosistemului. Pentru aprecierea producției primare 
este necesar să se cunoască nu doar fitomasa proaspătă a stratului ierbos. Aceasta 
presupune și fitomasa uscată, masa organică, cantitatea apei din materialul vegetal. 
Energia ce ramâne stocată în materia organică formează producția primară netă. 
Producția primară netă se acumulează în timp ca fitomasă. Aceasta constituie cantitatea 
raportată la unitatea spațială. Se poate evalua in grame de masă umedă, uscată, conținut 
în carbon sau echivalentul caloric respectiv energie potențială (cal sau kcal) [4, 8, 6, 7].

Rezultate și discuții
Determinarea fitomasei proaspete a stratului ierbos. Producția primară (fitomasa) 

netă (ceea ce rămâne în plante după consumul de materie organică și energie utilizate 
în procesele fiziologice ale fitoindivizilor) constituie baza nutrițională a consumatorilor 
primari si a oamenilor, cea care susține viața pe Terra. Deci, fitomasa proaspătă ne oferă 
informații referitor la starea si capacitatea ecosistemului [5]. Rezultatele obținute sunt 
prezentate în fig. 1.

Fig. 1. Fitomasa proaspătă a stratului ierbos în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești.

În baza rezultatelor din fig.1, putem menționa, că cea mai mare cantitate de 
fitomasă proaspătă se înregistrează în s. Mărculești, aceasta fiind de 1324 g/m2. În 
celelalte stațiuni fitomasa proaspătă practic este aceeași, menținându-se în limitele 452 
g/m2 (or. Bălți, amonte și la periferie) și respectiv 606 g/m2 (gara auto, or. Bălți).

Determinarea fitomasei uscate a stratului ierbos. Cea mai mică cantitate de masă 
vegetală uscată se atestă pentru zona gării auto din or. Bălți – 144 g/m2, după care 
urmează zona r. Răut din s. Ghindești și amonte de or. Bălți, cu 230 și respectiv 240 g/m2. 
O cantitate mai mare de fitomasă uscată  a fost stabilită la periferia or. Bălți – 350 g/m2, 
iar cea mai mare cantitate îi revine localității Mărculești – 370 g/m2 (fig. 2).
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Datele din fig. 2, indică, la faptul, că masa vegetală uscată diferă (și nu) esențial 
de masa vegetală umedă. Aceasta se explică prin faptul, că în probele date au fost 
prezente diferite specii de plante, unele din ele (reprezentanți ai fam. Chenopodiaceae), 
uscându-se, au devenit foarte ușoare, iar altele – practic nu și-au schimbat greutatea 
atât de considerabil, întrucât acestea erau în fenofaza de fructificare și aveau spice 
(fam. Poaceae).

Fig. 2. Fitomasa uscată a stratului ierbos în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Cantitatea de materie organică a stratului ierbos. Materia organică acumulată la 
un anumit timp și arie se mai numește și recoltă [7]. Materia organică are o însemnătate 
enormă pentru vegetație, aceasta servind drept sursă de nutriție și dezvoltare a plantelor 
– producători primari ai lanțurilor trofice. Rezultatele obținute experimental sunt 
prezentate în fig. 3.

Fig. 3. Cantitatea de materie organică în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Cea mai mare cantitate de substanță organică se înregistrează atât în proba de 
fitomasă din s. Mărculești – 316 g/m2, cât și în cea de la periferia or. Bălți – 314 g/m2. 
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În s. Ghindești și amonte de or. Bălți au fost stabilite 206 g/m2 și respectiv 200 g/m2de 
substanță organică. Cea mai mică cantitate de substanță organică a fost stabilită pentru 
proba de material vegetal din preajma gării auto din Bălți – doar 120 g/m2. Aceasta se 
explică prin faptul, că în preajma gării impactul antropic asupra aerului și solului este 
major, ceea ce contribuie esențial la micșorarea cantității de substanță organică.

Cantitatea de apă din biomasa vegetală. Apa este esențială în creșterea și 
dezvoltarea plantelor, precum și în menținerea mai îndelungată a perioadei de vegetație. 
Cu părere de rău, seceta care a fost prezentă practic pe tot parcursul verii, cât și lipsa 
precipitațiilor din acest an au afectat productivitatea plantelor. Datele din fig. 4 indică la 
faptul, că cea mai mare cantitate de apă o regăsim pentru vegetația din s. Mărculești – 
954 g/m2. La polul opus se înregistrează 102 g/m2 în proba de material vegetal recoltată 
de la periferia or. Bălți. În celelalte probe de fitomasă constituie 462 g/m2 – la gară auto 
or. Bălți, 278 g/m2 – s. Ghindești și 222 g/m2 amonte de or. Bălți (fig. 4).

Fig. 4. Cantitatea apei din biomasa vegetală în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Drept concluzie putem afirma, că cercetările realizate au scos în evidență  că cea 
mai mare cantitate de fitomasă verde, uscată, materie organică și cantitate de apă au fost 
remarcate în probele prelevate în s. Mărculești, (amonte or. Florești) și acest fapt este 
confirmat și în lucrarea [2], unde probele de fitocenoze au fost prelevate de asemenea 
amonte de or. Telenești (periferie), unde impactul antropic, în comparație cu cel din 
ecosistemele urbane, în ambele cazuri, este minimal. Menționăm, că după cantitatea 
de fitomasă uscată și materie organică (cele mai importante produse a biocenozelor), 
pe ultimul loc se situează gara auto Bălți. Acest fapt se explică prin efectul negativ al 
impactului antropic în ecosistemul urban asupra biocenozelor.

Concluzii
1. Cea mai mare cantitate de fitomasă proaspătă se înregistrează în s. Mărculești, 

aceasta fiind de 1324 g/m2. În celelalte stațiuni fitomasa proaspătă practic este aceeași, 
menținându-se în limitele 452 g/m2 (or. Bălți, amonte și la periferie) și respectiv 606 g/
m2 (gara auto, or. Bălți).
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2. Masa vegetală uscată în unele probe diferă esențial de masa umedă. Acest fapt 
este explicat prin prezența în probe a multor specii de plante la diferite faze fenologice 
(de coacere din fam. Chenopodiaceae și fructificare din fam. Poaceae).

3. Cea mai mică cantitate de substanță organică a fost stabilită pentru proba de 
material vegetal recoltată din preajma gării auto (or. Bălți) – doar 120 g/m2 explicat 
prin faptul, că în preajma gării impactul antropic influențează negativ nu numai asupra 
calității aerului, dar și a solului, ceea ce contribuie esențial la scăderea cantității de 
substanță organică.

4. Seceta care a persistat practic pe tot parcursul verii, cât și lipsa precipitațiilor 
din acest an au afectat într-o mare măsură productivitatea plantelor.
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Prezentul articol a fost realizat în cadrul Proiectului 20.80009.7007.11 
Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării 
durabile (2020-2023). Etapa 1. Elaborarea studiului diagnostic al ecosistemelor 
urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord.


