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introdUcere

Aria protejată „cazimir–Mileşti” 
reprezintă o suprafaţă de pădure, atribuită 
la categoria rezervaţii peisagistice (Le-
gea privind fondul ariilor naturale prote-
jate de stat, anexa nr. 5. //Monitorul Ofi-
cial al rM nr. 66-68, din 16.07.1998, art. 
442). Până în prezent nu a fost cunoscută 
compoziţia floristică, arboretele şi struc-
tura comunităţilor vegetale. Pentru rea-
lizarea acestui subiect, a fost cercetată 
compoziţia floristică şi arboretele ariei 
protejate, cu scopul aprecierii valorii, 
situaţiei actuale şi elaborării măsurilor de 
optimizare a conservării biodiversităţii.

materiale Şi metode 

Aria protejată „cazimir–Mileşti” 
reprezintă o suprafaţă (500 ha) de 
pădure cu arborete natural fundamen-
tale de fag (Fa�us sylvatica), gorun 
(Quercus petraea), stejar (Q���rc�s 
r�b�r), arborete derivate, precum  şi 
arborete artificiale (tabelul 1). este 
atribuită la categoria ecosisteme fores-
tiere de gorun, stejar şi fag din centrul 
Moldovei (Postolache, 2002). Se află în 
cadrul parcelelor 3,4,5,6,7 ale Ocolului 
Silvic Păruceni, Întreprinderea silvică 

nisporeni. este situată la nord-est de 
comuna Mileşti, raionul nisporeni. este 
amplasată pe versanţi cu expoziţie 
nord şi nord-est, mai puţini versanţi 
cu expoziţie nord-vest şi sud-vest, 
întretăiaţi de vâlcele care pornesc de 
la înălţimea Bălăneşti. Altitudinea 280-
400 m. Sol brun şi cenuşiu de pădure.

cercetările s-au efectuat după me-
tode acceptate în domeniu (Borza, 
Boşcaiu, 1965; Korceagin, 1970). 
Deoarece unul din scopurile acestei 
investigaţii este alcătuirea paşaportului 
ariei protejate, s-au luat în vedere 
recomandările metodice referitoare la 
alcătuirea paşaportului ariei protejate 
(Postolache, teleuţă, căldăruş, 2004).

reZUltate Şi discUţii

Aria protejată „cazimir–Mileşti” include 
comunităţi forestiere şi puţine suprafeţe 
cu comunităţi ierboase. Suprafeţele fo-
restiere sunt constituite din arboreturi, 
stratul arbuştilor şi stratul ierbos.

diversitatea arboreturilor. După 
provenienţă în Aria protejată „cazimir 
– Mileşti” au fost evidenţiate 4 catego-
rii de arboreturi: natural fundamentale, 
parţial derivate, total derivate şi arbore-
turi artificiale. După productivitate sunt 

arboreturi de productivitate superioară, 
mijlocie şi inferioară (tabelul 1). 

arboreturi natural fundamentale. 
S-au păstrat în 5 subparcele (4e, 4B, 
3i, 3c şi 4n), cu o suprafaţă totală de 
104,6 ha, ceea ce constituie 28 % din 
suprafaţă ariei protejate. 

Arb�r��t�r� ��at�ra�� ������a�����ta���� ���� 
fa�. S-au format pe versanţi cu expoziţie 
est şi nord-est, la altitudine de 310-360 
(subparcelele 3c şi 3i). Suprafaţa totală 
de făgete constituie 17,5 ha. Sunt arbo-
rete pure de fag, cu vârsta de 120 ani, 
de productivitate mijlocie (260 m3/ha). 
În arborete predomină fagul (Fa�us 
s�����at�ca) (foto 2). ca specii însoţitoare 
sunt carpenul (Carpinus betulus), 
cireşul (Cerasus avium), paltinul de 
munte (Acer pseudoplatanus), paltinul 
de câmp (Acer platanoides) şi frasinul 
(Fraxinus excelsior) (foto 2). La altitudini 
puţin mai mici pe versant cu expoziţie 
nord-vest (subparcela 4e) s-a păstrat 
un arboret natural fundamental mixt de 
gorun (Quercus petraea) cu suprafaţa 
de 16,7 ha, iar la altitudine de 280-330 
m pe un versant cu expoziţie nord-vest 
s-a păstrat un arboret de gorun (Q���r-
cus petraea) în amestec cu stejar pe-
dunculat (Q���rc�s r�b�r), cu suprafaţa 
de 69,7 ha. este şi o mică suprafaţă de 
arboret de salcie (Salix alba). 

arboreturi parţial derivate. Au fost 
evidenţiate în 18 subparcele cu o suprafaţă 
totală de 274,0 ha, ceea ce constituie 
55,2% din suprafaţa totală a ariei pro-
tejate (tabelul 1). Sunt arborete deriva-
te de fag, stejar, gorun, carpen şi frasin.

Arboreturi parţial derivate de fa� sunt 
în 7 subparcele cu suprafaţa totală de 
141,6 ha. Sunt şi arborete mixte cu o 
mare participare a carpenului (Carpi-
���s b��t����s) şi participare neesenţială a 
gorunului (Quercus petraea), frasinului 
(Fraxinus excelsior), cireşului (Cerasus 
a����), paltinului de câmp (Acer pla-
ta��������s). Solitar se întâlneşte sorbul 
(S�rb�s t�r����a���s), părul (Pyrus pyras-
t��r). S-au format la altitudini de 315-390 
m. Înălţimea fagului este de 23-24 m. Foto1. Poi��nă
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Diametrul tulpinii fagului – 50-54 cm. 
Vârsta – 110 ani.

Arboreturi parţial derivate de carpen. 
Au fost înregistrate în 7 subparcele cu 
o suprafaţă totală de 88 ha. Sunt arbo-
returi mixte unde participarea carpe-
nului este de 50-80%. Dintre speciile 
însoţitoare sunt atestate frasinul (Fra-
xinus excelsior), teiul (�����a t������t�-
sa), cireşul (Cerasus avium), paltinul 
de câmp (Acer platanoides), jugastrul 
(Acer campestre), fagul (Fa�us syl-
�at�ca). S-au format la altitudini puţin 
mai mici (290-370 m) pe versanţi cu 
expoziţie nord-est, nord-vest şi sud-est. 
Înălţimea carpenului este de 18-22 m. 
Vârsta – 80 ani.

Arboreturi parţial derivate de �o-
run. Sunt în 2 subparcele (7A, 4f) cu o 
suprafaţă totală de 33,3 ha. Arboreturi 
mixte, unde participarea gorunului este 
de 10-20%. S-a atestat o mare parti-
cipare (40-50%) în aceste arboreturi a 
carpenului şi o participare neesenţială 
a frasinului, teiului şi paltinului de câmp. 
Înălţimea gorunului este de 20-22 m. Dia-
metrul tulpinii – 20-40 cm.

A mai fost evidenţiat un arboret parţial 
derivat de stejar pedunculat şi un arbo-
ret parţial derivat de frasin.

arboreturi total derivate de carpen. 
Sunt în 3 subparcele (5A, 5e şi 7e) cu 
o suprafaţă de 13,6 ha. Participarea 
carpenului în aceste arboreturi este de 
80-90% (foto 3).

arboreturi artificiale. Au fost planta-
te în 30 subparcele cu o suprafaţă totală 
de 84,6 ha. Sunt create arborete pure 
din stejar pedunculat, stejar roşu, frasin, 
pin, salcâm, precum şi arborete mixte 
din 3 sau mai multe specii de arbori.

Arboreturi artificiale de stejar pedun-
culat. Au fost create arboreturi pure din 
stejar pedunculat în 5 subparcele cu o 
suprafaţă totală de 12 ha. Au o vârstă 
de 5-30 ani şi sînt create pe versanţi cu 
expoziţie nord-est la altitudini de 345-395 
m. Au fost create 15,8 ha arborete mixte 
de stejar cu frasin şi cu carpen, 2,7 ha 

de stejar în amestec cu gorun, 5,9 ha din 
stejar cu carpen, 3,5 ha stejar cu paltin, 
0,7 ha stejar pedunculat cu stejar roşu şi 
0,3 ha din stejar pedunculat cu salcâm. 
A fost înregistrată şi o suprafaţă (3,0 ha) 
de stejar cu arţar. Majoritatea acestor 
arboreturi se află la o altitudine de 300-
400 m faţă de nivelul mării. 

Arboreturi artificiale de frasin. Au fost 
plantate în 2 subparcele (4D şi 4Q) cu o 
suprafaţă de 2,2 ha. Sunt arboreturi pure 
de productivitate inferioară. Volumul ma-
sei lemnoase este de 113-135 m3/ha la 
vârsta de 40 ani. Înălţimea frasinului este 
de 14 m. Diametrul tulpinii 16-18 cm.

Arboreturi artificiale de pin. Au fost 
create la altitudini de 370 m în 3 subpar-
cele cu suprafaţa totală de 5,0 ha. Sunt 
arboreturi pure de pin, de productivitate 
inferioară. Se caracterizează printr-o 
creştere neesenţială.

Arboreturi artificiale de salcâm. Arbo-
returi pure de salcâm au fost plantate 
în 3 subparcele cu suprafaţa totală de 
4,2 ha. Sunt arborete de productivitate 
inferioară create în locul arboretelor de 
gorun şi de fag.

Arboreturi artificiale de arborele-de-
plută (Phellodendron amurense). Au 
fost plantate în vârful unui versant cu 
expoziţie vest. Suprafaţa - 0,8 ha. Actu-
almente sunt nişte arboreturi degradate 
cu consistenţa 0,4 care necesită a fi re-
construite (foto 4).

regenerarea naturală: fagul, goru-
nul şi stejarul, edificatorii comunităţilor 
vegetale, în aria protejată fructifică rar. 
După anii cu fructificare abundentă apare 
mult puiet. În vara anului 2005 în unele 
suprafeţe a fost înregistrat puiet de fag, 
gorun etc. Puietul nu este îngrijit şi în 
multe locuri este înăbuşit de ierburi şi de 
arbuşti. În anul 2006 s-au început lucrări 
de reconstrucţie a arboreturilor de fag din 
unele suprafeţe cu arborete degradate. 

diversitatea floristică. În aria 
protejată cazimir-Mileşti au fost evi-
denţiate 166 specii de plante vascula-

re, dintre care 18 specii de plante rare: 
sorbul (S�rb�s t�r����a���s), clocotişul 
(Staphylea pinnata), călinul (V�b�r���� 
opulus), crinul-de-pădure (L����� �arta-
����), sparanghelul (Aspara�us tenuifo-
����s), rodul-pământului (Arum oirienta-
le)�� căpşuniţa (Cephalanthera damaso-
nium)�� iarba-de-junghi (Cephalanthera 
lon�ifolia)�� iarba-vrăjitoarei (Circea 
lutetiana)�� feriga (Dryopteris filix mas)�� 
dumbrăviţa (Epipactis heleborine)�� cui-
bul-pământului (Neottia nidus-avis)�� 
�ioreaua-nopţii (Platanthera bifolia)�� 
mutulica (Scopolia carniolica)�� rogozul 
(Carex pendula)�� curpănul (Clematis vi-
talba)�� colţişorul (Dentaria �landulosa)�� 
orbalţul (Actaea spicata).

Arboretul este format din 26 specii 
de arbori (Acer campestre�� Acer plata-
noides�� Acer pseudoplatanus�� Carpinus 
betulus�� Cerasus avium�� Fa�us sylvati-
ca�� Fraxinus excelsior�� Malus sylvestris�� 
Morus alba�� Phellodendron amurense�� 
Populus canescens�� Populus tremu-
la�� Pyrus pyraster�� Quercus petraea�� 
Quercus robur�� Quercus rubra�� Robinia 
pseudacacia�� Salix alba�� Salix caprea�� 
Sorbus torminalis�� Tilia cordata�� Tilia 
platyphyllos�� Tilia tomentosa�� Ulmus 
carpinifolia�� Ulmus �labra�� Ulmus lae-
��s). În arboretele natural fundamentale 
mai des predomină fagul (Fa�us sylvati-
ca), gorunul (Quercus petraea) şi steja-
rul pedunculat (Q���rc�s r�b�r). Speciile 
însoţitoare mai frecvente sunt frasinul 
(Fraxinus excelsior), teiul (�����a t������t�-
sa şi T.cordata), paltinul-de-câmp (Ac��r 
platanoides), paltinul-de-munte (Ac��r 
pseudoplatanus), jugastrul (Ac��r ca�-
pestre), cireşul (Cerasus avium). Solitar 
este întâlnit sorbul (S�rb�s t�r����a���s), 
mărul-pădureţ (Malus sylvestris), părul 
(Pyrus pyraster) şi a. În arboretele deri-
vate în multe locuri predomină carpenul 
(Carpinus betulus). În mai puţine locuri 
frasinul (Fraxinus excelsior). În arbore-
turile artificiale predomină şi specii de 
arbori alohtoni: pinul (P����s ����ra), sal-

foto 2. Arboret natural fundamental de fag 
(Fagus sylvatica L.)

Foto 3. Arboret derivat de carpen (Carpinus betulus)



NR. 1 (31) febRuaRie 2007 ��

cercetări ştiinţifice

tabelul 1

tipurile de ��rboreturi din rezerv��ţi�� peis��gistică “C��zimir - Mileşti”

Parc./
sub-
parc.

Sup-
rafa-
ţa, ha haha

Categoria arboretului Compoziţia actuală
Altitudi--

ne, m
Expo-
ziţia

 Tipul
staţiunii

Vârsta,,
ani

H,m D, cm, cm
Creş--
terea,erea,,
m3/ha

Volum, 
m3/ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4E 16,7 Natural fundam. prod.mijlocie 3Go2Fr1Te1Pa2A1Dt2Fr1Te1Pa2A1DtFr1Te1Pa2A1Dt1Te1Pa2A1DtTe1Pa2A1Dt1Pa2A1DtPa2A1Dt2A1DtA1Dt 300-330 NV 6157 110 22 48 3,5 249
4B 69,7 Natural fundam. prod.mijlocie 3St1GO2Fr1Pa1St1Te1Ca 280-330 NV 6157 110 24 52 3,7 282
3I 0,7 Natural fundam. prod.mijlocie 8Fa1Ci1Ca 360 NE 6252 110 23 48 3,6 260
3C 16,8 Natural fundam. prod.mijlocie 6Fa2Ca1Pa1Fr 310-365 NE 6252 80 22 30 5,6 262
4N 0,7 Natural fundam. prod.mijlocie 10Sa 280 6266 40 20 32 3,9 195
7A 8,4 Parţial derivat 2Go5Ca2Fr1Dt 350 NE 6252 55 19 20 5,3 163
4F 24,9 Parţial derivat 1Go2Fr1Te4Ca1Pa1Dt 310-350 V 6252 110 22 40 3,8 237
4A 6,0 Parţial derivat 1St2Go2Fr1Te4Ca 290-320 NV 6157 110 22 44 5,6 240
4H 7,2 Parţial derivat 4Fr2Pa2Ca1Te1Dt 340 N 6157 80 20 28 3,8 226
5E 2,2 Parţial derivat 8Ca1Fr1Dt 360 SE 6252 80 21 22 4,3 225
5Q 10,5 Parţial derivat 7Ca1Pa1Te1Dt 320-370 SE 6252 80 21 28 4,8 215
5C 25,8 Parţial derivat 7Ca1Pa1Ci1Dt 370 SV 6252 80 22 26 4,3 208
3D 5,1 Parţial derivat 6Ca2Fr1Ju1Dt 315-350 NE 6252 20 7 8 6,4 224
3A 16.0 Parţial derivatţial derivat 6Ca3Fr1Dt 290-325 NE 6157 75 19 22 4.7 214
5O 3,2 Parţial derivat 6Ca2Ci1Dt1Fr 365 NV 6252 80 22 28 3,6 239
6D 25,2 Parţial derivat 5Ca2Fr2Ci1Fa 340 NE 6252 80 18 20 3,4 208
6F 1,2 Parţial derivat 5Fa1Go3Ca1Dt 330 NV 6252 75 20 26 5,2 195
7B 40,5 Parţial derivat 4Fa1St2Ca2Ci1Dt 335 NE 6252 70 20 24 4,8 226
5B 24,2 Parţial derivat 4Fa5Ca1Pa 315-390 SV 6252 110 24 52 4,0 255
5J 1,0 Parţial derivat 4Fa5Ca1Dt 365 NV 6252 110 23 54 3,6 212
6C 13,9 Parţial derivat 3Fa4Ca1Fr2Dt 340 NV 6252 110 22 52 3,7 195
6A 36,2 Parţial derivat 3Fa2Fr4Ca1Dt 345 NV 6252 110 23 50 4,4 233
3G 24,6 Parţial derivat 2Fa7Ca1Dt 320-380 V 6252 110 24 48 4,8 216
5A 9,7 Total derivat, product. mijlocie 9Ca1Dt 340-380 V 6252 75 19 22 4,7 185
7E 1,9 Total derivat, product. mijlocie 7Ca2Ar1Dt 400 NV 6252 20 7 10 5,2 46
7I 0,4 Total derivat, product. mijlocie 5Ca2Ar2Fr1Ci 365 NE 6252 20 11 16 5,8 84
7G 3,4 Artificial de product. superioară 10Pi 370 NV 6252 20 9 14 7,4 70
5G 7,4 Artificial de product. mijlocie 3Go2Ca2St1Fr1Dt1Ju 350 N 6252 25 11 12 6,0 67
4O 1,1 Artificial de product. mijlocie 10St 280 6266 5 1 2 0,9 2
7F 0,8 Artificial de product. mijlocie 10St 395 NV 6252 5 1 2 0,9 2
3E 3,3 Artificial de product. mijlocie 10St 320 NE 6252 15 20 2 3,6 251
5L 3,5 Artificial de product. mijlocie 10St 355 NE 6252 30 12 14 7,7 122
5F 3,3 Artificial de product. mijlocie 8St1Ca1Dt 345 NE 6252 25 11 12 6,8 100
7D 0,7 Artificial de product. mijlocie 6St4Str 400 6252 5 1 2 0,9 2
5P 2,7 Artificial de product. mijlocie 6St2Pa1Ca1Dt 365 V 6252 25 10 12 5,6 78
6E 7,1 Artificial de product. mijlocie 6St2Fr2Ca 330 6252 25 10 12 5,7 75
5M 5,8 Artificial de product. mijlocie 6St2Ca1Fr1Dt 360 N 6252 25 11 14 6,5 87
5R 0,3 Artificial de product. mijlocie 5St5Sc 360 E 6252 5 1 1,6 2
7H 08 Artificial de product. mijlocie 5St5Plt 370 NE 5 1 2 1,2 3
4K 2,9 Artificial de product. mijlocie 5St2Fr3Ca 300 NV 6157 25 10 10 6,3 76
5D 2,7 Artificial de product. mijlocie 4St3Go3Pa 370 N 6252 5 1 1 1,4 2
4J 2,6 Artificial de product. mijlocie 4St3Ca3Dt 310 NV 6252 25 10 12 5,9 75
3B 2,3 Artificial de product. mijlocie 6Ca1St1Fr1Ju1Dt 290 NE 6157 25 7 8 6,8 46
5K 1,9 Artificial de product. mijlocie 5Ca3St1Ju1Dt 375 SV 6252 20 7 10 5,8 49
3H 9,0 Artificial de product. mijlocie 4Ca3St1Ju1Ulc 340-380 V 6252 25 7 8 6,2 58
7C 1,2 Artificial de product. mijlocie 10Pi 370 6252 20 7 10 5,3 48
5I 0,8 Artificial de product. inferioară 10St 350 V 6252 3 0,5
4I 3,0 Artificial de product. inferioară 8St2Ar 325 NV 6252 25 10 12 4,9 80
4D 0,8 Artificial de product. inferioară 10Fr 310 NV 6157 40 14 16 6,1 135
4Q 1,4 Artificial de product. inferioară 9Fr1Dt 280 6266 35 14 18 5,4 113
3F 1,8 Artificial de product. inferioară 9Pin1Dt 350 V 6252 20 7 12 1,7 51
4C 0,4 Artificial de product. inferioară 10Sc 300 N 6157 5 4 4 1,4 10
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4P 0,5 Artificial de product. inferioară 10Sc 280 6266 10 8 10 4,6 31
5S 3,3 Artificial de product. inferioară 10Sc 340-380 S 6252 10 5 6 1,9 11
5H 0,3 Artificial de product. inferioară 10Ex 340 V 6252 40 12 20 2,9 112
5N 0,5 Artificial de product. inferioară 10Ex 375 V 6252 40 8 10 3,4 67
4G 9,0 Tânăr nedetermin. 4St1Ca1Ulc1Pa1Fr1Ju1Te 340 V 6252 15 1 1 4,3 5
5T 2,3 5St5Pa 350 SV 6252 - - -
4L 1,3 6266
4M 3,0
4R 0,3 285
4V 0,9 290

5A1 0,2
7J 0,4 355

câmul (Robinia pseudacacia), arborele- 
de-plută (Phellodendron amurense).

Stratul arbuştilor. În aria protejată 
cazimir-Mileşti au fost evidenţiate 15 
specii de arbuşti (Cornus mas�� Corylus 
avellana�� Cratae�us curvisepala�� Cra-
tae�us mono�yna�� Euonymus europa-
ea�� Euonymus verrucosa�� Rosa canina�� 
Rubus caesius�� Rubus idaeus�� Sambu-
cus ni�ra�� Sorbus aucuparia�� Staphylea 
pinnata�� S�ida san�uinea�� Viburnum 
lantana). Arboretele natural fundamen-
tale şi cele derivate din aria protejată 
cazimir- Mileşti se caracterizează prin 
consistenţă ridicată, de aceea stratul 
arbuştilor este slab dezvoltat. Mai abun-
dent se dezvoltă arbuştii pe la marginile 
pădurii şi în locuri luminate. Mai fre-
cvent sunt întîlnite asemenea specii de 
arbuşti: cornul (Cornus mas), sângerul 
(S�ida san�uinea), dârmozul (V�b�r-
���� ��a��ta��a), lemnul-râios (Euonymus 
���rr�c�sa), salba-moale (Euonymus 
europaea), păducelul (Cratae�us mo-
no�yna). În unele locuri este mult soc 
(Sa�b�c�s ����ra).

Stratul ierburilor. În aria protejată 
cazimir–Mileşti au fost evidenţiate 124 
specii de plante ierboase (Actaea spica-
ta�� Adoxa moschatellina�� Ae�opodium 
poda�raria�� A�rimonia eupatoria�� Aju�a 
�enevensis�� Aju�a reptans�� Alliaria pe-
tiolata�� Allium ursinum�� Anemonoides 
ranunculoides�� Anthriscus sylvestris�� 
Arctium lappa�� Arctium tomentosum�� 
Arum orientale�� Asarum europaeum�� 
Astra�alus �lycyphyllos�� Ballota ni�ra�� 
Brachypodium pinnatum�� Brachypo-
dium sylvaticum�� Bromopsis bene�enii�� 
Calyste�ia sepium�� Campanula bono-
niensis�� Campanula trachelium�� Car-
damine impatiens�� Carex brevicollis�� 
Carex conti�ua�� Carex divulsa Carex 
pendula�� Carex pilosa�� Cephalanthera 
damasonium�� Cephalanthera lon�ifo-
lia�� Chaerophyllum temulum�� Chelido-
nium majus�� Circea lutetiana�� Clematis 
vitalba�� Convallaria majalis�� Corydalis 
cava�� Corydalis marschalliana�� Coryda-
lis solida�� Dactylis �lomerata�� Dentaria 
bulbifera�� Dentaria �landulosa�� Dryop-
teris filix-mas�� Epipactis heleborine�� 
Eri�eron canadensis�� Euphorbia amy�-
daloides�� Fallopia convolvulus�� Ficaria 
verna�� Fra�aria vesca�� Ga�ea lutea�� 
Ga�ea minima��Ga�ea pusilla�� Galeob-
dolon luteum�� Galium aparine�� Galium 
molu�o�� Galium odoratum�� Geranium 
phaeum�� Geranium robertianum�� Geum 

urbanum�� Glechoma hirsuta�� Glyceria 
nemoralis�� Hedera helix�� Hieracium 
pilosella�� Hieracium umbelatum�� Hor-
delymus europaeum�� Hypericum hirsu-
tum�� Hypericum perforatum�� �sopyrum 
thalictroides�� Lamium purpureum�� 
Lapsana communis Lathyrus ni�er�� La-
thraea squmaria�� Leontodon hispidus�� 
Leonurus cardiaca�� Liilum marta�on�� 
Lithospermum officinale�� Luzula cam-
pestris�� Lysimachia nummularia�� Melica 
uniflora�� Mercurialis ovata�� Mercuria-
lis perennis�� Mycelis muralis�� Millium 
effusum�� Neottia nidus-avis�� Parietaria 
officinalis�� Physalis al�e�en�i�� Planta�o 
lanceolata�� Planta�o major�� Planta�o 
media�� Platanthera bifolia�� Poa an-
�ustifolia�� Poa annua�� Poa nemoralis�� 
Poa pratensis�� Poly�onatum latifolium�� 
Poly�onatum multiflorum�� Poly�onum 
mite�� Potentilla ar�entea�� Prunella vul-
�aris�� Pulmonaria obscura�� Ranunculus 
acer�� Ranunculus auricomus�� Ranun-
culus meyerianus�� Rumex acetosella�� 
Rumex san�uineus�� Rumex sylvestris�� 
Salvia nutans�� Sambucus ebulus�� Sa-
nicula europaea�� Scilla bifolia�� Sco-
polia carniolica�� Scrophularia nodosa�� 
Scutellaria altissima�� Silene nutans�� 
Stachis sylvatica�� Stellaria holostea�� 
Stellaria media�� Taraxacum officina-
le�� Thymus marschallianus�� Trifolium 
campestre�� Trifolium repens�� Tusila�o 
farfara�� Urtica dioica�� Verbascum aus-

triacum�� Veronica chamedrys�� Veronica 
hederifolia�� Vicia sylvatica�� Viola hirta�� 
Viola mirabilis�� Viola reichenbachiana).

 Stratul ierburilor diferă în funcţie de 
condiţiile staţiunii, precum şi de tipurile 
de arboreturi. Gradul de acoperire cu 
ierburi în teritoriul ariei protejate este 
foarte diferit în decursul perioadei de 
vegetaţie, precum şi în diferite catego-
rii de arboreturi. Primăvara devreme, 
până la apariţia frunzelor pe copaci, 
înfloresc viorelele (Sc�����a b������a), bre-
beneii (Corydalis solida), grâuşorul 
(Ficaria verna). Puţin mai târziu în-
floresc dentiţa (Dentaria bulbifera), 
leurda (A������� �rs�����) lăcrimioarele 
(Convallaria majalis). Gradul de aco-
perire cu ierburi variază în funcţie de 
arboret. Aşadar, în arboreturile pure de 
fag (subparcela 3c) şi în arboreturile 
pure de carpen primăvara, când leurda 
(A������� �rs�����) vegetează, gradul de 
acoperire este de 90-100%. La sfârşitul 
lunii mai, când leurda se topeşte, gra-
dul de acoperire cu ierburi în aceleaşi 
locuri scade până la 10-20%. 

impacte naturale şi antropice. În 
Aria protejată „cazimir–Mileşti” în mul-
te locuri a fost afectat arboretul, stratul 
arbuştilor şi stratul ierburilor ca rezul-
tat al gestionării nechibzuite. Urmare 
a acestui fapt, în 18 subparcele cu o 
suprafaţă totală de 274,0 ha au apărut 
arborete derivate. În 30 subparcele cu 
o suprafaţă totală de 84,6 ha au fost 
plantate arboreturi din stejar peduncu-
lat, stejar roşu, frasin, pin, salcâm, care 
în majoritate nu corespund condiţiilor 
staţiunii. Sunt locuri unde este posibilă 
regenerarea naturală a principalelor 
specii silvoformante, ca fagul, gorunul, 
stejarul, dar aceste posibilităţi nu au 
fost folosite pentru restabilirea arbore-
turilor. Au fost create plantaţii din specii 
de plante alohtone, cum ar fi pinul, sal-
câmul şi arborele-de-plută, care pe par-
cursul multor ani au un randament cu 
mult mai mic decât speciile autohtone.

Marginea pădurii din apropierea co-
munei Mileşti este afectată de cirezile 
de vite care zilnic traversează pădurea. 
Drumurile, cărările etc. din această par-
te a ariei protejate sunt surse de polua-
re biologică a ariei protejate.

conservarea biodiversităţii. aria 
protejată „cazimir–Mileşti” este o supra-
faţă reprezentativă de pădure de fag, 
gorun şi stejar pedunculat, caracteristică 
pentru pădurile din nord-vestul codrilor. 

Foto 4. arboret ��rtifici��l de ��rborele - de - 
plută (Phellodendron amurense)
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cercetări ştiinţifice

După compoziţia floristică şi peisagistică 
este o suprafaţă de pădure valoroasă. in-
clude un genofond constituit din 166 specii 
de plante vasculare, dintre care 26 specii 
de arbori, 15 specii de arbuşti şi 124 spe-
cii de plante ierboase. Au fost înregistrate 
18 specii de plante rare: sorbul (S�rb�s 
t�r����a���s), clocotişul (Staphylea pinna-
ta), călinul (Viburnum opulus), crinul-de-
pădure (L����� �arta����), sparanghelul 
(Aspara�us tenuifolius), rodul-pământului 
(Arum orientale)�� căpşuniţa (Cephalan-
thera damasonium)�� iarba-de-junghi (Ce-
phalant-hera lon�ifolia)�� iarba-vrăjitoarei 
(Circea lutetiana)�� feriga (Dryopteris filix 
mas)�� dumbrăviţa (Epipactis heleborine)�� 
cuibul-pământului (Neottia nidus-avis)�� 
�ioreaua-nopţii (Platanthera bifolia)�� mu-
tulica (Scopolia carniolica)�� rogozul (Ca-
rex pendula)�� curpănul (Clematis vitalba)�� 
colţişorul (Dentaria �landulosa)�� orbalţul 
(Actaea spicata).

conform Hotărârii Guvernului Moldo-
vei nr. 5 din 8 ianuarie 1975, această 
suprafaţă de pădure a fost luată sub 
ocrotirea statului, fiind atribuită la ca-
tegoria arii protejate de păduri va-
loroase (anexa 4)*. Prin Hotărârea 
Parlamentului republicii Moldova nr. 
1539 din 25 februarie 1998, această 
suprafaţă de pădure a fost confirmată  
ca arie protejată şi atribuită la categoria 
rezervaţie peisagistică (anexa nr. 5).

Pentru optimizarea conservării 
diversităţii vegetale, se propune ca în 
lucrările de reconstrucţie ecologică a ar-
boretelor de soluţionat corespondenţa 
arboretelor plantate la condiţiile staţiunii. 
De interzis accesul vitelor şi altor ani-

male domestice în aria protejată. De or-
ganizat zonele de agrement în anumite 
locuri care să reducă întrucâtva impac-
tul populaţiei asupra vegetaţiei. 

conclUZii

Aria protejată „cazimir–Mileşti” 
reprezintă o suprafaţă (500 ha) de 
pădure caracteristică pentru pădurile 
din nord-vestul codrilor. este constituită 
din arboreturi natural fundamentale de 
fag (Fa�us sylvatica), de gorun (Q���r-
cus petraea) şi de stejar pedunculat 

(Quercus robur)�� arborete derivate şi 
arborete artificiale de stejar pedunculat, 
frasin, salcâm şi pin. 

compoziţia floristică include un geno-
fond constituit din 166 specii de plante 
vasculare, dintre care 26 specii de ar-
bori, 15 specii de arbuşti şi 125 specii 
de plante ierboase. Au fost înregistrate 
18 specii de plante rare.

Pentru optimizarea conservării 
biodiversităţii, în lucrările de reconst-
rucţie ecologică este necesar de lărgit 
suprafeţele cu arborete similare arbore-
telor natural fundamentale. Ar fi posibil 
de efectuat aceste lucrări prin substitui-
rea arboretelor artificiale cu arborete cu 
compoziţie similară celor natural funda-
mentale. este necesar de reglat aflarea 
populaţiei în aria protejată. 
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