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Abstract. This article presents the floristic and phytocenotic composition of protected area Pădurea
Hîrbovăţ. Also in this article are listed forest stand species, shrub species and herb species. The autors
mention the rare species and remarkable trees.
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INTRODUCERE
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
este o suprafaţă de pădure valoroasă, atribuită la categoria Rezervaţii
peisagistice (Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat.
Anexa nr. 5. // Monitorul Oficial al
RM. nr. 66-68/442 din 16.07.1998,
art. 442). Pînă în prezent nu a fost
cunoscută compoziţia arboretelor,
cea floristică şi fitocenotică. Pentru
realizarea acestui subiect, a fost
cercetată flora, vegetaţia şi arboretele din Aria protejată Pădurea
Hîrbovăţ, în scopul aprecierii valorii, situaţiei actuale şi elaborării măsurilor de optimizare a conservării
biodiversităţii.
MATERIALE ŞI METODE
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
reprezintă o suprafaţă de pădure
cu arborete natural fundamentale,
valoroase de stejar pufos (Quercus
pubescens), atribuită la categoria ecosisteme forestiere de stejar pufos (Quercus pubescens) şi stejar
pedunculat (Quercus robur) din Sudul Moldovei [5], şi cu arborete artificiale. Este situată la Est de comuna
Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi. Include
parcelele 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 din Ocolul
silvic „Hîrbovăţ”, Întreprinderea Silvică „Tighina”. Conform Legii privind
fondul ariilor naturale protejate de
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stat (1998), suprafaţa Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ este de 2218
ha. O mare parte din teritoriul ariei
protejate este situată pe platou, de
la care coboară versanţi cu diferite
expoziţii. Altitudinea – 230 m.
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
a fost cercetată în baza conceptului de cercetare a ariilor protejate,
elaborat în Laboratorul de Geobotanică şi Silvicultură, care cuprinde
următoarele compartimente: diversitatea arboretelor, floristică, şi cea
fitocenotică, impacte naturale şi antropice, conservarea biodiversităţii
şi recomandări privind optimizarea
conservării biodiversităţii.
Diversitatea floristică a fost
cercetată pe parcursul perioadei
de vegetaţie prin metoda de itinerar. Plantele mai puţin cunoscute
au fost ierbarizate. Ierbarul a fost
recoltat, prelucrat şi sistematizat
conform A. Скворцов [14]. Denumirile plantelor sunt date conform
C. Черепанов [17], T: Гейдеман
[9] şi A. Negru [3]. Au fost incluse în

lista plantelor şi cele indicate de alţi
autori, Л. Николаева [12], К. Витко [8], Г. Постолаке [13], care au
efectuat anterior cercetări ştiinţifice
în teritoriul ariei protejate. Pentru
fiecare specie s-au stabilit: forma
biologică, elementul floristic, indicii
ecologici, conform V. Sanda şi colab. [7].
Diversitatea fitocenotică a fost
cercetată conform metodelor acceptate în domeniu Braun-Blanquet
[2], Borza, Boşcaiu, [1]. Diversitatea
arboretelor a fost cercetată conform
Postolache [6].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ este constituită din comunităţi
forestiere şi puţine suprafeţe cu
vegetaţie ierboasă. În continuare
prezentăm diversitatea arboretelor,
cea floristică şi fitocenotică.
Diversitatea arboretelor. Teritoriul ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ a aparţinut Gospodăriei Silvice
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Figura 1. Diversitatea arboretelor
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Experimentale „Hîrbovăţ” a Staţiunii Silvice Experimentale Moldoveneşti, unde au fost cercetate şi
testate în culturi silvice atît specii
autohtone, cît şi alohtone (introducente).
După origine, în Aria protejată
Pădurea Hîrbovăţ au fost evidenţiate 3 categorii de arborete: naturale
fundamentale, derivate şi artificiale
(figura 1).
Arborete naturale fundamentale. S-au evidenţiat în 93 de subparcele cu o suprafaţă totală de
485,2 ha, ceea ce constituie 23,6%
din suprafaţa ariei protejate.
Arborete naturale fundamentale
de stejar pufos (Quercus pubescens). S-au format pe platouri şi
pe versanţi cu expoziţie sudică şi
sud-vestică. Sunt arborete pure cu
compoziţia 10STP, au fost înregistrate în subparcelele 24J, 27F, 45D,
48N, 51A, 51D, 51C, 51L, 51F, 57F,
58F, 59B, 59E, 60B, 60F, 66Q (suprafaţa totală 80,9 ha). Arboretele
au vîrsta cuprinsă între 60-95 ani,
consistenţa 0,7, înălţimea arborilor
11-12m, diametrul tulpinii arborilor
14-28 cm, volumul masei lemnoase
98-227 m3/ha. Au fost înregistrate
arborete pe o suprafaţă de 275,7
ha (24T, 24Z, 25F, 29Q, 32B, 33E,
33F, 33H, 35C, 36B, 38C, 38N,
42G, 47A, 47D, 48G, 48R, 48X,
49D, 50D, 50J, 56E, 57F, 57I, 57Q,
58A, 59F, 63P, 77B, 77J, 78G) atribuite la categoria de arborete pure,
dar cu o participare neînsemnată
în arboret a stejarului pedunculat,
frasinului, ulmului şi jugastrului.
Parametrii acestor arborete sunt
aproape similari cu arboretele pure
(10STP).
Arborete naturale findamentale
de stejar pedunculat (Quercus robur). S-au format în depresiuni şi în
partea inferioară a versanţilor. Sunt
arborete de productivitate inferioară şi mijlocie. Au fost înregistrate
arborete pure (10ST) în subparcelele 51M, 58E, 58J, 59N, 60A, 63N,
64L, 65G, 67A, 68B, 68C, 71C, 72A,
72E, 72V, 76F, 77E cu suprafaţa
40,9 ha şi o suprafaţă de 75,8 ha,
cu arborete, cu puţină participare în
arboret a stejarului pufos, frasinului,
ulmului, cireşului şi altor specii de
arbori (29A, 29L, 29O, 41C, 48C,
48F, 50M, 50P, 51E, 54E, 57C,
58B, 58C, 59A, 59C, 59I, 61C, 63F,
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63J, 63L, 64B, 64I, 66A, 66B, 66C,
67D, 67L, 67N, 68F, 74D, 78A).
Arboretele au vîrsta de 55-95 ani,
consistenţa 0,7, înălţimea arborilor
11-19 m, diametrul tulpinii arborilor
14-34 cm, volumul masei lemnoase
88-248 m3/ha.
Arborete parţial derivate de
stejar pedunculat (Quercus robur). Au fost înregistrate în 32 subparcele (31L, 32E, 39B, 40A, 42B,
42N, 43P, 43Q, 45E, 45G, 45K, 45L,
45M, 46D, 46G, 46H, 46J, 49E,
50C, 50O, 53H, 57B, 57J, 67K,
67M, 68G, 69A, 69C, 69D, 71F,
77M, 79A), cu suprafaţa totală de
88,2 ha. În arboret sunt specii autohtone (stejar pufos, farsin, paltin
de cîmp), precum şi specii alohtone

(salcîm, glădiţă şi a.). Sunt arborete mai puţin productive şi cu multe
specii de plante ruderale în stratul
ierburilor.
Arborete total derivate. Au fost
înregistrate arborete total derivate
de stejar pufos, stejar obişnuit, frasin, jugastru şi arţar american. Suprafaţa totală este de 211,1 ha.
Arborete artificiale. În Aria
protejată Hîrbovăţ au fost plantate
arborete artificiale, cu o suprafaţă
totală de 1090,0 ha. Au fost create
arborete artificiale (suprafaţa, 522,2
ha) din specii de arbori autohtoni
(stejar pufos, stejar pedunculat, frasin, paltin de cîmp, tei) şi arborete
artificiale (suprafaţa 567,8 ha) din
specii de arbori alohtoni (salcîm,
Tabelul 1

Numărul şi suprafaţa(ha) arboretelor artificiale din Aria protejată
Pădurea Hîrbovăţ
Specia

Stejar
pedunculat
(Quercus robur)
Stejar pufos
(Quercus pubescens)
Frasin
(Fraxinus excelsior)
Paltin
(Acer platanoides,
A. pseud.)
Tei
(Tilia cordata,
T. tomentosa)
Total
Salcîm (Robinia pseudacacia)
Glădiţă (Gleditcia triacanthos)
Stejar roşu
(Quercus rubra)
Nuc
(Junglans regia)
Nuc negru
(Junglans nigra)
Molid
(Picea abies)
Pin de pădure (Pinus
sylvestris)
Pin negru
(Pinus nigra)
Total
Total general

Tipul arboretului
Pure
Mixte
Total
Nr. de subNr. de subNr. de subS, ha
S, ha
S, ha
parcele
parcele
parcele
Specii autohtone
51

80,0

91

231,5

142

311,5

1

1,0

8

14,2

9

15,2

29

44,2

62

132,9

91

177,1

2

3,2

3

5,5

5

8,7

2

2,2

2

7,5

4

9,7

391,6

251

522,2

85

130,6
166
Specii alohtone

86

253,4

80

218,5

166

471,9

2

1,8

11

15,2

13

17,0

1

1,4

4

4,7

5

6,1

2

5,7

10

11,0

12

16,7

3

3,2

5

7,4

8

10,6

5

6,1

1

1,4

6

7,5

5

8,5

3

5,0

8

13,5

7

14,0

5

7,8

12

21,8

111
196

294,1
424,7

119
285

273,7
665,3

230
481

567,8
1090,0
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glădiţă, stejar roşu, nuc grecesc,
nuc negru, pin-de-pădure, pin negru, molid şi a.) (tabelul 1).
Arborete artificiale de stejar pufos (Quercus pubescens). Au fost
create arborete de stejar pufos cu
o suprafaţă totală de 15,2 ha, dintre care un arboret pur (10STP) de
stejar pufos (suprafaţa 1,0 ha) şi 8
arborete mixte de stejar pufos cu
stejar pedunculat şi arţar (7STP1ST2AR), de stejar pufos cu frasin şi
stejar pedunculat (6STP3FR1ST),
de stejar pufos cu frasin (5STP5FR) etc. (tabelul 1).
Arborete artificiale de stejar pedunculat (Quercus robur). În Aria
protejată Pădurea Hîrbovăţ au fost
plantate arborete de stejar pedunculat cu suprafaţa totală de 311,5
ha. Aceste arborete sunt atribuite la
56 de variante de arborete (scheme de plantare). Cele mai multe
arborete sunt cele pure de stejar
pedunculat (10ST) - 80,0 ha. Restul
sunt arborete de stejar pedunculat
cu paltin, tei, frasin, stejar pufos,
gorun, pin, salcîm, jugastru, molid,
glădiţă, arţar, nuc şi a. Suprafaţa
totală a acestor arborete este de
231,5 ha.
Au fost create arborete de stejar cu diferita participare a frasinului
(9ST1FR; 8ST2FR; 7ST2FR1DT,
6ST4FR, 6ST3FR1AK; 5ST4FR1DT; 5ST5FR; 5ST3FR2JU; 4ST4FR2GL) cu suprafaţa de 32,6 ha,
arborete de stejar cu paltin (9ST1PA, 8ST2PA, 7ST3PA, 5ST5PA),
suprafaţa 38,3 ha. Prezintă interes
arboretele de stejar pedunculat cu
stejar pufos cu compoziţia 7ST1STP2SC; 6ST3STP1DT; 5ST5STP; 4ST4STP2PA - suprafaţa de
13,4 ha şi cele de stejar pedunculat
cu gorun cu compoziţia 9ST1GO şi
8ST1GO1DT. Au mai fost înregistrate arborete cu participarea teiului
(9ST1TE; 8ST2TE; 7ST2PA1TE).
36 de variante de arborete de stejar cu alte compoziţii au fost create pe cîte o singură suprafaţă. Au
fost create arborete dintr-o specie
(10ST), din două specii (9ST1FR),
din trei specii (8ST1PA1TE) şi din
patru specii de arbori (5ST2PA2FR1NUA).
Din această diversitate de arborete prezintă interes cele create din
specii de arbori autohtoni de stejar
cu frasin, de stejar cu paltin, de ste-

jar cu tei cu jugastru şi mai ales cele
cu participarea stejarului pufos.
Arborete artificiale de frasin. Au
fost plantate arborete de frasin cu
suprafaţa de 177,1 ha, dintre care
arborete pure (10FR) (44,2 ha) şi
arborete mixte (132,9 ha). Cele mai
multe arborete au fost create din
frasin cu stejar (9FR1ST; 8FR2ST;
7FR3ST; 6FR4ST). Suprafaţa totală a arboretelor de frasin cu stejar
este de 69,8 ha, ceea ce constituie
39% din suprafaţa totală a arboretelor de frasin. Au fost înregistrate
11,7 ha arborete de frasin cu participarea stejarului pufos (9FR1STP;
8FR2STP; 7FR2STP1ST; 6FR3STP1ST). Au mai fost create arborete de frasin cu tei, salcîm, ulm,
pin, paltin. Au fost create arborete
de frasin din două specii, din trei şi
din patru specii de arbori.
Arborete artificiale din paltin.
Au fost plantate arborete pure de
paltin cu suprafaţa de 8,7 ha. Au
fost create arborete de paltin în
amestec cu stejar (8PA2ST), stejar
pedunculat, stejar pufos şi frasin
(5PA3ST1FR1STP) şi cu stejar şi
frasin (4PA3ST3FR).
Arborete artificiale de tei. Au fost
create arborete de tei (suprafaţa 9,7
ha), arborete pure (10TE) şi 2 arborete mixte (6TE4ST; 6TE4STR).
Arborete artificiale de salcîm.
În Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
au fost create 166 de arborete de
salcîm, care ocupă o suprafaţă de
471,9 ha. 86 arborete sunt pure, de
salcîm (10SC), ocupă suprafaţa de
253,4 ha. Au fost create 10 arborete de salcîm cu glădiţă (8SC2GL;
8SC1GL1AR; 7SC3GL; 7SC2GL1DT; 6SC4GL), care ocupă suprafaţa de 32,8 ha, 8 arborete de salcîm cu stejar (9SC1ST; 8SC2ST;
8SC1ST1FR; 7SC3ST), suprafaţa
de 28,8 ha, 9 arborete de salcîm cu
frasin (9SC1FR; 8SC2FR; 8SC1FR1ULC; 7SC3FR; 7SC2FR1AR;
6SC4FR). Merită interes arboretele de salcîm cu participarea stejarului pufos în arboret (9SC1STP;
8SC1STP1DT; 7SC3STP). Aceste
arborete ocupă suprafaţa de 11,5
ha. Au mai fost create arborete de
salcîm cu gorun, de salcîm cu ulm,
de salcîm cu nuc, de salcîm cu arţar etc.
Arborete artificiale de glădiţă.
Au fost înregistrate 13 arborete de

glădiţă care ocupă suprafaţa de
17,0 ha. 4 arborete au fost plantate din glădiţă cu salcîm (9GL1SC;
8GL2SC; 7GL2SC1DT; 5GL5SC).
Aceste arborete ocupă suprafaţa
de 9,0 ha. Au mai fost create arborete de glădiţă cu frasin, arţar etc.
Arborete artificiale de stejar
roşu. Au fost înregistrate 5 arborete
de stejar roşu (suprafaţa 6,1 ha). A
fost combinat stejarul roşu cu stejarul pedunculat şi arţarul (7SRR1ST2AR), stejarul roşu cu pinul
(9ST1PI), a fost plantat un arboret
pur de stejar roşu (10STR).
Arborete artificiale de nuc. În
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
sunt 12 arborete de nuc (suprafaţa 16,7 ha). 7 arborete sunt pure
(10NU). Au fost experimentate şi
îmbinări de nuc cu frasin (9NU1FR),
nuc cu salcîm (9NU1SC; 6NU4SC;
5NU5SC) şi nuc cu tei (7NU3TE).
Arborete artificiale de nuc negru. Au fost evidenţiate 8 arborete
de nuc negru (suprafaţa 10,6 ha).
3 arborete sunt pure (10NUA). A
fost îmbinat nucul negru cu frasinul
(9NUA1FR), nucul negru cu paltinul
(9NUA1PA), nucul negru cu stejarul
(6NUA4ST), nucul negru cu teiul,
frasinul şi pinul (5NUA2TE2FR1PI)
şi nucul negru cu mesteacănul, nucul grecesc, teiul şi diverse specii
tari (5NUA3ME1DT1NU+TE).
Arborete artificiale de pin negru
(Pinus nigra). Au fost create 12 arborete de pin negru (suprafaţa 21,8
ha). 7 arborete sunt pure (10PIN)
(suprafaţa 14,0 ha). Pinul negru
a fost îmbinat cu pinul de pădure
(9PIN1PI), pinul negru cu molidul
(6PIN4MO), pinul negru cu molidul
şi cu stejarul pedunculat (5PIN4MO1ST), iar pinul negru cu mesteacănul şi cu frasinul (7PIN1ME2FR).
Arborete artificiale de pin de
pădure (Pinus sylvestris). Sunt 8
arborete (suprafaţa 13,5 ha). 5 arborete sunt pure(10PI), suprafaţa
8,5 ha. Au fost create arborete de
pin cu frasin (8PI2FR), pin cu pin
negru, mesteacăn şi tei (6PI2PIN1ME1TE) şi pin cu brad (7PI3BR).
Arborete artificiale de molid.
Au fost înregistrate 6 arborete de
molid, suprafaţa 7,5 ha. 5 arborete
pure (10MO) şi un arboret de molid
cu pin negru (9MO1PI).
Diversitatea floristică. În Aria
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protejată Pădurea Hîrbovăţ au fost
evidenţiate 514 de specii de plante
vasculare, dintre care 31 de specii
de arbori, 34 de specii de arbuşti şi
447 de specii de plante ierboase.
Stratul arborilor include 31 de
specii, dintre care 21 de specii de
arbori autohtoni (Acer campestre,
A. platanoides, A. pseudoplatanus,
A. tataricum, Carpinus betulus,
Cerasus avium, С. mahaleb, Fraxinus excelsior, Malus praecox, M.
sylvestris, Populus tremula, Pirus
pyraster, P. elaeagrifolia, Quercus
petraea, Q. pedunculiflora, Q. pubescens, Q. robur, Tilia cordata,
T. tomentosa, Ulmus carpinifolia,
U. glabra, U. laevis) şi 10 specii
de arbori introduşi (Acer negundo,
Gleditschia triacanthos, Quercus
rubra, Junglas regis, J. nigra, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila,
Picea abies, Pinus nigra, P. sylvestris).
Stratul arbustilor este format
din 34 de specii de plante: Amorpha fruticosa, Amygdalus nana,
Berberis vulgaris, Caragana frutex,
C. mollis, Cerasus fruticosa, Cornus mas, Corylus avellana, Cotinus
coggygria, Crataegus curvisepala,
C. fallacina, C. monogyna, Cytisus
austriacus, Elaeagnus angustifolia,
Euonymus europaea, E. verrucosa,
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rhamnus
cathartica, Rosa canina, R. crenatula, R. prutensis, R. spinosissima,
Salix caprea, S. cinerea, S. viminalis, Sambucus nigra, Spiraea crenata S. hypericifolia, Staphylea pinnata, Swida sanguinea, Viburnum
lantana.
Au fost întregistrate 2 de specii
de liane: Clematis integrifolia, Humulus lupulus.
Stratul ierburilor este alcătuit
din 447 de specii de plante: Achillea collina, A. pannonica, A. setacea, Acinos arvensis, Adonis aestivalis, A. vernalis, Aegopodium
podagraria, Agrimonia eupatoria,
A. procera, Agropyron pectinatum,
Agrostis stolonifera, Ajuga genevensis, A. laxmannii, A. pseudochia, A. reptans, Alliaria petiolata,
Allium rotundum, A. sphaerocephalon, Alisma plantago-aquatica,
Alopecurus pratensis, Althaea
officinalis, Alyssum calycinum, A.
desertorum, A. rostratum, Amaran36
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thus albus, A. cruentus, Anchusa
barrelieri, A. officinalis, A. pseudochroleuca, Androsace elongata, A.
turczaninovii, Anemonoides ranunculoides, Anemone sylvestris, Anisantha sterilis, Anthemis arvensis,
A. subtinctoria, Anthoxanthum odoratum, Anthriscus cerefolium, Arabiodopsis thaliana, Arabis auriculata, Arctium tomentosum, Arenaria
serpillifolia, Aristolochia clematitis,
Artemisia absinthium, Asparagus
officinalis, A. polyphyllus, A. tenuifolius, Asperula cynanchica, Aster
amellus, A. bessarabicus, Astragalus dasyanthus, A. glycyphyllos, A.
onobrychis, Asyneuma canescens,
Atriplex oblongifolia, Avena persica,
Ballota nigra, Beckmannia eruciformis, Bellevalia sarmatica, Berteroa
incana, Betonica officinalis, Bidens
radiata, Bothriochloa ischaemum,
Brachypodium pinnatum, Bromopsis inermis, Bromus japonicus, B.
squarrosus, Buglossoides sibthorpiana, Bupleurum affine, B. rotundifolium, Calamagrostis epigeios,
Camelina microcarpa, Campanula
bononiensis, C. cervicaria, C. elatior, C. macrostachya, C. persicifolia, C. rapunculoides, C. rapunculus, C. sibirica, Capsella bursa
pastoris, Cardaria draba, Carduus
acanthoides, Carex brevicollis, C.
contigua, C. divulsa, C. melanostachya, C. michelii, C. otrubae, C.
praecox, Caucalis platycarpos,
Centaurea besseriana, C. diffusa,
C. marschalliana, C. orientalis, C.
pseudomaculosa, C. rhenana, C.
stenolepis, C. stereophylla, C. trinervia, Cephalaria transsylvanica,
C. uralensis, Ceratocephala falcata, С. testiculata, Cerinthe minor,
Chaerophyllum bulbosum, Chelidonium majus, Chenopodium album,
C. urbicum, Chorispora tenella, Cichorium inthybus, Cirsium canum,
Clematis recta, Clinopodium vulgare, Conium maculatum, Consolida
paniculata, C. regalis, Convallaria
majalis, Convolvulus arvensis, Coronilla elegans, C. varia, Corydalis
cava, C. solida, C. marschalliana,
Crambe tataria, Crinitaria villosa,
C. vulgaris, Crocus reticulatus,
Cruciata laevipes, Crypsis alopecuroides, Cuscuta epithymum, C.
monogyna, Cynodon dactylon,
Dactylis glomerata, Daucus carota, Dianthus andrzejowskianus,

D. carthusianorum, D. euponticus,
D. membranaceus, Dipsacus laciniatus, D. sylvestris, Echinochloa
crusgalli, Echium russicum, E. vulgare, Eleocharis uniglumis, Elisanthe noctiflora, Elytrigia intermedia,
E. repens, E. trichophora, Epipactis helleborine, Eragrostis minor,
Erigeron canadensis, Eryngium
campestre, Erysimum canescens,
Euclidium syriacum, Euphorbia
agraria, E. glareosa, E. salicifolia,
E. stepposa, Falcaria vulgaris, F.
pratensis, F. rupicola, F. valesiaca,
Ficaria verna, Filipendula vulgaris,
Fragaria campestris, F. moschata,
F. viridis, Fumaria schleicheri, Gagea lutea, G. pratensis, G. villosa,
Galega officinalis, Galium aparine,
G. campanulatum, G. humifusum,
G. mollugo, G. octonarium, G. ruthenicum, G. verum, Geranium pratense, G. pusillum, G. robertianum,
Geum urbanum, Glechoma hirsuta,
Glyceria maxima, G. plicata, Goniolimon besserianum, Heliotropium
europaeum, Herniaria incana, Hesperis tristis, Hibiscus trionum, Hieracium pilosella, H. virosum, Hierochloe odorata, Hyoscyamus niger,
Hypericum hirsutum, H. perforatum,
Inula ensifolia, I. germanica, I. hirta,
I. salicina, Iris aphylla, I. graminea,
I. halophila, I. pumila, Isatis tinctoria, Juncus articulatus, J. inflexus,
Jurinea calcarea, Knautia arvensis,
Koeleria cristata, Lactuca serriola,
Lamium album, L. amplexicaule, L.
maculatum, L. purpureum, Lappula
patula, Lathyrus niger, L. pallescens, L. pannonicus, L. tuberosus,
Lavathera thuringiaca, Leonurus
cardiaca, Leopoldia comosa, Lepidium campestre, Limonium latifolium, Linaria genistifolia, L. vulgaris, Linum hirsutum, L. nervosum,
Lithospermum arvense, L. czernjaevii, L. officinale, L. purpureocaeruleum, Lolium perene, Lotus
corniculatus, Lycopus europaeus,
Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Lythrum salicaria, Malabaila
graveolens, Marrubium praecox,
Medicago falcata, M. lupulina, M.
minima, M. romanica, Melampyrum
arvense, M. nemorosum, Melandrium album, Melica altissima, M.
ciliata, M. picta, M. transsilvanica,
Melilotus altissimus, M. officinalis,
Mentha verticillata, Mercurialis ovata, M. perennis, Muscari neglec-
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tum, Myosotis arvensis, Myosoton
aquaticum, Nepeta pannonica, N.
parviflora, Nigella arvensis, Nonnea pulla, Onobrychis tanaitica,
Origanum vulgare, Ornithogalum
umbellatum, Otites moldavica,
Oxytropis pilosa, Papaver hybridum, Pastinaca sativa, Peucedanum alsaticum, Phleum phleoides,
P. pratense, Phlomis pungens, P.
tuberosa, Phragmites australis,
Physalis alkekengi, Picris hieracioides, Plantago maxima, P. media,
P. stepposa, Poa angustifolia, P.
annua, P. bulbosa, P. compressa,
P. nemoralis, P. pratensis, Polygala comosa, P. vulgaris, Polygonatum latifolium, P. multiflorum,
P.odoratum, Polygonum aviculare,
Potentilla anserina, P. arenaria, P.
argentea, P. canescens, P. humifusa, P. impolita, P. leucotricha, P.
patula, P. recta, P. reptans P. semilaciniosa, Poterium sanguisorba,
Primula veris, Prunella laciniata,
P. vulgaris, Pulicaria vulgaris, Pulmonaria obscura, P. officinalis,
Pulsatilla grandis, P. montana, P.
nigricans, Pyrethrum corymbosum,
Ranunculus meyerianus, R. oxyspermus, R. polyanthemus, R. pseudobulbosus, Rapistrum perenne,
Reseda lutea, Rindera umbellata,
Roripa austriaca, Rubus caesius,
R. idaeus, Rumex acetosella, R.
confertus, Salsola australis, Salvia
aethiopis, S. austriaca, S. illuminata, S. moldavica, S. nemorosa, S.
nutans, S. pratens, S. verticillata,
Sambucus ebulus, Scabiosa ochroleuca, Scilla bifolia, Sclerochloa
dura, Scutellaria altissima, S. galericulata, Sedum acre, S. maximum,
Senecio crucifolius, S. jacobaea,
S. vernalis, Setaria viridis, Siderites montana, Silene dichotoma, S.
nemoralis, S. nutans, S. wolgensis,
Sisymbrium orientale, S. polymorphum, Sium sisaroideum, Solanum
dulcamara, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys germanica, S. officinalis, S. recta, S. sylvatica, Stellaria graminea, S. holostea, S. media,
Stipa capillata, S. dasyphylla, S.
lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Taraxacum
officinale, Teucrium chamaedrys,
T. polium, T. scordium, Thalictrum
minus, Thesium arvense, T. linophyllon, Thlaspi perfoliatum, T.

514 specii, care aparţin la 273 de
genuri şi 66 de familii (figura 2).
Au fost evidenţiate 34 de genuri
cu cea mai mare pondere de specii:
Potentilla - 11 specii, Veronica - 11
specii, Centaurea - 10 specii, Trifolium - 9 specii, Campanula, Salvia
- 8 specii, Carex, Poa - 7 specii,
Silene, Vicia, Verbascum - 6 specii,
Acer, Festuca - 5 specii. Cu cîte 4
specii sunt prezente genurile Rosa,
Lathyrus, Medicago, Quercus, Ulmus, Ranunculus, Inula, Tragopogon, Ajuga, Lamium, Stachys, Melica, Dianthus, Euphorbia. Toate aceste genuri alcătuiesc 196 de specii,
ceea ce constituie 36% din flora
ariei protejate. Genurile ce cuprind
de la 1 pînă la 3 specii au o pondere considerabilă în compoziţia florei
ariei protejate - 64% (342 specii).
Cele mai numeroase sînt 11
familii: Asteraceae - 58 specii, Poaceae - 55 specii, Fabaceae - 41
specii, Lamiaceae, Rosaceae - 39
specii, Brassicaceae - 28 specii, Scrophulariaceae - 21 specii,
Apiaceae, Ranunculaceae - 20
specii, Boraginaceae - 18 specii,
Caryophylaceae-17 specii. Toate
aceste familii alcătuiesc 66% (356

praecox, Thymus latifolius, T. marschallianus, Tordylium maximum,
Torilis arvensis, T. japonica, T.
ucrainica, Tragopogon desertorum,
T. dubius, T. orientalis, T. pratense,
Trifolium alpestre, T. arvense, T.
campestre, T. fragiferum, T. hybridum, T. medium, T. montanum, T.
repens, Trinia kitaibelii, Tripolium
vulgare, Turritis glabra, Tussilago
farfara, Typha angustifolia, T. latifolia, Urtica dioica, U. urens, Valeriana collina, V. officinalis, Verbascum
lychnitis, V. nigrum, V. phoeniceum,
V. phlomoides, V. speciosum, Veronica arvensis, V. austriaca, V. chamaedrys, V. hederifolia, V. jacquinii,
V. persica, V. polita, V. praecox, V.
spicata, V. verna, Vicia dumetorum,
V. grandiflora, V. hirsuta, V. sativa, V. tenuifolia, Vinca herbacea,
Vincetoxicum hirundinaria, Viola
ambigua, V. arvensis, V. collina, V.
elatior, V. hirta, V. kitaibeliana, V.
odorata, V. persicifolia, V. suavis,
Viscaria vulgaris, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.
Analiza taxonomică.
Compoziţia floristică a Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ include
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Figura 2. Spectrul taxonomic
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de specii) din inventarul de specii
evidenţiate. Celelalte 47 de familii
includ 182 de specii, ceea ce constituie 34% din fondul floristic total
al ariei protejate.
Analiza bioformelor. În flora
Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ
au fost evidenţiate 5 categorii de
bioforme (figura 3), dintre care, numeric, predomină hemicriptofitele
(52%), şi terofitele (23%), urmate
fiind de geofite (11%) şi fanerofite
(12%). Camefitele înregistrează cel
mai mic procentaj (2%).
Analiza geoelementelor relevă
3 categorii de geoelemente în flora
ariei protejate cercetate (figura 4):
nordice, orientale şi adventive. Din-
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Figura 3. Spectrul bioformelor

Figura 4. Spectrul geoelementelor

tre elementele nordice (70%), numeric, se evidenţiază geoelementul
eurasiatic (39%), apoi urmează geoelementul european (11%). Elementele nordice sunt urmate de elementele orientale sau continentale
stepice (24%), din această catego-

rie evidenţiindu-se geoelementele
pont-mediteranene (9%) şi pontpanonic-balcanice (8%). Elementele adventive şi cosmopolite sunt prezente în proporţie redusă (6%).
Analiza indicilor ecologici.
Sub aspectul cerinţelor faţă de
umiditatea solului, în flora Ariei pro-
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Figura 5. Spectrul ecologic
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tejate Pădurea Hîrbovăţ predomină
speciile xero-mezofile (53%), urmate fiind de speciile mezofile (24%),
şi xerofile (16%), celelalte categorii
avînd o pondere neînsemnată (7%)
(figura 5). Conform exigenţelor faţă
de temperatura aerului prevalează
speciile micro-mezoterme (59%) şi
moderat-termofile
(27%). În ceea ce
priveşte comportamentul faţă de
preferinţele edafice
(reacţia solului) se
Indici ecologici
remarcă ponderea
U
speciilor slab acidT
neutrofile (52%),
euriionice (25%)
R
şi acid-neutrofile
(19%).
Analiza
economică. În rezultatul analizei valorii
economice a fondului floristic al ariei
protejate cercetate
au fost evidenţiate
6 categorii de plante după modul şi
posibilităţile de utilizare (figura 6):
alimentare
(con-
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Melifere
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Alimentare
23%
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19%

Furajere
16%

Diversitatea fitocenotică. Comunităţile de plante
descrise în Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ au fost atribuite la 3 asociaţii de plante
autohtone: As. Cotino-Quercetum
pubescentis Soo 1932, as. Pruno
spinosae-Crataegetum Soo 1931,
as. Phragmitetum vulgaris Soo
1927. şi o asociaţie de plante cultivate as. Balloto-nigrae-Robinetum
pseudacaciae Arvat 1939(cult.),
Impacte naturale şi antropice.
Pe parcursul a mai mult de 130 de
ani [10], în teritoriul Ariei protejate
Pădurea Hîrbovăţ s-a efectuat un
mare volum de lucrări silvotehnice.
S-au experimentat mai mult de 180
de tipuri de arborete. Marea majoritate a acestor arborete s-au creat în
locul arboretelor natural fundamentale. S-a constatat că puţine din
aceste arborete au o compoziţie şi
structură reuşită. Majoritatea arboretelor plantate s-au creat în condiţii necorespunzătoare staţiunii. Ca
rezultat al acestor experimente, în
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ s-a
înregistrat reducerea arboretelor
natural fundamentale pînă la 473,3
ha, ceea ce constituie doar 21,2%
din suprafaţa ariei protejate. Aşadar, odată cu defrişarea arboretelor
natural fundamentale din cadrul ariei protejate a suferit mari schimbări
şi biodiversitatea. În ultimele decenii ale secolului trecut majoritatea
suprafeţelor de stejar pufos au fost
afectate de insecte defoliatorii.
Conservarea biodiversităţii.
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
este o suprafaţă reprezentativă
de pădure de stejar pufos caracteristică pentru pădurile din Sudul
Moldovei [11]. După compoziţia
floristică şi peisagistică este o suprafaţă de pădure valoroasă. Include un genofond constituit din 514
specii de plante vasculare dintre
care 31 de specii de arbori, 34 de
specii de arbuşti, 2 specii de liane
şi 447 specii de plante ierboase.
În Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ

Medicinale
21%

Figura 6. Spectrul economic

dimentare, culinare, oleaginoase)
- 23%; furajere - 16%; medicinale
- 21%; melifere - 18%; industriale
(plante-materie primă pentru industria lemnului, plante tanante, plante
pentru extragerea coloranţilor vegetali, plante-materie primă pentru
industria cosmetică) - 19%; ornamentale (pentru crearea diferitelor
categorii de spaţii verzi) - 26%.
Specii de plante rare. În flora
Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ
au fost evidenţiate 20 de specii de
plante rare care sînt ocrotite de stat
(Legea privind ariile protejate de
stat, 1998, anexa D), dintre acestea 7 specii sunt incluse în Cartea
Roşie a Republicii Moldova (Astragalus dasyanthus, Bellevalia sarmatica, Crambe tataria, Coronilla
elegans, Pulsatilla grandis, Pyrus
elaeagrifolia, Rindera umbelata).
După gradul de raritate, în conformitate cu U.I.C.N., aceste plante
se repartizează astfel:
• Critic periclitat (CR) - taxon ameninţat cu dispariţia în viitorul apropiat din habitatele naturale - 4 specii: Bellevalia sarmatica,
Crambe tataria, Pyrus elaeagrifolia,
Rindera umbellata;
• Periclitat (EN) - taxon
în pericol de exterminare, a cărui
supravieţuire este improbabilă,
dacă factorii cauzali continuă să
acţioneze - 2 specii: Amygdalus
nana, Asparagus officinalis;
• Vulnerabil (VU) - taxon
considerat posibil să treacă în categoria EN în viitorul apropiat în cazul în care factorii cauzali continuă
să acţioneze - 4 specii: Asparagus
tenuifolius, Astragalus dasyanthus,
Coronilla elegans, Pulsatilla grandis;
• Risc mic (LR) - taxon a
cărui existenţă constituie un risc mic

- 10 specii: Adonis vernalis, Asparagus polyphyllus,
Crocus reticulatus, Epipactis
heleborine, Iris pumila, Pulsatilla montana, Stipa dasyphylla, S. lessingiana, S.
pennata, S. pulcherrima.

au fost evidenţiate 20 de specii de
plante rare ocrotite de stat, dintre
care 7 specii de plante incluse în
Cartea Roşie a Republicii Moldova.
În Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
au fost evidenţiate cîteva suprafeţe
de pădure valoroasă care au fost
atribuite la categoria de resurse
genetice forestiere. În teritoriul
Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ a
fost evidenţiat un exemplar de păr
de Dobrogea (Pyrus elaeagrifolia),
care necesită o atenţie de protecţie
deosebită, deoarece este singurul
arbore al acestei specii cunoscut în
prezent în Republica Moldova.
Activităţi de conservare a biodiversităţii în aria protejată Pădurea Hîrbovăţ au fost iniţiate încă în
prima jumătate a secolului trecut.
Conform Hotărîrii Consiliului de Miniştri al României din 19 iulie 1937,
o suprafaţă de 5 ha din Pădurea
Hîrbovăţ a fost declarată Monument
al naturii din Basarabia şi luată sub
protecţia statului. Din anul 1958 s-a
instituit regim de rezervaţie pe o
mare suprafaţă din cadrul Ariei protejate Pădurea Hîrbovăţ [5].
Conform Hotărîrii Guvernului
Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975,
o suprafaţă (2204 ha) din Pădurea
Hîrbovăţ a fost luată sub protecţia
statului fiind atribuită la categoria rezervaţie peisagistică (anexa 1)*. Prin
Hotărîrea 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).
Recomandări de optimizare a
conservării diversităţii plantelor.
În baza analizei biodiversităţii
arboreturilor din Rezervaţia peisagistică Pădurea Hîrbovăţ s-a evidenţiat că arboreturile spontane de
stejar pufos se caracterizează printr-o biodiversitate mai mare decît
arboretele plantate. Arboretele natural fundamentale de stejar (Q. pubescens, Q. robur) ocupă o suprafaţă de 485,2 ha, ceea ce constituie
doar 23,6% din suprafaţa ariei protejate. Arboretele artificiale ocupă
o suprafaţă de 1287 ha, ceea ce
constituie 62,6% din suprafaţa ariei protejate. De aceea, s-a propus
de a exclude o parte din suprafeţele cu arborete artificiale de salcîm,
totodată, de inclus arborete natural
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fundamentale de stejar pufos, care
sunt în apropiere de hotarele Ariei
protejate Pădurea Hîrbovăţ.
În scopul stopării reducerii suprafeţelor cu arborete natural fundamentale, se propune ca arboretele natural fundamentale de stejar
(Q. pubescens, Q. robur) (485,2 ha)
să fie gestionate numai prin metoda
tăierilor succesive în condiţii de instalare şi de dezvoltare a seminţişului. Regenerarea stejarului se va
efectua doar pe seama regenerării
naturale. Necesită investigaţii pentru evidenţierea unor măsuri de
susţinere a regenerării naturale a
stejarului pufos.
CONCLUZII
Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
este o suprafaţă reprezentativă de
pădure de stejar pufos caracteristică
pentru pădurile din Sudul Moldovei.
După compoziţia floristică şi peisagistică, este o suprafaţă de pădure valoroasă. Include un genofond constituit
din 514 de specii de plante vasculare
dintre care 31 de specii de arbori, 34
de specii de arbuşti, 2 specii de liane
şi 447 de specii de plante ierboase.
În Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ
au fost evidenţiate 20 de specii de
plante rare care sunt ocrotite de stat:
Adonis vernalis, Amygdalus nana,
Asparagus officinalis, A. polyphyllus,
A. tenuifolius, Astragalus dasyanthus, Bellevalia sarmatica, Coronilla elegans, Crambe tataria, Crocus
reticulatus, Epipactis heleborine, Iris
pumila, Pulsatilla grandis, P. montana, Pyrus elaeagrifolia, Rindera
umbellata, Stipa dasyphylla, S. lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima,
dintre acestea 7 specii sunt incluse
în Cartea Roşie a Republicii Moldova
(Astragalus dasyanthus, Bellevalia
sarmatica, Crambe tataria, Coronilla elegans, Pulsatilla grandis, Pyrus
elaeagrifolia, Rindera umbellata).
În Aria protejată Pădurea Hîrbovăţ au fost evidenţiate cîteva suprafeţe de pădure valoroasă care au
fost atribuite la categoria de resurse genetice forestiere.
Comunităţile de plante descrise
în Aria protejată Hîrbovăţ au fost
atribuite la 3 asociaţii de plante autohtone: as. Cotino-Quercetum pubescentis Soo, 1932, as. Pruno spinosae -Crataegetum Soo, 1931, as.
40
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Phragmitetum vulgaris Soo 1927 şi
o asociaţie de plante cultivate, as.
Balloto-nigrae-Robinetum pseudacaciae Arvat, 1939 (cult.).
În baza cercetărilor efectuate
s-a evidenţiat că arboretele natural
fundamentale de stejar (Q. pubescens, Q. robur) ocupă o suprafaţă
de 485,2 ha, ceea ce constituie doar
23,6% din suprafaţa ariei protejate.
Arboretele artificiale ocupă o suprafaţă de 1287 ha, ceea ce constituie
62,6% din suprafaţa ariei protejate.
De aceea, s-a propus de a exclude
o parte din suprafeţele cu arborete
artificiale de salcîm, totodată de inclus arborete natural fundamentale
de stejar pufos care sunt aproape
de hotarele Ariei protejate Pădurea
Hîrbovăţ.
În scopul stopării reducerii suprafeţelor cu arborete natural fundamentale, se propune ca arboretele natural fundamentale de stejar
(Q. pubescens, Q. robur) (suprafaţă
de 485,2 ha) să fie gestionate doar
prin metoda tăierilor succesive în
condiţii de instalare şi de dezvoltare
a seminţişului. Regenerarea stejarului se va efectua doar pe seama
regenerării naturale.
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