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Introducere

Aria naturală protejată „Dolna” 
reprezintă o suprafaţă de pădure, 
atribuită la categoria rezervaţii 
peisagistice (Legea privind fon-
dul ariilor naturale protejate de 
stat. //Monitorul oficial al rM din 
16.07.1998, nr. 66-68, art. 442). 
Până în prezent nu a fost cunoscu-
tă compoziţia floristică şi fitocenoti-
că a Ariei protejate ”Dolna”. Pentru 
realizarea acestui subiect, a fost 
cercetată flora şi vegetaţia ariei în 
vederea aprecierii valorii, situaţiei 
actuale şi elaborării măsurilor de 
optimizare a conservării biodiver-
sităţii.

MATERIALE şI METODE 

Aria naturală protejată „Dolna” 
reprezintă o suprafaţă de pădure 
(389 ha) cu arborete valoroase de 
gorun (Quercus petraea) (foto 1,2), 
atribuită la categoria ecosisteme fo-
restiere de gorun, stejar pedunculat 
şi fag (Postolache, 2002). este situ-
ată în cadrul parcelelor 39, 40, 41, 
42 din ocolul Silvic ciorăşti, Între-
prinderea Silvică nisporeni, pe un 
platou de la care coboară versanţi 
cu expoziţie nord-est şi est (foto 
1), în apropiere de comuna Dolna, 
raionul nisporeni. Altitudinea – 210-
375 m. Sol cenuşiu de pădure.

Aria naturală protejată „Dolna” a 
fost cercetată în baza conceptului 

de cercetare a Ariilor naturale Pro-
tejate, elaborat în Laboratorul de 
Geobotanică şi Silvicultură, de la 
Grădina Botanică (institut) a AşM, 
care cuprinde următoarele compar-
timente: diversitatea arboretelor, 
diversitatea floristică, diversitatea 
fitocenotică, impacturi naturale şi 
antropice, conservarea biodiversi-
tăţii şi recomandări privind optimi-
zarea conservării biodiversităţii. Di-
versitatea floristică a fost cercetată 
pe parcursul perioadei de vegetaţie 
prin metoda itinerarului. Plantele 
mai puţin cunoscute au fost erba-
rizate. Denumirile plantelor sunt 
date conform t. Gheideman (1986) 
şi A. negru (2008). Pentru fiecare 

specie s-au stabilit forma biologică, 
elementul floristic, indicii ecologici, 
conform V. Sanda şi colab. (2003). 
Diversitatea fitocenotică a fost cer-
cetată conform metodelor accep-
tate în domeniu (Braun-Blanquet, 
1964; Borza, Boşcaiu, 1965). Diver-
sitatea arboretelor a fost cercetată 
conform Gh. Postolache (2008).

REzULTATE şI DISCUţII

Aria naturală protejată „Dol-
na” este constituită din comunităţi 
forestiere şi puţine suprafeţe cu 
vegetaţie ierboasă. În continuare 
prezentăm diversitatea arboretelor, 
floristică şi cea fitocenotică.
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Foto 1. Aria naturală protejată „Dolna”
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tabelul 1
ARbORETELE DIN ARIA PROTEJATĂ „DOLNA”

Parc./
sub-
parc.

Sup-
rafa-
ţa,ha

Altitudine, 
m TS Sol tp categoria arbore-

tului compoziţia actuală Vârsta D H
Vo-
lum, 

m3/ha

creşt.,
m3/ha

41J 6,9 375 6157 1609 5324 Parţial derivat 2Go2fr1te2ca2Pa1ci 45 16 16 157 5,9
39c 60,5 210-350 6157 1609 5324 Parţial derivat 3ca2te2Go1fr1Pa1Dt 55 18 17 153 5,3
39f 51,7 210-350 6157 1609 5324 Parţial derivat 3ca2te2Go1fr1Pa1Dt 55 18 17 153 5,3
42A 25,0 260-365 6155 1609 5323 Parţial derivat 4ca2fr2te1Go1Dt 35 12 12 120 7,5
41i 7,1 345-390 6157 1609 5324 Parţial derivat 5ca2te2Pa1Go 45 14 14 131 6,4
39e 4,9 225-275 6157 2201 5324 Parţial derivat 4ca2te2fr1Pa1Go 45 16 16 148 6,0
40A 10,8 220-275 6157 2201 5324 Parţial derivat 4ca2te2fr1Pa1Go 45 16 16 148 6,0
39D 31,5 250-350 6157 1609 5324 Parţial derivat 3te3ca2fr1Go1Dt 50 20 18 162 6,4
40B 75,5 250-365 6157 1609 5324 Parţial derivat 4te2fr2ca1Pa1Go 55 20 18 161 5,9
41D 11,0 235-360 6157 1609 5324 Parţial derivat 5te3ca1Go1fr 55 20 17 161 6,5
41e 71,7 235-365 6157 1609 5324 Parţial derivat 3te2ca2fr1Go1Pa1Dt 55 20 17 146 5,7
39A 1,7 350 6157 1609 5324 Parţial derivat 3ca2te2fr2ci1Ju 50 18 17 159 5,2
41H 2,3 350 6157 1609 5324 Parţial derivat 4te3ca2Pa1fr 50 20 17 133 5,9
41B 15,4 250-365 6157 1609 5324 Artif. de prod. mijl. 3Go3fr2te2ca 35 14 13 130 7,5
41f 0,9 340 6157 1609 5324 Artif. de prod. mijl. 10Go 35 14 14 133 6,2
41A 1,3 350 6157 1609 5324 Artif. de prod. mijl. 10St 35 14 13 123 7,4
41c 0,3 350 6157 1609 5324 Artif. de prod. mijl. 10St 35 14 13 123 7,4
41L 0,5 375 6157 1609 5324 Artif. de prod. mijl. 10Me 30 16 15 107 6,0
40c 0,4 365 6157 1609 5324 Artif. prod. inf. 8Pam1Pa1ca 20 8 6 34 1,6
39B 0,3 375 6157 1609 5324 Artif. prod. inf. 10Sc 40 18 16 101 5,3
41K 0,8 375 6157 1609 5324
41G 0,6 340 6157 1609 5324
40V 0,3 260

41V1 0,3 350
41V2 0,3 350
41V3 0,3 350
41V4 0,3 360
39V 0,4 360

Foto 2. Gorunet cu fag Foto 4. Gorunet cu tei şi frasinFoto 3. Gorunet cu carpen
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diversitatea arboretelor. 
După provenienţă în Aria protejată 
„Dolna” au fost evidenţiate 2 cate-
gorii de arboreturi: parţial deriva-
te şi artificiale. Sunt arboreturi de 
productivitate mijlocie şi inferioară 
(tabelul 1). 

Arboreturi parţial derivate 
Au fost evidenţiate 11 arbo-

returi parţial derivate (foto 2,3,4) 
de gorun (subparcelele 41J, 39c, 
39f, 42A, 41i, 39e, 40A, 39D, 40B, 
41D, 41e) cu o suprafaţă totală 
de 284,9 ha, ceea ce constituie 
73,2% din suprafaţa ariei proteja-
te. Aceste arboreturi s-au format 
la altitudinea de 210-375 m, pe 
platou şi pe versanţi cu expoziţie 
nord-est. Sunt arboreturi mixte cu 
vârsta de 35-60 ani. În arboret este 
sporită cota de participare a carpe-
nului (Carpinus betulus) şi a teiului 
(Tilia tomentosa, T. cordata) (4-5). 
Gradul de participare a gorunului 
(Quercus petraea) constituie 1-2. 
ca specii însoţitoare sunt frasinul 
(Fraxinus excelsior), cireşul (Ce-
rasus avium), jugastrul (Acer cam-
pestre) şi paltinul de câmp (Acer 
platanoides). Sunt câteva exem-
plare de fag (Fagus sylvatica). Vo-
lumul masei lemnoase a acestor 

arborete constituie 
120-162 m3/ha. 

Arboreturi artifi-
ciale. În Aria naturală 
protejată „Dolna” au 
fost plantate 2 arbo-
returi de gorun, 2 de 
stejar pedunculat, 1 
de mesteacăn, 1 de 
salcâm şi 1 de paltin.

Arboret artifici-
al de gorun. A fost 
plantat un arboret pur 
de gorun (10 Go) în 
subparcela 41f (su-
prafaţa 0,9 ha).

Arboreturi artifici-
ale de stejar pedun-
culat. 2 arboreturi de 
stejar pedunculat, cu 
compoziţia 10St şi 
suprafaţa 1,6, ha au 
fost plantate în sub-
parcelele 41A şi 41c. 

Arboret artificial 
de mesteacăn. A fost 
plantat un arboret 

(suprafaţa de 0,5 ha) de mestea-
căn în subparcela 41L. chiciura din 
noiembrie 2000 a deteriorat grav 
coronamentul acestui arboret. Pe 
parcursul ultimilor ani, speciile din 
jurul acestui arboret au pătruns în 
suprafaţă şi actualmente are loc 
substituirea mesteacănului cu go-
run, carpen, tei, frasin, paltin şi alţi 
componenţi caracteristici pentru 
gorunete.

Arboret artificial de salcâm. a 

fost plantat în subparcela 39B. Su-
prafaţa de 0,3 ha.

La marginea Ariei naturale pro-
tejate „Dolna” sunt plantate câteva 
pâlcuri de pin (Pinus nigra) . Aces-
tea au fost plantate de-a lungul tra-
seului chişinău-nisporeni, de către 
drumari. 

Diversitatea floristică. Aria 
naturală protejată „Dolna” include 
un genofond constituit din 225 de 
specii de plante vasculare, dintre 
care 25 de specii de arbori: Acer 
campestre, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Acer tataricum, 
Betula pendula, Carpinus betulus, 
Cerasus avium, Elaeagnus angus-
tifolia, Fagus sylvatica, Fraxinus 
excelsior, Juglans regia, Malus syl-
vestris, Morus alba, Pinus nigra, 
Populus tremula, Pyrus pyraster, 
Quercus petraea, Quercus robur, 
Robinia pseudacacia, Salix alba, 
Sorbus torminalis, Tilia cordata, 
Tilia tomentosa, Ulmus carpinifolia, 
Ulmus levis, 14 specii de arbusti: 
Cornus mas, Corylus avellana, 
Crataegus curvisepala, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaea, 
Euonymus verrucosa, Ligustrum 
vulgare, Prunus spinosa, Rosa  
canina, Salix capraea, Sambucus 
nigra, Staphylea pinnata, Swida 
sanguinea, Viburnum lantana şi 
185 de specii de plante ierboase: 
Achillea collina, Acinos arvensis, 
Aegopodium podagraria, Agrimo-
nia eupatoria, Ajuga genevensis, 
Ajuga reptans, Alliaria petiolata, 

Foto 5. Populaţie de leurdă (Allium ursinum)

Categoria arboretelor
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Allium ursinum, Anchusa officina-
lis, Anchusa pseudoochroleuca, 
Anemonoides ranunculoides, Arc-
tium tomentosum, Aristolochia 
clematitis, Artemisia absinthium, 
Artemisia austriaca, Artemisia vul-
garis, Arum orientale, Asarum eu-
ropaeum, Asparagus tenuifolius, 
A.officinalis, Astragalus glycyphyl-
lus, Ballota nigra, Berteroa incana, 
Betonica officinalis, Brachipodium 
sylvaticum, Bromus arvensis, Bro-
mus inermis, Calamagrostis epi-
geios, Campanula bononiensis, 
Campanula persicifolia, Campanu-
la trachelium, Capsela bursa pas-
toris, Cardaria draba, Carex brevi-
collis, Carex pilosa, Carex digitata, 
Carex sylvatica, Chelidonium ma-
jus, Cephalanthera longifolia, Cen-
taurea diffusa, Cichorium intybus, 
Cirsium setosum, Clinopodium vul-
gare, Consolida regalis, Convallaria 
majalis, Corydalis solida, Corydalis 
marschalliana, Coronilla varia, Cu-
cubalus bacifer, Cynodon dactylon, 
Cynoglossum officinale, Dacty-
lis glomerata, Daucus carota, Den-
taria bulbifera, Dianthus armeria, 
Echium vulgare, Elytrigia repens, 
Epipactis heleborine, Erigeron an-
nuus, Eupatorium cannabinum 
Euphorbia amygdaloides, Ficaria 
verna, Fragaria vesca, Gagea lu-
tea, Gagea minima, Gagea pusilla, 
Galantus nivalis, Galeobdolon lute-
um, Galium apparine, Galium odo-
ratum, Galium verum, Genciana 
cruciata, Geranium robertianum, 
Geranium sanguineum, Geum ur-
banum, Glechoma hirsuta, Hedera 
helix, Heracleum sibiricum, Hiera-
cium caespitosum, Hieracium pilo-
sella, Hierochlie odorata, Hordeum 
leporinum, Hordelymus europaeus, 
Humulus lupulus, Hypericum perfo-
ratum, Hypericum hirsutum, Inula 
britanica, Inula germanica, Isopy-
rum thalictroides, Lamium album, 
Lamium amplexicaule, Lamium 
purpureum, Lapsana communis, 
Lathrea squamaria, Lathyrus au-
reus, Lathyrus niger, Lathyrus syl-
vestris, Lathyrus venetus, Lavatera 
thuringiaca, Leonurus quinquelo-
batus, Leontodon hispidus, Lilium 
matragon, Linaria genistifolia, Li-
naria vulgaris, Lithospermum pur-
pureo- coeruleum, Lolium perene, 

Loranthus europaeus, Lotus cor-
niculatus, Lysimachia nummularia, 
Medicago romanica, Melampyrum 
nemorosum, Melica picta, Melica 
transilvanica, Melica uniflora, Meli-
lotus officinalis, Mercurialis pe-
rennis, Millium effusum, Mycelis 
muralis, Myosostis ramosissima, 
Neotoa nidus-avis, Origanum vul-
gare, Plantago lanceolata, Planta-
go  major, Platanthera bifolia, Poa 
nemoralis, Polygonatum latifolium, 
Polygonatum multiflorum, Potentilla 
impolita, Potentilla recta, Primula 
veris, Prunella vulgaris, Pulmonaria 
officinalis, Ranunculus auricomus, 
R. cassubicus, Ranunculus repens, 
Rorippa austriaca, Rubus caesius, 
Rubus idaeus, Rumex acetosa, 
Salvia nemorosa, Salvia pratensis, 
Saponaria officinalis, Sambucus 
ebulus, Scilla bifolia, Scutellaria 
altissima, Scrophularia nodosa, 
Senecio jacobaea, Setaria viridis, 
Silene noctiflora, Solanum dulca-
mara, Solidago virgaurea, Soin-
chus arvensis, Stachys germanica, 
Stachys recta, Stachys sylvatica, 
Stellaria holostea, Stellaria media, 
Symphytum tauricum, S.officinale, 
Tanacetum vulgare, Taraxacum of-
ficinale, Thlaspi arvense, Thymus 
marschallianus, Teucrium chamae-
drys, Tragopogon dubius, Trifolium 
arvense, Trifolium montanum, Trifo-
lium repens, Tulipa biebersteiniana, 
Thymus marscaliana, Urtica dioica, 
Verbascum phlomoides, Verbena 
officinalis, Veronica chamaedrys, 
Veronica hederifolia, Vicia sylvatica, 
Vicia villosa, Vincetoxicum  hirundi-

naria, Viola alba, Viola mirabilis, Vi-
ola tricolor, Viola reichenbachiana, 
Viscum album, Xanthium strumari-
um, Xeranthemum annuum.

În Aria naturală protejată „Dol-
na” au fost evidenţiate 12 specii 
de plante rare: Sorbus torminalis, 
Staphylea pinnata, Anemone syl-
vestris, Asparagus officinalis, As-
paragus tenuifolius, Cephalanthera 
longifolia, Epipactis heleborine, 
Lilium martagon, Neotia nidus-avis, 
Platanthera bifolia, Stachys sylvatic 
şi Tulipa biebersteiniana.

În cadrul ariei sunt 5 specii de 
arbori alohtoni: Betula pendula, 
Elaeagnus angustifolia, Pinus nig-
ra, Robinia pseudacacia şi Juglans 
regia. cele mai mari suprafeţesunt  
ocupate de salcâm şi mesteacăn, 
care au fost plantate pe locul arbo-
retelor autohtone. 

Analiza florei 
include rezultatele analizei ta-

xonomice, bioformelor, ecologică şi 
cea a geoelementelor. 

Analiza taxonomică. În Aria 
naturală protejată „Dolna” au fost 
evidenţiate 225 de specii de plante 
vasculare, care includ 25 de specii 
de arbori, 14 specii de arbuşti şi 185 
de specii de ierburi. cele mai nu-
meroase familii sunt: Asteraceae, 
Lamiaceae, Rosaceae, Fabaceae 
şi  Poaceae. 

Analiza bioformelor. Speciile 
de plante din Aria naturală protejată 
„Dolna” aparţin la 8 bioforme (figura 
1). numeric predomină hemicripto-
fitele (47%), fiind urmate de geofi-

Figura 1. Spectrul bioformelor
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te (15%) şi fanerofite (13%). Acest 
spectru al bioformelor este carac-
teristic pentru pădurile de gorun şi 
stejar din centrul europei.   

Analiza ecologică. Spectrul 
indicilor de umiditate (figura 2) ilus-
trează predominarea mezofitelor 
(u3)- 49%, urmate de xeromezofite 
(u2) – 25%, mezohigrofite (u4) 18%, 

higrofite (u5) - 4%, amfitolerante 
3% si xerofite 1%. Acest spectru al 
florei analizate evidenţiază carac-
terul mezofil (49%) şi xero-mezofil 
(25%) al ariei protejate analizate.

Analiza indicilor de tempera-
tură. conform exigenţelor faţă de 
temperatura aerului (figura 3) pre-
valează speciile mezoterme (t 2-2,5) 
– 60%, urmate de cele moderat ter-
mofile (t3-3,5) – 23%, amfitolerante 
(T0) şi microterme (t2) – 3%. Speci-
ile termofile (t4-4,5) au cea mai mica 
pondere – 2%.

Analiza indicilor de reacţie a 
solului. În ceea ce priveşte com-
portamentul fata de preferinţele 
edafice (figura 4) se remarcă pon-
derea speciilor slab acid-neutro-
file (r4-4,5) - 36% , fiind urmate de 
plantele eurionice (r0) – 29%. Pro-
centaje mai mici realizează specii-
le acido-neutrofile (r3-3,5) – 28% si 
cele neutro-bazifile (r5) – 6%.

Analiza geoelementelor evi-
denţiază ponderea mare a speciilor 
europene (21%) în contextul domi-
nării euroasiaticelor (50%), grupă 
caracteristică contextului general 
fitogeografic. toate celelalte ele-
mente au o cotă echilibrată de 
participare, dintre acestea eviden-
ţiindu-se elementul circumpolar, 
submediteranean şi mediteranean, 
care au găsit aici puţine condiţi i  fa-
vorabile.

Diversitatea fitocenotică. co-
munităţile de gorun au fost atribuite 
la 2 asociaţii: As. Carpino-Querce-
tum petraeae (Borza, 1941) şi As. 
Tilieto tomentosae-Carpinetum 
(Doniţă, 1968).

Impacturi naturale şi antropi-
ce. În rezultatul folosirii unor teh-
nologii neadecvate în gestionarea 
arboreturilor, actualmente în Aria 
naturală protejată „Dolna” nu sunt 
arboreturi natural fundamentale. 
Au apărut 11 arboreturi derivate 
cu suprafaţa de 284,9 ha. cota de 
participare a gorunului constituie 
doar 10-20%. Aşadar, a avut loc o 
transformare considerabilă în aces-
te arboreturi. Arboreturile artificiale 
au fost plantate fără a ţine cont de 
condiţiile staţiunilor. Au fost planta-

Figura 2. Indicii de umiditate
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te specii de mesteacăn, salcâm şi 
stejar pedunculat în staţiunile de 
gorun. chiciura din noiembrie 2000 
a afectat practic tot arboretul de 
mesteacăn.

Conservarea biodiversităţii. 
Aria protejată „Dolna” este o su-
prafaţă reprezentativă de pădure 
de gorun, caracteristică pentru pă-
durile din centrul Moldovei. După 
compoziţia floristică şi cea peisa-
gistică, este o suprafaţă de pădure 
valoroasă. Aceasta include un ge-
nofond constituit din 225 de specii 
de plante vasculare, dintre care 25 
de specii de arbori, 14 specii de ar-
buşti şi 186 de specii de plante ier-
boase. În Aria protejată ”Dolna” au 
fost evidenţiate 12 specii de plante 
rare: Sorbus torminalis, Staphylea 
pinnata, Anemone sylvestris, As-
paragus officinalis, Asparagus te-
nuifolius, Cephalanthera longifolia, 
Epipactis heleborine, Lilium marta-
gon, Neotia nidus-avis, Platanthera 
bifolia, Stachys sylvatica şi Tulipa 
biebersteiniana.

conform Hotărârii Guvernului 
Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975, 
această suprafaţă de pădure a fost 
luată sub protecţia statului, fiind atri-
buită la categoria arii protejate de 
păduri valoroase (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 5).

concluzII

Aria protejată „Dolna” reprezin-
tă o suprafaţă caracteristică pentru 
pădurile din centrul Moldovei. este 
constituită din arboreturi parţial de-
rivate de gorun (Quercus petraea) 
şi mici suprafeţe cu arboreturi arti-
ficiale de gorun, stejar pedunculat,  
mesteacăn şi salcâm. 

compoziţia floristică include un 
genofond constituit din 225 de spe-
cii de plante vasculare, dintre care 
25 de specii de arbori, 14 specii de 
arbuşti şi 186 de specii de plante 
ierboase. Au fost înregistrate 12 
specii de plante rare. comunităţile 
vegetale de gorun au fost atribuite 
la 2 asociaţii: As. Carpino-Quer-
cetum petraeae (Borza, 1941) şi 
as. Tilieto tomentosae-Carpinetum 
(Doniţă, 1968). 

Pentru optimizarea conservării 
biodiversităţii, în lucrările de recon-
strucţie ecologică este necesară 
extinderea suprafeţelor cu arborete 
similare celor natural fundamentale. 
Ar fi posibilă efectuarea lucrărilor 
respective prin substituirea arbore-
turilor artificiale cu cele de o com-
poziţie similară arboreturilor natural 
fundamentale. 
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