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Introducere

Aria protejată „Liceul Bolgrad” 
reprezintă o suprafaţă de pădure,  atri-
buită la categoria  Rezervaţii naturale, 
A) Silvice (Lege privind fondul arii-
lor naturale protejate de stat. //Moni-
torul oficial al RM. 16.07.1998. nr.
66-68. Art.442). Până în prezent nu a 
fost cunoscută compoziţia floristică şi
structura comunităţilor vegetale. Pen-
tru  realizarea acestui  subiect  a fost  
cercetată compoziţia floristică a ariei 
protejate „Liceul Bolgrad” cu scopul 
de a aprecia valoarea, situaţia actuală şi 
elaborarea unor măsuri de optimizare a 
conservării  biodiversităţii.

Materiale şi metode

Aria protejată „Liceul Bolgrad” 
reprezintă o suprafaţă de pădure cu un 
arboret natural fundamental (suprafaţa 
55 ha) valoros de stejar pufos (Quercus 
pubescens) şi stejar brumăriu (Quercus 
pedunculiflora) (Foto 1, 2), atribuită la 
categoria Ecosisteme forestiere de ste-

jar pufos (Quercus pubescens) şi stejar 
brumăriu din Sudul Moldovei (Posto-
lache, 2002). Aparţine Ocolului Silvic 
Moscovei, Întreprinderea Silvică Man-
ta V. Aria protejată se află în cadrul sub-
parcelei 12C. Este situată  în apropiere 
de comuna  Frumuşica, raionul Cahul. 
Pământurile din apropiere erau câmpu-
ri experimentale ale Liceului agricol de 
la Bolgrad de unde locurile acestea şi 
aria protejată au căpătat numele de „Li-
ceul Bolgrad”.  Aria protejată „Liceul 
Bolgrad” este amplasată pe  doi versan-
ţi cu expoziţie Est şi Vest (cu   înclinare 
de 2-5 grade) care se unesc într-o vâl-
cea. Altitudine 210  m. Sol  cernoziom 
xerofit de pădure.

Cercetările  s-au efectuat  după 
metode acceptate în domeniu (Braun-
Blanquet, 1964;  Borza, Boşcaiu, 1965; 
Korceagin,1970). Deoarece unul dintre 
scopurile acestei investigaţii este per-
fectarea paşaportului ariei protejate,  
s-a luat în vedere recomandările me-
todice privind perfectarea paşaportului 
ariei protejate (Postolache, Teleuţă, 
Căldăruş, 2004).

Rezultate şi discuţii

Aria protejată „Liceul Bolgrad” 
este constituită din arboret, stratul ar-
buştilor şi stratul ierbos.

Arboretul. Este natural fundamen-
tal,  relativ plurien (Foto 1, 2). Com-
poziţia actuală a arboretului (conform 
amenajamentului forestier) 6STB 3ST-
P1ULC. Consistenţa arboretului 0,7. 
Volumul masei lemnoase a arboretului 
(112 m3/ha). Vârsta stejarului pufos 
75 ani.  Diametrul tulpinii stejarului 
pufos 24 cm. Diametrul maxim al tul-
pinii unor arbori de stejar este de  40 
cm.  Înălţimea stejarului  15 m (Tabelul 
1). Provenienţa stejarului  din lăstari. 
În arboret au mai fost înregistrate aşa 
specii de arbori: stejarul brumăriu (Qu-
ercus pedunculiflora),  ulmul (Ulmus 
carpinifolia), arţarul tătăresc (Acer ta-
taricum).

Regenerarea naturală: Stejarul pu-
fos şi stejarul brumăriu - edificatorii
comunităţilor vegetale în aria protejată,  
nu fructifică în fiecare an. Multă ghindă
este  afectată de vătămători, de aceea 
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Tabelul 1
Date despre arboret (după materialele amenajamentului forestier)

Speciile de arbori Compoziţia Vârsta, ani
Clasa de 
prod.

Provenienţa Diametrul,  cm Înălţimea, m
Volumul masei 
lemn. m3/ha

Stejar brumăriu 6 75 3 RN 24 15 87
Stejar pufos 3 75 4 RN 16 8 21
Ulm 1 20 3 RN 8 7  4
Total 65 112
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puţină ghindă este fertilă pentru a apărea 
puiet.  După ani cu fructificare  abun-
dentă apare  careva puiet de stejar pufos 
şi de stejar brumăriu. În teritoriul ariei 
protejate a mai fost evidenţiat puiet de 
cireş şi de ulm. Puietul  în multe locuri 
este înăbuşit de arbuşti şi ierburi.

Stratul arbuştilor este bine dezvol-
tat deoarece consistenţa arboretului este 
neînsemnată. Arbuştii (în special, porum-
barul – Prunus spinosa)  formează pâl-

curi  pe la marginea grupurilor de stejar.  
Au fost înregistrate 10 specii de arbuşti 
(Tabelul 2). Măceşul şi  sângerul (Swida 
sanguinea) sunt mai puţin abundenţi. În-
ălţimea arbuştilor  este de 1-2 m. Majori-
tatea arbuştilor vegetează şi  fructifică.

Stratul ierburilor este neuniform. 
Gradul de acoperire a ierburilor  în teri-
toriul ariei protejate variază de la  30%  
în crângurile  de stejar  până la 100% 
în poiene. Primăvara devreme  până la 

Tabelul 2
Speciile de arbuşti din aria protejată

Tabelul 3
Lista speciilor de plante ierboase din aria protejată „Liceul Bolgrad”

Specia Abundenţa Înălţimea, m
Amygdalus nana 1 1 
Cotinus coggygria 2 1,5
Crataegus monogyna 1 2
Euonymus europaea 1 2
Ligustrum vulgare 1 1,5
Prunus spinosa 2-3 2
Rhamnus cathartica 1 4
Rosa canina 1 1,2
Rosa spinosissima 1 0,5
Swida sanguinea 2 1,5

Specia Abundenţa Înălţimea,cm
Achillea collina   Becker 1 60
Arctium lappa   L. + 100
Artemisia austriaca  Jacq. 1-2 30
Asparagus tenuifolius  Lam. + 50
Astragalus glycyphyllos   L. 1 40
Atriplex  patula   L. 1 60

apariţia frunzelor pe copaci  înfloresc
celnuşa (Ornitogalum oreoides),  ruş-
cuţa (Adonis vernalis) şi a. Puţin mai 
târziu – Vinca herbacea, Carex micheli, 
Clinopodium vulgare etc. În rezultatul 
cercetărilor efectuate au fost eviden-
ţiate 68 de specii de plante vasculare, 
dintre care patru specii de plante rare 
(Dictamnus gymnostilis, Ornitogalum 
oreoides, Asparagus tenuifolius şi  Vin-
ca  herbacea). Este destul de numeri-
că populaţia de  frăsinel (Dictamnus 
gymnostilis). 

Conservarea biodiversităţii. Aria 
protejată „Liceul Bolgrad” este o supra-
faţă reprezentativă de pădure de stejar 
pufos şi stejar brumăriu, caracteristică 
pentru pădurile din Sudul  Moldovei. 
După compoziţia floristică şi peisagisti-
că  este o suprafaţă  de pădure valoroasă. 
Conţine  patru specii de plante rare (Dic-
tamnus gymnostilis, Ornitogalum oreoi-
des, Asparagus tenuifolius şi  Vinca  her-
bacea). Populaţia de  frăsinel (Dictamnus 
gymnostilis) este destul de numeroasă.

Conform Hotărârii Guvernului 
Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975, 

Foto 2. Arboret şi stratul arbuştiu. Stejar pufos şi stejar brumăriu.Foto 1. Vâlcea. Loc umed des vizitat 
de mistreţ.
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Specia Abundenţa Înălţimea,cm
Ballota nigra   L. 1 40
Berteroa incana   (L.) DC + 30
Betonica officinalis   L. 1 60
Botriochloa ischaemum  (L.) Keng 2-3 70
Bromopsis inermis  (Leys.) Holub 1 80
Buglossoides arvensis   (L.) Johnst 2 25
Campanula persicifolia   L. 1 70
Carex michelii   Host 1 30
Centaurea diffusa  Lam 1 30
Cephalaria uralensis  (Murr.) Roem. et Schult. + 60
Chamaecytisus lindemannii  (V.Krecz.) Klaskova + 60
Clinopodium vulgare   L. 1 50
Convolvulus arvensis   L. + 50
Dactylis glomerata  L. 1-2 80
Delphinium   fissum   Waldst.et Kit. + 50
Dianthus membranaceus  Borb 1 20
Dictamnus gymnostylis   Stev. 1 80
Elytrigia repens   (L.) Nevski 1 90
Eryngium campestre  L. 1 50
Euphorbia stepposa  Zoz 1-2 50
Falcaria vulgaris    Bernh. 1 60
Festuca  valesiaca  Gaudin 2-3 25
Fragaria vesca  L. 2 20
Galium  verum  L. 1 70
Geum urbanum   L. 1 50
 Hieracium pilosella   L. 1 30
Hypericum perforatum  L. 1 40
Inula britannica  L. 1 35
Inula hirta   L. 1 40
Lavathera  thuringiaca   L. + 90
Medicago romanica  Prod. 1 50
Mycelis muralis   (L.) Dumort. 1 80
Origanum vulgare  L. 1 40
Ornithogalum  oreoides  Zahar. 1 15
Phlomis tuberosa  L. 1 55
Plantago stepposa  Kuprian. 1-2 35
Plantago lanceolata  L. 1 40
Polygonatum latifolium   Desf. + 35
Polygonatum  multiflorum   (L.) All. + 40
Potentilla argentea   L. 1 20
Potentilla arenaria  Borkh. 1 15
Potentilla recta  L. 1 40
Ranunculus meyerianus  Rupr. + 45
Salvia nemorosa  L. 1 35
Salvia pratensis  L. 1 70
Salvia verticillata   L. 1 60
Sedum maximum (L.) Hoffm. + 30
Senecio erucifolius   L. + 60
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această suprafaţă de pădure a fost pusă 
sub protecţia statului, fiind atribuită la
categoria arii protejate de păduri valo-
roase (Anexa 4)*. Prin Hotărârea Parla-
mentului Republicii Moldova nr.1539 
din 25 februarie 1998, această supra-
faţă de pădure a fost  reconfirmată  ca
arie protejată şi atribuită  la categoria 
Rezervaţie naturală, A) Silvică**.

Pentru optimizarea conservării di-
versităţii vegetale  se propune de limi-
tat accesul populaţiei  pe poienile din  
aria protejată. De organizat  zonele de 
agrement în anumite locuri  din afara 
ariei protejate care să  reducă întrucâtva  
impactul populaţiei asupra  vegetaţiei.

Concluzii

Aria protejată „Liceul Bolgard” re-
prezintă  un arboret natural fundamental 

Specia Abundenţa Înălţimea,cm
Silene pseudotites (Bess. ex Reichenb.) Klok. + 70
Stachys recta  L. 1 60
Sonchus arvensis   L. 1 80
Tragopogon dubius  Scop.  + 50
Thalictrum minus   L. 1 70
Trifolium alpestre  L. 1 30
Trifolium repens   L. 1 25
Urtica dioica   L. 1 70
Veronica austriaca L. 1 50
Vicia villosa   Roth  1 60
Vinca herbacea  Waldst. et  Kit. 1 40
Viola elatior   Fries 1 30
Viola hirta  L. 1 10
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. 1 60

(suprafaţă 55 ha)  de stejar pufos şi de ste-
jar brumăriu caracteristică pentru pădurile 
din Sudul Moldovei,  include un genofond 
constituit  din 82 specii de plante vascula-
re, dintre care 4 specii de arbori, 10 specii 
de arbuşti şi 68  specii de plante ierboase. 
Este însemnată prin populaţiile de  frăsinel 
(Dictamnus gymnostilis), celnuşă (Ornit-
hogalum oreoides), prezenţa speciilor rare 
de umbra iepurelui (Asparagus tenuifo-
lius) şi  brebenoc(Vinca herbacea ). 
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