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introduCere

Aria protejată „temeleuţi” re-
prezintă o suprafaţă de pădure, 
atribuită la categoria rezervaţii 
peisagistice (Legea privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat, //
Monitorul oficial al rM. 16.07.1998, 
nr. 66-68, art. 442). Până în pre-
zent nu a fost cunoscută compo-
ziţia floristică şi fitocenotică a Ariei 
protejate”temeleuţi”. În acest scop, 
a fost cercetată flora şi vegetaţia 
ariei protejate „temeleuţi” apreciată 
valoarea, situaţia actuală, precum 
şi au fost elaborate măsuri de opti-
mizare a conservării biodiversităţii.

materiale şi metode 

Aria protejată „temeleuți” re-
prezintă o suprafaţă de pădure 
(209 ha) cu arborete valoroase de 
gorun (Quercus petraea) şi puţi-
ne arborete de stejar pedunculat 
(Quercus robur) (foto 1,2), atribuită 
la categoria – ecosisteme forestiere 
de gorun, stejar pedunculat şi fag 
(Postolache, 2002). Se află în ca-
drul parcelelor 99,100,101,102 din 
Ocolul Silvic călăraşi, Întreprinde-
rea Silvică călăraşi. este amplasa-
tă pe un platou de la care coboară 
un versant cu expoziţia Sud-Vest, 
între comunele temeleuţi şi Vălci-

neţ, raionul călăraşi. 
Altitudine – 205-360 
m. Sol cenuşiu de pă-
dure.

Aria protejată „te-
meleuţi” a fost cer-
cetată în baza con-
ceptului de cerceta-
re a ariilor naturale 
protejate, elaborat în 
Laboratorul de Geo-
botanică şi Silvicul-
tură, care cuprinde 
următoarele compar-
timente: diversitatea 
arboretelor, floristică, 
şi cea fitocenotică, 
impacturi naturale şi 
antropice, conserva-
rea biodiversităţii şi 
recomandări privind 
optimizarea conser-
vării biodiversităţii. 
Diversitatea floristică 
a fost cercetată pe 

parcursul perioadei de vegetaţie 
prin metoda itinerarului. Plantele 
mai puţin cunoscute au fost erba-
rizate. Herbarul a fost recoltat, pre-
lucrat şi sistematizat conform meto-
dicii lui K. Skvorţov (1980). Denu-
mirile plantelor sunt date după c. 
cerepanov (1981), t. Gheideman 
(1986) şi A. negru (2008). Pentru 
fiecare specie s-au stabilit forma 
biologică, elementul floristic, indicii 
ecologici conform V. Sanda şi co-
lab. (2003). Diversitatea fitoceno-
tică a fost cercetată conform  me-
todelor acceptate în domeniu (Bra-
un-Blanquet, 1964; Borza, Boşcaiu, 
1965). Diversitatea arboretelor a 
fost cercetată conform Gh. Posto-
lache (2008).

reZultate şi disCuŢii

Aria protejată „temeleuţi” este 
constituită din comunităţi forestie-
re şi puţine suprafeţe cu vegetaţie 
ierboasă. Mai jos prezentăm diver-
sitatea arboretelor, cea floristică şi 
fitocenotică.

diversitatea arboretelor. După 
provenienţă, în Aria protejată „te-
meleuţi” au fost evidenţiate 4 ca-
tegorii de arboreturi: natural funda-
mentale, parţial derivate, total deri-
vate şi artificiale. După productivita-
te sunt arboreturi de productivitate 
mijlocie şi superioară (tabelul 1). 

Arboreturi natural fundamen-
tale. S-au depistat în 8 subparcele 
cu o suprafaţă totală de 156,7 ha, 
ceea ce constituie 75,7 % din su-
prafaţa ariei protejate (harta). 

Arboreturi natural fundamentale 
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de gorun (foto 1). Au fost evidenţi-
ate 5 arboreturi (99A, 100B, 101A, 
102A, 102B), care constituie 156,7 
ha (tabelul 1). S-au format la o alti-
tudine de 220-360 m, pe platou şi 
pe versanţi cu expoziţia sud-vest. 
Sunt arborete pure de gorun cu 
vârsta de 65-90 ani, de producti-
vitate mijlocie (200-272 m3/ha). În 
arborete domină gorunul (Quercus 
petraea). A fost înregistrată o parti-
cipare preponderentă a teiului (Tilia 
tomentosa, T. cordata) şi frasinului 
(Fraxinus excelsior). este neînsem-
nată prezenţa carpenului (Carpinus 
betulus), cireşului (Cerasus avium), 
paltinului de câmp (Acer platanoi-
des), jugastrului (Acer campestre). 
Au fost înregistrate câteva exem-
plare de fag (Fagus sylvatica). 
Gorunul, edificatorul comunităţilor 

forestiere la vârsta de 80 ani, are 
înălţimea de 22 m, diametrul tulpinii 
de 27 cm.

Arboreturi parţial derivate. 
Sunt arborete parţial derivate de 
gorun şi de stejar pedunculat.

Arboreturi parţial derivate de 
gorun (foto 2.). Au fost evidenţia-
te 2 arboreturi (subparcelele 100A 
şi 101D) parţial derivate de gorun, 
cu o suprafaţă totală de 19,6 ha, 
ceea ce constituie 9,8% din supra-
faţa ariei protejate. În arboret este 
înaltă cota de participare a teiului. 
Prezenţa gorunului este neînsem-
nată. ca specii însoţitoare sunt ci-
reşul, jugastrul şi paltinul de câmp. 
Volumul masei lemnoase al acestor 
arborete constituie 297-339 m3/ha. 

Arboret parţial derivat de ste-
jar pedunculat. A fost evidenţiat 

un arboret (subparcela 101c) cu 
o suprafaţă totală de 14,3 ha ceea 
ce constituie 7% din suprafaţa ari-
ei protejate. În arboret stejarul pe-
dunculat este însoţit de frasin, tei, 
jugastru. La vârsta de 85 ani înăl-
ţimea stejarului era de 25 m, iar 
diametrul tulpinii arborilor - 28 cm. 
Volumul masei lemnoase constituie 
327 m3/ha.

Arboreturi total derivate. Au 
fost evidenţiate 2 arborete (subpar-
celele 102c şi 102e) total derivate 
de stejar pedunculat, care ocupă o 
suprafaţă de 1,9 ha. 

Arboreturi artificiale. A fost 
plantat un arboret de gorun (sub-
parcela 99B) şi 2 arboreturi de ste-
jar pedunculat (subparcelele 101B 
şi 102D).

Arboreturi artificiale de stejar 

tabelul 1 
ArBOreteLe Din AriA PrOteJAtă teMeLeUţi

Parc./
sub-
parc.

Sup-
rafa-
ţa, ha

Altitudine, 
m

tS Sol tp
categoria
arboretului

compoziţia 
actuală

Vârsta D H
Vo-
lum, 

m3/ha

creşt,
m3/ha

Gorun

102b 0,5 295 6155 1609 5121
natur. fundam. 
prod. mijlocie

9Go1fr 55 18 17 164 5,4

102A 29,4 215-300 6155 1609 5111
natur. fundam. 
prod. superioară

8Go1fr1te 65 22 21 267 6,1

101A 33,4 275-340 6155 1609 5111
natur. fundam.
 prod. suerioară

8Go1te1Dt 75 22 25 352 6,1

100b 38,0 215-330 6155 1610 5321
natur. fundam. 
prod. superioară

6Go2fr1te1Dt 80 26 21 268 4,8

99A 55,4 225-360 6155 1609 5322
natur. fundam. 
prod. superioară

4Go2te2fr2Dt 65 22 22 272 6,7

Gorun
100A 11,9 270-355 6155 1609 5322 Partial derivat 5te2Go2fr1Dt 55 24 23 297 9,8
101D 7,7 225 6155 1610 5322 Partial derivat 4te2Go1Dt3fr 80 26 25 339 5,6

Stejar pedunculat
101c 14,3 205-280 6154 1610 5511 Partial derivat 6St1fr2te1Dt 75 26 24 327 5,9

Stejar

102c 1,4 270 6154 1610 5511
total deriv. 
de prod. superioară

5St3te2Dt 75 28 25 334 5,7

102e 0,4 235 6154
total derive.
de prod. superioară

3fr2cA1St2Dt2te 80 24 25 323 5,3

Gorun

99b 4 250 6155 1609 5323
Artif. de prod. 
mijlocie

6Go3St1fr 30 12 11 110 8,1

Stejar

101b 4,5 250 6155 1610 5512
Artif. de prod. 
superioară

5St2fr1te1ca1Dt 25 10 8 64 9,5

102D 4,3 240 6155 1610 5121
Artif. de prod. 
superioară

7St2fr1Ulc 40 18 15 151 7,7

101A2 0,3 230
101c 0,8 240
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pedunculat. Arboretul 
artificial de stejar pe-
dunculat din subparce-
la 101B are compoziţia 
5St2fr1te1cA1Dt, 
foarte apropiată de cea 
a arboretelor natural 
fundamentale de stejar 
pedunculat. compoziţia 
arboretului din subpar-
cela 102D este 7St-
2fr1ULc. 

Arboret artificial de 
gorun. A fost plantat un 
arboret (suprafaţa de 4 
ha) de gorun în ames-
tec cu stejar pedunculat 
şi cu puţin frasin (sub-
parcela 99B).

diversitatea flo-
ristică. În Aria proteja-
tă ”temeleuți” au fost 
evidenţiate 230 specii 
de plante vasculare, 
dintre care 20 specii 
de arbori, 15 specii de 
arbuşti şi 195 specii de 
plante ierboase.

Arboretul. este 
constituit din  20 de 
specii de arbori. În ar-
boretele natural fun-
damentale domină go-
runul (Quercus petra-
ea). este neînsemnată 
participarea stejarului 
pedunculat (Quercus 
robur). Participarea car-
penului (Carpinus betu-
lus) este mai mare de-
cât a altor specii. În eta-
jul superior al arboretu-
lui se atestă teiul (Tilia 
tomentosa, T. cordata), 
frasinul (Fraxinus ex-
celsior), cireşul (Cera-
sus avium) şi fagul (Fa-
gus sylvatica). Speciile 
însoţitoare din arboret 
sunt: Acer campestre, 
A. platanoides, A. tata-
ricum, A. negundo, Po-
pulus tremula, Ulmus 
carpinifolia, Ulmus lae-
vis. În etajul doi cresc 
Malus sylvestris, Pyrus 
pyraster. Arţarul ame-
rican (Acer negundo), 
sălcioara (Elaeagnus 
angustifolia), salcâmul 
(Robinia pseudacacia) 

cresc pe la marginea pădurii. Salcia 
albă (Salix alba) şi câteva exempla-
re de plop cresc într-un loc umed, 
mai jos de cantonul pădurarului.    

Stratul arbuştilor. consisten-
ţa arboretelor din Aria protejată 
temeleuți este de 0,7-0,8, de ace-
ea stratul arbuştilor este bine dez-
voltat. Stratul arbuştilor este consti-
tuit din 15 specii de arbuşti: Cornus 
mas, Corylus avellana, Crataegus 
curvisepala, C. monogyna, Euony-
mus europaea, E. verrucosa, Li-
gustrum vulgare, Prunus spinosa, 
Rosa canina, Salix caprea, Sambu-
cus nigra, Staphylea pinnata, Swi-
da sanguinea, Viburnum lantana. 
Din toate aceste specii mai abun-
dent este cornul. 

Stratul ierburilor. În Aria pro-
tejată temeleuți au fost evidenţi-
ate 195 specii de plante ierboase: 
Achillea collina, Aegonychon purpu-
reo-caeruleum, Aegopodium poda-
graria, Agrimonia eupatoria, Ajuga 
genevensis, Ajuga reptans, Allium 
ursinum, Alliaria petiolata, Anchusa 
procera, Anemonoides ranunculoi-
des, Arctium  tomentosum, Artemi-
sia absintium, Artemisia austriaca, 
Artemisia vulgaris, Arum orientale, 
Asarum europaeum, Asparagus 
tenuifolius, Astragalus glycyphyl-
los, Ballota nigra, Berteroa incana, 
Brachipodium sylvaticum, Bromop-
sis benekenii, Bromopsis inermis, 
Bromus arvensis, Campanula per-
sicifolia, Campanula rapunculus, 
Campanula trachelium, Capsella 
bursa-pastoris, Cardaria draba, 
Cardus  crispus, Carex brevicollis, 
Carex pilosa, Carex sylvatica, Cen-
taurea diffusa, Centaurea jacea, 
Cephalanthera longifolia, Chama-
ecytisus austriacus, Chelidonium 
majus, Chenopodium hybridum, 
Cichorium intybus, Circaea lutetia-
na, Cirsium arvense, Cirsium seto-
sum, Clinopodium vulgare, Conso-
lida paniculata, Convalaria majalis, 
Convolvulus arvensis, Coronilla 
varia, Corydalis marschalliana, Co-
rydalis solida, Cynoglossum offici-
nale, Dactylis glomerata, Daucus 
carota, Dentaria bulbifera, Dentaria 
glandulosa, Echium vulgare, Elytri-
gia repens, Epilobium tetragonum, 
Equisetum palustre, Erigeron ca-
nadensis, Eryngium campestre, 
Eupatorium cannabinum, Euphor-
bia amygdaloides, Ficaria verna, 

foto 1. Arboret natural de gorun (Quercus petra-
ea)

foto 2. Arboret parţial derivat de gorun cu carpen
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Filago arvensis, Fragaria vesca, 
Gagea lutea, Gagea pusilla, Gale-
obdolon luteum, Galium odoratum, 
Galium verum, Gallium aparine, 
Geranium robertianum, Geranium 
phaeum, Geum urbanum, Glecho-
ma hederacea, Glechoma hirsuta, 
Hedera helix, Hieracium caespito-
sum, H.pilosella, H. virosum, Hu-
mulus lupulus, Hypericum hirsu-
tum, H. perforatum, Inula britanica, 
Inula hirta, Isopyrum thalictroides, 
Lactuca serriola, Lamium album, L. 
amplexicaule, L. purpureum,  Lap-
sana communis, Lathraea squa-
maria, Lathyrus aureus, (foto 3.), 
L. niger, L. tuberosus, L. venetus, 
Lavatera thuringiaca, Leonurus 
cardiaca, Lilium martagon, Linaria 
genistifolia, Linaria vulgaris, Linum 
austriacum, Lithospermum arven-
se, Lolium perene, Lotus cornicu-
latus, Lycopus europaeus, Lysima-
chia nummularia, Marrubium pre-
grinum, Melampyrum nemorosum, 
Melica picta, M. uniflora, Melilotus 
officinalis, Mentha arvensis, Mercu-
rialis perennis, Milium effusum, My-
celis muralis, Myosotis arvensis, M. 
micrantha, M. ramosissima, Neotia 
nidus-avis, Nonea pulla, Origanum 
vulgare, Physalis alkekengi, Planta-
go lanceolata, Plantago major, Pla-
tanthera bifolia, Poa angustifolia, P. 
nemoralis, Polygonatum latifolium, 
P. multiflorum, Polygonum avicu-
lare, Potential impolita, Potentilla 
argentea, Potentilla recta, Primula 
veris, Prunella vulgaris, Pulmonaria 
officinalis, Pyrethrum corymbosum, 

Ranunculus auricomus, R. polyan-
themos, R. repens, R. sceleratus, 
Rorippa austriaca, Rosa canina, 
Rubus caesius, Rumex acetosa, 
Rumex crispus, R. sylvestris, Sal-
via  nemorosa, S. pratensis, Sam-
bucus ebulus, Sanicula europaea, 
Scilla bifolia, Scrophularia nodosa, 
Scutellaria altissima, Sedum maxi-
mum, Senecio jacobaea, Silene nu-
tans, Sonchus arvensis, 
Stachys germanica, S. 
recta, S. sylvatica, Stel-
laria holostea, S. me-
dia, Tanacetum vulgare, 
Taraxacum officinale, 
Teucrium chamaedrys, 
Thymus marschallianus, 
Tragopogon dubius, 
Trifolium fragifer, T. ar-
vense, T. montanum, 
T. pretense, T. repens, 
Tussilago farfara, Typha 
angustifolia, Urtica dioi-
ca, Verbascum nigrum, 
Verbascum phlomoides, 
Verbena officinalis, Ve-
ronica austriaca, Veroni-
ca hederifolia, Vicia an-
gustifolia, Vicia hirsuta, 
Vincetoxicum hirundi-
naria, Viola ambigua, V. 
mirabilis, V. reichenba-
chiana, Viscum album, 
Xeranthemum annuum.

În stratul ierburilor, în 
timpul anului, sunt bine 
conturate câteva sinu-
zii. Primăvara devreme, 
până la apariţia frunze-

lor pe copaci, înfloresc viorelele 
(Scilla bifolia), brebeneii (Corydalis 
solida), floarea vântului (Anemo-
noides ranunculoides), găinuşa 
(Isopyrum thalictroides), grâuşorul 
(Ficaria verna). Puţin mai târziu în-
floresc dentiţa (Dentaria bulbifera, 
Dentara glandulosa), leurda (Allium 
ursinum), lăcrămioarele (Convalla-
ria majalis). Sunt câteva specii de 
plante care îşi păstrează o parte 
din frunze în timpul iernii: Asarum 
europaeum, Carex brevicollis, Ca-
rex pilosa, Euphorbia amygdaloi-
des, Galeobdolon luteum. Gradul 
de acoperire cu ierburi variază în 
funcţie de arboret. Primăvara, până 
la apariţia frunzelor pe copaci, gra-
dul de acoperire în multe locuri 
constituie 50-70%. La sfârşitul lunii 
august, gradul de acoperire al stra-
tului ierbos în aceleaşi locuri scade 
până la 15%. O mare parte dintre 
speciile de plante ierboase nomina-
lizate cresc la margini de pădure şi 
în poiene.

În Aria protejată „temeleuţi” au 
fost evidenţiate 14 specii de plante 
rare: Sorbus torminalis, Staphylea 
pinnata, Anemone sylvestris, As-
paragus officinalis, Asparagus te-
nuifolius, Cephalanthera longifolia   

foto 3. Populaţie de Lathyrus aureus

foto 4. iarba de junghi (Cephalanthera longifolia)
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(foto 4), Circaea lutetiana, Dentaria 
glandulosa, Epipactis heleborine, 
Lilium martagon, Neotia nidus-avis, 
Platanthera bifolia, Stachys sylvati-
ca, Tulipa biebersteiniana.

analiza florei 
include rezultatele analizei ta-

xonomice, bioformelor, ecologică şi 
cea a geoelementelor. 

analiza taxonomică. Speciile 
de plante din Aria protejată teme-
leuţi aparţin la 160 genuri şi 59 fa-
milii. fiecărui gen îi revin câte 1,4 
specii. fiecărei familii le revin câte 
3,7 specii. cele mai numeroase fa-
milii sunt Asteraceae – 30 specii, 
Lamiaceae – 26 specii, Rosaceae 
– 16 specii, Fabaceae – 13 specii, 
Poaceae – 12 specii. cele mai nu-
meroase genuri sunt Trifolium – 5 
specii, Acer – 4 specii.

analiza bioformelor. În flora 
Ariei protejate temeleuţi speciile de 
plante aparţin la 8 bioforme (figura 
1), dintre care numeric predomină 
hemicriptofitele, fiind urmate de ge-
ofite şi fanerofite.

analiza ecologică. Analiza in-
dicilor de umiditate denotă predo-
minarea mezofitelor (U3) – 49%, ur-
mate de xeromezofite (U2) – 25%, 
mezohigrofite – (U4) 18%, higrofite 
(U5) – 4%, amfitolerante – 3% şi xe-
rofite – 1%.

analiza indicilor de tempe-
ratură. conform exigenţelor faţă 
de temperatura aerului prevalează 
speciile mezoterme (t 2-2,5) – 60%, 
urmate de cele moderat termofile 
(t3-3,5) – 23%, amfitolerante (t0) şi 
microterme (t2) – 3%. Speciile ter-
mofile (t4-4,5) au cea mai mică pon-
dere – 2%.

analiza indicilor de reacţie a 
solului. În ceea ce priveşte com-
portamentul faţă de preferinţele 
edafice, se remarcă ponderea spe-
ciilor slab acid-neutrofile (r4-4,5) – 
36% , fiind urmate de plantele eu-
rionice (R0) – 29%. Procentaje mai 
mici realizeaza speciile acido-neu-
trofile (r3-3,5) – 28% si cele neutro-
bazifile (r5) – 6%.

analiza geoelementelor evi-
denţiază ponderea mare a speci-
ilor europene (21%) în contextul 
dominării celor eurasiatice (50%), 
grupă caracteristică contextului ge-
neral fitogeografic. toate celelalte 
elemente au o cotă echilibrată de 
participare, dintre acestea evidenţi-

indu-se cele circumpolare, subme-
diteraneene şi mediteraneene, care 
au găsit aici puţine condiţi i  favo-
rabile.

diversitatea fitocenotică. co-
munităţile vegetale de gorun au fost 
atribuite la 2 asociaţii: As. Carpino-
Quercetum petraeae Borza, 1941 şi 
As. Tilieto tomentosae-Carpinetum 
Doniţă, 1968. Suprafaţa de pădure 
de stejar pedunculat a fost atribuită 
la asociaţia Querco (roboris) Carpi-
netum Soó et Pocs, 1957. 

impacturi naturale şi antropi-
ce. În rezultatul folosirii unor tehno-
logii neadecvate la gestionarea ar-
boretelor natural fundamentale, în 
Aria protejată „temeleuţi” au apărut 
33,9 ha arborete parţial derivate şi 
1,8 ha arborete total derivate. În 
aria protejată au fost plantate 12,8 
ha suprafeţe de stejar pedunculat 
în condiţii necorespunzătoare staţi-
unii. Situaţia actuală în aria nomi-

nalizată este mai favorabilă decât 
în alte arii protejate forestiere din 
centrul Moldovei.

Conservarea biodiversităţii. 
Aria protejată „temeleuţi” este o 
suprafaţă reprezentativă de pădure 
de gorun şi de stejar pedunculat, 
caracteristică pentru pădurile din 
centrul Moldovei. După compoziţia 
floristică şi cea peisagistică, este 
o suprafaţă de pădure valoroasă. 
include un genofond constituit din 
230 de specii de plante vasculare, 
dintre care 20 specii de arbori, 15 
specii de arbuşti şi 195 de specii de 
plante ierboase. În această arie au 
fost evidenţiate 14 specii de plante 
rare: Sorbus torminalis, Staphylea 
pinnata, Anemone sylvestris, As-
paragus officinalis, Asparagus te-
nuifolius, Cephalanthera longifolia, 
Circaea lutetiana, Dentaria glandu-
losa, Epipactis heleborine, Lilium 
martagon, Neotia nidus avis, Pla-

Figura 1. Spectrul bioformelor
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Figura 2. Indicii de umeditate
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tanthera bifolia, Stachys sylvatica, 
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 nr. 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).

recomandări de optimizare a 
conservării diversităţii plantelor 

1. În scopul stopării reducerii 
suprafeţelor cu arborete natural 
fundamentale, se propune ca arbo-
retele natural fundamental din sub-
parcelele 99A 100B, 101A, 102A, 
102B, ale Ariei protejată „temele-
uţi”, cu o suprafaţa de 156,7 ha, să 
fie gestionat doar prin metoda tăie-

rilor succesive, în condiţii de insta-
lare şi de dezvoltare a seminţişului. 
regenerarea gorunului şi stejarului 
se va efectua doar din contul rege-
nerării naturale.

2. În arboretele parţial derivate 
din  subparcelele 100A, 101c şi în 
arboretele total derivate 102c şi 
102 e lucrările silvotehnice să se 
efectueze prin crearea arboretelor 
intermediare, regenerarea natura-
lă, susţinând extinderea speciilor 
edificatoare (gorunul şi stejarul).

3. O atenţie specială necesită 
suprafeţele cu populaţiile de den-
tiţă (Dentaria glandulosa) iarba de 
junghi (Cephalanthera longifolia).

4. De eliminat arţarul american 
(Acer negundo) de pe toată supra-
faţa Ariei protejate „temeleuţi”.

ConCluZii

Aria protejată „temeleuţi” re-

prezintă o suprafaţă de 207,6 ha, 
caracteristică pentru pădurile din 
centrul Moldovei. este constituită 
din arboreturi natural fundamentale 
de gorun (Quercus petraea) şi pu-
ţine suprafeţe de stejar pedunculat 
(Quercus robur), arborete derivate 
şi artificiale de gorun şi de stejar 
pedunculat. 

compoziţia floristică include 
un genofond constituit din 230 de 
specii de plante vasculare, dintre 
care 20 specii de arbori, 15 specii 
de arbuşti şi 195 specii de plante 
ierboase. Au fost înregistrate 14 
specii de plante rare. comunităţile 
vegetale de gorun au fost atribuite 
la 2 asociaţii: As. Carpino-Querce-
tum petraeae Borza, 1941 şi As. 
Tilieto tomentosae-Carpinetum Do-
niţă, 1968. Suprafaţa de pădure de 
stejar pedunculat a fost atribuită la 
asociaţia Querco (roboris) Carpine-
tum Soó et Pocs, 1957. 

Pentru optimizarea conservării 
biodiversităţii, în lucrările de recon-
strucţie ecologică este necesar de 
extins suprafeţele cu arborete si-
milare celor natural fundamentale. 
Aceste lucrări ar fi necesar de efec-
tuat prin substituirea arboretelor 
artificiale cu arborete care ar avea 
o compoziţie similară celor natural 
fundamentale. 
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Figura 3. Indicii de temperatură
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Figura 4. Indicii de reacţie a solului
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