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Abstract
Floral component of the Nature Monument aquatic ecosistem “La moară” is compound of
146 species of vascular plants, including 7 trees, 4 bushes and 135 herbals. Flowering in
spring there are 8 species and estival vegetation time - 138 species. Should mention some rare
species - Triglochiun palustre, Glyceria maxima, Glyceria arundinacea, Gagea erubescens and
Gagea villosa. Grossland is degraded and ruderal species 26 and sagital species 7. Mesures
to improve and restore the ecotope are indicated.
Argumentare
Convenţia cu privire la diversitatea
biologică de la Rio de Janeiro (1) prevede ca statele să acorde o atenţie sporită
activităţilor de conservare a biodiversităţii în habitatele naturale, să restaureze ecosistemele degradate şi speciile
periclitate. În Republica Moldova sub
inﬂuenţa factorilor antropici, cele mai
afectate sunt ecosistemele de stepă, de
luncă, acvatice şi palustre. Suprafaţa lor
în ultimii 40 de ani s-a micşorat cu cca
80% (3). Savanţii au constatat că în prezent raportul suprafeţelor ecosistemelor
naturale şi a celor modiﬁcate antropic
constituie 18% la 82% din teritoriul ţării.
Dacă prin activitatea noastră se pierd
20% din specii, atunci echilibrul ecologic
se distruge. Asigurând păstrarea doar a
10% din teritoriul ecosistemelor naturale, noi contribuim la conservarea a 50%
din specii (2).
În condiţiile actuale de modiﬁcare antropică a naturii sunt deosebit
de importante nu numai ecosistemele
naturale existente, dar şi acele teritorii
antropizate, care posedă o diversitate
ﬂoristică şi faunistică bogată. În prezent
cca 25% din speciile incluse în Cartea
Roşie (4) se întâlnesc în habitatele
modiﬁcate antropic. Teritorii antropicmodiﬁcate, dar de o importanţă majoră
pentru conservarea speciilor de plante şi animale sunt lacurile şi bazinele
artiﬁciale (2). Se ştie că cele 3532 de
lacuri şi bazine acvatice din Republica
Moldova, ce se extind pe o suprafaţă
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de 33300 ha, cu toate că au o ﬂoră de
unicat şi diversă, constituie totuşi un
număr inﬁm în contextul ariilor protejate
de stat (2, 3).
Importanţa şi locul amplasării
obiectului studiat
În comuna Recea, raionul Râşcani
pe râul Copăceanca, aﬂuent al râului
Răut, se aﬂă iazul “La Moară”, care
există mai bine de un secol. Conform
mărturiilor băştinaşilor, în iaz întotdeauna era mult peşte, iar stufăriile lui erau
populate de raţe sălbatice şi alte păsări de apă. Pescuitul şi vânatul pe iaz
era practicat de-a lungul anilor. Stuful
se folosea pe larg pentru acoperirea
caselor, pentru garduri, pentru încălzirea locuinţelor. Răgozul se folosea la
confecţionarea rogojinilor, coşurilor şi
a obiectelor de artizanat. Grădinile de
pe vale erau irigate cu apa din iaz. Iazul
asigura populaţia cu hrană în timpurile
de restrişte – foamete, războaie. Din
strămoşi, iazul a fost averea satului, o
proprietate comunală, şi pus în folosinţa tuturor locuitorilor comunei.
Pe parcurs de mai bine de un secol
acest iaz a căpătat un caracter natural,
unde se adăposteşte o mare diversitate biologică, constituind un ecosistem
acvatic cu caracter de unicat (8). Iazul, graţie îndelungatei sale existenţe,
a atras numeroase specii de plante şi
animale valoroase, care au format un
ecosistem natural integru, independent, multifuncţional şi beneﬁc pentru
populaţia localnică. Prin Legea privind
fondul ariilor naturale protejate de stat

ecosistemul acvatic “La Moară” este
declarat Monument al naturii şi luat sub
protecţia statului (6).
Materiale şi metodice
Membrii
Asociaţiei
Ecologiste
“AGROECO”, în colaborare cu membrii ONG-lui “Protecţia biodiversităţii”, în
cadrul proiectului ﬁnanţat de REC-Moldova au efectuat un şir de expediţii ecologice pentru evaluarea biodiversităţii
şi condiţiilor de habitat a Monumentului
naturii ecosistemul acvatic “La Moară”.
Prin intermediul investigaţiilor efectuate
pe teren şi în condiţii de laborator au fost
stabilite diversitatea habitatelor naturale
şi principalele condiţii de mediu pedoclimaterice, în care acestea se aﬂă. În
perioadele de vegetaţie ale anilor 20042005 s-a întocmit lista speciilor de plante vasculare, s-au evidenţiat principalele
asociaţii de plante, iar reieşind din condiţiile de staţiune s-au prognozat măsurile
de gospodărire pentru renaturalizarea
şi funcţionarea mai eﬁcientă a ecosistemului acvatic “La Moară”.
Rezultate
Componenţa ﬂoristică actuală a
Monumentului naturii ecosistemul acvatic „La Moară” se caracterizează ca
ﬁind bogată şi destul de dezagregată
datorită inﬂuenţei nelimitate a factorului
antropic (păşunatul extensiv, pescuitul,
activităţi de recreare şi lipsa terenurilor
cu fâneaţă). Prin investigaţiile efectuate
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în expediţii şi analiza rezultatelor obţinute în condiţii de laborator, a fost ﬁxată prezenţa a 7 specii de arbori, 4 specii
de arbuşti şi 135 specii de ierburi.
În acvatoriul iazului “La Moară” se
răspândesc pe suprafeţe mari şi în
cantităţi mari speciile de plante hidroﬁle: cosorul (Ceratophillium demersum),
broscăriţa (Potamogetum crispus, Potamogetum natans) – hrana peştilor,
moluştelor şi altor animale de apă, iar
la suprafaţa apei pluteşte lentiţa (Lemna
trisulca) – hrana păsărilor înotătoare.
În vecinătatea malului, în iaz, sunt
prezente în mare abundenţă speciile de
plante vasculante, higroﬁle, cum ar ﬁ pătlagina de apă (Alisma lanceolata, Alisma plantago-aquatica), dentiţa (Bidiens
tripartita), pipirigul (Bolboschoenus maritimus), mana de apă (Glyceria arundinacea, Glyceria maxima), ﬂoarea zânelor
(Lythum virgatum), stuful (Phragmites
australis), răgozul (Carex acutiformis,
Carex riparia), ochiul broaştei (Ranunculus polyphylus), iarba şarpelui (Triglochin
palustre), papura (Typha angustifoia,
Typha latifolia), podbalul (Tussilago farfara), ﬁruţă (Poa palustris), ţipirigul de
baltă (Scirpus lacustris), cucuta de apă
sau buruiana veninoasă (Cicuta virosa
L.), ochiul broaştei (Ranunculus repens
L.), iar în staţiunile de lunci mlăştinoase,
răspândite în apropiere de mal, precum
şi în coada iazului – plante mezohigroﬁle,
cum ar ﬁ iarba câmpului (Agrostis gigantea, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis),
coada vulpii (Alopecurus pratensis, Alopecurus arundunaceus), menta (Mentha
longifolia), pătlagina (Plantago major),
răgozul (Carex cespitosa, Carex riparia,
şi Carex acutiformis), pipiriţigul (Eleocharis palustris), păiuşul (Festuca gigantea),
piciorul cucoşului (Ranunculus acris),
coada racului (Potentilla anserina, Potentilla reptans), stevia (Rumaex confertus),
rărunchioara (Glechoma hederacea).
Specii de ierburi ale luncilor mezoﬁte se răspândesc în vecinătatea malului
iazului pe o rază de 4-10 m. – zâzania
(Lolium perenne), ghizdeiul (Lotus corniculatus), lucerna (Medicago sativa),
pătlagina (Plantago media), troscotul
(Polygonum aviculare), scrântitoarea
(Potentilla argintea şi Potentilla recta),
varga de aur (Solidago virgauria), tătăneasa (Symphytum ofﬁcinale), păpădia (Taraxacum ofﬁcinale), trifoiul roşu
(Trifolium pratense), trifoiul târâtor (Trifolium repens), trifoiul mediu (Trifolium

medium), ﬁruţă (Poa pratensis), linăriţa
(Lunaria vulgaris), menta mâţei (Nepeta cataria), sulﬁna (Melilotus albus,
Melilotus ofﬁcinalis), sovârvăriţa (Inula
britanica), nalba mare (Althea ofﬁcinalis), pirul (Elytrigia repens şi Elytrigia
intermedia).
În zona de litoral de pe malul apusean al Monumentului naturii ecosistemul acvatic “La Moară” (în zona de 12
m de la mal) persistă condiţii de luncă
mezoﬁtă cu nuanţă de salinizare la etapa incipientă a solurilor, exprimat prin
prezenţa unor specii de ierburi haloﬁle
într-o abundenţă redusă - părul porcului
(Puccinelia distans), scorţonera (Scorzonera parviﬂora şi Scorzonera laciniata),
ţipirigul (Juncus gerardii), sica (Limonium
gmelini), sulﬁna albă (Melilotus albus),
sulﬁnă galbenă (Melilotus ofﬁcinalis),
păpădia (Taraxacum bassarabicum). Se
întâlnesc sectoare cu substrat xeroﬁtizat,
pe care cresc specii ale pajiştilor stepante
– păiuşul (Festuca valesiaca), ﬁruţa (Poa
angustifolia), (Euphorbia stepposa), apărătoarea (Goniolimon besserianum), răgozul (Carex michelii), lucerna (Medicago lupulina), pătlagina (Plantago lanceolata), scrântitoarea (Potentilla humifusa),
corovatica sau şalfeiul de câmp (Salvia
nemorosa), peliniţă (Artemisia austriaca),
coada şoarecelui (Achillea milefolium),
morcovul sălbatic (Daucus carota), coroniştea (Coronilla varia), aglica (Filipendula vulgaris), sânzănia (Galium aparine),
albiţa (Alyssum turkestanicum), cicoarea
(Cicorium inthybus), vulturica (Hieracium
umbelatum).
În vecinătatea malului de iaz au fost
întâlnite următoarele specii de ierburi
vernale: doritoare (Veronica hederifolia, Veronica chamaedris), rocoţelul
sau rocoina (Stellaria media), mărjeluş
ul de câmp (Buglossoides arvensis),
grâuşorul (Ficaria verna), scânteiuţa
viloasă (Gagea villosa), scânteiuţa roşcată (Gagea erubesces), sujel puturos
(Lamium purpureum).
Prin inﬂuenţa permanentă a factorului antropic (păşunatul excesiv, activităţi de recreaţie – pescuit, vânat, plajă,
scăldat etc.) ﬁtocenozele de plante ale
ierburilor de luncă mlăştinoasă şi de
luncă mezoﬁtă (ass. Agrostetum stoloniferae Soo 1933) au slăbit prin dispariţia unor componente de bază a acestora ca – (ass. Poasum pratensis Răv.
Căzăc et Turenschi 1956) (7) şi implementarea numeroaselor specii de ier-

buri ruderale: ştirul (Amarantus albus),
brusturele (Arctium lappa, Arctium tomentosum), pelinul amar (Artemisia absinthium), cătuşa (Ballota nigra), traista
ciobanului (Capsella bursa-pastoris),
târsaca (Bromopsis inermis), cardaria
(Cardaria draba), punguliţa (Thlospi
arvense), spinul (Cardus acanthoides,
Cardus uncinatus, Cardus vulgaris),
laurul (Datura stramonium), măciuca
ciobanului (Dipsacus laciniatus), iarba
şarpelui (Echium vulgare), urzica (Urtica dioica), baraboiul (Chaerophyllium
bulbosum), ştirul sălbatic (Chenopodium glaucum), orzul sălbatic (Hordeum
leporinum), măsălăriţa (Hyoscyanus
niger), talpa gâştii (Leonurus cardiaca,
Leonurus quinquielobatus), capul călugărului (Leontodon crispus), urzica
moartă (Lamium album), nalba (Malva
neglecta, Malva pusilla).
Pe sectoarele arate şi abandonate de agricultori se întâlnesc abundent
specii de ierburi sagitale: râdichioara
(Barbarea vulgaris), obsiga (Bromus
arvensis), pălămida (Cirsium arvensis),
nemţişorul (Consolida regalis), volbura
(Convolvulus arvensis), cuscuta (Cuscuta sp.), curnuţi (Xathium strumarium).
Sporadic se întâlnesc arbori şi arbuşti, care cresc solitari în apropierea malului
de iaz, între care arbori fructiferi – nucul
grecesc (Juglans regia), vişinul (Cerasus
vulgaris), zarzărul (Armeniaca vulgaris),
perjul (Prunus domestica), arbuşti de
ﬂoricultură – liliacul (Syringa vulgaris),
trandaﬁrul (Rosa canina), arbori şi arbuşti
forestieri de origine americană – salcâmul alb (Robinia pseudoacacia), arţarul
american (Acer negundo) şi autohtonă
– salcia (Salix cinerea), ulmul (Ulmus laevis) şi socul (Sambucus nigra), arbuşti
de stepă - caragana pitică (Caragana frutex) şi drobul (Chamaecytisus sp.).
Prin evaluarea patrimoniului ﬂoristic al Monumentului naturii ecosistemul acvatic „La Moară” constatăm următoarele:
specii de plante furajere: iarba
câmpului (Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis), ﬁruţa (Poa pratensis, Poa
angustifolia, Poa bulbosa), zizania (Lolim perenae), păişul (Festuca gigantea,
Festuca valesiaca), coada vulpii (Alopecurus pratensis, Alopecurus arundinaceus), trifoiul (Trifolium repens, Trifolium pratensis, Trifolium fragiferum,
Trifolium alpestre, Trifolium medium),
lucerna (Medicago sativa), sulﬁna
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(Melilotus albus), mana de apă (Gliceria maxima, Gliceria arundinacea), care
sunt supuse unui păşunat nelimitat,
iar în consecinţă productivitatea lor
nu depăşeşte 3-5 q/ha:. Fâneţele cu
un astfel de asortiment de ierburi
componente ar putea asigura o productivitate de până la 60 – 100 q/ha;
specii de plante medicinale: dentiţa (Bideus tripartita), morcovul sălbatic
(Daucus carota), sulﬁna (Melilotus ofﬁcinalis), pătlagina (Plantago media,
Plantago major), muşeţelul (Matricaria
hamomilla), coada şoarecului (Achillea
melifolium), iarba cu cinci degete (Potentilla anserina, Potentilla repens), păpădia (Taraxacum ofﬁcinalis), tătăneasa
(Simphitum ofﬁcinalis), talpa gâştii (Leonurus cardiaca), sovârvariţa (Inula britanica), troscotul (Polygonum aviculare).
specii de plante pentru artizanat:
trestia (Phragmites australis), papura
(Typha latifolia, Typha angustifolia), răgozul (Carex acutiformus, Carex riparia), ţipirigul (Juncus effusus şi Juncus
gerardii), pipirigul (Scirpus lacustuis).
Printre speciile de plante rare putem
menţiona: iarba şarpelui (Triglochin palustre) şi mana de apă (Glyceria maxima,
Glyceria arundinacea), scânteiuţa viloasă (Gagea villosa) şi scânteiuţa roşcată
(Gagea erubesces), care sunt sensibile
la schimbarea condiţiilor de mediu şi a
modului de gospodărire şi gestionare.
Monumentul naturii ecosistemul acvatic “La Moară” constituie un sistem
unitar, care include compartimente nu
numai cu privire la componenţa ﬂoristică şi a vegetaţiei, dar şi referitoare la
restabilirea biotopurilor, biocenozelor
de taxoni rari şi pe cale de dispariţie
din populaţiile degradate sau dispărute
în teritoriul nativ. În aspect ştiinţiﬁc este
necesară stabilirea unui monitoring asupra ecosistemului acvatic “La Moară”,
evaluarea stării habitatelor şi a biotei lor
conform cerinţelor Convenţiei asupra
zonelor umede, în special ca habitat al
păsărilor acvatice (8) şi elaborarea recomandărilor de protecţie a lor.
Concluzii
1. Flora Monumentului naturii ecosistemul acvatic “La Moară ” este constituit din 146 de specii de plante vasculare, dintre care arbori – 7 specii,
arbuşti – 4 specii şi ierburi – 135 specii.
Ultimele sunt formate din următoarele
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grupuri ecologice – hidroﬁle – 19 specii,
hidromezoﬁle – 17 specii, mezoﬁle – 21
specii, xeroﬁle – 18 specii şi xeromezoﬁle – 8 specii. Primăvara vegetează 8
specii, iar în timpul verii – 138 de specii.
2. Condiţiile de habitat sunt prielnice pentru creşterea şi dezvoltarea speciilor de plante hidroﬁle şi higroﬁle, care
servesc ca hrană pentru păsări, mamifere, reptile, peşti şi alte vieţuitoare din
acest ecosistem acvatic.
3. Suprafeţele cu ierburi de lunci
mlăştinoase şi mezoﬁle sunt grav afectate de presingul antropic nelimitat, care
a favorizat răspândirea a 26 de specii
de ierburi ruderale şi 7 specii de ierburi
sagitale. Pentru redresarea situaţiei este
necesară schimbarea regimului de gospodărire din păşunat în fâneaţă
4. Continuarea păşunatului nelimitat va contribui la extinderea ariei cu
ierburi haloﬁle şi ruderale şi la mărirea
conţinutului de săruri în apa iazului.
5. Ca specii de plante rare în regiunea de nord a Republicii Moldova putem enumera iarba şarpelui (Triglochin
palustre), mana de apă (Glyceria maxima, Glyceria arundinacea), scânteiuţa
viloasă (Gagea villosa) şi scânteiuţa
roşcată (Gagea erubesces).
6. Evaluarea sectorului de pajişte,
cuprins în acest monument al naturii
evidenţiază prezenţa a 15 specii de
plante furajere cu o productivitate scăzută, 14 specii de plante medicinale şi
8 specii de plante pentru artizanat de o
productivitate elevată.
Măsuri de ameliorare a stării Monumentului naturii ecosistemul acvatic “La Moară”
1. Pregătirea bornelor şi marcarea
hotarului, instalarea panourilor informative privind Monumentul naturii ecosistemul acvatic “La Moară” (suprafaţa,
importanţa şi măsurile de sancţionare a
persoanelor, care prin activitatea lor distrug obiectul luat sub protecţie).
2. Consolidarea barajului şi a malurilor iazului din ecosistemul acvatic cu
îngrădiri din nuiele şi prin sădirea sălciilor, plopilor şi altor specii de arbori şi
arbuşti cu caracter ameliorativ.
3. Reducerea poluării ecosistemului
acvatic, inclusiv cu scurgerile de suprafaţă prin sădirea fâşiei forestiere în jurul
iazului.
4. Împădurirea terenurilor supuse
alunecărilor din zona de protecţie a monumentului naturii.

5. Optimizarea recoltării şi utilizării resurselor naturale în cadrul monumentului naturii (colectarea nutreţurilor,
pescuitul, vânatul, activităţi de recreare,
colectarea plantelor medicinale etc.).
6. Reglementarea păşunatului în
cadrul monumentului naturii şi în zona
de protecţie prin implementarea normativelor de exploatare şi întreţinere a
pajiştilor.
7. Informarea şi educarea ecologică
a populaţiei; atragerea acestea la luarea de decizii în domeniul conservării şi
folosirii raţionale a biodiversităţii.
8. Conlucrarea cu organele publice
locale (primăria, agenţii economici) şi
populaţia în scopul efectuării activităţilor de redresare a ecosistemului acvatic “La Moară”.
9. Revitalizarea biotopurilor, biocenozelor pentru extinderea ariei taxonilor
speciﬁci ai ﬁtocenozelor din asociaţiile
degradate sau pe cale de dispariţie.
10. Monitorizarea şi gestionarea biotei acvatice, palustre şi de luncă mlăştinoasă, conform cerinţelor Convenţiei
asupra zonelor umede.
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