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Sub pădurile Câmpiei de Sud s-au format diferite subtipuri de cernoziom. Nivelul
carbonaţilor spre sud, unde predomină stejarul pufos, ajunge la suprafaţă. Subtipurile
cernoziomului sunt supuse legităţii zonale a răspândirii geografi ce. De la nord spre
sud sunt răspândite cernoziomurile argiloiluviale, apoi, în dependenţă de predominarea
condiţiilor xerofi te, cernoziomurile levigate, tipice şi carbonatice. Sub păduri
cernoziomurile sunt mai humifere (preponderent moderat humifere) până la humifere
(>7%).  În cazuri specifi ce sub păduri s-au format soluri cenuşii – albice, tipice şi
molice, care prezintă rarităţi pedologice în Câmpia de Sud. Condiţiile pedogenetice în
asemenea cazuri se deosebesc evident de cele înconjurătoare, caracteristice stepei.
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Rezumat

S-a constatat că vegetaţia litoral-vasculară a r. Bîc este reprezentată de 131 specii din 116
genuri şi 44 de familii. Familiile predominante sunt: Asteraceae cu 26 de specii din 23 genuri
şi Poaceae cu 18 specii din 11 genuri. Dinamica impactului deşeurilor asupra ecosistemului
râului Bîc este exprimată prin valoarea indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate,
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mărimea căruia este invers proporţională cu valoarea impactului asupra ecosistemului: cu
cât valoarea indicelui este mai mare, cu atât presiunea antropică asupra sectoarelor analizate
este mai mică şi invers. Alt criteriu în aprecierea dinamicii impactului deşeurilor asupra
biocenozelor serveşte numărul de specii spontane în raport cu numărul speciilor ruderale
şi segetale. Creşterea impactului deşeurilor asupra ecosistemului cauzează diminuarea
numărului de specii spontane.
Cuvinte- cheie: impact – deşeuri - indice de similitudine - plante vasculare.
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Introducere

În ecosistemele naturale şi antropice există conexiuni intra- şi interspecifi ce,
prin intermediul cărora are loc schimbul de substanţă, energie şi informaţie. Aceste
interconexiuni sunt extrem de complexe, fi ind greu de estimat importanţa fi ecărei
specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi  consecinţele diminuării efectivelor
acestora sau a dispariţiei lor [1]. Impactul activităţilor antropice asupra ecosistemelor
este esenţial în cadrul sistemelor urbane, reprezentând efectul negativ a diverselor tipuri
de deşeuri asupra componentelor de mediu. Impactul este exprimat prin modifi cările
fi tocenozelor urbane sub infl uenţa deşeurilor şi serveşte ca mod de estimare a valorii
impactului antropic asupra biocenozelor.

Anterior infl uenţa deşeurilor asupra componentelor de mediu a fost evaluată în baza
datelor privind volumul, componenţa şi proprietăţile chimice ale deşeurilor periculoase
generate şi depozitate la întreprinderile industriale, precum şi celor menajere solide
de la depozitele de stocare [2]. Pentru stabilirea infl uenţei încărcăturii antropice
asupra fi tocenozelor, cercetările au fost efectuate în plan teritorial (diverse sectoare a
ecosistemului urban Chişinău) [2-4, 7, 10].

Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea impactului deşeurilor asupra
ecosistemului r. Bîc în dinamică. În ultimele decenii râul Bîc a suferit modifi cări
esenţiale, datorită intensifi cării impactului antropic asupra componentelor de mediu.
Plantele reprezintă componenta vie a bazinelor acvatice care participă la modifi carea
compoziţiei fi zico-chimice şi biologice a apei. Ca rezultat al activităţii vegetaţiei asupra
calităţii apei este purifi carea apei de poluanţi, desigur acest fenomen se observă la un
grad nu prea înalt de poluare. Însă în prezenţa unor cantităţi mari de poluanţi se constată
agravarea proceselor de erodare a genofondului intraspecifi c şi chiar cenotic cu reduceri
esenţiale ale suprafeţelor ocupate de vegetaţia naturală, inclusiv acvatică şi palustră.

Materiale şi metode

În anul 2011 au continuat cercetările fl orei litoral vasculare din albia r. Bîc, cu
extinderea sectorului de cercetare de la s. Roşcani (r-nul Străşeni) până la s. Sîngera
(r-nul Anenii Noi). Investigaţiile au fost realizate pe parcursul perioadei de vegetaţie,
prin metoda de itinerar în conformitate cu metodologia de cercetare a structurii calitative
a fi tocenozelor [6]. Porţiunea cercetată dintre s. Roşcani şi s. Sîngera a fost împărţită
în trei sectoare:
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Râul Bîc, podul s. Roşcani până la canalul de scurgere de la ComplexulI.
Sportiv „Niagara”.

Intervalul râului dintre Complexul Sportiv „Niagara” până la canalul deII.
scurgere a apelor reziduale din oraşul Chişinău.

Segmentul râului în aval de confl uenţa r. Bîc cu canalul de scurgere de laIII.
Staţia de Epurare Biologică până la podul din preajma s. Sîngera.

Pentru determinarea speciilor de plante s-au utilizat determinatoarele autorilor
Gheideman T. şi Ciocârlan V. [5, 11]. La analiza compoziţiei fl orei litoral-vasculare s-a
luat în considerare diversitatea fl oristică a fi tocenozelor, biomorfele, geoelementele,
indicele de similitudine, indicii biologici, ecologici şi compoziţia pe categorii
economice. Indicele de similitudine Jaccard se calculează după formula [9]:

unde: a – numărul de specii din sectorul A; b – numărul de specii din sectorul B,
c – numărul de specii comune pe ambele sectoare. [9]

Rezultate şi discuţii

Pe segmentul cercetat a râului Bîc s-au determinat 131 specii din 116 genuri şi 44
familii [5, 11]. Cele mai reprezentative familii, sunt: Asteraceae şi Poaceae cu câte 26
şi 18 specii corespunzător. Din familiile cu o frecvenţă înaltă a speciilor pe segmentul
cercetat sunt: Ranunculaceae cu specia Ranunculus acris L., Cannabaceae cu Humulus
lupulus L., Urticaceae cu Urtica dioica L., Chenopodiaceae cu Chenopodium album L.,
Rubiaceae cu Galium aparine L. ş.a. Cea mai mare diversitate a vegetaţiei s-a constatat
în amonte de oraşul Chişinău.

Descreşterea numărului de specii se produce treptat pe măsura traversării urbei şi
cei mai reduşi indici ai diversităţii au fost stabiliţi în aval de confl uenţa cu canalul de
scurgere de la staţia de epurare a apelor reziduale din oraş. Diversitatea fl oristică cea
mai înaltă este în I sector (115 specii de plante litoral vasculare), în al II-lea sector - 65
de specii (aprox. ½ din numărul total), iar în cel de al III-lea - 28 de specii (cca. ¼).
Conform lui Cristea V., ş.a. [6] scăderea numărului de specii este proporţională cu
creşterea factorului antropo-zoogen.

Speciile cu o frecvenţă înaltă de-a lungul malului râului până la canalul de scurgere,
cum sunt: Phragmites australis (Cav.) Steudel (stuful), Stellaria media (Vill.) (rocoina),
Chelidonium majus L. (rostopasca), în avalul staţiei de epurare cedează din abundenţă
speciilor de Urtica dioica, Conium maculatum L., Humulus lupulus, ce se dovedesc a
fi  mai rezistente la impactul antropogen.

Pe măsura îndepărtării de locul confl uenţei, vegetaţia suportă schimbări şi reapar
unele specii întâlnite în amonte, dar cu o dezvoltare mai redusă din punct de vedere
cantitativ.

Analiza indicelui de similitudine fl oristică după Jaccard (I
ja
) a acestor 3 sectoare

relevă un grad relativ înalt de similitudine pentru sectoarele I şi II, unde I
ja
=63,3. Gradul

de similitudine fl oristică a sectoarelor cercetate este în descreştere, astfel în sectorul II
şi III au fost evidenţiate doar 25 de specii comune, iar I

ja
=55,6. Cele mai reduse valori

ale acestui indice sunt caracteristice la compararea vegetaţiei sectoarelor I şi III, unde
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specii comune sunt doar 23 (I
ja
=23,7). Analiza similitudinii fl oristice după Jaccard pune

în evidenţă o corelaţie între sectorul cercetat al râului şi gradul similitudinii fl oristice,
care indică o descreştere a diversităţii vegetaţiei din sectorul râului situat în amonte, spre
sectorul din avalul staţiei de epurare a apelor reziduale din oraş. Substanţele toxice şi
gradul înalt de poluare a apelor deversate în râu duc la diminuarea diversităţii fl oristice
în aval de staţia de epurare biologică din or. Chişinău.

La analiza indicelui de similitudine pentru sectoarele I-II şi II-III ale r. Bîc,
şi compararea diversităţii fl oristice pe toate cele trei sectoare se poate menţiona
următoarele momente:

Creşterea neesenţială a gradului de poluare a r. Bîc, iniţial cauzează doar1.
diminuarea diversităţii fl oristice, iar valoarea înaltă a coefi cientului de similitudine
pentru primele două sectoare şi predominarea elementului spontan (sectorul I)
demonstrează, că vegetaţia primului sector poate servi drept criteriu de referinţă privind
starea diversităţii fl oristice a r. Bîc.

Poluarea esenţială a apelor r. Bîc cauzează nu numai diminuarea diversităţii2.
fl oristice ci şi schimbarea structurii biocenozelor care apar şi se dezvoltă în sectorul
râului poluat intens (III).

Valoarea indicelui de similitudine al sectoarelor cercetate refl ectă dinamica3.
impactului (gradului de poluare) deşeurilor asupra ecosistemului: cu cât valoarea
indicelui de similitudine este mai mare, cu atât este mai mic gradul de poluare, şi invers,
valoarea minimală a indicelui de similitudine indică un grad de poluare mai mare.

Unele specii, cum sunt: Iris pseudacorus L., Butomus umbelatus L., Alopercurus
arundinaceus Poiret., Juncus effusus L., Carex riparia Curtis (ultima fi ind depistată şi
în anii 90 ai secolului trecut [12]) ş.a., întâlnite destul de frecvent în amonte, până la
deversarea apelor râului în rezervorul Ghidighici, dispar complet de pe fâşiile malurilor
râului din sectorul amplasat în oraş şi în aval. Acest fapt poate servi ca indicator
biologic al calităţii mediului în sectorul dat al ecosistemului. Este necesar de menţionat
prezenţa de a lungul malului în sectorul I a speciei Iris pseudacorus ce vegeta abundent
şi atribuia un aspect decorativ luncii râului.

Indicele biologic al fl orei vascular litorale din albia râului Bîc diferă pentru cele
trei sectoare, astfel în I sector numărul de specii spontane (Sp) predomină asupra celor
ruderale (R) şi segetale (Se) – 64Sp>55+R,Se+Se. Impactul antropic esenţial asupra r.
Bîc cauzează diminuarea numărului speciilor spontane care cedează speciilor ruderale
şi segetale (sectorul II: 24Sp<41R+R,Se+Se; sectorul III: 4Sp<24R+R,Se+Se) (fi g. 1).

Analiza grupelor ecologice pune în evidenţă ponderea speciilor cu anumite valenţe
ecologice faţă de factorul umiditate edafi că, astfel s-au depistat 10 grupe. Cele mai
răspândite specii pentru toate cele trei sectoare sunt mezofi tele care cresc pe soluri
revene până la reavăn-jilave. În sectoarele I şi II mezofi tele sunt urmate de grupa
xeromezofi telor, ce cresc pe soluri uscat-revene până la revene, iar pentru sectorul III
grupa intermediară xeromezo-mezofi telor (fi g. 2).

Impactul apelor reziduale este destul de pronunţat şi asupra speciilor de plante
vasculare acvatice (hidrofi te). Numărul acestor specii iniţial este de 7 în sectorul I, după
care urmează descreşterea lor până la dispariţia completă la locul confl uenţei râului
cu canalul de scurgere a apelor de la Staţia de epurare biologică şi în aval de aceasta.
Speciile hidatofi te care în amonte formau desişuri în stratul de apă, sunt Potamogeton
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lucens L. (broscăriţă), P. lucens L., Ceratophyllum demersum L. (cosor), Lemna minor
L. (lentiţa), L. trisulca L. ş.a.

Fig. 1. Spectrul indicilor biologici ai fl orei litoral-vasculare a râului Bîc, pe
sectoare.

Numărul plantelor hidrofi te poate servi în calitate de indicator a gradului de poluare
a apelor. Cu cât numărul de plante hidrofi te este mai mare cu atât valoarea impactului
asupra ecosistemului este mai mic, şi invers. Drept exemplu se poate lua uscarea luncii
r. Bîc prin pătrunderea speciilor xeromezofi telor şi a grupei intermediare de xeromezo-
mezofi telor pentru toate cele trei sectoare cercetate (fi g. 2) [8].

Speciile prezente în sectorul I au o amplitudine mare pentru factorul edafi c, ceea ce
permite să confi rmăm că sectorul dat al ecosistemului este unul complex, adaptat la o
varietate mare de condiţii.

Fig. 2. Spectrul ecologic a fl orei litoral-vasculare a râului Bîc, pe sectoare.
Compoziţia actuală a fl orei refl ectă pe de o parte istoria covorului vegetal, iar pe de

altă parte modul în care speciile originare dintr-un anumit loc geografi c au migrat din
arealul lor iniţial, amestecându-se cu numeroase alte specii [9].
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Regiunea studiată aparţine domeniului eurasiatic cu ponderea elementului respectiv
în sectoarele studiate, care au o origine şi un areal pe o mare parte din Europa şi Asia,
fi ind reprezentat prin speciile: Ranunculus acris, Chelidonium majus L., Stellaria
graminea L., Lotus corniculatus L., Geranium sylvaticum L., Alliaria petiolata Bieb
Cavara et Grande, Humulus lupulus L., Balota nigra L. etc. (fi g. 3).

Elementul euroasiatic este urmat de elementul cosmopolit, care reuneşte speciile
cu cea mai mare răspândire pe glob, întâlnite aproape pe toate continentele, în staţiuni
adecvate valenţelor lor ecologice: Equisetum arvense, E. ramosissimum, Ceratophyllum
demersum, Urtica dioica, Phragmintes australis (Cav.) Steudel etc. Fiind urmat de
elementul specifi c climatului răcoros – circumpolar, speciile caracteristice sunt:
Polygonum hidropiper L., Rumex conglomeratus Marray., Agrimonia eupatoria L.,
Lythrum salicaria L., Galium aparine L. etc.

Elementele termofi le (eurasiastic submediteranean; european mediteranean, central
european mediteranean, submediteranean, pontic, pontic mediteranean, pontic panonic
mediteranean) sunt reprezentate în sectorul I prin speciile: Caucalis platycarpos L.,
Galium octanarium (Klokov) Pobed, Dipsacus fullonum L. etc., ca pentru sectorul III
numărul de specii termofi le să fi e foarte scăzut: Bromus commutatus Schrader, Rorippa
austriaca Bess.

Din cele 131 de specii litoral vasculare s-au depistat şi elemente adventive care îşi
au originea pe alte continente, dar au fost dispersate prin intermediul omului, păsărilor
migratoare [7], astfel în I sector au fost depistate: Armoracia rusticana P. Gaertn, B.
Mezer et Scherb., Iva xanthiifolia Nutt., Valisneria spiralis L., Lepidium draba L
(Desv.), Ambrosia artemisiifolia L., ultimele două sunt prezente în toate sectoarele,
Erigeron annuus L., Lycium barbarum L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert. sunt
doar în sectorul II.

Fig. 3. Spectrul elementelor geografi ce a fl orei a râului Bîc, pe sectoare.
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Biomorfele plantelor litoral-vasculare a râului Bîc sunt în număr de 16 tipuri,
dintre care 6 sunt forme de bază şi 10 intermediare. Albia r. Bîc se caracterizează prin
predominarea hemicriptofi telor - o grupă de plante la care organele de reînnoire rezistă
peste iarnă, se afl ă la suprafaţa solului, fi ind protejate de părţile moarte, în special de
frunze şi zăpadă, specifi ce pentru zona temperată, în care abundă formaţiunile ierboase
ce alcătuiesc pajiştile. Acestea indică un climat cu defi cit termic sau hidric (fi g. 4).

Fig. 4. Spectrul formelor biologice a fl orei râului Bîc, pe segmente.

În primele două sectoare, hemicriptofi tele sunt urmate de terofi te – o grupă de
specii anuale care parcurg ciclul biologic, de la germinaţie până la formarea de noi
seminţe, într-o singură perioadă de vegetaţie şi trec perioadele nefavorabile sub formă
de seminţe sau spori. Prezenţa lor în biocenoză sugerează un climat mai mult sau mai
puţin arid şi un grad ridicat de antropizare a vegetaţiei. În sectorul III hemicriptofi tele
sunt urmate de un grup intermediar de specii terofi te-hemiterofi te, apoi de terofi te.

Geofi tele fi ind plasate pe locul trei în sectoarele I şi II, şi corespunzător patru
în sectorul III cuprinzând plante de uscat, cu organele de rezistenţă (bulbi, rizomi,
tuberculi, muguri pe rădăcini) situate în sol, la o anumită adâncime de la suprafaţă.
Ultimele indică menţinerea pe o durată limitată a condiţiilor de (sub)optim ecologic.

Majoritatea helohidatofi telor sunt în sectorul I, fi ind plante ale căror muguri în
perioada rece sunt „ascunşi” în apă, în celelalte două sectoare numărul lor descreşte
până la dispariţia ulterioară.

În structura fl oristică a râului Bîc în cele trei sectoare cercetate s-au depistat 35 de
specii de plante de importanţă economică (30 %) din totalul speciilor determinate, cu
predominarea speciilor medicinale, fi ind urmate de speciile furajere şi toxice (tabelul
1) [5, 6]. În urma repartizării fl orei litoral vasculară a r. Bîc pe categorii economice s-a
stabilit că în sectorul I sunt prezente 28 de specii de importanţă economică, în sectorul
II – 22 de specii, în sectorul III – 14 specii.
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Tabelul 1. Repartizarea fl orei litoral-vasculare a r. Bîc pe categorii economice (după
Ciocârlan V.) (5).

Categoria
economică Speciile

Sectorul
Speciile

Sectorul

I II III I II III

Medicinale

Equisetum arvensis + Althaea offi cinalis +

Verbena offi cinalis + Malva sylvestris +

Sambucus nigra + Reseda lutea +

Tanacetum vulgare + Bryonia alba +

Geum urbanum + Aristolochia clematis +

Chelidonium majus + + + Symphytum offi cinale +

Capsella bursa-pas-
toris

+ + +
Elytrigia repens +

Chamomilla recutita +

Leonorus cardiaca + + + Plantago major +

Furajere

Trifolium pratense + Lolium perenne + +

Lotus corniculatus + Poa pratensis + +

Achillea millefolium + + Dactylis glomerata + +

Phleum pratense + +

Toxice

Aristolochia clematis + + Stellaria graminea +

Chelidonium majus + + + Bryonia alba +

Conium maculatum + + + Iva xanthifolia +

Alimentare
Urtica dioica + + + Armorica rusticana +

Papaver rhoes + Artemisia absintium +

Pionere Rumex conglomeratus + + +
Tussilago farfara +

Trifolium fragiferum +

Industriale Humulus lupulus + + + Urtica dioica + + +

Decorative Lycium barbarum +

Concluzii:

Vegetaţia litoral-vasculară a r. Bîc, conform investigaţiilor din 2011 este1.
reprezentată de 131 specii din 116 genuri şi 44 de familii. Familiile predominante sunt:
Asteraceae cu 26 de specii din 23 genuri şi Poaceae cu 18 specii din 11 genuri.

În primul sector al r. Bîc a fost stabilită cea mai înaltă diversitate fl oristică2.
de 115 specii, cea mai redusă s-a constatat în sectorul III, aval de Staţia de epurare
biologică cu 28 specii.

Valorile indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate refl ectă dinamica3.
impactului deşeurilor asupra ecosistemului: cu cât valoarea indicelui de similitudine a
sectoarelor studiate este mai mare, cu atât este mai mic impactul în aceste sectoare, şi
vice-versa, valoarea minimală a indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate indică
un impact esenţial.

Analiza indicelui de similitudine fl oristică după Jaccard (I4.
ja
) pentru trei

sectoare ale râului relevă un grad înalt de similitudine pentru primele două sectoare, ce
demonstrează faptul că vegetaţia primului sector poate servi drept criteriu de referinţă
privind starea diversităţii vegetale pe r. Bîc.

Ecologia şi Geografi a



182

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

Analiza spectrului biologic pune în evidenţă predominarea elementului spontan5.
al vegetaţiei - în primul sector, în următoarele două sectoare se evidenţiază creşterea
elementelor ruderale şi segetale în defavoarea elementului spontan, care în sectorul III
este de doar 4 specii din totalul speciilor determinate.

Poluarea esenţială a apelor r. Bîc cauzează nu numai diminuarea diversităţii6.
fl oristice ci şi schimbarea claselor de biocenoze care apar şi se dezvoltă în sectorul III
al râului poluat intens.

Analiza elementelor ecologice (factorul - umidităţii edafi ce) indică predominarea7.
grupei ecologice mezofi te în toate sectoarele, urmate de grupa xeromezofi telor.

Formele biologice cele mai reprezentative sunt hemicriptofi tele terofi tele şi8.
geofi telor.

Elementele geobotanice sunt reprezentate de 19 regiuni geografi ce de origine a9.
speciilor, fi ind dominante speciile elementului Euroasiatic.

În structura fl oristică în albia râului Bîc s-au determinat 35 specii de plante cu10.
valoare economică.
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