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Obiectul prezentului studiu îl con-
stituie analiza vegetaţiei Ocolului Sil-
vic cărbuna, Întreprinderea Silvo-ci-
negetică de Stat Sil-răzeni din cadrul 
Agenţiei de Stat pentru Silvicultură 
“Moldsilva”. Pădurile acestui ocol silvicPădurile acestui ocol silvic acestui ocol silviccol silvic silvicilvic 
au fost gospodărite iraţional şi în modiraţional şi în modîn mod 
diferit, de la o perioadă la alta. Starea o perioadă la alta. Stareaperioadă la alta. Stareaalta. stareatarea 
lor actuală este consecinţa gospodăririi 
nechibzuite, la care s-au adăugat facto- care s-au adăugat facto-care s-au adăugat facto-u adăugat facto-adăugat facto-
rii antropici destabilizatori.i antropici destabilizatori. antropici destabilizatori. 

În anii 1900-1950 provenienţa dinn anii 1900-1950 provenienţa dinnii 1900-1950 provenienţa din 1900-1950 provenienţa din provenienţa dinrovenienţa din 
lăstari a arboretelor de cvercinee cu 
vârste sub 90 ani, reflectă faptul că elesub 90 ani, reflectă faptul că ele 90 ani, reflectă faptul că elereflectă faptul că ele 
au fost gospodărite în regim de crâng crângcrâng 
compus, tratamentul esenţial aplicatesenţial aplicataplicat 
fiind cel de crâng compus cu rezerve,de crâng compus cu rezerve,crâng compus cu rezerve,âng compus cu rezerve,ng compus cu rezerve, 
dar mai frecvent aplicat a fost tratamen-frecvent aplicat a fost tratamen- aplicat a fost tratamen- fost tratamen-fost tratamen-
tul crângului simplu. După anul 1940, în După anul 1940, înDupă anul 1940, înnul 1940, în1940, în 
aceste arborete a continuat procesul dearborete a continuat procesul de a continuat procesul dea continuat procesul de 
conversiune prin refacere, introducân-introducân-ntroducân-
du-seu-se Robinia pseudacacia L. – salcâm 
şi Fraxinus excelsior L. – frasin. Prin. – frasin. Prin– frasin. Prin Prin 
astfel de tăieri, stejăretele şi gorune-
tele şi-au redus suprafeţele, fiind sub-redus suprafeţele, fiind sub-, fiind sub-
stituite cu arborete necorespunzătoare 
compoziţional şi staţional, fapt care a fapt care afapt care a 
influenţat negativ şi productivitatea lor. negativ şi productivitatea lor. 
Începând cu anul 1975, procesul denul 1975, procesul de 1975, procesul de 
conversiune de la crâng la codru a con-
tinuat în arboretele de cvercinee exp-
loatabile, tratamentul aplicat fiind cel al 
tăierilor rase în parchete mici, urmate urmateurmate 
de împăduriri cu specii corespunzătoare 
staţiunilor. În salcâmete tratamentul În salcâmete tratamentulÎn salcâmete tratamentul 
aplicat în această perioadă a fost cel al 
tăierilor în crângul de jos.ul de jos. de jos. 

Având la momentul de faţă o ariearie 
destul de mare de cvercete cu vârstă 
înaintată, în multe unităţi amenajistice 
s-a început procesul de uscare. şi mai procesul de uscare. şi maiprocesul de uscare. şi mai şi maişi mai 
gravă este situaţia salcâmetelor aflate 
pe staţiuni de cvercinee, uscarea izolată 
a arborilor poartă un caracter stabil, iar 
în multe unităţi amenajistice, căpătând 

o amploare vastă. frăsinetele pureamploare vastă. frăsinetele pure frăsinetele pure 
plantate pe staţiuni proprii cvercinee-
lor sunt atacate frecvent de trombarul 
frasinului (Stereonicus fraxini, Lytta ve-
sicatoria, Zeuzera pyrina), provocând 
defolierea şi uscarea arborilor, lujerilor 
şi tulpinelor tinere etc. [1,3]. 

În perioada efectuării amenaja-fectuării amenaja-ării amenaja-
mentului din anul 1985 a fost depăşităfost depăşitădepăşităă 
suprafaţa tăierilor de regenerare faţă  
de cea preconizată cu 77%, fiind argu- cu 77%, fiind argu-cu 77%, fiind argu-
mentat prin faptul că ele s-au execu-
tat cu depăşiri considerabile în ultimii 
şapte ani (1995-2001). În arboretele În arboretelen arboretelele 
de salcâmete afectate de uscare caresalcâmete afectate de uscare carecare 
după starea lor necesitau astfel denecesitau astfel de 
tăieri, acestea nu mai produc un efect 
ameliorativ dorit. 

cît priveşte tăierile de îngrijire,priveşte tăierile de îngrijire, 
intensitatea răriturilor, şi mai ales a 
tăierilor de trecere a fost mult prea 
mare, fapt care a cauzat la multe ar-
borete reducerea consistenţei sub 0,7, 
apariţia golurilor, care înierbându-se cu 
graminee, au creat dificultăţi în regen- au creat dificultăţi în regen-au creat dificultăţi în regen-
erarea pădurii. 

Până în anul 1985 şi în special  în 
anii 1940-1945, pădurile Ocolului Sil-
vic cărbuna au fost gospodărite după 
amenajamente elaborate de specialiştii 
români. Ultima amenajare românească 
a avut loc în anul 1935. În anul 1948, 
pădurile acestui ocol silvic au fost ame-
najate de către specialiştii institutului 
Silvotehnic din oraşul Lvov (Ucraina). 
Apoi, în anii 1957, 1965, 1975 şi 1985,poi, în anii 1957, 1965, 1975 şi 1985, 
au urmat reamenajările executate de 
către institutul de Proiectări Silvice 
din oraşul Kiev. Pentru reamenajarea Pentru reamenajareaPentru reamenajarea 
Ocolului Silvic cărbuna, în anul 1985, 
au fost folosite aerofotograme la scarafost folosite aerofotograme la scarafolosite aerofotograme la scarae aerofotograme la scara aerofotograme la scara 
1:12000, din anul 1984 pentru tot terito-
riul acestui ocol silvic, după care s-au 
putut stabili limitele subparcelelor cu 
compoziţiile arboretelor, consistenţele 

şi elementele taxatorice. Definitivarea 
descrierilor parcelare au fost efectuatelor parcelare au fost efectuate parcelare au fost efectuateu fost efectuate fost efectuateost efectuatet efectuate efectuate 
apoi în teren, unde a fost identificată 
fiecare subparcelă. ca bază cartografică ca bază cartograficăca bază cartografică 
au fost folosite şi planurile reamenajărilorlor 
recente, din anii 1976-1984. din anii 1976-1984.din anii 1976-1984. 

conform analizei şi aplicării preve-
derilor amenajamentului expirat, întrea-
ga suprafaţă a Ocolului Silvic Zloţi este 
încadrată în Grupa i funcţională “Păduri 
cu funcţii speciale de protecţie” care sunt 
o parte componentă a fondului forestier 
de stat, atribuindu-li-se funcţia principală 
de protecţie, după cum urmează: rezer-
vaţii naturale-512,2 ha; fâşii de protecţie 
a căii ferate - 573 ha; păduri de protecţie 
a mediului - 1969 ha.

În conformitate cu regulamentele în 
vigoare, la data respectivă s-au consti- data respectivă s-au consti-data respectivă s-au consti-
tuit secţii de gospodărire în funcţie de gospodărire în funcţie degospodărire în funcţie de 
speciile principale ale arboretelor. Pen- Pen-Pen-
tru cvercinee s-au stabilit două secţii: cvercinee s-au stabilit două secţii:ercinee s-au stabilit două secţii: �) 
secţia stejarului de productivitate înaltă, 
având ca specie de bazăe de bază bază Quercus robur 
L. (Q. pedunculata ehrh.) – stejar, tufan 
şi Q. petraea (Mattuschka) Liebl. – go-Liebl. – go-
run, provenit din sămânţă (clasele de din sămânţă (clasele dedin sămânţă (clasele de (clasele declasele de 
productivitate i, ii şi iii) şi cele provenite) şi cele provenite şi cele provenite 
din lăstari (clasele de productivitate i şi productivitate i şiproductivitate i şi 
ii); �) secţia stejarului de productivitate 
scăzută, având la bază la bazăbază Quercus robur 
L. (Q. pedunculata ehrh.) – stejar, tufan 
şi Q. petraea (Mattuschka) Liebl. – go-Mattuschka) Liebl. – go-Liebl. – go-
run, provenit din sămânţă (clasele det din sămânţă (clasele dedin sămânţă (clasele de (clasele declasele de 
producţie iV şi V), şi din lăstari (clasele), şi din lăstari (clasele, şi din lăstari (clasele din lăstari (claseledin lăstari (clasele(claseleclasele 
de producţie iii, iV şi V). Arboretele de). arboretele de. arboretele de arboretele de 
altă compoziţie au fost incluse fiecare 
în secţia speciei de bază respectivă. 
Vârstele exploatabilităţii au fost stabilite au fost stabiliteau fost stabilite fost stabilite stabilitee 
în raport cu specia de bază a fiecărui ar-
boret şi în funcţie de clasa de producţie, 
provenienţa şi categoria funcţională în 
care este încadrat arboretul. nu a fostu a fosta fost fost 
stabilit ciclul de producţie şi nici nu s-anici nu s-anu s-a 
calculat vârsta medie a exploatabilităţii 
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şi regimul. tratamentul propus pentru regimul. tratamentul propus pentru 
cvercinee a fost cel al tăierilor rase 
urmate de împăduriri artificiale, con-
tinuându-se trecerea de la crâng la 
codru. Pentru salcâmete a fost propus fost propus propus 
tratamentul în crâng simplu de jos, cu 
regenerare din lăstari sau drajoni. 

După vârstă arboretele au fostă arboretele au fost arboretele au fost 
împărţite în 3 clase: 3 clase:: 

- tinere ( clasele de vârsta i şi ii); tinere ( clasele de vârsta i şi ii); ( clasele de vârsta i şi ii);clasele de vârsta i şi ii); de vârsta i şi ii);i şi ii););
- mijlocii (clasele de vârsta iii şi iV); mijlocii (clasele de vârsta iii şi iV);mijlocii (clasele de vârsta iii şi iV);i (clasele de vârsta iii şi iV);clasele de vârsta iii şi iV); de vârsta iii şi iV);iii şi iV););; 
- bătrâne (arboretele exploatabile).bătrâne (arboretele exploatabile). (arboretele exploatabile).(arboretele exploatabile).
conform prevederilor amenajamen-onform prevederilor amenajamen-prevederilor amenajamen-revederilor amenajamen-or amenajamen- amenajamen-

tului din 1985 şi realizărilor anilor 1986-or anilor 1986-anilor 1986-
2001 în medie s-a extras un volum de1 în medie s-a extras un volum deîn medie s-a extras un volum de s-a extras un volum des-a extras un volum de 
116 mm3�ha, aplicând tratamentul tăierilorând tratamentul tăierilor tratamentul tăierilorlor 
rase în parchete mici. A fost depăşită cu parchete mici. A fost depăşită cuparchete mici. A fost depăşită cuA fost depăşită cudepăşită cută cu cu 
25 mm3�ha intensitatea prevăzută de ame- de ame-
najament conform planului de recoltare.conform planului de recoltare. 

Depăşirea esenţială a tăierilor de esenţială a tăierilor deesenţială a tăierilor de a tăierilor dea tăierilor de tăierilor detăierilor de dede 
regenerare faţă de prevederile amena- faţă de prevederile amena-faţă de prevederile amena-
jamentului anterior se explică prin faptul 
că, începând cu anul 1996, când a ex-cu anul 1996, când a ex-1996, când a ex-când a ex-ex-
pirat termenul de valabilitate al amena-at termenul de valabilitate al amena- termenul de valabilitate al amena-
jamentului anterior, nu s-a mai avut un 
plan de amenajament adecvat al stării al stării stării 
reale a arboretelor din acest ocol sil-
vic, iar acestea din urmă, însumând o 
suprafaţă destul de mare, constituite 
în marea lor parte salcâmete ajunselor parte salcâmete ajunseparte salcâmete ajunse 
la exploatabilitate, afectate frecvent defrecvent de de 
procesul de uscare, adesea în masă,ea în masă, în masă, 
necesitau a fi parcurse de lucrări de 
regenerare, ca bază pentru aceasta 
avându-se în vedere starea fitosanitarău-se în vedere starea fitosanitară în vedere starea fitosanitarăîn vedere starea fitosanitarăstarea fitosanitară 
deplorabilă a lor. 

Analizând realizările pe o perioadaa 
de 14 ani, de la întocmirea amenajamen- 14 ani, de la întocmirea amenajamen-
tului din 1985 şi cel actual, observăm că şi cel actual, observăm căşi cel actual, observăm că cel actual, observăm căcel actual, observăm că actual, observăm căactual, observăm că observăm căobservăm că 
s-au depăşit prevederile pentru tăierile 
de regenerare cu 19246 m m3. Depăşirile Depăşirile 
au început din anul 1991, dar cele sem- anul 1991, dar cele sem-anul 1991, dar cele sem- 1991, dar cele sem-1991, dar cele sem-
nificative datează cu anul 1995, odată cu datează cu anul 1995, odată cudatează cu anul 1995, odată cu cu anul 1995, odată cucu anul 1995, odată cu anul 1995, odată cuanul 1995, odată cu 
expirarea termenului amenajamentului 
precedent. Analizând realizarea preve-
derilor tăierilor de îngrijire observăm că 
acestea s-au efectuat cu mult sub pre-
vederile amenajamentului, fiind realizate 
numai pe 52% din suprafeţele incluse în 
rărituri. Acest fapt impune parcurgerea Acest fapt impune parcurgereaAcest fapt impune parcurgerea 
acestor suprafeţe cu rărituri în actua-
lul amenajament. Lucrările de îngrijire Lucrările de îngrijireLucrările de îngrijire 
executate în această perioadă au fost 
degajările, curăţirile, răriturile şi tăierile curăţirile, răriturile şi tăierilecurăţirile, răriturile şi tăierile 
de trecere [1�. [1�.[1�.

În perspectivă, se recomandăse recomandă 
ca pădurile acestui ocol silvic să fie 
gospodărite în regim de codru, fiind apli-apli-
cate tratamentele tăierilor progresive şitratamentele tăierilor progresive şimentele tăierilor progresive şitele tăierilor progresive şiele tăierilor progresive şităierilor progresive şilor progresive şiprogresive şi 
succesive în arboretele de cvercinee şile de cvercinee şi de cvercinee şi cvercinee şicvercinee şi 
cu tăieri rase urmate de substituiri în ar-
boretele provizorii regenerate din lăstari, 
iar la cele regenerate din plantare, fiind 
aplicat tratamentul tăierilor în crângul de tratamentul tăierilor în crângul dementul tăierilor în crângul detul tăierilor în crângul deul tăierilor în crângul detăierilor în crângul deilor în crângul delor în crângul deor în crângul de în crângul deul de de 
jos. 

Ocolul Silvic cărbuna a fost con-
stituit în anul 1978 în baza Întreprin-
derii Silvo-cinegetice Zloţi (răzeni) 
în cadrul Gospodăriei Silvice cimi-
şlia cu suprafaţa de 3739 ha, con-
form Hotărârii comitetului central al 

Partidului comunist din Moldova, şi 
Sovietului de Miniştri al rSS Moldo-
veneşti nr. 386 din 7 decembrie 1978, 
şi ordinului Ministerului Gospodăririi 
Silvice al rSSM nr. 217 din 28 de-
cembrie 1978. La momentul intrării înLa momentul intrării în 
vigoare a amenajamentului anterior 
din 01.01.1986, Ocolul Silvic cărbuna01.01.1986, Ocolul Silvic cărbuna.01.1986, Ocolul Silvic cărbuna01.1986, Ocolul Silvic cărbuna.1986, Ocolul Silvic cărbuna1986, Ocolul Silvic cărbuna 
purta denumirea de Ocol Silvic Zloţi,a denumirea de Ocol Silvic Zloţi, denumirea de Ocol Silvic Zloţi, 
era reorganizat în cadrul Întreprinde-
rii Silvo-cinegetice răzeni, având o 
suprafaţă de 3719,0 ha. 

Prin ordinul Agenţiei de Stat pen-
tru Silvicultură “Moldsilva” nr. 17-p 
din 04.02.2002, Ocolul Silvic Zloţi şi-a 
schimbat denumirea în Ocolul Silvic 
cărbuna, această denumire se păs-
trează până în prezent. Suprafaţa fon-Suprafaţa fon-
dului forestier al Ocolului Silvic cărbuna 
determinată la momentul dat în urmala momentul dat în urma 
măsurătorilor cartografice constituieconstituie 
3530,4 ha [1�. [1�. 

Pentru determinarea suprafeţei determinarea suprafeţeideterminarea suprafeţei 
fondului forestier din Ocolul silvic 
cărbuna, ca bază cartografică s-a ca bază cartografică s-aca bază cartografică s-as-a-a 
utilizat planuri aerofotogrametrice res-etrice res-ce res-
tituite la scara 1:10000, cu curbe de 
nivel, pe care s-au transpus parcelarul 
şi subparcelarul. Planurile utilizate cu utilizate cuutilizate cu 
suprafeţele fondului forestier deţinute 
de către Ocolul Silvic cărbuna se 
prezintă în tabelul 1. 1.

Această bază cartografică a fost 
confruntată şi cu planurile amenajării sil-
vice întocmite în anul 1985 şi cu Oficiul 
de cadastru. Limitele parcelare şi sub-Limitele parcelare şi sub-
parcelare noi au fost ridicate cu busola 
topografică, raportate grafic şi asamblate asamblateasamblate 
pe baza cartografică. În total pe teren au În total pe teren auÎn total pe teren au 
fost efectuate ridicări pe o lungime de 
413,1 km şi 5133 puncte [1�.[1�.

Această diferenţă provine din 
mişcările de suprafaţă din această 
perioadă şi din schimbarea bazei carto-
grafice, redată în tabelul 1. 1.1. 

ca obiect de studiu în cazul nostru a 
servit vegetaţia rezervaţiei peisagistice 
”cărbuna”, care teritorial este o parte 
componentă a Ocolului Silvic cărbuna, 
aflat la Sud, Sud-Vest, la distanţa de 
aproximativ 40 km de oraşul chişinău, 
în bazinele râurilor Botna (cu afluentul 
căinari) şi râului cogâlnic (cu afluenţii 
Schinoasa şi ciaga), în apropierea te-
ritoriilor comunelor codreni, Zloţi, chir-
căieşti, Baurci, cărbuna [1,8�.

rezervaţia peisagistică ”cărbuna””cărbuna” 
prezintă un mare interes din punctul de 
vedere al diversităţii floristice a vegeta-
ţiei şi a biotopurilor. Solurile din cadrulolurile din cadrul 
ocolului silvic sunt constituite din de-sunt constituite din de-constituite din de-e din de- din de-
pozite de argile, luturi, loessuri lutoasezite de argile, luturi, loessuri lutoaseite de argile, luturi, loessuri lutoase, luturi, loessuri lutoaseluturi, loessuri lutoase 
şi cuaternare, provenite din sedimente, provenite din sedimenteprovenite din sedimente 
din perioadele cuaternară şi terţiară. şi terţiară.şi terţiară.ă. 
Substraturile acestea au favorizat for-
marea unor soluri fertile. ele constau ele constauele constau 
din roci moi, datorită cărui fapt devin 
vulnerabile la eroziuni, fiind evidentee 
în situaţiile neacoperite cu vegetaţie 
forestieră [1,8�.].  

Structura accidentală a reliefului de-
termină prezenţa în cadrul rezervaţiei a 
diferitelor ecotopuri. În corespundere 
cu ele se dezvoltă diferite tipuri de ve-
getaţie: de pădure, de stepă, de luncă. 

conform Legii privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat din 1998, par-
celele 1-4,9, cu o suprafaţă de 607 ha, 
aflate în raionul căinari, între satul căr-
buna şi staţia de cale ferată Zloţi, Gos-
podăria Silvică de Stat cimişlia, Ocolul 
Silvic Zloţi, Vila Mileşti-răzeni, au fost 
declarate rezervaţie peisagistică [2� 
figura 1 [1�.

Predominante după suprafaţa ocu-
pată sunt 8 asociaţii vegetale principale: 

1) ��e�ce�o (�e��aeae)��e�ce�o (�e��aeae) + Fraxineto 
(excelsiori) + �arpinetu�� (orientale)��arpinetu�� (orientale)�

2) ��e�ce�o (�e��aeae)��e�ce�o (�e��aeae) +  Fraxine-
to (excelsiori) + �otineto (coggigriae) + 
�arpinetu�� (orientale) [4�;; 

3) ��e�ce�o (�ob��i) + Aceroso (ta-
tarici) + Prunetu�� (spinosae)� 

4) ��e�ce�o (�e��aeae) + �arpine-
tu�� (betulae)� 

5) ��e�ce�o (�ob��i) + �erasetu�� 
(aviae)� 

6) F�axine�o (excel�io�i)(excel�io�i) + �ilietu��+ �ilietu�� 
(cordatae)� 

7) Ca��ine�o (be��li) + Fraxinetu�� 
(excelsiori)�� 

8) ��e�ce��m (��be�cen�i) [5,6�. 
Pădurile Ocolului Silvic cărbuna se 

extind în zonele de răspândire ale goru-
nului, stejarului  pedunculat şi stejarului 
pufos, fiind însoţite de frasin, carpen, 
cărpiniţă, ulm, jugastru etc. Gorunete-
le cu cărpiniţă formează un areal dis-
junctiv de la nord-Vest spre Sud-estul 
Ocolului Silvic cărbuna. Stejăretele de 
pedunculat se află în partea de sud ase află în partea de sud a 
ocolului silvic, stejăretele de pufos sunt stejăretele de pufos suntsunt 

tabelul �

Distribuţia fondului forestier al Ocolului Silvic Cărbuna pe planuri �staţii�forestier al Ocolului Silvic Cărbuna pe planuri �staţii� al Ocolului Silvic Cărbuna pe planuri �staţii�Ocolului Silvic Cărbuna pe planuri �staţii� pe planuri �staţii�
nr. crt. Indicativul planului Suprafaţa,ha

1 2558   X-32-53-Б-б-3 581,5
2 2619   X-32-53-Б-г-2 427,7
3 2617   X-32-53-Б-в-2 49,1
4 2618   X-32-53-Б-г-1 1809,1
5 2678   X-32-53-Б-г-3 376,1
6 2679   X-32-53-Б-г-4 286,9

total 3530,4
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dispersate pe întinsul pădurii, în supra-, în supra-în supra- supra-
feţe mai mari sau mai mici [1�.mai mari sau mai mici [1�. [1�.[1�.

În concluzie, vegetaţia forestieră aconcluzie, vegetaţia forestieră a 
Ocolului Silvic cărbuna este compusăeste compusăte compusăe compusă compusăă 
din specii de bază specii de bază Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.-gorun, Q. robur 
L. ((Q. pedunculata ehrh.) – stejar, Q. 
pubescens Willd.-stejar pufos, avândavând 
ca specii de amestec de amestec Fraxinus ex-
celsior L. – frasin, Ul��us laevis Pall. 
– ulm (velniş,vânj), Acer ca��pestre L. 
– jugastru, A. platanoides L. – arţar, 
�arpinus betulus L. – carpen, �. ori-
entalis Mill. – cărpiniţă, �erasus aviu�� 
(L.) Moench – cireş, �ilia cordata Mill. 
– tei cu frunza mică, şi specii artificiale 
şi provizorii ca Robinia pseudoacacia 
L. – salcâm, Gleditschia triacanthos L. 
– glădiţă etc. [3�.

Pe teritoriul rezervaţiei au fost înre-rezervaţiei au fost înre-ei au fost înre-
gistrate 431 de specii. În rezultatul stu-
diului s-a stabilit diversitatea floristică a 
rezervaţiei, lista familiilor şi a speciilor 
este prezentată în continuare:

Ace�aceae: Acer ca��pestre L., A. 
negundo L., A. platanoides L., A. pseu-
doplatanus L., 

A. tataricu�� L., A. saccharinu�� L.
A�aceae: Aru�� orientale Bieb.
A�aliaceae: Hedera helix L.
A�i��olochiaceae: Aristolochia 

cle��atitis L., Asaru�� europaeu�� L.
Anaca�diaceae: �otinus coggygria 

scop.
A�ocinaceae: Vinca herbaceae 

Waldst. et Kit.
A�iaceae: Aegopodiu�� podagraria 

L., Anthriscus cerefoliu�� (L.) Hoffm., 
�oniu�� ��aculatu�� L., �haerophyllu�� 
te��ulentu�� L., Daucus carota L., Eryn-
giu�� ca��pestre L., E. planu�� L., Fal-
caria vulgaris Bernh., Fallopia du��e-
toru�� (L.) Holub., Heracleu�� sibiricu�� 
(L.), Peucedanu�� alsaticu�� L., Seseli 
annuu�� L., �orilis ucrainica Spreng., �. 
arvensis (Huds.) Link.

A��e�aceae: Acach��ena cuspidata 

(Bieb.) Hp. fuchs., A��brosia arte��isi-
ifolia L., Anthe��is arvensis L., A. sub-
tinctoria Dobrocz., Achillea ��illefoliu�� 
L., A. setacea Waldst. et Kit., Arte��isia 
absinthiu�� L., A. annua L., A. austria-
ca Jacq., Arctiu�� lappa L., A. to��en-
tosu�� Mill., A. ca��pestris L., �arduus 
acanthoides L., �. thoer��eri Weinm., 
�irsiu�� vulgare (Savi) ten., �ichoriu�� 
inthybus L., �entaurea substituta czer., 
�. diffusa Lam., �. jacea L., �. orienta-
lis L., �. solstitialis L., �hondrilla juncea 
L., �repis rhoeadifolia  Bieb., �yclacha-
ena xanthifolia (nutt.) fresen.,fresen., Erigeron 
annuus (L.) Pers., E. canadensis L., 
Echinops sphaerocephalus L., Galatel-
la rossica novopokr., Hieraciu�� echioi-
des Lumn., H. caespitosu�� Dumont., 
H. pilosella L., Inula hirta L., I. britan-
nica L., I. ger��anica L.,  L a c t u c a 
quercina L., L. serriola torn., Lapsana 
co����unis L., Matricaria perforata 
Mérat, M. recutita L., Mycelis ��uralis 
(L.) Dum., Onopordu�� acanthiu�� L., 
Petasites hybridus (L.) Gaertner, Picris 
hieracioides L., Pyretru�� cory��bosu�� 
(L.) Schrank, Pulicaria vulgaris Gaertn., 
Sonchus oleraceus L., Senecio jaco-
baea L., S. erucifolius L., S. asper L., 
S. vernalis Waldst. et Kit., �anacetu�� 
vulgare L., Taraxacum officinale Wigg., 
�ragopogon ��ajor Jacq., Xanthiu�� cal-
ifornicu�� Greene., X. spinosu�� L., X. 
stru��ariu�� L.

Alliaceae:Alliu�� ursinu��L., A. 
scorodoprasu�� L.., A. sphaeroceph-
alu�� L. , A. rotundu�� L., A. waldstcinii 
G. Don f.

Be��laceae: Betula pendula roth
Bo�aginaceae: Lithosper��u�� pur-

pureo-caeruleu�� L., Anchusa pseu-
doochroleuca Schost., Buglossoides 
arvensis (L.) i. M. Johnston, �erinthe 
��inor L., Echiu�� vulgare L., Nonea 
pulla (L.) Dc., Pul��onaria obscura Du-
mort., Pulmonaria officinalis L.

B�a��icaceae: Arabis turrita L., Alli-

aria petiolata (Bieb.) cavara et Grande, 
Berteroa incana (L.) Dc, �ardaria dra-
ba (L.) Desv., �apsella bursa-pastories 
(L.) Medik., �a��elina ��icrocarpa An-
drz., Dentaria bulbifera (L.) crantz, D. 
glandulosa Waldst. et Kit., Erysi��u�� 
odoratu�� ehrh., E. repandu�� L., Linar-
ia vulgaris Mill., Lepidiu�� draba L., L. 
ruderale L., Rorippa austriaca (crantz) 
Bess., Sisy��briu�� loeselii L., �hlaspi 
arvense L., �urritis glabra L.

Ca��ifoliaceae: Sa��bucus ebulus 
L., S. nigra L., Viburnu�� lantana L.

Cannabaceae : �annabis ruderalis 
Janisch.

Co�naceae: �ornus australis 
(C.a.Meyer) Jav., �. sanguinea L., �or-
nus ��as L., Swida australis (C.a. Mey.) 
Pojark. ex Grossh.

Co�ylaceae: �arpinus orientalis 
Mill., �. betulus L., �orylus avellana L.

Convolv�laceae: �onvolvulus ar-
vensis L., �alystegia sepiu�� ( L.) r. Br.

C�a���laceae: Sedu�� ��axi��u�� 
(L.) Krocker

Cy�e�aceae: �arex digitata L., �. 
brevicollis Dc., �. pilosa scop., �. con-
tigua Hoppe., 

�. polyphylla Kar.et Kir., �. divulsa 
Stokes., �. sylvatica Huds. 

Cam�an�laceae: Asyneu��a ca-
nescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et 
Schenk, �a��panula tracheliu�� L., �. 
persicifolia L., �. rapunculus L., �. ra-
punculoides L., �. bononiensis L.

Ca�yo�hyllaceae: Arenaria serpyl-
lifolia L., �oronaria coriacea (Moench), 
Dianthus ��e��branaceus Borbas, D. 
ca��pestris Bieb., Gypsophila ��uralis 
L., Melandriu�� albu�� (Mill.) Garcke, 
Otites ��oldavica Klok., Stellaria holo-
stea L., Silene dichoto��a ehrh., S. nu-
tans L., S. viscosa L.

Cela���aceae: Euony��us euro-
paea L., E. verrucosa scop.

Cheno�odiaceae: Atriplex patula 
L., �henopodiu�� albu�� L.

Di��acaceae: Knautia arvensis (L.) 
Coult., Scabiosa ochroleuca L.

Elaeagnaceae: Elaeagnus angus-
tifolia L.

E��ho�biaceae: Euphorbia a��yg-
daloides L., E. cyparissias L., E. agraria 
Bieb., E. waldsteinii Waldst. et Kit., E. 
stepposa Zoz, Mercurialis perennis L., 
M. ovata Sternb.et Hoppe

Fabaceae: Astragalus austriacus 
Jacq., A. cicer L., A. glycyphyllos L., A. 
onobrychis L., �aragana ��ollis (Bieb.) 
Bess., �ha��aesytisus austriacus (L.) 
Link, Gleditschia  triacanthos L., La-
burnu�� anagyroides Medik., Lathyrus 
niger L., L. pallescens L., L. pannoni-
cus L., L. pisifor��is L., L. sylvestris L., 
L. tuberosus L., L. vernus (L.) Bernh., 
Lotus corniculatus L., L. tenuis Waldst. 
et Kit. ex Willd., Medicago lupulina L., 
M. ��ini��a (L.) Bartalini, M. ro��anica 
Prod., Onobrychis arenaria (Kit.) Dc., 
Oxytropis  pilosa (L.) Dc., Rob-
inia pseudacacia L., �rifoliu�� alpestre 

Figura �. Harta rezervaţiei peisagistice ”cărbuna”ţiei peisagistice ”cărbuna””cărbuna”
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L., �. a��biguu�� Bieb., �. ��ediu�� L., 
�.��ontanu�� L., �. repens L., �. fra-
giferu�� L., �. diffusu�� ehrh., �. hybri-
du�� L., Vicia angustifolia L., V. grandi-
flora scop., V. tenuifolia roth., V. tetra-
sper��a (L.) Schreb., V. pisifor��is L., V. 
pannonica crantz, V. villosa roth.

Fagaceae: Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.,Mattuschka) Liebl.,) Liebl., Q. robur L. 
(Q.pedunculata ehrh.), Q. rubra Duroi, 
Q. pubescens Willd.

F�ma�iaceae:: �orydalis bulbosa 
L., �. ��arschalliana Pers., �. solida 
(L.) clairv.

Ge�aniaceae: Geraniu�� robertia-
nu�� L., G. phaeu�� L., G. dissectu�� L., 
Erodiu�� cicutariu�� (L.) L’Her.

Gen�ianaceae: Gentauriu�� pul-
chellu�� (Sw.)Druce, �. ��inus Moench, 
Geu�� urbanu�� L. Hy��oca��anace-
ae: Aesculus hippocastanu�� L.

Hy�e�icaceae: Hypericu�� hirsu-
tu�� L., H. perforatu�� L.

I�idaceae: �rocus reticulatus stev. 
ex Adam ., Iris gra��inea L., I. hungarica 
Waldst. et Kit.

J�glandaceae: Juglans regia L.
Ly�h�aceae: Lythru�� virgatu�� L., 

L. salicaria L. 
Lamiaceae: Acinos thy��oides 

Moench, Ajuga chia (L.) Schreber, A.A. 
genevensis L., A. reptans L., Betonica 
officinalis L., �linopodiu�� vulgare L., 
�haiturus ��arrubiastru�� (L.) reichb., 
Echiu�� vulgare L., Galeobdolon lute-Galeobdolon lute-
u�� Huds., Glecho��a hirsuta Waldst.et 
Kit., G. hederaceaG. hederacea L., La��iu�� purpure-
u�� L., L. albu�� L., Leonurus glauces-
cens Bunge, L. quinquelobatus usteri, 
Marrubiu�� pestalozzae Boiss., Mentha 
longifolia (L.) L., Nepeta pannonica L., 
Origanu�� vulgare L., Prunella vulgaris 
L., P. laciniata (L.) L., Phlo��is herba-
venti L.(Willd), P. tuberosa L., Phleu�� 
phleoides (L.) Karst., Salvia ne��orosaSalvia ne��orosa 
L., Salvia aethiopisSalvia aethiopis L., S. ��oldavica 
Klok., 

S. nutans L., S. verticillata L., Sy��-
phytu�� tauricu�� Willd., Stachys recta 
L., S. ger��anica L., 

S. sylvatica L., Scutellaria altissi��a 
L., �hy��us ��arschallianus Willd.

Linaceae: Linu�� austriacu�� L., L. 
nervosu�� Waldst. et Kit., L. tenuifoliu�� 
L., L. hirsutu�� L.

Liliaceae: Stellaria holostea L., Al-
liu�� ursinu�� L., Asparagus polyphyllus 
stev., A. tenuifolius Lam., A. officinalis 
L., �onvallaria ��ajalis L., Gagea lutea 
(L.) Ker.-Gawler, Liliu�� ��artagon L., 
Nectaroscordiu�� bulgaricu�� Janka, 
N. dioscoridis (Sibth. et Smith) Stank., 
Polygonatu�� latifoliu�� (Jacq.) Desf., P. 
multiflorum (L.) All., Scilla bifolia L., �u-
lipa biebersteiniana Schult.et Schult. f. 

Malvaceae: Lavatera thuringiaca 
L., Malva neglecta Wallr., M. sylvestris 
L., Melica uniflora retz.

Oleaceae: Fraxinus excelsior L., Li-
gustru�� vulgare L., Syringa vulgaris L.

O�chidaceae: Listera ovata (L.) r. 

Br., Platanthera bifolia (L.) rich.
Pa�ave�aceae: �helidoniu�� ��ajus 

L., Papaver dubiu�� L., Glauciu�� cor-
niculatu�� (L.) J.rudolph

Plan�aginaceae: Plantago lanceo-
lata L., P. urvillei L., P. ��ajor L., P. ��e-
dia L.

Pinaceae:  Picea pungens engelm., 
P. excelsa (Lam.) Link, Pinus nigra ar-
nold var.banatica endl., P. sylvestris L.

Polygalaceae: Polygala co��osa 
Schkuhr

Polygonaceae: Poligonu�� avicu-
lare L., P. hydropiper L., Ru��ex san-
guineus L., R. confertus Willd.

Poly�odiaceae: Dryopteris filix-
��as (L.) Schott

Poaceae: Agrostis gigantea roth, 
Agropyron pectinatu�� (Bieb.) Beauv., 
Anisantha sterillis (L.) nevski, A. tec-
toru�� (L.) nevski, Bro��us arvensis L., 
B. beneckenii (Lange) trimen, B. ja-
ponicus thunb., B. squarrosus L., Bro-
��opsis iner��is (Leys.) Holub, Brachy-
podiu�� silvaticu�� (Hudson) Beauv., 
Botriochloa ischae��u�� (L.) Keng., Poa 
ne��oralis L., P. annua L., P. angusti-
folia L., P. bulbosa L., P. pratensis L., 
Setaria glauca (L.) Beauv., S. viridis 
(L.) Beauv., Stipa capillata L., Dactylis 
glo��erata L., Elytrigia repens (L.) Desv. 
ex nevski, E. inter��edia (Host) nevski, 
Festuca valesiaca Schleich., F. praten-
sis Huds., F. orientalis (Hack.) V.Krecz. 
et Bobr., F. gigantea (L.) Vill., F. rupicola 
Heuff., Koeleria cristata (L.) Pers., Lo-
liu�� perenne L., Melica nutans L., M. 
uniflora retz., Miliu�� effusu�� L., Ory-
zopsis virescens (trin.) G.Beck. Po���-
lacaceae: Portulaca oleracea L.

Pl�mbaginaceae: Li��oniu�� platy-
phyllu�� Lincz., L.g��elinii (Willd.) O. 
Kuntze

P�im�laceae: Lysi��achia nu����u-
laria L.

Rhamnaceae: Rha��nus catharticus L.
Re�edaceae: Reseda lutea L.
Ro�aceae: Agri��onia eupatoria L., 

A. pilosa Ledeb., A��ygdalus nana L., 
Ajuga reptans L., �erasus aviu�� L., �. 
fructicosa Pall., �rataegus ��onogyna 
Jacq., �ydonia oblonga Mill., Filipendula 
vulgaris Moench, Fragaria viridis Duch-
esne, F. vesca L., Geu�� urbanu�� L., 
Malus sylvestris Mill., Potentilla i��polita 
Wahlenb., P. anserina L., P. reptans L., 
P. ��icrantha ramond ex Dc., P. pilosa 
Willd., P.hirta L., Prunus spinosa L., Py-
rus pyraster L., Rubus caesius L., Rosa 
canina L., Spiraea vanhouttei (Briot) 
Zab., Sorbus tor��inalis (L.) crantz, S. 
do��estica L., S. aucuparia L.

R�biaceae: Asperula odorata L., 
Galiu�� odoratu�� (L.) Scop. , G. apa-
rine L., G. ��ollugo L., G. inter��ediu�� 
Schult., G. veru�� L.

Ran�nc�laceae: Ane��one ra-
nunculoides L., �onsolida paniculata 
(Host.) Schur, Ficaria verna Huds., 
Isopyru�� thalictroides L., Pulsatilla ni-
gricans Stoerck, Ranunculus polyan-

the��os L., R. sceleratus L., R. aurico-
��us L., R. ficaria L.

Solanaceae: Physalis alkekengi L., 
Solanu�� nigru�� L., S.decipiens Opiz., 
S.dulca��ara L. Sc�o�h�la�iaceae: 
Linaria ruthenica Bronski, L. vulgaris 
Mill., Scrophularia nodosa L., Veronica 
cha��aedrys L., V. orchidea crantz, V. 
prostrata L., V. spicata L., V. barrelieri 
Schott, Verbascu�� blattaria L., V. lych-
nitis L., V. nigru�� L., V. phoeniceu�� L., 
V. phlo��oides L., Veronica officinalis 
L., V. barrelieri Schott., V. spuria L.

Salicaceae: Populus nigra L , Salix 
caprea L., S.vi��inalis L., S. fragilis L.

Tiliaceae: �ilia platyphyllos scop., 
�. to��entosa auct.vix Moench, �. cor-
data Mill.

Ulmaceae: Ul��us ca��pestris  L., 
U. laevis Pallas, U. carpinifolia Rupp. 
ex G. Suckow, 

U. glabra Huds.
U��icaceae: Urtica dioica L., U. 

urens L.
Vale�ianaceae: Valeriana collina 

Wallr., V. tuberosa L., Valerianella coro-
nata (L.) Dc., Valerianella pu��ila (L.) 
Dc.

Ve�benaceae: Verbena officinalis L.
Violaceae: Viola a��bigua Waldst. et 

Kit., V. collina Besser, V. elatior fries, V. 
hirta L., V. ��irabilis L., V. odorata Bieb., 
V. reichenbachiana Jord. ex Boreau, V. 
suavis Bieb.

concluzII

În rezultatul cercetărilor efectuate 
privind evoluţia modului de gospodărireevoluţia modului de gospodărirevoluţia modului de gospodărire 
şi studiul diversităţii floristice a vegetaţieidiversităţii floristice a vegetaţiei vegetaţiei 
din rezervaţia peisagistică ”cărbuna” 
,am constatat următoarele: 

Starea ecologică a ecosistemeloră a ecosistemelor 
forestiere cercetate este nesatisfăcă-cercetate este nesatisfăcă-
toare, deoarece influenţa factorului 
antropic (activităţile de recreare, tăie-
rile ilicite efectuate de populaţia loca-
lă, păşunatul nereglementat, poluarea 
prin amplasarea deşeurilor menajere 
etc.) poartă un caracter excesiv. ca 
rezultat, foarte afectate sunt biotopu-
rile acestor ecosisteme, dat fiind că 
în componenţa fitocenozelor pătrund 
speciile invazive [9�.[9�..

flora rezervaţiei peisagistice 
”cărbuna” are specii de plante in- specii de plante in-
cluse în cartea roşie a republicii 
Moldova, ediţia a doua (2001): 

1) S�ecii v�lne�abile (VU), în nu-
măr de 14: Astragalus dasyanthus 
Pall.; A. pubiflorus DC.; Athyrium filix-
fe��ina (L.) Roth� �ephalanthera da��a-
soniu�� (Mill.)�� �oronilla elegans Panc.� 
�hrysopogon gryllus (L.) �rin� Dentaria 
glandulosa Waldst. et Kit.� Doronicu�� 
hungaricu�� Reichenb. Fil.� Ere��ogone 
rigida (Bieb.) Bess.� Euony��us nana 
Bieb.� Galanthus nivalis L.� Rha��nus 
tinctoria Waldst. et Kit.� Lunaria annua� Lunaria annua Lunaria annua 
L.� Pulsatilla grandis Wend.�  

2) S�ecii �e�icli�a�e (EN), în număr 



NR. 4(40) august, 2008 �3

cercetări ştiinţifice

de 14: Alnus glutinosa (L.) Gaerth.� A. 
incana (L) Moench.�� �arpinus orientalis 
Mill.� �ra��be tatarica Sebeok� Dentaria 
glandulosa Waldst. et Kit.�� Lunaria redi-
viva L.� Paronychia cephalotes (Bieb.) 
Bess.� Padus aviu�� Mill.� Sorbus do-
��estica L.� Nectaroscordu�� bulgaricu�� 
Janka.� Iris pontica Zapal.� �olchicu�� 
fo��inii Bordz.� �. triphyllu�� G. Kunze.� 
Polysticu�� aculeatu�� (L.) Roth.� 

3) S�ecii c�i�ic �e�icli�a�e (CR), 
în număr de 5: �entaurea thirkei Sch.
Bip.� Rindera u��bellata (Waldst. et Kit.) 
Bunge� Scutellaria supina L.� �ratae-
gus pentagyna Waldst. et Kit.� Maian-
the��u�� bifoliu�� (L.) F.W.Sch��idt.�

4) S�ecii S�ecii ex�inc�e (EX)) în număr de 
3: Bellevalia sar��atica (Georgi) Woro-
now; Delphinum fissum Waldst. et Kit.; 
Digitalis lanata Ehrh.� [7,10�. 

ProPunerI

Pentru ameliorarea stării ecologice a 
ecosistemelor forestiere din rezervaţia 
peisagistică “cărbuna”, trebuie de re-
spectat cerinţele enumerate [9�..

Gestionarea ariilor protejate din 
fondul forestier în baza a trei programe 
conjugate referitoare la obiectivele: -şti-
inţific; -didactico-educativ; -turistic.

Protejarea celor mai reprezentative 
categorii de specii de plante după rari-
tate: VU, EN, CR, eX, precum şi a celor 
incluse în convenţiile şi listele interna-
ţionale: 

convenţia de la Berna – conserva-
rea vegetaţiei sălbatice şi habitatelor 

naturale din europa. Berna, 1979;
convenţia de la Bonn – convenţiaconvenţia 

privind speciile migratoare de animale 
sălbatice. Bonn, 1979; 

citeS– comerţul internaţional cu 
specii sălbatice de faună şi floră pe cale 
de dispariţie. Washington, 1973; 

Lrr – Lista roşie de plante superi-
oare a româniei;

Lre – Lista roşie a europei, 1991.
Stabilirea speciilor pe un teritoriubilirea speciilor pe un teritoriu 

permite caracteristica ecologică ulteri-
oară, factor important în desfăşurarea 
acţiunilor eco-protective şi a lucrărilor 
de reconstrucţie ecologică. cunoaşte-
rea speciilor răspândite pe teritoriul re-
zervaţiei peisagistice ”cărbuna” contri-peisagistice ”cărbuna” contri-ce ”cărbuna” contri-”cărbuna” contri- contri-
buie la o mai bună cunoaştere a florei 
republicii în general.
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Figura �. numărul de familii şi specii de plante din flora rezervaţiei peisagistice ”cărbuna”peisagistice ”cărbuna”ce ”cărbuna””cărbuna”


