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Abstract: The results of taxonomical study of vernal flora on the territory of the scientific reserve 
“Codru” are presented. Bioecological and phytogeographical peculiarities of the identified species  are 
described. 
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INTRODUCERE

Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“ 
ocupă un loc deosebit printre ariile 
protejate din Republica Moldova, fi-
ind creată în scopul conservării ce-
lor mai reprezentative sectoare de 
păduri tipice zonei Codrilor. Condi-
ţiile naturale ale rezervaţiei includ 
caracterele tipice Podişului Central 
al Republicii Moldova. Relieful re-
prezintă o consecinţă a proceselor 
tectonice, erozionale şi a celor le-
gate de alunecările de teren, care 
au determinat formarea unor spaţii 
înguste ale cumpenelor apelor cu 
versanţi de diversă expoziţie şi în-
clinaţie de până la 40º. Clima este 
temperat continentală, cu iarnă 
scurtă şi blândă, iar vara relativ lun-
gă şi relativ caldă. Conform datelor 
staţiei meteorologice de fond a re-
zervaţiei, temperatura medie anu-
ală a aerului oscilează între +8ºC 
şi +9.5ºC. Temperaturile maxime şi 
minime sunt înregistrate respectiv 
în luna iulie şi ianuarie cu valorile 
medii de 20 ºC şi 0.5 ºC. Cantitatea 
medie de precipitaţii constituie 476 
- 756 mm. 

În limita rezervaţiei solurile sunt 
reprezentate de două tipuri au-
tomorfe de sol – brune şi cenuşii. 
Solurile brune tipice ocupă cele mai 
înalte coline ale rezervaţiei şi s-au 
format în condiţiile pădurilor de fag 

şi gorun, în intervalul altitudinilor 
de 350 – 380 m. Solurile cenuşii 
ocupă înălţimile predominante ale 
rezervaţiei (140 - 300 m). Pe văile 
pâraielor care străbat teritoriul apar 
soluri aluviale şi chiar lăcovişte [9], 
[10].

Condiţiile geomorfologice şi de 
climă au contribuit la formarea unei 
flore bogate din punct de vedere ta-
xonomic şi variate după particulari-
tăţile bioecologice şi fitogeografice.

Vegetaţia este reprezentată prin 
păduri de foioase de tipul celor din 
Europa Centrală. Tipurile de pădu-
re sunt caracterizate prin cea mai 
mare complexitate floristică. Rezer-
vaţia ştiinţifică „Codru“, deşi repre-
zintă 0,15 % (51,8 km2) din supra-
faţa teritoriului Republicii Moldova, 

adăposteşte aproape jumătate din 
componenţa specifică a florei repu-
blicii, incluzând 943 taxoni.

MATERIAlE ŞI METODE

Flora vernală a rezervaţiei a fost 
cercetată în perioada de vegetaţie 
a anilor 2008-2009 folosind metoda 
de itinerar. Drept material pentru 
studiu au servit atât exsicatele din 
herbarul rezervaţiei, cât şi materia-
lul botanic recent colectat şi deter-
minat ulterior în condiţii de birou. În 
procesul de cercetare şi prelucrare 
s-a folosit atât metoda comparativ–
morfologică [7], cât şi unele deter-
minatoare [2], [6] şi îndrumătoare 
fundamentale cu privire la nomen-
clatura, bioecologia şi fitogeografia 
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figura 1. Repartizarea conform biomorfelor
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Tabelul 1
Particularităţile bioecologice ale speciilor vernale din Rezervaţia „Codru“

Nr. 
crt.. familii si specii bioforme Geoelemente

Indicii ecologici

U T R
Fam. Ranuncullaceae      

1 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. g eur u3,5 t3 R4
2 Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. Th Eua(Cont)  u2 t4 R4,5
3 Ficaria verna Huds. H(G) eua(med) u3,5 t3 R3

Fam. Fumariaceae      
4 Corydalis marschalliana Pers. g eur u3 t3 R0
5 C. cava (L.) Schweigg.et Korte g Euc u3 t3 R0
6 C. solida (L.) Clairv. g eur u3 t3 R4

Fam. Caryophyllaceae      
7 Holosteum umbellatum L. Th eua(med) u2 t3,5 R0
8 Scleranthus annuus L. Th(TH) eua(med) u2 t3 R2

Fam. Fagaceae      
9 Quercus robur L. mm eur u3,5 t3 R0

Fam. Primulaceae      
10 Androsace elongata L. Th eua u2 t3,5 R4
11 A. septentrionalis L. Th Eua(Bor) u3 t3 R3
12 Primula veris L. H eua u3 t2 R5

Fam. Violaceae      
13 Viola alba Bess. H Med-Euc u3 t4,5 R4

Fam. Salicaceae      
14 Populus alba L. mm(m) eua u3,5 t3 R3
15 P. tremula L. mm(m) eua u3 t2 R2
16 Salix alba L. mm(m) eua u5 t3 R4
17 S. caprea L. m eua u3 t3 R4
18 S. cinerea L. m eua u5 t3 R3
19 S. purpurea L. m eua u5 t3 R4,5
20 S. viminalis L. m eua u5 t2 R4,5

Fam. Brassicaceae      
21 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Th(TH) Cosm u2 t3 R3
22 Arabis turrita L. TH(H) Euc(Med) u2 t4 R4
23 Erophila  verna (L.) Bess. Th eua-med u2,5 t3,5 R0

Fam. Ulmaceae      
24 Ulmus glabra Huds. m(mm) eua u4 t3 R3
25 U.  laevis Pall. mm(m) eur u4 t3 R3

Fam. Euphorbiaceae      
26 Mercurialis perennis L. H-G eur u3,5 t3 R5

Fam. Rosaceae      
27 Cerasus avium (L.) Moench m-mm Euc(Med) u3 t3 R3
28 Malus sylvestris mill. m eur u3,5 t3 R4
29 Potentilla micrantha Ramond ex DC. H Med-Euc u2,5 t3,5 R3

Fam. Aceraceae      
30 Acer platanoides L. mm eur u3 t3 R3

Fam. Cornaceae      
31 Cornus mas L. m Pont-Med-Euc u2 t3,5 R4

Fam. Rubiaceae      
32 Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. Th  med u2 t3,5 R4

Fam. Oleaceae      
33 Fraxinus excelsior L. mm eur u3 t3 R4

Fam. Boraginaceae      
34 Pulmonaria obscura Dumort. H eur u3,5 t3 R3
35 P. officinalis L. H eur u3,5 t3 R3

Fam. Scrophulariaceae      
36 Veronica agrestis L. Th eur u3,5 t2,5 R4
37 V. polita Fries Th eua(med) u2,5 t3,5 R4,5

Fam. Lamiaceae (Labiatae)      
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taxonilor respectivi [1], [5]. Pentru 
speciile rare sunt indicate categoria 
actuală a rarităţii (în conformitate 
cu clasificarea speciilor periclitate – 
I.U.C.N., 1994 [3], [4].

REzUlTATE ŞI DISCUŢII

Conform cercetărilor efectuate în 
flora spontană a rezervaţiei plantele 
vernale (înfloresc şi formează semin-
ţe primăvara) sunt reprezentate prin 
60 de specii, constituind doar 6 % 
din numărul total de specii de plante 
vasculare de pe acest teritoriu. 

Componenţa taxonomică. 
Analiza taxonomică a inventarului 
floristic al Rezervaţiei “Codru” de-
notă apartenenţa speciilor vernale 
(tabelul 1) la 40 de genuri din 23 
de familii. Cele mai reprezentative 
genuri sunt: Carex cu 6 specii, Sa-
lix - 5 specii, Corydalis şi Gagea - 3 
specii, celelalte genuri fiind prezen-
te cu câte 2 sau o singură specie.

Analiza bioformelor. În proce-
sul de analiză floristică o deosebită 
atenţie s-a acordat repartizării speci-
ilor conform biomorfelor. Speciile 
de plante evidenţiate sunt atribuite 

la 4 categorii de bioforme. Astfel, 
s-a stabilit predominarea numerică 
a geofitelor care reprezintă 31%. 
Grupul fanerofitelor alcătuieşte 
26%, hemicriptofitele – 22% şi ter-
ofitele – 21% (figura 1).

Caracteristica ecologică. Con-
form cerinţelor faţă de umiditatea 
solului (U), a fost evidenţiată pon-
derea speciilor ce cresc pe soluri 
revene până la reavăn - jilave 
(mezofite – 34%) şi speciile de pe 
soluri uscat–revene până la revene 
(xeromezofite - 30%). Grupul me-
zohidrofitelor constituie 23%, cel 

38 Glechoma hederacea L. H-Ch eua u3 t3 R0
39 G.  hirsuta Waldst. et Kit. H Pont-med u2,5 t3 R4

Fam. Asteraceae (Compositae)      
40 Petasites hybridus (L.) Gaertn.,Mey.et Scherb. G-H eua u5 t3 R3
41 Tussilago farfara L. G-H eua u0 t3 R4

Fam. Liliaceae      
42 Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. g eua u3 t3 R3
43 G. pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. g Eua(Cont) u1,5 t3,5 R4
44 G. minima (L.) Ker-Gawl. g Eua(Cont) u3,5 t3 R4
45 Tulipa biebersteiniana Schult.et Schult.fil. g Pont-Cauc u3,5 t3 R4

Fam. Hyacinthaceae      
46 Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur g Pan-Balc u2 t3,5 R4,5
47 Muscari neglectum guss. g Med-Euc u1,5 t4 R5
48 Ornithogalum flavescens Lam. g Atl-Med-Euc u3 t3,5 R4
49 Scilla bifolia L. g eur u3,5 t3 R 4

Fam. Cyperaceae      
50 Carex brevicollis D.C.  Euc(Med) u2 t4 R4
51 C. divulsa Stokes H Circ u2,5 t3 R0
52 C. elongata L. H Eua(Bor) u5 t2,5 R4
53 C. hirta L.. g eua(med) u0 t3 R0
54 C. michelii Host H Euc u2 t3 R4
55 C. pilosa Scop. g Euc u2,5 t3 R3
56 C. praecox Schreb. g Eua(Cont) u2 t3 R3

Fam. Poaceae (Gramineae)      
57 Anisantha tectorum (L.) Nevski Th Eua(Cont) u1,5 t3,5 R0
58 Eremopyrum orientale (L.) Jaub.et Spach H Eua(Cont) u1,5 t4 R4
59 Hordeum leporinum Link   u2 t4 R4,5
60 Poa bulbosa L. G-H eua u1,5 t3,5 R4
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figura 2. Spectrul ecologic                                        figura 3. Spectrul categoriilor ecologice faţă de temperatura aerului
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mai mic procent este reprezentat 
de speciile hidrofite (10%) şi amfi-
tolerante (3%) (figura 2).

După exigenţa faţă de tem-
peratura aerului (T), remarcăm 
predominarea speciilor cu cerinţe 
mijlocii faţă de căldură (63%), care 
reprezintă mai mult de jumătate din 
compoziţia speciilor vernale. Gru-
pul speciilor moderat termofile con-
stituie 30%, însă speciile adaptate 
la temperaturi scăzute alcătuiesc 
5% şi cele iubitoare de căldură 2% 
(figura 3).

În raport cu preferinţele faţă de 
reacţia solului (R), cea mai mare 
parte din compoziţia speciilor ver-
nale o reprezintă speciile slab acid-
neutrofile, constituind 40%. Cu o 
pondere mai mică sunt înregistrate 
speciile acido-neutrofile cu 27%, 
neutro-bazifile cu 15% şi cele amfi-
tolerante cu 15%, însă speciile aci-
dofile cu 3% (figura 4).

Elementele fitogeografice. 
Sub aspect arealo-geografic, speci-
ile vernale din Rezervaţia „Codru” 
reprezintă diferite centre de origine. 
Cele mai frecvente sunt speciile 
elementului eurasiatic, alcătuind 
48%. O pondere mai mică o au 
speciile europene (22%). Un grad 
mai mic de participare le revin 
speciilor europene centrale (10%), 
mediteraneene (7%) şi pontice 
(5%). Elementele cosmopolite, at-
lantice, circumpolare şi panonico-
balcanice constituie doar câte 2% 

fiecare (figura 5). 
În flora Rezervaţiei „Codru” 

au fost evidenţiate 14 specii de 
plante vernale rare. În conformi-
tate cu I.U.C.N., după gradul de 
raritate, aceste specii de plante se 
repartizează astfel:

Vulnerabile (VU) – 4 specii: Cru-
ciata pedemontana (Bell.) Ehrend., 
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et 
Spach., Ornithogalum flavescens 
Lam., Potentilla micrantha Ramond 
ex DC.

Critic periclitate (CR) – 1 specie: 
Carex elongata L.

Periclitate (EN) – 1 specie: Pet-
asites hybridus (L.) Gaertn.,Mey.et 
Scherb..

Neameninţate (Nt) – 1 specie: 
Hyacinthella leucophaea (C.Koch) 
Schur.

Rare (R) – 4 specii: Corydalis 
cava (L.) Schweigg.et Koerte, Cory-
dalis marschalliana Pers., Primula 
veris L., Tulipa biebersteiniana 
Schult.et Schult.fil.

Nedeterminate (I) – 3 specii: Ga-

gea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. 
et Schult. fil., Muscari neglectum 
guss., Pulmonaria officinalis L.
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foto 4. Ficaria verna Huds. 

foto 1. Petasites hybridus (L.) 

foto 2. Quercus robur L. Primula 
veris L. 

foto 3. Anemonoides ranunculoi-
des (L.) Holub. 
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CONCLUzII

În urma cercetărilor efectuate 1. 
pe teritoriul Rezervaţiei „Codru” 
au fost identificate 60 de specii 
de plante vernale, aparţinând la 
40 de genuri din 23 de familii.
Din toate speciile vernale iden-2. 
tificate, 14 sunt rare: Carex 
elongata L., Corydalis cava 
(L.) Schweigg.et Koerte, Cory-
dalis marschalliana Pers., Cru-
ciata pedemontana (Bell.) Eh-

rend., Eremopyrum orientale 
(L.) Jaub. et Spach., Gagea 
pusilla (F. W. Schmidt) Schult. 
et Schult. fil., Hyacinthella 
leucophaea (C.Koch) Schur., 
Muscari neglectum guss., Or-
nithogalum flavescens Lam., 
Potentilla micrantha Ramond 
ex DC., Petasites hybridus (L.) 
Gaertn.Mey.et Scherb., Primula 
veris L., Pulmonaria officina-
lis L., Tulipa biebersteiniana 
Schult.et Schult. fil.
Sub aspect ecologic 3. 
predomină speciile mezofite 
(34%), xeromezofite (30%) şi 
mezohidrofite (23%), însă gru-
pul hidrofitelor (10%) şi amfi-
tolerante (3%) au o  pondere 
evident mai mică.
După exigenţa faţă de tempera-4. 
tura aerului (T), remarcăm pre-
dominarea speciilor mezoterme 
(63%), care reprezintă mai mult 
de jumătate din compoziţia speci-
ilor vernale. Grupul speciilor mod-
erat termofile constituie 30%, însă 
speciile microterme alcătuiesc 
5% şi cele termofile 2%.
În raport cu preferinţele faţă de 5. 
reacţia solului (R), cea mai mare 
parte din compoziţia speciilor 
vernale o reprezintă speciile 
slab acid-neutrofile, constituind 
40%. Cu o pondere mai mică 
sunt înregistrate speciile acido-
neutrofile cu 27%, neutro-bazi-
file cu 15% şi cele amfitolerante 
cu 15%, însă speciile acidofile 
cu 3%.
După componenţa formelor bio-6. 
logice, speciile de plante vernale 
de pe teritoriul rezervaţiei sunt 
atribuite la patru grupe. S-a sta-
bilit predominarea numerică a 
geofitelor, care reprezintă 31%, 
grupul fanerofitelor alcătuiesc 
26%, hemicriptofitele 22%, însă 
terofitele 21%.
Sub aspect arealo-geografic 7. 
cele mai frecvente sunt speci-
ile elementului eurasiatic, 
alcătuind 48%. O pondere mai 
mică o au speciile europene 
(22%). Un grad mai mic de 

participare le revin speciilor eu-
ropene centrale (10%), medit-
eraneene (7%) şi pontice (5%). 
Elementele cosmopolite, atlan-
tice, circumpolare şi panonico-
balcanice constituie doar câte 
2% fiecare.
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foto 5. Ornithogalum flavescens  
Lam

foto 6. Corydalis marschalliana  
Pers


