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Rezumat
În lucrare se menţionează datele vizând diversitatea ecologică a macromicetelor pe 
teritoriul Republicii Moldova, fiind divizate, după modul de hrană, în trei categorii 
ecotrofice: simbiotrofe, saprotrofe şi saproparazite. Pe larg sunt descrise particularităţile 
ecologice ale macromicetelor saprotrofe, ecotopic fiind atribuite la şase subgrupe: 
lignicole, humicole, foliicole, coprofile, carbofile şi carpofile. Ponderea subgrupelor 
ecotopice este diferită; preponderente s-au dovedit a fi cele humicole (47%) şi lignicole 
(41%), iar o prezenţă mai mică o au cele foliicole (9%). Celelalte subgrupe deţin un 
procent relativ redus – 3%. 
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Introducere
Macromicetele joacă un rol vital în toate ecosistemele, ca descompunători ai 

resturilor vegetale, ca simbionţi şi ca paraziţi pe diferite plante vii. Aceste organisme 
sunt lipsite de pigmenţi asimilatori, prezentând o nutriţie heterotrofă. 

Ecologia ciupercilor reprezintă un domeniu larg de cercetare, legat însă de 
multiple probleme. Majoritatea lucrărilor dedicate studierii ecologiei ciupercilor se 
referă numai la o anumită perioadă de activitate vitală a ciupercilor – perioadei de 
formare a sporoforului [1, 4, 6, 11, 12, 16, 18]. Cercetarea factorilor ecologici, care 
influenţează creşterea şi dezvoltarea ciupercii din momentul germinării sporilor până 
la apariţia sporoforului (îndeosebi în natură), nu are loc, deoarece identificarea speciei 
după talul ciupercii (miceliu) nu este încă elaborată. 

Dintre toţi factorii ecologici, pentru ciuperci, ca organisme heterotrofe, foarte 
important este substratul nutritiv. Subliniind importanţa acestuia, A. Iacevski [19] l-a 
numit „legea principală a răspândirii ciupercilor pe globul pământesc”. În dependenţă 
de substratul pe care habitează ciupercile, mulţi micologi evidenţiază grupe ecologice, 
care trebuie de înţeles totalitatea de specii de ciuperci,după particularităţile trofice şi 
legăturile topice [1, 10, 17]. 

Metode de cercetare
Cercetările ecologice au fost efectuate, utilizând, prioritar, cele mai importante 

lucrări în acest domeniu, validate de comunitatea ştiinţifică internaţională, utilizate 
în studiul ecologic al macromicetelor [3, 8, 9, 13, 15, 16]. În perioada 1976-2013 au 
fost efectuate, în fiecare an, în toate anotimpurile, cu predilecţie primăvara, vara şi 
toamna, multiple deplasări pe teren, în cadrul cărora au fost colectate mai bine de 5000 
de eşantioane şi realizate circa 10000 de cadre fotografice în formă de diapozitive şi 
imagini digitale. 
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Activităţile desfăşurate în teren au debutat cu explorarea sistematică a tuturor 
itinerariilor apriori stabilite, iar pentru evidenţierea cât mai amplă a componenţei 
specifice au fost cercetate şi unele micro-habitate [10]. Prelevarea materialului biologic 
pentru investigare a fost efectuat după îndrumarul metodic «Руководство по сбору 
высших базидиальных грибов для научного их изучения» [7]. Conform acestui 
îndrumar, macromicetele au fost colectate din diverse biotopuri de pe teritoriul 
Republicii, în diferite faze de dezvoltare. Aceasta a fost urmată de analiza macroscopică 
la faţa locului a carpoforilor, cu înregistrarea în carnetul de teren a tuturor caracterelor 
fenotipice, după cum urmează: locul de creştere a speciilor, expoziţia, tipul de vegetaţie, 
natura habitatului, substratul, abundenţa relativă a fiecărui taxon, observaţii privind 
unele însuşiri morfo-fiziologice ale speciilor de macromicete din diverse microhabitate. 
Eşantioanele de macromicete colectate au fost sistematizate în colecţii, urmând 
metodologia promovată de literatura de specialitate [3] 

Rezultate şi discuţii
Pe parcursul cercetării macromicetelor din Moldova, o atenţie deosebită a fost 

acordată relaţiei ciupercilor cu substratul şi participarea lor la descompunerea lui. Datele 
obţinute de noi ne-au permis să divizăm toate speciile de macromicete inventariate 
(836) în trei categorii ecotrofice (Figura Nr.1).

A. saprotrofe – care se hrănesc cu substanţe organice moarte;
B. simbiotrofe – care se hrănesc simbiotic prin micoriză cu plantele vii;
C. saproparazite – care se hrănesc cu substanţe organice ale plantelor vii, cât şi 

moarte. 

Figura 1. Ponderea numerică a grupelor ecotrofice

Din figura de mai sus, rezultă că macromicetele saprotrofe au cea mai mare 
diversitate, fiind prezente în teritoriu prin 469 taxoni şi reprezintă 56% din totalul 
speciilor identificate, urmate de simbiotrofe, cu 287 specii (34%) şi saproparazite, cu 
80 de specii (10%). În prezenta lucrare ne vom opri mai detaliat asupra particularităţilor 
macromicetelor saprotrofe.

După substratul în care se instalează şi dezvoltă ciuperca, macromicetele saprotrofe, 
inventariate pe teritoriul luat în studiu, pot fi divizate în 6 subgrupe: lignicole, humicole, 
foliicole, coprofile, carbofile şi carpofile. Ponderea subgrupelor saprotrofe este diferită; 
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preponderente s-au dovedit a fi cele humicole (47%) şi lignicole (41%); o prezenţă 
considerabilă o au şi cele foliicole (9%). Celelalte grupe deţin un procent relativ redus 
– 3%. (Figura 2)

Figura 2. Ponderea numerică a subgrupelor saprotrofe

Saprotrofe humicole. Macromicetele humicole – ale căror miceliu este situat în 
stratul de humus al solului, sunt reprezentate în macromicobiota din Moldova de 222 
de specii şi ocupă primul loc dintre ciupercile saprotrofe. În dependenţă de preferinţele 
habitatului, saprotrofele de humus se divizează în două subgrupe: de pădure şi cele de 
terenuri neîmpădurite. 

Macromicetele humicole de pădure, la rândul său, au tendinţa de a forma corpuri 
sporifere în abundenţă în anumite asociaţii forestiere. De exemplu, speciile din genul 
Agaricus cel mai des se întâlnesc în pădurile cu tei şi frasin, iar o parte de specii din 
genul Entoloma şi Inocybe – în cele cu fag.

Saprotrofele de humus din terenurile neîmpădurite, la fel ca şi cele de pădure, 
sunt ataşate la un anumit habitat, fie în pajişti de deal sau luncă, fie în locuri ruderale. 
De exemplu, în pajiştile de deal des pot fi întâlnite specii ca: Marasmius oreades, 
Agrocybe splendida, Agaricus campestris ş.a. Pentru lunci sunt caracteristice speciile: 
Agrocybe splendida, Omphalina rustica ş.a. Pe locuri ruderale se întâlnesc des 
Agaricus pseudopratensis, Agaricus bisporus, Bolbitius titubans, Coprinus comatus, 
Coprinellus micaceus ş.a. Amplitudinea ecologică largă a unor specii humicole le 
permite să formeze corpuri sporifere în mai multe habitate. De exemplu, Agaricus 
arvensis, Agrocybe praecox, Lepiota clypeolaria preferă suprafeţe deschise, dar uneori 
se întâlnesc în păduri, şi, invers, Lepista sordida, Melanoleuca brevipes, Psathyrella 
velutipes, în fond, sunt specii de pădure, dar nu o singură dată au fost întâlnite şi pe 
terenuri neîmpădurite. 

Saprotrofe lignicole. Lignicolele sunt ciupercile care folosesc pentru dezvoltarea 
lor hrană din lemnul arborilor şi arbuştilor în descompunere. Speciile care fac parte din 
această grupă posedă diferite proprietăţi fiziologice, de care este legată capacitatea lor 
de a asimila substanţele mai complicate din lemn la diferite stadii de descompunere. În 
dependenţă de procesele chimice care au loc la descompunerea lemnului, Neville D. şi 
Webster A. [5] separă 2 faze de descompunere:
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I fază – descompunerea substanţelor simple ale lemnului; 
a II-a fază – descompunerea ulterioară mai complicată a complexelor lignino-

celulozici şi transformarea lemnului în humus. 
Pentru fiecare fază de descompunere a lemnului este caracteristică o anumită 

grupă de ciuperci, la fel se observă şi o consecutivitate în schimbul acestor grupe. În 
prima şi a două fază, în fond, participă macromicetele din grupa Afiloforalelor. Faza a 
treia de descompunere aproape pe deplin o îndeplinesc Agaricalele [16, 2]. 

Grupa saprotrofelor lignicole din Moldova întruneşte 192 de specii. Din ele 
numai o specie – Tapinella atrotomentosa habitează pe lemnul de pin, restul speciilor 
se dezvoltă pe specii de foioase. O specializare mai îngustă pentru o anumită specie de 
arbori de foioase nu s-a înregistrat. Dezvoltarea şi formarea sporoforului lignicolelor 
din teritoriul cercetat depinde cel mai mult de starea fizică a lemnului şi de gradul lui 
de descompunere. 

Ciupercile lignicole, care se dezvoltă pe lemn nedegradat, efectuează 
descompunerea complexelor lignino-celulozice compuse, în urma cărora lemnul pierde 
parţial sau aproape complet proprietăţile fizice.

Pe lemnul aflat în prima fază de descompunere au fost înregistrate 171 de specii 
de macromicete. Din ele, 69 sunt caracteristice numai pentru acest substrat. Aici sunt 
incluşi aproape toţi reprezentanţii familiei Polyporaceae şi o parte din genul Pholiota. 
Cele mai răspândite specii sunt Polyporus brumalis, Polyporus varius, Lentinus 
cyathiformis, Panus tigrinus, Pholiota aurivella, Pholiota tuberculosa Inonotus 
hispidus, Phellinus igniarius, Trametes versicolor. Aceste specii sunt deosebit de active 
în habitatele umede.

Pe lemnul aflat în a doua fază de degradare au fost colectate 143 de specii, din 
ele 64 sunt caracteristice substratului dat. Pe acest substrat, de obicei, se instalează 
ciupercile după ce lemnul a fost degradat de alte ciuperci şi, mai întâi de toate, de cele 
din ordinul Aphyllophorales.

Macromicetele din acest grup prelungesc mai departe o descompunere mult mai 
complicată a complexelor lignino-celulozice. Ca rezultat, acest lemn pierde complet 
proprietăţile fizice şi se include în procesul de formare a solului. În pădurile noastre aceste 
ciuperci se întâlnesc mai des în parchetele exploatate, unde, de obicei, se finalizează 
distrugerea completă a cioatelor şi resturilor de crengi şi buşteni nevalorificaţi. Cei mai 
activi distrugători ai lemnului de aşa natură sunt speciile din genurile Mycena, Pluteus, 
Trametes, Psathyrella, Kuehneromyces, Armillaria ş.a. La ultima etapă de descompunere 
a lemnului participă speciile: Hypholoma fasciculare, Hypholoma lateritium, Pluteus 
cervinus, Pluteus petasatus, Gymnopilus junonius, Coprinus silvaticus ş.a. 

Descompunerea rădăcinilor şi a lemnului îngropat este efectuată de 54  specii 
de ciuperci, dintre care 5 specii formează corpuri sporifere numai pe acest substrat. 
Cele mai răspândite sunt: Crepidotus calolepis, Hymenopellis radicata, Xerula pudens, 
Gymnopus fusipes, Omphalina discorosea ş.a. Dintre condiţiile descompunerii lemnului 
la suprafaţă şi la adâncime, în sol, este mare deosebire. Acest lucru se demonstrează 
prin lipsa unor specii din familia Polyporaceae pe rădăcinile trunchiurilor moarte, 
însă aceasta nu se referă şi la Agaricale, deoarece specii ca Hypholoma fasciculare, 
Armillaria mellea, Pholiota lenta, ce habitează pe rădăcini moarte, se întâlnesc, de 
asemenea, şi pe trunchiurile de la suprafaţa solului.
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Saprotrofe foliicole. Macromicetele foliicole sunt ciuperci, ale căror miceliu este 
răspândit în diferite straturi ale litierei, pe care îl descompune, folosindu-l în nutriţie.

Descompunerea litierei are loc treptat, în decurs de câţiva ani, de aceea acest strat 
este alcătuit din mai multe substraturi, aflate la diferite stadii de descompunere [14]. 
După datele L.G. Burova [9], pentru fiecare substrat de frunze este caracteristică o 
anumită grupă de ciuperci, adică are loc procesul de succesiune.

Grupa saprotrofelor foliicole întruneşte 41 de specii. În dependenţă de plasarea 
miceliului în diferite orizonturi ale litierei şi participarea lui la procesul de descompunere, 
se deosebesc două subgrupe de ciuperci foliicole distincte. 

Prima subgrupă alcătuieşte saprotrofele foliicole, ale căror miceliu este situat în 
partea superioară a orizontului – Ao’. Acest orizont în stejăret constă din frunze uscate 
de stejar sau fag. Frunzele căzute ale acestor arbori, după primul an, îşi mai păstrează 
structura anatomică [14]. Componenţa specifică din această subgrupă nu este numeroasă 
şi se caracterizează prin sporofori nu prea mari. Printre aceste macromicete, cele mai 
răspândite sunt Gymnopus peronatus şi Mycena pura, care habitează, de obicei, pe 
frunze de stejar, iar pe frunze de fag se întâlneşte Clitocybe odora. Tot în acest orizont, 
format din frunze de tei şi carpen, se întâlnesc des speciile Mycena acicula şi Delicatula 
integrella. 

În subgrupa a II-a sunt încadrate saprotrofele foliicole, ale căror miceliu este 
plasat în al doilea orizont al substratului – Ao” din litieră. După datele prezentate de 
G.P. Postolache[9], acest strat în fitocenozele forestiere din Moldova constă din frunze 
semidescompuse ale diferitor specii de arbori, care într-un grad considerabil de degradare 
şi-au pierdut forma iniţială şi structura anatomică. Această grupă de ciuperci ia parte 
activ la humificarea deplină a substratului. V.A. Muhin [12] a demonstrat experimental 
că ele sunt capabile să ia parte şi în ultima etapă de humificare a lemnului, care se 
află în sol. Mai răspândite în asociaţiile de pădure din Moldova sunt speciile: Lepista 
flaccida, Infundibulicybe geotropa, Gymnopus dryophilus, Melanoleuca stridula ş.a. Pe 
sectoarele de pădure, unde substratul frunzos este bine evidenţiat, ele formează corpuri 
sporifere destul de abundent.

Saprotrofe coprofile. Ciupercile coprofilele sunt speciile, ale căror miceliu se 
dezvoltă pe excrementele animalelor, îndeosebi pe bălegarul erbivorelor. Substanţele 
nutritive din acest substrat stimulează creşterea miceliului şi sporularea macromicetelor. 
În resturile vegetale nedigerate din bălegare se găsesc carbohidraţi, azot, vitamine, 
minerale şi factori de creştere. Totodată, bălegarul are proprietatea de a reţine umiditatea 
timp îndelungat. Sporii ciupercilor rezistă digestiei şi îşi păstrează capacitatea de 
germinare [5].

În micobiota luată în studiu, acest tip de habitat este reprezentat prin 12 specii. Cele 
mai frecvente sunt: Panaeolus  papilionaceus, Bolbitius titubans, Coprinopsis nivea, 
Coprinopsis radiata, Coprinopsis romagnesiana, Panaeolus semiovatus, Stropharia 
semiglobata. Corpurile sporifere ale acestor specii se întâlnesc peste tot, unde există 
substratul respectiv.

Saprotrofe carpofile. Carpofile sunt ciupercile saprotrofe, ale căror miceliu 
se dezvoltă îndeosebi pe fructele căzute şi îngropate parţial sau total în sol. În zona 
investigată a fost inventariată o singură specie – Auriscalpium vulgare pe conuri de pin 
în putrefacţie.
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Saprotrofe carbofile. Carbofilele habitează în locurile vechi ale rugurilor şi 
incendiilor. Acomodarea acestor ciuperci la astfel de substrat se poate considera ca 
refugiu de la concurenţii pentru care aceste habitate sunt inaccesibile. În micobiota 
cercetată a fost colectată o singură specie – Pholiota carbonaria.

Concluzii
Ciupercile sunt foarte exigente la anumite condiţii ecologice (temperatură, 1. 

umiditate, substrat, vegetaţie, tip de sol, lumină ş.a.). Dintre toţi aceşti factori ecologici, 
pentru ciuperci, ca organisme heterotrofe, foarte important este substratul nutritiv.

Reieşind din importanţa substratului nutritiv, cele 836 de specii inventariate 2. 
pe teritoriul în studiu au fost atribuite la trei grupe trofice: simbiotrofe; saprotrofe şi 
saproparazite, ce exprimă totalitatea speciilor de ciuperci, unite după particularităţi 
trofice şi legături topice.

Macromicetele3.  saprotrofe au cea mai mare pondere, fiind prezente în teritoriu 
mai bine de jumătate (56,1 %) din totalul speciilor identificate şi aparţin la 6 subgrupe 
trofice: lignicole, humicole, foliicole, coprofile, carbofile şi carpofile.

Ponderea subgrupelor trofice de saprotrofe este diferită; preponderente s-au 4. 
dovedit a fi cele humicole (47%) şi lignicole (41%); o prezenţă mai mică o au cele 
foliicole (9%). Celelalte grupe deţin un procent relativ redus – 3%. 

În dependenţă de complexul fermentativ pe care îl posedă fiecare specie în parte, 5. 
saprotrofele lignicole din teritoriul cercetat se instalează pe lemnul aflat la diferite etape 
de descompunere: arbori vii, trunchiuri de lemn nedegradat, lemn degradat, rădăcini 
sau lemn îngropat.
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