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Rezumat
În acest articol sunt descrise principalele caracteristici ale pășunilor din raionul Anenii 
Noi din Republica Moldova. Sunt prezentate principalele date privind: evoluția 
suprafețelor pășunilor între anii 2005-2015; nivelurile impactului animalelor domestice 
asupra pășunilor, în funcție de categoriile lor; unele caracteristici privind gestionarea 
acestora și concluziile generale.
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Introducere
Este cunoscut faptul, că în ultimii 200 de ani în condiţii de intensificare permanentă 

a impactului antropogen, s-au produs schimbări majore în structura și funcționalitatea 
componentelor mediului natural al Republicii Moldova. În mod esențial impactul 
ecologic s-a răsfrâns și asupra vegetației ierboase, caracteristice pentru terenurile 
deschise de câmpie, lunci, coaste de deal etc., care formează suprafețe speciale ca: 
pășunele, pârloagele, mlaștinile și altele. 

Raionul Anenii Noi din Republica Moldova cu centrul − orașul omonim. În 
componența raionului intră 45 de localități [1], populația căruia, conform datelor 
recensământului populației din 2014, era de 78996 persoane, dintre care 8100 
reprezentau populație urbană și 70896 populație rurală [2]. Raionul este amplasat în 
regiunea Câmpiei Nistrului Inferior pe o suprafață 88761,86 ha. Relieful său reprezintă 
o câmpie deluroasă, intersectată de multiple vâlcele și râpi.

Estul raionului este amplasat în lunca râului Nistru și are relieful de câmpie mai 
puțin fragmentat. Teritoriul raionului este traversat de câteva zeci de râuri, râulețe și 
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pâraie. O parte din acestea în perioada caldă a anului seacă. În limitele raionului se mai 
află 57 de obiecte acvatice artificiale cu suprafața totală de circa 1000 hectare. 

Din suprafața totală a raionului terenurile arabile ocupă 55%, culturile multianuale 
– 10,4%, pășunile – 8,8%, vegetația forestieră – 13,7%, alte terenuri neproductive – 
12,1% [3]. 

În decursul timpului și în legătură cu starea socio-economică a Republicii Moldova, 
în special a agriculturii, suprafața terenurilor cu vegetația ierboasă, conform datelor 
oficiale [4, 5], se micșorează și acest proces continuă și în prezent. În plus menținerea 
numărului necondiționat a șeptelului de animale domestice, conform datelor statistice 
[6] și lipsa reglementării timpului de pășunat pe terenurile destinate pășunatului a 
contribuit la diminuarea drastică a productivității acestora. Consecințele acestor activități 
sunt cunoscute: modificările cantitative și calitative a suprafețelor cu vegetație ierboasă 
duc la schimbarea majoră a structurii genetico-populaționale și diversității specifice a 
florei și faunei în habitatele naturale și cele construite, precum și a terenurilor în cauză 
în general [7-9].

De aceea sunt importante efectuarea cercetărilor complexe și monitorizarea privind 
starea și utilizarea terenurilor cu vegetație ierboasă în scopul elaborării unor recomandări 
și prezentării unor soluții pentru crearea și menținerea unui echilibru optimal în sistemul 
„Pășuni – Animale domestice”. 

În prezenta lucrare sunt elucidate unele date cu privire la starea pășunatului și 
șeptelului de animale domestice în raionul Anenii Noi și problemele persistente privind 
impactul asupra pășunilor și terenurilor adiacente.

Materiale și metode
În actualele condiţii intense a impactului antropogen, în cadru aşezărilor umane 

sau în apropierea lor au fost planificate, și/sau utilizate terenuri existente, aşa numite, 
pășuni, cu destinaţia complexă de uz comun (obștesc) și de atenuare a impactului 
tehnogen, de menţinere a unui echilibru în sistemul „OM - NATURA”. 

În studiul pășunilor din r-nul Anenii Noi şi parţial din toată republica au fost utilizate 
următoarele surse: Cadastrul Funciar al Republicii Moldova [4], Rapoartele anuale 
ale Inspectoratului Ecologic de Stat [5], Biroului Național de Statistică a Republicii 
Moldova – Anuarul Statistic al Republicii Moldova [6], alte materiale în domeniul vizat. 
În cadrul studiului au fost utilizate metodele general cunoscute: analizele sistemice, 
statistice, comparative și deductive. 

În Republica Moldova dezvoltarea şi utilizarea terenurilor și pășunilor ale 
localităţilor se efectuează în baza prevederilor Constituţiei şi în conformitate cu Legea 
privind protecţia mediului înconjurător [10], Codul funciar [11], Legea zootehniei [12], 
Legea Republicii Moldova Nr. 591-XIV din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi 
ale localităţilor urbane şi rurale [13], Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit [14]  
şi alte acte normative. 

Terenurile de pășunat, analogic altor terenuri utilizate (spații verzi), indiferent 
de apartenenţă, trebuie să servescă în deplina măsură la îmbunătăţirea calităţii 
mediului, menţinerea echilibrului ecologic şi a genofondului autohton, la îmbogăţirea 
asortimentului de plante și animale, menţinerea şi protejarea obiectelor naturale 
preţioase şi la armonizarea peisajelor în vederea realizării unei ambianţe favorabile 
desfăşurării activităţilor antropogene.
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În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 667 din 23 iulie 
2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, utilizatorii de 
păşuni trebuie să asigure respectarea presiunii admisibile asupra păşunii (PAP), care se 
exprimă în cap de animal convenţional la hectar (CAC/ha). Documentul menționat [13] 
stipulează condițiile și metodologia, precum și presiunea admisibilă asupra terenurilor 
de pășunat și condițiile de asigurare optimală a acesteia. În acest context pentru 
evidențierea impactului diferitor tipuri de animale asupra pășunilor au fost utilizate 
metodele și recomandările respective privind determinarea presiunii admisibile asupra 
păşunilor, precum și suprafaţa necesară pentru păşunat a diferitor grupe de animale.  
La determinarea valorilor acestor indicatori au fost utilizați : 

Coeficienţii de transformare pe cap de animal convenţional pentru diferite •	
categorii de animale. În cazul r-nului Anenii Noi și în scopul obținerii datelor integre 
și cu o veridicitate înaltă au fost utilizați următorii coeficienți: pentru bovine* – 1,0; 
Porcine – 0,25; Ovine si caprine de toate vârstele – 0,14.

La calcularea presiunii asupra pășunilor a fost utilizată norma încărcăturii •	
recomandată pentru raioanele de centru a țării și anume 8 unități convenționale  
la 10 ha de pășune. 

În prezenta lucrare sunt elucidate unele particularităţi ale dezvoltării şi dinamicii 
activităților de pășunat în r-nul Anenii Noi pe parcursul anilor 2005-2015. Datele au 
fost utilizate pentru crearea unei baze de date derivate, adaptate demersului curent. 
Rezultatele analizelor au permis evidenţierea unor aspecte particulare şi elaborarea 
unor caracteristici generale a obiectelor de cercetare. De asemenea sunt prezentate 
unele deducții și propuneri cu privire la ameliorarea situației în domeniul vizat. 

Rezultate și discuții
Ca regulă generală, pășunatul are efecte pozitive asupra evoluției covorului vegetal, 

diversității biologice în general, precum și fertilității solului, iar pășunatul moderat pe 
terenurile speciale stimulează creșterea cotei de furaje verzi [5,15]. Deci, în condiții de 
respectare a normativelor privind încărcăturile admise de pășunat impactul animalelor 
are un efect benefic asupra comunităților de plante. 

În conformitate cu datele de bază anuale pentru perioada anilor 2005-2015 a 
fost stabilită dinamica și caracteristicile de bază a pășunatului în raionul Anenii Noi 
(Tabelele 1-3). 

Analiza datelor factologice cu privire la indicatorii terenurilor pentru pășunat și 
a impactului asupra acestora a șeptelului de animale în r-nul Anenii Noi în perioada 
anilor 2005-2015 a demonstrat nivelul exagerat de mare a intensității pășunatului. 

Cum reiesă din tabelul 1, în ultimii ani în r-nul Anenii Noi terenurile destinate 
pășunatului, conform datelor organelor de stat [4-6] au suportat o diminuare a 
suprafețelor de la 8483,4 ha (9,56 % din teritoriul raionului) în anul 2005 până la 
7719,95 ha sau 8,7% din teritoriu în anul 2015. 

În paralel cu aceasta observăm și scăderea șeptelului de bovine – de la 11,5 la 6,0 
mii capete, și respectiv a șeptelului de ovine și caprine – de la 15,0 la 13,6 mii capete. 
În același timp s-a majorat foarte mult șeptelul porcinelor care, în esența sa nu are 
impact direct asupra pășunilor, acestea fiind întreținute în locuri speciale. Însă pentru 
întreținerea acestora deseori se folosește și vegetația pășunilor. 
* Conform datelor majoritatea o reprezintă vaci de lapte, de aceea a fost utilizat coeficientul 1. 
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Tabelul 1. Dinamica suprafețelor de pășunat și a șeptelului principalelor categorii de 
animale în r-nul Anenii Noi.

Anii Suprafața 
pășunilor, ha

Șeptelul de animale pe categorii, mii capete
Bovine Ovine și caprine Porcine

2005 8483,40 11,5 15,0 11,7
2008 8098,98 8,0 14,4 13,8
2012 7743,10 6,7 13,5 41,6
2015 7719,95 6,0 13,6 75,6

După părerea noastră, aceste devieri au avut loc ca rezultat al managementului 
neadecvat privind: terenurile respective, unele decizii administrative specifice, pășunatul 
haotic sau necontrolat. Destinaţia şi folosinţa terenurilor pentru pășunat reprezintă un 
factor important în menținerea echilibrului ecologic, în special, când acestea se situează 
pe lângă așezările umane și/sau tehnogene, dar şi un interes deosebit pentru populaţie 
(Recreație) și unele ramuri ale economiei naționale (Zoo- și Fitotehnie) și altele. 

De aceea cunoașterea stării generale a pășunilor și/sau gradului de presiune asupra 
acestora, monitorizarea periodică a acestor indicatori este un factor decisiv în toate 
cazurile de respectare a legislației și normativelor în vigoare, dar și în scopul propagării 
cunoștințelor și educației populației în domeniul vizat.

Au fost calculați parametrii de bază a presiunii existente asupra păşunilor, 
exprimate în cap de animal convenţional la hectar (CAC/ha) pentru fiecare categorie 
de animale în parte. Cum reiese din tabelele 2 și 3, bovinele prezintă impactul major 
asupra pășunilor pentru toată perioada anilor. Impactul ovinelor și căprinelor în anul 
2005 este nesemnificativ (18,23%) în comparație cu cel al bovinelor, însă pe parcursul 
anilor acesta crește relativ cu bovinele până la 31,7%. 

Tabelul 2. Rezultatele calculelor privind impactul animalelor pe categorii, cap de 
animal convențional (CAC), unități.

Anii Bovine Ovine și 
caprine

Porcine Total unități 
pentru animale 

Total unități fără 
porcine

2005 11500 2100 2925 16525 13600
2008 8000 2016 3450 13466 10016
2012 6700 1890 10400 18990 8590
2015 6000 1904 18900 26804 7904

A fost calculată și ponderea ipotetică a impactului porcinelor în unități convenționale: 
în anul 2005 acesta era de 17,7% în comparație cu impactul bovinelor, iar în următorii 
ani se atestă o creștere vertiginoasă a acestui indicator, și anume: anul 2008 – 25,2 %, 
anul 2012 – 54,8%, și anul 2015 – 70,5%. De menționat că și fără porcine impactul 
animalelor asupra suprafețelor de pășunat în cazul r-nului Anenii Noi pentru toată 
perioada de observații a depășit normativele în vigoare [13, 14]. 

Datele din tabelul 3 demonstrează că pentru utilizarea suprafețelor de pășunat 
de către șeptelul de bovine, ovine și căprine au fost necesare terenuri cu suprafețe 
mai mari de 2 ori în anul 2005 și respectiv de 1,55 în 2008, de 1,39 în 2012  
și de 1,28 ori în 2015. 
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Tabelul 3. Caracteristica parametrilor de bază ai indicatorilor de impact asupra 
terenurilor de pășunat în raionul Anenii Noi.

Anii
Suprafața 
pășunilor, 

ha 

Suprafața necesară (calculată) pen-
tru categoriile de animale, ha

Indicatorul impactului: 
(S necesară, ha / S existentă, ha)

Total ha pentru 
animale 

Total ha fără 
porcine

Calculat pentru 
toate categoriile de 

animale 

Calculat fără 
porcine

2005 8483,40 20656,25 17000,0 2,43 2,00
2008 8098,98 16832,50 12520,0 2,08 1,55
2012 7743,10 23737,50 10737,5 3,07 1,39
2015 7719,95 33505,00 9880,0 4,34 1,28

Cu totul altă situație ar fi fost în cazul implicării și şeptelului de porcine: suprafața 
terenurilor de pășunat necesară ar fi trebuit majorată de 2,43 ori în 2005, respectiv de 
2,08 în 2008, de 3,07 în 2012 și de 4,34 ori în 2015. 

Seminificația datelor obținute este foarte necesară în aprecierea mai multor factori 
obiectivi și subiectivi ale pășunatului. Majoritatea absolută a savanților și specialiștilor 
în domeniile vizate confirmă reducerea continue a vivacității speciilor și populațiilor 
acestora, schimbării accentuate a fertilității solului, reducerii treptate a potențialului de 
întreținere a animalelor domestice. Fenomenul în cauză are un caracter global și poate 
fi argumentat prin creșterea necontenită a populației, creșterea cerințelor în produse 
alimentare și ca consecințe majorării impactului asupra mediului, inclusiv asupra 
pășunilor [7-9]. 

Trebuie să fie clar, că utilizarea intensivă, de lungă durată și necontrolată a pășunilor 
pentru animalele domestice are în timp mai multe consecințe severe, care indică 
degradarea biodiversității și calității solului. mediului în general. Cu toate acestea, 
păşunatul excesiv este un fenomen specific și pentru Republica Moldova [5, 14, 15] cu 
influenţe negative asupra mediului. După cum reiese din datele analizate, șeptelurile de 
animale prevalează cu mult peste normele stabilite de capete la 1 ha de păşuni. Pentru 
a supravieţui în condiţiile de declin al economiei rurale, mulţi fermieri şi proprietari 
şi-au mărit numărul de animale, în special de ovine şi bovine. Totodată, majoritatea 
păşunilor sunt slab productive, deoarece sunt amplasate pe terenuri erodate. 

În condițiile Republicii Moldova. pășunatul în exces pe termen lung are ca consecințe 
schimbări negative a comunităților de plante de stepă: speciile valoroase se substituie 
cu cele de buruiene, are loc compactarea solului și inhibarea accentuată a plantelor. Se 
constată în majoritatea cazurilor lipsa măsurilor de ameliorare a lor, motivele fiind lipsa 
de mijloace. Cu toate acestea, în actualele condiţii intense a impactului antropogen, 
pășunile continue să reprezinte una din sursele principale pentru întreținerea animalelor 
domestice și dezvoltarea sectorului zootehnic în general. 

Analiza datelor multianuale permite obţinerea unei imagini mai ample privind 
modul şi caracterul utilizării acestor terenuri în cadru raioanelor. Datele neuniforme 
şi fluctuante pe parcursul anilor mărturisesc despre unele controverse în ce priveşte 
destinaţia şi folosinţa suprafețelor de pășunat. 

Iar, dacă luăm în considerație micșorarea treptată a suprafețelor de pășunat, în 
special formarea unor noi pe terenuri degradate etc., fenomene devenite obișnuite 
pentru Republica Moldova, problema întreținerii animalelor domestice se agravează și 
mai mult cu toate consecințele de rigoare. 
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Concluzii
Terenurile destinate pășunatului joacă un rol ecologic important în infrastructura 1. 

agriculturii. 
Impactul asupra pășunilor în raionul Anenii Noi in perioada anilor 2005-2015 2. 

a depășit substanțial normele stabilite. 
Calculele privind impactul asupra pășunilor fără porcine demonstrează o 3. 

micșorare a nivelului acestuia pe parcursul anilor. Cauzele principale sunt: micșorarea 
productivității învelișului vegetal al pășunilor, care provoacă și micșorarea numărului de 
bovine, ovine și caprine, și respectiv, majorarea numărului de porcine, pentru creșterea 
cărora în majoritatea sa utilizarea vegetației pășunilor este mai mică. 

Instituirea, utilizarea, evidenţa, menţinerea şi protecţia pășunilor necesită 4. 
organizarea şi implementarea unui management durabil, conform rigorilor şi normelor 
internaţionale.

Este necesară o propagare şi implementare eficientă a cunoştinţelor privind 5. 
utilitatea serviciilor oferite de terenurile de pășunat, importanța acestora în asigurarea 
cu hrană a unui număr rațional de animale, în menţinerea echilibrului ecologic şi a 
genofondului autohton, în armonizarea peisajelor, etc., toate fiiind direcționate în 
vederea realizării unei ambianţe favorabile desfăşurării activităţilor antropogene.
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