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STAREA IHTIOFAUNEI PRINCIPALELOR ECOSISTEME ACVATICE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA ȘI MĂSURILE DE AMELIORARE  

Dumitru BULAT, conf. cerc., dr.  

Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură, Institutul de Zoologie al MECC 

Rezumat. Lucrarea reprezintă rezultatul cercetărilor multianuale ale ihtiofaunei principalelor ecosisteme 

acvatice din Republica Moldova. Au fost relevate particularitățile succesionale ihtiofaunistice, au fost 

evidențiați factorii ecologici negativi și au fost elaborate recomandări de protecție și ameliorare a fondului 

piscicol. Astfel, în condițiile de fragmentare a cursurilor râurilor, pescuitului excesiv, poluării 

ecosistemelor acvatice din țară și, nu în ultimul rând, a schimbărilor climatice rapide, s-a constatat 

„îmbogățirea artificială” a numărului de specii de pești pe contul proceselor active de translocare 

antropocoră și autoexpansiune de noi specii oportuniste. 

Cuvinte-cheie: ihtiofaună, specie nativă, specie alogenă, factori antropici. 

 

STATE OF ICHTHYOFAUNA OF THE MAIN AQUATIC ECOSYSTEMS 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND MEASURES FOR ENHANCEMENT 

Abstract. This paper is the result of multi-annual research of the ichthyofauna of the main aquatic 

ecosystems in the Republic of Moldova. It was highlighted the particularities of ichthyofaunistics 

succession, the negative ecological factors and it was elaborated the recommendations for the protection 

and improvement of the fishery fund. Thus, in the conditions of fragmentation rivers, excessive fishing, 

pollution of the aquatic ecosystems and rapid climate changes it is noted "artificial enriching" the number 

of species, which is based on anthropocorous translocation and self-expansion of new opportunistic 

species. 

Keywords: ihtiofauna, native species, allogeneic species, antropic factors 

 

Introducere 

Analizând diverse surse științifice de specialitate cu privire la ihtiofauna 

Scopul lucrării de față este relevarea legităților succesiunilor ihtiofaunistice în 

condițiile de intensificare a presiunii antropice, stabilirea factorilor naturali și antropici 

care determină starea populațiilor și comunităților piscicole și elaborarea recomandărilor 

de ameliorare a fondului piscicol din țară. 

Acta et Coomentationes, Exact and Natural Sciences, nr. 1(7), 2019                                 ISSN 2537-6284
p. 7-21                                                                                                                               E-ISSN 2587-3644

ecosistemelor acvatice naturale de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, putem 

constata sub aspect succesional o degradare substanțială a diversității specifice autohtone 

[1-17]. Pe fundalul dispariției competitorilor puternici de talie mare urmărim progresul 

biologic al speciilor oportuniste precum: speciile de guvizi, undreaua, ghidrinul, osarul, 

gingirica,  boarța,  aterina-mică- pontică,  carasul  argintiu,  murgoiul-bălţat,  soretele, 

moşul-de-Amur  ş.a.  Prin  urmare,  în  condițiile  de  fragmentare  a  cursurilor  râurilor, 

pescuitului excesiv, poluării ecosistemelor acvatice din țară și, nu în ultimul rând, a 

schimbărilor  climatice rapide, are loc ”completarea artificială”  a listei de specii de 

pești  pe  contul  proceselor  active  de  translocare  antropocoră  și  autoexpansiune  de  noi 

specii oportuniste. 
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Metode și materiale aplicate 

Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în ecosistemele acvatice naturale și 

antropizate din Republica Moldova în perioada anilor 2004-2019. Determinarea și analiza 

materialului ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice și 

ihtiologice [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. Datele obținute au fost prelucrate 

statistic, utilizând programele STATISTICA 6,0 și Excel – 2007. 

Rezultate obținute și discuții 

Ihtiofauna fluviului Nistru 

Sub aspect succesional, diversitatea ihtiofaunistică a r. Nistru demonstrează valori 

fluctuante, în unele surse științifice figurând până la 130 specii, în majoritate catalogând 

de la 46 la 94 de taxoni [1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28, 29]. 

Investigațiile efectuate de pe r. Nistru pe parcursul anilor 2004-2019 au scos în 

evidență 75 taxoni făcând parte din 11 ordine și 18 familii: Cyprinidae (35 sp.), Gobiidae 

(9 sp.), Cobitidae (7 sp.), Percidae (6 sp.), Clupeidae (3 sp.), Gasterosteidae (2 sp.), 

Acipenseridae ( 2 sp.), Petromyzontidae (1 sp.), Esocidae (1 sp.), Nemacheilidae (1 sp.), 

Siluridae (1 sp.), Lotidae (1 sp.), Sygnathidae (1 sp.), Atherinidae (1 sp.), Centrarchidae 

(1 sp.), Odontobutidae (1 sp.), Cottidae (1 sp.), Umbridae (1 sp.) (Figura 1). 

 

Figura 1. Componența ihtiofaunei de pe r. Nistru în anii de studiu 2005-2019 

(limitele teritoriale ale Republicii Moldova) 

Analiza datelor cu privire la diversitatea ihtiofaunistică sub aspect temporar, indică 

asupra faptului că valoarea numerică a speciilor din ecosistemul r. Nistru nu suferă 

modificări substanțiale, însă nu și sub aspect calitativ, diversitatea taxonomică fiind, în 

mare parte, menținută în mod artificial prin procese active de translocare antropogenă și 

prin autoexpansiune de noi specii (Figura 2). 

 

Dumitru Bulat
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Figura 2. Diversitatea taxonomică a peștilor de pe r. Nistru (limitele RM)  

sub aspect succesional 

Acest fapt nu este valabil, însă, pentru l.a. Dubăsari, unde activitățile de fragmentare 

a albiei râului au condus la micșorarea numărului de specii în zona lacului de la 52 taxoni 

în 1951 [29], până la 40 taxoni în actualul studiu (Figura 3).  

 

Figura 3. Diversitatea taxonomică a peștilor din lacul de acumulare Dubăsari  

(în limitele Republicii Moldova) sub aspect succesional 

În urma analizei comparative sub aspect succesional a indicilor ecologici ai 

speciilor de pești din l.a. Dubăsari, se poate constata următorul tablou ihtiofaunistic 

(Tabelul 1): 

Tabelul 1. Dinamica abundențelor relative în capturi la unele specii de pești din 

lacul Dubăsari 

Specia 

Abundența relativă în capturi (Ar %) 

1955-

1959* 

1980-

1985** 

1998-

2010*** 

2006-

2014**** 

2015-

2019***** 

1 
Acipenser ruthenus (Linnaeus,1758) 

Cegă 
1,25 0,1 0,04 - - 

2 
Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) 

Păstrăv indigen 
<0,01 - - - - 

3 Esox lucius Linnaeus,1758 Știucă 0,50 <0,01 3,2 3,88 2,01 

4 
Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758 

Crap 
0,65 3,66 2,0 1,12 1,44 

5 
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras 

argintiu 
0,14 6,57 1,8 7,02 8,75 

State of ichthyofauna of the main aquatic ecosystems in the Republic of Moldova
and measures for enhancement
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6 
Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană 

comună 
0,64 0,3 0,3 1,26 0,80 

7 
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 

Scobar 
9,35 0,3 0,03 0,51 1,20 

8 Gobio/Romanogobio Specii de porcușori 2,44 1,27 1,05 - - 

9 Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică 3,40 26,7 13,01 5,90 5,22 

10 Ballerus sapa (Pallas, 1814) Ocheană 12,7 10,5 2,9 0,98 1,04 

11 
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) 

Cosac 
<0,01 0,2 - - - 

12 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă 0,07 0,06 0,1 - - 

13 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaș 5,42 0,6 0,1 0,61 0,40 

14 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babușcă 

 Rutilus heckelii (Nordmann,1840) 

Tarancă 

11,19 17,3 29,6 21,99 14,37 

15 Rutilus frisii (Nordmann,1840) Vîrezub 0,46 0,2 1,3 - 2,65 

16 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat 2,40 3,62 0,3 1,50 2,25 

17 
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

Clean 
4,15 <0,01 0,1 0,23 1,12 

18 
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 

Sabiță 
1,49 - - - - 

19 
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

Văduviță 
0,46 <0,01 1,1 - - 

20 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 

Clean mic 
0,86 <0,01 10,6 - 0,16 

21 
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 

1758) Roșioară 
0,43 0,4 0,8 5,33 1,69 

22 
Hypophthalmichthys molitrix 

(Valenciennes, 1844) Sânger 
- 0,3 0,7 0,75 0,56 

23 
Hypophthalmichthys nobilis 

(Richardson, 1845) Novac 
- 0,5 0,5 0,56 0,40 

24 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 

1844) Cosaș 
- 0,1 0,2 0,19 0,16 

25 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

Obleț 
17,20 12,3 18,1 23,16 16,37 

26 
Leucaspius delineatus (Heckel,1843) 

Fufă 
? 0,2 0,1 0,51 - 

27 Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn 0,49 0,8 0,1 0,23 0,56 

28 Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban 11,55 5,9 7,5 18,30 11,56 

29 
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

Șalău 
3,85 6,39 1,2 2,76 2,97 

30 
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 

1758) Ghiborț 
9,02 0,4 0,1 3,18 0,24 

Notă: *- [32], **− datele din Rapoartele Inspectoratului Piscicol de Stat, ***− datele din 

Rapoartele Serviciului Piscicol de Stat și al Institutului de Zoologie al AȘM; ****−[1]; 

*****− datele obținute cu ajutorul plaselor staționare în aa. 2015-2019 

 

 Valorile cantitative ale speciei alogene carasul argintiu sunt într-o continuă 

creștere, demonstrând un potențial adaptiv de excepție (Ar (aa. 1955-1959) − 0,14%, Ar 

(aa.1980-1985) − 6,57%, Ar (aa. 2006-2014) − 7,02%, Ar (aa. 2015-2019) − 8,75 %). 

 Din capturi au dispărut reprezentanții migratori și semimigratori ca sturionii, 

salmonidele, clupeidele și sabița. De asemenea, se constată depresia numerică la 

Dumitru Bulat
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ghiborțul comun (Ar (aa.1955-1959) − 9,02%, Ar (aa. 2006-2014) – 3,18% Ar (aa. 2015-2019) – 

0,24%).  

 Vârezubul a format, în condiții de izolare spațială, o populație locală cu efective în 

creștere continuă (Ar (aa.1955-1959) − 0,46%, Ar (aa. 2006-2014) − 0%, Ar (aa. 2015-2019) − 

2,65%). Astfel, dinamica pozitivă a populației locale de vârezub se datorează 

procesului activ de decolmatare a boiștilor după inundațiile majore din aa. 2008, 

2010 și abundenței înalte a resurselor trofice caracteristice reprezentate de 

dreissenă. 

 În urma calamităților naturale majore din 2008 și 2010, au crescut efectivele 

speciilor reofile de pești în comparație cu anul 1998 [4], precum: mreana comună 

(Ar (aa. 2015-2019) − 0,80%), cleanul (Ar (aa. 2015-2019) − 1,12%), scobarul (Ar (aa. 2015-

2019) − 1,20%), ocheana (Ar (aa. 2015-2019) − 1,04%), morunașul (Ar (aa. 2015-2019) − 

0,40%), cleanul mic (Ar (aa. 2015-2019) − 0,16%), deși acestea rămân net inferioare 

celor din perioada anterioară construcției barajului Dubăsari [32].  

 În prezent, speciile eudominante (D5>10%) din lac sunt, conform datelor colectate 

prin pescuitul cu plasele staționare, oblețul (Ar (aa. 2015-2019) − 16,37%), babușca (Ar 

(aa. 2015-2019) − 14,37%) și bibanul (Ar (aa. 2015-2019) −11,56 %). Speciile dominante 

(D4) sunt carasul argintiu (Ar (aa. 2015-2019) − 8,75%) și plătica (Ar (aa. 2015-2019) − 

5,22%). 

 Ponderea ciprinidelor asiatice introducente și crapului de cultură se menține în lac, 

în pofida populărilor sistematice și a pătrunderilor accidentale, la valori 

nesemnificative din cauza extragerilor intense prin pescuit. 

 În ultimii ani se constată o ameliorare ușoară a sporurilor populaționale de plătică, 

avat, șalău, crap și somn ca rezultat al îmbunătățirii condițiilor de reproducere.  

Ihtiofauna râului Prut 

Investigațiile efectuate în bazinul râului Prut pe parcursul anilor 2010-2019 au scos 

în evidență o diversitate ihtiofaunistică constituită din 57 specii de pești, atribuite la 11 

ordine și 16 familii: Ord. Petromyzontiformes, fam. Petromyzontidae (1 sp.); Ord. 

Acipenseriformes, fam. Acipenseridae (1 sp.); Ord. Salmoniformes, Fam. Salmonidae (1 

sp.), Ord. Clupeiformes, fam. Clupeidae (1 sp.); Ord. Esociformes, fam. Esocidae (1 sp.); 

Ord. Cypriniformes, fam. Cyprinidae (27 sp.), fam. Nemacheilidae (1 sp.), fam. Cobitidae 

(6 sp.); Ord. Siluriformes, fam. Siluridae (1 sp.); Ord. Gadiformes, fam. Lotidae (1 sp.); 

Ord. Gasterosteiformes, fam. Gasterosteidae (2 sp.); Ord. Sygnathiformes, fam. 

Sygnathidae (1 sp.); Ord. Perciformes, fam. Percidae (6 sp.), fam. Gobiidae (5 sp.), fam. 

Centrarchidae (1 sp.), fam. Odontobutidae (1 sp.) (Figura 4). 
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Figura 4. Componența ihtiofaunei r. Prut (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova) 

în anii de studiu 2010-2019 

Rezultatele evaluării diversității ihtiofaunistice în diferite ecosisteme acvatice ale 

bazinului r. Prut sunt prezentate în următoarea diagramă (Figura 5). 
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Figura 5. Componența ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din bazinul r. Prut 

(în limitele teritoriale ale Republicii Moldova, aa. 2010-2019)  

Astfel, la nivel de bazin (în limitele Republicii Moldova), s-au identificat 57 specii 

de pești, în ecosistemul lacului Beleu – 45 sp., în bălțile Manta – 39 sp., în l.a. Costești-

Stânca – 32 sp. de pești (Figura 5). 

Pentru a evidenția succesiunile ihtiofaunistice din ultimele decenii și starea 

structural-funcțională a populațiilor de pești din ecosistemul r. Prut, s-a recurs la analiza 

literaturii existente în domeniu, inclusiv la propriile rezultate [1, 3, 4, 10, 11, 33] (Figura 

6). 
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Figura 6. Diversitatea ihtiofaunistică a r. Prut sub aspect succesional 
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În pofida faptului că r. Prut conține un număr mai mic de specii de pești în 

comparație cu r. Nistru, ponderea celor cu statut divers de raritate este mai înaltă, ceea ce 

reprezintă un indicator ferm al bunăstării ecologice mai favorabile. 

După inundațiile majore din 2008 și 2010, în ecosistemul r. Prut au pătruns cantități 

semnificative de ciprinide asiatice introducente și rasele de cultură ale crapului european, 

iar în l.a. Costești-Stânca a fost semnalată specia alogenă de cultură păstrăvul curcubeu. 

De asemenea, inundațiile au provocat întrepătrunderea parțială a zonelor piscicole și 

decolmatarea boiștilor, pătrunzând activ din amonte specii reofile ca: mreana comună, 

cleanul, scobarul, morunașul, câra balcanică (mai abundente în perioada de toamnă), iar 

din aval și-au extins aria de răspândire soretele, moșul-de-Amur, umflătura-golașă-

pontică, ghiborțul-de-Dunăre, dunărița, porcușorul-de șes, undreua, guvidul-de-baltă 

ș.a.  

Abundența relativă a speciilor de pești din capturile obținute cu diverse unelte de 

pescuit (inclusiv prin electronarcoză) și în diferite puncte de colectare, situate pe l.a. 

Stânca-Costești în anul de studii 2014, sunt reflectate în următoarea diagramă (Figura 7) 

[34]. 

 

Figura 7. Abundența relativă a capturilor din acumularea Stânca-Costești (a. 2014) 

 

Conform valorilor obținute, pentru lacul Costești-Stânca se evidențiază un grup 

alcătuit din două specii eudominante din punct de vedere numeric: oblețul − Alburnus 

alburnus, specie euritopă cu ciclul vital scurt, care atinge o pondere de 29,02%, și 

bibanul − Perca fluviatilis, cu o abundență relativă de 22,36% și care, fiind un răpitor 

facultativ, se adaptează foarte bine în condițiile lacurilor de acumulare (formând două 

ecofene) [1]. Aceste două specii eudominante (D5) sunt urmate de un grup din trei specii 

dominante (D4): Sander lucioperca cu 9,15%, specie ihtiofagă de importanță economică 

și biomeliorativă majoră, Rutilus rutilus, specie tolerantă de talie medie, omnivoră și 

euritopă cu 8,81% din captură și Abramis brama, specie lemno-reofilă, omnivoră, cu 

5,67% din captură. Abundența șalăului a fost sporită, probabil, prin intervenția 

Serviciului Piscicol al Republicii Moldova care a anunțat, în anul 2014, introducerea de 
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cuiburi conținând circa două milioane de icre embrionate aduse din lacul Razelm. Este 

necesar de accentuat că în urma acestei campanii de pescuit lista speciilor de pești din lac 

s-a completat cu un taxon nou de origine alogenă, păstrăvul curcubeu − Oncorhynchus 

mykiss (Walbaum, 1792), care a pătruns, cel mai probabil, accidental din gospodăriile 

piscicole situate în amonte în timpul inundațiilor majore din anii 2008, 2010 [238]. 

Specia a fost identificată repetat în capturi la sfârșitul primăverii anului 2019, când a avut 

loc creșterea bruscă a nivelului apei din lac. 

În urma studiilor multianuale efectuate asupra ihtiofaunei rr. Nistru și Prut (în 

limitele teritoriale ale Republicii Moldova), a devenit posibilă elucidarea aspectelor 

comparative între aceste două mari macroecosisteme acvatice. Deși bazinul Dunării (din 

care face parte r. Prut) și al Nistrului sunt separate prin bariera geografică, ihtiofauna lor 

are foarte multe puncte de tangență. Similitudinea mare se datorează platformei 

continentale de mică adâncime între gurile Dunării și limanul nistrean, care arată că, în 

perioadele glaciare, Nistrul a fost un afluent al Paleo-Dunării inferioare [35]. În pofida 

acestui fapt, caracteristicele hidrobiotopice și amenințările antropice deosebite au scos în 

evidență unele particularități ihtiofaunistice distinctive: 

 Conform diversității și ponderii speciilor de pești cu statut divers de raritate, t. Nistru 

cedează semnificativ r. Prut (morunașul, ocheana, sabița, văduvița, pietrarul, fusarul, 

beldița, mreana vânătă, mihalțul, râmbița, dunărița ș.a.), fapt ce indică o presiune 

antropică mai mare asupra ecosistemului fluvial. 

 Ghilda ecologică a speciilor bentonice (ca somnul european, morunașul, mreana 

comună, mreana vânătă, scobarul, mihalțul ș.a.) este mai bine reprezentată în r. Prut (din 

cauza particularităților hidrobiotopice specifice). 

 Speciile de ghiborți, porcușori și reprezentanții genului Sabanejewia sunt mai 

frecvente în capturile din r. Prut (cu excepția zborișului care lipsește – Gymnocephalus 

acerina), iar reprezentanții complexului Cobitis sp. dețin o constanță mai mare de 

întâlnire în r. Nistru. 

 Clupeidele migratoare (Scrumbia-de-Dunăre, rizeafca, gingirica) sunt mai bine 

reprezentate în r. Nistru (cu excepția rizafcei, care migrează în masă pe traseul: Marea 

Neagră → Dunăre → Prut inferior → lacul Beleu). 

 Printre speciile semimigratoare de pești, se constată că sabița este pe cale de dispariție 

în r. Nistru, pe când în r. Prut specia dată demonstrează o dinamică pozitivă a efectivelor. 

Vârezubul în r. Nistru a format două populații cu efective în crește, pe când în r. Prut 

specia lipsește. 

 Valorile cantitative ale speciilor interveniente de pești (ca sp. de guvizi, undreaua, 

ghidrinul, osarul, gingirica, aterina mică pontică ș.a.) în r. Nistru sunt mult mai înalte 

decât în r. Prut. 
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  Abundența mai mare a ghiborțului comun oxifil din l.a. Costești-Stânca, inclusiv a 

unor specii reofile de pești ca mreana comună, morunașul, cleanul, scobarul, ocheana, 

porcușorii, somnul ș.a., presupune o stare ecologică mai favorabilă în comparație cu 

acumularea Dubăsari, lacul Costești-Stânca fiind un ecosistem antropizat de vârstă încă 

relativ ”tânără”. 

  Producția piscicolă și valorile creșterilor individuale a speciilor de pești din 

acumularea Costești-Stânca sunt mai înalte decât în lacul Dubăsari și indică o bază trofică 

furajeră mai bogată [1].  

Protecția diversității ihtiofaunistice și exploatarea rațională a resurselor piscicole 

Actul normativ intern care protejează diverse specii de plante și animale (inclusiv 

peștii) este Legea Cărții Roșii Nr. 325 din 15.12.2005, care prevede editarea și 

actualizarea periodică a listei speciilor cu statut divers de raritate [36]. Lista Roșie a 

oricărui stat trebuie să reflecte, în mod obiectiv, starea în care se află speciile amenințate 

în limitele teritoriului național și să fie relativ independentă de oricare act normativ 

internațional (de un real folos pot fi însă informațiile furnizate de Listele Roșii ale țărilor 

vecine) [37]. Prima ediție a Cărții Roșii a fostei RSSM a apărut în anul 1978 [38]. La 

compartimentul ”Animale”, aceasta cuprindeau doar 29 specii (pești – 0 sp., reptile – 4 

sp., păsări – 17 sp. și mamifere – 8 sp.). În Cartea Roșie, ed. II-a din 2001, se regăsesc 13 

specii de pești [39]. Acest număr încă redus este completat în ediția a III-ea, care 

enumeră de acum 24 specii de pești [40] și cu certitudine, în viitorul apropiat, numărul 

speciilor amenințate de pești se va majora (Figura 8).  
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Figura 8. Numărul speciilor de pești incluse în edițiile Cărții Roșii 

 a Republicii Moldova 

Pentru speciile rare de talie mică (țiparul, câra balcanică, câra baltică, dunărița, 

țigănușul, boișteanul, beldița, grindelul, cernușca, unele specii de porcușori, 

zglăvoacele, caspiosoma, cnipovicia cu coadă lungă ș.a.) limitarea sau interzicerea 

pescuitului nu va avea niciun efect scontat din cauza interesului economic mic și 

inaccesibilității înalte în metodele tradiționale de pescuit. Populațiile acestor specii sunt, 

de regulă, mici și se găsesc pe o arie limitată sau intens fragmentată. Astfel, interdicția de 

pescuire a acestor taxoni este deseori una dezavantajoasă, dând iluzia organelor 
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competente și instituțiilor abilitate că, prin adoptarea acesteia, se realizează protecția 

speciilor, dar, de fapt, astfel se abate atenția de la adevăratul pericol care le amenință. 

Protecția acestora poate fi efectuată doar prin instituirea zonelor cu statut special unde 

au fost semnalate sau prin reconstruirea habitatelor caracteristice și prin crearea 

condițiilor favorabile de reproducere naturală, și numai ulterior, dacă este necesar, prin 

populări.  

Pentru speciile de talie mare, supuse unei presiuni pescărești înalte, recomandăm, în 

primul rând, supravegherea eficientă a regimului de interdicției a pescuitului și crearea 

condițiilor normale pentru reproducerea naturală, iar, numai ulterior, efectuarea 

lucrărilor de reproducere în captivitate și de repopulare. Această afirmație este 

deosebit de oportună pentru reprezentanții migratori și semimigratori de talie mare și 

medie, în cazul cărora orice manipulare vizând repopularea este sortită eșecului fără a 

asigura o protecție adecvată în perioada migrațiilor de masă.  

O măsură deosebit de importantă de protecție a biodiversității ihtiofaunistice și 

majorare a producției piscicole este asigurarea condițiilor favorabile de reproducere 

naturală prin reglarea corectă a nivelului apei. Considerăm această măsură drept cea mai 

importantă, beneficiile majore obținute fiind net superioare față de celelalte activități de 

protecție a fondului piscicol.  

Investigațiile multianuale demonstrează că pentru l.a. Dubăsari și Costești-Stânca, 

este recomandată asigurarea, în măsura posibilităților, a creșterii constante a nivelului 

apei în timpul perioadei de reproducere (pentru inundarea boiștilor), micșorarea treptată a 

nivelului apei cu un metru în luna iulie și o micșorare repetată înainte de stabilirea 

podului de gheață. Această dinamică anuală a regimului hidrologic va permite asigurarea 

succesului reproducerii diferitelor specii de pești, dezvoltarea și creșterea puietului în 

condiții optimale, mineralizarea și dezinfectarea substratului reproductiv și acoperirea cu 

vegetație acvatică a boiștilor, pregătindu-le pentru viitorul an reproductiv.  

În sectoarele de albie este recomandat ca, imediat după topirea podului de gheață, să 

se efectueze curățarea (spălarea) boiștilor de resturile de vegetație moartă prin asigurarea 

unui flux maximal al debitului timp de patru-cinci zile consecutiv (de exemplu, în r. 

Nistru − 700-800 m
3
/s în aval de lacul Novodnestrovsk) [5]. Ulterior, timp de măcar o 

lună (mijlocul lunii aprilie – mijlocul lunii mai), trebuie menținut un nivel al apei pe cât 

posibil de ridicat, ceea ce va permite inundarea luncilor, iar peste două-trei săptămâni de 

la finalizarea perioadei reproductive, maxima hidrologică trebuie repetată, facilitând, 

astfel, ieșirea reproducătorilor și a puietului din zonele inundate. 

Pentru majorarea potențialului reproductiv în zonele cu deficit de boiști ar fi cazul 

să se construiască și să se instaleze cuiburi artificiale pentru depunerea icrelor: în lacul 

Dubăsari – 7−8 mii, în lacul Cuciurgan – 5−6 mii, la Costești-Stânca – 2−3 mii, în bălțile 

Manta – 2 mii, în lacul Beleu – 1 mie.  
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Pentru speciile litofile, în calitate de substrat artificial este folosit pietrișul de 

dimensiuni medii cu diametrul de până la 5−10 mm. Astfel, pentru sturioni, substraturile 

artificiale reprezintă niște grămezi mari și numeroase de pietriș cu înălțimea de 30 cm, 

având o suprafață totală de 3−5 ha. Substraturile acestea sunt localizate direct în albie, la 

o viteză de curgere a apei de 1−2 m/s și la o adâncime de 3−5 m.  

La asigurarea condițiilor favorabile pentru reproducerea naturală a speciilor de pești 

pot contribui și anumite măsuri legislativ-administrative de modificare a termenilor 

prohibiției anuale, care trebuie să fie deplasată cu o lună mai devreme, de la 1 martie 

până la 15 iunie, pentru a asigura: 1. protecția integrală a speciilor de pești cu reproducere 

timpurie ca știuca, văduvița, bibanul, scobarul, avatul ș.a. și 2. contracararea 

braconajului pe traseele de migrație spre boiști (migrațiile prereproductive fiind cel mai 

intense în prima jumătate a sezonului vernal).  

Activitățile de protecție și conservare a diversității ihtiofaunistice sunt de 

neconceput fără îmbunătățirea calității apei și cuprind, în principal, două mari grupe de 

activități: structurale și nonstructurale. Din cele structurale, amintim: construcția de noi 

stații tehnologice de tratare a apelor uzate (mai ales în or. Soroca), modernizarea celor 

vechi, îmbunătățirea practicilor agricole, îmbunătățirea condițiilor de stocare și 

depozitare a deșeurilor, dezvoltarea sistemului de canalizare ș.a. Printre activitățile 

nonstructurale ale managementului resurselor acvatice, amintim: dezvoltarea și 

implementarea de standarde stricte, formarea personalului înalt calificat, amendarea 

legislației interne existente cu privire la gospodărirea apelor și a resurselor biologice 

acvatice, crearea companiilor de informare și educare ecologică a populației.  

Concluzii 

1. În prezent, diversitatea ihtiofaunistică a Republicii Moldova este influențată, în cea 

mai mare măsură, de factorii antropici și de modificările climatice. Sub aspect 

succesional, se constată „majorarea artificială” a bogăției de specii pe contul 

proceselor active de autoexpansiune secundară și de translocare antropocoră. La 

nivel de biotop, conform concepției piramidei stabilității ecosistemice, în condițiile 

de fluctuații mari ale gradienților de mediu și de întețire a cataclismelor naturale, 

vor domina câteva specii generaliste oportuniste cu potențial invaziv major, 

reprezentate prin numeroase forme ecologice locale. 

2. Investigațiile efectuate în r. Nistru pe parcursul anilor 2004-2019 au pus în evidență 

75 de specii aparținând la 11 ordine și 17 familii: Petromyzontidae (1 sp.), 

Acipenseridae ( 2 sp.), Clupeidae (3 sp.), Esocidae (1 sp.), Umbridae (1 sp.), 

Cyprinidae (35 sp.), Nemacheilidae (1 sp.), Cobitidae (7 sp.), Siluridae (1 sp.), 

Lotidae (1 sp.), Gasterosteidae (2 sp.), Sygnathidae (1 sp.), Atherinidae (1 sp.), 

Percidae (5 sp.), Gobiidae (9 sp.), Centrarchidae (1 sp.), Odontobutidae (1 sp.), 

Cottidae (2 sp.). 
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3. Investigațiile efectuate în bazinul r. Prut pe parcursul anilor 2010-2019 au scos în 

evidență o diversitate ihtiofaunistică de 56 de specii, atribuite la 10 ordine și 15 

familii: fam. Petromyzontidae (1 sp.), fam. Acipenseridae (1 sp.), fam. Clupeidae (1 

sp.). fam. Esocidae (1 sp.), fam. Cyprinidae (27 sp.), fam. Nemacheilidae (1 sp.), 

fam. Cobitidae (5 sp.), fam. Siluridae (1 sp.), fam. Lotidae (1 sp.), fam. 

Gasterosteidae (2 sp.), fam. Sygnathidae (1 sp.), fam. Percidae (6 sp.), fam. 

Gobiidae (5 sp.), fam. Centrarchidae (1 sp.), fam. Odontobutidae (2 sp.). 

4. S-a constatat că r. Nistru cedează semnificativ r. Prut după diversitatea și ponderea 

speciilor de pești cu statut divers de raritate, fapt ce indică o presiune antropică mai 

mare asupra ecosistemului fluvial. 

5. În condițiile fragmentărilor de hidrobiotop ale albiilor rr. Nistru și Prut și 

intensificării pescuitului ilicit cu efect selectiv, au fost puternic afectate populațiile 

speciilor de talie medie și mare. Pe fundalul acestor modificări negative, se constată 

progresia biologică a speciilor cu ciclul vital scurt de origine alogenă și 

intervenientă, cu un potențial expansiv și invaziv major.  

Recomandări 

Recomandările de redresare și de ameliorare a stării ihtiofaunei din bazinul rr. 

Nistru și Prut includ:  

1. Reconstrucția habitatelor speciilor de interes comunitar și extinderea ariilor 

protejate de stat;  

2. Reducerea poluărilor și interzicerea lucrărilor de degradare a integrității 

hidrobiotopice; 

3. Perioada de prohibiție anuală trebuie deplasată cu o lună mai devreme, de la 1 

martie la 15 iunie, pentru protejarea speciilor cu reproducere timpurie și pentru 

asigurarea migrațiilor prereproductive; 

4. Monitorizarea mai strictă a activității de pescuit și înăsprirea sancțiunilor existente; 

5. Reproducerea în captivitate și repopularea rr. Nistru și Prut cu specii indigene de 

pești de importanță ameliorativă, conservativă și economică; 

6. Efectuarea pescuitului ameliorativ al speciilor cu potențial invaziv major; 

7. Colaborarea mai strânsă la nivel interstatal și interinstituțional în domeniul 

protecției și gestionării durabile a resurselor piscicole. 

 

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului naţional de cercetări fundamentale 15.817.02.12F: 

”DIVERSITATEA, STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA COMPLEXELOR FAUNISTICE NATURALE ŞI 

ANTROPIZATE ÎN CONTEXTUL FORTIFICĂRII STRATEGIEI SECURITĂŢII NAŢIONALE A 

REPUBLICII MOLDOVA” 

și aplicative 15.817.02.27A: "STABILIREA STRUCTURII, FUNCŢIONARII, TOLERANŢEI 

COMUNITĂŢILOR DE HIDROBIONŢI ŞI DEZVOLTAREA PRINCIPIILOR ŞTIINŢIFICE ALE 

MANAGEMENTULUI BIOPRODUCTIVITĂŢII ECOSISTEMELOR ACVATICE". 
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Rezumat. Progresul tehnico-științific a condus la înrăutățirea situației ecologice din mediul ambiant cu 

impact negativ asupra sănătății umane. Efectul terapeutic al multor specii de plante se datorează 

substanțelor biologic active. În articol este propus un punct de vedere privitor la cercetarea flavonoidelor 

ca substanțe biologic active și la determinarea conținutului și factorilor care influențează acumularea lor 

în mugurii și frunzele arborilor de mesteacăn. 

Cuvinte–cheie: substanțe biologic active, flavonoide, metoda spectrofotometrică, spectre de absorbție, 

reacții calitative, glicozide, luteolină, rutină, antioxidanţi. 

 

PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

FROM THE BUDS AND LEAVES OF THE BIRCH TREE 

Abstract. Technical and scientific progress has led to a worsening environmental situation in the 

environment with a negative impact on human health. The therapeutic effect of many plant species is due 

to biologically active substances. This article proposes a point of view on the research of flavonoids as 

biologically active substances, the determination of the content and factors influencing their accumulation 

in buds and leaves of birch trees. 

Key words: biologically active substances, flavonoids, spectrophotometric method, absorption spectra, 

qualitative reactions, glycosides, luteolin, routine, antioxidants. 

 

Realitatea zilelor noastre arată că secolul trecut a fost perioada celor mai mari 

descoperiri și transformări ale civilizației omenești, dar și a celor mai complexe și 

nebănuite efecte asupra vieții. Deteriorarea stării ecologice a mediului conduce în mod 

inevitabil la încălcarea statutului imun al organismului uman, de aceea una din 

principalele obiective ale științei moderne constă în cercetarea minimalizării 

ingredientelor de natură chimică din produsele farmaceutice și cele alimentare prin 

înlocuirea lor cu cei naturali.   

Utilizarea frecventă a plantelor atât în scop terapeutic, cât și în alimentație impune o 

cunoaștere profundă a substanțelor biologic active din vegetale – pe care se axează 

potențialul lor antioxidant – în vederea protecției sănătății consumatorului. Substanțele 

biologic active prezintă o grupă de substanțe organice sau anorganice, care, consumate în 

cantități foarte mici, produc efecte pronunțate asupra organismului viu. Mesteacănul se 

consideră una din cele mai valoroase specii de arbori din flora spontană ca sursă 

importantă de substanțe biologic active. Mesteacănul întrunește peste 120 specii, însă în 

Republica Moldova mai răspândite sunt speciile Betula pendula și Betula pubescens. 
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Substanțele biologic active din mesteacăn sunt repartizate în frunze, muguri, sevă și 

ciupercă (Tabelul 1).  

Tabelul 1. Mesteacănul – sursă de substanțe biologic active 

Materialul 

vegetal 
Substanțe biologic active 

Mugurii 
Uleiuri eterice (8%), flavonoide(apigenină, rutină, kempferol, quarcetină, 

luteolină), alcaloizi, cumarine, acid ascorbic, tanine, gudron de mesteacăn 

Frunzele 
Flavonoide( rutină, quarcetină, ghiperozide ), tanine, saponine uleiuri eterice, 

acid ascorbic, acizi fenoxicarboxilici, cumarine, alcooli triterpenici, alcolizi 

Scoarța Flavonoide(betulina), cumarine, compuși polifenolici, tanine, terpene 

Seva 
Flavonoide, vitamine, saponine, tanine , cumarine, zăharuri, macroelemente (Ca, 

Mg, Na, K), microelemente (Cu, Mn, Fe, P) 

 

Ambele specii de mesteacăn se folosesc, datorită aspectului deosebit de frumos, în 

arhitectura peisajeră. Cu toate acestea, ambele specii sunt plante multifuncționale, cu 

enorme beneficii farmaceutice, ecologice, economice și sociale. Mesteacănul prezintă 

una din sursele esențiale de reabilitate a mediului ambiant ecologic. 

Cercetarea în mesteacăn a prezenței și conținutului substanțelor biologic active sub 

formă de flavonoide impune standardizarea acestei materii pentru a fi prelucrată și 

utilizată corect [1, p. 26]. Scopul cercetării a fost evaluarea conținutului de flavonoide și 

stabilirea impactului unor factori asupra dinamicii acumulării lor în materialul vegetal 

al plantei de mesteacăn. 

Materiale și metode 

Materialul vegetal pentru cercetare (mugurii și frunzele) au fost colectate de la 

speciile de mesteacăn Betula pendula și Betula pubescens în perioada lunilor martie-

octombrie 2018. Probele au fost colectate de pe mai multe plante care fac parte din 

aceeași specie, de pe terenuri bine luminate de soare și de pe terenuri mai puțin luminate 

(locuri umbrite din pădure).  

Pregătirea corectă a probelor pentru cercetare influențează direct asupra 

conținutului de flavonoide. Frunzele proaspăt colectate conțin 80-85 % de apă. Sub 

acțiunea unor enzime, care se găsesc în frunze în cantități majore și posedă o activitate 

sporită în mediu apos, substanțele biologic active din frunze și muguri se distrug ușor 

prin alterare.  

Uscarea a materialului vegetativ, efectuat la umbră, în încăperi aerisite (umiditatea 

să fie nu mai mare de 10%), păstrează flavonoidele și alte substanțe biologic active în 

probele cercetate [2, p. 36]. 

Extracția flavonoidelor din frunze și muguri este o operațiune de separare și 

purificare a componentelor dintr-un amestec omogen sau eterogen prin dizolvare 

selectivă în diferiți solvenți în funcție de solubilitate. Pentru o extracție maximă a 

flavonoidelor o mare importanță are gradul de macerare a probei, temperatura, natura și 
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concentrația solventului, timpul acordat extracției etc. Pentru extragerea flavonoidelor din 

materialul vegetativ cercetat, s-a folosit în calitate de solvent alcoolul etilic cu partea de 

masă de70%, la temperatura de 60℃, prin încălzire în baie de apă timp de 2 ore.  

Cercetarea prezenței flavonoidelor în probele extrase din muguri și frunze s-a 

efectuat cu ajutorul reacțiilor calitative cu scopul identificării prezenței unor sau altor 

reprezentanți ai flavonoidelor, deoarece o reacție specifică pentru toate flavonoidele nu 

există. Cele mai importante reacții calitative pentru stabilirea prezenței flavonoidelor în 

mugurii şi frunzele de mesteacăn au fost următoarele: 

 Proba Chinoda (proba cianidinică) - la reducerea flavonoidelor cu hidrogen în 

prezența Mg și a HCl concentrat; dacă ele sunt prezente sub formă de flavani apare 

culoare oranj, flavanolii dau culoare roz până la zmeuriu; 

 Proba Briant - apariția culorii galbene în soluție după adăugarea octanolului a 

demonstrat prezența glicozidelor; 

 Reacția cu săruri ale Fe(III) - formează compuși complecși de culoare neagră, dacă 

sunt prezenți trihidroxiderivați sau verde dacă sunt dixidroxiderivați ai flavonoidelor; 

 Reacția cu soluție alcoolică de bază alcalină(10%) - flavonii, flavanolii, flavanonii 

se dizolvă ușor în alcool cu formarea fenolaților de culoare galben-oranj; 

 Reacția cu diazocompușii (acidul sulfanilic) - flavonoidele formează o colorație 

oranj, roșu sau vișiniu.[3, p. 36]. 

Principalele clase de flavonoide din muguri și frunze de mesteacăn sunt prezentate în 

Figura1. 

     

Antocianidine    Flavonoli    Flavanone 

   

Flavanoli    Flavone 

Figura 1. Forme structurale ale principalelor clase de flavonoide 

Evaluarea conținutului flavonoidelor din frunzele de mesteacăn a fost efectuată prin 

cercetarea spectrofotometrică a produsului complex format dintre quarcetină cu soluția 

alcoolică de clorură de aluminiu (AlCl3) cu concentrația 1-2%, la lungimea de undă 

412nm. Indicele de absorbție a complexului format calculat pentru quarcetină este egal cu 

248 [4, p. 6 ]. 

Phytochemical research of biologically active substances from the buds and leaves of the birch tree
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Ecuația reacției cu clorura de aluminiu se prezintă în Figura 2. 

 

Figura 2. Formarea compusului complex al flavonoidelor cu AlCl3 

Determinarea conținutului de flavonoide în mugurii de mesteacăn a fost efectuată la 

fel prin cercetarea spectrofotometrică a produsului complex chelat format dintre luteolină 

cu soluția alcoolică de clorură de aluminiu de 2% la lungimea de undă de 400nm. 

Indicele de absorbție a complexului format calculat după luteolină este egal cu 549 [5, p. 

63]. 

Rezultate și discuții 

Determinarea separată a conținutului fiecărui flavonoid prezent în materialul 

vegetativ este o tehnologie dificilă și se aplică numai în cazuri mai speciale. Conținutul 

integral al flavonoidelor din muguri și frunze de mesteacăn a fost determinat după 

tehnologia propusă de savantul rus Petrova D., adaptată pentru implementare în 

cercetarea substanțelor biologic active din plantele medicinale. După extracția 

flavonoidelor cu ajutorul alcoolului etilic, probele au fost supuse cercetării 

spectrofotometrice. Spectrele optice a extractelor din mugurii de mesteacăn sunt redate în 

Figura 3și 4. 

 

Figura 3. Spectru de absorbție pentru extractul de flavonoide  

din mugurii Betula pubescens 

 

Lidia Calmutchi, Eugenia Melentiev, Mariana Spancioc



26

 

 

Figura 4.Spectru de absorbție pentru extractul de flavonoide din mugurii Betula pendula 

Conținutul de flavonoide din mugurii Betula pendula și Betula pubescens este prezentat 

în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Conținutul flavonoidelor din mugurii de mesteacăn cercetați 

Produsul vegetal 

cercetat (muguri) 

Densitatea 

optică 

Indicele de 

absobție, nm 

Umiditatea, % Conținutul de 

flavonoide, % 

Betula pendula 0,725 400 9 1.2 

Betula pubescens 1,180 400 9 2.6 

 

Conţinutul flavonoidelor din mugurii din specia Btula pubescens este mai sporită decât în 

Betula pendula şi alcătueşte 2,6%. 

Spectrele de absorbție care oglindesc acumularea flavonoidelor în frunzele de mesteacăn 

Betula pubescens sunt prezentate în Figura 5 şi 6. 

Figura 5. Spectru de absorbție a extractului din frunze Betula pubescens (luna aprilie) 

Conform calculelor efectuate după spectre se evidențiază o acumulare sporită de 

flavonoide în frunzele de Betula pubescens la sfârșitul perioadei de vegetație odată cu 

îngălbenirea frunzelor de mesteacăn.  

Phytochemical research of biologically active substances from the buds and leaves of the birch tree
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Figura 6. Spectru de absorbție a extractului hidroalcoolic  

din frunze Betula pubescens (luna august) 

Dinamica acumulării flavonoidelor în frunzele de mesteacăn pe parcursul perioadei de 

vegetație este redată în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Conținutul integral al flavonoidelor din frunzele de mesteacăn 

Perioada de 

colectare 

1.04 

2018 

1.05 

2018 

1.06 

2018 

1.07 

2018 

1.08 

2018 

1.09 

2018 

Conținutul  

flavonoidelor, % 

(terenuri iluminate) 

Betula pubescens 

7.4 3.5 3.8 2.3 2.6 2.1 

Conținutul 

flavonoidelor, % 

(terenuri umbrite) 

Betula pubescens 

5.8 2.7 3.2 2 1.9 1.8 

Conținutul  

flavonoidelor, % 

(terenuri umbrite) 

Betula pendula 

4.9 2.8 3.3 1.8 2.5 2.1 

Conținutul 

flavonoidelor, % 

(terenuri iluminate) 

Betula pendula 

3 2.2 2.6 1.5 1.7 1.3 

Procesul de acumulare a flavonoidelor pe parcursul perioadei de vegetaţie se prezintă în 

Figura 7. 

 

Figura 7. Dinamica acumulării flavonoidelor în frunze pe perioada de vegetație 
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Concluzii 

 Flavonoidele cu soluția alcoolică de AlCl3 (cu partea de masă 1-2%) formează 

compusul cu fluorescență galben-verzuie la lungimea de undă 400nm. La baza 

formării complexului participă activ grupele OH
-
 libere din pozițiile 3 și 5 ale 

flavonoidului. Aceasta este o reacție specifică folosită la determinarea conținutului 

de flavonoide din materialul vegetal terapeutic; 

 Lumina solară influențează independent acumularea flavonoidelor. În frunze de 

Betula pubescens conținutul de flavonoide crește semnificativ pe terenuri bine 

iluminate, pe când în frunzele de Betula pendula cantitatea de flavonoide scade. 

Conţinutul maxim de flavonoide în frunzele de mesteacăn a fost determinat în 

Betula pubescens în luna aprilie (terenuri umbrite) – 7,4%. Flavonoidele din muguri 

au fost calculate după luteolină: în Betula pendula ele alcătuiesc 1,2%, iar în Betula 

pubescens – 2,6%. 
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Rezumat. A fost studiată diversitatea malacologică (Mollusca, Gastropoda) din parcul ”La Izvor”; sa 

efectuat studiul variabilităţii morfometrice a cochiliei la specia Helix pomatia; au fost identificați factorii 

care duc la dispariţia gastropodelor din zona studiată.  

Cuvinte-cheie: Gastropoda, faună urbană, poluarea habitatului, variabilitate morfometrică. 

 

THE SPECIFIC COMPOSITION AND THE ANTHROPIC INFLUENCE 

ON THE MALACOLOGICAL DIVERSITY OF URBAN HABITAT (THE PARK 

"LA IZVOR", BARIERA SCULENI, THE MUNICIPALITY OF CHIŞINĂU) 

Summary. The malacological diversity (Mollusca, Gastropoda) from the park "La Izvor" was studied; the 

morphometric variability of the shell was studied in Helix pomatia; the factors leading to the 

disappearance of gastropods from the studied area were identified. 

Keywords: Gastropoda, urban fauna, habitat pollution, morphometric variability. 

 

Introducere 

În cercetarea zoologică din ultimele decenii un statut prioritar a recâștigat studiul 

faunistic. Acest lucru se datorează problemelor de conservare a diversității biologice în 

contextul distrugerii progresive a ecosistemelor naturale. 

Modificarea antropică a habitatului, în asociere cu antropohoria cu un înalt grad de 

urbanizare poate duce la crearea unor malacocenoze ce nu au analogii în ecosistemele 

naturale şi fără îndoială merită a fi studiate. În conformitate cu aceste studii a relevat şi 

modelele legate de procese de urbanizare: migraţia antropogenă a organismelor vii, 

particularitățile invaziei în biotopuri urbane, modalitățile şi rezultatele impactului uman 

asupra diferitor procese vitale ale organismelor vii. 

Materiale și metode 

Materialul de bază pentru această lucrare au servit observările, colectările efectuate 

pe teritoriul parcului ”La Izvor” în perioada anilor 2017-2018. Determinarea speciilor de 

gastropode s-a făcut după lucrările de specialitate: Kerney et al., 1984; Grossu, 1983; 

Francisco Welter-Schultles 2012. Nomenclatura utilizată este în conformitate cu lucrările 

malacologice contemporane. 

Parcul ,,La Izvor,, este adiacent străzii Calea Ieşilor și este situat în sectorul 

Buiucani în partea de nord-vest a orașului. Are o suprafața de 150 hectare, lungimea 

aproximativ 3 km, lățimea -1 km forma  este alungita direcția vest-est, îngustă pe direcția 
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nord-sudica. Constă din 3 lacuri unite cu canale, dispuse în cascadă și alimentate de râul 

Bîc. 

În vegetația ierboasă a parcului „La Izvor” sunt evidențiate fitocenoze din 

asociațiile: Potamo-Ceratophylletum submesi Pop 1962, Myriophylletum spicati Soó 

1927, Scirpo-Phragmitetum W.Koch 1926, Agrostio stoloniferae-Caricetum secalinae 

Vicherek 1973, Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis (Soó 1930) Wendelberger 

1943, Trifolio-Lolietum Krippelova 1967, Coronilleteum variae Fijalkowski 1991, 

Medicago minimae-Cerastietm semidecandri ass. nov. prov. (specii 

caracteristice:Cerastium semidecandrum, Medicago minima, Draba verna, Alyssum 

desertorum, Erodium cicutarium). 

Flora vasculară a parcurilor „Butoiaş” și „La Izvor” din Bariera Sculeni cuprinde 

peste 380 specii, 178 genuri, 76 familii din 4 clase, inclusiv 55 specii cultivate, 6 specii 

rare, ocrotite de Stat [4]. 

Rezultate și discuții 

Studiul materialului faunistic de pe teritoriul cercetat a permis identificarea a 14 

specii ce aparțin la clasa Gastropoda încadrate în 3 ordine, 11 familii și 14 genuri. Aceste 

specii constituie 9% din numărul total de moluşte identificate pentru malacofauna 

Republicii Moldova. 

Studiul malacofaunei terestre ne identifică un complex de specii care fac parte după 

cum ne indică datele din literatură din nucleul malacofaunei urbane. Aceste specii sunt: 

V. pulchella (Muller, 1774); Chondrula tridens (Muller, 1774); Deroceras reticulatum 

(Muller, 1774); Xeropicta derbentina (Krynicki, 1833); M. carthusiana (Muller, 1774); 

Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821); Helix pomatia (Linnaeus, 1758).  

Malacofauna bazinelor acvatice artificiale sa format în principal prin antropohorie 

sau zoohorie. Pentru bazinele acvatice din zona studiată au fost identificate următoarele 

specii: Anisus vortex, Radix labiata (Rossmässler, 1835), Stagnicola palustris. 

Comparând diversitatea malacologică din parcul la " La Izvor”, cu studii similare 

efectuate în parcurile “Rîşcani” și “Valea Farmecilor” observăm că printr-o diversitate 

specifică mai mare se caracterizează parcul “Valea Farmecilor” cu 32 specii, urmată de 

parcul ”La Izvor” cu 14 specii și parcul“Rîşcani” cu 10 specii (tab. 1.1).  

Tabelul 1.1. Componenţa specifică a moluştelor în parcul „Valea Farmecilor”, 

Parcul “Rîşcani”, Parcul “La Izvor” (orașul Chișinău) 

Nr. Specia Parcul “Valea 

Farmecilor” 

Parcul  

“Rîșcani” 

Parcul"  

La Izvor” 

1 Viviparus viviparus + +  

2 Valvata piscinalis +   

3 Bithynia tentaculata +   

4 Esperiana esperi +   
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5 Physa acuta +   

6 Anisus vortex  +  + 

7 Carynchium tridentatum +   

8 Radix labiates + + + 

9 Lymnala stagnalis + +  

10 Stagnicola palustris +  + 

11 Succinea putris + +  

12 Cochlicopa nitens +   

13 Oxyloma elegans   + 

14 Vallonia costata +   

15 Vallonia pulchella +  + 

16 Pupilla muscorum   + 

17 Chondrula tridens + + + 

18 Cochlodina laminata +   

19 Laciniaria plicata +   

20 Deroceras laeve +  + 

21 Deroceras suranyi +   

22 Deroceras reticulatum +  + 

23 Lehmannia marginata +   

24 Arion(Mesarion) subfuscus + +  

25 Arion circumscriptus +   

26 Vitrina pellucida +   

27 Aegopinella minor +   

28 Oxychilus draparnaudi   + 

29 Zonitoides nitidus +   

30 Helicella derbentina +  + 

31 Helicella obvia  +  

32 Monacha(Monacha) carthusiana +  + 

33 Cepaea vindobonensis + + + 

34 Helix pomatia +          + + 

35 Anodonta cygnea + +  

 TOTAL 31 10 14 

 

Este cunoscut faptul că factorii climatici pot influența caracteristicile morfometrice 

ale cochiliei gasteropodelor terestre, ce pot acționa ca un indicator al condițiilor climatice 

ale mediului. Prin urmare, în mai multe studii de mediu dedicate analizei stării diferitelor 

zone naturale, o atenție deosebită este acordată studierii semnelor morfometrice a 

cochiliei la moluște terestre.  

The specific composition and the anthropic influence on the malacological diversity of urban habitat
(the park "La izvor", bariera Sculeni, the municipality of Chisinau)
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Unul din obiectivele studiului este de a studia caracteristicile de variabilitate a 

parametrilor morfometrici a cochilii la specia Helix pomatia, determinarea gradul de 

corelare între diferiții indicatori ai cochiliei, pentru a evalua relaţia dintre parametrii 

cochiliei şi condiţiile climatice.  

Comparând datele variabilității conchiometrice la o populație din pădurea 

Boldurești (r-l Nisporeni), și cu datele obținute  la o populație de Helix pomatia din 

Parcul ”La Izor” am observat că dintre parametrii morfologici studiaţi a cochiliei cei mai 

variabili sau dovedit a fi: înălțimea cochiliei, lățimea cochiliei, înălțimea și lățimea 

aperturii. Un indice mai puţin variabil este înălțimea spirei (fig.1). Reieșind din datele 

obținute se observă, că există o corelație dintre parametrii morfologici a cochiliei și 

factorii de mediu. 
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Figura 1. Analiza conchiometrică comparativă a speciei Helix pomatia 

din diferite biotopuri 

Rezultatele studiului a permis identificarea următorilor factori care duc la dispariția 

moluștelor: 

1. Distrugerea completă a habitatelor. Acesta este factorul cel mai evident, ce 

include  tăierea pădurilor, construcțiile în habitat, înlocuirea habitatelor naturale cu 

peisajele antropice.  

2. Tăierea sanitară a pădurilor, chiar și cele „sanitare și de sănătate“, măsuri pentru 

a reduce cantitatea de lemn mort în păduri. Este cunoscut faptul că o astfel de 

activitate este un impact extrem de negativ asupra biodiversității forestiere. Multe 

specii forestiere de moluște terestre în fauna Republicii Moldova, depind de volume 

mari de lemn mort (bușteni).  

3. Valorificarea excesivă a terenurilor ocupate cu vegetație naturală. Pășunatul 
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excesiv și cositul, incendiile artificiale regulate, fac zonele de stepă și luncile, 

habitate nepotrivite pentru cele mai multe specii de moluște terestre (fig. 2). 

  

Figura 2. Sector afectat de incendii artificiale 

4. Poluarea habitatului (fig. 3, fig. 4) . Multe specii de moluște sunt foarte sensibile 

la diferite tipuri de poluare, începând cu cele chimice și până la deșeuri simple.  

   

Figura 3. Teren poluat   Figura 4. Bazin acvatic poluat 

  cu deșeuri menajere 

În procesul de formare a malacofaunei urbane se observă două procese legate de 

urbanizare. Procesul de formare a oraşului ca un nod de transport inter-regional ce a 

condiţionat prezenţa în fauna urbană a speciilor invazive, specificăm specia Xeropicta 

derbentina. Formarea oraşului ca un complex geografic, cu condiţii climaterice speciale 

ce determină formarea unui grup de organisme nu ca urmare a originii comune dar a 

similitudinii  nişei ecologice. 

Concluzii 

1. Studiul materialului faunistic de pe teritoriul cercetat a permis identificarea a 14 

specii ce aparțin la clasa Gastropoda încadrate în 3 ordine, 11 familii și 14 genuri. 

The specific composition and the anthropic influence on the malacological diversity of urban habitat
(the park "La izvor", bariera Sculeni, the municipality of Chisinau)
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Aceste specii constituie 9% din numărul total de moluşte identificate pentru 

malacofauna Republicii Moldova. 

2. Studiul malacofaunei terestre ne identifică un complex de specii întâlnite în 

majoritatea landşafturilor studiate, ele formând nucleul malacofaunei urbane. 

3. Comparând datele variabilității conchiometrice la o populație dintr-o zonă forestieră 

situate în Boldurești r-l Nisporeni și cu datele obținute la o populație de Helix 

pomatia din Parcul La Izor am observat că dintre parametrii morfologici studiați a 

cochiliei cei mai variabili sau dovedit a fi: înălțimea cochiliei, lățimea cochiliei, 

înălțimea și lățimea aperturii. Un indice cu variații mai mici este înălțimea spirei  

4. Rezultatele studiului a permis identificarea următorilor factori care duc la dispariția 

moluștelor și anume: distrugerea completă a habitatelor, tăierea sanitară a pădurilor, 

poluarea habitatului, valorificarea excesivă a terenurilor ocupate cu vegetație 

naturală.  

5. În procesul de formare a malacofaunei urbane se observă două procese legate de 

urbanizare. Procesul de formare a orașului ca un nod de transport inter-regional a 

condiţionat prezenţa în fauna urbană a speciilor invazive. Formarea oraşului ca un 

complex geografic, cu condiţii climaterice speciale determină formarea unui grup de 

organisme nu ca urmare a originii comune dar a similitudinii nișei ecologice. 
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Rezumat. În Republica Moldova productivitatea culturilor agricole este determinată preponderent de 

condiţiile pedologice şi climatice. Clima este temperat-continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vara fiind 

caldă şi lungă, periodic teritoriul fiind afectat puternic de unele hazarde climatice, precum secetele 

îndelungate. În perioada de vegetaţie a plantelor, mai cu seamă în lunile iunie-august, se înregistrează 

realmente în fiecare an secete de sol şi de aer. În nordul ţării o secetă puternică se manifestă o dată în 10 

ani, în centru – de 2-3 ori în aceeaşi perioadă de timp, iar în partea de sud – de 3-4 ori. Deficitul de 

umiditate conduce la reducerea capacităţii de producere a solurilor şi culturilor, la diminuarea sau chiar la 

compromiterea totală a recoltelor. În astfel de condiţii climatice, irigaţia este o măsură eficientă de 

optimizare a regimului hidric al solului şi al plantelor de cultură [1, 2]. 

Cuvinte cheie: climă, secetă, măsuri, regim hidric, irigare, optimizare.  

 

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE BASED ON IRRIGATION  

IN THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE DISTRICTS 

IN THE MIDDLE COURSE OF THE NISTRU ON THE TERRITORY  

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

Abstract. In the Republic of Moldova the productivity of agricultural crops is mainly determined by the 

pedological and climatic conditions. The climate is temperate - continental, with mild and short winter, 

the summer is hot and long, and the territory is regularly affected by some climatic hazards, such as 

prolonged droughts. During the vegetation period of the plants, especially in the months of June-August, 

really every year there are soil and air droughts. In the north of the country, a strong drought occurs once 

in 10 years, in the center - 2-3 times, and in the south - 3-4 times in the same time period. The humidity 

deficit leads to the reduction of the production capacity of soils and crops, to the diminution or even the 

total deterioration of the crops. Under such climatic conditions, irrigation is an efficient measure of 

optimization of soil water regime and crop plants. 

Keywords: climate, drought, measures, water regime, irrigation, optimization. 

 

Introducere 

Anual, Republica Moldova este traversată în mediu de 12 miliarde de metri cubi de 

apă pe râurile transfrontaliere Prut și Nistru. Această cantitate acoperă în mare parte 

necesităţile pentru lucrările de irigare a terenurilor agricole din regiunile aferente surselor 

de apă menţionate. Prin urmare, pe parcursul timpului s-au realizat un complex de lucrări 

de îmbunătăţiri funciare, pentru aprovizionarea dirijată cu apă a culturilor agricole în 

vederea sporirii productivităţii acestora [3]. 

În Republica Moldova irigaţia se practică de mai multe decenii, în deosebi din a 

doua jumătate a secolului XX, în special pentru cultivarea legumelor. Încă din perioada 
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sovietică, suprafeţe semnificative au fost destinate irigării livezilor de mere. Optimizarea 

regimului de umiditate pe suprafeţe mari a început în anii ’30 ai secolului trecut, iar către 

1990, suprafața solurilor irigate a crescând până la 308 mii ha. Cu regret, după 

experienţele nereuşite a privatizării fondului funciar suprafaţa terenurilor irigate a scăzut 

până la 10-30 mii ha. În ultimii ani (2000-2014-2018) are loc extinderea sistemelor de 

irigaţie, îndeosebi prin picurare, cu utilizarea apei din sursele locale. Irigaţia se aplică 

preponderent la cultivarea culturilor legumicole şi pomiviticole [4]. 

Metode de cercetare 

Cercetările s-au desfăşurat pa parcursul anilor 2016-2018 prin valorificarea fondului 

bibliografic, cartografic şi statistic din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, cu referinţă la experienţa naţională şi internaţională în domeniul 

irigaţiei. Au fost realizate mai multe întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii Asociaţiei 

Utilizatorilor de Apă, cu conducători ai Inspectoratelor Ecologice raionale şi proprietari 

de terenuri, au fost vizitate obiecte acvatice şi terenuri irigate. În acelaşi context, au fost 

documentate şi analizate proiectele care au fost implementate pentru reabilitarea şi 

reconstrucţia sistemelor de irigare în regiunea de cercetare. 

Metoda geografică reprezintă calea/procedeul sau succesiunea de procedee 

structurata într-un mod organizat şi sistematic de lucru, prin care se ajunge la cunoaşterea 

obiectului de studiu [5]. 

Pentru realizarea obiectivelor cercetării privind dezvoltarea agriculturii bazate pe 

irigare în condiţiile de mediu ale unor raioane din cursul de mijloc al Nistrului de pe 

teritoriul Republicii Moldova, au fost utilizate următoarele metode de cercetare: metoda 

observaţiei, metoda cartografică, metoda inductivă şi deductivă, metoda analizei şi 

sintezei, metoda comparaţiei, metoda istorică şi metoda dinamică, metoda 

experimentală, metoda modelării, metode informaţional-geografice. 

Rezultate şi discuţii 

Studiul prezintă date cu privire la eficacitatea irigaţiei în raioanele Orhei, Criuleni şi 

Dubăsari, amplasate geografic în cursul de mijloc al Nistrului de pe teritoriul Republicii 

Moldova, cu terenuri de diferită destinaţie, dar preponderent agricole. Relieful se 

caracterizează printr-o alternare a cumpenelor de ape înguste cu cele ale văilor largi şi 

adânci.  

Conform datelor Laboratorului Ameliorarea Solurilor al Institutului „Nicolae 

Dimo”, eficacitatea irigaţiei în raioanele din regiunea de cercetare este sporită [6], 

deoarece sunt amplasate în centrul ţării unde cantitatea de precipitaţii atmosferice nu este 

suficientă, ceea ce determină un deficit de apă pentru cultura plantelor agricole,  periodic  

înregistrându-se chiar şi secete (Fig. 1). 
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Figura 1. Eficacitatea irigaţiei în diferite zone pedoclimatice ale Republicii Moldova [6] 

În anii precedenţi, în raioanele menţionate a fost lansat  primul sistem de irigare, 

susţinut financiar din fondurile Programului „Compact” al Guvernului SUA. Prin urmare, 

acesta a fost un proiect şi de reabilitare a sistemelor vechi de irigare, care au degradat în 

timp din diferite motive. Accesul la apa pentru irigare le permite agricultorilor să cultive 

produse agricole de calitate înaltă şi recolte sporite. De asemenea, sistemul reabilitat 

oferă agricultorilor posibilități tehnice de a extinde suprafaţa irigată a teritoriilor studiate. 

În condiţiile de mediu ale regiunii de studiu, irigaţia pune la îndemâna fermierilor 

un instrument, care le permite să se adapteze mai uşor la cerinţele pieţei. De asemenea, 

sunt de reţinut efectele favorabile ale irigaţiei asupra ocupării forţei de muncă în zonele 

rurale, obţinerea de venituri suplimentare şi dezvoltare rurală, iar prin intensificarea 

agriculturii se manifestă cererea de specialişti calificaţi şi dezvoltarea învăţământului 

profesional din acest domeniu de activitate economică [7]. 

Cele mai frecvente tehnologii de irigare utilizate în agricultură, sunt: irigarea cu 

aerosoli, prin aspersiune, irigaţia subterană  şi prin picurare. 

The development of agriculture based on irrigation in the environmental conditions of the districts
in the middle course of the Nistru on the territory of the Republic of Moldova
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Aprovizionarea dirijată a plantelor cu apă prin irigare necesită executarea unui 

complex de lucrări şi amenajări  cu ajutorul cărora se  realizează captarea şi preluarea 

apei din sursă, transportul până la terenul de irigat şi distribuirea acesteia la plante. 

Totalitatea construcţiilor şi amenajărilor ce se execută în acest scop, formează un sistem 

de irigaţie. 

Sistemele de irigare se aleg  în funcţie de tipul de cultură vegetală, iar metoda de 

irigare diferă şi în funcţie de tehnologiile de cultură (floricultură, pomicultură, 

legumicultură, amenajări peisagistice şi altele). Un calendar de irigare corect şi cantitatea 

de apă utilizată fac adesea diferenţa dintre profit şi pierdere într-o operaţiune de irigare. 

Cele mai frecvente sisteme de irigaţii, folosite de exemplu în legumicultură, furnizează în 

general 12-30 litri de apă pe minut. Pentru culturile ecologice, sistemul de irigare 

recomandat este cel prin picurare. Alegerea sistemului de irigaţie ţine seama de: tipul de 

cultură, necesarul de apă, tipul solului, sursa de energie, localizarea sursei de apă şi 

disponibilităţile financiare (atât pentru achiziţionare, cât şi pentru funcţionare şi 

întreţinere). 

Irigarea prin picurare constă în transportul apei spre plante prin tuburi de 

polietilenă cu micro-orificii speciale, instalate pe rânduri sau între rândurile de culturi 

agricole (Fig. 2). 

 

Figura 2. Aplicarea irigării prin picurare [2] 

Avantaje: fiecare plantă poate primi cantitatea necesară de apă şi substanţe 

nutritive; alimentarea plantelor cu apă şi substanţe nutritive se face constant, iar în 

aceste condiţii planta consumă un minim de energie pentru absorbţia apei şi sărurilor 

minerale; consumul de apă şi substanţe nutritive este mai redus cu 20-40 % datorită 

uniformităţii şi randamentului ridicat (90-96%) şi reducerii pierderilor prin evaporaţia 

din sol şi aer; umezirea directă numai a solului împiedică apariţia şi răspândirea bolilor 

şi dăunătorilor. Se micşorează şi se evită unele tratamente chimice, ceea ce împiedică 

poluarea recoltelor; este singura metodă de irigare, care permite automatizarea totală, 

datorită reglării precise a debitului şi presiunii apei în sistem; consumul redus de 

energie şi apă. 
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Dezavantaje: obturarea picurătoarelor, favorizată de secţiunea redusă de 

scurgere; costul ridicat al instalaţiei; posibilitatea înfundării dispozitivelor de picurare, 

motiv pentru care apa introdusă în coloana de irigare trebuie filtrată; accesul la baza 

plantei pentru săpat sau plivit devine mai greu. 

Irigarea prin aspersiune [8] constă în  transportul apei pe câmp prin conducte cu 

presiune, iar  apa este pulverizată sub formă de ploaie artificială de asupra suprafeţei 

irigate cu ajutorul maşinilor şi echipamentului de irigare prin aspersiune, irigându-se nu 

numai solul, ci şi plantele (Fig. 3). 

 

Figura 3. Instalaţii de irigare prin aspersiune [8] 

Avantaje: mecanizarea şi automatizarea irigării; menţinerea structurii solului; 

mobilitate şi operativitate în cazul irigării frecvente; posibilitatea de irigare pe terenuri 

cu relief neregulat; micşorarea temperaturii solului în timpul irigării; coeficient înalt al 

utilizării pământurilor; posibilitatea de a efectua irigări împotriva îngheţului; aplicarea 

îngrăşămintelor cu apa de irigare. 

Dezavantaje: necesitatea în energie mecanică pentru crearea ploii artificiale; 

vântul influenţează calitatea ploii şi uniformitatea distribuirii; este necesar de a deplasa 

tehnica de irigare în timpul irigării; costul înalt al echipamentului de irigare şi cheltuieli 

înalte de exploatare. 

Irigarea  subterană se caracterizează prin distribuţia apei de irigaţie în interiorului 

stratului de sol, la mică adâncime (cca 0,50 m) prin intermediul unor tuburi poroase, 

tuburi preparate sau galerii subterane. Apa se  răspândeşte în zona radiculară a plantelor 

prin capilaritate (Fig.4). 

Sistemului de irigare subteran este una dintre cele mai importante decizii la 

înfiinţarea unei exploataţii de pomi fructiferi, mai ales în cazul livezilor intensive şi 

super-intensive. Irigarea subterană este  proiectată să funcţioneze uniform, sistemul 

complet este de calitate superioară, asigurând rezultate pe măsură [9]. 

The development of agriculture based on irrigation in the environmental conditions of the districts
in the middle course of the Nistru on the territory of the Republic of Moldova



40

 

 

Figura 4. Instalatii subterane de irigare la pomi [9] 

Avantaje: elimină evaporarea la suprafaţă; reduce cantitatea de săruri; extinde 

durata de viaţă a sistemului de irigare cu peste 10 ani; elimină spălarea erbicidelor şi 

infiltrarea acestora în sol; reduce necesitatea de personal; reduce costurile de 

întreţinere; livrează eficient nutrienţii. 

Dezavantaje: costul ridicat al instalaţiilor; posibilitatea înfundării dispozitivelor de 

picurare, motiv pentru care apa introdusă în coloana de irigare trebuie  neapărat  

filtrată; pierderi de apă sau de plante în cazul când sistemul de irigare subteran nu este 

instalat corect. 

Irigarea prin aerosoli  (microaspesia) constă în stropirea cu apă a părţilor aeriene a 

plantelor şi stratul de sol de la suprafaţă cu picături mici de apă cu scopul de reglare a 

micro-climatului în special în sere [10]. Microaspesia este folosită în special 

pentru irigarea culturilor de ceapă verde, salată, spanac, în solar având avantajul că 

asigură o cantitate uniformă de apă pe întreaga suprafaţa (Fig. 5). 

 

Figura 5. Sistem de irigare prin microaspersoare [10] 

Avantaje: costuri mai mici; aspersarea oferă o uniformitate optimă a irigării; 

microaspersarea permite formarea microclimei benefice pentru creşterea plantelor, fiind 

asemănătoare ploii naturale;  sistemul poate fi folosit şi ca metodă de protecţie de îngheţ 

timpuriu sau tardiv; sistemele pot fi alimentate de la surse limitate de apa (în funcţie de 

terenuri). 
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Dezavantaje: instalaţiile pot crea dificultăţi de efectuare a altor lucrări; consumul 

mai mare de apă (din cauza evaporării masive în timpul irigării). 

Debitul râului Nistru în limitele regiunii studiate este egal cu o medie de 9.915 

milioane m3/an, cu o maximă de 19.250 milioane m3/an şi o minimă de 4.863 milioane 

m3/an, în aceste condiţii fiind sursa principală de apă pentru irigaţii.  

Datele privind calitatea apei furnizate de studiul EIMS (Evaluarea Impactului 

asupra Mediului şi Social) arată că calitatea apei care este utilizată pentru irigare 

corespunde criteriilor de apă pentru irigaţii şi nu există niciun risc de salinizare a solului, 

cu condiţia că normele recomandate pentru irigaţii nu vor depăşi 300 m3/ pe ciclu de 

irigare [11]. 

Calitatea apei din Nistru este cea mai bună pentru irigaţie comparativ cu alte surse 

de apă. Prin urmare, apa Nistrului este moderat poluată în principal de substanţe nutritive, 

compuşi de cupru, fenoli, produse petroliere. În 2011 concentraţiile maxime înregistrate 

depăşeau de 6 ori CMA de cupru, de 2,4 ori de nitriţi (în aval de Criuleni), de 2 ori cu 

produse petroliere şi de 3 ori cu fenoli (în amonte de Criuleni) [12]. Datele din 2015, cu 

referinţă la conţinutul chimic al apei din cursul mediu al râului Nistru, pun în evidenţă un 

pH de 8,05, norma fiind de 7,5, ceea ce reţine nesemnificativ creşterea plantelor. În 

acelaşi timp, Ec (concentraţia sărurilor) este cu 0,43 mai mică decât norma, fiind un 

beneficiu pentru solurile şi culturile agricole irigate. Valori de 0,0 mmol/l şi micromol/l 

au înregistrat elementele: N-NH4, K, N-NO3, Fe, Mn, Cu. Această situaţie îi determină 

pe agricultori să adauge îngrăşăminte minerale în apa destinată irigării. Valori aproape de  

normă au fost depistate la: Na - 1,3mmol/l, Ca - 1,4mmol/l, Cl - 0,6mmol/l, SO4 - 0,8 

mmol/l, HCO3 -3,3 mmol/l, B-9,6 micromol/l. Peste norma admisibilă cu 0,3mmol/l este 

concentraţia de Mg, iar toate abaterile uşoare de la normele admisibile nu au impact 

negativ asupra culturilor agricole. 

Cercetările au scos în evidenţă că sursa principală pentru irigare în raioanele 

Criuleni, Orhei şi Dubăsari este râul Nistru, iar în satul Dubăsarii Vechi există sisteme de 

irigare încă din anii 80 ai secolului trecut. În anul 1983 a fost dat în exploatare  sistemul 

de irigare ,,Puhăcenii de Sus”, constituit din 12 staţii de pompare a apei şi avea 

capacitatea de a iriga 11000 ha teren agricol, dintre care 6000 ha pe teritoriile raionului 

Criuleni şi 5000 ha pe teritoriile raionului Anenii Noi. Locuitorii satului Dubăsarii Vechi 

erau  recunoscuţi în toată ţara şi peste hotare drept unii dintre cei mai iscusiţi crescători 

de legume. 

Actualmente, apa este captată din râul Nistru în 2 fântâni (rezervoare), care  au rolul 

de a curăţa apa şi nu permite pătrunderea pietrelor, peştilor, vegetaţiei sau a deşeurilor de 

altă natură  în sistemele de irigare. Din cele 2 rezervoare apa este pompată prin conducte 

la staţia S-1, de la care prin canale (Fig. 6) spre staţiile S-2 şi S-3. 

The development of agriculture based on irrigation in the environmental conditions of the districts
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Figura 6. Canal de irigare ce face legătura dintre staţiile S-1, S-2 şi S-3 

În acelaşi timp, agricultorii au acces liber la apa pentru irigare din lacuri. O 

prevedere în acest sens se regăseşte în Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de 

acumulare/iazurilor, modificat prin Hotărârea Guvernului din 20 august 2018 [13]. 

Respectiv, agricultorii au dreptul să extragă pe parcursul unui an aproximativ o treime 

din apa unui iaz pentru irigare, restul 2/3 din apă trebuie păstrată pentru buna 

funcţionalitate a iazului [14]. Realitatea demonstrează că majoritatea lacurilor şi iazurilor 

din acest teritoriu studiat sunt proprietăţi private şi de cele mai dese ori sunt folosite în 

calitate de gospodării piscicole, mai puţin ca sursă pentru irigare. Spre exemplu, numai în 

raionul Orhei au fost documentate în urma inventarierii 176 de iazuri şi bazine de 

acumulare care se folosesc pe larg în irigarea culturilor (Fig. 7). 

 

Figura 7. Bazin de acumulare a apei pentru irigare din r-nul Orhei 

Agenţia „Apele Moldovei” a semnat acorduri de transmitere cu titlu gratuit a 

sistemelor de irigare în gestiunea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 

(AUAI), un exemplu fiind sistemele de irigare Criuleni, Lopatna, Coşniţa, Roşcani, 

Puhăceni, Jora de Jos şi Grozeşti, ca apoi acestea să fie reabilitate din fondurile 

Programului „Compact” şi Fondul „Provocările Mileniului Moldova”. Aceste investiţii 

au durat până la finele lunii august 2015, când s-a încheiat programul cu o valoare totală 

de 262 milioane de dolari [30]. Transferul managementului sistemelor de irigare către 
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utilizatorii de apă este o acţiune inovativă pentru sectorul de irigare din Republica 

Moldova şi se încadrează în reformarea domeniului. 

În concluzie putem menţiona: 

1. În condiţiile climatice ale raioanelor Criuleni, Orhei şi Dubăsari, eficacitatea 

sistemelor de irigaţie este destul de mare; 

2. Sursa principală de apă pentru irigare este râul Nistru, lacurile de acumulare şi 

iazurile fiind slab utilizate; 

3. În scopul eficientizării utilizării apei Asociaţia Apă Canal a transmis prin semnare 

de acorduri aceste surse Asociaţiei Utilizatorilor de apă; 

4. Din 2010 până în 2015 aceste raioane administrative au beneficiat de pe urma 

investiţiilor Guvernului SUA în scopul în scopul reabilitării sistemelor de irigare 

învechite. 

5. Valorificarea eficientă a resurselor de apă în scopuri de irigare, concomitent cu alte 

măsuri agrotehnice inovative, vor dezvolta şi promova o agricultură durabilă şi 

ecologic prietenoasă mediului şi omului în special. 
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Rezumat. În lucrare sunt expuse unele principii de cercetare a biologiei, ecologiei, etologiei și fenologiei 

ranidelor verzi, principii extrem de importante în utilizarea anumitor concepte adecvate și eficiente de 

identificare a speciilor, printre acestea un loc major îl ocupă conceptul biologic și cel morfologic, cu toate 

că fiecare luat în parte reprezintă anumite dificultăți metodologice. 

În acest scop, autorii au realizat un studiu complex și au determinat un anumit nivel de specializare 

morfologică, fiziologică, ecologică şi etologică, care le asigură, pe de o parte, existenţa în diferite condiţii 

ambientale ale habitatelor naturale, pe de altă parte, le permit să colonizeze pe larg diverse habitate 

antropizate, mai ales acelea care le oferă, în primul rând, condiţii minimale, dar suficiente pentru 

realizarea procesului de creștere, dezvoltare, reproducere și formarea de noi generații.  

Cuvinte cheie: ranidele verzi, morfologie, cromație, fenologie, Republica Moldova. 

 

THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON MORPHOLOGY, 

CHROMATION AND PHENOLOGY OF GREEN RANIDES 

Abstract. In this scientific work are exposed some principles of research on the biology, ecology, 

ethology and phenology of green ranides, which are extremely important in the use of certain adequate 

and efficient concepts of species identification, among them a place of major importance is occupied by 

the biological and morphological concept, although each of them, taken separately, represents and certain 

methodological difficulties. 

For this purpose, the authors realised a complex study and determined a certain level of 

morphological, physiological, ecological and ethological specialization, which, on the one hand, ensure 

their existence in different environmental conditions of natural habitats, and on the other hand, allow 

them to colonize at large and various anthropic habitats, especially those habitats that offer, first, minimal 

but sufficient conditions, for the realization of the process of growth, development, reproduction and the 

formation of new generations. 

Key words: green ranides, morphology, chromation, phenology, Republic of Moldova. 

Introducere 

Din punct de vedere morfologic, corpul speciilor evaluate de amfibieni este de tip 

raniform. Corpul este scurt și ușor lățit, turtit dorso-ventral, membrele anterioare sunt 

tetradactile, puternic dezvoltate, însă mai scurte decât cele posterioare pentadactile, ale 

căror degete sunt unite prin membrane interdigitale. 

În ultimii 40 de ani, acest complex al ranidelor este considerat drept model foarte 

reușit de cercetare a efectelor genetice și evoluționiste apărute în urma procesului de 

hibridizare naturală dintre speciile R. lessonae și R. ridibunda [11, 12, 19]. Apartenența 

taxonomică exactă a speciilor „R. esculenta complex” este stabilită, de regulă, după 
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marcherii genici (Ldh-B, Aat-1 și Aat-2) sau după anumite particularități ale cariotipului 

[17], însă rezultate plauzibile la acest subiect pot fi obținute și prin utilizarea anumitor 

parametri și/sau indici morfologici (morfometrici) și unele caracteristici ale coloritului 

corpului, precum culoarea de fond a spatelui, numărul de dungi de pe membre, forma, 

dimensiunile și amplasarea petelor pe partea inferioară a corpului ș.a. [13, 14, 15]. Se 

consideră că speciile parentale [11, 18] și hibrizii [19] pot fi mai ușor determinați în baza 

proporțiilor membrelor posterioare, cu toate aceste, pentru a obține un nivel înalt de 

exactitate în determinarea speciilor, se recomandă de a ne folosi de întregul arsenal al 

indicilor morfo-fiziologici utilizați în cercetările batracologice. 

Studiile referitoare la variabilitatea morfologică a speciei Rana ridibunda au 

demonstrat că ea este una dintre speciile complexului ranidelor verzi, care manifestă 

particularități evidente în proporțiile corpului la nivel intrapopulațional, de aceea este 

necesar să se țină cont de acest lucru în timpul realizării cercetărilor de ordin taxonomic 

și ecologic [16].  

Ciclul vital al ranidelor verzi se desfășoară preponderent în apă, pe uscat (în special, 

în zona malurilor) ele ies pentru nutriție, odihnă și/sau în scopul recolonizării altor bazine 

acvatice, în căutarea locurilor potrivite pentru iernare (lacurile mai adânci sau/și în 

anumite spații subterane). Ieșirea din stațiile de iernare se atestă în martie-aprilie, atunci 

când temperatura apei trece de +10
o
C, iar reproducerea începe în aprilie-mai (la 

temperatura apei de 14-16
o
C). Împerecherea și depunerea pontei în rândul populațiilor de 

ranide verzi, care viețuiesc în zona de câmpie, are loc la sfârșitul lui aprilie-începutul lui 

mai, pe când la populațiile din regiunile premontane aceste procese reproductive se 

produc mai târziu, în mai-iunie [20]. 

În condițiile ecosistemelor Codrilor Centrali, ranidele verzi se caracterizează printr-

un efectiv relativ înalt, fiind considerate unele dintre speciile comune ale acestor 

ecosisteme [3]. Factorii care acționează asupra stării ecologice a ranidelor verzi sunt 

diverși și au un impact diferit asupra efectivului și structurii populațiilor, în linii generale 

însă este stabilit că diversitatea batracofaunei ecosistemelor depinde atât de starea 

habitatelor acvatice, cât și a celor terestre, ea având un rol determinant în menținerea pe 

termen lung a fiecărei populații locale. Printre factorii cu impact negativ esențial asupra 

ranidelor verzi se enumeră: pierderea habitatului prin reducerea numărului de bazine 

acvatice sau prin poluarea lor, reducerea bazei trofice prin folosirea de îngrăşăminte şi 

pesticide, regularizarea şi aplicarea de lucrări hidrotehnice asupra bazinelor acvatice, ceea 

ce diminuează calitatea habitatelor şi le fac uneori improprii pentru viața amfibienilor. 

Printre măsurile cele mai importante de management care se impun pentru 

conservarea sau chiar sporirea efectivului populaţiilor de ranide verzi se consideră 

următoarele: asigurarea unui volum permanent de apă în bazinele acvatice existente, 

crearea de noi bazine acvatice în parcurile și spaţiile verzi din zonele rezidenţiale, 

reglementarea sau interzicerea folosirii îngrăşămintelor şi pesticidelor în acele zone unde 
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vor fi constituite așa-numitele coridoare ecologice, crearea de pasaje speciale pentru 

amfibieni în locurile pe unde trec traseele de recolonizare a anumitor habitate naturale  

[1, 2]. 

Materiale și metode 

Speciile compexului ranidelor verzi (Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana kl. 

esculenta) au fost cercetate pe parcursul anilor 2016 – 2018, în decursul perioadei active 

a ciclului anual de viață (martie - noiembrie). Investigațiile acestui grup de amfibieni 

ecaudați au fost realizate atât pe teren, cât și în condiții de laborator (în laboratorul de 

Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie). În ecosistemele naturale au 

fost cercetate toate cele 3 specii de ranide verzi din habitatele acvatice și sectoarele 

terestre limitrofe, inclusiv categoriile lor de vârstă (embrioni, larve, juvenili, adulți) și de 

sex.  

Deși unii cercetători-batracologi consideră că stabilirea exactă a speciilor R. 

ridibunda, Rana lessonae și R. kl. esculenta se efectuiază prin utilizarea metodelor 

citologice și genetice, determinarea speciilor anterior menționate a fost efectuată prin 

metode clasice deductive [11]. 

Metodele deductive includ utilizarea anumitor parametri și/sau indici morfologici, 

precum și unele caracteristici ale coloritului corpului: culoarea de fond a spatelui, 

numărul de dungi de pe membre. Forma, dimensiunile, amplasarea petelor de pe partea 

inferioară a corpului etc., s-au analizat conform metodelor clasice de cercetare, prin 

descrierea detaliată a culorii generale, stabilirea prezenței anumitor pete cromatice, 

forma, repartiția, dimensiunile acestora etc.[10, 11, 21]. Lungimea maximală a tibiei este 

caracteristică pentru specia Rana ridibunda, pe când la Rana lessonae lungimea tibiei 

este minimală. Dat fiind faptul că specia Rana kl. esculenta este o specie hibridă, 

formându-se în urma încrucișării dintre speciile R. ridibunda și R. lesonae, lungimea 

tibiei are valori medii, fiind mai mică decât la R. ridibunda și mai mare decât la 

R.lessonae [11]. 

Investigațiile batracologice pe teren au fost realizate în patru lacuri acvatice naturale 

(lacul nr. 11 din Rezervația „Codrii”; lacul nr.1 de la Mănăstirea Hâncu; lacul nr. 1 din 

S–W Rezervației „Codrii”, amplasat lângă Ciuciuleni (Hâncești); lacul nr. 1 de la 

Grădina Botanică (Institut) a AȘM și cinci lacuri antropizate/artificiale (lacurile nr. 2 și 3 

de lângă Ciuciuleni (Hâncești); lacul nr. 10 din Rezervația „Codrii”; lacurile 1, 2, 3 de la 

Grădina Botanică (Institut) a AȘM. 

Activitatea sezonieră a celor 3 specii de ranide verzi a fost evaluată în toate cele 10 

lacuri naturale și antropizate. Pe parcursul anilor de studiu au fost efectuate observaţii 

fenologice în decursul perioadei active de viaţă a ranidelor verzi (martie-noiembrie), care 

constau în înregistrarea derulării anumitor faze fenologice şi a duratei lor: a) ieșirea 

indivizilor din hibernare; b) deplasarea indivizilor maturi din locurile de iernare spre cele 

de reproducere; iniţierea şi durata fazei de reproducere; d) perioada ovopozitării, iniţierea 
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şi durata stadiilor dezvoltării ontogenetice; e) perioada procesului metamorfic şi formarea 

juvenililor; f) deplasarea indivizilor spre stațiile de iernare. Pe parcursul desfăşurării 

acestor faze fenologice au fost examinaţi peste 1350 de indivizi ai speciilor cercetate; 

datele obținute ne-au permis de a elabora un tabel-model al fenologiei speciilor. 

Structura dimensională a populaţiilor de ranide verzi a fost realizată în urma 

măsurării lungimii şi masei corpului. Măsurările lungimii corpului au fost efectuate cu 

ajutorul şublerului, cu precizia de 0,05 mm. Masa specimenilor a fost evaluată cu ajutorul 

cântarului electronic „Pocket Scale MH–500” cu precizia de 0,1g. Pentru analiza 

structurii dimensionale au fost măsurați 30 de specimeni de Rana ridibunda (15 masculi, 

15 femele), 25 de specimeni de R.lessonae (15 masuli, 10 femele) și 30 de specimeni de 

R. esculenta (15 masuli, 15 femele). Pentru a evalua particularitățile morfologice ale 

fiecărei specii de ranide verzi au fost efectuate măsurări cu privire la cei 15 parametri 

morfometrici, în baza cărora au fost calculați și indicii morfometrici. 

Analiza cromaţiei dorsale a fost realizată în baza datelor obținute prin metodele 

clasice de cercetare [11, 21]. Inițial, erau colectați indivizii celor trei specii din diverse 

habitate acvatice în diferite perioade ale anului; ulterior, era evaluată culoarea generală, 

prezenţa și amplasarea petelor, dungilor și a punctelor cromatice pe anumite părți ale 

corpului. Morfele cromatice ale celor trei specii de ranide verzi, erau fotografiate cu 

ajutorul camerei fotografice Nicon – D 80, apoi analizate la computer după specificul 

distribuţiei caracterelor cromatice şi sistematizate în baza tipologiei cromatice elaborate 

anterior.  

Rezultate și discuții 

Chiar dacă după parametrii biometrici analizați este posibil de a preciza atât gradul 

de plasticitate ecologică, cât și popularea diferitor habitate (acvatice, terestre), pentru 

ranidele verzi paramatrii biometrici servesc și în scopul determinării acestora. 

Determinarea speciilor, prin utilizarea unor proporții ale corpului lor (parametrii 

biometrici), se bazează pe diferențele de lungime a gambei (aspectul tuberculului 

metatarsal, lungimea unor degete ale membrelor posterioare, poziția articulațiilor tibio-

tarsale în momentul flectării membrelor ș.a.). 

În rezultatul analizei morfometrice a 85 de specimeni ai complexului ranidelor verzi 

(30 de indivizi ai speciei Rana ridibunda (15 masculi și 15 femele), 25 – R. lessonae (15 

masculi și 10 femele), 30 – R. esculenta (15 masculi și 15 femele) din zona de centru a 

Republicii Moldova, am stabilit că potrivit celor 15 parametri populațiile se încadrează în 

parametrii populaționali din cadrul arealelor. 

Spre deosebire de speciile R. lessonae și R. esculenta, specia R. ridibunda din 

complexul ranidelor verzi se caracterizează prin cele mai mari dimensini. Lungimea 

totală a corpului speciei R. ridibunda variază între 51,0 și 100,2 mm (M ± m = 71,7 ± 

2,9) (n = 30), însă L. diferă, în funcție de sex, semnificativ, așa încât la masculi este de 

51,0 – 84,0 mm (M ± m = 67,3 ± 3,2), iar la femele – de 63,4 – 100,2 mm (M ± m = 76,2 
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± 4,5). Pe lângă anumite particularități de ordin ecologic general (condiții de habitat, 

resurse trofice ș.a.), mai sunt prezente și deosebiri de ordin intersexual: femelele ating 

vârsta de maturitate mai târziu și au o perioadă de creștere mai lungă până la maturitate 

și, în plus, dimorfismul sexual al ranidelor verzi este exprimat și prin dimensiuni mai 

mari ale femelelor, care este determinat de producerea unui număr mare de ouă. 

Lungimea totală a corpului mai mare la femele este specifică pentru toate speciile din 

complexul Pelophylax esculenta (R. ridibunda, R. lessonae, R. esculenta). 

Un alt parametru biometric care caracterizează dimorfismul sexual este lungimea 

tuberculilor (L.tb.) de la ambele membre anterioare. Prezența tuberculilor se face 

evidentă doar la masculii celor trei specii din complexul ranidelor verzi. Lungimea 

tuberculilor pentru specimenii de R. ridibunda variază între 3,5 –11,5 mm (M ± m = 7,2 

± 0,5), la specimenii de  R. lessonae L.tb. este de 4,9 – 9,2 mm. (M ± m = 7,4 ± 0,5), iar 

la masculii speciei R. esculenta L. tb. este de 4,8 – 10,0 mm (M ± m = 7,2 ± 0,4). 

O altă deosebire morfometrică esențială dintre cele două sexe ale ranidelor verzi o 

constituie masa corporală: la femelele speciilor de ranide verzi masa corporală este mai 

mare comparativ cu cea a masculilor. Diferența de masă a specimenilor se explică prin 

prezența ovarelor mari care conțin un număr mare de ouă. Însă masa corporală a 

femelelor variază și în funcție de sezon, deoarece în perioada de până la depunerea pontei 

masa corporală a femelelor este mai mare, iar după depunerea pontei se înregistrează o 

scădere ușoară a greutății. 

Capul ranidelor verzi este turtit dorso-ventral, a cărui lungime (L.c.) la specia R. 

ridibunda variază între 17,2 – 39,4 mm (M ± m = 28,0 ± 1,1), la specia R. Lessonae – 

11,8 – 37,5 mm (M ± m = 24,9 ± 1,3) și la R. esculenta este de 16,9 – 39,5 mm (M ± m = 

27,2 ±1,2). 

Lățimea capului (Lt.c.) prezintă, la fel, anumite diferențe în dimensiuni, așa încât 

pentru specia R. ridibunda acest parametru morfometric variază între 12,3 – 34,47 mm 

(M ± m = 23,3 ± 1,1), la specia R. lessonae - 12,2 – 34,3 (M ± m = 22,9 ± 1,1), iar la 

specia R. esculenta, între 15,2 – 32,4 mm (M ± m = 23,1 ± 0,8). 

Acești parametri biometrici (L.c. și Lt.c.) nu reprezintă deosebiri semnificative la 

cele două sexe ale speciilor evaluate. 

În rezultatul analizei parametrilor morfologici ai ochilor, am stabilit că dimensiunile 

ochilor la ranide sunt mai mari decât dimensiunile ochilor la amfibienii caudați. Astfel, 

diametrul ochilor (D.oc.) la specia R. ridibunda variază între 4,0 – 10,9 mm (M ± m = 7,2 

± 0,3), la specia R. lessonae 4,4 – 10,8 mm (M ± m = 7,0 ± 0,3), iar la specia R. 

esculenta, între 5,5 – 11,0 mm (M ± m = 7,7 ± 0,3). 

Grație modului de deplasare prin salturi, ranidele verzi au trunchiul, membrele 

anterioare și cele posterioare bine dezvoltate [9]. Lungimea trunchiului (L.tr.) la specia R. 

ridibunda variază între 24,0 – 63,6 mm (Mm ± m = 43,8 ± 2,1), la specia R. lessonae L. 
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tr. – între 29,6 – 61,9 (M ± m = 41,8 ± 1,7), iar la specia R. esculenta L. tr., între 29,9 – 

57,1 mm (M ± m = 42,5 ± 1,4). 

Analiza rezultatelor obținute, axate pe lungimea trunchiului la ranidele verzi, denotă 

diferența dimensională dintre speciile evaluate. Astfel, cele mai mari dimensiuni ale 

trunchiului s-au înregistrat la specia R. ridibunda, iar cele mai mici dimensiuni s-au 

remarcat la specia R. lessonae. Dat fiind că specia R. esculenta s-a format în urma 

încrucișării dintre primele două specii, lungimea trunchiului are dimensiuni intermediare 

comparativ cu lungimea speciilor parentale. 

În partea anterioară a trunchiului se află prima pereche de membre, proporțional 

dezvoltate și înzestrate cu 4 degete. Membrele anterioare sunt destul de puternice, însă 

după dimensiuni sunt mai mici decât membrele posterioare. Astfel, lungimea membrelor 

anterioare (P.a.) ale speciei R. ridibunda variază între 28,9 – 57,9 (M ± m = 39,1 ± 1,4), 

la specia R. lessonae, variază între 24,5 – 57,9 mm (M ± m = 38,6 ± 1,6), iar la specia R. 

esculenta între 28,9 – 52,8 mm (M ± m = 40,2 ± 1,2). Cea de-a doua pereche de membre, 

membrele posterioare, sunt mai groase, mai lungi și mai puternice. Lungimea membrelor 

posterioare (P.p.) la specia R. ridibunda variază între 86,6 – 162,0 mm (M ± m = 120,1 ± 

4,3), la specia R. lessonae, 70,9 – 153,0 mm (M ± m = 115,8 ± 4,2), iar la specia R. 

esculenta, între 86,6 – 143,5 (M ± m = 114,5 ± 3,1). 

Analiza detaliată a celorlalți parametri și indici biometrici ai ranidelor verzi în 

funcție de populație și sex este reflectată în Anexele 3.1-3.3. De remarcat că diferențe 

semnificative și veridice au fost stabilite între cele trei specii (Rana ridibunda, R. 

lessonae și R. esculenta), referitoare la următorii parametri și indici biometrici: 

a) Rana ridibunda-Rana lessonae: T (lungimea tibiei), P < 0,05; L.c./Lt.c (raportul 

dintre lungimea capului și lățimea capului), P < 0,05; T/D.r.o. (raportul dintre 

lungimea tibiei și distanța dintre nări și ochi), P < 0,05; 

b) Rana ridibunda-Rana esculenta: 2T/L (raportul dintre lungimea tibiei și lungimea 

corpului), P < 0,001; L./F.+T., P < 0,05; L.c./L.o., P < 0,05; 

c) Rana lessonae-Rana esculenta: 2T/L, P < 0,001. 

Diferențele biometrice stabilite au servit drept criteriu morfologic suplimentar la 

determinarea speciilor. De notat, de asemenea, că mai multe diferențe biometrice 

semnificative există între formele parentale de ranide verzi, (Rana ridibunda-Rana 

lessonae) – după 3 parametri și indici biometrici și între forma parentală Rana ridibundă 

și specia hibridogenă Rana esculenta –, la fel, după 3 parametri și indici biometrici. În 

rezultatul analizei biometrice a ranidelor verzi din zona centrală a Republicii Moldova, 

am stabilit că diferențele remarcate dintre parametri morfometrici reprezintă adaptări 

specifice ale speciilor la modul de viață amfibiont. 

Cromația reprezintă o particularitate fenotipică a speciilor ca urmare a unui proces 

evolutiv îndelungat [21]. Importanța majoră a coloritului la amfibieni reiese din rolul bine 

determinat de termoreglare [6, 8], de camuflare de dușmani [2, 8] și, nu în ultimul rând, 
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al celui de atracție a partenerilor sexuali [4, 5]. În mare parte, cromația ranidelor verzi 

reprezintă o particularitate morfologică a distribuției pigmenților în celulele pielii și este 

într-o permanentă dependență de factorii extrinseci – locul amplasării bazinului acvatic, 

suprafața ocupată de vegetația submersă și cea acvatico-aeriană, suprafața liberă a 

oglinzii apei, temperatura aerului și a apei, gradul umbririi bazinului cu vegetație 

limitrofă ș.a. Speciile de ranide verzi, spre deosebire de alte specii de ecaudate, sunt 

polimorfe din punct de vedere cromatic. Acest polimorfism sporește esențial posibilitățile 

adaptive ale populațiilor și contribuie la funcționarea acestora păstrându-și homeostaza 

sub acțiunea factorilor extrinseci ai mediului [7]. 

În scopul studierii polimorfismului ranidelor verzi, s-a aplicat o metodologie 

originală, care constă în realizarea în serie a unor fotografii succesive ale specimenelor, 

într-o perioadă scurtă de timp, dar pe toată suprafața habitatului. Fotografiile tuturor 

indivizilor din fiecare habitat acvatic și în diferite perioade ale ciclului activ de viață și 

analiza lor ulterioară (imagine cu imagine) pentru fiecare specie și specimen în parte ne-

au permis de a obține un tablou general al morfelor cromatice din cadrul populației 

examinate. 

La evaluarea datelor privind culoarea ranidelor am stabilit că, cu referire la culoarea 

de fond (care variază de la sur la verde-măsliniu) a petelor, a liniilor și a punctelor de alte 

culori, pot fi evidențiate următoarele morfe ale culorii dorsale: 

Morfa maculata (M) – pe fundalul cromatic al spatelui se întâlnesc mai mult de 5-6 

pete ameboidale pronunțate, ale căror culoare variază de la verde-închis până la negru, cu 

diametru mai mare de 2 mm;  

Morfa hemimaculata (hM) – pe culoarea de fond a spatelui se pot distinge mai puțin 

de 5 pete bine accentuate, cu dimensiuni mai mari de 2 mm, printre care sunt prezente și 

câteva puncte mici; 

Morfa maculata–striata (MS)– spatele are o linie mediană longitudinală și mai mult 

de 6 pete bine pronunțate, ale căror dimensiuni trec de 2 mm și, după configurare, pot fi 

dispuse în mod ordonat sau haotic; 

Morfa maculata-hemistriata (MhS) – spatele are linia mediană întreruptă și mai 

mult de 5-6 pete bine evidențiate; 

Morfa hemimaculata-striata (hMS) – pe spate este bine pronunțată linia mediană 

longitudinală și mai puțin de 5 pete, cu diametrul mai mare de 2 mm; 

Morfa hemimaculata-hemistriata (hMhS) – spre deosebire de morfa descrisă 

anterior, aceasta se deosebește prin linia mediană întreruptă;  

Morfa punctata (P) – această morfă se caracterizează prin prezența a mai mult de 10 

puncte mici, cu diametrul mai mic de 2 mm; 

Morfa hemipunctata (hP) – este asemănătoare cu morfa Punctata, însă, spre 

deosebire de aceasta, este specifică prin numărul mai mic de puncte (până la 10 puncte); 
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Morfa Burnsi (B) – în cele mai multe cazuri spatele este lipsit de puncte sau pete și, 

dimpotrivă, dacă sunt prezente, evidențierea lor este foarte slabă; 

Morfa bursni-hemistriata (BhS) – pe spatele lipsit de pete și puncte este prezentă 

linia mediană întreruptă; 

Morfa striata (S) – spatele are o dungă/linie longitudinală evidentă, cu un număr 

nesemnificativ de pete și puncte; 

Morfa striata-punctata (SP) – pe spate sunt mai mult de 10 punte mici și linia 

mediană. 

Morfa striata-hemipunctata (ShP) – se deosebește de morfa striata-punctata prin 

munărul mai mic de puncte (până la 10); 

Morfa Rugosa (R) – pe spate sunt bine evidențiate unele proeminențe cornoase ale 

pielii. 

Diversitatea și frecvența anumitor morfe cromatice la cele trei specii de ranide verzi 

este prezentată în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Tipologia și frecvența morfelor cromatice la speciile de ranide verzi  

din ecosistemele Codrilor Centrali 

N. 
d/o 

Tipul morfei cromatice  
R. ridibunda, 

n=58 
(%) 

R. lessonae, 

n=18 
(%) 

R. esculenta, 

n=24 
(%) 

1 Maculata-Striata (MS) 10,3 5,6 16,7 
2 Maculata (M) 32,8 16,7 - 
3 Maculata-punctata (MP) 1,7 - - 
4 Maculata-hemistriata (MhS) 5,2 5,6 - 
5 Hemimaculata(hM) 5,2 5,6 - 
6 Hemimaculata-hemistriata (hMhS) 3,4 - - 
7 Hemistriata (hS) 3,4 11,1 - 
8 Striata (S) 13,8 11,1 25,0 
9 Striata – punctata (SP) 3,4 - - 

10 Punctata (P) 5,2 27,8 33,3 
11 Hemipunctata (hP) - 11,1 8,3 
12 Bursni (B) 17,2 5,6 16,7 

 

Cromația reprezintă expresia interacțiunii genomului cu factorii extrinseci, ea are 

caracter adaptiv, orientat spre asigurarea eficientă a necesităților vitale ale speciilor, care 

diferă în diverse condiții de viață, dar și în diferite faze ale ciclului anual al ranidelor. De 

regulă, pe întreaga durată a ciclului de viață culoarea de fond a ranidelor verzi variază de 

la măsliniu-metalic la verde, de nuanță deschisă. 

Astfel, în urma cercetărilor pe teren și din laborator am stabilit că la sfârșitul lunii 

martie, atunci când temperatura aerului înregistra valori de +10
o 

C, iar temperatura apei 

era cuprinsă între +5
o
+7

o 
C (în perioada de primăvară) și specimenii ranidelor verzi ies 

din hibernare, culoarea de fond a acestora variază de la sur cenușiu la verde măsliniu, cu 

o nuanță închisă de luciu metalic. În asemenea condiții termice de mediu printre 

specimenii populațiilor examinate am identificat 3 morfe de bază: Maculata (M), Striata 

Tudor Cozari, Dumitru Erhan, Elena Gherasim



52

 

(S) și Bursni (B). În consecință, aceste fenotipuri au format alte combinații ca: maculata – 

striata (MS), maculata – hemistriata (MhS), hemimaculata (hM), hemistriata (hS) și 

bursni (B). Tipurile de morfe identificate pe exemplul specimenilor ranidelor verzi nu 

reprezintă doar o interacțiune dintre amfibieni și factorii mediului, ei mai întruchipează și 

mediul lor de viață, fiind în concordanță atât cu covorul vegetal de pe uscat, cât și cu 

plantele uscate din mediul de viață acvatic. 

În timp ce valorile atmosferice continuă să crească, temperatura aerului ajungând 

până la +30 +35
o
 C, iar a apei la +24 +26

o
 C (perioada de vară), s-a înregistrat o 

schimbare a nuanței culorii de fond, în cele mai multe cazuri aceasta fiind verde-deschis. 

Această variație a culorii de fond se datorează nu numai temperaturii, ci și substratului 

luminos; când de la forma melanică se trece la culoarea verde (culoare specifică 

specimenilor din complexul ranidelor verzi). În perioada de vară cel mai frecvent 

întâlnite au fost următoarele 4 morfe de bază: Maculata (M), Striata (S), Bursni (B) și 

Punctata (P). Ca și în cazul morfelor de bază din perioada de primăvară, aceste fenotipuri 

au format alte combinații: maculata striata (MS), maculata hemistriata (MhS), 

hemimaculata (hM), hemimaculata hemistriata (hMhS), striata hemipunctata (ShP), 

punctata (P), hemipunctata (hP). 

Spre deosebire de specificul distribuției morfelor combinate care au fost întâlnite în 

perioada de primăvară-vară, spre toamnă, pe măsură ce scade temperatura aerului și a 

apei, se reduc condițiile optime de supraviețuire. În rândul ranidelor s-au înregistrat un 

munăr mai mare de morfe combinate: maculata (M), maculata striata (MS), maculata 

hemistriata (MhS), hemimaculata hemistriata (hMhS), punctata (P), punctata hemistriata 

(PhS), hemipunctata (hP), bursni (B), bursni striata (BS), striata (S), hemistriata (hS), 

fapt care demonstrează că în condiții mai puțin favorabile de viață amfibienii sunt mai 

puternic dispersați în habitatele terestre și cele acvatice (căutând locuri cu condiții 

microclimatice favorabile) și numărul morfelor (ca una din condițiile indispensabile de 

adaptare la acel sau alt habitat) sporește în mod evident. 

În rezultatul analizei morfelor determinate anterior, putem conchide că aceste 

modificări fenologice sunt procese continui, cu o capacitate adaptivă și operativă de 

răspuns la acțiunea factorilor de mediu. Morfele în cauză prezentă adaptări la 

homocromia substratului, se pot proteja de acțiunea prădătorilor (păsările de baltă, unele 

mamifere ș. a.), asigurând termoreglarea acestora (Figura 1). 

Culoarea de fond dorsală închisă a ranidelor verzi, pe perioada de primăvară și 

toamnă, pe lângă funcția de camuflare, asigură în mod special termoreglarea, aceasta 

fiind prioritară. Grație culorii întunecate (verde măsliniu brun maculat), termoreglarea 

este asigurată prin absorbția energiei solare ce asigură în mod oportun funcționalitatea 

proceselor fiziologice a specimenilor. Vara, când condițiile de viață sunt prielnice, rolul 

cromației se axează în mod special pe camuflare.  
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Spre deosebire de cromația formelor adulte de ranide, formele tinere se 

caracterizează prin culoare de fond închisă, specifică acestei perioade. Specificitatea 

culorii închise se explică prin necesitatea funcționalității vitale pentru absorbția energiei 

solare, începând din momentul dezvoltării embrionare, larvare și în stadiul de juvenili. 

Dat fiind că dezvoltarea embrionară și larvară a ranidelor se desfășoară doar în mediul de 

viață acvatic, iar specimenii acestora sunt predispuși unui risc mai mare de a suporta 

consecințele factorilor externi mai puțin vaforabili, cromația întunecată asigură 

principalele funcții de termoreglare și protecție/camuflare. 

  

Fig. 1. Funcții ale cromației dorsale la ranidele verzi: 

a – de camuflare; b – de termoreglare 

Hibernarea celor 3 specii de ranide verzi (Rana ridibunda, R. lessonae și R. 

esculenta) decurge de la sfârșitul lunii octombrie până în martie-aprilie şi se petrece, de 

regulă, în aceleași bazine acvatice în care se realizează ciclul anual și vital al animalelor. 

În anumite cazuri, unele dintre aceste specii (R. ridibunda și mai puțin R. lessonae) se 

deplasează în alte bazine din apropiere pentru a ierna, acestea caracterizându-se prin 

condiții mai bune de iernare (adâncime mai mare, substrat mai gros). Ranidele verzi 

aparțin speciilor europene de amfibieni cu o perioadă de reproducere relativ târzie, cu 

toate acestea, primii indivizi maturi ies din faza de hibernare începând cu a ultima decadă 

a lunii martie. Așa cum termenii realizării fazelor fenologice a acestor trei specii de 

ranide verzi sînt asemănători, noi le-am grupat într-un tabel (Tabelul 2). După cum 

rezultă din datele Tabelului 2 media anuală de ieșire din hibernare a indivizilor se petrece 

în deplină concordanță cu temperatura aerului și se atestă în ultima decadă a lui martie, 

adică atunci când temperatura medie a aerului depășește valoarea de +8,2
o 

C.

a

  

b 
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Tabelul 2. Dinamica anuală a proceselor fenologice la ranidelor verzi în dependență 

de condițiile climatice (2016-2018) 
P

er
io

a
d

a
  

Ieșirea din faza 

de hibernare 

Deplasarea de la 

locurile de iernare  
spre locurile estivale 

Reproducerea 

Deplasarea de 

la locurile 

estivale spre 

locurile de 
 iernare (ale 

aceluiași 

bazin) 

Inițierea fazei 

de  
hibernare 

Data 

Temp. 

medie a 

aerului, 
o 
C 

Data 
Temp. 

medie a 

aerului,
o 
C 

Data 

Temp. 

medie a 

aerului, 
o 
C 

Data 

Temp. 

medie a 

aerului, 
o 
C 

Data 

Temp. 

medie a 

aerului, 
o 
C 

2016 
19-

26.03 
9,9 

20-

27.03 
12,1 

17.04

-

05.06 
12,5 

12.10

-

16.11 
10,6 

23.10-

20.11 
9,2 

2017 
16-

22.03 
8,2 

19-

23.03 
14,8 

13.05

-

17.06 
17,0 

08.10

-

10.11 
11,2 

13.10-

13.11 
7,8 

2018 
24.03-

2.04 
9,8 

26.03-

3.04 
10,7 

10.04

-

29.05 
13,8 

07. - 
09.10 

12 
14.- 

16.10 
9,0 

Media 
multi- 
anuală 

22.-

30.03 
9,3 

23.03-

30.04 
12,5 

14.04

-

17.06 
14,4 

09.10 
13.11 

11,3 
18.10- 
16.11 

8,7 

S-a observat însă că Rana ridibunda iese prima din faza de iernare, urmată la un 

interval de 3-4 zile de Rana lessonae, apoi după alte 4-5 zile, apare și Rana esculenta. 

Aceste diferențe temporale ale ieșirii din hibernare nu influiențează procesul de 

reproducere, care se produce cu participarea simultană a tuturor speciilor enumerate, 

deoarece acesta se produce cu mult mai târziu (mai-iunie). S-a constatat că primii din 

faza de hibernare se trezesc masculii maturi, care, ieșind la suprafața apei, se îndreaptă 

spre sectoarele de mal cele mai însorite și fac „băi de soare” pe parcursul întregii zile. 

După cca 3-5 zile apar și femelele mature și ceilalți indivizi de alte vârste. 

Pentru realizarea eficientă a procesului de termoreglare a corpului, care constă, la 

această etapă, în sporirea temperaturii, indivizii ranidelor verzi au un colorit întunecat, 

care le asigură un grad înalt de absorbție a razelor solare. 

Diferența timpului de ieșire din hibernare a ranidelor verzi din diferite lacuri este de 

5-12 zile. Astfel, am stabilit că ranidele verzi ies din hibernare mai devreme în lacurile 

cele mai bine insolate în timpul primăverii, precum și lacurile aflate în spațiile deschise și 

cele din liziera pădurilor, care au un grad de umbrire minimal, în bazinele mai puțin 

adânci și cu maluri expuse insolației în decursul întregii zile. Astfel, asemenea lacuri din 

cele examinate au fost lacurile 3 și 4 din Grădina Botanică; lacul nr. 11 din Rezervația 

„Codrii” și lacul nr.1 de la Mănăstirea Hâncu. Deoarece ieșirea din hibernare are loc la 

temperaturi relativ joase ale aerului, apariția indivizilor la suprafața apei se produce 

adeseori spre amiază (între orele 11-12), atunci când temperatura aerului atinge valori de 
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9,5 – 11,2°C. În zilele posomorâte, odată cu coborârea temperaturii aerului până la 7,8°C, 

ieșirea indivizilor pe oglinda apei se întrerupe uneori pînă la 3 – 4 zile, până când se vor 

stabili din nou condiţii climatice favorabile.  

În primele 10-14 zile indivizii ieșiți din faza de hibernare rămân pe aceleași sectoare 

insolate din preajma locurilor în care au iernat, ulterior însă se observă derularea 

procesului de redistribuire spațială a indivizilor. Pe de o parte, masculii maturi încep a 

părăsi locurile de iernare și se deplasează treptat spre locurile de reproducere, aflate în 

cadrul aceluiași lac, dar la o distanță de la câteva zeci până la 150-178 m. Femelele însă 

rămân, la această fază, în aceleași locuri de iernare, dar ocupă locuri favorabile pentru 

hrănire și odihnă. Pe de altă parte, indivizii tineri se distribuie pe întreg perimetrul 

lacului, căutând locuri potrivite pentru trai și mai puțin populate de indivizii maturi. În 

acest sens, cea mai flxibilă din punct de vedere ecologic este Rana esculenta, indivizii 

tineri populând băltoacele, locurile înmlăștinite și cele terestre din preajma lacurilor, unde 

beneficiază de o bază trofică bogată în lipsa altor concurenți interspecifici. 

În lunile aprilie-mai grupurile reproductive ale ranidelor verzi sunt localizate din 

punct de vedere spațial și inițiază procesul reproducerii. Data inițierii acestui proces 

variază în funcție de temperatura aerului și se desfășoară între 10 aprilie și13 mai. 

Concluzii 

1. Complexul ranidelor verzi reprezintă una dintre grupele de ecaudate europene încă 

insuficient studiate într-un şir de regiuni ale arealului, inclusiv în Republica Moldova, 

publicațiile existente despre acest grup de ranide cuprinzând doar anumite aspecte ale 

biologiei lui. În contextul celor menţionate, realizarea unor cercetări detaliate ale 

morfologiei, ecologiei, etologiei și fenologiei ranidelor verzi sub influința factorilor 

ecologici este nu numai oportună, ci şi de o importanţă deosebită pentru gestionarea şi 

protecţia durabilă a populaţiilor acestui grup de amfibieni ecaudați. 

2.  Analiza rezultatelor obținute ne-a permis să concluzionăm următoarele: conform 

analizei biometrice a speciilor din complexul ranidelor verzi am stabilit că diferențele 

între parametrii biometrici sunt determinate de dimorfismul sexual și specificul modului 

amfibiont de viață, care necesită anumite proporții corporale pentru adaptare. 

3.  Ranidele verzi (Rana ridibunda, R. lessonae, R. esculenta) manifestă anumite 

particularități biologo-ecologice și etologice, care le asigură existența în diferite condiții 

ale habitatelor naturale și antropizate. Astfel, procesul de reproducere a ranidelor verzi se 

realizează atât în bazinele acvatice naturale, cât și în cele artificiale, în care condițiile 

microclimatice și componența fitocenotică asigură condiții favorabile de reproducere, 

dezvoltare embrionară și larvară a speciilor. 

4.  În funcție de fenologia ranidelor verzi s-au determinat termenii de inițiere a 

procesului de reproducere și s-a stabilit fenomenul întârzierii derulării acestuia la specia 

Rana esculenta în comparație cu celelalte două specii de ranide verzi, care contribuie la 

hibridarea dintre speciile parentale Rana ridibunda și Rana lessonae. 
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5.  Potrivit analizei cromatice a speciilor, s-au identificat și evaluat 12 tipuri de morfe 

dorsale. Sub influența factorilor extrinseci, cromația ranidelor verzi diferă pe întreg ciclul 

anual de viață, astfel morfele formând combinații între ele. Cromația speciilor în funcție 

de sex nu prezintă anumite particularități. Morfele în cauză, fiind un rezultat al adaptării 

populațiilor de ranide verzi la anumite condiții de viață (temperatură, grad de insolație 

sau umbrire, fond cromatic general al habitatului ș.a.), au un rol important în asigrarea 

supraviețuirii populațiilor. 

6. Structura dimensională și de vârstă a populaţiilor de reproducători la cele trei 

specii de ranide verzi (Rana ridibunda, R. lessonae, R. esculenta) prezintă, în fond, 

particularități asemănătoare, acestea încadrându-se în categoria fluctuaţiilor numerice 

caracteristice pentru populaţiile de amfibieni cu un efectiv constant şi viabil, care sunt 

nominalizate, în ecologia populaţională, drept „populaţii cu strategie K de reproducere”. 
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Rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultatele investigațiilor pe teren referitoare la strategiile de 

reproducere ale complexului Pelophylax esculenta. Amfibienii reprezintă un obiect de studiu special 

pentru cercetători, deoarece aceştia sunt primele animale vertebrate care au cucerit uscatul. Pe plan 

internațional, problema a fost analizată din cele mai diverse puncte de vedere: morfologice, fiziologice, 

sistematice, filogenetice, ecologice ș.a.m.d., dar la nivel național cercetarea este incompletă. În acest 

scop, autorii au realizat un studiu complex și au descifrat cele mai importante aspecte ale strategiilor de 

reproducere ale acestor animale vertebrate. Comportamentul de reproducere a amfibienilor din complexul 

Pelophylax esculenta este unul care a evoluat pe parcursul evoluției și este una dintre componentele 

importante ale procesului de adaptare a populațiilor de amfibieni la condițiile mediului temperat al 

Pământulu. 

Cuvinte cheie: amphibia, complexul Pelophylax esculenta, reproducere, Moldova. 

 

EVALUATION OF REPRODUCTION STRATEGIES OF THE 

PELOPHYLAX ESCULENA COMPLEX (AMPHIBIA: ECAUDATA) IN THE 

CONDITIONS OF THE CENTRAL FOREST OF MOLDOVA 

Abstract. In this work are presented the results of field investigations referring to the reproduction 

strategies of the Pelophylax esculenta complex. Amphibians, represents a special study object for 

researchers because this are the first vertebrate animals that have conquered the dry land. Internationally, 

this study being analyzed from the most diverse points of view: morphological, physiological, systematic, 

phylogenetic, ecological, and so on, but nationally the research is incomplete.  For this purpose, the 

authors carried out a complex study and deciphered the most  important aspects of   reproductive 

strategies behavior of these vertebrate animals. The reproduction behavior of Pelophylax esculenta 

complex is one that evolved during their evolution and is one of the important components of the process 

of adaptation of amphibian populations to the conditions of the temperate environment of the Earth. 

Key words: amphibia, Pelophylax esculenta complex, reproduction, Moldova. 

Introducere 

Pentru elucidarea aspectelor ce țin de comportamentul de reproducere al 

amfibienilor  ecaudați din complexul Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, P. 

lessonae, P. esculentus) în ecosistemele Codrilor Centrali, este necesar de a realiza o 

analiză concisă referitoare la subiectul abordat, care va servi în continuare drept suport 

științifico-metodologic în soluționarea subiectelor abordate de specialiștii în domeniu.  

Datele științifice existente până la ora actuală cu privire la reproducerea amfibienilor 

din complexul Pelophylax eculenta demonstrează existența unui comportament nupțial 

specific al acestora, exprimat prin teritorialismul masculilor, aceștia formând grupuri de 
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reproducere de tip “arenă”   (de tip “lek” în terminologia engleză), amplasate în bazinele 

acvatice în locuri neadânci, bine insolate și cu vegetație acvatică bogată, care este folosită 

pentru staționarea masculilor [2, 8]. În cadrul arenelor se desfășoară procesul selectării 

partenerilor conjugali și formarea cuplurilor, care este realizată în baza atragerii 

femelelor de către masculi prin cântece nupțiale caracteristice, dar și în urma 

interacțiunilor antagoniste dintre masculi și a substituirii din cupluri a masculilor mai 

slabi de către masculii mai puternici. În urma unor investigații de durată a unei populații 

mixte din Europa de Vest, alcătuite din toate cele trei specii de ranide verzi, s-a constatat 

că formarea cuplurilor nu este un proces întâmplător. Cel mai frecvent cuplurile se 

formau din indivizi conspecifici ai speciei P. lessonae sau din masculi de P. esculentus și 

cele mai mari femele ale speciei P. lessonae, pe când cuplurile formate din masculi și 

femele de P. esculenta erau foarte rare. În baza acestor observații a fost înaintată ipoteza 

conform căreia se consideră că fenomenul izolării reproductive din cadrul complexului 

ranidelor verzi se datorează, probabil, existenței unor deosebiri interspecifice evidente în 

dimensiunile corpului reproducătorilor [5, 6].  

Material și metode 

Aria de studiu include habitate acvatice ale complexului Pelophylax esculenta din 

cadrul ecosistemelor naturale și antropizate din zonele umede ale Codrilor Centrali din 

Republica Moldova. Observațiile, colectarea și obținerea datelor științifice despre 

comportamentul de reproducere a specimenelor complexului Pelophylax esculenta s-au 

efectuat în zona de Centru a Republicii Moldova: Rezervația „Codrii” și sectoarele 

limitrofe din sud-vestul ei. 

Speciile compexului Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, P. lessonae, P. 

esculentus) au fost cercetate pe parcursul anilor 2013 - 2019, în decursul perioadei active 

a ciclului anual de viață (martie - noiembrie). În biotopurile acvatice au fost cercetate 

toate cele 3 specii de amfibieni, inclusiv categoriile lor de sex. 

Determinarea speciilor complexului Pelophylax esculenta a fost efectuată prin 

metode clasice deductive, care includ utilizarea anumitor parametri și/sau indici 

morfologici, precum și unele caracteristici ale coloritului corpului: culoarea de fond a 

spatelui şi numărul de dungi de pe membre. Forma, dimensiunile, amplasarea petelor de 

pe partea inferioară a corpului ș.a. s-au analizat conform metodelor clasice de cercetare, 

prin descrierea detaliată a culorii generale, stabilirea prezenței anumitor pete cromatice, 

forma, repartiția, dimensiunile acestora etc. [3, 4, 7]. 

Comportamentul reproductiv al speciilor de ecaudate din complexul Pelophylax 

esculenta a fost studiat prin metoda observaţiilor directe de durată în condiţii de teren. 

Cercetările în cauză având scopul elucidării comportamentului partenerilor conjugali pe 

parcursul reproducerii, și anume:  

a) procesul deplasării reproducătorilor din locurile de iernare spre locurile de 

reproducere;  
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b) repartizarea  spaţială a reproducătorilor în bazinele acvatice; 

c) procesul selectării teritoriilor individuale, atragerea partenerului sexual și 

formarea cuplurilor conjugale etc.  

Fiecare din „demonstraţiile” comportamentale ale masculilor şi femelelor erau 

înregistrate sub forma unei secvenţe de imagini (10 - 15), apoi studiate şi analizate la 

computer. Prelucrarea şi analiza datelor etologice colectate ne-a permis de a elabora un 

model integral al comportamentului nupţial al ranidelor verzi. 

Rezultate și discuții 

Speciile de ecaudate din complexul Pelophylax esculenta fac parte din categoria 

amfibienilor cu reproducere lungă şi, totodată, târzie. Ca urmare a investigaţiilor realizate 

în habitatele naturale din Codrii Centrali ai Republicii Moldova, am elaborat, pe întreaga 

durată a perioadei de reproducere, un model integral al comportamentului reproductiv al 

complexului Pelophylax esculenta, care reprezintă, din punct de vedre spațial și temporal, 

întreaga complexitate de faze reproductive ce se manifestă la nivel biologic, ecologic și 

comportamental.  

Reieşind din specificul strategiei de reproducere a complexului Pelophylax 

esculenta, primii se deplasează masculii spre stațiile de reproducere, aflate în cadrul 

aceluiași bazin acvatic. Deplasările masculilor se realizează în mod solitar; de regulă, în 

jumătatea a doua a zilei şi seara. Astfel, la a 7-12-a zi de la ieşirea din hibernare, masculii 

încep să se deplaseze spre stațiile de reproducere. Ei se stabilesc în sectoarele mai puțin 

adânci (15-80 cm), crescute cu vegetaţie submersă şi bine insolate; densitatea lor 

crescând de la o zi la alta, pe măsură ce temperatura mediului sporește. 

Strategia de reproducere a reprezentanților complexului Pelophylax esculenta se 

bazează pe: 

a) teritorialismul masculilor; 

b)  atracția femelelor prin vocalizare (și/sau căutarea activă a femelelor de 

către masculi). 

Comportamentul teritorial al masculilor. Masculii manifestă un comportament 

teritorial deosebit. Aceștia, odată ajunși pe sectoarele prielnice ale bazinelor acvatice de 

reproducere, ocupă teritorii individuale pe oglinda apei și se asociază în așa-numitele 

grupuri de reproducere de „tip arenă”. Arenele nupțiale sunt amplasate în apropiere de 

malurile mai puțin înalte, la adâncimi nu prea mari, fiind bine insolate, bogate cu 

vegetație acvatică lângă și/sau în cadrul arenelor nupțiale. În cadrul arenelor se 

desfășoară procesul de selectare a partenerilor conjugali și de formare a cuplurilor, care 

se realizează în baza comportamentului teritorial al masculilor și a atragerii femelelor de 

către masculi prin emiterea cântecelor de reclamare. Suprafața arenelor nupțiale variază 

în funcție de suprafața habitatelor acvatice și a spațiilor favorabile reproducerii 

amfibienilor; aceasta variind de la 14-16 m
2
 (cu un număr de 18-20 de masculi) până la 

55-85 m
2
 (și, respectiv, 85-115 masculi) (Figura 1). 
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În cadrul arenelor nupțiale, masculii ocupă un teritoriu individual co o suprafață de 

1,2-1,6 m
2
. Acest teritoriu este protejat de către masculi de incursiunile altor intruși. 

Masculii teritoriali din raza de 3-4 m a arenei nupțiale formează un grup reproductiv 

personalizat (constituit din 4-6 masculi), în cadrul căruia fiecare mascul teritorial 

(mascul-rezident) se află în anumite relații de rivalitate pentru teritoriu și femele; 

soluționarea lor, de regulă, se realizează pe cale sonoră sau prin interacțiuni fizice directe. 

Vocalizarea masculilor. În teritoriile individuale din cadrul arenelor nupțiale 

masculii teritoriali manifestă o activitate periodică de vocalizare, care se desfășoară, la 

început, în orele serii (parțial, şi noaptea), iar mai apoi şi în timpul zilei (în faza de vârf a 

perioadei nupţiale).  

Vocalizarea masculilor are două funcții vitale importante: 

a) de protecție a teritoriului (numit și cântec teritorial, fiind emis de masculul-

teritorial la apariția în spațiul protejat a altui mascul); 

b) de atracție a femelelor (femelele își selectează partenerii în baza frecvenței și 

intensității semnalelor sonore; fenomen stabilit anterior și la alte specii autohtone de 

amfibieni de către T. Cozari (2010)); 

Teritoriul individual la ranidele verzi, ca și la alte specii de ecaudate, este protejat 

de incursiunile altor masculi-intruşi prin semnale sonore de agresie  sau prin  

interacţiuni competitive directe [2]. 

  

Lacul nr.11 din Rezervația Codrii Lacul nr.11 din Rezervația Codrii 

  

Lacul de la Mănăstirea Hâncu Lacul de la Mănăstirea Hâncu 
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Figura 1. Stațiile de reproducere ale complexului Pelophylax esculenta 

Semnalele sonore de agresie sunt emise de masculii-teritoriali în cazul când intruşii 

intră în teritoriul protejat sau chiar îi atacă pe masculii-teritoriali. Astfel, între masculii 

vecini din cadrul arenei nupțiale se desfășurau interacțiuni antagoniste frecvente, 

caracterizate prin ciocniri directe pe parcursul cărora fiecare dintre ei încerca să-și alunge 

adversarul din teritoriul individual. După aceste interacțiuni directe destul de violente, 

masculii se îndepărtau unul față de celălalt la distanțe de circa 30-50 cm, orientându-se în 

poziție „spate la spate” unul față de altul (Figura 2).  

Masculii-teritoriali vecini întreprind incursiuni pe teritoriile celorlalţi masculi-

teritoriali în scopul ocupării unui teritoriu străin mai bun, în aceste cazuri, atestându-se 

interacţiuni antagoniste dintre intruşi şi stăpânii teritoriilor, iar acestea se petrec după 

următoarele etape: 

1. Interacţiuni antagoniste reciproce care finalizează cu retragerea masculului-intrus 

de pe teritoriul masculului-teritorial. La început, ambii masculi se atacă reciproc şi 

fiecare din ei se află atât în poziție de învingător  (stă pe spatele adversarului), cât şi în 

poziție de învins (situat de desubtul adversarului). Astfel, interacțiunea se finalizează cu 

câştigul masculului-teritorial. Uneori, masculul-intrus îl atacă pe masculul-teritorial, când 

însă intrusul aude semnalele sonore de agresie, el părăseşte teritoriul străin. În al 3-lea tip 

de interacțiuni antagoniste, la apariţia intrusului, masculul-teritorial îl atacă imediat, 

emiţând și semnale acustice de agresie; în asemenea situații, intrusul părăseşte teritoriul 

fără a opune rezistenţă.  

2. Interacţiuni antagoniste care finalizează cu învingerea masculului-teritorial şi 

acapararea teritoriului acestuia de către masculul-intrus (Figura 2). 
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a 

 

b 

 

c 
 

d 

Figura 2. Interacţiuni antagoniste reciproce dintre masculii speciei Rana lessonae care 

finalizează cu retragerea masculului-intrus: a - interacțiune antagonistă la nivel acustic;  

b, c - atacuri reciproce cu schimbare de poziții de învingător și de învins;  

d – retragerea masculului-intrus. 

 

a 

 

b 

Figura 3. Mascul-teritorial de Rana lessonae în timpul emiterii semnalelor sonore 

de atracție a femelei: a, b – poziții diferite de lansare a semnalelor sonore. 

Drept rezultat, în cazul când masculul-teritorial este de dimensiuni mai mari sau are 

un comportament mai agresiv, intrusul cedează şi se retrage. Şi, dimpotrivă, când 

masculul-intrus are dimensiuni majore sau comportament mai agresiv, acesta iese 

învingător.  

Tudor Cozari, Elena Gherasim
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În rezultatul ciocnirilor directe între masculii fiecărei arene nupțiale se stabileau 

anumite relații ierarhice, așa încât masculii-dominanți beneficiau de șansa de a se acupla 

primii cu femelele care erau atrase de corul puternic al tuturor masculilor din cadrul 

acelei sau altei arene nupțiale ale lacurilor de reproducere. 

Vocalizarea și atragerea femelelor de către masculi. Pe lângă tactica masculilor 

bazată pe ocuparea și protejarea teritoriilor individuale, o altă tactică eficientă de 

reproducere constă în vocalizarea masculilor și atragerea femelelor prin cântece de 

reclamare. Vocalizarea masculilor în cadrul întregii arene nupțiale decurge periodic și se 

menține până la 5-7 minute: trilurile puternice și ritmice inițiate de unul dintre masculi 

provocau includerea treptată și rapidă a celorlalți membri ai arenei nupțiale, după care 

corul se întrerupea brusc, la un moment dat. Alternarea fazelor de vocalizare cu cele de 

liniște (după principiul „activitate-repaos”) reprezintă un fenomen important al 

comportamentului nupțial de vocalizare a masculilor, deoarece are drept scop, pe de o 

parte, de a personaliza arena nupțială și de a asigura realizarea procesului de stabilire a 

relațiilor de dominanță dintre membrii arenelor nupțiale; pe de altă parte, el permite 

economisirea energiei masculilor pe durata vocalizării și le oferă posibilitatea de a 

menține funcționalitatea sonoră a corurilor pe întreaga perioadă de reproducere (Figura 

3). 

În timpul emiterii semnalelor sonore de atracție a femelelor, masculii ocupă o 

poziție caracteristică pe oglinda apei, lansând triluri continui cu durata de 10-35 sec; 

masculii schimbându-și periodic poziția în cadrul teritoriului pentru a cuprinde un spațiu 

de sonorizare cât mai amplu. Reieşind din acest specific al vocalizării speciei, se poate 

conchide că sunetele de reclamare ale masculilor (ca şi funcţionarea corurilor în general), 

la etapa inițială, au drept scop nu atât atragerea femelei prin vocalizarea masculilor, cât 

atragerea femelelor gata de reproducere în stațiile de reproducere. După aceasta, odată 

atrase în stațiile acvatice, femelele sunt atrase de către masculii-teritoriali în funcție de 

parametrii acustici ai sunetelor de reclamare.  

Vocalizarea masculilor în zilele calde începe chiar din orele dimineţii (9-10) şi, în 

perioada de vârf a reproducerii, pot continuă până în amurg. Atunci când timpul se 

schimbă brusc (devine posomorât, bate vântul, scade temperatura aerului), corurile 

încetează. Semnalele de reclamare ale masculilor prezintă o serie de impulsuri ritmice 

(11-31), care sunt emise timp de 2-5 secunde; apoi sunt repetate la fiecare 7-15 secunde. 

Cântecele de reclamare ale masculilor nu sunt emise în flux continuu, ci periodic, iar 

durata lor poate să fie de 1,5-4,0 minute. 

Conform observațiilor directe de lungă durată realizate în condiții naturale s-a 

stabilit că cuplurile conjugale se formează nu numai din indivizi ai aceleiași specii, dar și 

din masculi ai speciei P. lessonae și femele ale speciei P. ridibundus. În rezultatul 

încrucișării dintre aceste două specii diferite rezultă hibridul lor – P. esculentus. După 

încheierea procesului de reproducere dintre reproducătorii speciilor P. ridibundus și P. 
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lessonae la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai, oglinda apei a fost ocupată de către 

specia P. esculentus. Strategiile de reproducere ale acestei specii întrunesc aceleași acte 

reproductive ca și la speciile P. ridibundus și P. lessonae: teritorialismul masculilor, 

atracția femelelor prin semnale sonore emise de către masculi etc. 

În baza rezultatelor evidențiate cu referire la strategiile de reproducere și inițiere a 

acestora, se elucidează coexistența în unul și același biotop a două specii atât de 

apropiate: P. ridibundus, P. esculentus (Figura 4). 

 

a 

 

b 

Notă: a – lacul nr. 10, Rezervația Codrii;  b – lacul nr.1 – Mănăstirea Hîncu; mai, 2014 

Figura 4. Cupluri solitare din masculi de Pelophylax lessonae și femele de 

Pelophylax ridibundus în timpul ovopozitării 

Comportamentul de reproducere al femelelor. Femelele ranidelor verzi se 

îndreaptă spre arenele nupțiale mai târziu ca masculii – la a 4-6-a zi de la apariția 

primilor masculi în stațiile de reproducere. De regulă, femelele se îndrepă spre acele stații 

de reproducere unde corurile masculilor sunt mai puternice; aici ele vor beneficia de cele 

mai fovorabile condiții de selectare a partenerilor conjugali și de ovopozitare. Femelele, 

odată ajunse în staţiile de reproducere, sunt gata de ovopozitare, deoarece ovulele 

acestora sunt de acum în faza finală de dezvoltare. Anume aceste femele, intrând în 

spațiul stațiilor de reproducere, pornesc în căutarea masculilor. În cazul când masculul-

teritorial emite semnalele sonore care corespund exigențelor fonetice ale femelei, atunci 

femela îl acceptă şi îi permite să se acupleze cu ea. De regulă, cuplul format în asemenea 

condiții constă din parteneri asemănători ca dimensiune corporală. În cazurile când 

masculul este mai mic şi amplexul axial format nu este sigur, atunci femela se eschivează 

de la un asemenea amplex, impunând masculul s-o părăsească. În alte cazuri, cu mult mai 

frecvente, aceşti masculi de talie mai mică care au interceptat femelele nepotrivite ca 

dimensiuni sunt atacaţi şi eliminaţi din cuplurile proaspăt formate de către masculii de 

talie mai mare. După cum au demonstrat numeroasele studii batracologice anterioare, 

referitoare la acuplarea dintre partenerii conjugali asemănători ca dimensiuni [1], 

acuplarea asortativă este eficientă la amfibienii complexului Pelophylax esculenta şi 

justificată pe deplin din punct de vedere evolutiv, deoarece îi va permite femelei să-şi 

fecundeze întreaga pontă. 

Tudor Cozari, Elena Gherasim
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Cuplurile formate rămân în aceleași stații de reproducere unde realizează procesul 

ovopozitării. Ponta este depusă în decurs de 3-5 ore și se realizează, de regulă, în orele 

după-amiezii și seara; ouăle sunt depuse în porții pe funul bazinelor acvatice sau sunt 

fixate de vegetația submersă la o adâncime de 25-30 cm. 

Concluzii 

1. Din arsenalul de strategii de reproducere caracteristice amfibienilor ecaudați, 

complexul Pelophylax esculenta au ajuns pe parcursul evoluției la manifestarea 

unui comportament bazat pe folosirea așa numitelor ,,arene nupțiale”, în cadrul 

cărora masculii adulți se asociază pentru a disputa primatul în formarea cuplurilor 

conjugale și, ulterior, a realizării procesului de fecundare și ovopozitare.  

2. În cadrul acestor arene nupțiale masculii se folosesc de tactica de atragere a 

femelelor prin vocalizare, astfel, semnalele sonore fiind un indiciu veridic în 

stabilirea vârstei masculilor și a capacității lor vitale de reproducere. Interacțiunile 

fizice dintre masculi pentru disputarea teritoriului individual sau a dreptului de intra 

în posesia femelei reprezintă a doua modalitate de a învinge în competițiile cu alți 

masculi pentru a participa la reproducere. 

3. Comportamentul de reproducere a complexului Pelophylax esculenta este unul 

destul de evoluat în seria stratagemelor elaborate, pe parcursul evoluției, de 

amfibienii ecaudați și reprezintă unul din componentele imoprtante ale procesului 

de adaptare a populațiilor de amfibieni la condițiile mediului înconjurător din zona 

temperată a Terrei. 
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Rezumat. Prezentul studiu a urmărit evaluarea stării actuale a diversității, dar și dinamica sezonieră a 

ornitofaunei din sectorul superior al bazinului Bârlad. Activitatea de monitorizare a păsărilor s-a 

desfășurat în perioada mai 2018 – mai 2019, acoperind un ciclu biologic anual complet. Lista 

ornitofaunistică include 105 specii de păsări, dominante fiind speciile forestiere atât prin diversitate, cât și 

prin efectivele prezente în regiune. Majoritatea speciilor caracteristice zonelor umede apar în timpul 

pasajului, cu efective mici, iar în rândul speciilor comune, caracteristice terenurilor deschise și cultivate, 

se manifestă tendințe negative ale populațiilor. 

Cuvinte cheie: ornitofaună, habitate, presiune antropică. 

 

BIRD FAUNA’S DIVERSITY IN THE UPPER SECTOR 

OF BÂRLAD RIVER BASIN (VASLUI, ROMANIA) 

Abstract. The present study had followed to evaluate the bird fauna’s diversity and the seasonal dynamic 

of birds’ population in the upper sector of Bârlad River basin. We did our fieldwork May 2018 until May 

2019. The bird fauna’s list include 105 bird species. The typically woodland bird species are dominant 

like diversity, but also through their effectives. The wetland bird species appear just during the migration 

time, with very small effectives. We notice a negative trend for the common bird species present in the 

perimeter of open and agricultural lands. 

Keywords: bird fauna, habitats, anthropogenic impact. 

Introducere 

Cu o lungime de 207 kilometri (km), râul Bârlad reprezintă cel mai important 

afluent de pe partea stângă din bazinul Siretului, acoperind o suprafață totală de 7220 

km
2
. Traversând o zonă întinsă de podiș și câmpie, prezintă variații mari ale debitelor, iar 

volumul de ape este semnificativ mai redus decât cel al afluenților de pe partea dreaptă a 

bazinului Siret, fenomenul de viitură manifestându-se foarte rar în acest sector. De altfel, 

climatul temperat continental este caracterizat de veri deosebit de calde și secetoase, 

respectiv, ierni aspre, geroase și cu volume relativ reduse de precipitații. Pentru 

asigurarea unor rezerve de apă pentru agricultură și piscicultură, au fost amenajate mai 

multe acumulări acvatice pe cursurile unor afluenți, cele mai importante fiind Pușcași (pe 

Racova), Râpa Albastră (pe Simila), Cuibul Vulturilor (pe Tutova) și Piscul Morii (pe 

Pereschev). 

Habitatele din bazinul Bârladului sunt dominate de terenurile deschise, acoperite de 

terenuri cultivate și pajiști, cu pâlcuri de tufișuri, iar în câteva sectoare ale reliefului 

colinar, sunt prezente păduri de amestec din esențe de foioase. În lungul albiei minore, 

apar sălcii izolate și suprafețe mici acoperite cu răchitiș, iar în coada majorității 
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acumulărilor acvatice, sunt prezente stufărișuri și păpurișuri mai mult sau mai puțin 

compacte. 

Pe teritoriul județului Vaslui, au fost realizate puține studii ornitologice, majoritatea 

fiind concentrate în perimetrul bazinului Prut [1, 2, 3, 4] și doar în ultimul deceniu au 

apărut câteva studii arondate bazinului Bârlad, cu referiri la anumite regiuni [5, 6, 7] și la 

unele zone umede – Piscu Morii [6] sau valea Racovei [8], acesta fiind primul studiu 

dedicat avifaunei din bazinul superior al Bârladului. 

Metode de studiu 

Studiul nostru a fost inițiat în luna mai 2018, fiind în derulare, urmărind evaluarea 

diversității avifaunistice și evaluarea stării actuale a populațiilor de păsări în sectorul 

superior al Bârladului, pe teritoriul administrativ al localităților Băcești, Dumești și 

Negrești (județul Vaslui). 

Observațiile ornitologice au fost realizate prin metoda itinerariului, a observației din 

punct fix și pe baza activității sonore a masculilor.  Au fost stabilite mai multe itinerarii, 

traversând toate tipurile de habitate  din teritoriul investigat, cu o lungime totală de 8 km, 

în lungul acestora fiind stabilite și mai multe puncte de observații. În ecosistemul 

forestier, dar și în cazul unor specii ce trăiesc în habitate compacte și au o viață mai 

discretă, identificarea și estimarea efectivelor s-a bazat pe cântecul teritorial și sunetele 

de chemare emise, în special, de către masculi. 

Identificarea păsărilor prin observații directe s-a realizat cu ajutorul binoclului 

Nikon Akulon 8-24x și a lunetei Swarowski 20 – 60x. 

Rezultate și discuții 

În sectorul superior al Bârladului, zona de luncă este relativ largă, acoperită cu 

pajiști formate din ierburi scunde și terenuri cultivate (porumb, floarea soarelui, grâu, orz 

și rapiță), iar relieful colinar ce mărginește lunca este dominat de păduri relativ tinere din 

esențe foioase (stejar, carpen, tei, fag), cu exemplare izolate de stejari seculari sau care se 

apropie de vârsta maturității. În teritoriul investigat, este situat iazul Dumești (14 

hectare), în perimetrul căruia se practică pescuitul sportiv, iar albia minoră a Bârladului 

are maluri lutoase relativ înalte. În vecinătatea satelor, am identificat și mai multe lutării 

active, în partea superioară a acestora fiind identificate mai multe colonii formate de 

păsările ripariene. 

Lista ornitofaunistică realizată în urma deplasărilor pe teren cuprinde 105 specii de 

păsări; efectivele prezentate în tabelul 1 constituie numărul minim și cel maxim 

înregistrat într-o zi de observații pentru perioada de migrație, respectiv, de iernare, iar 

pentru perioada de cuibărit, efectivele sunt estimate pe baza înregistrărilor vizuale sau 

sonore. 

Remarcăm absența păsărilor acvatice și semiacvatice ca prezențe clocitoare, dar și 

pe durata iernii, aceste grupe ecologice fiind surprinse doar pe durata migrației, cu 

efective mici, doar câteva specii de păsări limicole fiind observate cu efective mai mari 
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de zece indivizi. Pe de o parte, habitatele favorabile cuibăritului ocupă suprafețe 

restrânse, iar stufărișul și răchitișul din coada iazului Dumești rămân pe uscat cel mai 

târziu la începutul lunii iunie ca urmare a nivelului scăzut al precipitațiilor; la începutul 

lunii mai 2019, acest perimetru avea deja un aspect mlăștinos, cu doar câteva ochiuri de 

apă. În plus, pescuitul sportiv capătă aspect aproape agresiv prin numărul mare al 

pescarilor ce se instalează pe malurile estic și vestic al iazului Dumești, împiedicând 

instalarea la cuibărit chiar și a unor specii comune, mai tolerante în fața impactului 

antropic. 

Atât cursul Bârladului, cât și iazul Dumești sunt acoperite cu pod complet de gheață 

cel mai târziu la începutul lunii decembrie, dezghețul survenind spre finalul lunii 

februarie. De aceea, în perioada de iarnă, prezența cea mai deosebită din punct de vedere 

avifaunistic o reprezintă păsările răpitoare de zi, surprinse în arbori de la liziera pădurii 

sau în cei din lungul drumurilor, folosiți ca loc de pândă pentru procurarea hranei (Buteo 

buteo și Buteo lagopus), ulii (Accipiter gentilis și Accipiter nisus) fiind surprinși și în 

interiorul satelor. 

Tabelul nr. 1. Avifauna inventariată în bazinul Bârladului 

în perimetrul Băcești – Negrești (Vaslui), 2018 – 2019 

Nr. 

crt

. 

Specia 

C
u

ib
ă

ri
t 

(p
er

e
ch

i)
 

M
ig

ra
ți

e
 

(i
n

d
iv

iz
i)

 

Ie
r
n

a
re

 

(i
n

d
iv

iz
i)

 Distribuție pe tipuri de habitat Directi-

va 

Păsări 

Cartea 

Roșie 

România 
Pădure Zone 

umede 
Teren 

deschis 
Loca-

lități 

1.  Phasianus 

colchicus 

8 - 12 x x - - + - A2 - 

2.  Coturnix coturnix 4 - 5 x - - - + - - - 

3.  Anas 

platyrhynchos 

- 8 - 10 - - + - - A2 - 

4.  Anas crecca - 4 – 6 - - + - - A2 - 

5.  Anas querquedula - 6 – 10 - - + - - A2 - 

6.  Mareca strepera - 2 - 6 - - + - - A2 - 

7.  Ciconia ciconia 4 - 5 15 - 38 - - + + + A1 V 

8.  Buteo buteo - 5 - 11 3 - 5 + - + - - - 

9.  Buteo lagopus - 2 - 4 1 - 3 + - + - - - 

10.  Pernis apivorus - 2 - 5 - + - + - A1 V 

11.  Accipiter gentilis 1? 3 - 7 1 – 4 + - + + - - 

12.  Accipiter nisus 1 – 2? 2 – 4 1 - 3 + - + - - - 

13.  Circus 

aeruginosus 

1? 1 – 3 - + - + - A1 - 

14.  Falco subbuteo 2 – 3 3 – 7 - + - + - - - 

15.  Falco tinnunculus 3 - 5 5 - 7 0 - 1 + - + - - - 

16.  Calidris pugnax - 3 – 7 - - + - - A1 & 

A2 

- 

17.  Actitis hypoleucos - 2 – 5 - - + - - - - 

18.  Tringa ochropus - 14 – 26 - - + - - - - 

19.  Tringa glareola - 5 – 8 - - + - - - - 

20.  Tringa totanus - 14 – 18 - - + - - A2 - 

21.  Vanellus vanellus 2 – 4? 18 - 22 - - + - - A2 - 

22.  Charadrius 

dubius 

- 8 - 12 - - + - - - - 

23.  Himantopus 

himantopus 

- 0 - 1 - - + - - A1 P 

24.  Larus cachinnans - 2 - 6 - - + - - A2 - 
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25.  Chroicocephalus 

ridibundus 

- 2 – 9 - - + - - A2 - 

26.  Chlidonias 

hybrida 

- 2 – 4 - - + - - A1 - 

27.  Sterna hirundo - 2 – 4 - - + - - A1 - 

28.  Podiceps cristatus - 1 - 4 - - + - - - - 

29.  Columba 

palumbus 

9 – 11 22 - 46 1 - 3 + - - - A2 - 

30.  Streptopelia turtur 4 - 6 6 - 22 - + - + - A2 V 

31.  Streptopelia 

decaocto 

x - 11 - 

17 
- - + + A2 - 

32.  Cuculus canorus 8 - 14 x - + + + - - - 

33.  Asio otus 1 – 2? x x + - - - - - 

34.  Strix aluco 1 – 2? x x + - - - -  

35.  Merops apiaster 12 - 16 38 - 72 - - - + - - - 

36.  Upupa epops 3 - 5 5 - 7 - + - + - - V 

37.  Picus viridis 2 - 3 x x + - - - - - 

38.  Dendrocopos 

major 

7 - 8 x x + - - + - - 

39.  Dendrocopos 

syriacus 

5 - 6 x x + - + + A1 - 

40.  Dendrocopos 

medius 

2 - 4 x x + - - - A1  

41.  Dendrocopos 

minor 

3 - 5 x x + - - - - - 

42.  Jynx torquilla 1 - 2 x - + - - - - P 

43.  Oriolus oriolus 8 - 12 x - + - + + - - 

44.  Lanius collurio 7 - 10 10 - 16 - - - + - A1 - 

45.  Lanius minor 5 - 6 8 - 16 - - - + - A1 - 

46.  Lanius excubitor - 8 - 10 4 - 8 - - + - - - 

47.  Pica pica 3 – 4 x 5 - 12 - - + + A2 - 

48.  Garrulus 

glandarius 

7 - 8 x 12 - 

18 
+ - + + A2 - 

49.  Corvus frugilegus 21 - 23 x 42 - 

112 
- - + + A2 - 

50.  Corvus cornix 2 - 4 x 4 - 8 - - + + A2 - 

51.  Corvus monedula 3 - 4 x 3 - 8 - - + + A2 - 

52.  Alauda arvensis 18 - 26 x - - - + - A2 - 

53.  Galerida cristatus 7 - 11 x 18 - 

25 
- - + + - - 

54.  Riparia riparia 16 - 23 28 - 42 - - + - - - - 

55.  Hirundo rustica x 54 - 

118 

- - + + + - - 

56.  Delichon urbicum x 32 - 72 - - + + + - - 

57.  Phylloscopus 

collybita 

18 - 23 x - + - - - - - 

58.  Phylloscopus 

trochillus 

- x - + - - - - - 

59.  Phylloscopus 

sibilatrix 

1 –  2? x -    - - - 

60.  Acrocephalus 

arundinaceus 

4 - 6 x - - + - - - - 

61.  Acrocephalus 

scirpaceus 

1 - 2 x - - + - - - - 

62.  Hippolais icterina 7 - 9 x - + - - - - - 

63.  Sylvia curruca 14 - 16 x - + - + - - - 

64.  Sylvia borin 10 - 13 x - + - - - - - 

65.  Sylvia atricapilla 14 - 16 x - + - - - - - 

66.  Sylvia communis 15 - 18 x - - - + - - - 

67.  Regulus regulus - - 8 - 10 + - - - - - 

68.  Ficedula 1 - 2 4 – 8 - + - - - A1 - 
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albicollis 

69.  Ficedula parva 4 - 5 3 - 5 - + - + - A1 - 

70.  Muscicapa striata 7 – 8 7 - 8 - + - + - - - 

71.  Oenanthe 

oenanthe 

3 - 4 4 - 8 - - - + - - - 

72.  Saxicola rubetra 5 - 8 11 - 16 - - - + - - - 

73.  Saxicola 

torquatus 

2 - 4 5 - 8 - - - + - - - 

74.  Phoenicurus 

phoenicurus 

5 - 8 x - - - - - - - 

75.  Erithacus 

rubecula 

8 - 12 x - + - - - - - 

76.  Luscinia luscinia 3 – 4 x - + - - - - - 

77.  Luscinia 

megarhynchos 

11 - 13 x - + - - - - - 

78.  Turdus merula 14 - 18 x x + - - - A2 - 

79.  Turdus philomelos 10 - 15 x - + - - - A2 - 

80.  Turdus iliacus - 24 – 76 - + - + - A2 - 

81.  Turdus viscivorus - 18 - 56 - + - + - A2 - 

82.  Turdus pilaris - 28 - 52 18 - 

32 
+ - + - A2 - 

83.  Sturnus vulgaris x 178 - 

670 

- + - - + A2 - 

84.  Sitta europaea 8 - 12 x x + - - - - - 

85.  Troglodytes 

troglodytes 

- x 3 - 5 + - - - - - 

86.  Poecile palustris 6 - 8 x x + - - - - - 

87.  Parus major 24 - 32 x x + - - + - - 

88.  Cyanistes 

coeruleus 

8 - 12 x x + - - + - - 

89.  Passer domesticus x x x - - - + - - 

90.  Passer montanus x x - - - - + - - 

91.  Anthus trivialis 3 - 5 x - + - - - - - 

92.  Anthus campestris 5 - 8 x - - - + - A1 - 

93.  Motacilla alba 3 - 5 8 – 14 - - - + - - - 

94.  Motacilla flava 12 - 14 12 - 26 - - - + - - - 

95.  Fringilla coelebs 26 - 32 x x + - - + - - 

96.  Fringilla 

montifringilla 

- - 18 – 

56 
+ - + - - - 

97.  Pyrrhula pyrrhula - x 12 - 

18 
+ - - - - - 

98.  Coccothraustes 

coccothraustes 

6 – 7 x x + - - - - - 

99.  Chloris chloris 8 - 11 x - + - - + - - 

100.  Spinus spinus - 18 - 22 8 - 15 + - + - - - 

101.  Carduelis 

carduelis 

16 - 24 x 32 - 

112 
+ - - + - - 

102.  Linaria cannabina 3 – 4 5 - 11 - + - - - - - 

103.  Emberiza 

calandra 

13 - 15 x - - - + - - - 

104.  Emberiza 

citrinella 

8 - 11 x 3 - 6 + - - - - - 

105.  Emberiza 

schoeniclus 

1 – 2? x 1 - 2 - + - - - - 

Legendă: Fenologie: 1? – cuibărit probabil, x – nu au fost estimate efective;  

Directiva Păsări: A1 – specii de păsări incluse în Anexa 1, A2 – specii de păsări incluse în Anexa 2;  

Cartea Roșie a Vertebratelor din România: V – specii vulnerabile, P – specii periclitate. 
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Răpitoarele de zi sunt bine reprezentate și pe durata sezonului de reproducere; 

șoimii (Falco tinnunculus și Falco subbuteo) cuibăresc în pâlcuri de arbori, folosind 

cuiburi vechi de corvide, dar nu excludem prezența clocitoare a câtorva perechi 

aparținând genului Accipiter, păsări adulte fiind observate de-a lungul întregii perioade 

de cuibărit, fiind însoțite și de păsări juvenile în luna august. De asemeni, o pereche de 

erete de stuf (Circus aeruginosus) ar putea cuibări în stufărișul din teritoriile mlăștinoase 

de pe șesul din aval de iazul Dumești, unde am surprins o pereche atât la vânătoare, cât și 

executând zbor nupțial (la sfârșitul lunii aprilie 2019). 

În pădurile ce acoperă colinele de pe partea dreaptă a văii Bârladului, ar putea 

cuibări și două specii de răpitoare nocturne (Asio otus și Strix aluco), spre finalul lunii 

mai și în luna iunie, fiind înregistrate sunete de chemare emise de pui pentru a atrage 

atenția părinților ce aduc hrana la cuib. 

Pe terenurile deschise, cu tufișuri și pâlcuri de arbuști, cuibăresc fazanul (Phasianus 

colchicus), înregistrând o tendință ușor pozitivă în ultimii ani, dar și prepelițele (Coturnix 

coturnix), cu efective în scădere constantă de la un an la altul. Pe suprafețele mlăștinoase 

înierbate din amonte de iazul Dumești, ar putea cuibări și nagâțul (Vanellus vanellus), 

observat cu păsări juvenile încă din luna iunie în acest perimetru. 

Columbiformele (Columba palumbus și Streptopelia turtur) și ciocănitorile (Picus 

viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos 

medius şi Jynx torquilla) prezintă o diversitate ridicată, cuibărind atât în păduri, cât și în 

pâlcurile de arbori de pe pantele unor coline. În ciuda exploatării destul de haotice a 

lemnului în pădurile din acest teritoriu (conform propriilor noastre observații, dar și ale 

informațiilor adunate din rândul localnicilor), remarcăm prezența clocitoare a ciocănitorii 

de stejar (Dendrocopos medius), folosită ca bioindicator pentru evaluarea stării de 

sănătate a stejăretelor.  

Grupul paseriformelor este bine reprezentat pe toată durata anului, fiind speciile 

dominante prin diversitate și efective în toate tipurile de habitate din perimetrul 

investigat. Suprafețele întinse acoperite de terenurile cultivate și de pajiști asigură 

condiții deosebit de favorabile pentru cuibărit și procurarea hranei pentru numeroase 

specii de paseriforme. Totodată, habitatele din ecosistemul forestier, precum și tufișurile 

izolate sau pâlcurile de arbuști și tufișuri pot adăposti un număr mare de specii de 

păsărele care găsesc aici locuri favorabile pentru construirea cuibului, căutarea și 

procurarea unei surse trofice variate și abundente, dar și locuri pentru odihnă și refugiu.  

Unele specii de paseriforme apar doar pe durata migrației (Turdus iliacus și Turdus 

viscivorus), altele fiind doar oaspeți de iarnă (Lanius excubitor, Turdus pilaris, 

Troglodytes troglodytes, Fringilla montifringilla sau Pyrrhula pyrrhula). Păsărelele 

constituie atât cel mai numeros grup în rândul păsărilor sedentare, cât și al celor oaspeți 

de vară, prin cele 51 de specii cert clocitoare și două specii posibil clocitoare 

(Phylloscopus sibilatrix și Emberiza schoeniclus) reprezentând și majoritatea speciilor ce 

cuibăresc în bazinul superior al rîului Bârlad – dintre cele 105 specii de păsări 
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inventariate pe parcursul studiului nostru, 68 de specii sunt cert clocitoare și 8 specii 

posibil clocitoare în acest teritoriu.  

În cursul lunii martie, dar mai ales pe durata lunilor aprilie - mai, pot fi surprinse 

manifestările comportamentale teritoriale și de reproducere ale acestor specii, masculii 

folosind cântecul puternic și, adeseori, melodios pentru marcarea teritorială și pentru 

atragerea femelei în vederea formării perechii. În zonele deschise, cultivate sau acoperite 

de pajiști cu ierburi scunde, au fost observate specii cum sunt Alauda arvensis, Galerida 

cristata, Anthus campestris, Motacilla alba, Motacilla flava şi Emberiza calandra, care 

construiesc cuiburile pe sol, între ierburi sau la baza unor tufișuri și mărăcinișuri dese. În 

perimetrele acoperite cu tufișuri și mărăcinișuri, am întâlnit pietrari (Oenanthe oenanthe), 

sfrâncioci (Lanius collurio și Lanius minor), mărăcinari (Saxicola rubetra și Saxicola 

torquata) și silvii (Sylvia communis și Sylvia atricapilla), care construiesc cuiburile în 

tufișuri și mărăcinișuri, vânând mai ales insecte, dar și reptile mici sau chiar mamifere de 

talie mică (sfrâncicocii) pe terenurile cultivate sau pajiștile din jur. Majoritatea acestor 

specii de păsărele depun ponta abia spre sfârșitul lunii aprilie sau chiar la începutul lunii 

mai, deși manifestările teritoriale și parada nupțială sunt inițiate pe parcursul lunii martie 

sau în prima parte a lunii aprilie. 

Terenurile deschise sunt folosite ca terenuri de hrănire și de către speciile care 

cuibăresc în perimetrul localităților - Hirundo rustica, Delichon urbica, Passer 

domesticus sau Passer montanus, dar și de prigorii (Merops apiaster) ale căror cuiburi au 

fost identificate fie în lutării, fie în malurile lutoase ale Bârladului, alături de cele ale 

lăstunului de mal (Riparia riparia). 

Spre sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, numeroase specii tipic forestiere 

(silviile – Sylvia sp., muscarii – Ficedula sp. și Muscicapa striata, codroșul de pădure – 

Phoenicurus phoenicurus, cinteza – Fringilla coelebs, botgrosul – Coccothraustes 

coccothraustes, florintele – Chloris chloris și sticletele – Carduelis carduelis) au putut fi 

întâlnite hoinărind în căutarea unor resurse trofice mai abundente, pendulând între liziera 

pădurii și pajiștile sau terenurile agricole învecinate, iar unele specii pot forma stoluri de 

zeci și chiar sute de indivizi, pregătindu-se pentru migrația de toamnă (Sturnus vulgaris). 

Pe parcursul studiului nostru, au fost inventariate în bazinul superior al Bârladului 

14 specii de păsări incluse în Anexa 1 a Directivei Păsări, fiind specii pentru care este 

necesară implementarea unor măsuri menite să asigure menținerea habitatelor favorabile 

supraviețuirii și reproducerii lor pe suprafața întregului areal de răspândire. Sunt specii în 

pericol de dispariție, specii vulnerabile la modificările habitatului favorabil și specii 

devenite rare ca urmare a reducerii efectivelor populaționale. Dintre acestea, unele au fost 

surprinse doar în pasaj, cu efective mici (Pernis apivorus, Himantopus himantopus, 

Calidris pugnax, Sterna hirundo și Chlidonias hybrida), celelalte având statut de specii 

clocitoare (Circus aeruginosus - posibil clocitoare) în zona de studiu. Totodată, în lista 

avifaunistică a teritoriului investigat, apar și specii ce sunt incluse în Anexa 2 a directivei, 
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fiind specii de păsări ce pot face obiectul vânătorii reglementate prin legislația națională, 

cu condiția ca populațiile acestor specii să fie menținute în afara riscului de dispariție. 

Subliniem și prezența a 8 specii de păsări incluse în Cartea Roșie a Vertebratelor 

din România [9]; dintre acestea, două sunt specii periclitate, cu risc mare de dispariție în 

stare sălbatică în viitorul apropiat (Himantopus himantopus și Jynx torquilla), iar patru 

sunt specii vulnerabile, cu risc de dispariție în stare sălbatică pe termen mediu (Ciconia 

ciconia, Pernis apivorus, Streptopelia turtur și Upupa epops). 

Comunitățile locale au ca ocupații principale agricultura și creșterea animalelor, 

nivelul presiunii antropice fiind relativ scăzut. Nu au fost observate turme de animale 

domestice în interiorul pădurilor. În vecinătatea corpurilor de pădure, am întâlnit mai 

multe stupine itinerante. 

Concluzii. 1. În bazinul superior al Bârladului, au fost inventariate 105 specii de păsări. 

2. Speciile caracteristice zonelor umede prezintă o diversitate scăzută, fiind prezente 

numai pe durata pasajului, primăvara și toamna. 3. Avifauna clocitoare este formată din 

68 de specii clocitoare, alte 8 specii fiind posibil clocitoare în perimetrul investigat.         

4. Remarcăm prezența a 14 specii incluse în Anexa 1 a Directivei Păsări, precum și a șase 

specii incluse în Cartea Roșie a Vertebratelor din România, cu statut de specii vulnerabile 

sau periclitate. 
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Rezumat. În articol sunt reflectate rezultatele cercetărilor cu privire la rоlul factоrului de genоtip al 

pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp., în diferite cоndiții de temperatură. S-a cоnstatat 

că pe fundalul de temperatură оptimă, pоnderea majоră în manifestarea caracterului lungimea rădăciniței 

îi revine interacțiunii genоtip de pоrumb x specie de fung, iar în cazul lungimii tulpiniţei – genоtipului. În 

cоndițiile de stres termic, specia de fung a manifestat cea mai mare pоndere în sursa de variaţie a 

caracterelоr cercetate. Rezultatele cercetărilor denotă că în fоrmarea particularitățilоr de interacțiune 

genоtip de pоrumb x patоgen fungic un rоl determinant îl manifestă factоrul termic. 

Cuvinte-cheie: porumb, genotip, Fusarium spp., interacțiune, temperatură. 

 

THE ELUCIDATION OF THE GENOTYPE FACTOR ROLE OF MAIZE 

IN REACTION TO FUNGAL PATHOGENS FUSARIUM SPP., 

UNDER DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS 

Summary. The article reflects the research results about the role of the genotype factor of maize in 

reaction to fungal pathogens Fusarium spp., under different temperature conditions. It has been found that 

under optimum temperature conditions, the major role in the manifestation of character root length has 

the interaction genotype of maize x fungus species, but in the case of the stem length - the genotype. 

Under the thermal stress conditions, fungus species manifested the biggest growth in the source of 

characters variability. The research results indicate that in the formation interaction genotype of maize x 

fungus pathogen, the important role has the thermal factor. 

Keywords: maize, genotype, Fusarium spp., interaction, temperature. 

 

Introducere 

Porumbul (Zea mays L.) este cea de-a treia cultură cerealieră ca importanţă şi este 

cea de-a doua, după grâu, în topul comerţului internaţional [1, 4, 6]. Această poziţie este 

motivată printr-o serie de particularităţi fitotehnice și biologice deosebite, deoarece: 

prezintă o mare capacitate de producţie cu cca. 50 % mai ridicată decât celelalte cereale; 

prezintă o plasticitate ecologică mare, care îi permite o largă arie de răspândire; rezistă 

bine la secetă şi căldură; suportă bine monocultura; are un coeficient mare de înmulţire 

(150-400); valorifică foarte bine îngrăşămintele organice şi minerale şi irigarea; cultura 

este mecanizabilă în totalitate; posibilităţile de valorificare a producţiei sunt foarte 

variate, etc. [1, 3, 4, 7].  
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În ceea ce priveşte utilizarea porumbului, aproximativ 20% din producţia mondială 

este folosită direct în alimentaţia umană, existând o tendinţă de reducere a consumului 

direct, mai evidentă în ţările dezvoltate unde în prezent se foloseşte cca. 7 %, în timp ce 

în ţările în curs de dezvoltare se utilizează pentru alimentaţie aproximativ 60 % [1].  

Porumbul manifestă o mare vulnerabilitate la diverşi factori nefavorabili ai 

mediului, inclusiv la boli micotice, printre care fuzarioza se remarcă cu incidenţă şi 

severitate înaltă. La etape incipiente de dezvoltare a porumbului, boala se manifestă prin 

putrezirea și pieirea plantulelor. La plantele deja răsărite, infecția împiedică dezvoltarea 

normală a rădăcinilor și deci a întregii plante. Când infecția se produce la plante aflate 

într-un stadiu mai avansat de dezvoltare, simptomele se produc pe rădăcini și la baza 

tulpinii, apar pete maronii care încep să putrezească și se acoperă de un mucegai roz. 

Atacul pe știuleți este cel mai caracteristic și păgubitor și se manifestă prin crăparea 

boabelor la maturitate, acestea luând aspect asemănător cu al floricelelor de porumb. 

Boabele capătă la început o culoare roz, care apoi devine roșie-brună și se acoperă de un 

mucegai alb sau roz-violaceu, format din miceliu și conidii și care este pulverulent. În 

cazul unui atac puternic este cuprins întreg știuletele. Boabele atacate au o germinație 

redusă și sunt mai ușoare decât cele sănătoase. Miceliul se dezvoltă atât la suprafața 

boabelor, cât și în interiorul acestora, fapt care explică continuarea evoluției ciupercii și 

în timpul păstrării știuleților. 

Boala este favorizată de temperaturi înalte, de umiditate relativ ridicată, precum și 

de aplicarea unor cantități mari de îngrășăminte cu azot (peste 45 kg/ha) [2, 5, 8, 9]. 

 

Metodele şi materialele aplicate 

În calitate de material pentru cercetare au servit 3 genotipuri de porumb cu utilizare 

diferită: G1 – hibrid cultivat pentru boabe și siloz; G2 – hibrid dulce recomandat pentru 

consum în stare proaspătă, dar și pentru procesare; G3 – hibrid destinat pentru producerea 

floricelelor (popcorn), crupelor, fulgilor de porumb, şi filtratele de cultură (FC) ale 

fungilor – F. solani, F. sporotrichiella și F. oxysporum var. orthoceras. 

Semințele de pоrumb au fоst tratate cu FC ale fungilоr timp de 18 оre.  În calitate de 

martоr au servit seminţele menţinute în apă distilată. Ulteriоr, acestea au fоst plasate în 

cutii Petri între dоuă fоlii de hârtie de filtru, umectate şi menţinute, în funcţie de 

experienţă, la diferite temperaturi: 10/18/10
о
C a câte 4 zile sau 25

о
C (оptimă) timp de 7 

zile. 

Reacţia plantelоr la tratament a fоst stabilită în baza unоr impоrtanţi indici de 

creştere – germinaţia seminţelоr, lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei (figura 1). 

Procesarea statistică a datelor obţinute s-a efectuat în baza analizei descriptive 

statistics și varianţei (ANOVA) în pachetul de soft STATISTICA 7. 

Sofia Grigorcea, Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, Nicolai Aluchi, Mihaela Legaci



77

 

           

                                    A                                                                    B 

Figura 1. Aspecte ale plantulelоr de pоrumb în varianta martоr (A) şi FC F. sоlani  

la genоtipul G1 

 

Rezultate obţinute şi discuţii 

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că pe fundalul de temperatură optimă, în 

varianta martor germinația semințelor a variat în limitele 24 ... 72%, la G2 și, respectiv, 

G1. Pe fundalul temperaturii stresante în varianta martor, germinaţia seminţelor de 

porumb a fost semnificativ diminuată, variind în limitele 12 ... 52% la G3 şi G1. FC au 

provocat în majoritatea cazurilor inhibări ale caracterului cercetat, cu excepția hibridului 

G3, unde s-a constatat lipsă de reacție sub influența temperaturii stresante (tab. 1). 

Tabelul 1. Influenţa FC F. solani, F. sporotrichiella și F. oxysporum var. orthoceras 

asupra germinaţiei seminţelor de porumb, în diferite condiții de temperatură (%) 

 

 

Variantă 

G1 G2 G3 

t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

Martоr (Н2О) 72 52 16 16 52 12 

F. sоlani 24 12 12 12 12 12 

F. spоrоtrichiella 12 24 12 12 12 12 

F. оxyspоrum var. 

оrthоceras 
12 12 12 12 28 12 

 

În condițiile de temperatură optimă pentru caracterul lungimea rădăciniței în 

varianta martor, indicele a variat în limitele: 20,0±10,0  mm la G2 și 81,4±7,6 mm la G1. 

FC au provocat atât inhibare, cât și stimulare a caracterului. Stimulare a caracterului s-a 

constatat la G3 sub acțiunea FC F. sporotrichiela și F. oxysporum var orthoceras cu 

+130,6% și +84,8%. Pentru G1 s-a constatat inhibare cu -50,9; -95,9 și -95,9%, pentru 

G2 cu -41,5; -16,5 și -83,5%, sub acțiunea F. solani, F. sporotrichiela și F. oxysporum 

var orthoceras. La G3, inhibare s-a atestat sub influența fungului F. solani cu -91,8% 

(Figura 2 A). În cazul lungimii tulpiniței în varianta martor indicele a cuprins valori: 

The elucidation of the genotype factor role of maize in reaction to fungal pathogens fusarium spp.,
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36,7±8,8 mm și 109,2±4,1mm pentru G2 și, respectiv, G3. FC au provocat inhibare a 

caracterului în 66,7% cazuri. Stimulare a caracterului s-a constatat la genotipul G2 sub 

acțiunea FC F. solani cu +9,0% și G3 - F. sporotrichiela și F. oxysporum var orthoceras 

cu +9,9 și 47,3%, respectiv (figura 2 B). 

 
A       B 

Figura 2. Lungimea rădăciniţei (A) și a tulpiniței (B) de porumb la acţiunea FC Fusarium 

spp. în condiții optime de temperatură  (25ºC). 

1. G1 H2O; 2. G1 FC1; 3. G1 FC2; 4. G1 FC3; 5. G2 H2O; 6. G2 FC1; 7. G2 FC2;  

8. G2 FC3; 9. G3 H2O; 10. G3 FC1; 11. G3 FC2; 12. G3 FC3.  

FC1- F. solani; FC2- F. sporotrichiella; FC3- F. oxysporum var. orthoceras 

 

În condiții de stres termic pentru caracterul lungimea rădăciniței în varianta martor 

indicele a cuprins valori de 11,7±0,6mm la G3 și 44,2±3,3mm la G2. Sub acțiunea FC s-

au atestat inhibări ale caracterului în 88,9% de cazuri. Cele mai semnificative inhibări s-

au atestat la G2 (95,5%) și G3 (82,9%) sub acțiunea FC. Stimulare nesemnificativă a 

caracterului s-a înregistrat la G1 cu +7,6% sub influența F. sporotrichiela (Figura 3 A).  

 

A       B 

Figura 3. Lungimea rădăciniţei (A) și a tulpiniței (B) de porumb la acţiunea FC 

Fusarium spp. în condiții de temperatură stresantă (10/18/10
o
C ). 

1. G1 H2O; 2. G1 FC1; 3. G1 FC2; 4. G1 FC3; 5. G2 H2O; 6. G2 FC1; 7. G2 FC2; 8. G2 

FC3; 9. G3 H2O; 10. G3 FC1; 11. G3 FC2; 12. G3 FC3. 
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FC1- F. solani; FC2- F. sporotrichiella; FC3- F. oxysporum var. orthoceras 

Pentru caracterul lungimea tulpiniței indicele în varianta martor a variat în limitele 

2,0±0,6 …. 117,3±2,8mm, pentru G3 și, respectiv, G2. FC F. solani, F. oxysporum var 

orthoceras au provocat inhibare a caracterului la genotipul G1 cu -98,2; -98,2%, și la G2 

cu -98,3; -98,3; -98,3, respectiv pentru F. solani, F. sporotrichiela, F. oxysporum var 

orthoceras. Lipsă de reacție s-a înregistrat pentru genotipul G3 (Figura 3 B). 

Prin analiză bifactorială a varianţei s-a constatat că pe fundal de temperatură 

optimă, ponderea majoră în manifestarea caracterului lungimea rădăciniței îi revine 

interacțiunii genotip de porumb x specie de fung (41,6%), totodată un rol semnificativ îl 

prezintă și factorul de genotip al porumbului (38,4%). În cazul lungimii tulpiniţei 

ponderea majoră în manifestarea caracterului îi revine genotipului (60,1%), dar sunt 

destul de semnificative şi interacţiunile genotip de porumb x specie de fung (27,0%) (tab. 

2).  

Tabelul 2. Analiza factоrială a relaţiilоr genоtip x patоgen fungic la pоrumb 

 

 

Sursa de variaţie 

Grad de libertate Suma medie a pătratelor Contribuţia în sursa 

de variaţie, % 

 Lungimea rădăciniţei 

 t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

t=25ºC t=10/18/ 

10
o
C 

Genotip de porumb 2 2 6002,7* 11314,2* 38,4 33,3 

Specie de fung 3 3 2416,1* 15815,6* 15,5 46,6 

Genotip de porumb x specie 

de fung 
6 6 6502,1* 6814,2* 

41,6 20,1 

Efecte aleatorii 57 40 706,0* 26,6 4,5 0,1 

 Lungimea tulpiniţei 

Genotip de porumb 2 2 18888,5* 540,4* 60,1 21,4 

Specie de fung 3 3 3403,7* 1361,5* 10,8 53,8 

Genotip de porumb x specie 

de fung 
6 6 8487,1* 597,5* 

27,0 23,6 

Efecte aleatorii 61 37 661,2 31,1 2,1 1,2 

*-p≤0,05 

 

Pe fundal de stres termic, specia de fung a manifestat cea mai mare pondere în sursa 

de variaţie a caracterelor (46,6 şi 53,8%, respectiv) în reacţia la izolatele Fusarium spp. 

cercetate. Destul de semnificativ s-a manifestat rolul genotipului cu 33,3% și 21,4%, 

precum și interacțiunile genotip de porumb x specie de fung cu 20,1 și 23,6%, respectiv 

pentru lungimea rădăciniței și a tulpiniței (tab. 2). 

Rezultatele cercetărilоr denоtă faptul că în fоrmarea particularitățilоr de interacțiune 

genоtip de pоrumb x patоgen fungic un rоl determinant îl manifestă factоrul termic. Deci 

manifestarea fenоtipului este determinată direct de interacțiunea dintre genоtip x patоgen 

x  factоrii de mediu. 

The elucidation of the genotype factor role of maize in reaction to fungal pathogens fusarium spp.,
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Cоncluzii 

1. S-a determinat că filtratele de cultură ale fungilоr Fusarium spp. au prоvоcat în 

majоritatea cazurilоr inhibare a caracterelоr cercetate: germinație, lungimea 

rădăciniței și a tulpiniței. 

2. Prin analiză bifactоrială a varianţei s-a cоnstatat că pe fundal de temperatură 

оptimă, pоnderea majоră în manifestarea caracterului lungimea rădăciniței îi revine 

interacțiunii genоtip de pоrumb x specie de fung (41,6%), iar în cazul lungimii 

tulpiniţei – genоtipului (60,1%). 

3. În cоndiții de stres termic la utilizarea indicilоr test – lungimea rădăciniţei şi 

tulpiniţei la plantulele de pоrumb, specia de fung a manifestat cea mai mare pоndere 

în sursa de variaţie a caracterelоr (46,6 şi 53,8%, respectiv) în reacţia la izоlatele 

Fusarium spp. cercetate. 
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APLICAREA UNOR MICROMICETE FITOPATOGENE ÎN BIOINDICAȚIE 
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Rezumat. În articol sunt reflectate date cu privire la răspândirea micromicetelor fitopatogene în parcul 

„Valea Morilor” și landșaftul natural „Cricova-Goian”, Chișinău, fiind evidențiată, totodată, importanța 

aplicării lor în bioindicație. În parcul „Valea Morilor” s-a constatat prezența genurilor Alternaria, 

Fusarium, Erysiphe, Aspergillus, iar în landșaftul natural „Cricova-Goian” – Puccinia și Phyllosticta. În 

condiții de umiditate pronunțată și temperatură diminuată se atestă o răspândire mai mare a 

micromicetelor biotrofe. 

Cuvinte-cheie: bioindicație, Alternaria, Fusarium, Erysiphe, Aspergillus, Puccinia, Phyllosticta. 

 

APPLICATION OF SOME PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES 

IN BIOINDICATION 

Summary. The article presents dates about phytopathogenic micromycetes from  "Valea Morilor" park, 

and the natural landscape "Cricova-Goian", Chisinau and the importance of their application in 

bioindication. In the ”Valea Morilor” park it was found the genres Alternaria, Fusarium, Erysiphe, 

Aspergillus, and in the natural landscape "Cricova-Goian" - Puccinia and Phyllosticta. There is a greater 

spread of biotrophic micromycetes under pronounced humidity and reduced temperature conditions. 

Keywords: Bioindication, Alternaria, Fusarium, Erysiphe, Aspergillus, Puccinia, Phyllosticta. 

 

Introducere 

Micromicetele fitopatogene cu o puternică valoare indicatoare a mediului în care se 

dezvoltă au rămas timp îndelungat în afara atenţiei specialiştilor de la noi din ţară. Însă 

acestea pot fi aplicate cu succes în caracterizarea ecosistemului, întrucât se dezvoltă sub 

influența anumitor condiții și reacționează la factorii mediului înconjurător.  

Principalele însușiri ce pun în evidență rolul aplicării micromicetelor în bioindicație 

sunt: capacitatea de degradare, utilizare și/sau transformare a unei mari varietăți de 

substanțe organice și anorganice, inclusiv xenobiotice, metale, radionuclizi și minerale; 

sunt locuitori omniprezenți ai locațiilor poluate și prezintă o varietate de mecanisme care 

stau la baza toleranței și supraviețuirii; unele transformări fungice au o largă aplicabilitate 

în  biotehnologia mediului [3, 6]. 

Micromicetele bioindicatoare pot fi grupate în trei categorii: 

1. Specii sensibile, de exemplu, Erysiphe spp., cauzal al maladiei făinarea la plante 

nu se manifestă în cazul când aerul atmosferic este poluat cu SO2, HS, ş.a. 

2. Specii acumulatoare, de exemplu Cladosporium spp., Penicillium spp., reprezintă  

biocumulatori de particule radioactive, precum Cs și Eu [5]. 

3. Specii proliferante, de exemplu, Puccinia graminis, se dezvoltă abundent în urma 

aplicării îngrășămintelor pe bază de N. 
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Dinamica și gradul dezvoltării maladiilor fungice la plante reprezintă un criteriu 

important în monitorizarea calității mediului. 

În contextul vizat, scopul cercetărilor a constat în determinarea răspândirii 

micromicetelor fitopatogene în parcul „Valea Morilor” și landșaftul natural „Cricova-

Goian”, Chișinău, precum și în importanța aplicării lor în bioindicație. 

 

Metodele şi materialele aplicate 

Observațiile asupra gradului de dezvoltare și răspândire a micromicetelor 

fitopatogene cu potențial boindicator au fost efectuate în landșaftul natural „Cricova-

Goian” și parcul Valea Morilor, Chișinău, pe parcursul anilor 2018-2019. 

Au fost analizate plantele superioare și colectate organe cu simptome de boală. 

Patogenii biotrofi au fost determinați în baza manifestării maladiei și prin intermediul 

lupei binoculare. Cei hemibiotrofi și necrotrofi s-au izolat pe mediul nutritiv PDA 

(Potatoes Dextrosis Agar) și a-au identificat în baza caracteristicilor macro- (figura 1)  şi 

microscopice (figura 2), conform determinatoarelor micologice [4, 8].  

 

Figura 1. Cultivarea fungilor izolați din plantele cu simptome de boală  

     

                                            A                                                   B 

Figura 2. Aspecte microscopice ale fungilor A. alternata (A),  Aspergillus spp. (B)(500
x
). 

Rezultate obţinute şi discuţii 

În rezultatul investigațiilor s-a constatat prezența speciilor de fungi ce aparțin 

genurilor: 

  Alternaria. S-a înregistrat în 55,6% cazuri din probele izolate din parcul Valea 

Morilor. Provoacă maladia alternarioză, care se manifestă prin pătarea brună/neagră – 

pete negre, rotunjite cu zonalitate accentuată, care conduc la îngălbenirea timpurie şi 

uscarea prematură a plantelor (figura 3 A). Transmiterea fungilor de la un an la altul se 
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face prin conidii sau prin miceliu ce rămâne în sol, în resturile de plante infectate sau 

semințe infectate. Conidiile ciupercii sunt răspândite cu ajutorul vântului, picăturilor de 

apă, insectelor, ș.a. Infecția organelor atacate (frunze. fructe, tulpini) are loc prin cuticulă 

sau leziuni. Ciuperca își dezvoltă în țesuturi un miceliu de culoare maro-septat pe 

suprafața căruia apar la sporulare conidiofori septați transversal cu conidii (figura 3 B). 

Alternarioza apare și se dezvoltă într-un interval larg de temperaturi 6-34°C (optim 

28-30°C ), fiind condiționată și de prezența picăturilor de apă și o umiditate optimă 

relativă de 100 % [11]. 

 
 

                               A                                                                            B 

Figura 3. Manifestarea alternariozei pe frunze (A) și ciclul evolutiv la Alternaria spp (B) 

(Ciclul evolutiv: http://alternariamycology.blogspot.md) 

 

Figura 4. Ciclul evolutiv la Fusarium spp 

(https://www.pinterest.com/pin/497929302536911437/?lp=true) 

Application of some phytopathogenic micromycetes in bioindication
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 Fusarium. Fungul manifestă o specializare largă, cauzând maladii la o gamă variată de 

plante. Maladia produsă de speciile genului Fusarium se numește fusarioză şi se 

manifestă prin putrezirea rădăcinilor, tulpinilor, pețiolurilor, frunzelor la diferite etape 

de dezvoltare, ducând în cele din urmă la slăbirea şi ofilirea plantelor. Dinamica bolii 

este favorizată de condițiile climatice. Temperatura și umiditatea aerului joacă un rol 

preponderent. Fuzarioza moderată este evidentă la 32°C și umiditatea aerului de peste 

90%. Fusarium spp. atacă de obicei plantele aflate în sol ușor acid, cu un pH de 5-5,6 

[12].  

În ciclul vital domină stadiul conidial, care joacă un rol important în răspândirea 

speciilor (figura 4) [7].  

 Erysiphe. Produc boli numite făinări, ce se manifestă pe organe ale plantelor prin 

aspect de insule pâsloase, prăfoase, proeminente, de culoare alb-cenuşiu, formate din 

miceliul, conidioforii şi conidiile ciupercii (figura 5).  

 

    

Figura 5. Manifestarea făinării pe frunzele de Acer platanoides (A)  

și Geum urbanum (B), parcul Valea Morilor (a. 2019) 

Este ectoparazit și se fixează pe suprafața organelor atacate cu ajutorul apresorilor. 

Prin prelungirea acestora apar haustori voluminoși, digital ramificați, ce pătrund în 

celulele epidermice ale plantei gazdă. Conidioforii sunt scurți, hialini, simpli, dispuși 

perpendicular pe miceliu, cu celula bazală aproape sferică. Conidiile sunt 

unicelulare,  elipsoidale puțin trunchiate la capete, hialine, de 18-36x11-17µ, cu 

membrana subțire și dispuse în lanțuri scurte. Conidiile își păstrează viabilitatea un timp 

relativ scurt. Către sfârșitul perioadei de vegetație ciuperca formează peritecii 

(cleistotecii) globuloase ușor turtite la bază de 115-236 µ diametru cu peridia brun-

negricioasă, pseudoparenchimatică prevăzută la exterior cu apendici  scurți, simpli, de 

culoare brună. În fiecare peritecie se găsesc numeroase asce ovoide, alungite, cu pedicel 

bazal, hialine, cu membrană dublă, în care se diferențiază câte 8 ascospori unicelulari, 

elipsoidali și hialini. Ciuperca rezistă pe resturile de plante bolnave (frunze căzute, 

tulpini), sub formă de peritecii, care devin mature toamna sau în primăvara anului 

următor (figura 6) [12]. 
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Figura 6. Ciclul evolutiv la Erysiphe spp  

(http://www.scritub.com/biologie/botanica/BOLILE-GRAULUI1211191616.php) 

Fungul se dezvoltă în perioada când temperaturile noapte sunt 14-17
o
C, iar ziua 25-

27
o
C, precum și umiditate ridicată a aerului. El  apare de asemenea în urma aplicării în 

exces a îngrășămintelor pe bază de azot.  

 Puccinia. Agenți cauzali ai maladiei rugina la plante. Apare în condiții de 

umiditate pronunțată și temperatură scăzută. Fertilizarea cu azot în exces favorizează 

apariţia și dezvoltarea puternică a bolii. 

Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de teleutospori. Primăvară aceștia 

germinează și formează bazidii cu bazidiospori, care infectează gazda intermediară 

reprezentată prin speciile de plantelor de Berberis. Bazidiosporii de pe frunzele de dracilă 

germinează formând miceliul primar, care pătrunde în interiorul frunzei. Acest miceliu 

formează două tipuri de sporolații: pe partea ventrală a frunzei – picnidii, iar pe cea 

dorsală ecidii (figura 7).  

    

A                                           B 

Figura 7. Picnidii (A) și ecidii (B) de Puccinia graminis pe frunzele de Berberis, 

landșaftul natural „Cricova-Goian” (2019) 
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Picnidiile au aspect de ulcioruș în interior ce formează numeroși pignidiospori. 

Picnidiosporii nu pot afecta plantele din graminee. Picnidiile elimină un lichid atractiv 

pentru insectele care transportă picnidiosporii + în picnidii cu pignidiofori. Ca rezultat, se 

formează hife primare. Hifele primare de semn opus contactează formând miceliul 

secundar. Acest miceliu străbate mezofilul foliar și pe partea dorsală a frunzei formează 

ecidii. În ecidii iau naștere numeroși ecidiospori, care infectează gazda principală, 

reprezentată de plante din familia graminee. Aceștia vor germina formând un miceliu pe 

care se dezvoltă uredospori. Pe frunzele afectate apar pete liniare de culoare brună ca 

rugina. Către sfârșitul vegetaţiei grâului se formează teleutosporii (figura 8). 

 

Figura 8. Ciclul evolutiv la Puccinia spp 

(http://laboratorvirtual.forumcreativ.ro/t29-rugina-neagra-a-graului) 

 Phyllosticta. Provoacă maladii la plantele cu denumirea de filostictoză [1, 2]. 

Aceasta se manifestă prin apariția unor pete brune cu marginea roșie-purpurie, pe 

suprafața căreia se dezvoltă picnidii de culoare neagră (figura 9).   

    

Figura 9. Manifestarea filostictozei la Polygonatum odoratum,  

landșaftul natural „Cricova-Goian” (2019) 

Transmiterea fungilor de la un an la altul se face prin conidii și ascospori (figura 10).  

Ciuperca se dezvoltă în condiții de umiditate pronunțată și temperatură scăzută. 

Fertilizarea cu azot în exces favorizează apariţia și dezvoltarea puternică a bolii. 
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Figura 10. Ciclul evolutiv Phyllosticta cruenta (Fries) Kickx 

 

A       B 

Figura 11. Minifestarea aspergilozei la plante (A),  parcul Valea Morilor (a. 2018), și 

ciclul evolutiv la Aspergillus spp (B) 

(Ciclul evolutiv: https://aspergillusproject11.wordpress.com/2013/04/18/life-cycle/) 

 Aspergillus. S-a înregistrat în 27,8% de cazuri, probe izolate din parcul „Valea 

Morilor”. Provoacă aspergiloza la plante, manifestată prin pătarea brună care conduce la 

uscarea prematură a plantelor (figura 11 A). Se dezvoltă în condiții de umiditate 

abundentă și temperaturi ridicate. În ciclul biologic al ciupercii se întâlnesc 3 faze: 
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asexuată, prin conidii; parasexuată, prin contopirea hifelor de semn opus și sexuată, prin 

ascospori (figura 11 B). 

Micomicetele bioindicatoare au deschis un câmp larg de cercetare.  

Concluzii 

1. Micromicetele reprezintă organisme eucariote, heterotrofe, ubicuitare, extrem de 

bogate în specii caracterizate prin structuri şi însușiri biologice foarte diverse, ceea ce 

permite larga lor aplicabilitate în bioindicației. 2. S-a constatat o răspândire diferențiată a 

micromicetelor fitopatogene în funcţie de sectorul analizat, astfel în parcul „Valea 

Morilor” s-a stabilit prezența genurilor Alternaria, Fusarium, Erysiphe, Aspergillus, iar în 

landșaftul natural „Cricova-Goian” –   Puccinia și Phyllosticta. 3. În condiții de umiditate 

pronunțată și temperatură diminuată se atestă o răspândire mai mare a micromicetelor 

biotrofe. 4. Prin cultivarea fungilor izolați din frunzele unor plante cu simptome de boală 

din parcul Valea Morilor, s-a constatat o răspândire mai mare a genurilor Alternaria 

(55,6%) și Aspergillus (27,8%). 
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Abstract. That the educational influences in the school to have an essentially positive effect in the 

development of each pupil's potential, a good knowledge of the neurophysiological basis of cognitive and 

behavioral psychological processes determined by the specificity of the mechanisms of excitation and 

inhibition is necesary. 

În the paper are presented the results of the inhibition manifestation in the cognitive and behavioral 

activities of adolescents depending on temperamental type. The research was carried out in a group of 53 

adolescents. The temperamental traits, levels of cognitive and behavioral inhibition were established. The 

indicators were recorded at the pre-experimental stage and after applying an Educational Program 

adapted to the temperamenal type. 

As a result of the researches it was established that the application of the formative Program adapted to 

the temperamental type positively influenced the cognitive and emotional behavior of the children and 

demonstrates that the inhibition process is manifested according to temperament type but there is a low 

correlation between cognitive and behavioral indicators. 

Keywords: educational process, adolescents, neuropsychological factor, cognitive inhibition, behavioral 

inhibition, temperament. 

 

THE ROLE OF NEUROPSYCHOLOGICAL FACTOR 

IN THE EDUCATION PROCESS 

Rezumat. Pentru ca influențele educative din școală sa aibă un efect esențial-pozitiv în dezvoltarea 

potențialului fiecărui elev este nevoie de o bună cunoaștere a bazei neurofiziologice a proceselor psihice 

cognitive și comportamentale, acestea fiind determinate de specificul derulării mecanismelor excitației și 

inhibiției.  

În lucrare sunt prezentate rezultatele investigării manifestării inhibiției în procesul activităților cognitive 

și comportamentale ale adolescenților prin prisma trăsăturilor temperamentale. În cercetare au fost 

implicați 53 de adolescenți, fiindu-le stabilite trăsăturile temperamentale, nivelul inhibiției cognitive și 

comportamentale. Acești indicatori au fost înregistrați la etapa pre-experimentală, după aplicarea unui 

Program educațional adaptat tipului de temperament. 

În rezultatul cercetărilor a fost stabilit că aplicarea Programului formativ integrat şi complex, adaptat 

tipului de temperament, a influențat pozitiv comportamentul cognitiv și emoțional al copiilor și 

demonstrează că procesul de inhibiție se manifestă în funcție de tipul temperamentului, în timp ce între 

indicatorii cognitivi și comportamentali există o corelație redusă.  

Cuvinte-cheie: proces educațional, adolescenți, factor neuropsihologic, inhibiție cognitivă, inhibiție 

comportamentală, temperament. 

Introducere 

Potrivit concepţiei învăţământului național, formarea personalităţii integre a 

elevului a fost și va rămâne obiectivul principal al procesului educaţional din Republica 

Moldova [1]. Formarea personalității se referă la dezvoltarea atât a trăsăturilor formate 
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odată cu experiențele prin care trece individul, cât și a celor înnăscute, care joacă un rol 

primordial în tipul de gândire și comportament [15]. 

Un rol primordial în dezvoltarea biologică, psihologică și psiho-socială a 

individului îi revine sistemului nervos, care este „centrul de comandă” al ființei noastre, 

este locul de unde pornesc și unde sunt recepționate influxurile nervoase, este acel 

segment anatomo-fiziologic care controlează acțiunile și senzațiile, gândirea, emoțiile și 

memoria [5].  

Conform teoriei clasice a lui Pavlov, activitatea nervoasă superioară a omului este 

determinată de cele două procese fundamentale – excitația și inhibiția, iar manifestarea 

tipului de ANS este definită de cele 4 tipuri temperamentale. Legătura dintre tipurile de 

sistem nervos şi temperament se schimbă odată cu vârsta. Diferențe vizibile apar la 

adolescenți, acestea fiind un rezultat al schimbărilor structural-funcționale apărute în 

creier în perioada pubertății [19].  

În activitatea de profesor, constatăm că fiecare elev dispune de un ritm propriu de 

învățare și adaptare, acest ritm fiind dictat, în mare măsură, de mecanismele proceselor 

de excitație și inhibiție, esențiale pentru controlul cognitiv și comportamental al elevului 

[10]. În lipsa capacităţii de inhibiţie comportamentală nu putem vorbi de capacitatea 

persoanei de a-şi aştepta rândul, de a respecta regulile pro-sociale, de a se integra cu 

succes într-o societate democrată. Nivelul scăzut de inhibiție comportamentală duce la 

manifestări de conduită care depășesc limitele normei. Așa copii riscă să devină 

impulsivi, agresivi și intoleranți. Nivelul foarte înalt de inhibiție comportamentală are la 

fel efecte negative. Copii care au o trăsătură accentuată de inhibiție comportamentală 

denotă un nivel scăzut al încrederii în sine, rezistenţa lor la eforturi este mică, 

reacționează adesea cu reticență, cu timiditate sau retragere în situațiile nefamiliare sau 

când întâlnesc persoane necunoscute. Inhibiția comportamentală implică controlul 

comportamentului și se manifestă prin întârzierea unei recompense și inhibiția 

controlului impulsului. Inhibiția cognitivă implică controlul procesărilor și conținuturilor 

cognitive [20]. Iată de ce faţă de aceste dimensiuni procesul instructiv-educativ trebuie 

să fie flexibil, diferenţiat în funcţie de natura elevului, stimulându-i pe unii, temperându-i 

pe alții. Pentru ca influențele educative din școală sa aibă un efect esențial-pozitiv în 

dezvoltarea potențialului fiecărui elev, este nevoie de o bună cunoaștere a bazei 

neurofiziologice a proceselor psihice cognitive și comportamentale, pe formarea cărora 

se axează procesul educațional. O astfel de abordare este cheia succesului unui demers 

educațional centrat pe elev [9].    

Meditând asupra celor relatate am inițiat prezenta cercetare cu scopul de a investiga 

particularitățile manifestării inhibiției în procesul activităților cognitive și 

comportamentale ale adolescenților prin prisma trăsăturilor temperamentale. Cercetarea 

pornește de la presupunerea precum că existența unei corelaţii între tipul temperamental, 

performanţa școlară și comportament este determinată de specificul derulării 
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mecanismelor de inhibiție, iar implementarea unui program educațional, adaptat 

trăsăturilor temperamentale, va contribui la modificarea amplitudinii inhibiției, 

ameliorând procesele activităților cognitive şi comportamentale ale adolescenților. 

Metode de cercetare 

În cadrul cercetării au fost implicați 53 de elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 

ani. La formarea lotului experimental a fost utilizată eșantionarea pseudo-aleatorie, 

utilizând subiecții disponibili [13]. În acest caz testările au fost realizate pe unul și 

același grup în ambele condiţii – obişnuite şi experimentale, ulterior făcând comparație 

între rezultatele pre- și post- experimentale.  

Pentru realizarea obiectivelor cercetării au fost aplicate următoarele metode: 

Metode de stabilire a temperamentului: Ghidul de identificare a temperamentului, Belov 

[17]. Metode de investigare a inhibiției cognitive: Testul de inhibiție cognitivă [6]; 

Metode de determinare a inhibiției comportamentale: Chestionarul de agresivitate, Buss 

& Perry, 1992 [4], Testul pentru inteligenţa emoţională, adaptat de Mihaela Roco după 

Chiperi V., 2010, Chestionarul de studiere a încrederii în sine, Romek [17]  

Programul experimental-formativ a fost aplicat pe parcursul a 4 luni, incluzând 

activități cu copiii, părinții și în comun. La sfârşitul acestei perioade a avut loc retestarea 

subiecților experimentali.  

Pentru determinarea semnificației diferenţelor test-retest, datele experimentale au 

fost prelucrate utilizând metoda statistică neparametrică – testul Wilcoxon. În descrierea 

comparativă a rezultatelor au fost utilizate valorile absolute, a sumei, mediei și cota parte 

a indicatorilor evaluați în cele 2 etape pre- și post- experimentală [13]. 

Rezultate și discuții 

Temperamentul este un ansamblu de trăsături dinamico-energetice ale 

personalității, cu caracter relativ stabil, ce are o bază ereditară și se manifestă sub cele 

mai diverse forme în conduită și comportament [14]. El este rezultatul activității 

nervoase superioare, determinate de raportul dintre procesele de excitație și inhibiție. 

Însuşirile temperamentale se manifestă în vorbire, gesturi, emotivitate, în modul de 

desfăşurare a activităţilor. Aceste însușiri se constată încă din primele săptămâni de la 

naştere, evoluează odată cu întregul organism și sistem nervos și se maturizează deplin la 

sfârșitul adolescenței [7]. Perioada adolescenței este cea mai importantă perioadă a 

dezvoltării umane, fiind caracterizată prin profunde schimbări biologice, fizice, psihice 

etc. În afară de biologia specifică vârstei, comportamentele cognitive și emoționale ale 

adolescenților sunt influențate și de temperament, însă, pe măsură ce individul înaintează 

în vârstă, însuşirile înnăscute ale sistemului nervos se împletesc cu influenţele de viaţă şi 

cu cele ale educaţiei. 

În această ordine de idei, unul dintre obiectivele cercetării a fost de a stabili 

particularitățile de manifestare a tipurilor temperamentale ale subiecților investigați. În 

rezultatul investigațiilor am stabilit că printre subiecții experimentali predomină cei cu 
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temperament flegmatic (36%) și sangvinic (32%), în timp ce cota celor melancolici și 

colerici este de circa 2 ori mai redusă (Fig. 1). 

 

Figura1. Repartizarea subiecților în funcție de temperament 

 

O astfel de repartizare sugerează selectarea unor măsuri educaţionale specifice 

tipurilor temperamentale. 

Cercetările psihologice confirmă că personalitatea individului se formează la 

interacţiunea particularităților ereditare și aptitudinilor influențate prin educare în mediul 

social [11]. Pentru respectarea acestor afirmații au fost selectate modalități și strategii 

educaționale adaptate tipului de temperament. Astfel, pentru colerici au fost selectate 

măsuri axate pe formarea stăpânirii de sine, dezvoltarea spiritului de ordine, diminuarea 

tendinţei de dominanță și supraveghere a anturajului, a impulsivității, sensibilității, 

vitezei de reacție exagerată; pentru elevii sangvinici – cele axate pe formarea unor 

interese cognitive puternice, care să asigure evitarea superficialităţii, educarea 

perseverenței, dirijarea energiei spre scopuri clare; pentru flegmatici – măsuri de 

dezvoltare a competenţelor sociale şi de comunicare, de accelerare a ritmului de lucru, iar 

pentru cei melancolici – de formare a încrederii în sine, dezvoltare a atenției și 

competenţelor sociale, a abilităților de a lucra în grup, etc. 

În final, am elaborat un Program formativ integrat şi complex, aplicarea căruia a 

influențat pozitiv comportamentul cognitiv și emoțional al copiilor. Implementarea 

acestui Program a fost realizată pe etape, în cadrul orelor de biologie, chimie, orelor de 

dezvoltare personală, activităților de consiliere a elevilor și părinților în probleme psiho-

pedagogice, orelor de dirigenție, în cadrul activităților extrașcolare, atelierelor de creație, 

fiind folosite diverse tehnici de lucru, atât integrative de grup, cât și individuale. Ținând 

cont de rolul parteneriatului școală-familie în asigurarea unei educații calitative, au fost 

realizate activități cu caracter informativ - formativ pentru adolescenți, pentru părinți și 

activități în comun. Activitățile incluse în Programul formativ au fost selectate din 

arsenalul celor utilizate personal, inspirate din literatura de specialitate [2, 3, 8, 16] și 

adaptate.  

Pentru testarea ipotezei cercetării au fost evaluate particularitățile inhibiției 

cognitive și comportamentale ale subiecților în condiții pre- și post-experimentale. 

colerici 

17%

sangvinici

32%

flegmatici

36%

melancolici

15%
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Conform teoriei conexionismului a lui Edward Thorndike, învăţarea are la bază formarea 

unor conexiuni la nivelul centrilor nervoşi din creier. Are drept rezultat important legea 

efectului: învăţarea se face printr-o succesiune de încercări şi erori. Încercările de succes 

sunt reţinute, cele fără succes sunt inhibate. A învăța în general înseamnă doar asimilarea 

de noi informaţii prin ignorarea informaţiilor irelevante [18]. Așadar, capacitatea de 

învățare depinde în mare parte de capacitatea de inhibiție cognitivă. 

Pentru a ne convinge de acest lucru am înregistrat manifestarea nivelului inhibiției 

cognitive, care, în condiții pre- experimentale, s-a manifestat prin predominarea unui 

nivel slab și foarte slab la elevii colerici și un nivel bun și mediu la cei sangvinici și 

flegmatici. După aplicarea programului formativ, la sanguinici nivelul inhibiției cognitive 

(conform sumei punctajelor nivelelor 3 și 4) se majorează de la 70,6% la 76,5%, iar la 

flegmatici – de la 63,2% la 73,7%. La circa 12,5% dintre copiii melancolici nivelul slab 

al inhibiției atinge cotele nivelului mediu, iar la colerici, după etapa post-experimentală, 

la circa 68% de copii, ca și la etapa pre-experimentală, inhibiția cognitivă rămâne la 

nivelul slab și foarte slab (Tab. 1). 

Tabelul 1. Manifestarea inhibiției cognitive 

 

Tempera 

mentul  

 

Nr. tot. 

v.a./%  

Nivelul 1  Nivelul 2 Nivelul 3  Nivelul 4  

Pre-  

exper, 

v.a /%  

Post-  

exper, 

v.a./%  

Pre-  

exper, 

v.a./%  

Post-  

exper, 

v.a./%  

Pre-  

exper, 

v.a./%  

Post-  

exper, 

v.a./%  

Pre-  

exper, 

v.a./%  

Post-  

exper, 

v.a./%  

Coleric  9/16,9  2/22,2  1/11,1  4/44,5  5/56,6  2/22,2  2/22,2  1/11,1  1/11,1  

Sangvinic  17/32,1  2/11,8  1/5,9  3/17,6  3/17,6  6/35,3  7/41,2  6/35,3  6/35,3  

Flegmatic  19/35,8  3/15,8  1/5,3  4/21,1  4/21,1  5/26,3  6/31,6  7/36,8  8/42,1  

Melancolic  8/15,1  1/12,5  1/12,5  3/37,5  2/25,0  3/37,5  4/50,0  1/12,5  1/12,5  

Scala: Nivelul 5 - inhibiţie cognitivă foarte bună, Nivelul 4 – bună; Nivelul 3 – medie; Nivelul 2 - slabă; 

1 - foarte slabă.  

 

În baza prelucrării statistice a rezultatelor am constatat că inhibiția cognitivă 

corelează pozitiv cu tipurile trăsăturilor temperamentale ale subiecților, iar după perioada 

experimentală are loc o majorare nesemnificativă a inhibiției cognitive la majoritatea 

tipurilor temperamentale, cu excepția celor colerici. 

Comportamentul unui adolescent de vârstă școlară este determinat de procesul de 

inhibiție și depinde foarte mult de interacțiunea dintre temperamentul pe care îl posedă și 

mediul care îl influențează [11]. Inhibiția comportamentală este capacitatea de a rezista 

impulsurilor curente, de a adapta comportamentul la o varietate de standarde și de a 

schimba comportamentul curent în vederea atingerii scopurilor distale [14].  

În studiul nostru inhibiția comportamentală a fost evaluată prin prisma indicatorilor 

de agresivitate, încredere în sine și inteligență emoțională. Acești indicatori, ca și în cazul 

inhibiției cognitive, au fost înregistrați atât în condiții pre- experimentale, cât și post- 

experimentale. 
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Rezultatele privind agresivitatea pune în evidență prezența unui nivel înalt al 

agresivității la adolescenții colerici și nivel mediu la cei sangvinici și flegmatici, pe când 

la melancolici a fost înregistrat un nivel scăzut al agresivității (Fig. 2).  

 

Figura 2. Manifestarea agresivității  

Scala: Nivel f. scăzut al agresivității - 29-49p; Nivel scăzut – 50-79p.; Nivel mediu - 80-109p., Nivel înalt 

- 110-129p., Nivel foarte înalt - 130-145p. 

 

După aplicarea Programului experimental-formativ constatăm o reducere a nivelului 

agresivității la toți copiii, astfel la colerici nivelul agresivității scade de la înalt la mediu, 

iar la celelalte tipuri temperamentale se atestă un nivel scăzut al agresivității. Este de 

remarcat faptul că cei mai receptivi în acest sens au fost sangvinicii la care, conform 

scalei, nivelul agresivității a diminuat cu 18p. 

Referitor la indicatorul încrederea în sine constatăm că la etapa inițială a 

experimentului colericii au un nivel înalt al încrederii în sine. (Fig. 3).  

 

Figura 3. Manifestarea încrederii în sine 

Scala: Nivel scăzut al încrederii în sine - < 21p., Nivel mediu - 21-26p., Nivel înalt - 27-30p. 

Același nivel se păstrează și pe parcursul experimentului. Sangvinicii și flegmaticii, 

având inițial un nivel mediu, la finele experimentului capătă mai multă încredere în sine, 

respectiv atingând cotele unui nivel înalt. Își măresc încrederea în sine și melancolicii, 

care de la nivel scăzut trece la nivel mediu. 

Alt indicator al inhibiției comportamentale este inteligența emoțională care, la etapa 

inițială a experimentului, nu depășește, la toate tipurile temperamentale, valoarea de 

100p., ce semnifică un nivel sub medie al inteligenței emoționale (Fig. 4). 
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Figura 4 Manifestarea inteligenței emoționale 

Scala. Nivel sub medie - < 100p., Nivel mediu - 100-149p., Nivel peste medie -150 - 199p., Nivel 

excepțional - 200p.  

 

La finele experimentului la sangvinici și flegmatici se constată efecte pozitive 

semnificative, pe când la colerici și melancolici inteligența emoțională se îmbunătățește 

nesemnificativ. 

Manifestarea acestor indicatori pune în evidență existența unor deosebiri în 

comportamentul specific al adolescenților în funcție de temperament. Rezultatele 

obținute confirmă datele din literatura de specialitate privind existența unei corelații 

strânse între tipul temperamentului și procesul de inhibiție comportamentală [12].  

Comportamentul specific, prezent la adolescenți, este explicat prin faptul că 

impulsurile generate de structurile profunde ale creierului nu pot fi inhibate în mod 

adecvat de regiunile din cortexul prefrontal, responsabil pentru multe din abilităţile de 

gândire de nivel superior [20]. Această particularitate devine o provocare atunci când 

vine vorba de reglarea comportamentelor în perioada adolescenței, deoarece cele mai 

multe dintre impulsurile emoționale apărute nu găsesc o „barieră”, care să țină în frâu 

intensitatea emoțională, care motivează comportamentul. În acest caz, un rol important 

revine profesorului și psihologului școlar, care, având o vastă pregătire psihopedagogică, 

trebuie să selecteze și să aplice modalități și strategii educaționale adaptate potențialului 

biologic, metode şi tehnici de consiliere cât mai variate pentru dezvoltarea abilităților 

cognitive și comportamentale ale adolescenților. 

Concluzii 

1. În baza conceptului despre rolului factorului neuropsihologic în realizarea procesului 

educațional au fost identificate modalități și strategii educaționale adaptate tipului 

temperamental pentru dezvoltarea abilităților cognitive și comportamentale ale 

adolescenților.  

2. Printre subiecții investigați predomină cei cu temperamentul flegmatic (36%) și 

sangvinic (32%). O treime din copiii investigați manifestă trăsături ale 
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temperamentelor coleric și melancolic (17 și 15%, respectiv). O astfel de repartizare 

sugerează selectarea unor măsuri educaţionale specifice tipurilor temperamentale. 

3. După aplicarea programului formativ, la sangvinici nivelul inhibiției cognitive se 

majorează de la 70,6% la 76,5%, iar la flegmatici – de la 63,2% la 73,7%. La circa 

12,5% dintre copiii melancolici  nivelul slab al inhibiției atinge cotele nivelului 

mediu, iar la circa 68% din colerici inhibiția cognitivă rămâne, ca și la etapa pre-

experimentală, la nivelul slab și foarte slab. 

4. Inhibiția comportamentală, determinată prin prisma indicatorilor de agresivitate, 

încrederea în sine și inteligența emoțională, se manifestă mai evident la sangvinici și 

flegmatici. Perioada experimentală modifică semnificativ amplitudinea tuturor 

indicatorilor investigați la tipurile nominalizate. La colerici, programul formativ 

reduce întru câtva nivelul agresivității, acesta rămânând încă destul de pronunțat, iar 

la flegmatici se atestă o majorare a încrederii în sine, în timp ce ceilalți indicatori se 

ameliorează nesemnificativ. 

5. Aplicarea Programului formativ integrat şi complex, adaptat tipului de temperament, 

a influențat pozitiv comportamentul cognitiv și emoțional al copiilor și demonstrează 

că procesul de inhibiție se manifestă în funcție de tipul temperamentului, iar între 

indicatorii inhibiției cognitive și comportamentale există o corelație redusă.  
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Abstract. The migration processes took place in all periods, including for the territory of Moldova / 

Bessarabia. An interesting and less well-known episode may be the emigration of the Bessarabians to 

Brazil in the 1920s-1930s. It is estimated that over 10 thousand people from Bessarabia was left overseas 

to Brazil, settled in the state of Sao Paolo in particular. After a long trip, through the Czechia and 

Germany or Italy, these Bessarabians arrived in completly new environment and must adapt to climatic, 

natural and social conditions. One of the most compact settlements of the Bessarabians in Brazil was 

Balisa, an agricultural colony with the majority of Bessarabians. Most emigrants from the territory of 

Moldova were of Bulgarian, Gagauz, Russian, Ukrainian or German ethnicity. The historical-

geographical identity of the Bessarabians is maintained until the present day, traditions, cuisine and 

memory of the origin still play an identity role for Bessarabians in Brazil. 

Key words: Balisa, Bessarabians, Brazil, coffee, immigration. 

 

BALISA, O COLONIE DE BASARABENI ÎN BRAZILIA. 

IMIGRANȚII CARE AU URMAT RUTA CAFELEI ȘI A CĂILOR FERATE 

Rezumat. Procesele migraționale au avut loc în toate perioadele, inclusiv pentru teritoriul Moldovei / 

Basarabiei. Un epizod interesant și mai puțin cunoscut îl reprezintă emigrarea basarabenilor în Brazilia în 

anii 1920-1930. Se estimează peste 10 mii de persoane originare din Basarabia au plecat atunci peste 

ocean în Brazilia, stabilindu-se în statul Sao Paolo în special. După o călătorie îndelungată, prin Cehia și 

Germania sau Italia, acești basarabeni au trebuit să se adapteze unor noi condiții climatice, naturale și 

sociale. Una dintre cele mai compacte așezări ale basarabenilor în Brazilia a fost Balisa, o colonia 

agricolă cu majoritate basarabeană. Majoritatea acestor emigranți originari din teritoriul Moldovei erau de 

etnie bulgară, găgăuză, rusă, ucraineană sau germană. Identitatea istorico-geografică de basarabeni s-a 

menținut până în prezent la mulți, tradițiile, bucătăria și memoria originii marcând populația acestei 

regiuni din Brazilia.  

Cuvinte cheie: Balisa, Basarabeni, Brazilia, cafea, migrație. 

 

Introduction: Brazil and its national immigration policy on the first half of the 

twentieth century 

With the abolition of slavery in Brazil in 1888, the newly freed slaves did not 

become wage labour. The Brazilian government, influenced by Social Darwinism, 

believed that Brazil would never be a prosperous country because of the high percentage 

of black people, which would hinder the country’s development. 
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Seeking workers for the Brazilian coffee plantations, since during this period coffee 

production was the main source of the national economy, the government implants 

national whitening policies (“branqueamento”) which were to create favourable 

conditions for the immigration of Europeans, making its people whiter by miscegenation, 

and also to replace the slaves in coffee plantations. The best technical level and 

experience were considered to be free and salaried workers. 

Through contracts with transoceanic shipping companies, people interested in 

leaving the old continent and “making America” were recruited. Italians, Germans, 

Spaniards and Portuguese emigrated by the thousands, hoping that the living conditions 

in America would be more favourable compared to the difficulties of access to land or 

even World War I and II. 

The same thing happened in Bessarabia, where advertisements for America's 

beauties came as a new hope to the population there, especially for the representants of 

Ethnic minorities, as Russians, Ukrainians, Gagauzians, Bulgarians, Germans and Jews, 

who lived there and were under Romanian rule. 

At that time more than 10,000 Bessarabians, mainly of Bulgarian and Gagauzian 

origin, immigrated to Brazil. Cocicov (2005) states that:  

Precisely, in 1926, 42 families left Kiriutnia (Korten), leaving their homeland. 70 

families left Hassan Batâr, almost 200 from Ciișia, 22 from Devlet Agaci, 8 from Baurci, 

7 from Pelinei, 6 from Moscovei, 6 from Cahil and so on.  or approximate data, as little 

as 10.000 Bessarabian Bulgarians left to Brazil at that time, mainly from poor families 

[2, p. 40]. 

Their journey began in their hometowns, usually in southern Bessarabia. Families 

drove by carriage to the Romanian capital, Bucharest, where public workers manually 

made the necessary documents for emigration. Future immigrants were examined by 

health professionals and, when released by them, set out for the capital of 

Czechoslovakia, Prague. Then to Berlin, boarding the North Sea port of Bremen, while 

others migrated via Hamburg. [2, p. 73]. 

Another group of Bessarabian immigrants, already with their documents in order, 

left their villages of origin and went directly to Kishinev and from there to Vienna, to 

later embark on the port of Genoa or Trieste in Italy, where an individual health record 

was issued, mandatory for boarding. For the issuance of this form, a disinfection service 

was carried out, which consisted of bathing, cleaning the head and clothes and also 

disinfecting the luggage, including vaccination. In general the ships leaving Genoa had as 

their final destination the port of Santos. [2, p.74]. 
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The State of São Paulo as a repository of hope: the settlement of immigrants 

from Bessarabia 

After having travelled the most diverse trajectories and being overseas for over a 

month in subhuman conditions, the Bessarabians landed in Santos. From there, they 

headed mostly to the state capital of São Paulo, which carries the same name. In this city 

was located the Immigrant Hostel, where foreigners waited for farmers or their 

representatives, finally looking for the expected job opportunity on coffee farms. 

Encouraged by the rulers of the time, the coffee expansion occurred in parallel with 

the expansion of the railroads, providing conditions of production increase and outflow. 

Geographical conditions favoured the westward expansion of the State of São Paulo, 

giving rise to many cities. One of them received the name of Lucélia and its founder, 

Luiz Ferraz de Mesquita, started the opening of a farm called Fazenda Balisa. In order to 

facilitate the occupation of the area and also to increase its income, he divided his land 

into smaller plots, attracting small investors. One of the facilities offered consisted in the 

payment only after the first coffee harvest, postponing the buyer's financial obligations 

for about three years. This attracted many immigrants mediated by other immigrants, 

who had arrived some time before and already mastered the Portuguese language. One 

such mediator was Nikolai Daflov, of Russian origin. Through him, hundreds of 

Bessarabians followed their destinations to the far west of the state of São Paulo, in the 

southeastern portion of the Brazilian territory. [3]. 

Lucélia, home of the Balisa farm, is located about six hundred kilometres from the 

capital Sao Paulo. Before the final destination, the Bessarabians passed through other 

locations, as noted in an immigrant's statement. 

By the time I came to José Theodoro in 1932, there was already a Russian colony at 

the place called Balisa, on the other side of the Peixe River. It was not even thought that 

there would be the city of Lucelia, founded in 1939. The reason for the gathering of many 

Russians in that place is that there was a foreman of a farm of this origin and he had 

been calling the others, scattered in various cities of the countryside of São Paulo... 

(Stepan Povliuk, 79, Bessarabian immigrant. Interview given to Martinópolis newspaper 

Folha da Cidade, from the city of Martinópolis, June 1997). 

Having signed the purchase and sale contract, the families continued travelling until 

they reached the newly acquired land. As they were excellent carpenters and masons, 

they began the construction of the first dwellings of the Bessarabian colony. At first, 

houses were made of non-curved branches covered with clay, but soon they got replaced 

by plank houses and later masonry. And so begins the exotic experience of the 

Bessarabian colonization in the far west of the state of São Paulo. 
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The cultural and historical heritage materializes in the daily life of the colony 

Regionally, the land plots are called “sites” and their area ranged from ten to 

twenty-five hectares. In the Balisa colony about fifty families settled. Cocicov clarifies 

that "the buyer in the act of signing the contract declares not knowing how to write in 

Portuguese". 

The demographics of the Balisa colony consisted mostly of Bessarabian Bulgarians, 

Russian-speaking population and also Gagauzians. These peoples, however, had a strong 

contact with the Romanian language after 1917, when Bessarabia became the territory of 

Romania, with Italian and German during the long emigratory journey, and also had 

some contact with Brazilians in the Balisa colony, because even with the colony's 

geographical isolation, it was necessary to sell surplus products, consult with doctors, 

make purchases and other activities that required communication with the natives. 

Often, when supplies were lacking, it was normal for mothers to send their children 

to the city's warehouses, taking a small sample of the product so that the merchant could 

understand what they wanted to buy. 

After arriving at the Balisa colony, which at the time belonged to Martinópolis, my 

grandparents and my father did not speak Portuguese, so whenever I had to make a 

purchase, my grandmother gave my father the amount of money she believed was enough 

for buying rice, beans or some other product she wanted, along with a handful of the 

product, so the salesperson could identify what she wanted. That was the way they found 

to communicate, as they did not speak Portuguese (Dirce Povliuk Parra, 62, daughter of 

immigrant Stepan Povliuk, and born in the Balisa colony, in an interview given 

December 12, 2018). 

After settling in the sites, the settlers made their respective residence records of the 

nearest police station, as the law of the period ordered. Due to the documents issued by 

the Romanian government, virtually all Balisa immigrants were registered as of 

Romanian nationality. 

The settlers' houses in Balisa generally had four rooms. They were made out of 

wood and had a dirt floor, the roof used to be covered with French-type ceramic tiles, the 

doors and windows were also wooden and were usually closed with latches, which 

consist of a door lock with a hole in the middle, allowing it to rotate. 

In the kitchen, there was always a wood stove, whose matriarch was in charge of 

preparing meals. The furniture of the houses was almost always rustic wood and made by 

the immigrants themselves, who had learned the art of carpentry in their homeland. The 

bathroom was built outside and at the back of the houses. 

Next to the residences was a small, undivided structure, rectangular in shape and 

also covered with French-style tiles, intended as a shelter for wagons, buggies and ox 

carts. The latter was the main means of locomotion of people and the flow of production 

in the 1920s and 1950s. 
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In the background and near the house, traditionally, a small wooden shed was built, 

where were stored the utensils used in the field, carpentry tools, among others. 

Near the site, the Bessarabians already established in the colony and accustomed 

from Europe to the labour activities of the countryside cultivated small gardens, which 

were usually under the responsibility of women accompanied by children and teenagers. 

Activities such as chopping wood to use it as stovetop fuel in preparing meals were 

also often attributed to women. Mothers and daughters were divided to do household 

chores, such as taking care of the children, fetch water from the stream, prepare meals, 

clean and organize the house, wash the dishes and clothes, and feed the cattle. 

The Balisa inhabitants were also well known for raising pigs. Renowned regional 

writer José Carlos Daltozo says that, according to reports from the city's old residents, it 

was common to find the settlers playing their "sticks", a collective of pigs, along the dirt 

road that linked the rural neighbourhood to the city of Martinópolis for boarding at the 

city train station. 

The settlers had a reasonable amount of cattle and with milk made cheese, curd and 

butter, products that in addition to being used for family consumption, were also 

marketed in Lucélia. The Paley family planted sugar cane (Sacharum Officinarum Linus) 

and in a small local mill produced brown sugar and molasses, selling surplus production 

to other besiegers. The tertiary sector was small but met the demand of the local 

community. Balisa even owned five commercial establishments [3]. 

For a short time they produced coffee but preferred other grains such as corn, rice 

and beans. They also cultivated cotton and native fruits. In the period corresponding to 

World War II, almost the entire colony turned to the cultivation of mint (Mentha 

Spicata). Mint was sold to Americans, who used the oil extracted from the plant as a 

healing agent during the war. The colony even had a distillery, thus increasing the price 

of the product already processed. 

 

Figure 1. Athletic Club Balisa Football Team - 1940 
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The colony even had a club for recreation, leisure and sports called the Athletic 

Club Balisa. Among some of the favourite sports practiced by the residents of the rural 

neighbourhood was football, influenced by Brazilian friends residing in and outside the 

colony. 

Near the rural neighbourhood was built a cemetery, indicating the demographic 

increase of the colony. There were buried Bessarabians and Brazilians resident in the 

colony. During this period the child mortality rate was high and, especially between the 

1930s and 1950s, there was a large outbreak of yellow fever. 

While the body was veiled in the deceased's house, a family friend or even the 

family leader, usually the father would open the grave in the cemetery near the Agua 

Grande stream. The grave had a unique feature of the colony: in addition to the hole 

being dug vertically for about one meter, the settlers dug horizontally, already inside the 

pit, a drawer in the ground, where the coffin would actually be inserted. After the wake 

the body was wrapped in a few white cloths and sheets, and the ends were tied to two 

wooden sticks and carried by four men, usually the oldest in the family.  

 

Figure 2. Home of Vazniac family in Balisa originate from Caracui village of Moldova 

Forty days after the death of the family member, the Orthodox performed in their 

homes a religious rite in memory of the deceased. The religious in charge of this 

ceremony, usually an older member of the community, would say the prayers. At the end 

of the ceremony, the prayer received some gifts from the family for performing the rite: 

soaps, towels, tissues, chicken, lard, among others.  

“Babas”, term also used to refer to midwives, also played an important role in the 

daily life of the colony, considering the weak presence of public health services. These 

women, often widows, still learned in Bessarabia the skills needed to assist in childbirth. 

A week before childbirth, babysitters rode on their donkey, or mule, sometimes also 

having a buggy, properly instrumented with their herbs and utensils that would be used 

during labour. 

The “babas” would stay at the pregnant woman's house for a week or more, 

assisting not only in childbirth, but also in the first care for the newborn. The mothers 
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who had been accompanied by the midwife along that year religiously held a celebration 

in thanks to the doula. On the night of the thirty-first of October, they would go to the 

homes of their respective baba, bringing chicken, lard cans, sausages, pieces of pork, 

cloth, clothes, wine, kuaska (a beer brewed. from the fermentation of sugarcane juice) 

and other delicacies. 

 

Figure 3. Baba Snatera, Balisa colony 1930 

At that night, the group of mothers celebrated with the midwife babysitter's day. 

The women spent the night dancing, singing, and drinking until dawn as a way of 

thanking the old woman for her services, and also for the entertainment of women who, 

under patriarchal organization, had few opportunities for leisure and recreation. 

During the party at the midwife's house, men could not attend at all, otherwise, they 

could be expelled and sometimes assaulted by the women who attended the celebration, 

as their malicious intentions were always perceived by the members of this festive 

tribute, who soon tried to get the intruder out. 

Although all settlers from Balisa came from the same region of Eastern Europe, 

Bessarabia, the colony was divided on religious grounds. A significant number of 

immigrants professed the Christian-Orthodox religion and an Orthodox priest came about 

twice a year through the Sorocabana Railway to celebrate masses, weddings and 

baptisms. The Orthodox did not have a temple in the early years of the colony, the rites 

were celebrated in the house of one of the settlers, but over the years a temple was built 

on the property of immigrant Jeremiah Poslednik. The difficulty of displacement of this 

religious, the distance from the larger colonies and local influences contributed to the 

weakening of the original religion. Many immigrants converted to Roman Catholicism 

and Protestantism [3]. 

There was also a Baptist church in the colony, which from the beginning gained 

many adherents, especially those who had been Protestant since Bessarabia. The wooden 

church was located on the Paley family site. The existing religious conflict in the colony 

Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil.
The immigrants who followed the coffee route and the railways
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may have been one of the causes of colony dilution. The small unity of the group made it 

difficult to form local leaders, resulting in little representation in the municipality. 

In Balisa, Portuguese, the national language, was barely spoken, because the 

geographical isolation and the high number of compatriots allowed the settlers to 

maintain their mother tongue, even teaching it to their children and grandchildren, as in 

the case of João Colomietz, who learned from his parents and grandparents the Russian 

and Bulgarian language. 

The community retained many characteristics of tsarist Russia. Patriarchalism was 

supreme, constant drunkenness and profanity as well as threats, discord, insults, and 

isolation. Another predominant feature was illiteracy, even with the establishment of the 

first school in the colony in 1940 [3]. 

Often, immigrants came together to play World War I in the form of plays, in which 

several of them had fought. Imitating their weapons, they used hoes or broomsticks and 

handles. They would get very emotional, even crying remembering their past in the old 

continent, their relatives left there and also those who were killed in the war. Thus the 

settlers sought to recreate in Brazilian soil the reality left on the other side of the   

Atlantic [3]. 

Although the Balisa colony was an example of prosperity and development between 

the 1930s and 1960s, geographical isolation, Protestant-Orthodox religious riots, and 

frequent contact with native Brazilians gradually made the colony lose their identity and 

their population to be diluted among the surrounding cities. There are currently few 

traces of Bessarabian immigration left in the area, but there are still a few signs of such 

immigration in Bessarabian, particularly Bulgarian cuisine, language, customs and 

surnames bearing the "ov" suffix. Part of the descendants live in the city of Lucélia and in 

neighbouring cities, others migrated to larger cities of the state of São Paulo, especially 

those more industrialized. 

Note 

The authors are grateful to: 

Scientific advisor: Dr. Izabel Castanha Gil, Universiry Center of Adamantina, Brazil. 

Translator: Giulia Grassi Mandelli 

Marcos Vazniac, for the pictures from his personal archive, son of bessarabian 

immigrants in Balisa, Brazil, from Caracui village, Hîncești rayon of Moldova. 
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Rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor floristice, fitocenologice și faunistice, care au 

fost efectuate pe teren în perioada 2014-2019. Pentru a conserva biodiversitatea acestei zone, s-a propus 

includerea următoarelor trei sectoare în rețeaua ariilor protejate: „Valea Cricova” (63 ha), „Stânca 

Ciorescu” (15 ha) și „Stânca Făurești” (19 ha). Toate aceste sectoare prezintă un interes științific special, 

atât din perspectiva florei, cât și a vegetației, precum și a formării savanților în biologie. Prin implicarea 

statului, ar fi posibilă protejarea speciilor rare de plante; și prin interzicerea extracției de calcar din 

sectorul „Stânca Ciorescu”, ar fi posibilă oprirea degradării habitatului cu întreaga sa biodiversitate. 

Cuvinte cheie: biodiversitate, comunități de plante rare, arii naturale, arii ocrotite, vegetaţie, specii de 

plante. 

 

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF FLORA AND VEGETATION 

OF THE NEW NATURAL AREAS FOR THE PROTECTION 

OF THE ICHEL RIVER VALLEY (CHIȘINĂU MUNICIPALITY) 

Summary. The paper presents the results of the floristic, phytocenological and faunistic researches, 

which were conducted on the terrain in 2014-2019. In order to conserve the biodiversity of this zone, it 

was proposed to include the following three sectors in the network of the protected areas: ”Valea 

Cricova” (63 ha), ”Stânca Ciorescu”(15 ha) and ”Stânca Făurești” (19 ha). All those sectors are of special 

scientific interest from both the perspective of the flora and vegetation and that of the training of the 

biology scholars. With the state‟s involvement, it would be possible to protect the rare species of plants; 

and by banning the limestone extraction from the sector „Stânca Ciorescu”, it would be possible to stop 

the degradation of the habitat with its entire biodiversity. 

Keywords: biodiversity, rare plant communities, natural areas, protected areas, vegetation, plant species. 

 

Introducere 

Ocrotirea biodiversității ecosistemelor naturale constituie o necesitate prioritară în 

Republica Moldova.  Reducerea suprafețelor de pădure și de vegetație ierboasă, mărirea 

numărului de cariere de extragere a calcarului, colectările plantelor medicinale și 

decorative în scopuri comerciale, pășunatul negestionat au adus la sărăcirea 

biodiversității. Astfel, numai în lumea vegetală din cele peste 1800 de specii de plante 

vasculare spontane circa 500 specii au nevoie de ocrotire de stat. Dispariția plantelor 

duce nemijlocit la reducerea și chiar la dispariția lumii animale. 
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Evidențierea sectoarelor de vegetație de importanță botanică pentru a fi incluse în 

rețeaua de arii ocrotite de stat rămâne în continuare pe prim-plan. În acest context s-au 

desfășurat cercetările floristice, fitocenologice și faunistice pentru a depista sectoarele 

mai importante din punctul de vedere al biodiversității din valea râului Ichel, în cadrul 

proiectului instituțional al Universității de Stat din Tiraspol  „Studiul acţiunii antropice 

asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populației mun. Chişinău şi utilizarea 

rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educațional” 

(2014-2019). 

 

Materiale și metode 

Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor floristice, fitocenologice și faunistice,  

efectuate pe teren de autori în anii 2014-2019. Studiul vegetației a fost efectuat conform 

metodelor școlii Central-europene [Braun-Blanquet, 1964]. Lista speciilor de plante – 

după monografia „Flora vasculară din Republica Moldova” [Pînzaru, Sîrbu, 2016]. 

Speciile rare [Legea, 1988; Cartea Roșie a R. Moldova, 2015]. 

 

Rezultate și discuții 

Râul Ichel – afluent de dreapta al râului Nistru, cu lungimea de 101 km – străbate 

teritoriul Republicii Moldova de la comuna Sinești, raionul Ungheni, spre Sud-Est până 

la confluența cu Nistru lângă comuna Coșernița, raionul Criuleni. Pe sectorul Pașcani–

Ciopleni valea râului Ichel are aspect de canion, cu versanți abrupți, formați din calcare 

recifogene ale Sarmațianului Mediu. În această zonă sunt organizate un șir de cariere de 

extragere a calcarului atât prin tăierile interne, cât și prin extragerea la zi, ducând la 

distrugerea habitatelor pietroase, care au o biodiversitate de mare importanță. Ca rezultat 

al cercetărilor floristice în sectorul Cricova-Goian, municipiul Chișinău, au fost 

înregistrate peste 560 specii de plante vasculare, aparținând la 317 de genuri din 78 

familii, din care 36 sunt rare, inclusiv 10 specii din Cartea Roșie a R. Moldova (2015): de 

ceapă inegală (Allium inaequale Janka), brăndușă trifilă (Colchicum triphyllum Kinze), 

sadină (Chrysopogon gryllus (L.) Trin), bârcoace neagră (Cotoneaster melanocarpus 

Frisch. Ex Blytt), bilibică montană (Fritillaria montana Hoppe), mălăoaie căruntă 

(Helianthemum canum (L.) Baumg.), iurinee integrifolie (Jurinea stoecadifolia 

(M.Bieb.) DC., chelerie splendidă (Koeleria splendens C.Presl = K. moldavica 

M.I.Alex.), in-de-Crimeia (Linum tauricum Willd. = L. linearifolium (Lindem.) Jáv.), 

zmeoaie peucedanifolie (Seseli peucedanifolium Besser)[Pînzaru, Chiriac, 2016].  

Algoflora râului Ichel cuprinde 234 specii și varietăți de alge, ce aparțin la 92 de 

genuri, 47 de familii, 18 ordine și 12 clase [B. Nedbaliuc, 2016]. 

Interes prezintă și lumea animală: au fost depistate 106 specii de animale vertebrate, 

care aparțin la 5 clase sistematice: Mammalia – 19 specii, Aves – 67 de specii, Reptilia – 

5 specii, Amphibia – 6 și Pisces – 9 specii. Din speciile incluse în Cartea Roșie a RM se 
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întâlnesc: liliacul comun (Myotis myotis Bork.) – specie critic periclitată, liliac cu urechi 

mari (Myotis bechsteinii  Kuhl) – specie critic periclitată, brotăcelul (Hyla arborea L.) – 

specie vulnerabilă și șarpe cu abdomen galben (Coluber caspius L.) – specie periclitată 

[V.Cîrlig, T. Cîrlig, 2016]. Iar fauna de nevertebrate este alcătuită din 298 de specii, 

inclusiv 11 specii cu statut de protecție și conservare: gândac-rinocer (Oryctes nasicornis 

L.), cucujidă cinaberinus (Cucujus cinnaberinus Scop.), gândac nobil (Gnorimus nobilis 

L.), albăstrița dispar (Lycaena dispar Wern.), fluture mahon (Papilio machaon L.), 

fluture podalir (Iphiclides podalirius L.), fluture- Apolon negru (Parnassius mnemosyne 

L.), albina valga (Xylocopa valga Gerstaecker), bondar de argilă (Bombus argillaceus 

Scop.), bondar paradox (Bombus paradoxus Dalla-Torre), bondar-de-stepă (Bombus 

fragrans Pall.)[Coadă, Țîgănaș, 2016] 

Această zonă prezintă un mare interes și pentru instruirea studenților, care studiază 

disciplinele din domeniu biologiei și geografiei, fiind organizate aici practici pe teren. 

În scopul conservării biodiversității din această zonă se propune de a fi incluse în 

rețeaua de arii ocrotite 3 sectoare: „Valea Cricova” (63 ha), „Stânca Ciorescu” (15 ha) și 

„Stânca Făurești” (19 ha). Argumentele pentru protejarea  acestor 3 sectoare se aduc în 

anexe. 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost prezentate și discutate în cadrul 

ședințelor Consiliului Științific al GBNI și al senatului UST. 

 

„Valea Cricova” 

Numele obiectului propus: „Valea Cricova”  

Categoria propusă pentru aria naturală protejată.  

Categoria propusă este cea de arie cu management multifuncţional, conform Legii 

Parlamentului Nr. 1538 din  25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

Localizarea: „Valea Cricova” este amplasată în partea de nord a or. Cricova, mun. 

Chişinău (Fig. 1, 8).  

Limitele: În partea de Sud se mărgineşte cu râul Ichel, iar în partea de Nord cu terenurile 

locatarilor, se extinde pe o lungime de circa 2 km de la Vest de lac spre Est până la cotul 

râului Ichel.  

Suprafața: 63 ha.  

Regimul de proprietate a terenului: Sectorul este deținut și administrat de autoritatea 

publică a or. Cricova  

Căi de acces: Accesul către sector se realizează pe traseul Chişinău – or. Cricova.  

Relieful: Sectorul prezintă  panta calcaroasă, abruptă, pe malul stâng al r. Ichel, cu 

expoziţie spre Sud  și cu grad de înclinare de la 30 la 45 grade și parțial sector de luncă a 

râului Ichel.  

  

Contributions to the study of flora and vegetation of the new natural areas
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Figura 1. Harta localizării sectorului „Valea Cricova” 

Diversitatea floristică  

Diversitatea floristică a sectorului dat cuprinde 374 de specii de plante vasculare din 

61 de familii, dintre care:  

 8 specii ocrotite de stat, prin Legea Republicii Moldova privind fondul ariilor 

naturale protejate de stat (1998);  

 3 specii incluse în Cartea Roșie a RM (2015) – categoriile Critic periclitată (CR) 1 

specie: Colchicum triphyllum (fig. 2), Periclitată (EN) 1 specie Cotoneaster  

melanocarpus (fig. 3) și Vulnerabilă (VU) 1 specie: Chrysopogon gryllus. Aici se 

află cea mai numeroasă populație de Colchicum triphyllum din republică. 

Conspectul florei vasculare 

Clasa EQUISETOPSIDA, EQUISETACEAE: Equisetum arvense L.,  E. 

ramosissimum Desf. Clasa PINOPSIDA, PINIACEAE: Pinus nigra F. Arnold.; Clasa 

MAGNOLIOPSIDA, AMARANTHACEAE: Amaranthus hybridus L., A. retroflexus L., 

Atriplex hortensis L., A. patula L., A. prostrata Boucher, A. sagittata Borkh, A. tatarica 

L., Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila &  Borsch, Chenopodium album 

L., Polycnemum majus A. Br.; ANACARDIACEAE: Cotinus coggygria Scop.; 

APIACEAE: Berula erecta (Huds.) Coville, Bupleurum affine Sadler, B. rotundifolium 

L., Caucalis platycarpos L., Chaerophyllum temulum L., Conium maculatum L., Daucus 

carota L., Eryngium campestre L., Falcaria vulgaris Bernh., Pimpinella saxifraga L., 

Seseli tortuosum L., Torilis arvensis (Huds.) Link, T. japonica (Hott.) DC.; 

APOCYNACEAE: Vinca herbacea Waldst. & Kit., ASTERACEAE: Achillea collina 

J.Becker ex Rchb, A. nobilis L., A. setacea Waldst. & Kit., Ambrosia artemisifolia L., 

Anthemis cotula L., Arctium lappa L., A. tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., A. 

anuua L., A. austriaca Jacq., A. santonica L., A. vulgaris L., Aster amellus L., Bidens 

tripartita L., Carduus acanthoides L., C. nutans L., Carlina vulgaris L., Carthamus 

lanatus L., Centaurea arenaria  M.Bieb., C. besseriana DC., C. diffusa Lam., 

C.orientalis L., C. scabiosa L., C. solstitialis L., C. stereophylla Besser, Chondrilla 

juncea L., Cichorium inthybus L., Cirsium arvense (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten., 

Cota tinctoria (L.) J.Gray, Crepis rhoeadifolia M.Bieb., Echinops sphaerocephalus L., 
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Erigeron annuus (L.) Pers., E. canadensis L., E. podolicus Besser, Eupatorium 

cannabinum L., Gallatela vilosa (L.) Rchb. f., Grindelia squarrosa (Purch) Dunal, 

Helichrysum arenarium (L.) Moench, Inula britanica L., I. conyza (Griess.) DC., I. 

germanica L., I. hirta L., I. salicina L., Jacobaea vulgaris Gaertn., Jurinea mollis (L.) 

Rchb., Lactuca serriola L., Leontodon biscutellifolius DC., Onopordum acanthium L., 

Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv., P. echioides (Lumn.) F.W.Scultz & Sch. Bip., P. 

officanrum Vaill., Psephellus marschallianus (Spreng.) K.Koch, Senecio vernalis Waldst. 

& Kit., Sonchus asper (L.) Hill, S. arvensis L., S. oleraceus L., Tanacetum vulgare L., 

Taraxacum camylodes G. F. Haglund, T. bessarabicum (Hormen.) Hand.-Mazz., T. 

erythrospermum Andrz. et Besser, T. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir., Tragopogon 

dubius Scop., Trileurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Xanthium spinosum L., X. 

strumarium L., X. annuum L.; BERBERIDACEAE: Berberis vulgaris L.; 

BOROGINACEAE: Anchusa arvensis (L.) M.Bieb., A. azurea Mill., A. ocroleuca 

M.Bieb., A. officinalis L., Asperugo procumbens L., Buglosoides arvensis (L.) 

I.M.Johnst., Cynoglossum officinale L., Echium vulgare L., Lappula marginata (M.Bieb.) 

Gürke, Lithospermum officinale L., Nonea erecta Bernh., Onosma visianii 

G.C.Clementi,; BRASSICACEAE: Alyssum alyssoides (L.) L., A. murale Waldst. & Kit., 

A. linifolium Stephan ex Willd., Berteroa incana (L.) DC., Bunias orientalis L., 

Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Cardaria 

draba (L.) Desf., Chorispora tenella (Pall.) DC., Descurainia sophia (L.) Webb. ex 

Prantl, Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Draba verna L., Erysimum canescens Roth,  E. 

hieracifolium L., Lepidium ruderale L., Rapistrum perenne (L.) All., Rorippa austriaca 

(Crantz) Besser, R. sylvestris (L.) Besser, Sisymbrium loeselii L., Thlaspi arvense L.,  T. 

perfoliatum L.,; CAMPANULACEAE: Campanula sibirica L.; CANNABACEAE: 

Humulus lupulus L.; CAPRIFOLIACEAE: Cephalaria transsilvanica (L.) Roem. et 

Schult., C. uralensis (Murray) Roem. & Schult., Dipsacus fullonum L., Scabiosa 

ochroleuca L., Valerianella locusta (L.) Laterr.; CARYOPHYLLACEAE: Arenaria 

serpyllifolia L., Cerastium holosteoides Fr., Dianthus carbonatus Klokov, Herniaria 

incana Lam., Holosteum umbellatum L., Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, Myosoton 

aquaticum (L.) Moench, Silene csereii Baumg., S. dichotoma Ehrh., S. exaltata Fr.; 

CONVOLVULACEAE: Calystegia sepium (L.) R. Br., Convolvulus arvensis L.; 

CORNACEAE: Cornus sanguinea L.; ELAEAGNACEAE: Elaeagnus angustifolia L.; 

EUPHORBIACEAE: Euphorbia cyparissias L., E. palustris L.,  E. salicifolia Host., E. 

seguieriana Neck., E. stepposa Zoz; FABACEAE: Astragalus austriacus Jacq., A. 

onobrychis L., Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Caragana frutex (L.) K.Koch, 

Galega officinalis L., Lotus corniculatus L., Medicago falcata L., M. lupulina L., M. 

minima (L.) Batal., M. sativa L., Melilotus albus Medik., Onobrychis arenaria (Kit.) 

DC., Ononis spinosa L., Oxytropis pilosa (L.) DC., Robinia pseudoaccacia L., 

Securigera varia (L.) Lassen, Trifolium alpestre L., T. arvense L., T. fragiferum L., T. 
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pratense L., T. repens L., Vicia pisiformis L.,  V. tenuifolia Roth; GERANIACEAE: 

Erodium cicutarium (L.) L‟Her., Geranium pratense L., G. pusillum L.; 

HYPERICACEAE: Hypericum elegans Stehp. ex Willd., H. hirsutum L., H. perforatum 

L.; JUGLANDACEAE: Juglans regia L.; LAMIACEAE: Ajuga chamaepitys (L.) 

Schreb., A. laxmannii (L.) Benth., A. reptans L., Ballota nigra L., Clinopodium acinos 

(L.) Kuntze, C. vulgare L., Glechoma hederacea L., Lamium aplexicaule L., L. 

purpureum L., Leonurus cardiaca  L., Lycopus europaeus L., L. exaltatus L., Marrubium 

peregrinum L., Mentha aquatica L., M. longifolia (L.) Huds., Origanum vulgare L., 

Phlomis pungens Willd., P. tuberosa L., Prunella laciniata (L.) L., P. vulgaris L., Salvia 

aethiopis L., S. austriaca Jacq., S. dumetorum Andrz., S. nemorosa L., S. nutans L., S. 

verticillata L., Sideritis montana L., Stachys germanica L., S. officinalis (L.) Trevis., S. 

palustris L., S. recta L., Teucrium chamaedrys L., Teucrium montanum L. var. 

pannonicum (A. Kerner) Domin, T. capitatum L., Thymus moldavicus Klokov et Des-

Shost., Thymus pannonicus All. s.l.; LINACEAE; Linum perenne L., L. tenuifolium L.; 

LYTHRACEAE: Lythrum salicaria L.;  MALVACEAE: Abutilion theophrasti Medik., 

Althaea officinalis L. Malva thuringiaca (L.) Vis.; ONAGRACEAE: Epilobium hirsutum 

L.; OROBANCHACEAE: Odontites vulgaris Moench; PAPAVERACEAE: Chelidonium 

majus L., Fumaria schleicheri Soy-Willem., Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph 

var. corniculatum, Papaver dubium L. var. albiflorum Boiss.;  P. stevenianum  Mikheev; 

PLANTAGINACEAE: Chaenorhinum minus (L.) Lange, Linaria genistifolia (L.) Mill., 

L. vulgaris Mill., Plantago lanceolata L., P. major L., P. media L., P. urvillei Opiz, 

Veronica arvensis L., V. barrelierii Schott, V. beccabunga L., V. polita  Fr., V. prostrata 

L., V. spicata L.; PLUMBAGINACEAE: Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn.;  

POLYGALACEAE: Polygala sibirica L.; POLYGONACEAE: Polygonum aviculare L., 

Persicaria amphibia (L.) Delarbre, P. dubia (Stein) Four, P. hydropiper (L.) Delarbre., 

Rumex conglomeratus Murr., R. crispus L., R. patientia L., R. pseudonatronatus Bobrov, 

R. stenophyllus Ledeb., R. ucrainicus Fisch. ex Spreng.; PORTULACACEAE: Portulaca 

oleracea L.; PRIMULACEAE: Androsace elongata L., A. maxima L.; 

RANUNCULACEAE: Ceratophalus testiculatus (Crantz) Roth, Consolida regalis 

S.F.Gray, Ficaria verna Hudson, Nigella arvensis L., Ranunculus illyricus L., R. 

oxyspermus Willd., R. polyanthemos L., R. repens L., R. rionii Lagger, R. sardous 

Crantz, R. scleratus L.; RESEDACEAE: Reseda lutea L.; ROSACEAE: Agrimonia 

eupatoria L., Armeniaca vulgaris Lam., Cerasus mahaleb (L.) Mill.,  Cotoneaster 

melanocarpus Frisch. ex Blytt, Crataegus monogyna Jacq., Filipendula vulgaris Moench, 

Fragaria viridis Duschesne, Potentilla anserina L., P. arenaria Borkh., P. argentea L., 

P. patula Waldst. & Kit., P. recta L., P. reptans L., Prunus spinosa L., Pyrus pyraster 

Burgsd., Rosa canina L., Rosa pimpinelifolia L., Rosa rubiginosa L., Sanguisorba minor 

Scop. s.l.; RUBIACEAE: Asperula cynanchica L., Galium glaucum L., G. humifusum M. 

Bieb., Galium octonarium (Klokov) Pobed., Galium verum L., Galium volhynicum 
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Pobed.; RUTACEAE: Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Gon f.; SALICACEAE: 

Populus alba L., P. nigra L., P. x canesens (Aiton) Sm., Salix alba L., S. fragilis L., S. 

purpurea L., S. x sepulcralis Simonkai; SANTALACEAE: Thesium arvense Horv.; 

SAPINDACEAE: Acer negudo L; SCROPHULARIACEAE: Verbascum nigrum L., V. 

phlomoides L., V. phoeniceum L.; SIMAROUBACEAE: Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle; SOLONACEAE: Datura stramonium L., Solanum dulcamara L.,.; 

THYMELACEAE: Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.;  ULMACEAE: Ulmus 

minor Mill.; VERBENACEAE: Verbena officinalis L.; VIOLACEAE: Viola arvensis 

Murray, V. hirta L., V. kitaibeliana Schult.; LILIOPSIDA , ALISMATACEAE: Alisma 

plantago-aquatica L.; AMARYLLIDACEAE: Allium flavum L., A. sphaerocephalon L.; 

ARACEAE: Lemna minor L.,  L. trisulca L.; ASPARAGACEAE: Hyacinthella 

leucophaea (K.Koch) Schur, Leopoldia comosa (L.) Parl., Muscari neglectum Guss.; 

BUTONACEAE: Butomus umbellatus L.; COLCHICACEAE: Colchicum triphyllum 

Kunze; CYPERACEAE: Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Carex hirta L., C. 

polyphylla Kar. et Kir., C.  praecox Schreber, C. riparia Curtis, Cyperus fuscus L., 

Eleocharis palustris (L.) Roem. ex Schult., Scirpus sylvaticus L., Schoenoplectus 

lacustris (L.) Palla; IRIDACEAE: Crocus reticulatus Steven ex Adams; Iris pseudocorus 

L., I. pumila L.; JUNCACEAE: Juncus articulatus L., J. bufonius L., J. compresus Jacq., 

J. inflexus L.; LILIACEAE: Gagea podolica Schult. & Schult. f., G. pratensis (Pers.) 

Dumort; POACEAE: Agropyron pectinatum M.Bieb., Agrostis stolonifera L., 

Beckmannia eruciformis (L.) Host, Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., Bromus arvensis 

L., B. hordeaceus L., B. inermis Leyss., B. riparius Rehmann, B. squarrosus L., 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Chrysopogon gryllus (L.) Trin, Cleistogenes bulgarica 

(Bornm.) Keng., Cynodon dactylon (L.) Pers., Dactylis glomerata L., Echinochloa crus-

galli (L.) P.Beauv., Elymus hispidus (Opiz) Melderis s.l., E. repens (L.) Nevski, 

Eragrostis minor Host., Festuca arundinaceae Schreb., F. rupicola Heuff., F. valesiaca 

Schleicher ex Gaudin, Glyceria fluitans (L.) R. Br., G. maxima (C. Hartm.) Holmb., 

Hieriochloë austriaca (Schrad.) Roem. ex Schult, Hordeum murinum L., Holcus lanatus 

L., Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., Lolium perenne L., Melica tanssilvanica 

Schur, Phleum phleoides (L.) Karst., P. pratense L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steudel, Poa angustifolia L., P. bulbosa L., P. compressa L., P. pratensis L., Sclerochloa 

dura (L.) P.Beauv., Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Stipa capillata L.; 

POTAMOGETONACEAE: Potamogeton pectinatus L.; TYPHACEAE: Typha 

angustifolia L., T. latifolia L. 

Diversitatea fitocenotică [Pînzaru, Chiriac, 2017]: comunităţile vegetale aparţin la 

asociaţiile: Thymo pannonici-Chrysopogonetum (Bârcă 1973) Doniţă et al. 1992 (fig. 4), 

Allio flavae-Stipetum capillatae (Schneider-Binder 1967) Coldea et Sârbu 2012, Polygalo 

sibiricae-Bothriochloetum Pînzaru ass. nov. prov., Lemnetum minoris Th. Müller et Görs 

1960, Scirpo-Phragmitetum W.Koch 1926, Typhetum angustifoliae Pign. 1953, 
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Bolboschoenetum maritimi Dahl et Hadac 1941, Eleocharietum palustris Schennikov 

1919, Caricetum ripariae Knapp et Stoffer 1962, Glycerietum maximae Hueck   

1931(fig. 5). 

Factorii limitativi: Pășunatul intensiv, extragerea calcarului prin metoda la zi, poluarea 

apei din lac și rău, plantarea pinului, care duce la dispariția plantelor ierboase de teren  

deschis. 

Conservarea biodiversității. Acest sector prezintă interes nu numai din punct de vedere 

botanic, ci și pentru instruirea studenților: aici se organizează lucrări practice de teren la 

biologie. 

Măsuri de protecție propuse: De a nu permite extragerea calcarului din acest sector, de 

efectuat defrișarea plantației de pin, pășunatul gestionat, a nu permite crearea plantațiilor 

silvice pe pantele stepizate. 

  

Figura 2. Colchicum triphyllum 

(brăndușă trifilă) 

Figura 3. Cotoneaster melanocarpus 

(bârcoace neagră) 

  

Figura 4. As. Thymo pannonici-

Chrysopogonetum 

Figura 5. Glycerietum maximae 

„Stânca Ciorescu” 

Numele obiectului propus: „Stânca Ciorescu”  

Categoria propusă pentru aria naturală protejată: categoria propusă este cea de 

monument botanic, conform Legii nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat.  
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Obiectivul ariei protejate: asigurarea stării de protecție și conservare favorabilă a 

biodiversității precum și creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește protecția 

valorilor naturale.  

Localizarea: „Stânca Ciorescu” este amplasată în partea de nord a comunei Ciorescu, 

mun. Chişinău (fig. 6). 

   

Figura 6. Harta localizării sectorului „Stânca Ciorescu” 

Coordonate geografice: limita nordică: 47°08´41.67˝, 28°53´15.23˝; limita sudică: 

47°08´20.87˝, 28°53´44.24˝. 

Limitele: în partea de jos sectorul se mărginește cu albia râului Ichel, sus pe pantă - cu 

terenuri agricole, spre est - cu un drum neasfaltat, ce leagă satele Ciorescu și Făureşti 

(fig. 2). 

Suprafața: 15 ha.  

Regimul de proprietate a terenului: sectorul este deținut și administrat de către 

autoritatea publică locală.  

Căi de acces: accesul către sector se realizează prin intermediul a două drumuri locale, 

care pornesc de la traseul Chişinău – Criuleni. Primul drum pornește de la R4 și trece prin 

comuna Ciorescu spre satul Făurești. Al doilea drum – pornește din localitatea Goian spre 

satul Făureşti. 

Relieful: sectorul prezintă o pantă calcaroasă abruptă pe malul drept al râului Ichel. 

Versanții au expoziții spre Est, Nord, Nord-Vest și grade de înclinare de la 35 la 45 

grade.  

Diversitatea floristică: cuprinde 317 specii de plante vasculare, dintre care:  

 12 specii ocrotite de stat prin Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

(1998);  

 5 specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, dintre care: Vulnerabile 

(VU) - 4 specii: Chrysopogon gryllus, Fritillaria montana (fig. 9), Helianthemum 

canum (fig. 10), Jurinea stoechadifolia (fig. 11, 12); Periclitată (EN) - 1 specie: 

Cotoneaster melanocarpus (fig. 3). 
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Conspectul florei vasculare 

Clasa POLYPODIOPSIDA, ASPLENIACEAE: Asplenium ruta-muraria L.; Clasa 

MAGNOLIOPSIDA, ADOXACEAE: Sambucus ebulus L.,  S. nigra L, Viburnum 

lantana L., AMARANTHACEAE: Amaranthus retroflexus L., Atriplex patula L., 

Chenopodium album L.; ANACARDIACEAE: Cotinus coggygria Scop.; APIACEAE: 

Anthriscus longirostris Bertol, Bupleurum rotundifolium L., Chaerophyllum temulum L., 

Conium maculatum L., Daucus carota L., Eryngium campestre L., Falcaria vulgaris 

Bernh. Heracleum sibiricum L., Laser trilobum (L.) Borkh., Pastinaca sativa L. var. 

sylvestris (Mill.) DC., Peucedanum alsaticum L., Pimpinella saxifraga L., Seseli 

tortuosum L., Torilis arvensis (Huds.) Link; APOCYNACEAE: Vinca herbacea Waldst. 

& Kit., Vincetoxicum hirundinaria Medik.; ARALIACEAE: Hedera helix L.; 

ARISTOLOCHIACEAE: Aristolochia clematitis L., Asarum europaeum L.; 

ASTERACEAE: Achillea collina J.Becker ex Rchb, A. setacea Waldst. & Kit., Arctium 

lappa L., Artemisia absinthium L., A. anuua L., A. austriaca Jacq., A. vulgaris L., Aster 

amellus L., Carduus acanthoides L., C. nutans L., Carthamus lanatus L., Centaurea 

diffusa Lam., C. jacea L., L., Chondrilla juncea L., Cichorium inthybus L., Cirsium 

arvense (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten., Cota tinctoria (L.) J.Gray, Crepis praemorsa 

(L.) Tausch , C. rhoeadifolia M.Bieb., Echinops sphaerocephalus L., Erigeron annuus 

(L.) Pers., E. canadensis L., Gallatela vilosa (L.) Rchb. f., Grindelia squarrosa (Purch) 

Dunal, Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hieracium umbellatum L., H. virosum Pall., 

Inula britanica L., I. conyza (Griess.) DC., I. germanica L., I. hirta L., I. salicina L., 

Jacobaea vulgaris Gaertn., Jurinea mollis (L.) Rchb., J. stoechadifolia (M.Bieb.) DC, 

Lactuca muralis (L.) Gaertn, Leontodon biscutellifolius DC., Pilosella bauhinii (Schult.) 

Arv.-Touv., P.officanrum Vaill., Psephellus marschallianus (Spreng.) K.Koch, Senecio 

vernalis Waldst. & Kit., Sonchus asper (L.) Hill, S. oleraceus L., Tanacetum 

corymbosum (L.) Sch.Bip., T. vulgare L., Taraxacum camylodes G.F.Haglund, T. 

erythrospermum Andrz. et Besser, T. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir., Tragopogon 

dubius Scop., Trileurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., Xanthium spinosum L., X. 

strumarium L., X. annuum L.; BERBERIDACEAE: Berberis vulgaris L.; 

BETULACEAE: Carpinus betulus L., Corylus avellana L.; BOROGINACEAE: Anchusa 

arvensis (L.) M.Bieb., A. azurea Mill., A. ocroleuca M.Bieb., A. officinalis L., Asperugo 

procumbens L., Buglosoides arvensis (L.) I.M.Johnst., B. purpuro-caerulea (L.) Johnst., 

Cerinthe minor L., Cynoglossum officinale L., Echium vulgare L., Lappula marginata 

(M.Bieb.) Gürke, Lithospermum officinale L., Nonea erecta Bernh., Pulmonaria 

officinalis L.,; BRASSICACEAE: Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande, 

Alyssum alyssoides (L.) L., A. murale Waldst. & Kit., Arabis sagittata (Bertol.) DC., A. 

turrita L., Berteroa incana (L.) DC., Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Capsella 

bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Erysimum canescens Roth., 

Lepidium draba L., Lunaria annua L., F.K.Mey., Sisymbrium loeselii L., Thlaspi arvense 
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L.; CAMPANULACEAE: Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb & Schenk, 

Campanula glomerata L. var. cervicarioides (Schult.) DC., C. persicifolia L., C. 

rapunculoides L., C. sibirica L., C. trachelium L.; CANNABACEAE: Celtis occidentalis 

L., Humulus lupulus L.; CAPRIFOLIACEAE: Lonicera xylosteum L., Scabiosa 

ochroleuca L., Valeriana collina Wallr.; CARYOPHYLLACEAE: Arenaria serpyllifolia 

L., Dianthus carbonatus Klokov, Herniaria incana Lam., Holosteum umbellatum L., 

Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, Moehringia trinervia (L.) Clairv., Silene alba (Mill.) 

E.Krause., S. chlorantha (Willd.) Ehrh., S. csereii Baumg., S. exaltata Fr., Sellaria 

holostea L., S. media (L.) Vill.; CELASTRACEAE: Euonymus europaeus L., E. 

verrucosus Scop.; CISTACEAE: Helianthemum canum (L.) Baumg., H. nummularium 

(L.) Mill.; CONVOLVULACEAE: Convolvulus arvensis L., Cuscuta mongyna Vahl.; 

CORNACEAE: Cornus mas L., C. sanguinea L.; CRASSULACEAE: Sedum maximum 

(L.) Hoffm.; ELAEAGNACEAE: Elaeagnus angustifolia L.; EUPHORBIACEAE: 

Euphorbia cyparissias L., E. stepposa Zoz, Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe; 

FABACEAE: Astragalus austriacus Jacq., A. glycyphyllos L., A. onobrychis L., Lotus 

corniculatus L., Medicago falcata L., M. minima (L.) L., Melilotus albus Medik., M. 

officinalis (L.) Pall., Oxytropis pilosa (L.) DC., Robinia pseudacacia L., Securigera varia 

(L.) Lassen, Trifolium alpestre L., Vicia tenuifolia Roth.; FAGACEAE: Quercus 

pubescens Willd., Q. robur L.; GERANIACEAE: Erodium cicutarium (L.) L‟Her.; 

HYPERICACEAE: Hypericum hirsutum L., H. perforatum L.; JUGLANDACEAE: 

Juglans regia L.; LAMIACEAE: Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., A. laxmannii (L.) 

Benth., A. reptans L., Ballota nigra L., Clinopodium acinos (L.) Kuntze, Glechoma 

hederacea L., G. hirsuta Waldst. & Kit., Lamium aplexicaule L., L. purpureum L. 

Leonurus cardiaca  L., Marrubium peregrinum L., Nepeta cataria L., N. nuda L., 

Origanum vulgare L., Phlomis pungens Willd., Prunella vulgaris L., Salvia austriaca 

Jacq., S. nemorosa L., S. nutans L., S. verticillata L., Scutellaria altissima L., Sideritis 

montana L., Stachys officinalis (L.) Trevis., S. recta L., Teucrium chamaedrys L., 

Teucrium montanum L. var. pannonicum (A. Kerner) Domin, T. capitatum L., Thymus 

moldavicus Klokov et Des-Shost., Thymus pannonicus All. s.l.; LINACEAE; Linum 

perenne L., L. tenuifolium L.; MALVACEAE: Tilia cordata Mill.; OLEACEAE: 

Fraxinus excelsior L., Ligustrum vulgare L.; OROBANCHACEAE: Odontites vulgaris 

Moench; PAPAVERACEAE: Chelidonium majus L., Corydalis solida (L.) Clairv., 

Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph var. corniculatum, Papaver var. albiflorum 

Boiss. P. stevenianum  Mikheev; PLANTAGINACEAE: Linaria genistifolia (L.) Mill., 

Plantago lanceolata L., P. major L., P. media L., Veronica arvensis L., V. chamaedrys 

L., V. hederifolia L., V. prostrata L. V. spicata L.; POLYGONACEAE: Fallopia 

convolvulus (L.) A. Löve, F. dumetorum (L.) Holub, Polygonum aviculare L., Rumex 

patientia L., RANUNCULACEAE: Anemonoides ranunculoides (L.) Holub, 

Ceratophalus testiculatus (Crantz) Roth, Clematis recta L., Consolida regalis S. F. Gray, 
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Ficaria verna Huds., Nigella arvensis L., Ranunculus auricomus L., R. polyanthemos L., 

Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi, T. minus L. var. minus; RESEDACEAE: Reseda 

lutea L.; RHAMNACEAE: Rhamnus catharticus L.; ROSACEAE:Agrimonia eupatoria 

L., Cerasus avium (L.) Moench, C. mahaleb (L.) Mill., Cotoneaster melanocarpus Fisch. 

ex Blytt, Crataegus monogyna Jacq., Fragaria viridis Duschesne, Geum urbanum L., 

Malus sylvestris Mill., Potentilla arenaria Borkh., P. argentea L., P. recta L., Prunus 

spinosa L., Pyrus pyraster Burgsd., Rosa canina L., Rosa rubiginosa L., Sanguisorba 

minor Scop. s.l., RUBIACEAE: Asperula cynanchica L., Galium aparine L., G. glaucum 

L., G. humifusum M.Bieb., G. mollugo L., Galium octonarium (Klokov) Pobed., Galium 

verum L., Galium volhynicum Pobed.; RUTACEAE: Haplophyllum suaveolens (DC.) 

G.Gon f.; SANTALACEAE: Thesium arvense Horv.; SAPINDACEAE: Acer campestre 

L., A. negudo L., A. platanoides L., A. tataricum L.; SCROPHULARIACEAE: 

Verbascum nigrum L., V. phlomoides L., V. phoeniceum L.; SIMAROUBACEAE: 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle; SOLONACEAE: Datura stramonium L., 

Hyoscyamus niger L., Physalis alkekengi L.; ULMACEAE: Ulmus glabra Huds., U. 

minor Mill.; URTICACEAE: Urtica dioica L.; VIOLACEAE: Viola arvensis Murray, V. 

hirta L., V. odorata  L., V. suavis M.Bieb., V. sieheana W.Becker; LILIOPSIDA , 

AMARYLLIDACEAE: Allium flavum L., A. rotundum L; ASPARAGACEAE: 

Anthericum ramosum L., Asparagus officinalis L., A. tenuifolius Lam., A. verticillatus L., 

Convallaria majalis L., Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur, Leopoldia comosa (L.) 

Parl., Muscari neglectum Guss., Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf., P. multiflorum (L.) 

All., P. odoratum (Mill.) Druce, Scilla bifolia L.; CYPERACEAE: Carex digitata L., C.  

praecox Schreber; IRIDACEAE: Crocus reticulatus Steven ex Adams; Iris aphylla L.; 

LILIACEAE: Fritillaria montana Hoppe, G. pratensis (Pers.) Dumort; 

POACEAE:Agropyron pectinatum M.Bieb., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., Bromus arvensis L., B. hordeaceus L., B. 

riparius Rehmann, Chrysopogon gryllus (L.) Trin, Cleistogenes bulgarica (Bornm.) 

Keng, Dactylis glomerata L., Elytrigia intermedia (Host.) Nevski, E. repens (L.) Nevski, 

Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin, Hieriochloë austriaca (Schrad.) Roem. ex 

Schult, Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., Melica tanssilvanica Schur, Melica 

uniflora Retz., Poa angustifolia L., P. bulbosa L., P. compressa L., P. nemoralis L., Stipa 

capillata L. 

Diversitatea fitocenotică [Pînzaru, Chiriac, 2017] - comunităţile vegetale din „Stânca 

Ciorescu” aparţin la asociaţiile: Corno-Cerasetum mahaleb Pînzaru 2006 em. 2017, 

Thymo moldavici-Helianthemetum cani P.Pânzaru 1997, Thymo pannonici-

Chrysopogonetum (Bârcă 1973) Doniţă et al. 1992, Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi 

P.Pânzaru et Coldea 2006 em. Pînzaru 2016. 
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Factorii limitativi. Extragerea calcarului, defrișarea arboretului, colectarea florilor 

pentru buchete, poluarea apei râului Ichel, depozitarea gunoiului de la vechea fermă care 

au favorizat răspândirea buruienilor necaracteristice acestui habitat. 

   

Figura 7. Albia râului Ichel în ziua de 

11.V.2019 

Figura 8. Gunoiștea de la Ciorescu 

   

Figura 9. Fritillaria montana Hoppe Figura 10. Helianthemum canum (L.) 

Baumg 

   

Figura11. Jurnea stoechadifolia 

(M.Bieb.) DC 

Figura 12. J. stoechadifolia (M.Bieb.) 

DC. forma alexandrina Pînzaru 

Conservarea biodiversităţii 

„Stânca Ciorescu” prezintă interes ştiinţific atât din punct de vedere al florei şi vegetaţiei. 

Prin luarea sub protejare de stat ar fi interzisă extragerea calcarului din acest sector, fapt 

ce ar stopa distrugerea habitatului cu întreaga sa biodiversitate. 
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Măsuri de protecție propuse: stoparea extinderii zonei de extragere a calcarului în 

limita sectorului “Stânca Ciorescu”; interzicerea defrișării vegetației lemnoase din 

sectorul dat; amenajarea gunoiștii din vecinătatea sectorului; realizarea lucrărilor de 

curățire a albiei râului Ichel și interzicerea deversării deșeurilor care poluează apa râului; 

monitorizarea populațiilor de plante rare identificate în limita sectorului. 

„Stânca Făurești” 

Numele obiectului propus: „Stânca Făureşti”  

Categoria propusă pentru aria naturală protejată.  

Categoria propusă este cea de monument botanic, conform Legii Parlamentului Nr. 1538 

din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.  

Obiectivul ariei protejate  

Asigurarea stării de protecție și conservare favorabilă a biodiversității precum și creșterea 

gradului de conștientizare în ceea ce privește protecția valorilor naturale.  

Localizarea: „Stânca Făureşti”este amplasată în partea de nord-vest, nord și nord-est a  

satului Făureşti, comuna Ciorescu, mun. Chişinău (Fig. 13). 

   

Figura 13. Harta localizării sectorului „Stânca Făurești” 

Coordonatele geografice: nord: 47°09„00.34" N  28°53„41.31" E; sud: 47°08„19.93" N  

28°54„06.82" E  

Limitele: În partea de jos se mărgineşte cu satul Făureşti, iar în partea de sus la Nord-Est 

şi Est cu terenurile private ale locatarilor, spre  Nord, Nord-Vest de stânca funcţionează o 

carieră de extragere la zi a calcarului.  

Suprafața: 19 ha.  

Regimul de proprietate a terenului. Sectorul este deținut și administrat de către 

autoritatea publică a comunei Ciorescu. 

Diversitatea floristică: cuprinde 246 specii de plante vasculare din 47 familii, dintre 

care:  

 16 specii ocrotite de stat, prin Legea Republicii Moldova privind fondul ariilor 

naturale protejate de stat (1998);  

 7 specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015) – categoriile Critic 

periclitată (CR) 1 specie: Colchicum triphyllum (fig. 2), Vulnerabilă (VU) 4 
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specii: Allium inaequale (fig. 14), Helianthemum canum (fig. 10), Jurinea 

stoechadifolia (fig. 11, 12), Koeleria splendens [= K. moldavica], Seseli 

peucedanifolium (fig. 15); Periclitată (EN) 1 specie Linum tauricum [= L. 

linearifolium](fig. 16).  

Conspectul floristic 

Clasa MAGNOLIOPSIDA, ANACARDIACEAE: Cotinus coggygria Scop.; 

APIACEAE: Caucalis platycarpos L., Daucus carota L., Eryngium campestre L., 

Falcaria vulgaris Bernh. Pimpinella saxifraga L., Seseli peucedanifolium Besser, Seseli 

tortuosum L., Torilis arvensis (Hudson) Link, APOCYNACEAE: Vinca herbacea 

Waldst. & Kit., Vincetoxicum hirundinaria Medik.; ASTERACEAE: Achillea collina 

J.Becker ex Rchb, A. nobilis L., A. setacea Waldst. & Kit., Ambrosia artemisifolia L., 

Anthemis cotula L., Artemisia absinthium L., A. anuua L., A. austriaca Jacq., A. vulgaris 

L., Carduus acanthoides L., C. nutans L., Carlina vulgaris L., Carthamus lanatus L., 

Centaurea arenaria  M.Bieb., C. besseriana DC., C. diffusa Lam., C.orientalis L., C. 

solstitialis L., Chondrilla juncea L., Cichorium inthybus L., Cota tinctoria (L.) J.Gray, 

Crepis rhoeadifolia M.Bieb., Echinops sphaerocephalus L., E. annuus (L.) Pers., E. 

canadensis L., E. podolicus Besser, Gallatela vilosa (L.) Rchb. f., Grindelia squarrosa 

(Purch) Dunal, Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hieracium virosum Pall., Jacobaea 

vulgaris Gaertn., Jurinea mollis (L.) Rchb., J. stoechadifolia (M.Bieb.) DC, Leontodon 

biscutellifolius DC., Pilosella officinarum Vaill., Psephellus marschallianus (Spreng.) 

K.Koch, Senecio vernalis Waldst. & Kit., Sonchus asper (L.) Hill, Taraxacum 

erythrospermum Andrz. et Besser, T. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir., Tragopogon 

dubius Scop., Xanthium spinosum L., X. strumarium L., Xeranthemum annuum L.; 

BOROGINACEAE: Anchusa ocroleuca M.Bieb., Asperugo procumbens L., Buglosoides 

arvensis (L.) I.M.Johnst., Cynoglossum officinale L., Echium vulgare L., Lappula 

marginata (M.Bieb.) Gürke, Lithospermum officinale L., Nonea erecta Bernh., Onosma 

visianii G.C.Clementi, Rochelia bungei Trautv., BRASSICACEAE: Alyssum alyssoides 

(L.) L., A. murale Waldst. & Kit., A. linifolium Stephan ex Willd., Berteroa incana (L.) 

DC., Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 

Chorispora tenella (Pall.) DC., Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl, Diplotaxis 

tenuifolia (L.) DC., Draba verna L., Erysimum canescens Roth, Cardaria draba (L.) 

Desv., Rapistrum perenne (L.) All., Sisymbrium loeselii L., Thlaspi arvense L.,  T. 

perfoliatum L.,; CAMPANULACEAE: Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb & 

Schenk, Campanula sibirica L., CAPRIFOLIACEAE: Cephalaria uralensis (Murray) 

Roem. & Schult., Scabiosa ochroleuca L., Valerianella locusta (L.) Laterr.; 

CARYOPHYLLACEAE: Arenaria serpyllifolia L., Cerastium holosteoides Fr., Dianthus 

carbonatus Klokov, Herniaria incana Lam., Holosteum umbellatum L., Minuartia 

setacea (Thuill.) Hayek, Silene csereii Baumg., S. exaltata Fr., CISTACEAE: 

Helianthemum canum (L.) Baumg., H. nummularium (L.) Mill.; CONVOLVULACEAE: 
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Convolvulus arvensis L., CORNACEAE: Cornus sanguinea L.; EUPHORBIACEAE: 

Euphorbia cyparissias L., E. seguieriana Neck., E. stepposa Zoz, FABACEAE: 

Astragalus austriacus Jacq., A. onobrychis L., Astragalus vesicarius L. var. angelicae 

Pînzaru (fig. 17), Caragana frutex (L.) K.Koch, Lotus corniculatus L., Medicago falcata 

L., M. lupulina L., M. minima (L.) Batal., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Oxytropis 

pilosa (L.) DC., Robinia pseudacacia L., Securigera varia (L.) Lassen; 

GERANIACEAE: Erodium cicutarium (L.) L‟Her., HYPERICACEAE: Hypericum 

elegans Stehp. ex Willd., H. perforatum L.; JUGLANDACEAE: Juglans regia L.; 

LAMIACEAE: Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., A. laxmannii (L.) Benth., Ballota nigra 

L., Clinopodium acinos (L.) Kuntze, Lamium aplexicaule L., L. purpureum L., 

Marrubium peregrinum L., Origanum vulgare L., Phlomis pungens Willd., Salvia 

aethiopis L., S. austriaca Jacq., S. dumetorum Andrz., S. nemorosa L.,S. nutans L., S. 

verticillata L., Sideritis montana L., L., Stachys. recta L., Teucrium chamaedrys L., 

Teucrium montanum L. var. pannonicum (A. Kerner) Domin, Teucrium montanum L. 

var. reuticum (Bogoutd.) Pînzaru, T. polium L., Thymus moldavicus Klokov et Des.-

Shost., Thymus pannonicus All. s.l.; LINACEAE; Linum perenne L., L. tauricum Willd. 

[=L. linearifolium Janka], L. tenuifolium L.; MALVACEAE: Alcea biennis Winterl, 

Malva thuringiaca (L.) Vis.; MORACEAE: Morus nigra L.; OROBANCHACEAE: 

Odontites vulgaris Moench, PAPAVERACEAE: Fumaria schleicheri Soy-Willem., 

Papaver dubium L. var. dubium albiflorum Boiss.; P. stevenianum  Mikheev; 

PLANTAGINACEAE: Chaenorhinum minus (L.) Lange, Linaria genistifolia (L.) Mill., 

L. vulgaris Mill., Plantago lanceolata L., P. major L., Pseudolysimachion spicatum (L.) 

Opiz, Veronica arvensis L., V. hederifolia L., V. praecox All., V. prostrata L.; 

POLYGALACEAE: Polygala sibirica L.; POLYGONACEAE: Fallopia dumetorum (L.) 

Holub, Polygonum aviculare L., Rumex patientia L.; PORTULACACEAE: Portulaca 

oleracea L.; PRIMULACEAE: Androsace elongata L., A. maxima L.; 

RANUNCULACEAE: Ceratophalus testiculatus (Crantz) Roth, Consolida regalis 

S.F.Gray, Nigella arvensis L., Ranunculus illyricus L., R. oxyspermus Willd., Thalictrum. 

minus L. var. minus; RESEDACEAE: Reseda lutea L.; ROSACEAE: Agrimonia 

eupatoria L., Armeniaca vulgaris Lam., Cerasus mahaleb (L.) Mill., Crataegus 

monogyna Jacq., Filipendula vulgaris Moench , Fragaria viridis Duschesne, Potentilla 

anserina L., P. argentea L., P. recta L., Prunus spinosa L., Rosa canina L., Sanguisorba 

minor Scop. s.l., RUBIACEAE: Asperula cynanchica L., Galium aparine L., G. glaucum 

L., G. humifusum M.Bieb., G. mollugo L., G. volhynicum Pobed.; RUTACEAE: 

Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Gon f.; SANTALACEAE: Thesium arvense Horv.; 

SCROPHULARIACEAE: Verbascum nigrum L., V. phlomoides L., V. phoeniceum L.; 

SIMAROUBACEAE: Ailanthus altissima (Mill.) THYMELACEAE: Thymelaea 

passerina (L.) Coss. et Germ.; ULMACEAE: Ulmus minor Mill.; VERBENACEAE: 

Verbena officinalis L.; VIOLACEAE: Viola arvensis Murray, V. hirta L., V. kitaibeliana 

Pavel Pinzaru, Eugenia Chiriac, Lora Mosanu-Supac



123

 

Schult., V. odorata  L.; LILIOPSIDA , AMARYLLIDACEAE: Allium flavum L., A. 

inaequale Janka, A. sphaerocephalon L.; ASPARAGACEAE: Anthericum ramosum L., 

Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur, Leopoldia comosa (L.) Parl., Muscari 

neglectum Guss.; COLCHICACEAE: Colchicum triphyllum Kunze; CYPERACEAE: 

Carex praecox Schreber, IRIDACEAE: Crocus reticulatus Steven ex Adams; Iris pumila 

L.; LILIACEAE: Gagea pratensis (Pers.) Dumort; POACEAE: Agropyron pectinatum 

M.Bieb., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., Bromus arvensis L., B. hordeaceus L., B. 

riparius Rehmann, Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Cleistogenes bulgarica (Bornm.) 

Keng., Cynodon dactylon (L.) Pers., Elytrigia intermedia (Host.) Nevski, E. repens (L.) 

Nevski, Eragrostis minor Host., Festuca rupicola Heuff., F. valesiaca Schleicher ex 

Gaudin, Hieriochloë austriaca (Schrad.) Roem. ex Schult, Koeleria pyramidata (Lam.) 

P.Beauv.[= K. cristata (L.) Pers.], Koeleria splendens C.Presl. [=K. moldavica 

M.Alexeenko], Lolium perenne L., Melica tanssilvanica Schur, Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steudel, Poa angustifolia L., P. bulbosa L., P. compressa L., Sclerochloa 

dura (L.) P.Beauv., Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Stipa capillata L., S. 

lessingiana Trin. & Rupr., S. pennata L., S. pulcherrima K.Koch, S. zalesskii Willensky 

[= S. ucrainica P. Smirn.] 

Diversitatea fitocenotică [Pînzaru, Chiriac, 2017] –c omunităţile vegetale aparţin la 

asociaţiile: Thymo moldavici-Helianthemetum cani P.Pânzaru 1997, Jurineo-Stipetum  

lessingianae (Dobrescu 1974) Chifu et al. 2006, Taraxaco serotini-Festucetum 

valesiacae subass. stipetosum pennatae (Puşcaru-Soroceanu et al. 1963) Chfu et al. 2014. 

Factori limitativi. În zona Stâncii Făureşti se extrage calcarurul prin metoda la zi, care 

duce la nimicirea habitatului cu întreaga sa biodiversitate, în partea de sud a sectorului a 

fost plantat pinul negru, care prin umbrirea sa duce la eliminarea speciilor de teren 

însorit. 

Conservarea biodiversității. Sectorul prezintă interes atât din punct de vedere al florei și 

vegetației cât și pentru instruirea cadrelor din domeniul biologiei. 

Măsuri de protecție. Este necesar de stopat extragerea calcarului prin metoda la zi, 

defrișarea parcelei cu pin negru și cu cenușar (Ailanthus altissima). 

  

Figura 14. Allium inaequale 

Janka 

Figura 15. Seseli peucedanifolium 

Besser 
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Figura 16. Linum tauricum Willd Figura 15. Astragalus vesicarius  

var. angelicae Pînzaru 
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Rezumat. În articol sunt expuse rezultatele investigațiilor pe teren referitoare la dezvoltarea embrionară 

și larvară a tritonului comun. Cercetările au fost realizate în bazinele acvatice de reproducere a speciei din 

ecosistemele silvice și de luncă din Rezervația ,,Codrii”. Materialul colectat a fost analizat ulterior în 

scopul stabilirii stadiilor ontogenetice caracteristice speciei și stabilirii ritmului de creștere și dezvoltare. 

În baza datelor obținute, a fost elaborat în premieră tabelul diagnostic al stadiilor embrionare și larvare ale 

tritonului comun, tabel care are o importanţă practică incontestabilă pentru cercetările ecologice. 

Cuvinte-cheie: stadii embrionare, stadii larvare, dezvoltare ontogenetică, reproducere, triton comun, 

ecosistem, metamorfoză, condiții climatice, relații specio-specifice. 

 

PARTICULARITIES OF THE ONTOGENETIC DEVELOPMENT 

OF THE TRITURUS VULGARIS SPECIES IN THE ECOSISTEMES 

OF THE "CODRY" RESERVATION 

Abstract. In this publication are presented the results of field investigations referring to the embryonic 

and larval development of the common newt. The research was carried out in the aquatic reproduction 

basins of the species from the forest and meadow ecosystems of the “Codry” Reservation. The collected 

material was further analyzed in order to establish the ontogenetic stages characteristic of the species and 

the growth and development rhythm. Based on the data obtained, the diagnostic table of the embryonic 

and larval stages of the common newt has been developed for the first time, which has an undeniable 

practice for ecological research. 

Keywords: embryonic stages, larval stages, ontogenetic development, reproduction, common newt, 

ecosystem, metamorphosis, climatic conditions, specific relationships. 

 

Introducere 

Durata dezvoltării embrionare şi larvare a caudatelor depinde mult de condiţiile 

climatice şi regimul termic al fiecărui bazin acvatic, de densitatea populaţiilor de larve şi 

de anumite particularităţi individuale specio-specifice. În bazinele acvatice silvice, unde 

are loc procesul de ovopozitare, durata dezvoltării embrionare este mai mare cu circa 4-6 

zile, deoarece temperatura apei este cu 2-3°C mai scăzută decât în alte bazine acvatice [1, 

2, 3, 4]. 

Larvele din bazinele temporare, care au temperatura înaltă a apei, dar seacă în 

fiecare an, au o dezvoltare foarte rapidă. Ritmul de dezvoltare larvară al tritonilor depinde 

şi de influenţa pe care o au metaboliţii eliminaţi de larvele altor specii sintopice de 

caudate. În urma investigațiilor s-a stabilit că în diferite bazine de reproducere 

dimensiunile larvelor depind de densitatea acestora în astfel de lacuri: în condiţii cu o 
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densitate mare, larvele sunt mici, pe când în populaţiile cu o densitate mică – larvele sunt 

de dimensiuni mai mari [1, 2, 3]. 

Strategiile de supravieţuire ale larvelor depind de distribuţia altitudinală a 

biotopurilor; fiind influenţată puternic de temperatură, la populaţiile larvare apar anumite 

adaptări la aceste condiţii specifice ale mediului. Larvele sunt rezistente la îngheţ pe o 

durată scurtă de timp, iar această rezistenţă depinde de capacitatea termică a pontei [12].  

 

Materiale și metode 

Cercetarea dezvoltării embrionare şi larvare a speciei a fost efectuată prin metoda 

observărilor de durată, realizate în natură în diverse lacuri de reproducere a speciei. Inițial 

am cercetat fenomenul ovopozitării, evidenţiind fazele derulării lui, particularităţile 

depunerii ouălor, distribuţiei lor spaţiale şi fixării de substrat. Pe parcursul acestor 

observaţii au fost cercetate femele aflate în faza de ovopozitare în condiţii naturale (în 

lacurile de reproducere) şi în condiţii de laborator (în acvariu).  

Distribuţia spaţială a pontelor a fost evaluată prin metoda parcelelor de control. În 

paralel, erau înregistrate şi anumite date microclimatice (temperatura apei, temperatura şi 

umiditatea aerului, gradul de insolaţie etc.) [2, 3, 9].  

Studiul dezvoltării embrionare a fost realizat prin examinarea cu ochiul liber sau cu 

lupa binoculară a ouălor, stabilindu-se forma, culoarea şi dimensiunile ouălor; stadiul de 

dezvoltare; durata dezvoltării (în ore sau zile). Ouăle aflate la diverse stadii de dezvoltare 

embrionară au fost fotografiate şi analizate ulterior, din punct de vedere morfologic, pe 

ecranul computerului.  

Studiul dezvoltării larvare este, în bună parte, analogic celui precedent, pe parcursul 

lui realizându-se următoarele procedee de cercetare: a) în pătratele de control cu 

dimensiunile de 1,5m x 1,5m (în total – 164 de pătrate), se efectua colectarea probelor cu 

ajutorul fileului; b) fiecare probă era amplasată, după spălare şi separarea larvelor de 

amfibieni depistate, într-un vas de masă plastică; c) proba era analizată ulterior din punct 

de vedere calitativ (determinându-se stadiile de dezvoltare ontogenetică a larvelor) şi 

cantitativ (fiecare stadiu era separat, apoi se numărau larvele fiecărui stadiu de 

dezvoltare); d) se lua câte un eşantion din 5-7 larve ale stadiilor ontogenetice, care era 

analizat ulterior din punct de vedere morfo-biometric: se determina lungimea şi masa 

corpului, gradul de dezvoltare şi proporţiile capului, trunchiului, cozii, membrelor 

anterioare şi posterioare, culoarea larvei etc.; e) fiecare stadiu larvar era fotografiat şi 

analizat apoi la computer (în total au fost realizate 159 de imagini ale larvelor, care se 

aflau în 6 stadii de dezvoltare ontogenetică). Numărul total de larve examinate ale 

tritonului comun a  fost de 543, iar de juvenili proaspăt metamorfizaţi – 94. Aceste 

investigaţii erau realizate periodic (o dată în 5-10 zile), pe întreg parcursul stadiilor 

ontogenetice ale speciei (martie - iulie) [4].  
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Rezultate obținute și discuții 

După încheierea procesului de ovopozitare se inițiază procesul de formare a 

embrionului, care începe cu segmentarea ouălor. Dezvoltarea embrionară a tritonului 

comun durează în mediu 8 -12 zile. S-a stabilit că dezvoltarea decurge într-un ritm 

normal în intervalul de temperatură cuprins între +3°C şi - 12°C, fiind rezistente la 

oscilații bruște ale temperaturii apei până la 0°C - 1°C [3, 6]..  

În rezultatul cercetărilor efectuate asupra procesului de dezvoltare embrionară a sp. 

Triturus vulgaris, am determinat următoarele stadii caracteristice de dezvoltare: 

Stadiul iniţial. Oul este proaspăt depus, având vârsta de până la 1–2 zile. Stratul 

proteic gelatinos are formă ovală. Diametrul oului este de 2,5–3,0 mm; oul propriu-zis 

(fără membrană externă proteică) are o formă rotundă, cu diametrul de 1,2–1,5 mm; 

Stadiul timpuriu de dezvoltare (Stadiul „de virgulă”). Vârsta oului este de 3–5 zile. 

Oul propriu-zis se alungeşte şi se curbează uşor, luând aspectul unei virgule; de aceea 

stadiul  de dezvoltare embrionară în cauză a fost numit  şi  stadiul „de virgulă” ; 

Stadiul mediu de dezvoltare (Stadiul „de semilună”). Vârsta oului este de 6–7 zile. 

Între timp are loc alungirea ovulului şi mai mult. Capetele acestuia se îndoaie şi capătă 

aspect de semilună ; 

Stadiul final de dezvoltare (Stadiul de preeclozare). La acest stadiu ontogenetic 

embrionul are vârsta de 10–12 zile. Ovulul s-a transformat deja într-un embrion veritabil, 

cu aspect alungit şi curbat; abdomenul fiind poziţionat în sus. Embrionul efectuează 

mişcări proprii şi este pregătit pentru eclozare. Cu această fază ontogenetică finalizează 

dezvoltarea embrionară şi începe a doua etapă ontogenetică – dezvoltarea larvară.  

Analiza datelor obţinute ne-a permis să elaborăm Tabelul diagnostic al stadiilor 

embrionare de dezvoltare  a tritonului comun, care pot fi folosite cu succes de către 

biologi în timpul realizării unor cercetări ecologice în ecosistemele acvatice naturale 

(Tabelul 1). 

Tabelul 1. Tabel de determinare a stadiilor embrionare de dezvoltare a speciei 

Triturus vulgaris în condiţiile Codrilor Centrali ai Republicii Moldova 

Stadiile 

embrionare 

de 

dezvoltare 

Aspectul oului, 

embrionului 

Vîrsta, 

zile 
Dimensiunile, mm Indici de determinare 

1. Stadiul 

iniţial 

 

1-2 

D. mr. – 2,5–3,0 

D. mc. – 2,0–2,5 

D. ov. – 1,2–1,5 

Ou oval, cu strat gelatinos 

transparent şi ovulul sferic, 

cenuşiu pe partea dorsală şi 

galben-pal pe partea 

ventrală. De regulă, învelit 

în frunzele plantelor 

submerse. 
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2. Stadiul de 

„virgulă” 

 

3-5 

D. mr. – 3,0–3,5 

D. mc. – 2,0–2,5 

D. ov. – 1,4–1,7 

 

Forma şi dimensiunile oului 

nu au suferit  modificări. 

Ovulul se alungeşte puţin, 

în urma dividerii, şi ia 

forma de „virgulă”. 

3. Stadiul de 

„semilună” 

 

6-7 

D. mr. – 3,2–3,7 

D. mc. – 2,1–2,5 

D. ov. – 1,9–2,2 

 

Oul s-a alungit puţin. 

Ovulul are un stadiu mediu 

de dezvoltare, alungindu-se 

şi luând forma de 

„semilună”. Extremitatea 

anterioară a embrionului 

(capul) este bombată, cea 

posterioară (coada) – 

ascuţită. 

4. Stadiul de 

preeclozare 

 

10-12 

D. mr. – 3,8–4,2 

D. mc. – 2,5–3,1 

L. em. – 4,5–5,1 

 

Oul s-a alungit evident, iar 

ovulul s-a transformat într-

un embrion veritabil (sunt 

evidente regiunile corpului 

și capul, trunchiul, coada) 

gata de eclozare. Embrionul 

face primele mişcări în 

interiorul oului. 

Notă: D. mr. – diametrul mare al oului; D. mc. – diametrul mic al oului; D. ov. – diametrul ovulului; L. 

em. – lungimea embrionului. 

Eclozarea larvelor din ouă inițiază perioada de dezvoltare larvară a tritonului comun 

ce durează în medie 60–70 de zile.  Ca rezultat al studierii şi analizei întregului proces de 

dezvoltare larvară a tritonului comun, am stabilit şi descris în mod detaliat şase stadii 

principale. 

Stadiul larvar iniţial. Larva eclozează din ou la a 14–20-a zi, având lungimea de 

5,1–6,4 mm. Larva bine dezvoltată se caracterizează printr-un lob dorsal transparent înalt 

al înotătoarei, care începe anterior punctului de inserţie a membrelor anterioare, la nivelul 

locului de fixare a branhiilor, şi continuă până la extremitatea cozii, trecând şi pe partea 

ventrală a ei. La acest stadiu de dezvoltare larva efectuează mişcări lente, ducând iniţial 

un mod de viaţă pasiv (în primele ore după eclozare). Deoarece larva încă nu dispune de 

orificiu bucal, ea se hrăneşte pe contul substanţelor nutritive de rezervă din sacul vitelin. 

Sacul vitelin constituie cea mai mare parte din lungimea totală a larvei (circa 3,0 mm). Pe 

părţile laterale ale capului sunt situate aşa-numitele balanţiere, scurte şi groase (cu 

lungimea de 2 mm ), care s-au format deja la ultimul stadiu embrionar, fiind inserate 

posterior ochilor. Balanţierele au la vârf glande speciale care secretă o substanţă 
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lipicioasă, cu ajutorul căreia larva se fixează de vegetaţia submersă sau de fundul 

bazinelor acvatice.   

Stadiul apariţiei orificiului bucal şi iniţierii ramificării branhiilor. La acest stadiu 

de dezvoltare larvele de triton comun ajung la a 2–3-a zi după eclozare, având 

dimensiunile de 6,8–7,6 mm. Apare orificiul bucal, care permite procesul iniţierii unei 

nutriţii active. De asemenea, la a doua zi de viaţă, se deschid, la larve, fantele branhiale 

externe care funcţionează pe întreaga perioadă de dezvoltare larvară.  Branhiile sunt de 

formă migdalată, în număr de trei perechi, localizate pe părţile lateralo-posterioare ale 

capului, până la locul dezvoltării membrelor anterioare. Perechea anterioară a branhiilor 

este cea mai scurtă, iar cea medie şi posterioară au o lungime mai mare. La capătul distal 

branhiile formează ramificaţii, de o parte şi de alta a axului branhial principal. La acest 

stadiu larvar, posterior branhiilor sunt prezente şi primordiile membrelor anterioare, la 

care încă lipsesc degetele. Segmentul caudal al corpului creşte în mod evident, fiind egal 

cu lungimea trunchiului. 

Stadiul dezvoltării complete a branhiilor şi  apariţiei şi diferenţierii degetelor  

membrelor anterioare. Acest stadiu de dezvoltare se stabileşte începând cu a 10–12-a zi 

după eclozare. În acest răstimp continuă intens procesul de ramificare ulterioară a 

branhiilor,  care finalizează cu formarea a 10–18 ramificaţii branhiale. Aceasta se explică 

prin faptul că larva creşte în dimensiuni, de aceea sporesc esenţial necesităţile în oxigen. 

Branhiile au aspect bipenat, fiind de culoare brun-roşiatică. Ele sunt orientate spre 

posteriorul corpului, împreună cu membrele anterioare: de regulă, ajung până la vârful 

degetelor sau chiar le pot depăşi în lungime, cu un număr de 10–18 ramificaţii fiecare. 

Membrele anterioare sunt complet dezvoltate, fiind înzestrate cu patru degete. În procesul 

ontogenetic la larvele de triton apar mai întâi membrele anterioare şi doar după formarea 

completă a degetelor acestora începe procesul dezvoltării membrelor posterioare. Pe toată 

suprafaţa corpului sunt prezente numeroase pete melanice, de formă ameboidală. Sunt 

prezente primordiile membrelor posterioare. Lungimea larvelor la acest stadiu este de 

11–13 mm.  

Stadiul apariţiei şi diferenţierii degetelor membrelor posterioare . Stadiul în cauză 

se stabileşte la a 30–45-a zi a ontogenezei. Membrele posterioare sunt deja complet 

dezvoltate, înzestrate cu cinci degete, ele fiind mai scurte şi mai groase decât membrele 

anterioare. După aspectul exterior larva se aseamănă deja mai mult cu adulţii, 

deosebindu-se de aceştia doar după dimensiunile mai mici. Larvele se hrănesc şi duc un 

mod de viaţă destul de activ, fapt care determină un ritm de creştere şi de dezvoltare cu 

mult mai sporit. 

Stadiul reducerii branhiilor externe. Cu acest stadiu ontogenetic începe procesul 

de metamorfoză, care iniţiază la a 50-a zi de existenţă. Acest stadiu de dezvoltare 

ontogenetică se caracterizează prin absorbţia treptată şi continuă a branhiilor; acestea 

devin din ce în ce mai scurte şi mai late la bază, larva căpătând treptat un aspect 
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asemănător cu cel al indivizilor maturi. Dimensiunile larvelor în această perioadă ating 

valorile maximale – 34,1 mm. Partea dorsală a corpul are o culoare verde-măslinie 

deschisă. Corpul are numeroase puncte negre, repartizate pe toată suprafaţa lui, inclusiv 

pe membre şi branhii. Înotătoarea dorsală s-a redus în dimensiuni, atingând înălţimea 

maximală în regiunea caudală. Pe ea se observă pete întunecate de dimensiuni mici, care 

sunt mai pronunţate pe trunchi. În zona mediană a flancurilor trunchiului este prezentă 

câte o dungă formată din 9–10 pete de culoare galben-pal, cu luciu metalic, deasupra 

cărora se mai observă şi alte pete de aceeaşi culoare, fiind dispuse în mod difuz şi într-un 

număr mai mic (3-4). Vârful cozii are formă de „lance”, fără prelungire filamentoasă 

(aşa, cum este la tritonul crestat). Capul este lat, pe laturile căruia sunt situaţi ochii 

proeminenţi; pupila este neagră, iar în jurul ei se află un inel de culoare aurie. Peste ochi 

trece câte o dungă neagră, care se prelungeşte spre anterior până la nări. 

Stadiul finalizării metamorfozei şi ieşirii juvenililor pe uscat. Acest stadiu se 

stabileşte la a 65–70-a zi de existenţă. El se caracterizează prin reducerea aproape 

completă a branhiilor externe, apariţia respiraţiei pulmonare şi prin trecerea la modul de 

viaţă terestru. Astfel, larva se transformă într-un individ tânăr (juvenil) la care 

dimensiunile corpului variază în limitele 25,1–33,8 mm. Coraportul „cap–trunchi–coadă” 

fiind de 5,4-9,6-12,6 mm sau de 1:1,6:2,3. Coloritul general al juvenililor este verde-

măsliniu sau cafeniu. Pe spate, până la vârful cozii, se întinde o dungă de nuanţă gălbuie. 

Înotătoarele dorsală şi codală se reduc complet.  

În baza datelor obţinute a fost elaborat şi Tabelul diagnostic al stadiilor larvare de 

dezvoltare a speciei Ttriturus vulgaris, care are o importanţă practică incontestabilă 

pentru cercetările ecologice (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Tabel de determinare a stadiilor larvare de dezvoltare a speciei 

Triturus vulgaris în condiţiile Codrilor Centrali ai Republicii Moldova 

Stadiile 

larvare de 

dezvoltare 

Aspectul  larvei 
Vârsta, 

zile 

Dimen-

siunile,  

mm 

Indici de determinare 

1. Stadiul 

iniţial 

 

1 5,1–6,4 

Corp diferenţiat în cap, trunchi şi 

coadă. Sunt prezente balanţierele, 

sacul vitelin – galben-pal. Pe cap – 

două dungi negre. Pe spate – o dungă 

dorsală care se prelungeşte până la 

vârful cozii. Pe părţile laterale ale 

trunchiului câte o dungă neagră. 

Culoare de fond – galben-pal. 

Terminaţia cozii nu este filiformă. 
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2. Stadiul 

apariţiei 

orificiului 

bucal şi a 

iniţierii 

ramificării 

branhiilor  

2-3 6,8–7,6 

Apare orificiul bucal, larva înoată 

activ. Lateral capului sunt prezente 

trei perechi de branhii, slab ramificate. 

Apar primordiile membrelor 

anterioare. Segmentul caudal s-a 

majorat mult, fiind egal cu lungimea 

trunchiului. 

3. Stadiul 

dezvoltării 

complete a 

branhiilor 

şi a 

diferenţieri

i degetelor 

membrelor 

anterioare 

 

10-12 11–13 

Branhii bipenate complet ramificate, 

cu 10-18 ramificaţii fiecare. Membre 

anterioare dotate cu degete complet 

dezvoltate. Apar primordiile 

membrelor posterioare. Pe corp sunt 

prezente pete melanice, de formă 

ameboidală. 

4. Stadiul 

apariţiei şi 

diferenţieri

i 

membrelor 

posterioare  

30-45 21,6–30 

Dimensiunile corpului ating 30 mm. 

Membre posterioare complet 

dezvoltate, înzestrate cu cinci degete. 

Culoarea de fond – măslinie deschisă. 

Ca aspect exterior larva se aseamănă 

mult cu forma adultă. 

 

5. Stadiul 

reducerii 

branhiilor 

externe 

 

54 30,4–34,1 

34,1 mm. Culoarea lor este verde-

măslinie-deschisă pe partea dorsală şi 

galben-pal cu luciu metalic pe partea 

ventrală. Branhiile şi înotătoarea 

dorsală se reduc în dimensiuni. Pe 

părţile laterale ale trunchiului este 

prezentă o dungă formată din 9–10 

pete deschise, sidefii. 

6. Stadiul 

finalizării 

metamorfo

zei şi a 

ieşirii 

juvenililor 

pe uscat 
 

72 
25,1–

33,8 

Branhiile se reduc complet, apar nările 

pentru respiraţia pulmonară. 

Înotătoarea dorsală şi caudală se 

reabsorb. Juvenilul este asemănător cu 

individul matur, dimensiunile corpului 

variază în limitele de 25,1–33,8 mm, 

coraportul cap–trunchi–coadă fiind de 

5,4–9,6–12,6 mm (1:1,6:2,3). 

Coloritul general este verde-măsliniu 

sau cafeniu, iar partea ventrală–

gălbuie cu luciu metalic. 
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Asupra perioadei de iniţiere a metamorfozei la caudate acţionează temperaturile 

joase, care încetineşte ritmul procesului metamorfic. Metamorfoza este reglată de 

hormonii tiroizi, de aceea în  perioada metamorfică a tritonilor se observă micşorarea 

vitezei de înot şi mărirea vitezei de deplasare pe uscat [5, 7, 8]. Pentru tritonul comun, în 

unele zone ale arealului, este caracteristic şi procesul de neotenie. În unii ani, la hotarul 

de nord al arealului speciei, metamorfoza larvelor nu se încheie în timpul verii, ele 

continuând să crească şi să-şi păstreze branhiile externe; iernează în stadiul de larvă, iar 

transformarea în juvenili are loc în următorul an. Pe teritoriul Republicii Moldova 

procesul de neotenie nu are loc, fapt care demonstrează o dată în plus existenţa condiţiilor 

optimale pentru ontogeneza speciei date [10, 11]. 

 

Concluzii 

1. În perioada dezvoltării embrionare ouăle de triton comun trec prin patru stadii 

caracteristice de dezvoltare: inițial, timpuriu „de virgulă”),  mediu („de semilună”) și 

final (de preeclozare). Factorii ce influențează durata și ritmul dezvoltării acestora sunt 

condițiile microclimatice variabile ale bazinelor de reproducere evaluate. 

2. După specificul ontogenezei  tritonul comun este atribuit la speciile cu dezvoltare 

larvară îndelungată. În rezultatul descrierii și analizei detaliate a procesului de dezvoltare 

larvară, am stabilit șase stadii principale de dezvoltare larvară: stadiul inițial, stadiul 

apariției orificiului bucal și al inițierii ramificării branhiilor, stadiul dezvoltării complete 

a branhiilor şi a diferenţierii degetelor membrelor anterioare, stadiul apariţiei şi 

diferenţierii membrelor posterioare, stadiul reducerii branhiilor externe, stadiul finalizării 

metamorfozei şi ieşirii juvenililor pe uscat. 

3. Atunci când sunt mai multe generaţii de larve în bazinele acvatice se atestă aşa-

numitul efect al priorităţii: prioritate au larvele mai mari şi atunci are loc reglarea 

densităţii pentru a exclude canibalismul şi concurenţa intraspecifică. Manifestarea 

canibalismului este puţin probabilă, deoarece depunerea treptată a ouălor într-un timp 

îndelungat face ca larvele eclozate să se diferenţieze ca vârstă, ca dimensiuni şi, prin 

urmare, ca raţie nutritivă; de aceea larvele nu concurează între ele din punct de vedere 

spaţial şi trofic. 

4. Tabelul diagnostic al stadiilor embrionare și larvare de dezvoltare a speciei 

Ttriturus vulgaris  are o importanţă practică incontestabilă pentru cercetările ecologice și 

pentru evaluarea proceselor ontogenetice a tetrapodelor inferioare. 
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CALCULE ALE INDICELUI BIOCLIMATIC TERMO-HIGROMETRIC  

PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 
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Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract. În articol a fost calculat indicele termo-higrometric pentru teritoriul Municipiului Chișinău, 

utilizând datele de temperatură și umezeală de la stația meteorologică Chișinău (1936-2018). S-a stabilit 

că în 7 luni (octombrie-aprilie), domină bioclimatul rece, în patru luni (mai-septembrie) domină 

bioclimatul de confort, iar într-o lună (iulie) domină tipul bioclimatic cald. Se recomandă agențiilor 

naționale de turism de calculat indicele THI, pentru buna informare a beneficiarilor. 

Cuvinte cheie: indice termo-higrometric, temperatură, umiditate, cald, confort, tip bioclimatic. 

 

CALCULATIONS OF THE THERMO-HIGROMETRIC BIOCLIMATIC INDEX 

ON THE TERRITORY OF CHIȘINĂU 

Abstract. In this article was presented thermo-hygrometric index for the territories of the Chișinău, using 

the temperature and humidity datas taken from Chișinău meteorological stations (1936-2018). It was 

determined that in 7 months of a year (October-April) dominates cold bioclimatic, in 4 months (May, 

June, August and September) dominates confort bioclimatic and just in a month (July) dominates hot 

bioclimatic type. It is recommended to the tourism national agencies to calculate THI index for a better 

information of beneficiaries. 

Key-words: Thermo-hygrometrical index, temperature, humidity, cold, confort and hot bioclimatical 

type. 

 

Introducere. Între aerul atmosferic și organismul uman se stabilesc relații multiple 

și complexe, care ar putea fi rezumate la starea de confort sau disconfort. Atmosfera, prin 

proprietățile sale, poate fi utilizată pentru menținerea stării de sănătate a organismului 

uman, în profilaxie sau în tratamentul curativ al unor afecțiuni. Pentru valorificarea 

climat-terapeutică a unor locații de pe harta turismului balneoclimateric, trebuie să avem 

câteva noțiuni minimale de biometeorologie și bioclimatologie. Acesta vor ajuta turistul 

să aleagă în cunoștință de cauză o anumită locație și să respecte indicațiile sau 

contraindicațiile medicului curant. 

Omul, în general, și turistul, în special, având în vedere activitățile derulate în sfera 

turismului, nu pot face abstracție de caracteristicile atmosferice, fie că ne referim la 

aspectul stărilor de vreme pe termen scurt sau la caracteristicile climatice stabile pentru 

intervale lungi de timp. 

În zona caldă, climatul determină un stres caloric radiativ și hidric mare, un nivel de 

viață scăzut, o igienă precară și asistență socială redusă. În regiunile umede, dominante 

sunt bolile infecțioase ce produc endemii sau epidemii, favorizate de agenții infecțioși 

(viruși și bacterii) și de numeroși agenți transmisibili. În regiunile uscate de deșert, 

densitatea locuitorilor și frecvența bolilor sunt reduse, iar organismul uman este supus 

unui proces continuu de deshidratare. 
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Parametrii meteorologici analizați acționează în strânsă legătură, determinând 

anumite tipuri de climat și o ierarhie a importanței acestora pentru turism. Se detașează, 

așadar, pentru regiunile temperate cele două tipuri de climat, specifice anotimpurilor 

extreme, vara și iarna (P. Cocean, 1999,2003). 

Climatul estival se caracterizează printr-o insolație ridicată și temperaturi 

favorizante practicării activităților turistice, nebulozitate (mai) redusă, vânturi cu o 

frecvență neînsemnată și intensitate redusă. Este un climat propice curei heliomarine și 

drumețiilor montane, tipurile de turism practicate fiind recreativ și mixt. 

O mare amploare au activitățile turistice din zona periurbană, forma de turism 

practicată fiind turismul de scurtă durată (ieșiri la iarbă verde, la marginea orașelor, 

liziera pădurii sau malurile apelor). 

Valoarea mare a cererii turistice din această perioadă se explică prin intervalul 

semnificativ de „timp frumos”, majoritatea turiștilor preferând sezonul de vară pentru 

efectuarea călătoriilor și petrecerea concediilor. 

Climatul hibernal este caracterizat prin temperaturi scăzute, precipitații solide 

(zăpadă) și nebulozitate accentuată. 

Potențialul turistic de bază în condițiile climatului hibernal este, fără îndoială, 

zăpada, care se impune ca resursă semnificativă atât prin durata menținerii, cât și prin 

grosime (factori importanți în derularea sporturilor de iarnă). 

În zona temperată, climatul este moderat, contrastant, favorabil vieții; nivelul de 

viață, ridicat, iar asistența socială, eficientă. În climatele temperate, predomină bolile 

anatomice (cauzate de stres nervos, sedentarism, supraalimentație, poluarea aerului, a 

apelor etc.). În zona rece, stresul termic și dinamic este puternic, predomină hipotermia, 

avitaminozele și bolile anatomice. 

Asocierea diferită pe un teritoriu a elementelor climatice, ca temperatura aerului, 

umezeala atmosferică, presiunea atmosferică, evaporația, radiația, insolația, vântul, 

precipitațiile atmosferice, determină anumite stări atmosferice care sunt apreciate ca timp 

frumos sau timp urât. Timpul frumos sau timpul urât reprezintă elemente subiective care 

influențează opțiunea turiștilor pentru anumite obiective turistice. Vizitarea unor plaje, a 

unor păduri-rezervații naturale ori a unor peisaje frumoase se petrece totdeauna cu 

plăcere pe un timp însorit cu temperaturi moderate, pe când vizitarea interiorului unei 

peșteri sau al unui muzeu nu este influențată de vremea de afară. 

Materiale şi metode. Indicele termo-higrometric sau indicele de stres termic (THI) 

se calculează pe baza temperaturii (măsurate cu termometrul uscat) și umidității relative a 

aerului, fără a se utiliza temperatura termometrului umed care nu se mai aplică la 

majoritatea stațiilor meteorologice (psihrometrele de stație cu ajutorul cărora se 

determină temperatura la termometrul umezit au fost înlocuite cu senzorii de umiditate ai 

stațiilor automate).  
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Formula de calcul a indicelui termo-higrometric propusă de W. J. Kyle, în 1994, 

este:  

THI (°C) = Tusc – (0,55 – 0,0055 ×UR) × (Tusc – 14,5), unde: 

Tusc = temperatura aerului (°C), măsurată la termometrul uscat; 

UR = umiditatea relativă (%). 

Indicele THI poate fi calculat pentru întregul an, spre deosebire de alți indicatori, de 

exemplu, indicele DI Thom, aplicabil doar sezonului cald. Indicele THI a fost calculat la  

stația meteorologică Chișinău pentru un șir omogen de date termice și higrometrice, 

cuprins între anii 1936 – 2018. Acest indice prezintă neajunsul că peste valoarea THI de 

30 °C vom avea doar bioclimate caniculare, indiferent de cât de mult urcă temperatura 

aerului peste pragul de 35,0 - 40,0 °C (maxima termică absolută în republică, pe 

07/08/2012 la stația meteorologică Fălești constituind 42,4°C), precum și în condițiile 

variației umidității relative a aerului. Pragurile de valori ale THI (exprimate în °C) 

corespund diferitelor tipuri de bioclimate de la cele excesiv de reci (hiperglaciare) la cele 

foarte calde (caniculare) (Tabelul nr. 1). 

Tabelul 1. Clasele de valori ale indicelui THI 

și tipul de climat aferent acestora 

Indicele THI (°C) Tipul de bioclimat        

      Creșterea  

      gradului  

     de disconfort  

      prin răcire 

THI ˂ -40 Hiper-glaciar 

-40 ˂ THI ˂ -20 Glaciar 

-20 ˂ THI ≤ -10 Frig excesiv 

-10 ˂ THI ≤ -1,8 Foarte frig 

-1,8 ˂ THI ˂ 13 Frig 

13 ˂ THI ˂ 15 Răcoare 

15 ˂ THI ˂ 20 Confort  

20 ˂ THI ˂ 26,5 Cald Creșterea  

gradului 

de disconfort 

prin încălzire 

26,5 ˂ THI ˂ 30 Foarte cald 

THI > 30 Caniculă 

(după Kyle, 1994, citat de Mihăilă, 2014) 

Indicele termo-higrometric (THI), în absența oricăror limite temporale de 

aplicabilitate, poate fi calculat pe toată durata anului, chiar și pentru valorile anuale, iar 

agențiile naționale de turism pot utiliza acest indicator pentru orice pachet turistic, în 

scopul alegerii lunilor optime din an pentru buna organizare a odihnei beneficiarilor. 

Rezultate și discuții. Analiza rezultatelor calculelor indicelui THI, efectuată de 

autor, pentru stația meteorologică Chișinău, dispusă în centrul Republicii Moldova, 

relevă faptul că teritoriul cercetat se încadrează, timp de șapte luni pe an (lunile X – IV, 

tabelul nr. 2) sub influența disconfortului prin răcire, cu predominarea bioclimatului de 

frig. Același teritoriu se află timp de patru luni (V, VI, VIII, IX) sub influența 

confortului bioclimatic, iar timp de o lună (VII), se manifestă disconfortul prin încălzirea 

aerului (bioclimat cald).  
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Tabelul 2. Indicele THI pe teritoriul Municipiului Chișinău (1936-2018) 

Stația/ 

Luna/ 

Indicele 

THI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Chișinău -1.5 -0.3 4.2 8.7 15.6 18.4 20.3 19.4 15.7 9.4 5.1 2.1 9.7 

Tipul de 

bioclimat 
Frig Frig Frig Frig 

Con-

fort 

Con-

fort 
Cald 

Con-

fort 

Con-

fort 
Frig Frig Frig Frig 

 

Pentru comparație, a fost calculat indicele THI pentru partea nordică a republicii, 

utilizând datele stației meteorologice Briceni (vezi figura nr. 1), unde s-a stabilit că luna 

ianuarie  și februarie, aparține tipului de bioclimat -  foarte frig.  

 

Figura 1. Indicele THI pentru Briceni (1954-2018) 

Este cunoscut că clima reprezintă o resursă importantă pentru turism. Ea este o 

resursă ce poate contribui la dezvoltarea turismului sau, dimpotrivă, poate deveni un 

factor ce limitează activitățile turistice din aria de destinație. Turismul, prin modul său de 

practicare, predominant în aer liber, se află într-o dependență permanentă față de starea 

vremii. Trebuie să țină seama de durata de strălucire a soarelui, de nebulozitate, de ritmul 

și durata precipitațiilor, de regimul termic și de vânt, care pot determina gradul de confort 

turistic.  

La scară globală, importanța climei este dovedită de modul general al deplasării 

turiștilor din țările cu o climă mai rece spre cele cu o climă mai caldă și însorită. Acest 

fenomen generează un intens flux turistic și duce cu siguranță la dezvoltarea industriei 

turismului în lumea întreagă. 

Pentru Chișinău, pornind de la calculele indicelui THI, s-ar recomanda dezvoltarea 

unui turism care să nu prea depindă de condițiile termice, cum ar fi cel cultural, muzeal, 

etc. Chiar dacă calculele arată confort bioclimatic pentru lunile mai, iunie, august și 
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septembrie, situația este, în aspect multianual, foarte diferită, uneori aceste luni pot obține 

calificativul bioclimatic de  răcoroase sau, dimpotrivă, de caniculare.  

În concluzie menționăm că variația valorică a indicelui THI pe teritoriul 

Municipiului Chișinău se datorează temperaturii aerului, care prezintă o amplitudine de 

peste 23°C, dar și variației valorilor umidității relative a aerului (maxime –  vara, minime 

– iarna). Întrucât indicele THI este accesibil de calculat pe motiv că sunt necesare doar 

valorile termice și de umezeală relativă, acesta se poate stabili de către operatorii de 

servicii turistice pentru destinații de top din Moldova, dar și de peste hotare (Turcia, 

Grecia, Bulgaria, Egipt, Thailanda, ș. a.), în scopul creșterii gradului de informare a 

beneficiarilor. 
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Rezumat. Lucrarea prezintă date despre diversitatea ortopterelor după caractere distinctive, preferinţe 

trofice, cerinţe ecologice, forma vitală şi răspândirea zoogeografică din unele teritorii urbanizate ale 

municipiului Chişinău. Au fost înregistrate 27 specii de ortoptere ce aparţin la 6 familii şi 21 genuri. Cea 

mai numeroasă este familia Acrididae cu 11 specii sau 40,7% din numărul total de specii investigate.  

Cuvinte-cheie: omnivor, mezofil, xeromezofil, genofond natural, biodiversitate. 

 

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF ORTOPTERA 

(INSECTA: ORTHOPTERA) FROM URBANIZED TERRITORIES 

Abstract. The paper presents data on the diversity of orthoptera by distinctive characters, trophic 

preferences, ecological requirements, vital form and zoogeographic spread of some urbanized territories 

of Chisinau municipality. 27 species of orthoptera belonging to 6 families and 21 genres were recorded. 

Acrididae family is the most numerous - with 11 species or 40.7% of the total number of investigated 

species. 

Keywords: omnivore, mesophile, xeromesophyle, natural genofund, biodiversity. 

 

Introducere 

Ortopterele sunt foarte variate ca specii, dimensiuni şi mediu de viaţă. În prezent 

sunt cunoscute circa 22 000 specii, larg răspândite pe glob, apărute în carbonifer şi aflate 

în plină dezvoltare. Pentru fauna Republicii Moldova ortopterele enumeră 113 specii. Ele 

sunt frecvente în entomocenozele naturale şi antropizate şi joacă un rol important ca 

fitofagi şi zoofagi activi. Orthopterele sunt o componenţă importantă în bugetul 

bioenergiei totale a ecosistemelor de păşuni, consumând aproximativ 3,5% din producţia 

primară anuală. Contribuie la mai mult de jumătate din biomasa totală de artropode din 

stratul ierbos. 

Ortopterele constituie un ordin important de specii care reglează speciile de insecte 

dăunătoare din ecosisteme. Sunt buni indicatori pentru a arăta modificările petrecute într-

o zonă căreia i s-a schimbat regimul de utilizare (păşunat, cosit intensiv etc.). 

Însemnătatea lor negativă este mai cunoscută decât cea folositoare şi se vorbeşte rar 

despre protecţia lor ca obiect al biodiversităţii și genofondului natural. 

Starea funcţională a ortopterelor poate servi ca indice al calităţii mediului şi pune în 

evidenţă căutarea unor soluţii de protecţie, folosire şi valorificare raţională a resurselor 

biologice. 
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În lucrare sunt prezentate date privind fauna şi ecologia ortopterelor din trei 

sectoare: Cricova-Goian, parcul „Râşcani” cu teritoriul din preajmă şi bariera Sculeni cu 

parcul „La Izvor” care prezintă un deosebit interes ştiinţific.  

Sectorul I – Cricova-Goian, este situat în valea pitorească a râului Ichel, între 

orăşelul Cricova şi satul Goian din comuna Ciorescu, la limita nord-estică a municipiului 

Chişinău. În cadrul lui au fost stabilite trei itinerare:  

1. de luncă, situat în lunca bazinului Ichel;  

2. petrofil, amplasat pe pantele versanţilor luncii şi canioanelor din preajma ei;  

3. de stepă, amplasat pe partea superioară a versanţilor limitrofă agrocenozelor şi 

sectoarelor împărăginite, menită studierii biodiversității spaţiilor deschise.   

Sectorul II – Parcul „Râşcani” cu teritoriul din preajmă este situat în partea de 

nord-est a oraşului Chişinău şi are o suprafaţă de circa 32 de hectare. În cadrul lui au fost 

stabilite două itinerare:  

1. partea sudică a parcului cu o lungime de cca 2,5 km care include fitocenoza 

reprezentată printr-o pădure naturală, spontană, iar pe măsura avansării apar forme 

decorative caracteristice parcurilor; 

2. lunca râuleţului din preajma parcului care formează patru lacuri [1]  

Sectorul III – Bariera Sculeni cu parcul „La Izvor” este situat în partea de Nord-

Vest a oraşului, ținând de partea de Vest a sectorului Calea Ieşilor. În cadrul lui au fost 

stabilite două itinerare: [3].  

1. parcul de-a lungul râului Bâc, menit studierii biodiversităţii ortopterelor; 

2. perimetrul lacurilor 1, 2 şi 3. 

Conform Proiectului instituţional „Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, 

statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea 

competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional” sunt efectuate cercetări 

faunistice pentru evidenţierea biodiversităţii ortopterelor din aceste sectoare menţionate. 

 

Materiale şi metode de cercetare 

Materialul entomologic a fost colectat în întreaga perioadă de vegetaţie (primăvara, 

vara şi toamna) a anilor 2012-2019 din cele trei sectoare ale municipiului Chişinău sus 

menţionate, din mai multe biotopuri care prezintă caractere diferite din punctul de vedere 

al vegetaţiei: pădure, liziera pădurii, luncă şi lacuri. 

Pentru realizarea studiului au fost utilizate următoarele tehnici şi materiale: fileul 

entomologic, apatatul de fotografiat şi determinatorul de teren. Colectarea, determinarea 

speciilor, precum şi apartenenţa sistematică au fost efectuate după lucrările de specialitate 

[2, 4, 5, 6]. Nomenclatura utilizată este în conformitate cu lucrările entomologice 

contemporane [7, 8]. 
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Rezultate şi discuţii 

Fauna ortopterelor identificate în sectoarele sus menţionate este reprezentată de 27 

specii ce aparţin la 21 genuri şi 6 familii sistematice: Familia Acrididae cu 11 specii, 

Tettigoniidae cu 8 specii, Gryllidae şi Tetrigidae cu câte 3 specii de fiecare, Tridactylidae 

şi Gryllotalpidae cu câte o specie de fiecare. În continuare, vom enumera cele mai 

răspândite specii de ortoptere din sectoarele studiate, după caractere distinctive, exigenţe 

ecologice, preferinţe trofice, formă vitală şi răspândire geografică. 

ORDINUL ORTHOPTERA 

Familia  Tettigoniidae 

Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758  

Lungimea corpului: masculii 26-38mm, femelele 30-34mm. Culoarea corpului: 

verde, măslinie sau gălbuie cu nuanţe foarte variabile şi pete întunecate; abdomenul 

ventral: galben; fruntea: verde uniform sau cu nuanţe întunecate; aripile: transparente. 

Elitrele şi aripile posterioare de lungimea abdomenului sau mai lungi. Masculii cu tergitul 

abdominal profund scobit în unghi, cu scobitura rotunjită şi cu lobii depărtaţi, iar cercii 

dinţaţi la mijloc. Femelele au placa subgenitală triunghiulară, cu scobitura rotunjită şi 

lobii ascuţiţi. 

Specie mezo-xerofilă, tamnobiontă, zoofitofagă: a fost semnalată în păşuni şi fâneţe 

cu vegetaţie ierboasă. Are o generaţie pe an, iernează în stadiul de ou. Arealul de 

răspândire european. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Conocephalus dorsalis Latreille, 1804  

Lungimea corpului: masculii 12-15mm. Oviscaptul 8-9 mm lung. Culoarea 

corpului. verde smarand, cu partea dorsală întunecată. Pronotul cu o calozitate 

posterioară. Elitrele nu ajung la vârful abdomenului. Aripile posterioare foarte mult 

scurtate. Femurele picioarelor posterioare dedesubt fără spini. Tergitul al 10-lea crestat la 

vârf şi bifurcat, iar deasupra şănţuit. Cercii la masculi granuloşi, cu dinte interior în 

porţiunea apicală. Placa subgenitală masculă cu marginea posterioară dreaptă. Oviscaptul 

curbat cu vârful dinţat. Femela se deosebeşte de mascul prin prezenţa ovopozitorului 

lung, cu aspect de sabie şi antene lungi ce depăşesc lungimea corpului. 

Specie monovoltină, zoofitofagă: a fost semnalată în biotopuri higrofile (pajişti 

umede cu rogoz (Carex), păpuriş tufe de salcie), hortobiontă. Are o generaţie pe an, 

iernează în stadiul de ou. Arealul de răspândire eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în 

cele trei sectoare investigate. 

Conocephalus fuscus Fabricius, 1793 

Lungimea corpului: 65-85mm, când ating maturitatea. Culoarea corpului. verde, cu 

o bandă maro distinctă pe spate; abdomenul ventral roşcat-maroniu cu o bandă maro-

întunecată; fruntea verde uniform. Elitrele şi aripile posterioare de lungimea abdomenului 

sau mai lungi, antenele lungi ce depăşesc lungimea corpului, ovopozitorul maroniu în 

formă de sabie.  
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Specie monovoltină, zoofitofagă: a fost semnalată în biotopuri higrofile, higro-

mezofile şi mezofile, hortobiontă. Are o generaţie pe an, iernează în stadiul de ou. 

Arealul de răspândire holopalearctic. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare 

investigate.  

Leptophyes punctatissima Bosc, 1792  

Lungimea corpului: masculii 12mm, femelele 16mm. Culoarea corpului. verde cu 

puncte negre. Antenele alternativ cu inele albe şi negre. Pronotul acoperă mesonotul. 

Elitrele aproape în întregime descoperite, adică neacoperite de pronot. Placa subgenitală 

masculă în partea posterioară trunchiată fără scobitură. Cercii la masculi îndoiţi în 

treimea apicală. Oviscaptul îngust, are lungimea dublă a pronotului. La femelă 

ovipozitorul are forma aplatizată, cu aspect de placă. 

Specie fitofagă, monovoltină: A fost semnalată în biotopuri umede, bogate în 

vegetaţie: mezofile şi mezo-xerofile, tamnobiontă. Arealul de răspândire european. 

Specie frecventă, întâlnită în cele trei sectoare investigate. 

Metrioptera brachyptera Linnaeus, 1745  

Lungimea corpului 12-16mm. Culoarea corpului. cafenie cu dungi verzi, iar lobii 

laterali ai pronotului: cafenii marmoraţi cu marginea palidă posterior; elitrele cafenii cu 

marginea anterioară şi posterioară verde. Cercii la masculi cu dinte la mijloc. Placa 

subgenitală femelă carenată, cu 2 lobi mici laterali şi cu o scobitură la vârf. Oviscaptul 8-

19mm lungime, curbat ca o sabie, aproape de 2 ori lungimea pronotului. 

Specie monovoltină, zoofitofagă: a fost semnalată în biotopuri higrofile şi mezo-

xerofile, hortobiontă. Are o generaţie pe an, iernează în stadiul de ou. Arealul de 

răspândire central-sud-european. Specie frecventă, întâlnită în cele trei sectoare 

investigate. 

Phaneroptera falcata Poda, 1761 

Lungimea corpului: masculii 12-15mm, femelele 16-18mm. Culoarea corpului: 

verde ca iarba, pronotul punctat ruginiu. Elitrele la femele în întregime verzi, la masculi 

elitra stângă are organul stridulant cu pete cafenii. Elitrele ajung la vârful femurelor 

picioarelor posterioare, iar aripile posterioare mai lungi decât elitrele. Oviscaptul îndoit 

aproape în unghi drept, masculii cu un spermatofor lung până la 4mm. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile şi 

mezo-xerofile (pe ierburi înalte şi tufişuri de măcieş (Rosa), lemn câinesc (Ligustrum), 

sânger (Cornus)), tamnobiontă. Femela depune ouăle în resturi vegetale. Arealul de 

răspândire eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Pholidoptera griseoaptera De Geer, 1773  

Lungimea corpului: masculii 13-15mm, femelele 15-18mm. Culoarea corpului: 

cenuşie, pătat cu negru; lobii pronotului negri, fără dungă palidă pe marginea de jos; 

frunea ruginie; femurele picioarelor posterioare dedesubt gălbui şi la exterior cu o pată 

neagră lată şi mare. Placa subgenitală masculă fără dinte alături de stil. Placa subgenitală 
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femelă fără umflătură. Cercii la masculi drepţi şi cu un dinte la bază. Oviscaptul mai scurt 

decât abdomenul şi aproape de forma unei secere.  

Specie zoofitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile, 

tamnobiontă. Arealul de răspândire holoeuropean. Specie frecventă, întâlnită în toate cele 

trei sectoare investigate. 

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 

Lungimea corpului: masculii 28-33mm, femele 32-35mm. Culoarea corpului: 

verde, dorsal adesea întunecat şi pătat; pronotul adesea cu o dungă longitudinală 

întunecată; femurele picioarelor posterioare verzi. Lungimea elitrelor: masculi 34-50mm, 

femele 49-60mm; trec mult de genunchiul femurelor picioarelor posterioare. Femurele 

picioarelor posterioare cu spini negri, dar baza nu este înconjurată de un cerc negru. 

Cercii la masculi trec mult de vârful stililor şi au dinte bazal. Oviscaptul nu ajunge la 

vârful elitrelor. Culoarea corpului verde şi a elitrelor cu aspect de frunză îi permit să se 

camufleze printre ierburi, arbuşti şi arbori, locuri de unde îşi pândeşte prada. 

Specie zoofitofagă (consumă diferite artropode şi plante), monovoltină: a fost 

semnalată în biotopuri higro-mezofile, mezofile, mezo-xerofile şi xerofile (în regiuni de 

şes, de coline, cu pajişti şi culturi cu cereale), tamnobiontă. Arealul de răspândire 

holopalearctic. A fost înregistrată în sectorul I, satul Goian. 

Familia Acrididae 

Calliptamus italicum Linne, 1758  

Lungimea corpului: masculii 15-23mm, femelele 23-40mm. Culoarea corpului: 

foarte variabil după localităţi, în general cenuşie sau întunecat ferunginie. Pronotul 

unicolor, pe lobi o pată albicioasă. Elitrele feruginoase sau palid pământii şi marmorate 

întunecat, adesea cu dungi palide care se continuă pe pronot. Aripile posterioare la bază 

roz în rest transparente. Femurele posterioare la exterior cu 3 pete întunecate, iar pe 

carene cu punctele întunecate. Tibiile picioarelor posterioare roşii.  

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri mezo-xerofilă şi xerofilă 

(sectoare aride sărace în vegetaţie), geobiontă. Are o generaţie pe an, iernează în stadiul 

de ou. Arealul de răspândire holopaleartic. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei 

sectoare investigate. 

Chorthippus albomarginatus De Geer, 1773 

Lungimea corpului: masculii 15mm şi femelele 20mm. La mascul culoarea corpului 

verde sau maro, femelele au colorit verde cu o dungă albă longitudinală pe aripi ceea ce 

lipseşte la mascul. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile, mezofile 

şi mezo-xerofile, hortobiontă. Arealul de răspândire european. Specie frecventă, întâlnită 

în toate cele trei sectoare investigate. 
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Chorthippus brunneus Thunberg, 1815  

Lungimea corpului: masculi 15-16mm, femele 19-24mm. Culoarea corpului roşie 

întunecat cu nuanţe verzui şi negre. Elitrele întunecate, în treimea apicală cu o pată palidă 

oblică. Tibiile picioarelor posterioare albastre murdar, galbene sau ferunginii, aripi mai 

lungi ca abdomenul. Picioarele anterioare şi sternitele toracale foarte păroase, cu peri 

albi. Aripile posterioare de lungime egală cu elitrele. Organul timpanal cu deschiderea 

îngustă, în formă de fantă. Mesosternul cu intervalul îngust, lungimea fiind egală cu 

lăţimea. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri, mezofile, mezo-xerofile 

şi xerofile (zone de păşune: pajişti, câmpie, deal), tamnobiontă. Arealul de răspândire 

holopalearctic. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Chorthippus dorsatus Zetter., 1821 

Lungimea corpului: masculii 13,5-16mm, femelele 17-20,5mm. Culoarea corpului 

verde, pământie sau întunecată. Partea superioară a corpului este apatisată şi lată 

(trăsătura ce a denumit specia în latină - dorsalis) şi după aripile scurte şi transparente. 

Elitrele în partea anterioară aproape întotdeauna întunecate. Aripile posterioare 

transparente, cu nervuri întunecate. Antenele mai lungi decât lungimea capului şi a 

pronotului.  

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile şi 

mezofile, hortobiontă. Arealul de răspândire eurosiberian. A fost înregistrată în sectorul I, 

satul Goian. 

Chorthippus parallelus Zetter., 1821 

Lungimea corpului: masculii 13-16mm, femelele 17-23mm. Lungimea elitrelor: la 

masculi 10-13mm, la femele 12-13mm. Culoarea corpului la masculi - verde sau 

pământie, la femele – roşietică. Elitrele în partea anterioară aproape întotdeauna cafenii. 

Aripile posterioare transparente cafenii, partea dorsală a abdomenului întunecată. 

Antenele mai lungi decât lungimea capului şi a pronotului. Aripile posterioare la ambele 

sexe sunt reduse. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile, mezofile 

şi mezo-xerofile, hortobiontă. Arealul de răspândire euroasiatico-palearctic. A fost 

înregistrată în sectorul I, satul Goian. 

Chrysocharon dispar Germar, 1834 

Lungimea corpului: masculii 15-19mm; femelele 22-28mm. La masculi culoarea 

corpului verde deschis cu luciu metalic, aripile scurte şi rotungite la capăt de culoare 

maro. La femelă culoarea corpului – maro cu pete întunecate. Aripile la ambele sexe 

brune, scurte nu ajung nici până la jumătatea abdomenului.  

Specie polifitofagă (se hrăneşte cu plante ierboase, prepoderent din familia 

Poaceae), monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higrofile, higro-mezofile şi 
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mezofile, hortobiontă. Are o generaţie pe an, iernează în stadiul de ou. Arealul de 

răspândire eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821 

Lungimea corpului: masculii 11-17mm, femele 13-22mm. Culoarea de bază a 

corpului la masculi este brun-suriu, la femele-verde. La masculi elitrele în partea 

anterioară întunecate, iar în partea posterioară a abdomenului roşiatică, la femele elitrele 

de culoare verde.  

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri mezo-xerofile şi xerofile 

(în sectoare însorite, semiaride, cu înveliş ierbos moderat), hortobiont pe graminee 

spontane. Arealul de răspândire holopalearctic. Specie frecventă, întâlnită în toate cele 

trei sectoare investigate. 

Omocestus viridulus Linnaeus, 1758  

Lungimea corpului: masculii 14mm, femele 20mm. Culoarea corpului la masculi- 

măslinie, la femele-verde. La masculi elitrele în partea anterioară întunecate, iar în partea 

posterioară verzi. La femele elitrele în partea anterioară feruginoase, iar în partea 

posterioară verzi. Antenele la mascul mai lungi decât lungimea capului şi a protoracelui; 

la femele mai scurte. Picioarele anterioare şi sternitele toracale foarte păroase, cu peri 

albi. Aripile posterioare de lungime egală cu elitrele. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile, mezofile 

şi mezo-xerofile (zone de şes şi de câmpie), hortobiontă. Arealul de răspândire 

eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Stenobothrus lineatus Panzer, 1796 

Lungimea corpului: masculii 16-19mm şi femelele 21-25mm. La mascul culoarea 

corpului verde sau maro, femelele au colorit verde, antene oranj cu aripi întunecate. Au 

cap mare cu ochi plaţi. 

Specie zoofitofagă, monovoltină:a fost semnalată în biotopuri, mezo-xerofile şi 

xerofile hortobiontă. Arealul de răspândire eurosiberian. A fost înregistrată în sectorul I, 

satul Goian. 

Chorthippus (Stauroderus) scalaris  Fischer von Waldheim, 1846 

Lungimea corpului: masculii 18-20mm, femele 24-27mm. Culoarea de bază este 

verzui, gri sau gălbuie-maronie. Culoarea neagră a aripilor se contrastează puternic cu 

verdele de pe cap şi torace. Femurul şi tibia picioarelor posterioare au câte o dungă 

purpurie-roşietică caracteristică la ambele sexe. Antene scurte, filiforme. 

Specie zoofitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri mezofile (populează 

învelişul ierbos al colinelor montane europene), hortobiontă. Arealul de răspândire 

eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Myrmeleotettix maculatus Thunberg, 1815 

Lungimea corpului: masculii 10-13mm, femelele 12-17mm. Culoarea corpului 

variază: de la maro până la verde, partea dorsală cu o dungă deschisă de-a lungul 
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corpului. Aripile superioare maro rar verzi cu puncte întunecate în mijloc, care continuă 

spre vârful aripii cu puncte deschise. Partea superioară a abdomenului la masculi roşu sau 

roşu-maro, femurele posterioare la femele de culoare oranj-maro. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri mezofile, mezo-xerofile 

şi xerofile hortobiontă. Arealul de răspândire european. A fost înregistrată în sectorul I, 

satul Făureşti. 

Familia Tetrigidae 

Depressotetrix depressa Brisout, 1848 

Lungimea corpului: masculii 8-11mm, femelele 8-13mm. Culoarea corpului variată: 

de la gri până la maro cu două pete întunecate în partea superioară a pronotului. La specii 

lipsesc atât organele auditive, cât și organele stridulatoare. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile şi 

mezofile, herpetobiontă. Arealul de răspândire circummediteraneean. A fost înregistrată 

în sectorul I, satul Goian. 

Tetrix bipunctata Linnaeus, 1758 

Lungimea corpului: masculii 7-11mm, femelele 8-19mm. Culoarea corpului variată: 

de la gri deschis până la gri-maro cu două pete gri pe pronotum. Aripile posterioare sunt 

mai lungi decât cele anterioare, dar ajung puțin înainte de sfârșitul scutului din spate. La 

specii lipsesc atât organele auditive, cât și organele stridulatoare. 

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri, higro-mezofile şi 

mezofile, herpetobiontă. Arealul de răspândire eurosiberian. Specie frecventă, întâlnită în 

toate cele trei sectoare investigate. 

Tetrix subulata Linnaeus, 1758 

Lungimea corpului: masculii 10-12mm, femelele 11-15mm. Culoarea corpului 

variată: de la gri deschis până la gri-maro sau roşcat. Partea superioară a protoracelui la 

femelă cu o bandă de culoare maro-palidă de-a lungul corpului.  

Specie fitofagă (se hrănesc cu muşchi şi licheni), monovoltină ( femela depune 

ouăle în sol): a fost semnalată în biotopuri higrofile, higro-mezofile, herpetobiontă. 

Arealul de răspândire holarctic. A fost înregistrată în sectorul I, satul Goian. 

Familia Tridactylidae 

Xya variegata Latreille, 1809 

Lungimea corpului: masculii 4-5mm, femelele 5-7mm. Culoarea corpului 

întunecată, partea dorsală cu nuanţe deschise cu câteva dungi longitudinale sub formă de 

puncte maro. Elitrele şi membrele superioare scurte, la masculi aparatul stridulator şi la 

femele ovipozitorul lipsesc.  

Specie fitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri higrofile, higro-

mezofile, geobiontă. Arealul de răspândire central-asiatic-mediteraneean. A fost 

înregistrată în toate cele trei sectoare investigate. 
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Familia Gryllidae 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 

Lungimea corpului 20-26mm, a elitrelor 13-18mm şi oviscaptul 12-14mm. 

Culoarea corpului neagră-gri; elitrele fumurii, având la bază o pată gălbuie; femurele 

picioarelor posterioare pe faţa inferioară roşcate. Capul mai lat decât pronotul. Elitrele 

mai lungi decât abdomenul sau puţin mai scurte. Oviscaptul foarte drept, puţin mai lung 

decât femurele picioarelor posterioare. 

Specie zoofitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri, mezofile şi mezo-

xerofile, fisurobiontă. Arealul de răspândire holopalearctic. Specie frecventă, întâlnită în 

toate cele trei sectoare investigate. 

Melanogryllus desertus Pallas, 1771 

Lungimea corpului 20-26mm, elitrele de 13-18mm cu oviscaptul 12-14mm. 

Culoarea corpului neagră; elitrele fumurii, având la bază o pată gălbuie; femurele 

picioarelor posterioare pe faţa inferioară roşcate. Capul mai lat decât pronotul. Elitrele 

mai lungi decât abdomenul sau puţin mai scurte.  

Specie zoofitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri, mezo-xerofile şi 

xerofile, geobiontă. Arealul de răspândire central-asiatic-mediteraneean. Specie 

frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Oecanthus pellucens Scopoli, 1763  

Lungimea corpului: masculii 10-13mm, femelele 11-14 mm. Culoarea corpului 

galben-maronie, de culoarea paiului. Aripile masculului sunt mai lungi decât a femelei, 

antenele mai lungi decât lungimea corpului. Ovipozitorul este lung şi uşor curbat. Sunt 

specii nocturne. 

Specie zoofitofagă, monovoltină: a fost semnalată în biotopuri mezofile, mezo-

xerofile tamnobiontă. Arealul de răspândire central-asiatic-mediteraneean. Specie 

frecventă, întâlnită în toate cele trei sectoare investigate. 

Familia Gryllotalpidae 

Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 1758 

Lungimea corpului 35-50mm. Culoarea corpului maro, ventral gălbuie. Au capul 

mare, alungit, cu antene nu prea lungi setiforme, abia depăşesc marginea posterioară a 

toracelui. Aripile propriu-zise sunt lungi, ieşind de sub elitre şi prelungindu-se de-a 

lungul corpului sub forma a două cordoane care depăşesc extremitatea abdomenului. 

Cercii, doi la număr, sunt foarte lungi. Membrele anterioare servesc insectei la săpat, 

coapsele sunt masive şi mult apropiate; restul articolelor membrului anterior sunt 

aplatisate şi îndreptate perpendicular pe axa longitudinală a corpului. 

Specie zoofitofagă, multianuală: a fost semnalată în biotopuri higro-mezofile, 

mezofile, geobiontă. Arealul de răspândire holopaleartic. A fost înregistrată în sectorul I, 

satul Goian. 
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Numărul de specii, scade odată cu scăderea cantităţi de vegetaţie ierboasă, 

reducerea numărului de plante prezente şi creşterea influenţelor antropice reprezentate de 

cosit şi păşunat în biotopurile studiate. 

Prezenţa unui mic de specii de ortoptere 24% din numărul total de specii identificate 

pentru fauna Republicii Moldova ne indică o modificare habitaţională a zonelor studiate. 

 

Concluzii 

Fauna ortopterelor identificate în sectoarele sus menţionate este reprezentată de 27 

specii ce aparţin la 21 genuri şi 6 familii sistematice: Familia Acrididae cu 11 specii, 

Tettigoniidae cu 8 specii, Gryllidae şi Tetrigidae cu câte 3 specii de fiecare, Tridactylidae 

şi Gryllotalpidae cu câte o specie de fiecare.  
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