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SOLURILE PĂDURII RĂDOAIA
acad. A. Ursu
Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prezentat la 30 ianuarie 2006

The soils of Radoaia upland
Between river Solonets and ot the Raut bend the hilly territory with high-altitude marks exceeding
300 meters stands apart. Greatest height of 350 meters the Radoaia upland achives, which top part is
covered with a forest. Structure of forest vegetation is non-uniform.
The soil cover is submitted of a gray zems (typical and mollic) soils and chernozems – of clay illuvial
and leached. The highest part, where when was glade with of a hydromorphic landscape, and also the
environmental system of a forest have undergone tetchnoantropic to destruction during construction.
Key words: forest, gray zems soil, chernozem, hydromorphic landscape.

Introducere
Limitele frontaliere ale zonelor şi
regimurilor naturale, în cazul în care
ele nu sunt condiţionate de obstacole
evidente, prezintă linii convenţionale.
Se ştie că natura nou facit saltum. Din
aceste motive, în cadrul unor unităţi
teritoriale taxonomice (zone, districte
etc.), în unele cazuri se includ fragmente sau areale cu condiţii
specifice, deosebite de
anturajul predominant.
Astfel, în zona de stepă
se evidenţiază dealuri
izolate, culmi împădurite. Ele, de fapt, aparţin
zonei de silvostepă, fiind
reprezentate
insular.
Însă, aceste fenomene
peisagistice constituie
nişte oaze biocenologice specifice, refugii
ale diferitelor specii de
plante şi animale, care
nu sunt caracteristice
stepei, cu atît mai mult
agroecosistemelor adiacente. Această individualitate se referă şi la
componenţa genetică a
învelişului de sol al oazelor respective.
Pe teritoriul Republicii Moldova, natura
a creat multe fenomene, unicale în fe-

lul lor. Sunt bine cunoscute şiragul
„toltrelor” cu cheiuri, „castele”, peşterile, recifele, renumitul complex
peisagistic „Suta de movile” etc.
Un astfel de fenomen îl constituie
Dealul Rădoaia, care se evidenţiază
şi predomină în relief pe teritoriul
inclus între cotul Răutului şi rîuleţul Soloneţ din Stepa Bălţilor. Acest
teritoriu reprezintă un subraion spe-

cific pedogeografic (3–b Subraionul
deluros al Soloneţului, Урсу, 1980).
Dealul Rădoaia, situat la 3–4 km la
nord-vest de localitatea cu aceeaşi
denumire, are altitudinea absolută de
peste 340 m, adică este mai înalt cu
aproximativ 170 m decît altitudinea
medie a Stepei Bălţilor (figura 1).
Partea superioară a dealului Rădoaia este ocupată de o pădure na-

Figura 1. Topografia Dealului Rădoaia
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reprezenta o raritate pedologică.
Aici a fost construit un obiect militar, părăsit şi distrus după retragerea
unităţii militare în vara anului 1990.
Pe versanţi pădurea este mai puţin
afectată de activităţi antropice, învelişul de sol s-a păstrat în stare naturală.
În stepa Bălţilor predomină cernoziomurile tipice moderat humifere, formate în condiţiile pratostepelor. Vegetaţia ierboasă foarte bogată şi variabilă
a contribuit la formarea unui strat profund de sol bine structurat şi humificat.
În subraionul deluros al Soloneţului (Урсу, 1980), pe fonul cîmpiei
văluroase, se evidenţiază cîteva dealuri înalte, care predomină în relief.
Pe vîrfurile sau platourile acestor
dealuri, altitudinea cărora depăşeşte 300 m, s-au păstrat cîteva masive
de păduri naturale preponderent stejărişuri cu amestec de alte specii de
foioase (cireş, tei, arţar etc.). Probabil
că aceste păduri reprezintă nişte „refugii” în care a supravegheat vegetaţia forestieră în decursul perioade-

lor glaciare ale cuaternarului (Урсу,
Могоряну, 1963). Totodată, menţionăm că pe asemenea culmi, datorită
altitudinilor, condiţiile climatice sunt
ceva mai răcoroase şi mai „umede”,
în comparaţie cu fonul înconjurător,
ceea ce favorizează existenţa vegetaţiei forestiere.
Pădurea, la rîndul ei, „atrage” precipitaţiile, menţine stratul de zăpadă,
reglează regimul umidităţii solului
(Справочник по климату, 1968).
Dealul Rădoaia are o construcţie
geologică neomogenă. Straturile superioare ale rocilor sunt prezentate
de luturi argiloase, argile grele, luturi
nisipoase şi nisipuri fine. Componenţa granulometrică (textura) a rocilor parentale a influenţat formarea
şi răspîndirea diferitelor soluri. Sub
vegetaţia forestieră s-au format soluri cenuşii, care nu sunt caracteristice pentru Stepa Bălţilor.
În părţile superioare ale versanţilor de
nord şi nord-est, pe rocile luto-nisipoase şi nisipurile fine s-au format soluri
cenuşii tipice, care, pe măsura scăderii
altitudinilor, sunt înlocuite de soluri
cenuşii molice, formate pe luturi argiloase. Solurile cenuşii molice predomină pe versanţii de est, sud şi sud-vest.
Solurile cenuşii molice din pădurea
Rădoaia (foto 4) se deosebesc printrun conţinut de humus redus. În orizontul superior (0–10 cm) se conţine
doar 4,75% (tabelul 1) de humus,
ceea ce nu este caracteristic pentru
asemenea soluri. Reacţia solului este
slabă şi suma cationilor schimbabili
acidă (pH 5,6–5,9), însă aciditatea
hidrolitică este relativ mare (în ori-

Foto 2. Stejăret

Foto 3. Stejari seculari

Foto 1. Pădurea Rădoaia

turală (foto 1) preponderent stejărişuri cu cireş, tei etc. (foto 2) care
se alternează cu poieniţe. Pădurea
Rădoaia se evidenţiază pe fonul fostelor stepe înconjurătoare ocupate de
culturi agricole. La marginea pădurii
s-au păstrat stejari seculari (foto 3).
Pe culmea dealului se afla cîndva un
areal de vegetaţie hidrofilă (figura1).
Învelişul de sol este neomogen şi, de
asemenea, se deosebeşte de anturajul
adiacent, preponderent cernoziomic.
În anul 1956, în decursul primelor
cercetări ale solurilor Stepei Bălţilor,
în pădurea Rădoaia au fost studiate
cîteva profiluri de sol. Au fost stabilite soluri cenuşii tipice sub stejăret de
pe versantul de nord şi un areal de sol
original, în conformitate cu clasificaţia actuală (Ursu, 1999) – un vertisol
ocric pe platoul cu vegetaţie hidrofilă. Din diferite motive, probele de sol
colectate nu au fost analizate, însă pe
hartă au apărut areale ale solului cenuşiu (Почвенная карта, 1971; Атлас, 1978).
Rezultate şi discuţii
Recent, în scopul actualizării caracterizării substanţiale a solurilor în
cadrul diferitelor unităţi pedogeografice, au fost efectuate cercetări pe teren, inclusiv în pădurea Rădoaia.
Cu părere de rău, starea actuală
a pădurii şi a învelişului de sol pe
toată suprafaţa platoului (pe culmea
dealului) este extrem de deteriorată,
întretăiată de şanţuri, valuri, gropi
şi multiple construcţii părăsite. Tot
teritoriul este presărat cu pietriş. În
diferite direcţii – drumuri din blocuri de beton. Construcţiile subterane sunt inundate. În pădure au rămas
stîlpi de beton, fragmente de blocuri,
diferite forme din metal, fragmente
de cablu etc. A dispărut, a fost deteriorat arealul vertisolului ocric care
2
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Foto 4. Profilul solului cenuşiu molic

zontul A – 8,6–6,3 mg/e la 100 g sol),
gradul de saturaţie care constituie
doar 68,9–74,2%.
Solurile cenuşii molice argiloase şi
luto-argiloase pe versanţi au o grosime (A+B) de 70–80 cm, fiind suportate de argile mărnoase cu conţinutul
de carbonaţi de peste 25%.
În solurile cenuşii molice, formate pe laturi nisipoase, conţinutul de
humus este şi mai redus (tabelul 2),
grosimea profilului (A+B) este mai
mare. Între orizontul B2 şi C s-a format un suborizont de tranziţie (BC),
lipsit de carbonaţi, însă cu reacţia
neutră (pH 7,1–7,3).
Destul de redus este conţinutul Ca,
suma cationilor schimbabili în orizontul A constituie doar 13,1–10,2
me la 100 g de sol. Din această cauză
gradul de saturaţie cu baze este doar
de 61,9–63,8%, deoarece aciditatea
hidrolitică ajunge la 8,1 me. Textura

deranjat de multiple crotovine (vechi
şi noi), canale de rîme cu coproliţi.
Orizontul superior este „înţelinit”, împănat cu o sumedenie de rădăcini ale
diferitelor specii de ierburi. Solul are o
culoare cenuşie - închis, în stare umedă aproape neagră. Cu toate acestea,
conţinutul de humus în stratul superior constituie doar 4,65% (tabelul
3) şi scade simţitor deja la adîncimea
de 10–20 cm (2,67%). Orizontul B1
conţine carbonaţi (5,5%), cantitatea
cărora creşte spre adîncime. În orizontul A (0–45 cm) carbonaţii lipsesc.
Structura solului este foarte bine pronunţată, grăunţoasă, medie, hidrostabilă. Grosimea profilului cu conţinutul de humus > 1% constituie 70 cm.
Posibil că acest sol, amplasat la începutul unui versant nordic, a fost
afectat puţin de procesul erozional,
ceea ce a condiţionat conţinutul redus de humus şi profunzimea moderată a profilului. Menţionăm că
un cernoziom tipic virgin, studiat de
V. Dokuceaev în anul 1877, conţinea
în orizontul superior 5,7% de humus
(Докучаев, 1983). Fiind valorificat
şi lucrat sistematic, conţinutul de
humus în acest sol s-a redus pînă la
3,7% în anul 1960 (Урсу, 1964) şi
3,3% în anul 2003 (Ursu, Overcenco,
Marcov, 2003; Ursu, 2005).

Foto 5. Profilul cernoziomului
tipic virgin

acestor soluri spre adîncime devine
mai nisipoasă, roca subiacentă prezintă un nisip fin cu conţinutul de
carbonaţi >10%.
Solurile cenuşii molice contactează
cu cernoziomuri argiloiluviale, situate la altitudini mai joase. În jurul
pădurii sunt răspîndite cernoziomuri
levigate şi tipice moderat humifere.
Lîngă pădure pe alocuri s-au păstrat fragmente de vegetaţie ierboasă
spontană, care include o mare variabilitate de specii, inclusiv negara,
păiuşul etc. Aceste insule ale fostelor
stepe parţial degradate prin păşunat
au servit în calitate de refugii pentru
rozătoare (popîndăi, şoareci) şi multipli reprezentanţi ai pedofaunei, care
au dispărut în solurile valorificate din
vecinătate.
Profilul cernoziomului tipic virgin
(foto 5), amplasat la marginea pădurii
pe o insulă cu vegetaţie de stepă, este

Concluzii
În Cîmpia văluroasă a Bălţilor
se evidenţiază în relief cîteva dealuri înalte, altitudinile maximale ale
cărora depăşesc 300 m. Pe culmile
acestor dealuri s-au păstrat fragmentar păduri naturale. O asemenea formaţiune geomorfologică reprezintă
dealul Rădoaia cu altitudinea maximă de 340 m. Pădurea Rădoaia ocupă culmea dealului şi părţile superiTabelul 1

Componenţa fizico-chimică a solului cenuşiu molic luto-argilos
Orizont
genetic

Adîncime, cm

Hidroscopicitate

Humus

CaCO3

Cationi schimbabili
pH

Ca++

%

Mg++

∑

me/100 g. sol

Aciditate
hidrolitică

Gradul de
saturaţie cu
baze, %

A1

0–10

3,6

4,75

–

5,6

12,9

6,2

19,1

8,6

68,9

A2

10–20

3,5

2,71

–

5,7

12,4

5,6

18,0

6,3

74,2

B1

30–40

3,8

1,12

–

5,7

12,5

4,1

16,6

5,4

75,3

B2

55–65

6,2

0,85

–

5,9

21,7

5,5

27,2

4,6

85,4

C

80–90

4,5

–

27,1

8,5

–

–

–

–

–

110–120

4,2

–

20,9

8,4

22,1

5,4

27,5

–

–
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Tabelul 2

Componenţa fizico-chimică a solului cenuşiu molic luto-argilos
Hidroscopicitate

Humus

Orizont
genetic

Adîncime,
cm

A1

0–10

2,6

3,43

10–20

2,3

20–30

2,2

40–50
55–65
70–80

A2
B1
B2
BC
C

Cationi schimbabili

CaCO3

Aciditate
hidrolitică

Gradul de
saturaţie cu
baze, %

8,1

61,9

pH

Ca++

Mg++

–

5,3

8,6

4,5

1,38

–

5,1

–

–

–

–

–

1,10

–

5,1

5,7

4,5

10,2

5,8

63,8

2,4

0,69

–

6,0

7,4

4,5

11,9

3,1

79,1

3,6

0,59

–

6,4

11,6

6,6

18,2

2,3

88,9

3,5

–

–

6,7

–

–

–

–

–

%

∑

me/100 g. sol
13,1

90–100

3,2

–

–

6,5

11,6

6,1

17,7

1,8

90,7

120–130

3,1

–

–

7,3

–

–

–

–

–

140–150

2,0

–

–

7,1

–

–

–

–

–

170–180

1,1

–

–

7,3

–

–

–

–

–

190–200

1,1

–

10,2

8,6

–

–

–

–

–

Componenţa fizico-chimică a cernoziomului tipic moderat profund argilo-lutos
Cationi schimbabili

Adîncime, cm

Hidroscopicitate

Humus

A1

0–5

3,9

4,65

10–20

3,5

2,67

–

7,7

–

–

–

A

25–30

3,7

2,31

–

7,8

24,9

5,2

30,1

B1

45–55

3,7

1,65

5,5

8,4

22,6

5,4

28,0

B2

60–70

3,4

1,40

8,6

8,5

19,8

5,4

25,2

Orizont
genetic

BC
C

CaCO3

pH

Ca

7,6

25,2

++

%

Mg++

Ca+++Mg++

me/100 g sol
–

5,6

30,8

80–90

2,8

0,66

14,9

8,6

–

–

–

90–100

2,1

0,57

16,5

8,7

12,3

6,9

19,2

120–130

2,2

–

22,0

8,7

–

–

–

140–150

2,6

–

16,9

8,8

–

–

–

oare ale versanţilor. Arboretul constă
preponderent din stejar cu amestec de
cireş, tei, arţar etc.
Sub pădure s-au format soluri cenuşii (tipice şi molice), particularităţile şi componenţa substanţială a
cărora este în mare parte condiţionată de componenţa granulometrică a
rocilor parentale.
Pe culmea dealului, pădurea şi învelişul de sol au fost deteriorate şi
reprezintă un dezastru ecologic.
Pădurea Rădoaia prezintă un fenomen natural specific, o insulă şi
o oază biocenotică în Stepa Bălţilor.
Acest complex landşaftic original,
deosebit de anturajul agroecologic,
necesită o atitudine adecvată.

4
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optimizarea suprafeţei de nutriţie la

gălbenele (Calendula officinalis L.) pentru
obţinerea producţiei de sămînţă
doctor Ion Brânzilă, Natalia Baranova
Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale a Institutului
de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg
Prezentat la 17 februarie 2006

Abstract: The optimization of nutrient area of pot marigold (Calendula officinalis L.) to obtaining
the seed production
There were expounded the research results from 2002-2004 as regards of determination of optimal
nutrient area in cultivation of pot marigold (Calendula officinalis L.) to obtaining the seed production.
There were proved that the most part of the seed production (1348 kg.ha-1) were obtained on the sowed
spaces with rate of 10 kg. ha-1 of certificate seeds and interrow space in 70 cm.

introducere
Calendula officinalis L. este o specie valoroasă de plante medicinale
şi se situează printre primele zece,
dintre cele mai cultivate culturi medicinale în Europa, datorită calităţilor deosebite ale inflorescenţelor [3].
Pînă nu demult cultivarea gălbenelelor, în majoritatea cazurilor, era axată
pe obţinerea unei producţii înalte de
materie primă farmaceutică (Flores
Calendulae). Cercetările recente au
dovedit că gama produselor obţinute
din această specie poate fi lărgită, sămînţa constituind o sursă importantă
de materie primă pentru obţinerea
uleiului gras de gălbenele [1, 2]. De
aceea, apare necesitatea perfecţionării unor elemente ale tehnologiei
de cultivare, inclusiv optimizarea
suprafeţei de nutriţie, pentru obţinerea producţiilor înalte şi calitative de
sămînţă.
Alegerea suprafeţei optime de nutriţie a plantelor constituie una dintre
sarcinile de bază ale fitotehniei. De
soluţionarea corectă a acestei probleme depinde nu numai mărimea şi

calitatea producţiei, dar şi posibilitatea mecanizării proceselor şi, astfel,
reducerea cheltuielilor la unitatea de
producţie, folosirea raţională a fertilităţii şi umidităţii solului, radiaţia
solară, concurenţa cu succes împotriva buruienilor. Problema dată este
destul de actuală şi pentru gălbenele
(Calendula officinalis L). prin prisma
elaborării tehnologiei intensive de
cultivare şi eficientizarea culturii, folosirea raţională a terenului de către
producătorii agricoli.

a Institutului de Cercetări Ştiinţifice
pentru Porumb şi Sorg, pe cernoziom
cu conţinutul de humus de 2,5-2,8%.
A fost folosită sămînţa de Calendula officinalis L., de soiul Petrana,
cu potenţial mare al producţiei, fiind
studiate următoarele variante:
În calitate de martor a servit varianta V1, semănată cu distanţa între
rînduri de 70 cm şi norma de semănat
de 10 kg/ha seminţe certificate. Semănatul s-a efectuat primăvara timpuriu,
amplasarea experienţelor, măsurările
şi observaţiile s-au efectuat conform
metodicii [4, 6, 7]. Suprafaţa parcelei a
constituit 22-28 m2, în patru repetiţii.
Recoltarea sămînţei s-a efectuat
în trei reprize, pe măsura maturizării, pe parcursul lunilor augustseptembrie. Prelucrarea statistică a

MATERIALE ŞI METODE
Cercetările actuale s-au efectuat în
perioada anilor 2002-2004 pe terenurile Bazei experimentale a Filialei
pentru Plante Aromatice şi Medicinale
Varianta

Distanţa între rînduri, cm

Norma de sămînţă, kg/ha

V1 – martor

70

10

V2

60

10

V3

60

11,7

V4

45

10

V5

45

15,6
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Plantă de Calendula officinalis L. în faza înfloririi depline

rezultatelor cercetărilor s-a efectuat
conform metodei analizei varianţei,
după Б. Доспехов [5].
Condiţiile de vegetaţie în perioada
efectuării cercetărilor au fost următoarele: anul agricol 2003-2004 a fost
foarte favorabil pentru cultivarea gălbenelelor, iar anii agricoli 2001-2002
şi 2002-2003 – relativ nefavorabili.
La analiza condiţiilor de vegetaţie au
fost folosite datele Staţiei meteorologice Chişinău.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În funcţie de condiţiile de vegetaţie, densitatea plantelor răsărite pe
suprafaţă a variat pe ani şi a constituit 64,4-96,9 plante/m2 în anul 2002,

24,4-31,0 unităţi/m2 în anul 2003 şi
58,4-94,7 unităţi/m2 în anul 2004.
Densitatea plantelor pe rînd a variat
între 29,1-45,0 plante/m liniar în anul
2002, între 11,0-18,5 unităţi/m liniar
în anul 2003 şi între 26,6-42,6 unităţi/
m liniar în anul 2004. În medie, densitatea a variat între 22,2-34,8 plante/
m liniar. În anii cu condiţii de vegetaţie mai favorabile pentru gălbenele
(2002 şi 2004) s-au obţinut densităţi
mai mari faţă de anii cu condiţii nefavorabile (2003).
La recoltare densitatea plantelor
productive pe suprafaţă a variat între
38,5-56,7 unităţi/m2, iar cea a plantelor pe rînd a fost mai redusă şi a constituit în medie 17,3-27,6 unităţi/m
liniar. La sfîrşitul sezonului de recol-

tare densitatea plantelor productive
pe suprafaţă a variat nesemnificativ
între variantele V1, V2 şi V4, fiind mai
mare la variantele semănate cu norme mărite de sămînţă. Semănăturile
dense (V3 şi V5) se autorăresc pe parcursul vegetaţiei pînă la densitatea de
26-27 plante/m liniar. Din variantele
studiate, variantele V3 şi V5 se deosebesc prin densitatea crescîndă faţă de
martor, iar varianta V4 – prin suprafaţa de nutriţie geometric optimizată.
Suprafaţa de nutriţie şi condiţiile
concrete de vegetaţie au influenţat indicii de creştere şi dezvoltare ai plantelor pe parcursul vegetaţiei. Înălţimea
medie a plantelor a constituit 45,7-48,8
cm, în creştere de la variantele cu distanţe mici între rînduri către varianta
martor cu distanţa între rînduri de 70
cm. S-a manifestat tendinţa stabilă de
micşorare a taliei plantelor, pe măsura reducerii distanţei între rînduri şi
creşterii densităţii plantelor pe rînd.
Fiind un element important al producţiei, masa la 1000 de boabe (seminţe) este influenţată de condiţiile de
vegetaţie, densitatea plantelor pe rînd
şi distanţa între rînduri. Reducerea
distanţei între rînduri a cauzat o micşorare a MMB de la 9,6 g, la varianta
martor, pînă la 8,5-9,2 g, la variantele
semănate la 60 cm şi pînă 8,3-8,8 g,
la variantele semănate la 45 cm. Astfel, semănatul în rînduri mai dese, cu
norme de sămînţă încadrate între 10
şi 15,6 kg/ha, are consecinţe negative asupra calităţii seminţei obţinute.
Tabel

Producţia de sămînţă la Calendula officinalis L. în funcţie de suprafaţa de nutriţie, kg/ha

Varianta

Anii de cercetări
2002

2003

2004

(X)

V1 – martor

993

1210

1842

1348

V2

969

1145

1752

1289

V3

879

1276

1698

1284

V4

936

1168

1739

1281

V5

857

1322

1655

1276

DL 5%

86

74

77
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Producţia de sămînţă variază pe
ani, atît în funcţie de condiţiile de vegetaţie, cît şi de suprafaţa de nutriţie
a plantelor. Astfel, s-au obţinut producţii cuprinse între 857-993 kg/ha în
anul 2002, 1145-1322 kg/ha, în anul
2003 şi 1655-1842 kg/ha, în anul
2004 (tabel).
În anii cu condiţii favorabile (2002
şi 2004), cînd se realizează densităţi
mai mari ale plantelor, producţia maximă de sămînţă se obţine la varianta
martor şi constituie 993-1842 kg/ha.
În asemenea ani micşorarea distanţei
între rînduri, de la 70 cm pînă la 60
şi 45 cm, fără deosebire de norma de
sămînţă utilizată la semănat, cauzează reducerea producţiei de sămînţă cu
24-90 kg/ha, la varianta V2, 114-144
kg/ha la varianta V3, 57-103 kg/ha la
varianta V4 şi 136-187 kg/ha la varianta V5. Schimbarea suprafeţei de
nutriţie a plantelor prin reducerea
distanţei între rînduri şi, îndeosebi,
mărirea densităţii plantelor, cauzează reducerea producţiei de sămînţă.
Aceasta se referă în mod deosebit la
variantele V3 şi V5, iar în anul 2004
– la toate variantele. Scăderile de
producţie sunt semnificative în aceşti
ani faţă de varianta martor. Cu toate
că la asemenea variante de semănături se formează producţii mai mari
de inflorescenţe, supraaglomerarea
cu plante nu contribuie la legarea şi
formarea unor producţii consistente
de sămînţă, care sunt depăşite de varianta martor atît sub aspect cantitativ, cît şi sub aspect calitativ.
În anii cu condiţii mai puţin favorabile pentru germinarea şi răsărirea
plantelor (2003), densităţile au fost
mult mai reduse. În asemenea condiţii folosirea normei de sămînţă de 10
kg/ha la semănatul gălbenelelor nu
asigură obţinerea densităţii optime a
plantelor, aceasta fiind sub limita necesară, din care cauză se reduce producţia de sămînţă. Cu toate că ramifică abundent, plantele nu reuşesc să
compenseze deplin insuficienţa densităţii. Dacă la varianta martor s-au
obţinut 1210 kg/ha, atunci la aceeaşi
normă de sămînţă (V2 şi V4), reducerea distanţei între rînduri pînă la 60 şi
45 cm, pe fundalul unor densităţi mai
mici ale plantelor, a condus la micşo-

Calendula officinalis L. în faza maturizării seminţelor

rări ale producţiei de sămînţă pînă la
1145-1168 kg/ha sau cu 42-65 kg/ha.
Mărirea normei de sămînţă de la 10
kg/ha pînă la 11,7-15,6 kg/ha, concomitent cu reducerea distanţei între rînduri de la 70 cm pînă la 60 şi 45 cm,
este benefică pentru obţinerea producţiei de sămînţă în anii cu condiţii nefavorabile pentru răsărire. Densitatea
plantelor productive se încadrează între 20,3-23,5 unităţi/m2, fiind optimă
în asemenea condiţii. Producţia de sămînţă obţinută constituie 1276 kg/ha
la varianta V3 şi 1322 kg/ha la varianta V5, sporurile faţă de varianta martor fiind de 66-112 kg/ha. După cum
se poate observa, în anul 2003 la varianta semănată la 45 cm cu norma de
sămînţă de 15,6 kg/ha (V5) s-a obţinut
o majorare semnificativă a producţiei
de sămînţă faţă de varianta martor. În
ceilalţi ani de cercetări producţia de
sămînţă la această variantă a fost semnificativ mai mică decît la martor.
		
Concluzii
1. Suprafeţele semincere de gălbenele
destinate reproducerii se vor înfiinţa
prin semănatul în rînduri distanţate la
70 cm, cu norma de 10 kg/ha seminţe
certificate. În asemenea cazuri se va
asigura obţinerea producţiei maxime
(1348 kg/ha) şi calitative de sămînţă.
2. Semănatul gălbenelelor în rînduri
distanţate la 60 şi 45 cm, cu norme
mărite de sămînţă, respectiv de la
11,7 pînă la 15,6 kg/ha, se va efectua

numai în anii cu condiţii de vegetaţie
nefavorabile în timpul semănatului,
pentru asigurarea răsăririi a 31-39
plante/m2. Aceasta asigură obţinerea
unor producţii de sămînţă de 12761322 kg/ha, adică un spor de 66-112
kg/ha faţă de martorul semănat în rînduri distanţate la 70 cm cu norma de
sămînţă de 10 kg/ha.
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Abstract: The material for given messages have served given got by author as a result of studies
shellfish on territory of the Republic of Moldova. As a result of processing the material 140 types
shellfish were determined for fauna of the Moldova. Spreading shellfish is considered in different
habitat.

INTRODUCERE
Moluştele reprezintă cea mai largă
variaţie adaptivă şi corelativ cea mai
mare varietate de forme. În R. Moldova
moluştele sunt reprezentate prin două
grupe mari - bivalvele şi gastropodele.
Ele reprezintă un rol evident în viaţa
ecosistemelor, a căror valoare creşte
şi prin faptul că multe specii se caracterizează prin populaţii cu densitate,
respectiv şi biomasă mare. De asemenea, moluştele pot servi în calitate de
bioindicatori pentru determinarea stării
biocenozelor. De aceea, pentru ameliorarea stării ecologice a biodiversităţii,
este o necesitate stringentă, în primul
rând, cunoaşterea ei în detalii.
În prezenta lucrate, se face o analiză a datelor cunoscute până în prezent
referitoare la malacofauna Republicii
Moldova, de asemenea se prezintă lista gastropodelor terestre identificate
de autor şi repartizarea lor în diferite
biocenoze.
MATERIALE ŞI METODE DE
CERCETARE
Cunoaşterea complexă a acestui grup
de nevertebrate se face pe baza studierii
8
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formelor mature, a juvenililor, pontei,
a formaţiunilor vegetale care constituie
biotopul dezvoltării lor. În calitate de
material de bază pentru această lucrare
au servit observările, colectările efectuate de către autor în diferite staţiuni
de pe teritoriul Republicii Moldova, pe
parcursul anilor 1996-2005, de asemenea şi contribuţia cercetătorului Gontea
T.[6] în stabilirea componenţei, repartizării ecologice a moluştelor din bazinul
şi afluenţii râului Nistru.
Determinarea speciilor s-a efectuat
după lucrările de specialitate Liharev
I.M., Rammelmeier E.S.[9], Liharev
I. M., Wiktor A. I.[10], Grossu V. [2].
Pentru a elucida poziţia şi rolul fiecărei specii în cadrul acestor
biocenoze, am procedat la realizarea unei analize sinecologice în care
am urmărit: abundenţa, indicele de
semnificaţie ecologică, indicele de
afinitate cenotică. Studiile au fost
făcute în Rezervaţia ştiinţifică „Codru”, în următoarele asociaţii: gorun
cu fag (Quercetum petraea – Fagosum sylvatica), gorun cu carpen (Q.
petraea – Carpinosum betulus), gorun
– tei – frasin (Q. petraea – Tilia cordata – Fraxinus excelsior), stejar cu arţar
şi carpen (Q. robur – Acerosum pseu-

doplatanus – Carpinosum betulus),
pădure de fag (Fagosum sylvatica).
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În literatura de specialitate pentru
fauna Republicii Moldova sunt citate
95 specii de moluşte, însă conform cercetărilor efectuate de Gontea T. A.[6],
referitoare la malacofauna bazinului
râului Nistru, şi Coadă V. [1], referitoare la gastropodele terestre, pentru fauna
ţării au fost identificate 140 specii de
moluşte: 23 specii de bivalve (Clasa
Bivalvia) şi 117 specii de gastropode,
dintre care 25 specii prosobranchiate (Clasa Gastropoda, Sub/Cl. Prosobranchia), 28 specii pulmonate de
apă dulce (Sub/Cl. Pulmonata, ordo
Basommatophora) şi 64 specii de gastropode terestre (Sub/Cl. Pulmonata,
ordo Stylommatophora) (Figurile 1-2).
Primele informaţii referitoare la moluştele acvatice din bazinul râului Nistru apar în sec. XVIII, în lucrarea lui
Мейер А.[3], unde sunt citate speciile
Mytilus edulus, M. polimorphus din
lacul Beloe. Mai târziu, s-a dovedit că
speciile acestui gen sunt în exclusivitate forme marine, deci Мейер a admis
greşeală în determinare.

cercetări ştiinţifice
Mai târziu, Гребницки Н. [4] descrie o
serie de specii ale genului Planorbis, Paludina din cursul inferior al râului Nistru.
La sfârşitul sec. XX, Милашевич К. [8],
în monografia sa, menţionează prezenţa
în limanul fluviului Nistru a unui şir de
specii relicte: Adacna vitrea, A. plicata,
A. fragilis, A. relicta, Monodacha pontica, M. colorata.
Studierea formelor acvatice ca unitate faunistică a fost începută la noi în
ţară abia în anii 1930 de către malacologul Жадин В. [5]. Începând cu anii
1960, pe teritoriul Moldovei se efectuează lucrări cu caracter faunistic şi ecologic, având scopul de a stabili componenţa, dinamica densităţii şi legităţile
repartizării moluştelor în bazinul râului Nistru. Astfel, pentru râul Nistru,
Gontea T.[6] identifică 74 specii de
moluşte: 23 specii de bivalve, 52 specii de gastropode, dintre care 23 specii de Prosobranchiate şi 28 specii de
pulmonate de apă dulce (Subclasa Pulmonata, Ordinul Basommatophora).

Referitor la importanţa moluştelor
ca hrană pentru hidrobionţi, în special a peştilor, găsim în lucrările lui
Ярошенко М. [12], Владимиров И.,
Тодераш [7].
Gastropodele terestre reprezintă un
grup de animale, care până în anul 1995
nu au fost studiate în Moldova. Primele
date aparţin lui Liharev I.M., Rammelmeier E. S. [9], care citează pentru
Moldova următoarele specii: Pomatias
rivulare, Iphigena tumida, Hebrina
cylindrica, Limax maximus, Helicella
candicans. H. striata. Slobodianic A.
[11] face o comparaţie a moluştelor
din sudul Moldovei şi a regiunii Odesa
(Ucraina). El indică despre prezenţa în
sudul Moldovei a speciilor Helix pomatia, Vitrea contracta, V. crystalina, Ena
montana, Cepaea nemoralis. Prezenţa
ultimelor două specii este discutabilă.
Dintre Limacidae, pentru fauna Republicii Moldova, Liharev I.M., Wiktor A.I. [10] citează numai specia Limax cinereoniger. Studierea detaliată a

A

B
Figura 1. Clasificarea moluştelor pe clase (A) şi subclase (B)

faunei de gastropode a fost efectuată de
către autor [1] în Rezervaţia ştiinţifică
„Codru”, pentru care au fost identificate 71 specii încadrate în 2 subclase
Prosobranchia şi Pulmonata, 3 ordine,
25 familii, 51 genuri.
Gastropodele terestre sunt un bioindicator important în determinarea calităţii
fitocenozelor. Asociaţiile silvice primare se caracterizează printr-un complex
specific de moluşte. Aceste complexe
sunt stabile. Sub influenţa unor factori,
şi anume tăierea moderată a arborilor,
aplicarea pesticidelor, seceta, aceste
complexe se păstrează. Dimpotrivă,
sub acţiunea îndelungată asupra biocenozei, distrugerea pădurilor, se schimbă
nu numai fitocenoza, dar şi complexul
de gastropode terestre ce-l formează.
În asociaţiile silvice studiate
din Rezervaţia ştiinţifică “Codru”,
comunităţile pădurilor de stejar cu
arţar şi carpen se caracterizează prin
cea mai mare diversitate specifică (19
specii). Printr-o abundenţă mai mare se
evidenţiază speciile mezofile: Cochlodina laminata Montagu, Laciniaria
plicata Drap., Acanthinula aculeata
Müller, Punctum pygmaeum Drap,
Merdigera obscura Müller, Ruthenica
filograna Ross., Lindholmiolla corcyrensis Fér. şi hidrofile Cochlicopa lubrica Müller, Carynchium tridentatum
Risso (tabelul 1).
În structura malacocenozei din comunitatea de gorun cu carpen în ceea ce
priveşte abundenţa predomină speciile:
Aegopinella minor Stabile, Laciniaria
plicata Drap., Sphyradium doliolum
Brug., Ruthenica filograna Ross.
Pentru comunitatea cu predominarea
speciilor de gorun cu fag, valoarea indicelui de semnificaţie ecologică indică
speciile Lindholmiolla corcyrensis Fér.,
Euomphalia strigella Drap., Laciniaria
plicata Drap., Perforatella dibothryon
Kimak, Aegopinella minor Stabile, Vitrea diaphana Studer, ca fiind caracteristice pentru această asociaţie.
Comunitatea gorunetelor cu tei
şi frasin. Situaţia este oarecum
asemănătoare şi în cazul comunităţilor
de gorun cu fag. Din punctul de vedere
al abundenţei, predomină speciile Aegopinella minor Stabile, Laciniaria
plicata Drap., Perforatella dibothryon
Kimak, Cochlodina laminata MonNR. 4 (28) august 2006
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dobonensis Fer., Helix pomatia Linn.
Gastropodele pot fi folosite în calitate
de indicatori biologici. Multe gastropode terestre sunt răspândite întro gamă
largă de biotopuri, putând fi considerate
astfel ca specii euribionte – Cochlicopa
lubrica, Carynchium tridens, Helix pomatia. Alte specii, însă, sunt caracteristice unor anumiţi biotopi, fiind considerate stenobionte (speciile familiei
Clausilidae sunt tipice pentru pădurile de foioase, Helicopsis striata este
stenoece faţă de substratul calcaros).

A - Specii de apă dulce

B - Specii terestre
Figura 2. Clasificarea moluştelor pe medii de viaţă

tagu, Lindholmiolla corcyrensis Fér.
Comunităţile pădurilor de foioase
cu predominarea fagului. În ceea ce
priveşte densitatea şi diversitatea
specifică pe unitate de suprafaţă, acest
tip de pădure se caracterizează prin cea
mai mică densitate a speciilor, din cauza substratului care este greu accesibil
speciilor. Aegopinella minor Stabile,
Vitrea diaphana Studer, Ruthenica filograna Ross., Laciniaria plicata Drap.
sunt specii caracteristice pentru cenoza
dată.
Malacofauna de luncă aproape că nu
prezintă nici o specie caracteristică malacofaunei de pădure, indicele de similaritate specifică şi afinitate cenotică în
majoritatea cazurilor este egal cu zero.
Ecosistemele antropogene sunt populate de mai multe specii. În parcul „Valea Morilor” din Chişinău, se întâlnesc
specii caracteristice pentru asociaţiile
vegetale primare Laciniaria plicata
10
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Drap., Lindholmiolla corcyrensis Fér.
Aceasta se explică prin faptul că parcul
a apărut probabil în locul pădurilor de
foioase. De regulă, ecosistemele antropogene sunt populate de specii sinantrope Deroceras sturanyi Simroth, Deroceras reticulatum Müller, Deroceras reticulatum Müller., Cepaea vin-

CONCLUZII
1. Din punct de vedere faunistic, pentru Republica Moldova au fost identificate 140 specii de moluşte: 23 specii de
bivalve (Clasa Bivalvia) şi 117 specii de
gastropode, dintre care 25 specii prosobranchiate (Clasa Gastropoda, Sub/Cl.
Prosobranchia), 28 specii pulmonate
de apă dulce (Sub/Cl. Pulmonata, ordo
Basommatophora) şi 64 specii de gastropode terestre (Sub/Cl. Pulmonata,
ordo Stylommatophora).
2. Pentru prima dată se indică speciile Arianta arbustorum Linn., Helicella
derbentina Drap. ca specii noi pentru
fauna Republicii Moldova.
3. Asociaţiile silvice se caracterizează
printr-un complex specific de moluşte.
4. Indicele de dominanţă ne indică
speciile Cepaea vindobonensis, Helix
pomatia, Helicella obvia, Chondrula tridens, Limax maximus, Aegopinela pura,
Oxychilus glaber, Laciniaria plicata,
Monacha carthusiana, Vitrina pellucida ca specii comune pentru Moldova.
5. Analiza faunei de gastropode terestre ne indică un număr de 6 specii care

Limax maximus (Linnaeus, 1758)

cercetări ştiinţifice

7

8

10

11

+

Acicula polita Hart.

+

Pomatias rivulare Eich.
+

Carynchium minimum Müller
+

Caryncium tridentatum Riss.

+

Succinea putris Linn.

+

Succinea oblonga Drap.

+

Oxyloma elegans Risso

+
+

Cochlocopa lubrica Müller

+

+
+

Cochlicopa lubricella Porro
Sphyradium doliolum Brug.

9

Tabelul 1

Specii calcifile

6

Ecosisteme
antropogene

5

Liziera pădurii

mezofilă

Gorun-tei-frasin
4

xerofilă

3

Fag

2

Lunca

Stejar cu arţar
şi carpen

1

Gorun-fag

Specia

Gorun-carpen

Asociaţiile gastropodelor pulmonate în diferite biocenoze din Rezervaţia ştiinţifică „Codru”

+
+

Acanthinula aculeata Müller

+

Valloia costata Müller
Vallonia pulchella Müller

+

Vallonia exentrica Sterki

+
+

Pupilla muscorum Linn.

+

Vertigo antivertigo Drap.

+

Vertigo pusilla Müller

+

Vertigo moulinsiana Dupuy

+

Vertigo pygmaea Drap.

+
+

Vertilla angustior Jeffr.
+

Truncatellina cylindrica Fer.

+

Trucatellina costulata Nils.
+

Merdigera obscura Müller

+

Chondrula tridens Müller

+

Serrulina serrulata Pfeif.
Cochlodina laminata Motagu

+

Cochlodina orthostoma Meke

+

+

+

+

Ruthenica filograna Rossm.

+

+

+

+

Laciniaria plicata Drap.

+

+

+

+

Balea biplicata Montagu

+

Bulgarica vetusta Rossm.

+
+

Cecilioides acicula Müller
Punctum pygmaeum Drap.

+

Discus perspectivus Müller

+

Deroceras sturanyi Simroth

+

Deroceras laeve Müller

+

+
+

Deroceras reticulatum Mülle
Lehmanma marginata Müller

+

Limax cinereoniger Wolf

+
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

Lehmannia jaroslavia Grossu
Limax maximus Müller

+

+

Arion subfuscus Drap.

+

+

Arion circumscriptus John.

+

+
+

Vitrina pellucida. Müller
+

Zonitoides nitidus Müller
Vitrea diaphana Studer

+

+

Vitrea contracta Westeilund

+

+

Vitrea crystallina Müller

+

+

+

+

Aegopinella minor Alder

+

Oxychilus glaber Westerlund

+

+

+

+

+

+

Euconulus fulvus Müller
Lindolmiola corcyrensis Fer.

+

+

+

+
+

Bradybaena fruticum Müller

+

Trichia hispida Linn.

+

Helicopsis striata Müller
+

Helicella derbentina Drap.

+

Helicella candicans Pfeif.
Perforatella dibothryon Kim.

+

+

+

+

+

Monachoides vicina Rossm.

+

Pseudotricia rubiginosa Sch.
Euomphalia stigella Drap.

+

+

+

+
+

Monacha carthusiana Müller

+

Arianta arbustorum Linn.
+

Cepaea vindobonensis Fer.

+

Helix pomatia Linn.

+

Helix lutescens Rossm.

+

Total specii

sunt rare şi foarte rare pentru fauna
Moldovei: Serrulina serrulata, Pomatias rivulare, Vertigo moulinsiana, Bulgarica vetusta, Acicula polita, Arianta
arbustorum.
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ОЦЕНКА

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ ГОРОДСКИХ
ЛАНДШАФТОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
др. Бульмага К., др. Кухарук Е., Кодряну Л., Челак Е., Коломиец И.
Институт Экологии и Географии АН РМ
Prezentat la 6 iunie 2006
Rezumat: În rezultatul studiului influenţei factorului tehnogen asupra populaţiilor de plante
în zonele platformelor de gunoi, a fost stabilit că în aceste biotopuri au loc modificări profunde
ale biodiversităţii vegetaţiei. Analiza structurii demografice a populaţiilor speciilor teste de
plante, luînd ca exemplu Taraxacum officinale L., confirmă faptul că presiunea tehnogenă
provoacă modificări ale integrităţii fitocenozelor în direcţia majorării efectivului subpopulaţiilor
generative. Materialele obţinute confirmă faptul degradării fitobiodiversităţii în zonele
platformelor de gunoi, îndeosebi cele nesancţionate

Одна из основных задач прикладной экологии – разработка системы
параметров, позволяющих надежно
диагностировать начальные стадии антропогенной трансформации
экосистем и критические режимы
их динамики. Она тесно связана с
вопросами экологического нормирования антропогенных нагрузок,
особенно в местах с повышенной
плотностью населения, где последствия такой трансформации для
популяции человека приобретают
масштабы на несколько порядков
выше, чем для сельской местности.
Среди исследований, посвященных
проблеме диагностики гомеостаза
городских экосистем, значительное
внимание уделено растительному
покрову. В многочисленных работах
выявлено действие техногенных загрязнений на параметры всех уровней организации - от субклеточного
до фитоценотического. Конечный
результат таких работ – зонирование
территорий с выделением нескольких зон деградации биоразнообразия (фоновой, буферной, импактной
деградации и техногенной пустыни)
[1]. В связи с чем, наряду с фронтальной оценкой биоразнообразия
городских экосистем, уместным,

на наш взгляд, является разработка
алгоритма локальной оценки биоразнообразия, как основы ранней
диагностики антропогенной трансформации экосистем. Целью данной
работы, было изучение последствий
техногенной нагрузки территории
как модели саморегуляции биосистемы в условиях урбанизации.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Влияние техногенной нагрузки
на биоразнообразие растительности
изучали на площадке (30 м х 30 м),
ранее служившей несанкционированной свалкой. Основными источниками загрязнения служили: металлолом, рубероид, пластмасса (фотография 1, mарт 2006). В качестве
контроля использовали аналогичные
показатели по разнообразию в парковой зоне Валя Морилор (координаты
- 46º59'53,61"N; 28º49'09,41"E;180 м.
над уровнем моря.). Размер одной
пробной площадки составлял 30 см
х 30 см, учет инвентаризационного
разнообразия флоры проводился в
направлении диагоналей, через каждые 15 метров. Анализ состояния
биоразнообразия проводили в мае
месяце по следующей схеме: 1) эко-

логическая оценка местообитаний,
2) оценка инвентаризационного α
– разнообразия видовой насыщенности и флористического богатства
сообществ, 3) оценка дифференциального разнообразия, 4) анализ
эколого-ценотической структуры сообществ, расчет оценок структурного разнообразия растительности, 5)
анализ демографической структуры
популяций растений [2,3,4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В парковой зоне почвенный профиль хорошо гумусирован, содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,06%. Почвенный покров на
исследуемых участках представлен
всеми разновидностями чернозема:
выщелоченными, обыкновенными,
типичными, карбонатными, лесными
и аллювиальными почвами. Однако,
повышенная антропогенная нагрузка (химическое, биологическое, радиационное и др. загрязнение) почв
приводит к утрате их плодородия.
По флористическому составу прилегающих территорий, г. Кишинев
находится в пределах двух флористических регионов: лиственные
европейские леса (Кодры) и средиNR. 4 (28) august 2006
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земноморские леса (участки дубрав
юга Молдовы). В парках и лесопарках примерно 2∕3 деревьев представлены интродуцированными видами
(каштан, платан, сосна, туя, канадский тополь и т. д.). В флористический состав зеленых насаждений
входят как декоративные, так и естественные виды растений (липа, дуб,
ясень, скумпия, акация и др.). Древесная флора составляет примерно
200 видов [6,7]. Травяной степной и
лесостепной покровы сохранились
частично на участках непригодных
для строительства и сельского хозяйства, зачастую используемые под
несанкционированные свалки. На
фотографиях 1,2 представлена локализация объекта исследований.		
Как видно из таблицы 1 доминирующим видом по численности яруса
С является вид Elytrigia repens Host
Nevski. Коэффициент доминирования равен 30,4%, Achilla micranta
Willd 12,9% и Trifolium arvense L.
9,4 %. Варьирование коэффициента
доминирования находится в пределах от 26% до 12% для Achilla micranta, для Trifolium arvense от 4 до
18% и для Elytrigia repens от 4 до
39%. Эти виды являются эдификаторами яруса С даной фитохоры и
составляют ядро консорции, вокруг
которого обьединяютcя консорты.
Показатель проективного покрытия
травяного покрова по шкале Хульта
– Сернандера, колеблется в пределах от 25% до 100 %. Увеличение
амплитуды колебания коэффициента доминирования эдификаторов и
показателя проeктивного покрытия
может свидетельствовать о нарушении гомеостаза экосистемы из-за
техногенной нагрузки. Индекс Бергера - Паркера (d) – характеризующий отношение самого обильного
вида к общему числу особей (d =
Nmax. / N) составляет 0,30. Сравнение данного показателя с аналогичным показателем в парковой зоне
сектора “ Центр ” (ул. Академическая 1.) показало его уменьшение
на 19%. Таким образом, техногенная нагрузка территории вызывает
смещение доминирования в фитохоре отличное от сукцессионного.
Анализ экземплярной численности показывает снижение показателя
(N) на 17 % по сравнению с парко14
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Фото 1

Mарт. 2006. Несанкционированная свалка (28º47'14,348" Е; 46º59'59,477"N;192,76 м н ур.м.)

вой зоной (таблица 1).
Широкое распространение мнения о том, что разнообразие снижается при различных экологических
стрессах, привело к использованию
мер разнообразия в качестве индикаторов. В нашем случае техногенная
нагрузка приводит к снижению флористического богатства в среднем,
на 15%. Снижение происходит за
счет малочисленных видов. Выровненность показателя разнообразия
по Шеннону выше в парковой зоне.
Экоценотический состав исследуемой фитохоры в основном представлен нитрофильно-луговой флорой с
преимуществом сегетальной. Экобиоморфный спектр сдвинут в сторону терофитов.
Структурное разнообразие травяного покрова, или яруса С, оцени-

валось по демографическим показателям сорных растений. Согласно
Работнову [2], структурное разнообразие популяции, оказывается
максимальным в том случае, когда
в ней представлены особи во всех
онтогенетических состояниях. Такие популяции классифицируются
как демографически полночленные
популяции. Для определения полночленности популяции в качестве
учетной единицы выступили популяции тест-вида характеризуемого
фитохора Taraxacum officinal.
Анализ демографической структуры вида Taraxacum officinale показал, что техногенная нагрузка изменяет полночленность фитоценоза
в сторону увеличения генеративной
популяции, за счет уменьшения виргинильной стадии. Таким образом,

Фото 2

Май. 2006. Несанкционированная свалка (28º47'14,348" Е; 46º59'59,477"N;192,76 м н ур.м.)
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можно сделать вывод, что изменение
в демографической структуре популяции тест - вида, вносимое техногенной нагрузкой, больше чем в парковой зоне, а техногенная нагрузка
ускоряет процесс созревания растений, или одним из ее результатов
является преждевременное старение
компонентов фитоценоза. Обобщая
представленный материал, обращаем внимание на основные выводы:
1. Техногенная нагрузка территории вызывает смещение доминирования в фитохоре отличное от сукцессионного.
2. Экземплярная численность в
секторе свалки уменьшается на 17 %
по сравнению с парковой зоной.
3. Сдвиг в демографической струк-

туре популяции тест-вида Taraxacum
officinale, вносимый техногенной нагрузкой, направлен в сторону увеличения генеративной субпопуляции.
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Таблица 1
Влияние техногенной нагрузки на видовое обилие яруса С городского ландшафта сектора Центр
Число растений на 1 м2
Виды

1

2

3

4

5

6

7

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

1

Urtica dioica L.

1

3

-

-

3

6

2

5

-

-

3

8

1,5

3,7

2

Leonorus cardiaca L.

1

3

-

-

2

4

3

8

-

-

1

3

1,2

3,0

3

Trifolium arvense L.

3

9

2

8

4

8

6

15

1

2

7

18

3,8

9,4

4

Elytrigia repens Host Nevski

12

6

10

4

16

31

11

28

20

39

5

13

12,3

30,4

5

Viola elatior Fries.

1

3

-

-

3

6

2

5

3

6

2

5

1,8

4,5

6

Euphorbia agraria L.

2

6

1

4

3

6

-

-

7

14

-

-

2,2

5,4

7

Onopordum acanthium L.

1

3

-

-

2

4

-

-

-

-

-

-

0,5

1,2

8

Armoracia rusticana Gaerth

-

-

2

8

1

2

1

3

-

-

-

-

1,3

3,2

9

Artemisia absinthia Walds.

-

-

4

16

2

4

-

-

7

14

2

5

2,5

6,2

10

Tanacetum vulgare L.

2

6

1

4

-

-

2

5

2

4

1

3

1,3

3,2

11

Achilla micranta Willd.

4

12

-

-

7

13

5

13

5

10

10

26

5,2

12,9

12

Aetusa cynapium L.

1

3

2

8

-

-

1

3

-

-

-

-

0,7

1,7

13

Taraxacum officinale Wigg.

3

9

1

4

5

10

4

0

-

-

2

5

2,5

6,2

14

Atriplex tatarica L.

1

3

-

-

2

4

-

-

-

-

2

5

0,8

2,0

15

Anemona ranunculoides L.

1

3

-

-

1

2

2

5

2

4

-

-

1,0

2,5

16

Lamium purpureum L.

-

-

2

8

1

2

-

-

4

9

1

3

1,3

3,2

17

Veronica paniculata L.

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

2

5

0,5

1,2

∑N=

33

100

25

100

52

100

40

100

51

100

38

100

40,4

100

Легенда:
1, 2, 3, 4, 5, 6 – среднее значение видового обилия по повторностям,
7 – среднее значение видового обилия между повторностями.
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ORNITOFAUNA URBANĂ ŞI ROLUL EI ÎN MENŢINEREA

BIODIVERSITĂŢII

Natalia VASILAŞCU, cercetător ştiinţific
Andrei Munteanu, dr. în ştiinţe biologice
Institutul de Zoologie al AŞM
Prezentat la 29 iunie 2006

Summary: In this paper the role of urban bird fauna in maintaining of biodiversity is revealed. The urban
areas create a new environment, with specific parameters for animals in comparison to other ecosystem types.
In Chisinau 80 species of birds from 13 orders were registered. Passeriformae showed the highest quota of
the urban aviafauna (64,04%). From the total number of identified bird species 36,59 % (75 species) were
presented during summer; 40,00 % (82 species) – during spring and autumn and 23,41 % (48 species) –
during winter.
The most representative and the most diverse was the bird fauna of the green zone of the city, such as the
parks, botanic gardens, squares, alleys, etc. – for example in „Valea Morilor” park 71 species were observed
, in „Valea Trandafirilor” park – 70 species, at the dendrarium 69 species and the public garden „Ştefan cel
Mare” – 38 species, as these habitats offer favorable conditions to a wide range of species.

INTRODUCERE

MATERIALE ŞI METODE

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Menţinerea biodiversităţii, sintagmă
utilizată tot mai frecvent, ar putea fi
definită într-o formă simplă „ utilizarea
durabilă a resurselor naturale”.
Oraşul creează un mediu de viaţă
nou, specific după parametrii săi faţă
de alte tipuri de ecosisteme pentru lumea
animală. Aici se întâlnesc diverse biotopuri (arboricole, terestre, acvatice,
de luncă, construcţii de diverse înălţimi
etc.), asemănătoare cu cele naturale
care permit formarea şi conservarea
ornitofaunei urbane, component care
joacă un rol important în natură şi în
viaţa omului. Iată de ce în ultimii ani a
crescut brusc interesul faţă de studierea
ornitofaunei urbane, fapt confirmat în
numeroase lucrări [1-3]. Starea ornitofaunei urbane depinde în mod direct de
structura, vârsta şi distribuţia spaţiilor
verzi care oferă locuri de cuibărit şi
adăpost pentru diverse specii de păsări
în teritoriul oraşului.
Biotopurile din mediul urban, cum
ar fi parcurile, grădinile botanice, scuarurile, aleile etc. îndeplinesc funcţia
de “rezervate”, păstrând diversitatea
ornitofaunei, totodată contribuind la
distribuţia şi adaptarea animalelor în
oraş. Despre tematica respectivă sunt
scrise o serie de lucrări [4-6].

Cercetările
privind
menţinerea
biodiversităţii ornitofaunei urbane s-au
efectuat în oraşul Chişinău. Teritoriul
oraşului a fost divizat în câteva sectoare, au fost determinate traseele pentru estimarea efectivului numeric al
populaţiilor de păsări. Estimările efectivului numeric al păsărilor s-au efectuat în diferite perioade sezoniere,
pe parcursul anilor 2003 – 2005,
după metoda traseelor [7-9], care
prevede parcurgerea unui traseu
stabilit de o anumită lungime, cu o
viteză de cca 2-3 km/h.
Cercetările asupra procesului de
conservare a ornitofaunei din mediul urban au avut ca obiectiv definirea acestor relaţii, prin utilizarea
unor indici analitici:
Densitatea exprimă numărul absolut de indivizi ai unei specii, de pe o
anumită suprafaţă.
Formula de calcul a densităţii [10]
M= m/L*2d*A,
Indicele afinităţii estimează afinităţile
existente între speciile unui grup dintrun mediu stabilit pe baza preferinţelor
comune pentru aceleaşi condiţii de
viaţă. Cicanovschi seorens,
Formula de calcul a afinităţii [11]
CS= 2a / (a + b)+ (a + c)

În oraşul Chişinău, în decursul celor
şase sezoane fenologice (prevernal, vernal, estival, serotonial, autumnal, hiemal)
au fost înregistrate 89 de specii de păsări
care au o repartizare diferită în oraş.
Ca obiecte de cercetare au fost luate parcuri din diferite sectoare ale
oraşului, vizînd zona verde şi cartierele
locative.
Rezultatele cercetărilor asupra procesului de distribuţie a ornitofaunei în
diverse biotopuri din oraş sunt prezentate în tabelul 1.
În baza cercetărilor efectuate,
constatăm că în populaţiile de păsări
din biotopurile cercetate în teritoriul
municipiului Chişinău s-au înregistrat
peste 80 de specii de păsări întâlnite
în diferite perioade ale anului, cea mai
reprezentativă şi mai variată s-a dovedit a fi fauna păsărilor în zona verde
a oraşului, ca de exemplu parcurile,
grădinile botanice, scuarurile, aleile etc.
Parcul „Valea Morilor” - 71 de specii,
Parcul „Valea Trandafirilor” - 70, Dendrariu - 69, Grădina publică „ Ştefan
cel Mare” - 38 de specii. Biotopurile
respective îndeplinesc funcţia de “rezervate”, păstrând diversitatea ornitofaunei, totodată contribuind la distribuţia şi
adaptarea păsărilor în oraş.
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Tabelul 1

Repartizarea speciilor de păsări pe biotopuri
Biotopurile cercetate
Denumirea speciei
Gavia stellata
Ixobrychus minutus
Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Accipiter gentilis
Acccipiter nisus
Circus aeruginosus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Larus argentatus
Larus ridibundus
Columba livia domestica
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Athene noctua
Asio otus
Strix aluco
Tyto alba
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Galerida cristata
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava
Motacilla alba
Lanius collurio
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Bombacila garulus
Garulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Troglodytes troglodytes
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Sylvia hortensis

P.V.M
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

P.V.T
+
+
+
+
+
+

Dendrariu

P.Ş.C.M

Cartier
9 etaje

Cartier
5 etaje

Sector
particular

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curuca
Philloscopus collybita
Philloscopus sibilatrix
Philloscopus trochilus
Regulus regulus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Parus palustris
Parus major
Parus caeruleus
Parus ater
Remiz pendulinus
Sita europaea
Cerhtia familiaris
Passer montanus
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Pyrrhula pyrrhula
Coccotraustes coccotraustes
Carduelis chloris
Carduelis spinis
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Emberiza hortulana
Emberiza citrinela
Numărul de specii 89

Sectorul construcţiilor urbane, spre
deosebire de cel verde, e mai sărac în
specii, în cartierele cu cinci etaje - 39
de specii, în cartierele cu nouă etaje 33, în sectorul particular - 35 de specii.
Cartierele locative sunt biotopuri tipic
antropofile, influenţa factorului antropic, structura vegetaţiei săracă, prezenţa
în teritoriu a unor specii cu o dominanţă
absolută, de exemplu vrabia de casă
defavorizează habitarea altor specii de
importanţă ecologică în sectoarele locative. Aceştia sunt factorii ce duc la
micşorarea numărului de specii, în special a celor dendrofile.
Pentru estimarea afinităţii existente între speciile unui grup, pe baza
18
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

70

69

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
71

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

38

33

39

35

+

preferinţelor comune pentru aceleaşi
condiţii, s-a utilizat indicele de afinitate
cenotică (CS) [11].
Informaţia referitoare la valorile numerice ce exprimă cantitatea calculată
după indicele similitudinii obţinută pentru populaţiile de păsări din zona verde
a oraşului, privind diferite perioade, este
prezentată în figura 1. Conform rezultatelor obţinute, cele mai apropiate sunt
populaţiile păsărilor din Parcul „Valea
Trandafirilor” şi Parcul Dendrariu (0,85),
precum şi din Parcul „Valea Morilor” şi
Dendrariu (0,78). Aceste parcuri, având
o structură vegetală asemănătoare şi
destul de variată, au posibilitatea să
adăpostească un număr mare de specii

de păsări, oferindule condiţii favorabile
pentru adăpost şi hrană suficientă.
În ceea ce priveşte cartierele locative,
după indicele similitudinii specifice,
cele mai apropiate sunt populaţiile din
sectoarele cu blocuri de 2 – 5 etaje, 9 12 etaje (0,46), afinităţile existente între
grupele de specii din aceste cartiere se
datorează ogrăzilor înverzite din curţile
blocurilor şi vecinătatea scuarurilor din
aceste sectoare, care permit atragerea în
aceste biotopuri a mai multor specii de
păsări, comparativ cu sectorul particular şi zona industrială, unde numărul de
specii este mai mic, indicele de afinitate cenotică din sectorul particular şi
zona industrială constituie 0,48, ceea

cercetări ştiinţifice

Figura 1. Indicele similitudinii în parcurile din oraş

ce determină asemănarea dintre aceste
sectoare (figura 2).
Situaţia fenologică a avifaunei. Tabloul fenologic al ornitofaunei oraşului
Chişinău cuprinde: 33 specii sedentare
(34,38 % ), 41 specii de vară (42,71 %), 13
- de pasaj (13,54 % ) şi 9 specii oaspeţi
de iarnă (9,36 % ).
Din totalul speciilor identificate în
ornitofauna oraşului Chişinău sunt
prezente: vara – 36,59 % (75 specii),
primăvara şi toamna – 40,00 % (82 specii) şi iarna doar 23,41 % (48 specii).
Situaţia taxonomică a păsărilor identificate în oraşul Chişinău. Pe teritoriul
oraşului îşi fac apariţia cca 89 de specii
de păsări din 13 ordine: Gaviiformes- 1,
Ciconiiformes - 2, Anseriformes -2, Falconiformes - 5, Gruiformes - 2, Columbiformes - 4, Cuculiformes -1, Strigiformes-2, Apodiiformes - 1, Charadriiformes-2, Coraciiformes - 2, Piciformes-5, Passeriformes - 43 specii, acestea
reprezentând 33,46% din avifauna Moldovei. Ponderea cea mai mare în avifauna municipiului o deţin paseriformele
(64,04%) şi piciformele (6,74%).
Analizând starea ornitofaunei urbane şi evidenţiind care este rolul
spaţiilor verzi în menţinerea şi formarea biodiversităţii avifaunei din mediul
urban, este necesar a acorda o atenţie
deosebită protecţiei spaţiilor verzi din
raza oraşului ce servesc în calitate de
coridoare de pătrundere a păsărilor în
oraş şi, totodată, le oferă locuri de hrană
şi adăpost speciilor care le vizitează pe
parcursul anului.

în menţinerea biodiversităţii, datorită
prezenţei în teritoriu a spaţiilor verzi
cu o structură variată.
În oraşul Chişinău au fost întâlnite
89 specii de păsări ce fac parte din 13
ordine, ponderea cea mai mare în avifauna oraşului o deţin paseriformele
(64,04%) şi piciformele (6,74%).
Tabloul fenologic al ornitofaunei
Chişinăului cuprinde: 33 specii sedentare (34,38 % ), 41 specii de vară
(42,71 % ), 13 de pasaj (13,54 % ) şi 9
specii oaspeţi de iarnă (9,36 % ).
În perspectivă este posibil ca spaţiul
urban să servească în calitate de «oaze»
salvatoare a multor specii de păsări din
mediul natural, care, din cauza creşterii
presingului antropic, şi-au micşorat arealul şi sunt supuse riscului de dispariţie.
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CONCLUZII
Cercetările efectuate confirmă că
spaţiul urban joacă un rol semnificativ

Figura 2. Indicele similitudinii în cartiere locative
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Echinacea purpurea (L.) Moench. – plantă
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Abstract: The investigations report to influence of surface`s upkeer on the developments degree of
plants and the distinguish of the best conditions to obtain the raw matrerial and qualitative material
of the species Echinacea purpurea (L.) Moench.
Cuvinte cheie: Echinacea purpurea (L.) Moench., suprafaţă de nutriţie, productivitate, material
semincer, materie primă, nivel de vitalitate.

Introducere
La începutul secolului XXI s-a observat interesul sporit al populaţiei şi personalului medical faţă de preparatele medicinale de origine vegetală, de asemenea
şi faţă de practica îndelungată de utilizare a unui sortiment mare de plante. În
practica medicinală mondială se folosesc
circa 20 mii de specii de plante şi circa
30% de preparate se produc din materie
primă vegetală (Зaйко, Пучин, 2003).
Piaţa farmaceutică a Republicii
Moldova depinde, în mare măsură, de
importul fitopreparatelor şi al sortimentului solicitat de plante medicinale. Printre ultimele un loc important îl
ocupă specia Echinacea purpurea (L.)
Moench. – plantă ierboasă perenă din
familia Asteraceae. Partea aeriană şi
organele subterane ale acestei specii
s-au folosit timp îndelungat în medicina tradiţională a multor popoare. Cercetările efectuate pe parcursul ultimelor două decenii au confirmat că preparatele din planta respectivă sporesc
imunitatea organismului, micşorează
cazurile de infecţii ale aparatului respirator şi ale sistemului urinar, iar administrate extern sunt eficiente în tratamentul rănilor şi arsurilor (Гончарова,
20
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1977; Селезненко и Осетров, 1988;
Шелудько и Горбань, 1994). Planta
este inclusă în lista speciilor de perspectivă pentru tratarea prostatei (Кувaев и др., 1988).
E. purpurea este răspândită în flora spontană a Americii de Nord, unde
creşte pe solurile nisipoase din luncile râurilor. Datorită proprietăţilor
terapeutice preţioase sunt efectuate
încercări de a cultiva planta în diferite
zone pedoclimatice (Meньшова, 1988;
Порaда, 1994; Алехина, Комир, 1996;

Макарова и др., 1996; Анищенко
и др., 1998; Егошина и др., 2005;
Кирцова и др., 2005; Кшникаткина,
Гущина, 2005; Хасанова и др., 2005).
Pentru această specie este caracteristic un potenţial sporit nectaro-melifer pe
parcursul lunilor de vară-toamnă. Sunt
indicaţii că producţia de nectar constituie 60-100 kg/ha, sau 75-125 kg/ha
miere (Смык, Меньшова, 1989). Deci,
plantaţiile de E. purpurea pot servi în
calitate de sursă furajeră stabilă pentru
mobilizarea şi înmulţirea entomofau-
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nei folositoare. Pe parcursul realizării
fazei de înflorire, planta are un aspect
decorativ înalt apreciat datorită inflorescenţelor mari şi a unei game bogate
de culori ale florilor ligulate şi tubulare.
Cercetările au arătat că E. purpurea poate fi cultivată cu succes şi în condiţiile Republicii Moldova, unde plantele realizează fazele de înflorire şi fructificare abundente, iar calitatea materialului semincer
asigură extinderea culturii conform gradului de solicitare (Florea, Paşa, 2006).
Pentru obţinerea unei recolte sporite
de materie primă şi material semincer,
trebuie determinată suprafaţa optimală
de nutriţie a plantelor. Sunt numeroase
date care confirmă că recolta plantelor
tradiţionale depinde de suprafaţa aparatului asimilator şi de productivitatea
procesului de fotosinteză. Suprafaţa
aparatului asimilator poate fi mărită nu
numai pe calea ameliorării calităţii ecotopului (prin fertilizare, irigaţie), dar şi
prin manevrarea cu desimea semănăturilor (Сизов, 1965). Deci, suprafaţa
de nutriţie a plantelor este o pârghie
importantă pentru dirijarea activităţii
fotosintetice, iar, respectiv, şi a recoltei.
Pe exemplul unor specii de plante medicinale s-a constatat că în semănătu-

rile îndesite plantele tinere rezistă mai
bine la condiţii nefavorabile, iar la următoarele etape ontogenetice se observă autorărirea evidentă a semănăturilor (Перепечко, 1965; Антонов, 1979;
Сидельников, 2005). De aceea, scopul
nostru a fost determinarea suprafeţei
optimale de nutriţie a speciei E. purpurea pentru a evidenţia perspectiva
obţinerii materiei prime solicitate şi a
materialului semincer necesar.

velului superior de vitalitate, dacă este
egală (Q=m ± r) – nivelului mijlociu de
vitalitate şi dacă este mai mică (Q<m+r)
– nivelului jos de vitalitate (Марков,
1965; Марков, Казанцева, 1968).
Q – valoarea reală a caracterului;
m – valoarea medie a caracterului;
r – abaterea de la valoarea medie.
Rezultate şi discuţii

Majoritatea plantelor din populaţia
cultivată de E. purpurea, începând cu
anul al 2-lea, realizează fazele de înÎn calitate de material pentru cerceta- florire şi fructificare. Pe măsura creştere au servit plantele cu vârsta cuprinsă rii lăstarilor generativi, frunzele de la
între 2 şi 3 ani. Pentru plantele cu vârsta baza lor se usucă, iar după fructificare
de 2 ani s-au experimentat 3 variante: se usucă şi frunzele tulpinale. În cadrul
cu suprafaţa de nutriţie de 60 x 5 cm, lăstarilor brahimorfi (de la baza lăstari60 x 15 cm, şi 60 x 25 cm. Pe parcur- lor generativi) formarea frunzelor noi
sul realizării etapelor pregenerative în se prelungeşte până la sfârşitul verii, iar
cadrul populaţiilor cultivate se observă frunzele îmbătrânite se usucă. Deci, în
diferenţierea exemplarelor după di- fiecare rozetă se găsesc numai 6-8 frunmensiunile parametrilor habituali, ceea ze care asigură procesul de asimilare.
ce mărturiseşte că plantele corespund
Partea aeriană a plantei, recoltată la
diferitor niveluri de vitalitate. În cadrul faza înfloririi în masă, reprezintă matefiecărei variante s-au analizat câte 100 ria primă solicitată de industria farmaexemplare. Dacă valoarea caracterului ceutică. La această fază am determinat
respectiv a fost mai mare decât valoarea productivitatea plantelor în funcţie de
medie (Q>m + r), planta corespunde ni- suprafaţa de nutriţie (tabelele 1-9).
Tabelul 1
Valorile înălţimii plantelor (cm) din populaţia cultivată de Echinacea purpurea L. ( Moench.)

Vârsta plantaţiei

Suprafaţa de nutriţie
(cm)

60x5

2 ani
60x15

60x25

3 ani

-

Materiale şi metode

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

75,24±0,67
V=5,73
r=4,3
n=41

89,87±0,71
V=5,33
r=4,8
n=47

105,75±1,33
V=4,34
r=4,6
n=12

79,04±0,88
V=5,16
r=4,08
n=21

95,49±0,75
V=5,59
r=5,34
n=51

111,18±1,13
V=5,39
r=5,98
n=28

77,85±1,23
V=5,69
r=4,43
n=13

92,98±0,60
V=4,86
r=4,52
n=52

108,68±0,98
V=5,37
r=5,8
n=35

47,38±2,68
V=20,45
r=9,65
n=13

72,36±0,79
V=7,53
r=5,45
n=47

95,47±1,54
V=10,16
r=9,70
n=40

Datele obţinute indică că înălţimea plantelor, în toate grupele după nivelul de vitalitate, a fost cea mai mică în varianta
cu suprafaţa de nutriţie de 60x5 cm şi cea mai mare în varianta a doua (60x15 cm.). Plantele cu vârsta de 3 ani au avut
dimensiunile tulpinilor mai mici, în comparaţie cu plantele de 2 ani. După nivelul de vitalitate, în toate variantele, cele mai
multe plante au corespuns grupei a doua.
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Tabelul 2

Repartizarea plantelor după numărul de frunze pe tulpină
Vârsta plantaţiei

Suprafaţa de nutriţie (cm)

60x5

60x15
2 ani
60x25

3 ani

-

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt
20,0±0,71
V=71,0
r=1,42
n=4

10,75±0,21
V=12,67
r=1,36
n=42

14,15±0,19
V=10,03
r=1,42
n=54

11,66±0,24
V=11,41
r=1,33
n=30

16,58±0,24
V=11,82
r=1,96
n=64

21,5±0,66
V=7,58
r=1,63
n=6

12,39±0,28
V=12,91
r=1,6
n=33

16,2±0,19
V=9,06
r=1,45
n=52

21,06±0,32
V=5,86
r=1,23
n=15

9,91±0,28
V=16,04
r=1,59
n=32

15,02±0,19
V=8,43
r=1,34
n=48

18,83±0,26
V=5,89
r=1,11
n=18

Conform datelor prezentate vedem că numărul frunzelor pe tulpină este un caracter mai stabil şi variază puţin în funcţie de
suprafaţa de nutriţie, iar după nivelul de vitalitate cele mai multe exemplare ocupă poziţia mijlocie şi foarte puţine exemplare
corespund nivelului înalt.
Tabelul 3

Repartizarea plantelor după masa frunzelor de pe tulpină (g)
Vârsta plantaţiei

Suprafaţa de nutriţie (cm)

2 ani

3 ani

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

60x5

5,52±0,32
V=46,91
r=2,58
n=69

14,59±0,53
V=18,51
r=2,7
n=26

24,06±1,43
V=13,30
r=3,2
n=5

60x15

9,03±0,45
V=37,65
r=2,34
n=58

41,31±5,09
V=11,26
r=2,7
n=28

36,53±1,41
V=14,51
r=5,3
n=14

60x25

15,58±0,79
V=35,87
r=5,38
n=46

32,24±0,73
V=12,59
r=4,06
n=31

49,43±1,42
V=13,96
r=6,84
n=23

-

5,62±0,45
V=54,09
r=3,04
n=46

14,19±0,50
V=15,01
r=2,13
n=18

32,08±1,69
V=33,43
r=10,07
n=36

Grupa plantelor cu nivelul jos de vitalitate este mai numeroasă în toate variantele cu suprafaţa de nutriţie şi la diferite
vârste. Aceasta arată că cantitatea de precipitaţii a fost insuficientă pentru dezvoltarea mai viguroasă a aparatului asimilator.
Masa frunzelor se măreşte în funcţie de suprafaţa de nutriţie, dar numărul de plante la 1 m de rând este mai mare în prima
variantă, care asigură obţinerea cantităţii sporite de materie primă.
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Tabelul 4

Repartizarea plantelor după masa tulpinilor şi a lăstarilor laterali (g)
Vârsta plantaţiei

2 ani

3 ani

Suprafaţa de nutriţie (cm)

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

60x5

8,29±0,30
V=33,65
r=2,79
n=85

19,49±1,06
V=17,19
r=3,35
n=10

34,22±1,92
V=12,56
r=4,3
n=5

60x15

10,93±0,67
V=40,89
r=4,47
n=62

30,53±1,19
V=19,28
r=5,88
n=24

55,81±2,80
V=18,81
r=10,5
n=14

60x25

18,58±0,86
V=33,91
r=6,3
n=54

39,20±1,31
V=17,06
r=6,69
n=26

76,1±3,54
V=20,94
r=15,92
n=20

-

4,48±0,38
V=52,68
r=2,36
n=39

12,63±0,49
V=21,85
r=2,76
n=31

37,70±3,26
V=46,28
r=17,45
n=28

Masa tulpinilor sporeşte în variantele cu suprafaţa de nutriţie mai mare şi pe măsura creşterii nivelului de vitalitate.
Plantele cu nivelul de vitalitate mai mare le depăşesc pe cele din grupele precedente de două şi mai multe ori.
Tabelul 5

Repartizarea plantelor după masa organelor subterane (g)
Vârsta plantaţiei

2 ani

3 ani

Suprafaţa de nutriţie (cm)

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt
8,37±0,30
V=12,42
r=1,04
n=12

60x5

2,01±0,08
V=30,84
r=0,62
n=58

4,79±0,21
V=23,38
r=1,12
n=30

60x15

3,23±0,26
V=51,35
r=2,28
n=72

12,33±0,46
V=17,19
r=2,12
n=21

20,5±1,39
V=17,36
r=3,56
n=7

60x25

5,77±0,33
V=47,31
r=2,73
n=67

14,47±0,46
V=14,93
r=2,16
n=22

27,6±0,83
V=17,58
r=3,07
n=11

-

2,20±0,25
V=76,36
r=1,68
n=45

8,15±0,38
V=21,84
r=1,78
n=22

32,9±2,75
V=47,72
r=15,7
n=22

Masa organelor subterane este evident mai mare în varianta cu suprafaţa de nutriţie de 60x25 cm. Sistemul radicular al
plantelor cu vârsta de 3 ani a fost evident mai dezvoltat în grupa cu nivel înalt de vitalitate, însă numărul acestor plante în
populaţie este foarte redus.
Producţia reală de seminţe este în dependenţă directă de numărul lăstarilor generativi şi de numărul lăstarilor laterali
dezvoltaţi în cadrul lor. Datele obţinute pentru aceşti parametri sunt prezentate în tabelele 6 şi 7.
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Tabelul 6

Repartizarea plantelor după numărul de lăstari generativi
Vârsta plantaţiei

Suprafaţa de nutriţie (cm)

mijlociu

înalt

4,0
n=5

7,1
n=4

60x15

1,25±0,05
V=34,4
r=0,43
n=72

3,5±3,013
V=14,73
r=0,52
n=15

6,0±0,34
V=20,66
r=1,24
n=13

60x25

1,39±0,08
V=43,88
r=0,61
n=62

3,44±0,17
V=19,77
r=0,68
n=16

6,32±0,265
V=19,30
r=1,22
n=22

-

1,27±0,04
V=8,94
r=0,38
n=63

3,45±0,11
V=14,78
r=0,51
n=22

6,15±0,26
V=15,61
r=0,96
n=3

60x5

2 ani

3 ani

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos
1,2
n=91

Datele obţinute indică că în varianta cu suprafaţa de nutriţie de 60x5 cm 91% din exemplare au avut numai 1 sau 2 lăstari
generativi şi au constituit grupa cu nivel jos de vitalitate. La celelalte două grupe s-au referit 5 şi 4 exemplare, care nu au
importanţă la determinarea productivităţii. În variantele cu suprafaţa de nutriţie mai mare şi la plantele cu vârsta de 3 ani
au predominat, de asemenea, exemplarele cu 1-2 lăstari generativi, dar circa 1/3 de exemplare au corespuns grupelor cu
niveluri mijlociu şi înalt de vitalitate. Aceste date confirmă că suprafaţa de nutriţie are foarte mare importanţă pentru sporirea
potenţialului reproductiv al speciei.
Tabelul 7
Repartizarea plantelor după numărul de lăstari laterali
Vârsta plantaţiei

Suprafaţa de nutriţie (cm)

2 ani

3 ani

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

60x5

1,68±0,05
V=23,21
r=0,39
n=64

3,22±0,08
V=14,91
r=0,48
n=32

5,750,43
V=14,96
r=0,86
n=4

60x15

1,68±0,09
V=28,57
r=0,48
n=25

3,38±0,08
V=1,44
r=0,49
n=34

7,21±0,47
V=37,58
r=2,71
n=33

60x25

4,61±0,21
V=35,36
r=1,63
n=64

9,7±0,28
V=15,47
r=1,51
n=29

15,70±0,66
V=11,15
r=1,75
n=7

-

2,28±0,26
V=65,35
r=1,49
n=32

4,5±0,19
V=11,77
r=0,53
n=8

8,36±0,85
V=33,73
r=2,82
n=11

După acest caracter majoritatea plantelor ocupă primele două grupe cu niveluri jos şi mijlociu de vitalitate. Suprafaţa de
nutriţie nu a stimulat esenţial mărirea numărului de lăstari laterali. Numai circa 50% din plantele cu vârsta de 3 ani au dezvoltat
lăstari laterali. Prin urmare, aceste plante corespund etapei de vârstă postgenerativă cu potenţialul reproductiv redus evident.
Calculele au arătat că în cadrul populaţiei cultivate de E. purpurea nu toţi lăstarii generativi (inclusiv cei laterali) se termină
cu inflorescenţe dezvoltate. De aceea, am determinat numărul de inflorescenţe în variantele respective (tabelul 8).
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Tabelul 8

Repartizarea plantelor după numărul de inflorescenţe
Vârsta plantaţiei

2 ani

3 ani

Suprafaţa de nutriţie (cm)

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

60x5

1,42±0,08
V=35,92
r=0,51
n=38

3,49±0,07
V=14,33
r=0,5
n=47

6,13±0,38
V=23,82
r=1,46
n=15

60x15

2,96±0,14
V=34,46
r=1,02
n=49

6,48±0,19
V=16,82
r=1,09
n=33

12,27±0,76
V=26,32
r=3,23
n=18

60x25

5,02±0,21
V=27,68
r=1,39
n=45

10,12±0,25
V=14,42
r=1,46
n=34

19,52±0,88
V=20,28
r=3,96
n=21

-

1,32±0,07
V=36,36
r=0,48
n=43

3,9±0,16
V=18,46
r=0,72
n=20

7,89±0,65
V=37,26
r=2,94
n=29

Datele obţinute indică că, o dată cu mărirea suprafeţei de nutriţie, creşte numărul inflorescenţelor în cadrul fiecărui exemplar.
Producţia plantelor cu vârsta de 3 ani este aproape egală cu a celora din varianta cu cea mai mică suprafaţă de nutriţie. În
grupele cu nivel mai înalt de vitalitate la plante s-au constatat circa de 2 ori mai multe inflorescenţe, în comparaţie cu grupa
precedentă.
Tabelul 9

Repartizarea plantelor după masa inflorescenţelor unui exemplar (g)
Vârsta plantaţiei

2 ani

3 ani

Suprafaţa de nutriţie (cm)

Grupele de plante după nivelul de vitalitate
jos

mijlociu

înalt

60x5

2,76±0,14
V=42,03
r=1,16
n=71

6,38±0,23
V=17,08
r=1,09
n=23

11,78±0,52
V=10,69
r=1,26
n=6

60x15

4,55±0,24
V=47,69
r=2,17
n=68

13,09±0,57
V=19,86
r=2,6
n=20

24,09±2,17
V=31,21
r=7,49
n=11

60x25

5,92±0,26
V=24,49
r=1,45
n=36

11,70±0,36
V=16,92
r=1,98
n=30

22,55±1,31
V=33,79
r=7,62
n=34

-

1,12±0,13
V=64,28
r=0,72
n=31

4,33±0,17
V=19,39
r=0,84
n=23

11,75±1,36
V=48,51
r=5,7
n=18

Conform datelor obţinute, vedem că masa inflorescenţelor se măreşte în variantele cu suprafaţa de nutriţie mai mare.
Aceasta se referă la grupa plantelor cu nivel de vitalitate jos şi are loc pe contul numărului de inflorescenţe care creşte cu
mărirea suprafeţei de nutriţie. În următoarele grupe, după nivelul de vitalitate, valorile mai mari ale masei inflorescenţelor
se referă numai la varianta cu suprafaţa de nutriţie de 60x15 cm. Micşorarea masei inflorescenţelor în varianta cu cea mai
mare suprafaţă de nutriţie s-a obţinut pe contul predominării inflorescenţelor cu dimensiuni mai mici. Valorile mici ale masei
inflorescenţelor la plantele cu vârsta de 3 ani indică neperspectiva cultivării plantei pe acelaşi teren mai mult de 2 ani.
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Concluzii
1. În populaţia cultivată de Echinacea purpurea (L.) Moench. se observă
diferenţierea plantelor după diferite caractere. Aceasta confirmă gradul avansat de adaptare a speciei pentru a folosi
la maximum resursele biotopului.
2. Mărirea suprafeţei de nutriţie influenţează pozitiv asupra gradului de
dezvoltare a plantelor. Valorile caracterelor productivităţii (cu excepţia numărului de lăstari generativi) sunt mai
mari în varianta cu suprafaţa de nutriţie
de 60x25 cm. Ultima a favorizat evident dezvoltarea lăstarilor laterali.
3. Plantele cu vârsta de 2 ani garantează obţinerea materialului semincer
necesar şi a materiei prime solicitate.
Valorile mai mici ale caracterelor plantelor cu vârsta de 3 ani indică neperspectiva cultivării acestei specii pe acelaşi teren mai mult de 2 ani.
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FLORICULTURA NAŢIONALĂ – PROBLEME,
PERSPECTIVE, CONTRIBUŢII

Victor SAVA
doctor habilitat în biologie,
şeful Laboratorului Floricultură
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.

Abstract: In the paper the importance of the floriculture for the national economy of the Republic of Moldova is given.
The floriculture plays an important role into ensuring of the population with different decorative plants (cut flowers), the
decoration of the green spaces (parks, squares, boulevards, housing quarters, administrative institutions etc.) and also of the
interiors urban and rural.
Actually, our branch is based on the plant decorative import from some European countries. For further development of
the National Floriculture is need of one Management, Economical and Technological System of actions for revitalizing the
branch of floriculture. Thus, the productivity increasing and economical efficiency of floricultural production, oriented for the
town improvement will improve the environment, the increasing cut flower production and green spaces. The main objectives
for stabilizing the development of national floriculture are emphasized.
Schimbările social-economice, din
ultimul timp, au lăsat o amprentă negativă asupra tuturor ramurilor economiei naţionale ale republicii, stabilizate şi
echilibrate organizaţional şi tehnologic
în trecutul apropiat. Această situaţie
catastrofală n-a putut să nu se răsfrângă şi asupra floriculturii republicii.
Floricultura, ca ramură a horticulturii, are menirea să asigure populaţia
republicii cu plante-flori decorative,
destinate pentru amenajarea spaţiilor
verzi (parcuri, scuaruri, bulevarde, cartiere locative etc.) şi, ce-i foarte important, să ofere populaţiei flori tăiate, din
care se fac buchete, compoziţii, coşuri
şi ghivece cu flori, de o frumuseţe extraordinară. Această ramură înalt profitabilă asigură, pe tot parcursul anului,
obţinerea unor venituri considerabile
pe unitate de suprafaţă şi folosirea raţională a forţei de muncă.
Floricultura Moldovei a avut o dezvoltare ascendentă în perioada anilor
1977-1991, când în acest domeniu
funcţiona Asociaţia agro-industrială
(A.A.I.) „Victoria”, de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Moldova, în componenţa căreia funcţionau 15 gospodării specializate pentru producerea plantelor decorative
pentru flori tăiate (1), a materialului

semincer şi săditor (2), amenajarea
spaţiilor verzi şi interiorului (3). Pe
lângă A.A.I. „Victoria” mai funcţiona
o firmă comercială, care îngloba un
sistem de magazine, raţional amplasate pe întreg teritoriul republicii, care
comercializau flori tăiate, seminţe şi
plante decorative pentru ornamentarea încăperilor. În perioada respectivă, A.A.I. „Victoria” producea anual
70-75 mln. unităţi de flori tăiate, care
se comercializau pe piaţa internă şi
cea externă. Un aport semnificativ în
cultivarea plantelor decorative pentru
flori tăiate l-a avut sectorul privat,
adică gospodăriile auxiliare din localităţile rurale.
În perioada de tranziţie la economia de piaţă, A.A.I. „Victoria” s-a
destrămat, şi, ca rezultat, gospodăriile care intrau în componenţa acestei
asociaţii, s-au reprofilat. Actualmente, producţia de flori autohtone s-a
redus substanţial. Cu regret, necesităţile pieţei interne în producţie floricolă, preponderent, sunt satisfăcute
prin importarea plantelor decorative
(Olanda, Polonia, Turcia, Israel etc.)
şi de gospodăriile auxiliare ale sectorului privat. Dintre florile de preferinţă, importate pe pieţele republicii, o
pondere mare o au garoafele, tranda-

firii, crinii, crizantemele, lalelele etc.
Reieşind din datele oficiale, pe ultimii ani, privind producerea şi importul în republică a florilor tăiate, am
stabilit că necesarul minim pe an de
flori tăiate constituie cca 12 mln. unităţi, ori câte 3 flori pentru 1 persoană, ceea ce asigură populaţia cu doar
16,7 %. În realitate, pe piaţa internă
se comercializează un volum mult
mai mare de flori tăiate, condiţionat
de importul ilegal al acestei producţii. În conformitate cu normele optime de 9 flori tăiate/1 persoană/an, recomandate anterior, volumul anual de
plante decorative pentru satisfacerea
necesităţilor florale ale populaţiei urmează a fi de cca 32-35 mln. unităţi.
Cantitatea indicată de flori tăiate poate fi produsă în Moldova şi un volum
real de cel puţin 10-15 mln. unităţi
poate fi propus pentru export.
Spre regretul nostru, în ultimii ani,
de producerea florilor tăiate nu se
ocupă, practic, nici o întreprindere
specializată. Acest gen de activitate
se practică, îndeosebi, în gospodăriile
auxiliare ale populaţiei şi în unele firme specializate. S-a redus, de asemenea, atât sortimentul, cât şi producţia
de plante decorative, destinate pentru
amenajarea spaţiilor verzi. Parcurile
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şi scuarurile din localităţile urbane
ale republicii, în majoritatea cazurilor, sunt lipsite de plantele decorative,
care, în fond, creează fundalul ornamental arhitectural-peisager. În obţinerea şi creşterea acestor plante decorative sunt antrenate un număr limitat
de organizaţii. De exemplu, în mun.
Chişinău – Grădina Botanică (Institut)
a A.Ş.M. şi Întreprinderea municipală „Parcul dendrariu”. La Bălţi – S.A.
„Codru Nord”, SRL „Floribel”, iar în
or. Orhei – S.A. „Euroflora-com”. O
bună parte din plantele decorative se
cresc în sectoarele individuale. Organizaţiile sus-menţionate nu pot face
faţă cerinţelor actuale. Speciile şi soiurile de plante decorative nu corespund
pe deplin cerinţelor sporite ale consumatorilor. În prezent, în ramura floriculturii naţionale nu există un sistem
organizat de producere şi multiplicare
a materialului săditor şi semincer de
plante decorative. Grădina Botanică a
A.Ş.M., care se ocupă cu introducerea
şi ameliorarea plantelor decorative,
autohtone şi alohtone, nu are posibilitatea de a multiplica şi implementa
speciile şi soiurile foarte perspective
(FP) şi perspective (P), destinate pentru amenajarea spaţiilor verzi şi pentru
flori tăiate. Din cauza lipsei de mijloace financiare nu este posibilă editarea
„Sortimentului de plante decorative,
destinate pentru amenajarea spaţiilor
verzi şi interioarelor”. Actualmente,
floricultura naţională, practic, se limitează într-o susţinere de rang ştiinţific
adecvat. Cercetări ştiinţifice în acest
domeniu efectuează numai Laboratorul de Floricultură al Grădinii Botanice
a A.Ş.M., care se confruntă cu o lipsă
de cadre ştiinţifice naţionale şi nu dispune de o bază materială respectivă.
În această ramură, foarte importantă
pentru economia naţională a republicii, instituţiile de învăţământ superior
nu pregătesc cadre naţionale la specialitatea dată. Limitată este şi instruirea
muncitorilor calificaţi în acest domeniu. Situaţia care s-a creat actualmente
în ramura floriculturii impune necesitatea elaborării şi implementării unui
sistem de acţiuni concrete de ordin
organizatoric, economic şi tehnologic,
menit să asigure revitalizarea floriculturii naţionale, cu scopul sporirii
productivităţii şi eficienţei economice
a producţiei floricole atât pentru ame28
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najarea spaţiilor verzi şi a florilor tăiate (uz intern), cât şi pentru pregătirea
materialului floricol, eurostandardizat,
pentru export (uz extern).
Ţinând cont de concepţiile expuse
mai sus, bazate pe experienţa acumulată, a valorilor ştiinţifico-practice, obţinute pe parcursul multor ani, inclusiv
reieşind din studiul analitic, multilateral şi detaliat, al situaţiei în floricultura
naţională actuală, înaintăm următoarele obiective operaţionale:
• Asigurarea populaţiei republicii, pe
tot parcursul anului, cu flori tăiate, material săditor pentru amenajarea spaţiilor verzi, precum şi cu plante ornamentale pentru decorarea interiorului.
• Perfecţionarea şi îmbogăţirea sortimentului de plante decorative, autohtone şi alohtone, reieşind din cerinţele
pieţelor de desfacere (cerere şi ofertă)
internă şi externă.
• Reanimarea treptată a fostelor întreprinderi specializate şi crearea noilor unităţi de producţie şi comercializare, asigurând astfel amplasarea integral-raţională a acestora pe teritoriul
republicii.
• Asigurarea ramurii floriculturii naţionale cu un suport ştiinţifico-experimental adecvat şi cu cadre naţionale
calificate în domeniul floriculturii atât
în teren deschis, cât şi protejat.
• Aprovizionarea republicii cu material semincer şi săditor de plante decorative, pe contul producţiei autohtone.
• Reducerea considerabilă a importului şi extinderea exportului de flori
tăiate.
• Perfecţionarea sortimentului de
plante decorative, reieşind din cerinţele pieţei interne, prin obţinerea noilor
soiuri, atragerea şi introducerea noilor
specii şi soiuri din alte regiuni fitogeografice, rezistente la condiţiile pedoclimatice ale Moldovei.
• Organizarea, în baza unui sistem centralizat, a producţiei de flori
tăiate, material semincer şi săditor,
destinat pentru amenajarea spaţiilor
verzi, precum şi a plantelor ornamentale pentru amenajarea interiorului, în baza tehnologiilor avansate,
cu un consum mai redus de resurse energetice, orientat spre obţinerea unei producţii mult profitabile.
• În baza cercetărilor ştiinţificopractice în domeniul introducerii şi
ameliorării plantelor decorative, în

condiţiile pedoclimatice ale Republicii
Moldova, efectuate în Grădina Botanică a A.Ş.M., de editat „Sortimentului
de plante decorative, destinate pentru
amenajarea spaţiilor verzi şi interioarelor”.
• Organizarea pregătirii cadrelor cu
studii superioare şi medii speciale în
republică în domeniul floriculturii,
precum şi perfecţionarea cadrelor ramurale prin diversificarea formelor de
instruire continuă.
• Optimizarea suprafeţelor de cultivare a plantelor decorative, de teren
deschis şi protejat, precum şi a structurii producţiei floricole, în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă,
majorând ponderea celor mai solicitate şi profitabile.
• Susţinerea, pe toate căile, a proceselor de asociere şi cooperare a
producătorilor de flori, promovarea
propunerilor şi intereselor asociaţiilor
profesionale de profil.
Integrarea cu succes a ramurii floriculturii în economia naţională a republicii se va solda cu efecte economice, sociale şi ecologice reale. Concomitent cu majorarea suprafeţelor
de cultivare a plantelor decorative, în
teren deschis şi protejat, aplicând tehnologii avansate, se vor reduce cheltuielile de producţie, contribuind astfel la reducerea preţului pe 1 unitate
şi sporirea rentabilităţii producţiei de
plante decorative. Sporirea productivităţii plantelor decorative şi modernizarea tehnologiilor de cultivare vor
reduce evident cheltuielile de muncă
pe 1 unitate de producţie. Creşterea
suprafeţelor de cultivare şi extinderea
reţelei de comercializare a producţiei
floricole vor contribui la crearea locurilor de muncă, se vor solda cu mărirea veniturilor populaţiei, precum şi
vor spori soluţionarea altor probleme
sociale din mediul urban şi rural.
Dezvoltarea în creştere a floriculturii
naţionale, bazată pe aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare a plantelor
decorative, va permite exploatarea mai
eficientă a terenurilor agricole, extinderea suprafeţelor spaţiilor verzi, fapt
ce va contribui pozitiv la îmbunătăţirea
mediului ambiant al localităţilor urbane şi rurale.
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REZERVAŢIILE ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:

ÎNTRE MIT ŞI REALITATE

Mihail COCA,
şeful Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate,
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 1538 – XIII din 25 februarie 1998 „Privind fondul ariilor naturale protejate de stat”
(în continuare – Legea 1538 / 1998), Republica Moldova are cinci rezervaţii ştiinţifice (în continuare - RŞ) – „Codru”,
„Iagorlîc”, „Prutul de Jos” , „Plaiul Fagului” şi „Pădurea Domnească”.
I. Cadrul instituţional
Articolul 2 al Legii 1538 / 1998 califică
RŞ drept „spaţiu biogeografic terestru
şi/sau acvatic de importanţă naţională
cu statut de instituţie de cercetări ştiinţifice, destinat menţinerii intacte a
obiectelor şi complexelor naturale,
conservării biodiversităţii, elaborării bazelor ştiinţifice de protecţie a mediului”.
Ceea ce este în deplină corespundere cu criteriile stabilite de Comisia Mondială pentru Ariile Protejate (WCPA) a
Uniunii Internaţionale de Conservare
a Naturii (UICN) pentru categoria Ia.
Strict Nature Reserve: protected area
managed mainly for science (Rezervaţii Naturale Stricte: arii protejate
administrate în special pentru ştiinţă).
Una dintre cerinţele de bază pe care
trebuie să le îndeplinească această categorie de arii protejate este:
The area should be significantely

Clasificarea şi
denumirea

Subordonarea

free of direct human intervention (Aria
trebuie să fie protejată esenţial de impactul antropogen/uman).
Obiective ale managementului constituie:
- to preserve habitats, ecosystems
and species in as indisturbed a state
as possible (conservarea habitatelor,
ecosistemelor şi speciilor într-o stare pe
cît este posibil de nepericlitată);
- avoidable acces is excluded (excluderea pe cît este posibil a oricărui acces);
- to limit public acces (limitarea accesului publicului).
Acesta este punctul de plecare pentru
căutarea răspunsului la afirmaţia expusă
în titlul articolului.
În cele ce urmează vom examina prevederile legale referitoare la statutul şi regimul de protecţie al RŞ.

Legea 1538 / 1998

HG 557 / 2001

RŞ:

RNS:

Codru

Codrii

Iagorlîc

-

Prutul de Jos

Prutul de Jos

Plaiul Fagului

Plaiul Fagului

Pădurea Domnească

Autoritatea centrală de
mediu (art. 23 şi anexa
nr. 1)

II. Statutul şi regimul de protecţie
Actualele RŞ au fost create în perioada
anilor 1971 – 1993, cu statut de rezervaţii
de stat.
În tabelul de mai jos sînt specificate
clasificarea, denumirile şi subordonarea
acestor complexe naturale conform actelor legislative şi normative în domeniu.
1
Hotărîrea nr. 310 din 27.09.71 privind
crearea Rezervaţiei silvice de stat „Codrii”. Subordonarea la momentul creării –
Comitetul de Stat al Sovietului Miniştrilor
al R.S.S.Moldoveneşti pentru gospodăria
silvică.
2
Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al
R.S.S. Moldoveneşti nr. 34 din 15.02.88
cu privire la crearea Rezervaţiei de stat
„Iagorlîc”. Subordonarea la momentul
creării – Comitetul de Stat al R.S.S.Moldoveneşti pentru protecţia naturii.
3
Hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova
nr. 209 din 23.04.91 cu privire la crearea

HG 569 / 2005

Alte acte normative

RN:
Codrii

RSS „Codrii” 1

-

RS „Iagorlîc”

Prutul de Jos

RS „Prutul de Jos” 3

Plaiul Fagului

RNS „Plaiul Fagului” 4

Pădurea Domnească

Pădurea
Domnească

RNS „Pădurea
Domnească” 5

Autoritatea centrală în
domeniul silviculturii (pct.
10, anexa nr. 2)

Autoritatea
administrativă
centrală în
domeniul
silviculturii (anexă)

Vezi mai jos –
exponenţii 1-5

2
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Rezervaţiei de stat „Prutul de Jos”. Subordonarea la momentul creării – Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale al
R.S.S.Moldova.
4
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 167 din 12.03.92 cu privire la
crearea rezervaţiei naturale de stat „Plaiul Fagului”. Subordonarea la momentul
creării - Departamentul de Stat pentru
Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse
Naturale al Republicii Moldova.
5
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 2.07.93 cu privire la crearea Rezervaţiei naturale de stat „Pădurea
Domnească”. Subordonarea la momentul
creării - Departamentul de Stat pentru
Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse
Naturale al Republicii Moldova.
Abrevieri: HG – Hotărîre de Guvern,
RNS – rezervaţie naturală de stat, RN
– rezervaţie naturală, RSS – rezervaţie
silvică de stat, RS – rezervaţie de stat.
Obiectivul prioritar şi sarcinile RŞ sunt
expuse în art. 20, 21 şi 24 ale Legii 1538
/ 1998:
Art. 20. - (1) Terenurile şi bazinele acvatice din componenţa rezervaţiilor ştiinţifice
(…) se sustrag din circuitul economic (…).
Art. 22. - Rezervaţia ştiinţifică are ca
obiectiv prioritar protecţia mediului, efectuarea de cercetări ştiinţifice, educarea şi
instruirea ecologică a populaţiei.
Art. 24. - Rezervaţia ştiinţifică are următoarele sarcini:
a) conservarea biodiversităţii şi menţinerea complexului său natural în afara
impactului antropic;
b) conservarea staţiunilor terestre şi a
habitatelor acvatice (biotopurilor terestre
şi acvatice);
c) efectuarea de cercetări ştiinţifice;
d) aplicarea realizărilor ştiinţei din domeniul ariilor naturale protejate şi realizarea programelor ecologice;
e) ţinerea analelor naturii;
f) efectuarea monitoringului ecologic.
Art. 26 al Legii 1538 / 1998 stabileşte
restricţii privind activităţile care pot conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a proceselor naturale, cum ar fi:
a) lucrările de instalare a reţelelor de
termoficare, liniilor de transport electric,
lucrările hidroameliorative şi de altă natură, care conduc la deteriorarea echilibrului ecologic;
b) explorarea şi extragerea resurselor
naturale, cu excepţia celor de importanţă
naţională (petrol, gaze naturale), cu condiţia respectării cerinţelor speciale de protecţie a mediului înconjurător stabilite de
către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
mediului înconjurător;
c) administrarea de îngrăşăminte minerale, ierbicide, pesticide şi de alte substanţe chimice nocive;
d) deplasarea vehiculelor pe căile terestre şi acvatice altele decît cele de uz comun şi parcarea lor în locuri neamenajate
în astfel de scopuri;
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e) păşunatul, vînatul, pescuitul sau cositul neautorizat, precum şi distrugerea
cuiburilor, vizuinilor, ascunzişurilor, muşuroaielor şi altor sălaşe de animale;
f) colectarea speciilor de plante şi animale în stare vie şi prelucrată, precum
şi a unor părţi ale acestora, cu excepţia
colectării lor în scopuri ştiinţifice şi, după
caz, muzeistice;
g) recoltarea plantelor medicinale, florilor, fructelor, pomuşoarelor, ciupercilor,
stufului, papurii, vătămarea arborilor;
h) tăierile rase;
i) introducerea unor noi specii de plante
şi animale;
j) arderea pajiştilor, a stufului şi a papurii, aprinderea rugurilor, orice formă de
odihnă a populaţiei;
k) aflarea persoanelor străine, cu excepţia lucrătorilor ştiinţifici din alte instituţii
şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale care au permis.
Totodată, prin art. 25 al Legii 1538 /
1998 sunt stabilite unele excepţii cu referire la anumite activităţi, fiind permise:
a) lucrările de regenerare şi reconstrucţie ecologică;
b) derularea măsurilor de apărare contra incendiilor;
c) efectuarea măsurilor de profilaxie veterinară şi sanitară;
d) reglarea selectivă a numărului de
animale pentru menţinerea echilibrului
ecologic;
e) păşunatul şi strîngerea fînului de către salariaţii rezervaţiei, conform regulamentului acesteia;
f) tăierile de igienă, de îngrijire şi de regenerare a pădurilor;
g) construcţia de locuinţe de serviciu
pentru personalul ştiinţific al rezervaţiei;
h) alte activităţi ce nu contravin sarcinilor rezervaţiei, aprobate de consiliul ei
ştiinţific şi coordonate cu autoritatea centrală pentru mediu.
Art.27. În rezervaţia ştiinţifică se creează zonă cu protecţie integrală unde
se efectuează numai cercetări ştiinţifice.
Această zonă cuprinde cel puţin 20% din
teritoriul rezervaţiei. Ea poate fi situată pe
unul sau pe cîteva sectoare din aria rezervaţiei, în funcţie de suprafaţa sa şi de
tipurile ecosistemelor.
III. Analiza comparativă între cerinţele UICN şi Legea 1538 /1998. Concluzii
Prin Legea 1538/ 98 nu s-a respectat
integral principiul şi obiectivul managementului.
În perimetrul RŞ sînt permise activităţi
incompatibile cu statutul de RŞ, inclusiv
cel expus în noţiunea de „rezervaţie ştiinţifică” (vezi art. 2).
La drept vorbind, se poate considera
că statutul de RŞ îl deţine numai zona
cu protecţie integrală, care trebuie să
constituie nu mai puţin de 20 % din
suprafaţa R.Ş. Acest fapt este absolut
incorect. Protecţia integrală trebuie să fie

asigurată pentru toată suprafaţa RŞ. Cu o
singură condiţie: dacă toate habitatele şi
ecosistemele incluse în R.Ş. mai sînt reprezentative din punct de vedere ştiinţific
şi corespund cerinţelor UICN.
Care sînt cerinţele faţă de RŞ în ţările
vecine?
România. Conform Ordonanţei de
urgenţă nr. 236 din 24.11.2000, privind
regimul ariilor naturale protejate (…): Managementul rezervaţiilor ştiinţifice asigură
un regim strict de protecţie prin care habitatele naturale sînt păstrate într-o stare
pe cît posibil neperturbată. În rezervaţia
ştiinţifică se pot desfăşura numai cercetări ştiinţifice.
Republica Moldova. O serie de acte
normative şi legislative contradictorii privind statutul RŞ.
Astfel, conform Legii 1538/1998, RŞ
trebuie să se afle în subordonarea autorităţii de mediu.
Pe de altă parte, există 5 hotărîri de Guvern prin care aceste complexe naturale
au fost declarate rezervaţii (cu diferite titluri
– vezi tabelul de mai sus). Cred că toţi înţeleg că aceasta reprezintă un paradox. Aşa
ceva nu trebuie să existe. O dată cu intrarea în vigoare a Legii respective aceste
hotărîri de Guvern trebuiau abrogate timp
de un an, după cum specifică dispoziţiile
finale şi tranzitorii ale Legii. Sau, trebuie
să existe prevederi legale care ar stipula
faptul că orice act normativ poate fi aplicat
(este în vigoare) numai în măsura în care
nu contravine unui alt act mai superior.
Totodată, înţelegem că ceea ce numim
astăzi rezervaţie ştiinţifică, de fapt, nu
este rezervaţie ştiinţifică.
Şi atunci care poate fi ieşirea din această situaţie controversată?
De a analiza situaţia de pe poziţii ştiinţifice, pornind de la două momente esenţiale.
1. Dacă aceste complexe naturale se
administrează (se exploatează) de mai
mulţi ani în regim de rezervaţie naturală şi,
mai ales, cu excepţiile expuse în art. 25 al
Legii 1538/1998, corespund acestea oare
astăzi statutului de rezervaţie ştiinţifică?
2. Dacă a fost respectat art. 27 al Legii 1538/1998, am putea spune apriori că
statutului de rezervaţie ştiinţifică i-ar putea corespunde doar zonele cu protecţie
integrală.
În concluzie, s-ar putea afirma că în
urma unei analize profunde şi multilaterale, bazată pe investigaţiile ştiinţifice de
ultimă oră, anumite terenuri din actualele
rezervaţii ştiinţifice şi-ar putea păstra statutul de rezervaţie ştiinţifică, pentru celelalte stabilindu-se statutul de rezervaţie
naturală.
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Introducere
Actualmente, fundamentele filozofice ale conservării diversităţii biologice se bazează pe câteva aserţiuni, şi
anume: diversitatea speciilor trebuie
prezervată; extincţia speciilor datorită
activităţilor antropice trebuie prevenită; interacţiunile complexe ale speciilor
în comunităţile naturale trebuie menţinute; evoluţia noilor specii trebuie să
fie asigurată; diversitatea speciilor are
valoare pentru fiecare individ şi pentru
întreaga comunitate umană.
România mai păstrează încă o mare
varietate de peisaje puţin transformate de activităţile umane. Ocrotirea lor
se impune nu numai pentru a salva
asociaţii vegetale şi specii de animale
valoroase, ci şi pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile.
În România, biodiversitatea este ridicată (circa 3700 specii de plante şi
aproape 33800 specii animale), reflex
al poziţiei sale geografice. Studiile
efectuate în cadrul Programului Corine-Biotops au identificat 783 tipuri
de habitate (13 de coastă marină, 89
de zone umede, 196 de pajişti, 206 de
pădure, 54 de mlaştină, 90 de stâncării şi nisipuri şi 135 agricole). La etapa
actuală impactul antropic exercitat asupra diversităţii taxonomice a vegetaţiei
şi faunei este foarte mare. Activităţile
umane erodează resursele biologice
şi reduc biodiversitatea. Declinul biodiversităţii este urmarea activităţilor
agricole şi silvice intensive, parţial industrializate, fragmentării avansate a
habitatelor naturale prin infrastructură
şi urbanizare, poluarea apei şi aerului şi
dezvoltarea turismului. Acest declin se

observă la nivelul ecosistemelor (pierderea de habitate), habitatelor (pierdere
de specii) şi speciilor (pierdere de populaţii şi declinul abundenţei).
Din istoricul măsurilor
ecoprotective
Din secolul al XIX-lea se păstrează primele acte normative şi societăţi
ştiinţifice care au impulsionat acţiunile
de protecţie a naturii.
Grija faţă de pădure este ilustrată de
„Pravila” din 1843 din Moldova. În
1867 „Consiliul general de agricultură, forestierie, mineralogie şi geologie”
trebuia să fie consultat în acţiunile referitoare la „exploatarea, conservarea şi
plantarea pădurilor”.
Inginerul silvic Petre Antonescu, la
cel de-al VIII-lea Congres Internaţional
de Agricultură şi Silvicultură (Viena,
1907), a abordat problema ocrotirii naturii, insistând asupra protecţiei peisajelor forestiere. Tot el, încă din 1881, considera pădurile Letea şi Caraorman din
Delta Dunării ca având „reputaţie europeană”. Lui îi datorăm şi prima definiţie
a noţiunii de „monument natural”, prin
care se înţeleg „formaţiunile, fără intervenţia omului, de pe suprafaţa sau din
interiorul pământului, cum sunt arborii,
stâncile şi grupele de stânci, cursurile de
apă, peşterile, porţiunile de păduri aflate
în stare virgină, turbăriile, locurile unde
cresc plante rare” (1908, pag. 114).
În anii 1913-1914, Gr. Antipa propune ocrotirea egretei albe, I. Prodan
propune ocrotirea speciei Goebelia
alopecuroides de la Babadag, iar A.
Popovici-Bâznoşanu a arbustului Ephedra distachya.

Pe tărâmul ocrotirii naturii româneşti sunt deosebit de valoroase contribuţiile prof. Al. Borza (1877-1971)
de la Universitatea din Cluj. Acesta,
încă din 1916, publica articole pentru
sensibilizarea publicului în ce priveşte necesitatea ocrotirii naturii în unele
regiuni, ca de exemplu munţii Retezat
şi Făgăraş. În 1923, Borza a cerut Ministerului Agriculturii şi Domeniilor
exproprierea şi declararea ca rezervaţii botanice a 14 teritorii cu suprafeţe
variate (cu un an înainte a publicat la
Cluj o broşură cu titlul „Ne trebuie o
lege pentru protecţia naturii”). Lucrarea „Protecţiunea naturii în România”
(Borza, 1924) cuprinde o clasificare a
obiectivelor propuse spre a fi ocrotite
pe provincii istorice.
Un rol fundamental în luarea viitoarelor decizii privind ocrotirea naturii
l-a avut primul Congres al Naturaliştilor din România (Cluj, 1928), unde,
la propunerea lui E. Racoviţă, s-a luat
hotărârea elaborării unei legi pentru
protecţia naturii.
Prima lege “Pentru protecţia monumentelor naturii” a fost promulgată în
România la 7 iulie 1930. Aici se menţiona că: „sunt monumente ale naturii acele
terenuri care, prin animalele şi plantele
ce trăiesc pe ele reprezintă o deosebită
însemnătate ştiinţifică sau estetică, precum şi toate acelea care, prin frumuseţea
lor naturală sau interesul ştiinţific ce îl
prezintă, sunt demne de a fi conservate
şi trecute posterităţii, în cadrul de proteguire al acestei legi intrând şi speciile de
animale şi plante, precum şi rocile, mineralele şi fosilele recunoscute ca fiind de
mare importanţă sau exemplare unice”
(Buletinul CMN, 1-2, 1933, pag. 1).
NR. 4 (28) august 2006

31

informaţii ştiinţifice
Pe baza ei a fost înfiinţată, în 1931,
pe lângă Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, “Comisiunea Monumentelor
Naturii” (CMN), cu comisii regionale
la Cluj (1933), Craiova (1936) şi Iaşi
(1938). În vederea sprijinirii acţiunilor
de protecţie a naturii, în perioada anilor
1933-1944, a fost publicat “Buletinul
Comisiunii Monumentelor Naturii”.
Savantului E. Racoviţă i se datorează
primul îndrumar al principiilor de clasificare, sistematizare şi reglementare a
rezervaţiilor naturale (1937). El opina
pentru crearea unor rezervaţii naturale
judicios alese, bine păzite şi administrate. Racoviţă clasifica monumentele naturii astfel: a) rezervaţii de staţiuni când e vorba de a desemna entităţi
geografice, teritorii, peisaje; b) formaţii
geografice şi geologice protejate, având
interes ştiinţific, turistic; c) specii vegetale şi animale sau indivizi protejaţi ca
monumente ale naturii ; d) zăcăminte
minerale, paleontologice şi preistorice.
El era de părerea că “rezervaţiile geografice (sau de staţiuni) sunt de preferat
faţă de protecţia unor specii izolate”.
Prin propunerea de păstrare a acestor
obiective, pentru generaţiile actuale
şi viitoare, autorul citat a emis o idee
esenţială pentru viitorul concept de
dezvoltare durabilă.
Până la 1 ianuarie 1944 au fost declarate: 1 parc naţional, 39 de rezervaţii şi 32
de monumente ale naturii, în suprafaţă
totală de circa 15000 ha. În anul 1935
s-a înfiinţat primul Parc Naţional din
România - Retezatul, al cărui promotori au fost E. Racoviţă şi Al. Borza.
Reactivată în anul 1950, Comisia
pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi-a început efectiv activitatea la
26 martie 1951, pe lângă Academia
Română, situaţie menţinută şi în prezent. Se reînfiinţează ulterior şi Subcomisiile Monumentelor Naturii la
Cluj (1955) pentru regiunile Cluj, Baia
Mare, Oradea şi Mureş, apoi Iaşi (1956)
pentru regiunile Iaşi, Bacău, Galaţi şi
Suceava, iar la Timişoara (1959) pentru
Banat şi Craiova (1968) pentru Oltenia.
Din anul 1955, CMN publică neîntrerupt revista “Ocrotirea Naturii”, din
1975 numită “Ocrotirea Naturii şi a
Mediului Înconjurător”.
Până în anul 1965, numărul
rezervaţiilor şi monumentelor naturii din România a ajuns la 130, în
suprafaţă totală de circa 75000 ha
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(Pop, Sălăgeanu, 1965). Ulterior, în
anul 1970, numărul rezervaţiilor era de
140 (în suprafaţă totală de peste 80000
ha), în 1982 de 310 rezervaţii, în 1989
ajunsese la 470 (Boşcaiu, Purdelea,
1989), iar în 1991 la 586 arii protejate
în suprafaţă de circa 1,1 mil. ha.
Conform legii nr. 9/1973 referitoare la protecţia mediului înconjurător,
rezervaţiile au fost clasificate în : botanice, forestiere, geologice, geomorfologice, peisagistice, mixte, paleontologice,
speologice şi zoologice. La cea de-a IVa Sesiune Internaţională de coordonare
a programului « Om-Biosferă » (Paris,
1979) s-a propus ca Parcul Naţional
Retezat şi rezervaţiile Pietrosu Mare
(Munţii Rodnei) şi Roşca-Letea (Delta Dunării) să fie incluse ca rezervaţii
ale biosferei, propunere oficializată
la 10 ianuarie 1980 de UNESCO.
În anul 1990 România a aderat la
Convenţia privitoare la protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural şi
la Convenţia asupra conservării florei
şi faunei europene şi a habitatelor naturale, iar în 1992 la Convenţia asupra
Diversităţii Biologice.
Prin ordinul nr. 7/1990 al ministrului
apelor, pădurilor şi mediului înconjurător, a fost oficializată existenţa a 13
parcuri naţionale şi naturale.
Legea pentru protecţia mediului înconjurător (nr. 137 din 1995) a fost
completată cu legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului României nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice.
Categoriile de rezervaţii stabilite
prin legea nr. 9/1973 se încadrează în
categoriile UICN: I (rezervaţii ştiinţifice), II (parcuri naţionale), III (monumente ale naturii), IV (rezervaţii
naturale), V (rezervaţii peisagistice),
IX (rezervaţii ale biosferei) şi X (rezervaţii din patrimoniul natural mondial). Prin Legea nr. 5/2000 au fost
declarate 844 de areale protejate cu
statut de parcuri naţionale (11), par
curi naturale (6), rezervaţii ale biosferei (3), rezervaţii ştiinţifice (52), monumente ale naturii (228), rezervaţii
naturale (527). Spre deosebire de parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale, create în vederea protejării cadrului
natural şi resurselor genetice, înfiinţarea parcurilor naturale a urmărit un

obiectiv mult mai larg, pentru că, pe
lângă obiectivele amintite, s-a urmărit
şi menţinerea activităţilor economice
tradiţionale împreună cu patrimoniul
cultural al populaţiei locale, parcurile
naturale obţinând astfel o dublă importanţă (ecologică şi culturală).
În 2003, printr-un ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, s-a aprobat şi zonarea interioară
a parcurilor naţionale şi naturale, iar
prin Hotărârea Guvernului României
nr. 2.151/2004 s-au mai declarat 2 rezervaţii stiinţifice, 1 parc naţional, 3
monumente ale naturii, 74 rezervaţii
naturale, 7 parcuri naturale şi 27 de arii
de protecţie avifaunistică.
Situaţia actuală a
ariilor protejate
În prezent ariile protejate deţin 7,8 %
din teritoriul naţional. Din această suprafaţă 8% reprezintă rezervaţiile naturale
şi 92% parcuri naturale, naţionale şi rezervaţii ale biosferei. Pe unităţi de relief,
cele mai multe sunt în regiunea montană
(52%), mai puţine fiind în regiunile deluroase (35%) şi de câmpie (13%) (figura 1).
Cele mai întinse arii protejate sunt
Delta Dunării, Porţile de Fier şi Munţii
Apuseni.
Rezervaţiile au extindere variabilă,
însă predomină cele cu suprafeţe mai
mici de 100 ha. Cele mai multe sunt în
judeţele: Alba, Bihor, Caraş-Severin şi
Hunedoara, situate în regiuni montane
şi cu dealuri înalte. În zonele joase, rezervaţii mai numeroase se află doar în
unele judeţe. Astfel, în Moldova dintre
Siret şi Prut, cele mai multe sunt în judeţele Iaşi şi Galaţi, iar în sudul ţării în
judeţul Constanţa.
Carpaţii şi Delta Dunării au fost selectate şi incluse în lista „Global 200”
WWF, între cele mai importante ecoregiuni ale lumii, considerate adevărate
tezaure pentru conservarea habitatelor
şi a biodiversităţii. Totodată, în Carpaţii Româneşti se conservă cel mai mare
efectiv de carnivore mari din Europa.
Cursul inferior şi Delta Dunării sunt
printre cele mai importante „teritorii
umede” ale lumii. Delta este recunoscută ca unul dintre refugiile importante
pentru păsările migratoare, iar Balta
Mică a Brăilei a fost declarată zonă
umedă de importanţă internaţională de
către Secretariatul Convenţiei Ramsar.
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Parcuri naţionale şi
naturale
Parcul Naţional Retezat (jud. Hunedoara), înfiinţat în anul 1935 (având
la acea dată o suprafaţă de 100 km2),
s-a extins azi până la 38 047 ha. Altitudinea, masivitatea, relieful glaciar bine
dezvoltat şi elementele floristice şi faunistice au o mare valoare ştiinţifică.
Aici se întâlnesc cele mai multe lacuri glaciare din Carpaţi, creste ascuţite, vârfuri cu aspect piramidal
şi versanţi abrupţi. Este locul unde
se interferează influenţe climatice şi
biogeografice variate, astfel încât, pe
fondul general central-european, s-au
grefat elemente alpine, circumpolare, arcto-alpine, carpato-balcanice şi
balcano-ilirice. Un procent de 4,23%
din speciile care alcătuiesc flora masivului sunt endemisme (Barbaraea
lepusnica, Draba dorneri, Pedicularis
baumgarteni, Poa custurae), cel mai
preţios fiind vulturica (Hieracium),
aici fiind un adevărat centru genetic
pentru acest gen (27 specii cu 51 varietăţi). Sunt ocrotite formaţiuni tipice
de vegetaţie montană şi alpină, făgete
seculare şi molidişuri, jnepenişuri cu
rarişti de zâmbru, asociaţii ierboase.
De asemenea, este ocrotită o bogată
faună montană şi alpină: capra-neagră, ursul, cerbul, râsul, acvila-demunte, cocoşul-de-munte, păstrăvul,
unele nevertebrate. Se întâlnesc 82
specii de păsări, 26 specii de mamifere. Efectivul caprei - negre a ajuns
la 2000 exemplare, iar cel al marmotei (reintrodusă cu exemplare din
Munţii Alpi) la circa 100 exemplare.
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (5 800 km2) a fost înfiinţată în anul
1990, fiind unul dintre cele mai întinse
medii umede de pe Terra, cu cea mai
întinsă arie cu stufărişuri compacte
din lume. Are un triplu statut protectiv
de importanţă mondială: a) rezervaţie
a biosferei desemnată de Comitetul
„Omul şi Biosfera” al UNESCO; b)
zonă umedă desemnată de Secretariatul
Convenţiei Ramsar; 3) sit al Patrimoniului Natural Universal, recunoscut de
UNESCO. Rezervaţia include, pe lângă teritoriul deltaic, apele Mării Negre
până la izobata de 20 m şi complexul lacustru Razim–Sinoie. Este un complex
unic de habitate şi comunităţi, biodiversitatea fiind deosebit de ridicată (în

special ornitofauna). Aici cuibăresc ori
sunt în pasaj peste 325 specii de păsări,
unele de interes european sau mondial
ca: pelicanii (Pelecanus onocrotalus, P.
crispus), călifarul-alb (Tadorna tadorna), egreta (Egretta alba, E. garzetta),
lopătarul (Platalea leucorodia), lebedele (Cygnus olor, C. cygnus) etc. În
apele deltei sunt întâlnite 80 de specii
de peşti, între care sturionii.
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (jud. Brăila) a fost constituit în anul
2000 prin extinderea rezervaţiei omonime înfiinţate în anul 1979. Cuprinde
un sector al luncii Dunării, cu o suprafaţă de 17529 ha, păstrat în stare naturală, cu o vegetaţie luxuriantă de zăvoaie, stufării, păpurişuri, lacuri, bălţi
şi numeroase colonii de păsări de baltă,
unele fiind momente ale naturii.
Parcul Natural Cheile Bicazului
– Hăşmaş (jud. Neamţ şi Harghita)
din Carpaţii Orientali a fost înfiinţat în
anul 1990 şi are o suprafaţă de 6 575
ha. reprezintă un relief spectaculos cu
chei, versanţi abrupţi, creste şi vârfuri
semeţe, dezvoltate pe calcare şi conglomerate, şi peisaje dominate în proporţie de 80% de păduri de molid şi
brad. În floră sunt numeroase endemisme şi plante rare localizate mai ales pe
versanţii calcaroşi abrupţi care nu sunt
favorabili păşunatului. Lacul Roşu, format prin baraj natural în anul 1837, şi
Cheile Bicazului, cu lungime de 8 km,
sunt principale atracţii turistice.
Parcul Natural Bucegi (jud. Argeş,
Braşov, Dâmboviţa, Prahova) este situat în estul Carpaţilor Meridionali. Are
o suprafaţă de 32663 ha, fiind înfiinţat
în anul 1990. Relieful este dezvoltat
pe conglomerate şi gresii. Versanţii
exteriori sunt abrupţi, partea centrală
având aspectul unui platou care înclină
spre axa văii Ialomiţa. Abruptul estic
domină valea Prahovei. Asociaţiile vegetale de pajişti alpine şi subalpine cu
numeroase specii endemice carpatice
se păstrează în circurile glaciare şi pe
versanţii abrupţi.
Parcul Naţional Piatra Craiului
(jud. Argeş şi Braşov), constituit tot în
anul 1990, are o suprafaţă de 14 800
ha şi corespunde celei mai impunătoare creste calcaroase din Carpaţi. Are o
valoare deosebită pentru conservarea
biodiversităţii, în cuprinsul lui fiind 50
de specii de plante endemice (de exemplu garofiţa Pietrei Craiului - Diathus

carthizomus) şi una din cele mai mari
concentrări de mamifere carnivore
mari din Europa.
Parcul Natural Grădiştea Muncelului–Cioclovina din Munţii Sebeşului
a fost înfiinţat în anul 2000. Are suprafaţa de 38000 ha şi conservă peisajul
montan şi cetăţile dacice Sarmizegetusa, Regia, Costeşti, Blidaru şi Piatra Roşie. Relieful carstic cuprinde numeroase
polii, avene şi peşteri. Satele şi sălaşele
urcă spre altitudini de 1000–1200 m.
Parcul Naţional Cozia (jud. Vâlcea) a fost înfiinţat în anul 1992 şi are
o suprafaţă de 17 100 ha, cuprinzând
masivul omonim şi un sector din defileul Oltului. Este situat în sud-vestul
Munţilor Făgăraş, la adăpost de vânturile reci din nord, astfel că aici se întâlnesc numeroase specii termofile (mojdreanul, sorbul – dintre plante, vipera
cu corn şi scorpionul carpatic – dintre
animale) şi diferite specii endemice,
cum este măceşul (Rosa couiae). Aici,
gorunul se află la una dintre cele mai
mari altitudini din ţară (1350 m).
Parcul Naţional Semenic-Cheile
Caraşului (jud. Caraş-Severin), înfiinţat în anul 1990, este localizat în Munţii
Banatului, având suprafaţa de 366664
ha. În Munţii Semenic sunt cele mai renumite păduri seculare de fag din Europa, iar în Munţii Aninei se întâlneşte
un relief carstic spectaculos. În cheile
Caraşului se află cea mai mare concentrare de peşteri din ţară şi o vegetaţie
termofilă cu un număr mare de specii
endemice (semnificative fiind Zubovskia banatica, Odontopisma montana).
Parcul Naţional Cheile Nerei–
Beuşniţa (jud. Caraş-Severin), înfiinţat în anul 1990, are 37100 ha, fiind
localizat în Munţii Aninei şi Locvei.
Impresionante sunt Cascadele Beuşniţei, Cheile Nerei cu meandre încătuşate, relieful carstic, pădurile seculare
de fag şi gorun cu elemente termofile
(liliac, scumpie, cărpiniţă şi mojdrean),
dar şi fauna bogată în elemente sudice (mediteraneene, balcanice şi chiar
caucaziene). Apele Nerei adăpostesc o
specie endemică rară de peşti – Cobitis elongata. Alunul turcesc (Coryllus
colurna), o raritate floristică, are aici
abundenţa maximă din ţară.
Parcul Naţional Ceahlău (jud. Neamţ) din partea centrală a Carpaţilor
Orientali are o suprafaţă de 8396 ha
şi a fost constituit în anul 1990 prin
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extinderea rezervaţiei omonime. Masivul Ceahlău se înalţă izolat deasupra
culmilor înconjurătoare, fiind muntele
sacru al Moldovei (1902 m în vârful
Toaca). Pe gresii şi conglomerate s-a
dezvoltat un relief ruiniform de eroziune diferenţială, cu stânci antropomorfe
şi turnuri. În Ceahlău s-au identificat
1250 taxoni de plante inferioare, 1540
taxoni de plante superioare, 12 specii
de amfibieni şi reptile, 60 specii de păsări şi 30 specii de mamifere.
Parcul Naţional Munţii Măcinului
(jud. Tulcea), înfiinţat în anul 2000, are
o suprafaţă de 11321 ha. Relieful dezvoltat pe granite şi şisturi cristaline prezintă creste zimţate, martori de eroziune
sub formă de turnuri, abrupturi şi trene
de grohotişuri, conferind aspectul montan unor culmi care ating doar 467 m.
Este singurul parc în care sunt protejaţi munţi hercinici şi ecosisteme de
stepă pontică, păduri balcanice şi submediteraneene (făgetul Luncaviţa fiind
relict terţiar). Au fost identificate 187
specii de păsări, 41 specii de mamifere, 11 specii de reptile şi 27 specii de
plante endemice. Dintre speciile ocrotite amintim Celtis glabrata, Achillea
ochroleuca dintre plante, iar dintre animale Vipera ammodytes, Testudo graeca ibera, Elaphe quatorlineata.
Parcul Naţional Călimani (jud.
Bistriţa-Năsăud, Suceava şi Mureş)
a fost înfiinţat tot în anul 1990, are o
suprafaţă de 24041 ha şi cuprinde cel
mai impunător edificiu vulcanic din
Carpaţi. În partea superioară căldarea vulcanică are marginile modelate
de gheţarii cuaternari. În cuprinsul
parcului se întâlnesc specii rare de
salcie (Salix bicolor, S. aurita), exemplare impunătoare de zâmbru (Pinus
cembra), iar în punctul „Doisprezece
Apostoli” este un relief rezidual care
are aspect de figuri antropomorfe.
Parcul Natural Munţii Apuseni (jud.
Alba, Bihor şi Cluj) a fost înfiinţat în anul
1990, având 75784 ha. Satele risipite au
o arhitectură specifică cu numeroase tradiţii etnografice şi folclorice. Valoroase
sunt relieful calcaros şi fauna cavernicolă originală. În floră, endemitul cel mai
reprezentativ este liliacul-transilvănean
(Siringa josikaea), relict terţiar.
Semnificative sunt Gheţarul Scărişoara şi tinovul Molhaşu Mare de la
Izbuc, unde vegetează câteva pâlcuri
de jneapăn (Pinus mugo), în cea mai
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joasă staţiune din ţară.
Parcul Munţii Rodnei (jud. Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Suceava)
ocupă o suprafaţă de 46399 ha. Aici se
întâlnesc numeroase endemisme carpatice şi dacice (Dianthus compactus,
Ranunculus crenatus, Saxifraga cymosa, Achillea lingulata ş.a.), iar dintre
păsări cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus
tetrix), relict preboreal. Colonizate sunt
capra-neagră (Rupicapra rupicapra) şi
marmota (Marmota marmota).
Parcul Naţional Domogled-Valea
Cernei (jud. Caraş-Severin, Mehedinţi
şi Gorj) are o suprafaţă de 60100 ha.
Aici sunt ocrotite numeroase specii de
plante submediteraneene şi balcanice. Dintre acestea menţionăm Syringa vulgaris, Padus mahaleb, Corylus
avellana, Carpinus orientalis, Cotinus
coggygria, Fraxinus ornus şi mai ales
pinul negru de Banat (Pinus nigra var.
banatica).
Parcul Naţional Porţile de Fier
(jud. Caraş-Severin şi Mehedinţi) are
o suprafaţă de 115655 ha. Ocroteşte
cele mai grandioase chei ale Dunării.
Aici se întâlnesc numeroase specii de
plante submediteraneene în amestec
cu elemente central-europene. Alături
de Fagus sylvatica apar şi exemplare
de F. taurica şi F. orientalis, iar tisa
(Taxus baccata) vegetează aici în cea
mai joasă staţiune (90 m) din ţară. Ţestoasa Testudo hermanni hermanni este
specie endemică.
Parcul Natural Vînători-Neamţ (înfiinţat în anul 2003) îmbină caracterul
forestier cu valorile istorico-turistice
(mănăstirile Agapia, Văratec, Secu, cetatea şi mănăstirea Neamţ). Cuprinde şi
Rezervaţia de zimbri „Dragoş Vodă”.
Rezervaţii şi monumente
ale naturii
Rezervaţiile naturale cuprind numeroase ecosisteme, forme variate ale
reliefului, animale şi plante rare, apoi
puncte fosilifere şi obiective geologice.
Semnificaţia zoogeografică a rezervaţiilor naturale
Unele adăpostesc relicte faunistice.
Dintre relictele terţiare amintim gasteropodele Melanopsis pareyssi (Lacul
Peţea, jud. Bihor), Serrulina serrulata (Valea Fagilor, jud. Tulcea), Limax
grossui (pădurea Hagieni, jud. Constanţa), Herilla ziegleri dacica (în Ba-

nat în Cheile Nerei, Caraşului, muntele
Domogled).
Relicte faunistice glaciare se păstrează într-o serie de rezervaţii: în izvoarele şi mlaştinile de la Corbii Ciungi
(jud. Dâmboviţa) - rotiferul Adinetta
gracilis, trichopterul Ernodes articularis, ostracodul Ilyodromus olivaceus
şi turbelariatul Planaria gonocephala,
în tinovul Poiana Stampei (jud. Suceava) - rotiferele Dinocharis intermedia
şi Elosa waralli, în mestecănişul de
la Reci (jud. Covasna) – broasca-demlaştină (Rana arvalis), apoi sălămâzdra carpatică (Triturus montandoni) în
lacurile Roşu şi Sf. Ana (jud. Harghita),
cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix)
la Cornedei-Ciungii Bălăsânii (Munţii
Maramureş).
Unele rezervaţii adăpostesc relicte
postglaciare: Vipera ursinii, element
turano-pontic (în Delta Dunării şi la
Valea lui David, lângă Iaşi), şopârlade-nisip (Eremias arguta deserti) în
Delta Dunării şi pe nisipurile din sudul
Moldovei (Hanu Conachi, jud. Galaţi).
Câteva rezervaţii adăpostesc ultimele exemplare ale unor specii. Astfel, în
Canaraua Fetii (jud. Constanţa) se mai
întâlneşte hoitarul (Neophron percopterus), la Zerind (jud. Arad) – dropia
(Otis tarda), în pădurea Hagieni (jud.
Constanţa) – păianjenul cu căpăcel
(Nemesia pannonica coherii), iar în
rezervaţiile Agigea şi Esechioi (jud.
Constanţa) – greierele gras (Bradiporus dasypus).
În alte rezervaţii sunt ocrotite specii
cu apartenenţă zoogeografică diferită,
care au însă limitele ariilor lor de răspândire pe teritoriul României. Astfel,
limitele nordice ale arealelor au: gasteropodul balcanic Limax macedonicus
în Canaraua Fetii, fluturele balcanic
Lemonia balcanica şi ortopterul anatolo-balcanic Bucephala bucephala în
pădurea Hagieni, broasca de pământ
siriacă (Pelobates syriacus balcanicus)
în rezervaţia Ciuperceni (jud. Dolj).
Şopârla de nisip Eremias arguta deserti are limita extrem vestică a arealului
mondial în rezervaţia Hanu Conachi,
iar extremitatea nordică a locului de
cuibărit pentru drepnea mare (Apus
melba) este în Cheile Turzii (jud. Cluj).
Totodată, Rezervaţia Valul lui Traian
(jud. Constanţa) este cel mai sudic loc
european unde se întâlneşte homopterul-pontic Jassargus ukrainicus.

informaţii ştiinţifice
Unele rezervaţii reprezintă locuri de
popas pentru hrană şi odihnă, dar şi
refugii pentru cuibăritul multor specii
migratoare de păsări.
Multe rezervaţii şi monumente ale
naturii au importanţă fitogeografică.
Pădurea Vidolm (jud. Alba) conservă arborete seculare de larice (Larix
decidua, ssp. carpatica), iar arborete valoroase de tisă (Taxus baccata)
sunt ocrotite în pădurea Tudora (jud.
Botoşani) şi lângă Pângăraţi (jud. Neamţ). Făgete seculare sunt conservate
în Rezervaţia Humosu (jud. Iaşi), iar
arinişuri (Alnus incana) în Rezervaţia
Sinaia (jud. Prahova). Unica staţiune
cu fag (Fagus taurica) din Dobrogea
este ocrotită în rezervaţia numită chiar
Valea Fagilor (jud. Tulcea). Arborete
tipice de silvostepă alcătuite din stejar-brumăriu (Quercus pedunculiflora)
şi stejar-pufos (Quercus pubescens),
alături de care apare bujorul (Paeonia
peregrina, var. romanica) sunt ocrotite
în pădurile Gârboavele şi Breana-Roşcani (jud. Galaţi). Unica staţiune cu
bujor (P. tenuifolia) din Transilvania se
află la Zau de Câmpie (jud. Mureş). Un
amestec interesant de specii caracteristice silvostepei şi pădurilor de fag se
conservă în pădurea Ciornuleasa (jud.
Călăraşi), iar pădurea Hârboanca-Brăhăşoaia (lângă Vaslui) este o veritabilă
colecţie naturală de hibrizi interspecifici din cadrul genului Quercus. În
apropierea acesteia, în pădurea Bălteni se întâlneşte un arbust – voiniceriul
pitic (Euonymus nana), relict glaciar.
În rezervaţiile Pocruia-Tismana (jud.
Gorj) şi Baia Mare sunt arborete valoroase de castan comestibil (Castanea
sativa).
Multe specii sunt protejate în câteva
parcuri dendrologice, cel mai cunoscut fiind la Simeria (70 ha), unde se
află 560 specii, subspecii şi varietăţi.
Unele rezervaţii conservă endemisme floristice - Dianthus julliwolffii la
Scărişoara-Belioara (Munţii Apuseni),
Ribus perşani-montis, R. temispinosus
în pădurea Bogăţii (jud. Braşov). Lacul
Peţea (jud. Bihor) este unicul loc din
Europa unde se întâlneşte nufărul-tropical (Nymphaea lotus, var. thermalis).
Alte rezervaţii s-au constituit pentru
protecţia unor plante de origine meridională. De exemplu, Cotinus coggygria,
Fritillaria montana, Echinops banaticus sunt ocrotite în Rezervaţia Valea

Mare din Banat, iar în pădurea Comana
de la sud de Bucureşti, din cele 1201
specii de plante identificate, aproape
20% au origini meridionale. Liliacul
(Syringa vulgaris) este ocrotit în Rezervaţia Ponoare (jud. Mehedinţi). Biodiversitate mare au fâneţele Bosanci
(jud. Suceava) şi Fânaţele Clujului. La
Agigea (Dobrogea) şi Hanu Conachi
(Moldova) sunt protejate specii de nisipuri.
Pentru frumuseţea şi măreţia lor, sunt
ocrotiţi şi unii arbori seculari, dintre
care amintim: frasinul de 400 de ani de
la Frumoasa (jud. Vâlcea), castanul de
400 de ani de la Polovragi (jud. Gorj),
stejarul de 500 de ani de la Dioşti (jud.
Dolj), plopul de 500 de ani de la Rafaila (jud. Vaslui), stejarul de 600 de ani
de la Tupilaţi (jud. Neamţ) etc.
Unele locuri fosilifere au importanţă
mondială, ca de exemplu Chiuzbaia (lângă Baia Mare) pentru flora fosilă pliocenă,
sau Cozla, Pietricica şi Cernegura (jud.
Neamţ) pentru peştii fosili oligoceni.
Numeroase sunt şi rezervaţiile geologice şi geomorfologice, cum sunt:
Râpa Roşie (jud. Alba), vulcanii noroioşi de la Pâclele (jud. Buzău), Muntele de sare de la Slănic (jud. Prahova),
Focul viu de la Andreiaşu (jud. Vrancea), Complexul carstic de la Scărişoara (jud. Alba), Peştera Urşilor de la
Chişcău (jud. Bihor), nisipăria Hulubăţ
(jud. Vaslui) etc.
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Abstract: Knowledge and protection of caves in Romania
Almost a century ago (May 1907), it was published an essay, written by the Romanian scientist Emil Racovita, which is the
birth act of bio-spelaeology (study of the animals from the underground environment). In April 1920, in Cluj, E. Racovita has
founded the first Institute of Spelaeology in the world – an indubitable worldwide priority in caves’ research.
In Chapter 2 there is highlighted the theoretical and practical importance of the caves. In the separated chapters (3, 4),
there are reviewed the initial intercessions in cave protection (the Law in 1930), respectively the present Romanian legislation
(Law No. 462/2004, Minister’s Order 604/2005).

1. Introducere
Cu aproape un secol în urmă, mai
exact la 15 mai 1907, ieşea de sub tipar
una din lucrările de referinţă din consistenta operă ştiinţifică a lui Emil Racoviţă. Intitulată Essai sur les problèmes
biospéologiques, această scriere a fost
şi continuă să fie considerată şi în prezent ca un adevărat „act de naştere”
al acelei ramuri a speologiei care studiază animalele subterane. Mai târziu,
la 26 aprilie 1920, savantul născut pe
plaiurile Vasluiului devenea fondator al
primului institut de speologie din lume,
al cărui înfiinţare în cadrul Facultăţii
de Ştiinţe din Cluj a fost consfinţită
printr-o lege specială (Gh. Racoviţă,
1999). Ca urmare a acestor două realizări de excepţie, România dobândea
o incontestabilă prioritate mondială în
cercetarea peşterilor, în acea „reconstituire a istoriei naturale a domeniului
subteran”, cum a definit Emil Racoviţă
obiectivul major al biospeologiei.
M. Bleahu (1982) a atras pe drept cuvânt atenţia asupra faptului că peşterile
nu constituie decât unul din elementele
care intră în complexa alcătuire a reliefului carstic.
Orice peşteră trebuie privită ca o
componentă a unui geosistem carstic,
adică al unui ansamblu de elemente

geologice, geografice, biologice şi antropice integrate prin multiple conexiuni într-un tot unitar (Gh. Racoviţă,
1988).
În această viziune globală se cuvine
să fie abordate şi problemele mult mai
numeroase şi mai complexe decât par
la prima vedere, pe care le ridică protecţia peşterilor (R. Tercafs, 2003, O.
Moldovan, 2006).
2. Importanţa mediului
speleic
În pofida aparenţelor, peşterile sunt
atât de diferite din absolut toate punctele de vedere (morfologic, climatic,
cristalografic, sedimentologic, biologic
etc.), încât în toate câte au fost descoperite până în momentul de faţă nu se
cunosc două care să fie identice. Dar
în această infinită diversitate există şi
o trăsătură comună, cea care le conferă
acestor cavităţi naturale o importanţă
unică: constanţa mediului speleic.
Sub raport biospeologic, această
pregnantă caracteristică are drept consecinţă faptul subliniat cu claritate de
E. Racoviţă (1907) – că fauna subterană se pretează în mod deosebit studiilor menite să elucideze complicatele
mecanisme ale adaptării fiinţelor vii,
pentru că ea se compune dintr-un nu-

măr mai redus de specii, asupra cărora
acţionează mai puţini factori decât în
oricare din habitatele de la suprafaţă.
Ca urmare, peşterile constituie adevărate „laboratoare naturale”, în care au
fost întreprinse cercetări cu rezultate
uneori de-a dreptul uimitoare în ceea ce
priveşte ecologia şi biologia animalelor
strict cavernicole (V. Decu şi R. Ginet,
1971; O. T. Moldovan, 2003; Şt. Negrea şi col., 2004).
Peşterile sunt şi o preţioasă arhivă a
preistoriei, pentru că în ele se păstrează
vestigii ale oamenilor care au trăit în
Paleolitic şi Neolitic, precum şi fosilele
unor animale de mult dispărute. Despre
acest tezaur ştiinţific s-au scris nenumărate lucrări de specialitate sau cărţi
de largă audienţă. Să amintim, cu titlu
de exemplu, descoperirile unor piese
scheletice şi urme plantare de oameni
fosili, care au întregit în mare măsură
tabloul evoluţiei umane nu numai în
Cuaternarul din România (C. Rişcuţia şi I. Rişcuţia, 1970; B. P. Onac şi
col., 2005), ci şi pe plan continental (E.
Trinkaus şi col., 2003). Iar cartea lui
Marcian Bleahu (1978) rămâne o scriere foarte elaborată, în care informaţia
ştiinţifică este distilată cu har şi competenţă în beneficiul cititorilor instruiţi.
Incredibila diversitate a concreţiunilor care conferă peşterilor excepţionale
NR. 4 (28) august 2006

37

informaţii ştiinţifice
valenţe estetice constituie, totodată, şi
subiectul unor pasionante studii de cristalografie. În plus, astfel de formaţiuni
se pretează în mod deosebit datărilor
radiometrice, furnizând valoroase repere cronologice pentru reconstituirea
evoluţiei paleoclimatice (B P. Onac,
2004). Un caz aparte din acest ultim
punct de vedere îl constituie cavităţile
în interiorul cărora se conservă cantităţi câteodată impresionante de gheaţă
perenă, aşa cum este renumitul Gheţar
de la Scărişoara, peştera cel mai intens
studiată din tot carstul românesc (Gh.
Racoviţă şi col., 2002).
Prin insolitul şi fascinantul decor pe
care Natura l-a zămislit în adâncurile
lor, unele peşteri au devenit cunoscute
obiective turistice, prin care se perindă
anual sute de mii sau chiar milioane de
vizitatori. Dar, cum o activitate umană
atât de intensă nu poate rămâne fără
urmări nefaste asupra mediului speleic,
conservarea unor astfel de cavităţi impune o prudenţă deosebită (O. T. Moldovan, 2006).
În fine, peşterile reprezintă locul în
care se formează cele mai mari depozite de guano, un îngrăşământ natural
apreciat în agricultură (Breban şi col.,
2003).
3. Începuturile ocrotirii
peşterilor
În ţara noastră, primul pas a fost făcut odată cu fondarea Institutului de
Speologie din Cluj, căci în legea de înfiinţare a acestui aşezământ ştiinţific se
precizează că „exploatarea sub orice
formă a grotelor nu se va putea face
ori continua de la punerea în aplicare
a acestei legi decât cu avizul Institutului de speologie”. În anul 1928, tot la
Cluj, a avut loc I Congres al Naturaliştilor din România, prezidat de E. Racoviţă şi în cursul căruia s-a cerut „o lege
a ocrotirii naturii, alcătuită conform
dezideratului naturaliştilor”. Intrat în
vigoare în 1930, actul normativ a fost
primit cu vie satisfacţie, astfel încât
Alexandru Borza – principalul lui iniţiator – a fost îndreptăţit să afirme că
„România poate fi mândră de a fi legiferat această mare problemă culturală
şi ştiinţifică printre primele naţiuni…”
(R. M. Petrescu, 2005).
În temeiul acestei legi, Gheţarul de la
Scărişoara avea să devină, în 1933, pri38
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mul obiectiv speologic care dobândea
statutul de monument al naturii. Ulterior, numărul peşterilor care beneficiau
de protecţie legală a crescut progresiv,
ele fiind nominalizate mai întâi prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1625/1955, iar apoi prin decizii emise
de Comitetele executive ale Consiliilor
populare judeţene.
4. Ocrotirea peşterilor
în legislaţia românească
actuală
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 236 din 24.11.20001 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, modificată şi aprobată
prin Legea nr. 462 din 18.07.20012, defineşte măsurile care se impun în administrarea şi protejarea „bunurilor naturale de interes speologic” (Art. 2, lit.
g), în concordanţă cu „prevederile tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte” (art. 2, al. 2). În art. 4 se precizează
că măsurile instituite sunt conforme cu
cele deja aplicate în ţările Uniunii Europene, potrivit reţelei NATURA 2000
de arii naturale protejate, creată prin
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi
florei sălbatice.
În capitolul II, secţiunea 1, art. 5 se
consfinţeşte „instituirea unui regim
diferenţiat de ocrotire, conservare şi
utilizare” a mai multor categorii de arii
naturale protejate, omoloage celor stabilite prin reglementările internaţionale. Totodată, se precizează că regimul
corespunzător de ocrotire, conservare
şi utilizare se aplică la:
– „habitatele terestre, acvatice şi/sau
subterane în care trăiesc permanent
sau temporar specii de plante şi/sau
animale sălbatice, periclitate, vulnerabile, endemice sau rare…” (lit. b),
respectiv la
– „elementele şi formaţiunile naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice…”
(lit. e).
Aşadar, actul normativ are în vedere
adoptarea unor măsuri de ocrotire şi conservare, pe de o parte, a cadrului fizic al
peşterilor, iar, pe de altă parte, a animalelor care populează mediul speleic.
Pentru protecţia cavităţilor subterane

naturale, de departe cele mai importante sunt articolele 31 şi 32.
Primul defineşte cele patru clase în
care, potrivit legii, peşterile se clasifică în funcţie de importanţa lor. Acestea
sunt:
a) clasa A – peşteri cu valoare excepţională care, prin interesul ştiinţific sau
unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional;
b) clasa B – peşteri de importanţă
naţională care se disting prin mărime,
raritatea resurselor şi prin potenţial
turistic;
c) clasa C – peşteri de importanţă locală, protejate pentru semnificaţia lor
geologică, peisagistică, hidrologică,
istorică sau prin dimensiunile lor;
d) clasa D – peşterile care nu întrunesc condiţiile pentru a fi incluse în
clasele A, B şi C.
În continuare, textul articolului precizează că „încadrarea peşterilor în
clasele A, B şi C este de competenţa
Academiei Române” şi că peşterile incluse în clasa A sunt rezervaţii ştiinţifice, care „nu pot face obiectul niciunei
amenajări sau modificări a factorilor
naturali. Ele pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării ştiinţifice
sau al activităţilor de documentare, pe
baza autorizaţiei emise de Academia
Română, în limitele stabilite prin regulamentele şi planurile de management”.
În art. 32 sunt enumerate interdicţiile
menite să evite efectele negative care
se pot exercita asupra întregului patrimoniu speologic. Ele privesc: distrugerea sau degradarea resurselor peşterii,
colectarea neautorizată de animale cavernicole, fosile sau vestigii arheologice, pătrunderea prin forţarea intrării
în peşterile protejate închise, comercializarea concreţiunilor sau a pieselor
scheletice fosile, degradarea peşterilor
prin inscripţionare sau poluare etc.
Dornic să dea cât mai curând curs
acestei legi, la elaborarea căreia şi-a
adus, de altfel, o consistentă contribuţie, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române a întocmit
o primă listă a cavităţilor subterane care
necesită regim de protecţie. Primind girul guvernamental prin Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
nr. 246/2004, pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri
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– arii naturale protejate3, această listă
includea 111 peşteri şi avene. Ulterior,
numărul cavităţilor protejate a crescut
la 132, noua lor listă constituind anexa la ordinul nr. 604/2005 al aceluiaşi
minister4.
Oricât de bună ar fi ea, o lege rămâne lipsită de valoare atâta vreme cât nu
este aplicată consecvent şi în modul
cel mai strict. Pentru a se ajunge la o
soluţie viabilă, este imperios necesar
să se asigure indispensabilele resurse
financiare. Dar mai trebuie desfăşurate
şi ample acţiuni de informare şi educare a cetăţenilor, pentru că o atitudine
conştientă a fiecăruia faţă de inestimabilele valori ale lumii subpământene
este chezăşia fermă a conservării lor în
beneficiul nostru şi al celor care ne vor
urma (A. Fabian şi I. Petrescu, 2006).
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Gripa aviară şi migraţia păsărilor
dr. în ştiinţe biologice Andrei Munteanu,
directorul Institutului de Zoologie al AŞM

Informaţia prezentată este selectată din materialele rapoartelor de la
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„Gripa aviară şi păsările domestice”,
organizată de FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations),
la Roma, Italia, 30-31 mai 2006.
Globalizarea gripei aviare, boală
cauzată de virusul înalt patogen H5N1,
în primul rând păsărilor sălbatice
acvatice şi de ţărm (raţe, gâşte, lebede,
stârci, limicole) a trezit o îngrijorare
mare în rândurile populaţiei de pe toate
continentele. În urma apariţiei situaţiei
epizootologice tensionate ne putem
aştepta la o stare epidemiologică la
nivel regional şi cel mai tragic poate fi
izbucnirea unei pandemii.
Ravagiile în rezultatul celor întâmplate până în prezent sunt enorme. În
primul rând au de suferit statele în
curs de dezvoltare din Sud – Estul
Asiei, Africii şi Americii Latine, unde
tradiţional se practică creşterea păsărilor
domestice în gospodării particulare şi
ferme mici, care sunt sursa principală de
hrană a populaţiei locale, iar metodele
de supraveghere, control de prevenire
a bolii sunt nesatisfăcătoare. Numai
în SE Asiei virusul H5N1 a cauzat
pierderi economice în sumă de peste 10
miliarde de dolari în a.2004. Izbucnirea
gripei aviare în această regiune a
afectat Cambodgia, China, Indonezia,
Laosul, Coreea de Sud, Tailanda şi
Vietnamul în aa. 2003-2004. Din Asia
gripa aviară s-a răspândit în Kazahstan,
Rusia şi mai recent în Azerbaidjan,
Turcia, România, Ucraina, Iran, Irac
etc. Virusul H5N1 s-a înrădăcinat în
regiunile Mării Negre şi Caucazului
şi celor adiacente, prin care trece cale
de migraţie a păsărilor sălbatice sosite
primăvara din Africa. Statele din Africa
merită o atenţie deosebită. Virusul
gripei aviare din zona de interferenţă
40
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dintre Asia, Europa şi Africa pătrunde
şi în alte regiuni. Toate statele din calea
de migraţie a păsărilor sălbatice trebuie
să fie vigilente şi pregătite pentru
preîntâmpinarea infecţiei.
În rezultatul investigaţiilor efectuate
recent, după datele FAO/OIE, virusul
gripei aviare a fost depistat la zeci
de specii de păsări sălbatice din 13
ordine din cele 27 de ordine de păsări.
Din numărul total de specii de păsări
depistate pozitiv 15 specii (lebăda de
vară, gârliţa mică, raţa moţată, raţa
mare, ferestraşul mare, gâsca de vară,
uliul porumbar, şorecarul comun,
şorecarul încălţat, buha, vânturelul
roşu, şoimul călător, cioara grivă,
coţofana, guguştiucul) sunt oaspeţi de
vară şi la pasaj. Cele mai sensibile şi mai
afectate de virusul H5N1 sunt lebedele.
Din clasa Mammalia virusul a fost
identificat la unele specii de mamifere
din ordinele Carnivora, Primates,
Artiodactyla, Rodentia şi Lagomorpha.
S-a constatat că virusul gripei aviare
în regiunile afectate se transmite
de la păsările acvatice sălbatice la
cele domestice. Concomitent, se
infectează şi mediul ambiant, în special
ecosistemele acvatice şi palustre, unde
virusul se păstrează mai bine. De la
păsările domestice pot să se infecteze
atât omul, mamiferele, cât şi o parte din
păsările sălbatice.
Izbucnirea multor boli periculoase
pentru om şi natură pe parcursul istoriei,
civilizaţiei, în special în ultimele
decenii, sunt cauzate de impactul
uman asupra habitatelor şi vieţii
sălbatice (modificărilor radicale ale
ecosistemelor, comerţul cu animalele
sălbatice).
Răspândirea
virusului
gripei aviare poate fi o consecinţă a
impactului uman asupra biodiversităţii
şi să sporească riscul izbucnirii
unei pandemii. Pericolul reducerii

biodiversităţii se va mări odată cu
pieirea în masă a păsărilor domestice,
sursa principală de proteină animală,
când va creşte substanţial vânătoarea la
animalele sălbatice.
Pentru a releva riscul pandemic al
bolii e necesar de cunoscut, în primul
rând, rolul păsărilor migratoare în
diseminarea virusului şi de realizat
recomandările FAO. Trebuie de urgentat
efectuarea cercetărilor ştiinţifice privind
ecologia şi comportamentul speciilor
de păsări migratoare şi sedentare care
populează în apropierea omului. Aceste
cercetări au ca scop reducerea riscului
de transmitere a virusului de la păsările
sălbatice la cele domestice.
Monitoringul păsărilor migratoare
poate fi efectuat atât prin observaţiile
directe, cât şi prin folosirea tehnicii.
În anii 80 ai secolului trecut, în cadrul
Institutului de Zoologie, s-au efectuat
cercetări privind migraţia păsărilor prin
metoda radarului, care permiteau de a
cunoaşte mai detaliat particularităţile
migraţiei diferitor specii de păsări
(specia, viteza şi înălţimea de zbor,
termenele de pasaj, locurile de odihnă
etc.). După o pauză de cca două decenii,
odată cu izbucnirea bolii în vecinătatea
Republicii Moldova, Academia de
Ştiinţe, îngrijorată de starea de lucruri,
s-a adresat Preşedintelui Republicii
Moldova dl Vladimir Voronin de a
ne susţine financiar pentru a procura
echipamentul necesar pentru a prelungi
şi a intensifica cercetările în domeniul
migraţiei păsărilor. În prezent se
efectueaază procurarea radarului şi
aparatajului de prelucrare a informaţiei.
De rând cu alte state, Republica
Moldova a primit echipamentul
necesar pentru analiza virusului gripei
aviare, care ar permite de depistat la
timp infecţia şi organizarea măsurilor
de prevenire şi combatere a maladiei.

evenimente

Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

din municipiul Iaşi – 150 de ani

doctor habilitat Gh. POSTOLACHE,
şeful laboratorului silvicultură şi geobotanică,
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
La 25-28 mai 2006, Grădina Botanică “Anastasie Fătu” din Iaşi a sărbătorit aniversarea a 150-ea de la înfiinţare.
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,
Grădina Botanică “Anastasie Fătu”
şi Facultatea de Biologie, Catedra de
biologie vegetală au organizat sesiunea ştiinţifică Conservarea diversităţii
plantelor “in situ” şi “ex situ”. Sesiunea
a fost dedicată împlinirii a 150 de ani
de la înfiinţarea la Iaşi a primei grădini
botanice din România (1856-2006).
Deschiderea festivă a sesiunii ştiinţifice a avut loc în Amfiteatrul B2 al Facultăţii de Biologie. Participanţii la sesiune au fost salutaţi de către primarul
municipiului Iaşi, rectorul Universităţii
“Al.I.Cuza” şi alte persoane oficiale.
La lucrările sesiunii ştiinţifice au
participat colaboratori ştiinţifici din
majoritatea grădinilor botanice din România, Republica Moldova, Italia, Ungaria, Bulgaria.
Tematica generală:
- conservarea şi utilizarea durabilă a
ecosistemelor;
- managementul grădinilor botanice,
aplicat în conservarea biodiversităţii;
Sesiunea ştiinţifică s-a desfăşurat în
trei secţii:
- diversitatea structurală şi funcţională a organismelor vegetale;
- taxonomie şi fitosociologie;
- ocrotirea naturii şi educaţie ecologică.
În secţia “Diversitatea structurală şi
funcţională a organismelor vegetale”
profesorii Constantin Toma şi Angela Toniuc au prezentat o comunicare
despre viaţa şi activitatea profesorului
Constantin Burduja (1906-1983), care
a fost un bun prieten al botaniştilor din
Basarabia. Au fost prezentate mai multe comunicări ştiinţifice despre anumi-

te aspecte histo-anatomice şi citologice ale unor genuri, cum ar fi Lonicera, Sedum, Acer, Nepeta,Calaminta,
şi specii: Viola odorata, Peperomia
puteolata etc. Directorul adjunct al Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului” dr.
Petru Cuza a prezentat o comunicare
despre testele de descendenţe la stejarul pedunculat (Quercus robur).
În secţia „Taxonomie şi fitosociologie” au fost prezentate 25 de comunicări şi 9 postere. Dr. Ion Sârbu şi dr.
Constantin Tănase au prezentat comunicarea „Profesorul Vasile Ciocârlan la
a 80-a aniversare”, iar dr. Mihai Mititiuc şi dr. Constantin Tănase au prezentat comunicarea „Profesorul Toader
Chifu la a 70-a aniversare”. Au fost
prezentate comunicări despre noi contribuţii la cunoaşterea unor specii de
Mycosphaerella, Phomopsis, Neolecta
vitellina, precum şi de specii de plante
vasculare genul Aubrieta, o nouă specie Amarantus tuberculatus (profesorul
Vasile Ciocârlan) etc. Au fost prezentate flora şi vegetaţia unor comune, parcuri naţionale şi caracteristici ale unor
asociaţii.
În secţia „Ocrotirea naturii şi educaţie ecologică” au fost prezentate 14 comunicări şi 3 postere. Directorul Grădinii Botanice a AŞM dr. Al. Teleuţă
a prezentat o comunicare despre rolul
Grădinii Botanice a AŞM în conservarea diversităţii vegetale. Dr. Profira Vidraşcu a prezentat o comunicare despre
retrospectiva colecţiei de crizanteme
de la Grădina Botanică din Iaşi, care
actualmente înregistrează cel mai mare
genofond de crizanteme din România.
Au fost prezentate comunicări despre
anumite aspecte ale educaţiei pentru
protecţia mediului (dr. Costică Naela),
abordări naţionale şi internaţionale ale

conservării mediului (Voroniuc Violeta), evaluarea stării ecologice din Delta
Dunării (Hanganu J.), parcul VânătoriNeamţ (Daraban Mihaela). A trezit un
anumit interes comunicarea Ierbarul
Băncii de Gene Suceava – bază pentru
cercetare (Şandru D.). Cercetătorul nominalizat a prezentat o comunicare despre mobilizarea genofondului autohton
şi crearea expoziţiei Vegetaţia Moldovei în Grădina Botanică din Chişinău.
La 27 mai participanţii au întreprins
o vizită în aplicaţia botanică din parcul
Forestier Vânători. Au vizitat mănăstirile Neamţ, Vatra şi multe alte locuri
istorice.
Grădina Botanică din Iaşi este situată
în Dealul Copoului (str. Dumbrava Roşie). Ocupă o suprafaţă de aproape 100
ha. Grădina Botanică este structurată pe
12 secţii: 1.Ornamentală; 2.Sere; 3.Taxonomică; 4.Plante utile; 5.Rozariu;
6.Didactico-experimentală; 7.Dendrologică; 8.Biologică; 9.Flora României;
10.Flora Globului; 11.Plante memoriale; 12.Recreare şi odihnă. Funcţiile de
bază ale grădinii botanice sunt: didactică, ştiinţifică, conservare a fondului
genetic, precum şi recreativo-culturală
şi igienico-sanitară.

Foto Gh. Postolache
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DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA’S

GREENHOUSE GAS INVENTORY FOR 1990-2002

Marius Ţăranu
National Inventory Team Leader, UNEP-GEF Project “Enabling Moldova to
prepare its SNC in response to Commitments to the UNFCCC”, #9, Cosmonauţilor St., office 623, MD 2005, Chişinău, Republic of Moldova
E-mail: marius.taranu@moldova.md, clima@moldova.md
Articolul prezintă rezultatele unui studiu focusat pe evaluarea emisiilor totale naţionale de gaze cu efect de seră (GES) exprimate în CO2 echivalent pentru perioada 1990-2002. Scopul primar al acestui studiu a fost elaborarea unui inventar GES
de o calitate mai înaltă, în comparaţie cu cel elaborat în perioada 1998-2000 în cadrul Primei Comunicări Naţionale (PCN)
către Convenţia-cadru a ONU privind schimbarea climei (CONUSC), inclusiv prin utilizarea unor noi îndrumare metodologice, precum Ghidul revăzut 1996 pentru inventarele naţionale de gaze cu efect de seră al Grupului Interguvernamental privind
Schimbarea Climei (GISC) (1997) şi Ghidul bunelor practici şi managementul incertitudinilor în inventarele naţionale de gaze
cu efect de seră al GISC (2000), în defavoarea Ghidului pentru inventarele naţionale de gaze cu efect de seră al GISC (1995)
utilizat anterior în cadrul PCN, dar şi prin identificarea şi utilizarea unor noi seturi îmbunătăţite ale datelor de activitate, în
special pentru sursele cheie de emisii. În acest ultim caz, în conformitate cu noile recomandări metodologice GISC s-au făcut
recalculări a datelor incluse în primul inventar naţional al gazelor cu efect de seră. Rezultatele obţinute au demonstrat că în
perioada 1990-2002 emisiile naţionale de GES s-au diminuat cu cca 77.3%. În anul 2002 sectoarele cu cea mai mare pondere
în emisiile naţionale totale de GES au fost energetica (63.5%), agricultura (14.6%), procesele industriale (10.5%) şi deşeurile (10.2%). Proporţia principalelor trei gaze cu efect de seră direct (CO2 , CH4 şi N2O) în emisiile totale naţionale exprimate
în CO2 echivalent, s-a caracterizat printr-o tendinţă de diminuare a ponderii dioxidului de carbon (de la 85.4% în 1990 la
71.8% în 2002) şi majorarea celor a emisiilor de metan şi protoxid de azot (de la 10.7% şi 3.9% respectiv în 1990, la 21.8%
şi 6.4% în 2002). Studiul a fost efectuat cu susţinerea financiară a Fondului Global de Mediu, Programului de Dezvoltare
a Naţiunilor Unite (PNUD) şi Guvernului Elveţiei în cadrul proiectului regional RER/01/G31 „Consolidarea capacităţilor
pentru îmbunătăţirea calităţii inventarelor de gaze cu efect de seră (Europa Centrală / ţările CSI)” în perioada 2003-2005.
Cuvinte cheie: gaze cu efect de seră (GES), inventar naţional GES, Convenţia-cadru a ONU privind schimbarea climei
(CONUSC), Grupul Interguvernemental privind Schimbarea Climei (GISC), Prima Comunicare Naţională (PCN), Comunicarea Naţională Doi (CND)

INTRODUCTION
The United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC), Article 4(1)(a) and Article 12(1)(a) require each non-Annex
I Parties to report to the Conference
of Parties (COP) to the UNFCCC, information on its emissions by sources
and removals by sinks of all greenhouse gases (GHG) not controlled by the
Montreal Protocol (greenhouse gas inventories).
The period 2003-2005 marks the
development of the Moldova’s National GHG Inventory in the frame
of UNDP-GEF Regional Project
RER/01/G31 “Capacity Building for
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Improving the Quality of Greenhouse
Gas Inventories (Europe/CIS region)”.
It comprises the second inventory since Republic of Moldova’s decision to
ratify the UNFCCC on 16th of March
1995 (the first inventory was part of
the First National Communication of
the Republic of Moldova that was due
to the UNFCCC Secretariat on November 13th of 2000).
The UNFCCC requires Parties to
move towards more rigorous and
transparent reporting of their GHG
emissions, calculation methodologies
and verification procedures for the
inventory. This GHG inventory has
taken a significant step in that direction by incorporating methodological

detail in the body and annexes of the
main inventory document (National
Inventory Report) and reporting on efforts to develop a Quality Assurance
and Quality Control Plan for the next
inventory to be developed in the frame
of the Second National Communication (SNC) during 2005-2008. This inventory is also a step in a progression
towards more comprehensive reports
that allow Republic of Moldova to
track its progress in meeting its commitments under the UNFCCC.
METHODOLOGICAL ISSUES
The current study includes an inventory of anthropogenic (human-indu-
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ced) emissions by sources, and removals by sinks, of GHG not controlled
by the Montreal Protocol.
The inventory reporting format is
based on international reporting methods agreed to by the Parties to the
UNFCCC and according to the procedures of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its
Revised 1996 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories
(IPCC, 1997) and IPCC Good Practice
Guidance (IPCC, 2000). The inventory
uses an internationally agreed upon reporting format that groups emissions
into the following six sectors: Energy,
Industrial Processes, Solvent and Other Product Use, Agriculture, LandUse Change and Forestry (LUCF),
and Waste. Each of these categories is
further subdivided within the inventory and follows the UNFCCC sector
and sub-sector divisions.
RESULTS AND DISCUSSIONs
In 2002, Republic of Moldova contributed about 9,450 Gg of CO2 equivalent of GHGs to the atmosphere, a
decrease of 77.3% over the 41,595 Gg
CO2 eq recorded in the year 1990. To
be noted, that in 2002 Moldova experienced positive economic growth,
evidenced by a 7.8% increase in Gross
Domestic Product (GDP) compared to
2001, which led to a decrease in GHG
intensity (GHG intensity is a measure of total GHG emissions divided by
total GDP): from 6.8 Gg CO2 eq per
1 mill $ US of GDP to 5.7 Gg CO2 eq
per 1 mill $ US of GDP.
Approximately 60.8% of total GHG
emissions in 2002 resulted from the
combustion of fossil fuels. Another
2.7% were from fugitive sources, with
the result that over 63.5% of emissions
were from the Energy sector. The sectoral breakdown of Moldova’s total
emissions for 2002 is represented below (Figure 1).
On an individual GHG basis, CO2
contributed the largest share of 2002
emissions, at 71.8% (about 6797.6
Gg), while CH4 accounted for 21.8%
(2048.4 Gg CO2 eq). N2O contributed
6.4% (604.5 Gg CO2 eq) of the emissions (Figure 2).

Figure 1. Sectoral breakdown of Republic of Moldova’s GHG emissions in
CO2 eq, 2002

Figure 2. Republic of Moldova’s GHG emissions by gas, 2002

The 1990–2002 data on Republic
of Moldova’s GHG emissions demonstrates a drastic decrease in GHG
emissions. Table 1 summarizes Moldova’s GHG emissions by sector for
the period 1990-2002. As per reporting requirements, the net CO2 flux
associated with the LUCF sector have
been not included in the inventory totals. The net removals from the LUCF
sector were estimated to be about
3,155.8 Gg for 2002.
The inter-annual changes of total
GHG emissions for some years are
large, being more than 10%: between 1990 and 1991: -11.2%; between 1991 and 1992: -27.0%; between
1992 and 1993: -20.8%; between
1993 and 1994: -14.7%; between
1994 and 1995: -15.9%; between 1996
and 1997: -10.3%; between 1997 and
1998: -14.3% and between 1998 and
1999: -16.4%. The large inter-annual
fluctuations there are due primarily to
the economic crisis specific to the national economy within the period. The
1996 and 2001 were the only years
since 1990 when an inter-annual increase was observed in the total GHG
emissions, of +0.8% and +9.8% respectively.

Between 2001 and 2002 GHGs emissions decreased by 6.1%, in contrast to
the previous year’s 9.8% emissions increase. Thus, in 2002 Moldova’s emissions decreased by 613.42 Gg, down
from the 2001 level of 10,063.9 Gg.
The Industrial Processes sector was
responsible for most of this change,
with emissions decreasing over 662.9
Gg. It appears to be mainly the result
of iron and steel production reduction
by 46.9% (from 967 kt in 2001 to 514
kt in 2002).
GHG emissions associated with
Energy Industries in 2002 were down
by 365.8 Gg from the 2001 level, a
decrease of 10.8%. Some declines in
emissions are also characteristic for
Waste Sector, GHG emissions being
down in 2002 by 5.5% from 2001
level. Between 2001 and 2002 transport sector emissions increased in almost all sectors of transportation, with
road transportation emissions rising
by 25.8% and railways transportation
increasing 8.3%, reflecting increased
passenger travel and on-road shipping. Emissions in Other Sectors also
increased (+24%) between 2001 and
2002, mainly reflecting increases in
fossil fuel consumption for heating in
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Table 1

Moldova’s GNG Emissions Trends by Sector
GHG SOURCE AND SINK CATEGORIES

1990

1995

2000

2001

2002

Gg CO2 eq

Total

41,594.8943

15,308.6455

9,166.9893

10,063.8922

9,450.4754

Energy

34,325.2109

10,703.5776

5,042.3798

5,901.6851

5,998.7319

Fuel Combustion Activities

33,318.9392

10,309.8486

4,821.7517

5,644.1831

5,744.7075

Energy Industries

19,164.6819

6,858.3881

2,639.7139

3,398.8686

3,033.0633

Manufacturing Industries and Construction

2,174.7173

314.1174

256.7099

284.2074

283.4964

Transport

3,914.0601

1,283.6538

821.1717

894.2707

1,119.6977

3,354.9343

1,056.9558

717.1339

776.4114

976.3520

449.6135

143.3580

73.5943

102.3957

110.8593

Navigation

18.7900

0.1785

0.2036

0.3445

0.3570

Other (Pipeline Transport)

90.7223

83.1621

30.2408

15.1204

32.1308

7,912.3480

1,685.5036

1,055.1037

1,006.6041

1,248.2221

Commercial/Institutional

1,398.4764

387.8510

208.7901

232.5546

290.8712

Residential

4,579.9643

706.1764

660.5268

594.5499

740.7478

Agriculture/Forestry/Fishing

1,933.9073

591.4763

185.7558

179.5306

216.6052

153.1183

168.1547

49.0483

60.2324

60.2280

Fugitive Emissions from Oil and Natural Gas

1,006.2707

393.7290

220.6281

257.4999

254.0244

Industrial Processes

2,467.0062

1,113.6968

1,592.7710

1,653.7019

990.7945

Mineral Products

1,326.7011

51.7352

138.3849

104.8102

167.4814

1,102.2326

23.6055

106.9474

76.1157

134.4069

Lime Production

164.2987

8.6854

2.4924

2.6545

2.6545

Glass Production

52.0882

19.0200

28.8600

26.0400

30.4200

8.0816

0.4244

0.0851

0.0000

0.0000

1,140.2929

1,061.9616

1,454.3981

1,548.9019

823.3046

1,140.2929

1,061.9616

1,454.3981

1,548.9019

823.3046

118.7822

115.5346

113.5762

113.5800

113.5524

Agriculture

3,433.8967

2,104.2229

1,304.4900

1,372.3531

1,381.4357

Enteric Fermentation

1,733.3114

1,382.4762

787.2123

762.2916

754.2906

Manure Management

327.1595

221.1988

128.7120

116.8769

111.6945

1,335.5852

473.3390

361.0260

462.6130

480.8720

37.8426

27.1779

27.5397

30.5716

34.5786

Waste

1,250.0293

1,271.5847

1,113.7413

1,022.5721

965.9608

Solid Waste Disposal on Land

1,001.5215

1,094.7342

954.1140

858.0117

799.3461

248.5078

176.8505

159.6273

164.5604

166.6147

-3,045.9220

-2,626.1957

-3,150.0828

-3,212.4672

-3,155.8038

-3,045.9220

-2,748.6979

-3,006.2143

-3,053.3028

-2,987.3808

0.0000

179.8122

18.9315

17.6055

21.6570

0.0000

-57.3100

-162.8000

-176.7700

-190.0800

Road Transportation
Railways

Other Sectors

Other (not included elsewhere)

Cement Production

Mineral Wool
Metal Production
Iron and Steel Production
Solvent and Other Product Use

Agricultural Soils
Field Burning of Agricultural Residues

Wastewater Handling
Total Land-Use Change and Forestry
Changes in Forest & Other Woody Biomass
Stocks
Forest and Grassland Conversion
Abandonment of Managed lands
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Table 2

Moldova's GHG Emissions and Accompanying Variables, 1990-2002
Year

1990

1995

2000

41,594.9

15,308.6

9,167.0

10,063.9

9,450.5

Change compared 1990, %

N/A

-63.2

-78.0

-75.8

-77.3

Inter-annual change, %

N/A

-15.9

-7.5

9.8

-6.1

2,300

1,700

1,288

1,481

1,662

Change compared 1990, %

N/A

-26.1

-44.0

-35.6

-27.7

Inter-annual change, %

N/A

-1.4

2.1

6.1

7.8

GHG intensity, kg CO2 eq/$US GDP

18.1

9.0

7.1

6.8

5.7

Change compared 1990, %

N/A

-50.1

-60.6

-62.4

-68.5

Inter-annual change, %

N/A

-1.1

-15.9

-4.6

-16.3

GHG efficiency. $US GDP/t GHG

55.2

111.1

140.2

147.2

175.9

Change compared 1990, %

N/A

100.4

154.1

166.1

218.1

Inter-annual change, %

N/A

1.1

18.9

4.7

19.5

4,361.6

4,347.9

4,281.5

4,264.3

4,247.7

Change compared 1990, %

N/A

-0.3

-1.8

-2.2

-2.6

Inter-annual change, %

N/A

-0.1

-0.3

-0.4

-0.4

9.5

3.5

2.1

2.4

2.2

Change compared 1990, %

N/A

-63.0

-77.5

-75.2

-76.7

Inter-annual change, %

N/A

-15.8

-7.2

10.2

-5.7

14,269

5,085

2,647

2,479

2,701

Change compared 1990, %

N/A

-64.4

-81.4

-82.6

-81.1

Inter-annual change, %

N/A

9.7

-20.3

-6.3

9.0

16,703

5,109

2,535

2,394

2,549

Change compared 1990, %

N/A

-69.4

-84.8

-85.7

-84.7

Inter-annual change, %

N/A

11.0

-18.0

-5.6

6.5

15,690.3

1,181.4

904.0

1,262.8

1,179.8

Change compared 1990, %

N/A

-92.5

-94.2

-92.0

-92.5

Inter-annual change, %

N/A

-4.8

-20.5

39.7

-6.6

4,488.9

4,324.0

2,482.1

2,138.0

2,613.8

Change compared 1990, %

N/A

-3.7

-44.7

-52.4

-41.8

Inter-annual change, %

N/A

-5.6

-6.8

-13.9

22.3

12,647.2

5,378.6

3,386.1

3,400.8

3,793.6

Change compared 1990, %

N/A

-57.5

-73.2

-73.1

-70.0

Inter-annual change, %

N/A

-3.2

-10.9

0.4

11.6

20,983

6,126

2,673

2,809

2,699

Change compared 1990, %

N/A

-70.8

-87.3

-86.6

-87.1

Inter-annual change, %

N/A

-8.0

-31.4

5.1

-3.9

Total GHG emissions, Gg CO2 eq

GDP, million $US

Population, thousand inhabitants

GHG per capita, tons per person

Energy consumed, thousand tons of coal equiv.

Energy imported, thousand tones of coal equiv.

Electricity produced, mill kWh

Electricity imported, mill kWh

Electricity consumed, mill kWh

Thermal energy consumed, thousand Gcal

2001

2002
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the residential and commercial sectors
stemming from cooler winter temperatures compared to 2001.
From the table, it is evident that the
77.3% decrease in GHG emissions during the past 12 years outpaced decreases in energy consumption (-81.1%)
and imports (-84.7%), in electricity
production (-92.5%), imports (-41.8%)
and consumption (-70.0%), in thermal
energy consumption (-87.1%), as well
as in real Gross Domestic Product (27.7%) and population (-2.6%).
GHG emissions per unit of GDP
decreased over the period 1990–2002,
mainly due to the economical crisis
characteristic to the period of movement to market economy after the
break-up of the former Soviet Union,
as well as to a move away from GHGintensive fossil fuels in the energy, industrial, residential, commercial and
agricultural sectors and to gains in
energy efficiency. Emissions per person in the Republic of Moldova have
reduced by 76.7%. This is mainly due
to reducing emissions resulting from
decreases in power generation and the
consumption of fossil fuels, mainly
from export.
The Energy sector is responsible for
28,326 Gg decrease in total Republic
of Moldova GHG emissions over the
period 1990–2002 (from 34,325 Gg in
1990 to 5,999 Gg in 2002), representing over 82% and respectively 64%
of the total GHG emissions for 1990
and 2002.
The greatest contributors to the decreases in GHG emissions over the
long term (1990-2002) are: electricity and heat generation, by 16,132
Gg (84.2% decrease); residential sector, by 3,839 Gg (83.8% decrease);
transport sector, by 2,794 Gg (71.4%
decrease); agriculture/forestry/fishing
sectors, by 1,717 Gg (88.8% decrease); mineral products, by 1,159 Gg
(87.4% decrease); commercial/institutional sector, by 1,108 Gg (79.2% decrease); enteric fermentation, by 979
Gg (56.5% decrease); and agricultural
soils, by 855 Gg (64% decrease).
The long-term GHG emission decrease associated with fossil fuel combustion is mainly the result of reduced
consumption of energy resources that
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was primary due to the economical
crisis, inclusive within the industry
sector, in the period of transition to
market economy after the break-up of
former Soviet Union (situation might
be explained also by the population’s
insolvency and the low level of payments on the bills for the rendered
services of the energetic enterprises,
especially within 1990-2000 period).
The use of less GHG-intensive fossil fuels (natural gas instead of coal
and residual fuel oil) contributed as
well on the decreasing of GHG emissions associated with fossil fuel combustion.
CONCLUSIONS AND
FOLLOW-UP ACTIVITIES
Building on results obtained while
implementing the UNDP-GEF Regional Project RER/01/G31 “Capacity
Building for Improving the Quality of
Greenhouse Gas Inventories (Europe/CIS region)”, options to mitigate
climate change by reduction of GHG
emissions and facilitating adaptation
to climate change for the selected
priority area might be further analyzed
and reviewed in the light of country
sustainable development context.
Many outputs coming from this
project such as: methodologies to fill
data gaps; National Inventory Report,
National Manual of Procedures for
GHG Inventory; QA/QC Plan; and the
archive of GHG inventory estimates
might be also utilized under the SNC
preparation (the UNEP-GEF Project
“Enabling Moldova to prepare its SNC
in response to Commitments to the
UNFCCC” was initiated in the Republic of Moldova in November 2005).
As a result, the inventory prepared
under SNC will be of a higher quality
than that prepared under the FNC.
To be noted also, that national experts experienced in implementation
of regional project have been already
involved in the preparation of the
SNC, serving also as trainers for the
new experts invited to join the inventory team. This strategy is enhancing
the sustainability of the team and will
facilitate the further preparation of the
SNC during the 2005-2008.
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noutăţi editoriale

PRINCIPII NETĂGĂDUITOARE
ALE ECOPEDOCENTRISMULUI
„Harta de soluri
este cel mai perfect instrument
de regionare fizico-geografică”
(N. Cernescu)
Recent, în ajunul aniversării a 60ea a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
a văzut lumina tiparului monografia
academicianului, doctor habilitat în
biologie, profesor universitar, şef al
Laboratorului Geografia şi Evoluţia
Solurilor al Institutului de Ecologie
şi Geografie al A.Ş.M. Andrei
Ursu „ Raioanele pedogeografice şi
particularităţile regionale de utilizare
şi protejare a solurilor” (232 p.). Cum
este indicat pe anfas, ea este consacrată
acestui jubileu.
Monografia prezintă un rezumat al
activităţii ştiinţifice semicentenare a
autorului, inclusiv peste 30 de ani în
Institutul de Pedologie şi Agrochimie
„Nicolae Dimo”, unde pe parcursul a
17 ani a exercitat funcţia de director
adjunct pentru ştiinţă, iar 4 ani – de
director al lui şi concomitent director
general al Asociaţiei Republicane
Ştiinţifice de Producţie „Fertilitate”.
În afară de aceasta, prin prisma
amplitudinii
şi
multiplicităţii
problemelor abordate şi sintetizate,
se resimte amprenta activităţii pe

parcursul a 14 ani, a savantului în
funcţia de academician coordonator al
Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi
Agricole a A.Ş.M.
Poate mai reuşită avea să fie
denumirea recenziei „Ecuaţie ecologică
cu o singură necunoscută”, deoarece la
ora actuală, din toţi componenţii naturii,
mai puţin evaluat este rolul ecologic
al solului. Umanitatea trebuie să
conştientizeze faptul, cât de paradoxal
ar părea, că pe prim plan se află rolul
ecologo-planetar al învelişului de sol.
Şi sub acest aspect el trebuie îngrijit
şi conservat. Ce poate să fie mai
ignorant decât faptul ca omul consideră
neesenţial ceea ce nu cunoaşte.
Importanţa problemelor ecologice
ale ştiinţei solului este determinată
de rolul polifuncţional şi complicat
pe care îl joacă învelişul de sol în
dezvoltarea şi funcţionarea diverselor
ecosisteme ale uscatului şi biosferei în
întregime, incluzind toată hidrosfera şi
compoziţia chimică a atmosferei. Cu
regret, însă, până în prezent se păstrează
încă viziuni extrem de simpliciste
cu privire la rolul ecologic al solului,
fapt ce conduce la consecinţe negative
precum şi la abordarea şi formularea
problemelor de cercetări ştiinţifice, la
fel şi la elaborarea măsurilor de utilizare
şi protecţie a resurselor funciare şi a
landşafturilor (ecosistemelor). Solul
este veriga de legătură dintre lumea
vie şi anorganică. De aici şi rolul
extraordinar al lui în natură, care se
consolidează ca o direcţie nouă în
ecologie – pedocentrism. Solul este
nucleul landşaftului. Mai mult decât
atât: unii savanţi consideră că landşaftul
(ecosistemul) există în măsura, în care
i-o permite solul.
De subestimarea rolului ecologic
polifuncţional al solului şi legăturilor
lui cu alte componente ale naturii nu
s-a izbăvit deocamdată o mare parte
din specialişti, funcţionari de stat şi
chiar savanţi. În consecinţă, solul
se utilizează iraţional, degradează,
conduce la dezechilibrul ecosistemelor,
reducerea biodiversităţii. Cu regret, în
prezent solul este conceput ca obiect de
producţie în agricultură, de sporire cu
orice preţ a recoltei.
Problemele expuse, într-o măsură sau
alta, şi-au găsit reflectarea în monografia
recenzată, şi şi cei mai important,
referitor la cadrul natural al ţării noastre.

De remarcat că academicianul A.
Ursu este cunoscut în lumea ştiinţifică
ca unul din pionierii cercetărilor
ecopedoedafice. În anul 1980 el
editează (în limba rusă) monografia
„Microraionarea pedo-ecologică a
Moldovei” – lucrare de interferenţă,
unică în pedologie, geografie şi
ecologie. Pe parcursul următoarelor
decenii autorul a continuat persistent
aceste neordinare investigaţii, în special
elaborând clasificarea contemporană a
solurilor Moldovei, care s-au încununat
cu apariţia actualei cărţi.
Neobositul savant, în cadrul
celor trei zone naturale cunoscute,
evidenţiază 14 raioane şi 7 subraioane
pedogeografice, care, în unele
cazuri concrete, se divizează şi în
microraioane. Remarcabil este faptul
că sunt caracterizate condiţiile naturale
(clima, relieful, vegetaţia, învelişul de
sol) şi activitatea antropică a acestor
subdiviziuni.
În prezent nimeni nu pune la îndoială
faptul că agricultura, trebuie să fie
neapărat zonală. Aceasta este deja
ziua de ieri. Academicianul A. Ursu,
în baza pedoregionării şi caracteristicii
specificate detaliate a teritoriului
Republicii Moldova, demonstrează şi
recomandă convingător că agricultura
trebuie să fie nu numai zonală, ori
şi adaptivă, ţinând cont de raionarea
şi microraionarea pedoecologică.
Este imposibil de a subestima aceste
importante realizări ştiinţifice.
Ultimul capitol este dedicat
generalizării şi problemelor strategice
ale agriculturii durabile. De rând cu cele
de perspectivă, se recomandă măsuri
urgente (ultimul subcompartiment). Se
încheie lucrarea cu consideraţii finale.
Monografia este adresată pedologilor,
geografilor, ecologilor, şi în special
specialiştilor din agricultură.

Doctor habilitat în biologie,
Catedra Ştiinţe ale Solului,
Geologie şi Geografie a
Universităţii de Stat din Moldova
		
Grigore Stasiev
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Realizarea celui de-al doilea Studiu
de Performanţe în domeniul Protecţiei
Mediului (SPM) al Republicii Moldova
a început în noiembrie 2004, cu o misiune de pregătire pe parcursul căreia a
fost discutată şi stabilită structura finală a raportului. Ulterior, a fost formată
echipa de experţi internaţionali însarcinată cu realizarea studiului, incluzând
experţi din Belarus, Estonia şi Lituania
precum şi din secretariatele Comisiei
Economice pentru Europa (CEE) a
ONU şi al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCED).
Misiunea de evaluare a avut loc între
12 şi 19 aprilie 2005. Variantele preliminare ale concluziilor şi recomandărilor precum şi a raportului SPM au fost
prezentate Republicii Moldova pentru
comentarii în iulie 2005. În octombrie
2005, varianta preliminară a fost supusă atenţiei Grupului de Experţi Ad Hoc
pentru SPM. În cadrul acestei întruniri,
Grupul de Experţi a discutat în detaliu
conţinutul raportului cu experţii din
partea Guvernului Republicii Moldova, concentrându-se în special asupra
concluziilor şi recomandărilor făcute
de experţii internaţionali.
Raportul asupra SPM, cu modifi-
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cările făcute la sugestia Grupului de
Experţi, a fost apoi
avizat, la 10 octombrie 2005, de către
Comitetul pentru
Politica de Mediu
al CEE a ONU. La
aceasta întrunire a
participat o delegaţie de nivel înalt
al Guvernului Republicii Moldova.
Comitetul a aprobat
recomandările
în
forma lor expusă în
acest report.
Raportul trece în
revistă progresele
făcute de Republica
Moldova în gestionarea mediului pe
parcursul perioadei
care a urmat primul Studiu de Performanţe efectuat
în 1998, în special
în ceea ce priveşte
implementarea recomandărilor făcute în primul Studiu.
Evaluarea cuprinde opt domenii de importanţă pentru Republica Moldova,
inclusiv elaborarea, planificarea şi implementarea politicilor de mediu; finanaţarea politicilor şi proiectelor de mediu; şi integrarea aspectelor de mediu
în sectoarele economiei şi promovarea
dezvoltării durabile. Printre problemele care au beneficiat de atenţia specială a studiului figurează mecanismele
de aplicare a legislaţiei; instrumentele

economice şi fondurile de mediu; şi
managementul de mediu în agricultură, gospodăria silvică şi sectorului industrial.
Comitetul pentru Politica de Mediu
al CEE a ONU şi echipa de experţi a
CEE a ONU doresc să aducă mulţumiri atât Guvernului Republicii Moldova
cât şi specialiştilor moldoveni care au
lucrat împreună cu experţii internaţionali contribuind prin cunoştinţele şi dedicaţia lor la realizarea acestui Studiu.
CEE a ONU îi urează succes Guvernului Republicii Moldova în îndeplinirea
obiectivelor politicii sale în domeniul
protecţiei mediului înconjurător, inclusiv în implementarea concluziilor şi recomandărilor acestui al doilea Studiu.
CEE a ONU doreşte să exprime
adânca sa apreciere Guvernelor Ungariei, Olandei, Norvegiei, Elveţiei şi Regatului Unit la Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, pentru susţinerea Programului
Studiilor de Performanţe în domeniul
Mediului, şi Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare, pentru contribuţiile la lucru asupra SPM în Republica Moldova, pregătirea acestui raport
şi traducerea şi publicarea lui în limba
oficială a ţării.
Misiunea de informare din cadrul
proiectuli s-a desfăşurat în perioada 10
aprilie 20 aprilie 2005. Evaluarea finală
a Studiului a avut loc la Geneva pe 10
octombrie 2005. Recomandările expuse în acest raport au fost aprobate de
Comitetul pentru Politica de Mediu al
CEE a ONU.
Raportul include doar informaţii obţinute înaintea datei de 10 octombrie
2005.
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Dropie mică
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Ord. Gruiformes
Fam. Otididae
Statutul – specie rară, critic periclitată, numărul căreia se reduce. La începutul secolului trecut dropia mică cuibărea
stepele din sudul Basarabiei. În prezent
această specie nu se mai întîlneşte în
fauna republicii. Este o specie monotipică, unicul reprezentant al genului.
Răspîndirea. Populează zonele de
stepă şi semipustiu, de la regiunea de
Est a Europei, litoralul Mării Mediterane şi Maroc la est pînă la podgoriile Altaiului. În prezent este răspîndită sporadic. În afara hotarelor Rusiei
formează cca 10 populaţii geografice.
În Rusia răspîndirea dropiei poartă caracter de familii izolate. O mare suprafaţă de cuibărire este marcată pe teritoriul
Regiunii Volga (de la regiunea Samara, la
nord, pînă la regiunea Astrahan, la sud)
şi în stepele Kalmîkia (pînă la raioanele
de nord ale regiunii Stavropol). La vest
acest teritoriu cuprinde stepele de sud
ale munţilor Ural (regiunea Orenburg).
Cuibărire izolată s-a păstrat în Caucazul
de Vest: în stepele Ceceniei, Inguşetiei
şi Nogaisk. În regiunea de est a rîului
Volga a fost salvat un areal mic, ce cuprinde partea de sud a centrului cernoziomic pînă la lanţul de munţi Doneţk,
inclusiv (sudul regiunii Voronej, Lipeţk
şi raioanele învecinate ale regiunii Rostov). În Siberia cîteva perechi de dropii
se întîlnesc în cîmpiile regiunii Altai.
Dropia s-a păstrat într-un număr mic
în Ucraina – regiunile Voroşilovgrad,
Doneţk, Herson, Nicolaev şi Crimeea; în Kazahstan – în sectoarele de est,
partea centrală şi de nord, precum şi în
depresiunea Balhoşsk-Alakolisk. Dropia
cuibăreşte în Franţa, Spania şi Portugalia, în număr redus pe Peninsula Apenină, insula Sardinia şi în Maroc. Posibil

că dropia se înmulţeşte încă în sudul
Turciei şi în raioanele limitrofe cu Siria.
Habitatul. Locurile tipice de habitat pentru dropie sînt stepele cu ierburi
rarifiate, precum şi sectoarele de teren
deschis. Preferă sectoarele cu vegetaţie
nu prea înaltă, unde ar putea uşor să
se ascundă în iarbă şi în acelaşi timp să
aibă posibilitatea de a observa totul în
jur. Dropiile populează pîrloagele din
apropierea semănăturilor cu cereale.
Pe cîmpiile cu vegetaţie deasă şi înaltă
acestea nu cuibăresc niciodată. În biotopurile prielnice, perechile ce cuibăresc
formează colonii. În asemenea cazuri,
densitatea populaţiei atinge 10-12 perechi la 100 ha, iar distanţa între cuiburi
constituie cca 200 m. Dropiile iernează
în stepele Azerbaidjanului, în număr
mic în Crimeea şi în sudul Tadjikistanului. O mare parte din păsări zboară în
Irak, Iran şi Turcia. În prezent condiţiile
de iernare a dropiilor la sud s-au agravat, deoarece o mare parte din terenurile
agricole sînt folosite pentru semănarea bumbacului şi culturilor prăşitoare.
Aspectul cantitativ. Numărul speciei
se reduce pretutindeni. Îndeosebi o reducere bruscă a numărului de dropii s-a
observat în anii 60. După calculele prealabile, în anii 1978-1980, numărul păsărilor mature şi adulte în Rusia constituia
cca 4250 de indivizi. În timp de 10 ani
numărul total de dropii s-a redus: în Rusia - cu 37%, în Ucraina - cu 60%, în Kazahstan - cu 63%. Densitatea medie de
amplasare a perechilor ce cuibăresc după
hotarele arealului nu este mare: în total
cca 8 perechi la 100 km. În afara hotarelor Rusiei doar 100 de păsări reprezintă
populaţia din regiunea Mării Negre şi cca
200 de păsări se găsesc în diferite raioane
ale Kazahstanului. În anii 1978-1980 în
ex-URSS iernau circa 6400-8400 dropii.
Descrierea speciei. Cel mai mic reprezentant al familiei Otididae. Greutatea păsării nu depăşeşte 1kg. Masculul
matur, în veşmîntul conjugal, pe partea
superioară este de culoare gri, cu desene
mici punctate de o culoare neagră - pestriţă. Gîtul şi părţile laterale ale capului
sînt de culoare sură - deschis, brodate cu
dungă albă. Pe piept se evidenţiază două
dungi negre. Penajul părţii posterioare a
gîtului este puţin alungit. Abdomenul şi
părţile de sub aripi sînt albe. Penajul aripilor are forma unei „oglinzi” cu capetele întunecate. La mascul, în perioada de
toamnă, culoarea neagră a penajului de

pe gît dispare. La femele gîtul este de culoare maro, dungile negre lipsesc. Pasărea tînără se aseamănă cu femela matură,
dar partea superioară este mai deschisă
la culoare. Masculul în zbor emite un sunet specific de zăngănit datorită formei
deosebite a uneia din penele de cîrmă.
Particularităţile biologice şi ecologice. Pasăre monogamă, dar din excedentul femelelor în populaţii este posibilă
poligamia. Maturitatea sexuală la masculi apare la vîrsta de 2 ani, la femele la 1
an. Sosesc la locurile de cuibărire numai
după topirea totală a învelişului de zăpadă. Femelele construiesc cuibul la sol.
Cuibul este mic, puţin adîncit şi construit
din stible de graminee sau pelin. În pontă sînt de obicei 3-5 ouă. Uneori cuiburile sînt acoperite cu vegetaţie. Cloceşte
femela, tot aceasta hrăneşte puii primele
zile. Puii devin independenţi după 25-30
de zile, iar parametrii morfo-fiziologici
ai unei păsări mature sînt atinşi la vîrsta
de 2-2,5 luni. În această perioadă puii
încep să se unească în cîrduri. În alimentaţie dropia foloseşte hrană de origine
animală şi vegetală (gîndaci, musculiţe,
fluturi, omizi, inflorescenţe ale florilor).
Factorii limitrofi. Cauza primordială de scădere bruscă a numărului
de specii - dispariţia biotopurilor tipice în rezultatul desţelinirii complete a stepelor, precum şi intensificarea păşunatului vitelor cornute mari.
Nefast se manifestă la cuibărire intensificarea acţiunii factorului de deranj. Multe
ponte de ouă şi puiet sînt distruse în rezultatul păşunatului, precum şi al cositului.
Măsuri de ocrotire. În locurile de cuibărire şi iernare specia se ocroteşte conform legislaţiei de vînătoare. Pentru menţinerea populaţiilor de cuibărire, este necesară ocrotirea locurilor de cuibărit ale
speciei. În locurile acestea urmează de a
crea condiţii corespunzătoare necesităţilor fiziologice (alimentaţie, reproducere
etc), să se respecte regimul total de linişte
pe perioada de reproducere. Este necesar
de a restabili posesiunile agricole necesare în raioanele de iernare, creînd interzicere de sezon, limitarea accesului oamenilor şi circulaţiei transportului auto.
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