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ADNOTARE 
 

PALANCEAN ALEXEI. ”Dendroflora cultivată a Republicii Moldova”. Teză de doctor 

habilitat în biologie. Chişinău, 2015. Structura: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi 

recomandări, bibliografia din 361 titluri, 13 anexe, 232 pagini text de bază, 33 tabele şi 29 figuri. 

Materialul tezei a fost publicat în 91 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: dendrofloră, introducere, 

specie, varietate, regiune floristică, poluare, rezistenţă, acumulare, dendroraionare, asortiment. 

Domeniul de studiu: 164.01 – Botanica. Scopul tezei: Stabilirea componenţei 

taxonomice a dendroflorei cultivate; evaluarea rezultatelor multianuale a plantelor lemnoase şi 

valorificarea în economia naţională. Obiectivele tezei: studierea dendroflorei cultivate; 

evaluarea spaţiilor verzi şi a colecţiilor dendrologice; analiza vitalităţii, determinarea 

predestinării plantelor; analiza ecogeografică şi stabilirea regiunilor floristice de perspectivă; 

aprecierea rezistenţei plantelor lemnoase la poluarea aerului şi a capacităţii de acumulare a 

poluanţilor; raionarea dendrologică a or. Chişinău după nivelul de poluare.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost evidenţiată şi determinată 

taxonomia plantelor lemnoase în dendroflora cultivată (1490 taxoni) şi s-a efectuat analiza 

ecogeografică a speciilor introduse şi evidenţierea regiunilor floristice, flora cărora este  de 

perspectivă pentru introducţie. Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. A 

fost elaborată noţiunea de dendrofloră cultivată; s-a stabilit componenţa taxonomică a 

dendroflorei cultivate în Republica Moldova (1490 taxoni). S-au evaluat rezultatele multianuale 

a introducţiei plantelor lemnoase; a fost elaborată Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor care 

cuprinde mobilizarea, adaptarea genotipică, adaptarea populaţională, naturalizarea şi 

valorificarea în practică. A fost întemeiată o subdiviziune nouă în ecologie – Ecologia mediului 

poluat pe baza plantelor lemnoase. S-au stabilit regiunile floristice de perspectivă pentru 

introducerea plantelor lemnoase în Republica Moldova.   

Semnificaţia teoretică. Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor, elaborată de noi, 

răspunde cerinţelor ştiinţei şi necesităţilor practice, oferind posibilitatea pentru evidenţierea 

regiunilor floristice şi aprecierea speciilor de perspectivă pentru introducere, cu un suport 

ştiinţific spre implementarea în cultură. 

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice pot fi folosite la elaborarea 

asortimentelor de arbori, arbuşti şi liane pentru economia naţională. Implementarea 

rezultatelor. Au fost elaborate de noi şi au intrat în vigoare  ”Методические рекомендации по 

комплексному ассортименту древесных и цветочных растений для озеленения в Молдавии 

и курортной зоны ”Сергеевка”. Pentru majoritatea speciilor şi formelor sunt elaborate 

tehnologiile de multiplicare implementate de către Agenţia ”Moldsilva”.   
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АННОТАЦИЯ 
 

ПАЛАНЧАН АЛЕКСЕЙ. «Культурная дендрофлора Республики Молдова». 
Диссертация на ученую степень доктора наук по биологии. Кишинев, 2015. Структура: 
введение, 5 глав, общие выводы и рекомендации, библиография, включающая 361 
источника, 13 приложений, 232 страниц текста, 33 таблицы и 29 рисунков. Материалы 
диссертации опубликованы в 91 научных работах. Ключевые слова: дендрофлора, 
интродукция, вид, форма, флористические области, загрязнение, устойчивость, 
накопление, дендрорайонирование, ассортимент. Специальность: 164.01 – Ботаника. 

Цель работы: определение таксономического состава культурной дендрофлоры; 
анализ результатов многолетней интродукции древесных растений и использование в 
народном хозяйстве.  

Задачи работы. Научная инвентаризация зеленых насаждений, дендрологических 
коллекций; оценка устойчивости видов; эколого-географический анализ 
интродуцированных растений; установление флористических областей и видов, 
перспективных для интродукции; выявление видов, устойчивых к загрязнению воздуха и 
определение их способности аккумулировать загрязнители; дендрорайонирование г. 
Кишинева и разработка Ассортимента древесных растений для каждого дендрорайона. 

Научная новизна и оригинальность. Впервые, был выполнен научный анализ 
результатов многолетней интродукции древесных растений, в результате которой 
сформировалась и установилась культурная дендрофлора Республики Молдова. Дана 
экологическая, дендрологическая, лесоводческая и экономическая оценка дендрофлоры. 
Разработана Теория Комплексной Интродукции Растений, которая соответствует научным 
критериям и практическим требованиям.  

Принципиально новые полученные результаты для науки и практики: 
разработано определение культурная дендрофлора и выявлен таксономический состав 
культурной дендрофлоры Республики Молдова. Проведен анализ результатов 
многолетней интродукции древесных растений и разработана Комплексная Теория 
Интродукции Растений, которая состоит из мобилизации, генотипической адаптации, 
популяционной адаптации, натурализации и освоение в практике. Основано новое 
направление в экологии – Экология древесных растений загрязненных местообитаний на 
основе древесных растений. Определены перспективные флористические области для 
дальнейшей интродукции в Республике Молдова.  

Практическая ценность. Результаты научных исследований могут быть 
использованы для разработки ассортиментов деревьев, кустарников и лиан для народного 
хозяйства. 

Внедрение результатов. Разработаны и внедрены «Методические рекомендации 
по комплексному ассортименту древесных и цветочных растений для озеленения в 
Молдавии и курортной зоны «Сергеевка». Для большинства видов и форм разработаны 
технологии размножения, которые обобщены и изданы Агентством «Молдсилва» для 
использования в отрасли.  
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ANNOTATION  
 
PALANCEAN ALEXEI. “Dendrological Flora Cultivated in the Republic of Moldova”. 

PhD thesis. Chisinau, 2015. Structure: introduction, 5 chapters, general conclusions and 
recommendations, bibliography including 361 titles, 13 annexes, 232 pages of basic text, 33 
tables and 29 figures. The content of the thesis was published in 91 scientific papers. Key 
words: dendrological flora, introduction, species, variety, floristic region, pollution, resistance, 
accumulation, division into dendrological districts, assortment.  Field of study: 164.01 – 
Botany. Purpose of the thesis: determination of the taxonomic composition of cultivated 
dendrological flora and assessment of the results of multiannual of woody plants’ introduction 
and the use in the national economy; Tasks of the thesis: study of the cultivated dendrological 
flora; assessment of the green spaces and dendrological collections; analysis of the vitality of 
introduced woody plants; determination of the function of plants; ecogeographycal analysis and 
determination of floristic regions that are promising for introduction;  determination of the 
resistance of woody plants to adverse conditions created by air pollutions and accumulation of 
pollutants; dendrological zoning of Chisinau according to the level of pollution; development of 
a assortment of woody plants suitable for determinate dendrological zones.  

Scientific innovation and originality. For the first time the cultivated dendrological 
flora (1490 taxons) was highlighted and determined and ecogeografic analisys of introduced 
species was done. Also, the floristic regions were highlighted, flora of which has a perspective to 
be introduced on the territory of Republic of Moldova. The Complex Theory of Plant 
Introduction was developed.  

Theoretical significance. The Complex Theory of Plant Introduction, developed by us, 
corresponds to the scientific and practical needs, offering the possibility to make evident the 
floristic regions and to appreciate the promising species for introduction, with scientific support 
for implementation in culture.  

Main new results for science and application. The definition of cultivated dendroflora 
was elaborated and the taxa component of the cultivated dendroflora of the Republic of Moldova 
was established (1490 taxa). Multiannual results of woody plants introduction were evaluated 
and the Complex theory of Plant Introduction was elaborated. This theory includes mobilization, 
genotypic adaptation, populational adaptation, naturalization and practical usage. A new 
direction in science was created; it means woody plant ecology of polluted environment. The 
perspective floristic regions for plant introduction in the Republic of Moldova were established.  

Applicative value. The scientific research results can be used in the elaboration of the 
assortments of trees, shrubs and lianas for the national economy. Implementation of results. 
Were elaborated and implemented by the author “Методологические рекомендации по 
комплексному ассортименту древесных и цветковых растений для озеленения в Молдавии 
и курортной зоны “Сергеевка” (Methodological recommendations for a comprehensive range 
of woody and flowering plants for landscaping in Moldova and the resort area “Сергеевка”). For 
most of species and varieties the propagation technologies were elaborated, which were 
summarized and published by the Agency “Moldsilva” for needs of the branch.  
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LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZĂ 
 

Destinaţia plantelor: 

 

A. f. – arbuşti fructiferi netradiţionali; 

C. a. – consolidarea terenurilor cu alunecări; 

C. s. – crearea culturilor silvice; 

F. a. – crearea fâşiilor de protecţie a câmpurilor agricole; 

F. d. – crearea fâşiilor de protecţie a drumurilor; 

Î. a. – împădurirea bazinelor acvatice; 

S. v. – amenajarea spaţiilor verzi publice şi private; 

P. e. – crearea plantaţiilor energetice; 

P. m. – plante medicinale; 

   –     – nu este determinată destinaţia. 

 

  Fenogrupul: 

 

DD – devreme încep şi devreme termină vegetaţia; 

DT – devreme încep şi târziu termină vegetaţia; 

TD – târziu încep şi devreme termină vegetaţia; 

TT – târziu încep şi târziu termină vegetaţia. 

 

  Potenţialul de rezistenţă a speciilor 

 

SR – slab rezistente la factorii poluanţi; 

MR – moderat rezistente la factorii poluanţi; 

PR – puternic rezistente la factorii poluanţi. 

 

  Post ”Hidrometeo” 

 

POP – post de observaţii permanente a controlului atmosferic.  
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INTRODUCERE 
 

 Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Spaţiile verzi, ca element component, 
indispensabil mediului înconjurător, joacă un rol important în viaţa societăţii. Acestea satisfac 
multiple necesităţi ale omului. Arborii, arbuştii şi lianele, fiind recomandate la crearea spaţiilor 
verzi (amenajări, împăduriri, fâşii de protecţie etc.), trebuie să posede două calităţi: 

• rezistenţă la condiţiile pedoclimatice,  
• potenţial înalt de decorativitate. 
Există o corelare directă între rezistenţa speciilor, pe de o parte, şi vitalitatea, 

decorativitatea şi productivitatea fitocenozelor care includ diversitatea speciilor respective, pe de 
altă parte. De aceea, problemele introducerii şi adaptării plantelor lemnoase noi sunt permanent 
actuale. Introducerea plantelor pe teritoriul dintre Prut şi Nistru coboară în adâncurile istoriei şi 
este legată, în primul rând, de interesele economice. În decursul a mai multor secole introducţia 
plantelor a cunoscut ascensiuni şi scăderi pe care noi le-am clasificat în cinci perioade care în 
volum diferit sunt oglindite în literatură. Cea mai fructuoasă este perioada legată de înfiinţarea şi 
activitatea Grădinii Botanice a A.Ş.M. La momentul de faţă, când finanţarea de stat a temei 
privind introducerea este diminuată, această activitate o efectuează spontan capitalul privat, iar 
folosirea plantelor introduse este în funcţie de proprietăţile lor ornamentale şi de rezistenţa la 
factorii noi de cultură. Proprietăţile de rezistenţă la poluanţii atmosferici şi absorbţie a acestor 
poluanţi de către plantele lemnoase nu sunt luate în vedere, aceşti indici fiind insuficient studiaţi. 
În condiţii de cultură parametrii rezistenţei speciilor noi variază, în funcţie de potenţialul adaptiv 
al acestora, care s-au format pe parcursul evoluţiei, însă poluarea masivă a mediului, din ultimele 
decenii, produce schimbări radicale în natura plantelor, din care considerent, poluarea bazinului 
aerian cu poluanţi antropogeni a devenit o problemă globală.  

La selectarea speciilor de plante lemnoase, menite pentru crearea spaţiilor verzi în 
localităţile urbane şi rurale, este necesar să determinăm rezistenţa acestora la condiţiile nocive şi 
capacitatea lor de absorbţie a fitotoxinelor, îndeosebi a metalelor grele. Dezvoltarea social-
economică contemporană impune crearea unor modele noi de apreciere a mediului, a relaţiilor 
dintre societate şi mediu, precum şi a interacţiunii dintre mediul ambiant şi dezvoltare, în 
general. 

Scopul tezei: Stabilirea componenţei taxonomice a dendroflorei cultivate şi evaluarea 
rezultatelor multianuale ale introducţiei plantelor lemnoase din Republica Moldova; aprecierea 
rezistenţei la condiţiile nocive şi capacitatea de acumulare a poluanţilor. 

Obiectivele: * evaluarea spaţiilor verzi, a colecţiilor dendrologice şi celor private; * 
determinarea taxonilor neidentificaţi (acest obiectiv presupune ierbarizarea plantelor şi 
determinarea acestora în condiţii de laborator); * studierea speciilor privind rezistenţa acestora la 
condiţiile noi de creştere; * analiza vitalităţii; * analiza ecogeografică şi originea plantelor 
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introduse; * stabilirea regiunilor floristice de perspectivă pentru introducere; * studierea speciilor 
lemnoase privind rezistenţa lor la condiţiile nocive urbane şi aprecierea potenţialului de absorbţie 
a fitotoxinelor (metale grele, sulfaţi); * raionarea dendrologică a mun. Chişinău după nivelul de 
poluare şi evidenţierea speciilor de arbori, arbuşti şi liane cu proprietăţi de rezistenţă şi 
acumulare a fitotoxinelor; * elaborarea Asortimentelor de plante pentru diferite necesităţi ale 
economiei naţionale. 

Noutatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost evidenţiată şi determinată taxonomia 
plantelor lemnoase în dendroflora cultivată din diviziunile Pinophyta şi Magnoliophyta (în total 
1490 specii, forme şi varietăţi) şi s-a efectuat evaluarea introducţiei, ca rezultat al cărei este 
apariţia şi statornicirea dendroflorei cultivate a Republicii Moldova; - Pentru prima dată s-a 
efectuat analiza ecogeografică a speciilor introduse cu   a poluanţilor – sulfaţi şi metale grele 
(plumb, cadmiu); - Este efectuată raionarea dendrologică a or. Chişinău, identificându-se trei 
zone după nivelul de poluare – zona cu nivel ridicat de poluare, zona cu nivel moderat de 
poluare, zona cu nivel scăzut de poluare. 

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. A fost elaborată noţiunea 
de dendrofloră cultivată şi s-a stabilit componenţa taxonomică a dendroflorei cultivate în 
Republica Moldova (1490 taxoni). S-au evaluat rezultatele multianuale a introducţiei plantelor 
lemnoase şi s-a elaborat Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor care cuprinde mobilizarea, 
adaptarea genotipică, adaptarea populaţională, naturalizarea şi valorificarea în practică. A fost 
întemeiată o subdiviziune nouă în ecologie – Ecologia mediului poluat pe baza plantelor 
lemnoase. S-au stabilit regiunile floristice de perspectivă pentru introducerea plantelor lemnoase 
în Republica Moldova. 

Semnificaţia (importanţa) teoretică. Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor, concepe 
introducţia plantelor ca un proces continuu şi integru incluzând – mobilizarea, adaptarea, 
aclimatizarea, naturalizarea, valorificarea – proces condus şi dirijat de om, răspunde cerinţelor 
ştiinţei şi necesităţilor practice, oferă posibilităţii pentru elaborarea diferitelor asortimente de 
plante pentru introducţia susţinută ştiinţific cu aplicare practică.  

Scara de apreciere a rezistenţei plantelor lemnoase la poluarea atmosferică propusă de 
noi, ne-a permis să evaluăm rezistenţa la poluare în diferite raioane a or. Chişinău, stabilind 
următoarea repartizare a plantelor lemnoase după posibilitatea de rezistenţă la factorii poluatori: 
specii slab rezistente, specii moderat rezistente, specii puternic rezistente.  

Este argumentată necesitatea şi posibilitatea biosupravegherii situaţiei ecologice a or. 
Chişinău prin formarea reţelei de arbori bioindicatori şi sunt propuse speciile lemnoase care 
corespund exigenţelor – sunt rezistente la fitopoluanţi, posedă capacitatea de acumulare, sunt 
larg şi uniform răspândite în spaţiile verzi a or. Chişinău. A fost propusă raionarea dendrologică 
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a or. Chişinău după nivelul de poluare cu elaborarea asortimentelor de arbori, arbuşti şi liane 
pentru fiecare dendroraion. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Evaluarea ştiinţifică a genofondului plantelor lemnoase 
în dendroflora cultivată (1490 specii, forme şi varietăţi), stabilirea particularităţilor bioecologice 
cu indicaţia destinaţiei permit elaborarea diferitor asortimente pentru necesităţile economiei 
naţionale; fenospectrele alcătuite care îşi pot găsi aplicare practică la crearea spaţiilor verzi cu 
diverse destinaţii, efectuarea la timp a lucrărilor silvice, colectarea seminţelor şi normelor de 
semănat, stabilirea periodicităţii de fructificare, evidenţa roadei şi asigurarea productivităţii 
plantelor, prognozarea termenelor şi măsurilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor, crearea 
conveierului de înflorire a plantelor melifere; alcătuirea şi argumentarea listei speciilor de 
perspectivă pentru introducere, care enumeră 435 taxoni din 202 genuri şi 87 familii din 
regiunile floristice tradiţionale a Imperiului Holarctic – Irano-Turanică (74 specii), Est-Asiatică 
(152 specii), Atlantică-Nord-Americană – 84 specii, Munţii Stâncoşi şi Madreană – 38 specii, 
dar şi din regiunile floristice noi – Chile-Patagonică – 18 specii şi Neozeelandeză – 19 specii a 
Imperiului Antarctic, care denotă pentru dendroflora Republicii Moldova familii şi genuri noi: 
din Pinophyta – 2 familii şi 6 genuri, din Magnoliophyta – 32 familii şi 65 genuri. 

Grosimea limbului foliar, lungimea nervurilor, creşterea anuală şi particularităţile 
structurii anatomice a limbului foliar pot servi ca indici ce reflectă starea funcţională a plantei în 
mediul poluat. Speciile evidenţiate cu o capacitate sporită de acumulare a poluanţilor – sulfaţi şi 
metale grele (Pb, Cd) sunt recomandate în zonele poluate cu aceşti componenţi. Pentru cele trei 
zone evidenţiate în urma raionării dendrologice a or. Chişinău după nivelul de poluare – zona 
dendrologică cu nivel ridicat de poluare,  zona dendrologică cu nivel moderat de poluare şi zona 
dendrologică cu nivel scăzut de poluare, sunt elaborate şi propuse Asortimentele de arbori, 
arbuşti şi liane. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Au fost elaborate de noi şi au intrat în vigoare la 
data de 01.01.1990, după aprobarea Ministerului Gospodăriei Comunale al R.S.S. Moldoveneşti, 
”Методические рекомендации по комплексному ассортименту древесных и цветочных 
растений для озеленения в Молдавии и курортной зоны ”Сергеевка”. Pentru fiecare zonă a 
or. Chişinău, evidenţiată în urma efectuării zonării dendrologice, a fost elaborat şi recomandat 
Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane: pentru zona dendrologică cu nivel ridicat de poluare – 62 
specii şi cultivaruri, pentru zona dendrologică cu nivel moderat de poluare – 81 specii şi 
cultivaruri, iar pentru zona dendrologică cu nivel scăzut de poluare asortimentul include 569 
specii şi cultivaruri, care este folosit de ”Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi la amenajarea 
şi reconstrucţia zonelor verzi a or. Chişinău”.  

Pentru majoritatea speciilor şi formelor recomandate au fost elaborate tehnologiile de 
multiplicare, publicate de Agenţia ”Moldsilva” în lucrarea metodică ”Reproducerea speciilor 
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lemnoase” pentru necesităţile ramurii. Lucrările: ”Botanica agricolă şi forestieră”, 
”Dendrologia”, ”Reproducerea speciilor lemnoase” sunt folosite în procesul didactic de către 
studenţii de la specialitatea ”Silvicultura şi grădini publice”.  Sunt în curs de brevetare patru 
soiuri noi de plante lemnoase, la care suntem autori şi care se multiplică în pepinierele Grădinii 
Botanice (Institut) a A.Ş.M. în baza contractelor cu agenţii economici. 

Aprobarea rezultatelor. Rezultatele ştiinţifice din prezenta lucrare au fost comunicate la 
următoarele foruri ştiinţifice: 

1. VII-й Дендрологический Конгресс Социалистических Стран, Тбилиси, 1982. 
2. Всесоюзная конференция по теоретическим основам интродукции растений. 

Москва, 1983. 
3. I-е, II-е, III-е, IV-е, V-е Республиканские совещания: «Научные основы озеленения 

городов и сел Молдавии». Кишинев, 11 iunie 1982, 15 iunie 1984, 26 iunie 1987, 
1990. 

4. IV-я Всесоюзная конференция молодых ученых. Белая Церковь, 1984. 
5. V-й Всесоюзный научно-технический семинар: «Рациональные приемы озеленения 

населенных мест». Москва – Единцы, 1988. 
6. VIII-й Съезд Всесоюзного Ботанического Общества (ВБО). Алма-Ата, 1988. 
7.  Congresul I al Botaniştilor din Republica Moldova. Chişinău, 5-6 noiembrie 1992. 
8. Simpozionul internaţional: ”Omul şi mediul înconjurător”. România, Iaşi, 26-28 

octombrie 1993. 
9. Conferinţa ştiinţifică: ”Impactul calamităţilor naturale asupra mediului înconjurător”. 

Chişinău, 1995. 
10. Simpozionul internaţional: ”Anul 1995 European de conservare a naturii în Republica 

Moldova : probleme, realizări, perspective”. Chişinău, 1995. 
11. Международная научная конференция: ”Проблемы развития лесного сектора”. 

Россия, Петрозаводск, 1998. 
12. Congresul II al Societăţii de Botanică din Republica Moldova. Chişinău, 1998. 
13. Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică: ”Secetele - Pronostica şi atenuarea 

consecinţelor”. Chişinău, 2 octombrie 2000. 
14. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific a U.S.M. Chişinău, 2000. 
15. Международная научная конференция: «Проблемы современной дендрологии». 

Москва, 30 iunie – 02 iulie 2009. 
16. Conferinţa ştiinţifică: ”Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor urbane şi 

rurale”. Chişinău, 4 – 5 septembrie 1997 (anul de expunere), 2000 (anul de ediţie). 
17. Simpozioanele ştiinţifice internaţionale: ”Conservarea diversităţii plantelor” :  

Chişinău, 7-9 noiembrie 2010; Chişinău, 16-19 mai 2012; Chişinău, 22-24 mai 2014. 
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18. Simpozionul Internaţional: ”Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective şi 
priorităţi”. Chişinău, 17 – 19 noiembrie 2011. 

19. Международная научно-практическая конференция: «Роль ботанических садов в 
сохранении разнообразия растений». Грузия, Батуми, 8-10 мая 2013. 

20. Simpozionul ştiinţific internaţional: ”Agricultura modernă – realizări şi perspective”. 
Chişinău, 9-11 octombrie 2013. 

21. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: ”Problemele ecologice a Republicii 
Moldova”, consacrată aniversării a 80-a a memb.-coresp. al A.Ş.M. Ion Dediu. Chişinău, 
24 iunie 2014. 

22. Conferinţa ştiinţifică: ”Biologia şi progresul ştiinţific” consacr. aniv. a 85 de ani din ziua 
naşterii şi 62 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică a prof. univ. Petru Tarhon. 
Chişinău, 15 ianuarie 2015. 
 
Sumarul compartimentelor tezei: 
 
1. Consolidarea dendroflorei cultivate a Republicii Moldova în rezultatul 

introducţiei multianuale a plantelor lemnoase.  
 Este analizată istoria multianuală a introducţiei plantelor lemnoase pe teritoriul dintre 
Prut şi Nistru. Sunt evidenţiate cinci perioade ale activităţii în domeniul introducţiei plantelor 
lemnoase, care se deosebesc esenţial prin intensitatea lucrărilor de introducere, a informaţiilor 
scrise din aceste perioade şi a organismelor abilitate cu aceste funcţii. În decursul ultimelor două 
secole, pe teritoriul Republicii Moldova au fost introduse şi experimentate peste 1800 specii, 
forme şi varietăţi de plante lemnoase. O activitate susţinută, ca volum şi rezultate, în domeniul 
introducerii şi aclimatizării se desfăşoară odată cu crearea şi desfăşurarea activităţii Grădinii 
Botanice (Institut) a A.Ş.M., a Parcului ”Dendrariu” şi a unor pepiniere ornamentale. Sunt 
elaborate asortimente de plante lemnoase pentru diferite necesităţi – crearea spaţiilor verzi, 
împăduriri, fâşii de protecţie a câmpurilor agricole, drumurilor etc. Plantele posibile pentru 
aceste asortimente trebuie să posede două calităţi – rezistenţa la condiţiile noi pedoclimatice şi 
potenţialul înalt de decorativitate. În ultimul timp, în sectorul privat s-a acumulat un genofond 
bogat care necesită analiză, prelucrare critică şi totalizare. Este argumentată necesitatea efectuării 
cercetărilor ştiinţifice pentru stabilirea proprietăţilor de rezistenţă a speciilor lemnoase la 
poluarea mediului şi capacitatea de acumulare a fitopoluanţilor, ca factor care determină 
folosirea lor, aceasta fiind o problemă esenţială a botanicii industriale. Este formulat scopul şi 
obiectivele ştiinţifice. 
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2. Rezultatele multianuale în domeniul introducţiei plantelor lemnoase. 
Dat fiind că o lucrare ce presupune o abordare complexă din punctul de vedere ecologic, 

dendrologic, silvicultural şi economic, trebuie să includă metodologia cercetărilor ştiinţifice 
privind prima parte a lucrării – evidenţierea, determinarea şi analiza ştiinţifică a dendroflorei 
cultivate a Republicii Moldova şi perspectivele intensificării procesului de introducţie a plantelor 
lemnoase. În ceea ce priveşte procesul de introducţie a plantelor lemnoase în condiţii noi, 
evidenţiem trei trepte de adaptare (aclimatizare): * adaptarea genotipică – se realizează în baza 
amplitudinii de rezistenţă ecologică, înscrisă în genotip, care se încadrează în amplitudinea 
condiţiilor noi de creştere; * adaptarea (aclimatizarea) populaţională – se realizează datorită 
transformărilor adaptive a genofondului populaţiilor, când din material eterogen se segreghează 
genotipuri noi pre-adaptive, cu un genofond sărăcit, iar în generaţiile următoare aceste populaţii 
devin din nou eterogene, din contul rezervei de variabilitate, intensificării mutagenezei şi 
hibridării. 

Naturalizarea este apogeul procesului de adaptare (aclimatizare) şi se realizează în baza 
variabilităţii genetice şi selecţiei naturale. În dendroflora cultivată sunt evidenţiate şi determinate 
874 specii, 616 forme şi varietăţi de arbori, arbuşti şi liane (în total 1490 de taxoni), care aparţin 
la 67 familii şi 199 genuri. Diviziunea Pinophyta este reprezentată de 7 familii, 26 genuri, 123 
specii, 246 forme şi varietăţi. este stipulat că cele 10 – mai reprezentative familii: Aceraceae, 
Berberidaceae, Betulaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, Oleaceae, 
Rosaceae, Salicaceae cu 87 genuri, 539 specii, 287 forme şi varietăţi alcătuiesc circa 74% din 
toţi taxonii identificaţi din diviziunea Magnoliophyta. Fenospectrele alcătuite pentru plantele 
introduse cu diferit ritm sezonier de dezvoltare ce se exprimă în termene diferite de începere şi 
terminare a vegetaţiei, creşterii, înfloririi şi fructificării atestă că majoritatea plantelor introduse 
şi-au adaptat ritmurile proceselor morfofiziologice la schimbările sezoniere ale climatului în 
condiţiile noi de creştere. 

Studiul frecvenţei speciilor a reliefat neuniformităţile răspândirii în dendroflora cultivată  
şi a permis evidenţierea cauzelor utilizării incomplete a genofondului acumulat pentru: 

* majoritatea taxonilor introduşi cu calificativul rar şi unical răspândiţi au fost obţinute 
rezultate primare a introducţiei, dar nu sunt reflectate proprietăţile ornamentale, fitosanitare, 
silviculturale, ameliorative,  medicinale etc., * pentru aceste specii nu este elaborată tehnologia 
de multiplicare şi este lipsă de material populaţional susţinut şi a bazei seminologice pentru 
asigurarea multiplicării în masă. 

3. Rezistenţa plantelor lemnoase la poluarea atmosferică. Atestă metodologia 
cercetărilor pentru partea a doua a lucrării care prevede, conform obiectivelor, stabilirea 
capacităţilor de rezistenţă a plantelor lemnoase din spaţiile verzi a or. Chişinău la poluarea 
atmosferică şi evidenţierea speciilor cu o capacitate sporită de acumulare a poluanţilor. 
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Prelucrarea statistică a datelor obţinute a inclus 5 etape: * constituirea matriţei datelor iniţiale, * 
prelucrarea datelor cantitative, * testarea diferenţei dintre loturile experimentare şi a lotului de 
control (testul lui Student), * proiectarea graficelor şi diagramelor, * analiza rezultatelor. 
Teritoriul or. Chişinău, fitocenozele oraşului se află sub o acţiune permanentă a poluanţilor 
atmosferici cu un spectru foarte larg şi o tendinţă de creştere anuală până la 20%. Se reprezintă 
evaluarea rezistenţei plantelor lemnoase la fitopoluanţi sub care se înţelege capacitatea acestora 
de a se împotrivi (opune rezistenţă) acţiunilor dăunătoare a poluanţilor gazoşi, micşorând 
substanţial decorativitatea, creşterea şi dezvoltare, proprietăţile de înmulţire generativă. 

Cercetările respective – măsurarea grosimii limbului foliar şi a sistemului de nervaţiuni, 
schimbările anatomice, cantitatea şi dimensiunile stomatelor, creşterile anuale au fost efectuate 
asupra 28 specii de plante lemnoase (autohtone şi introducente) din spaţiile verzi a or. Chişinău 
care cresc în raioane cu diferit grad de poluare a aerului şi unde sunt instalate de către 
”Hidrometeo” posturi de observaţii permanente (POP) de control atmosferic. Ca martor au servit 
plantele de aceleaşi specii din Parcul ”Dendrariu”. Sub acţiunea poluanţilor atmosferici, în 
frunze se petrec schimbări anatomice, mai mari sau mai mici, în funcţie de gradul de adaptare, se 
schimbă grosimea limbului foliar şi sistemul de nervaţiuni şi se micşorează creşterile anuale. 

Este stabilit că grosimea frunzelor, lungimea nervurilor, structura anatomică a limbului 
foliar şi creşterea anuală pot servi ca indicatori integral, care de facto reflectă starea funcţională a 
plantei şi nivelul de poluare a mediului. Conform datelor obţinute în rezultatul investigaţiilor 
multianuale, aprecierea vizuală a rezistenţei plantelor lemnoase în diferite zone ale oraşului, cu 
un mediu ecologic diferit, aprecierea potenţialului de rezistenţă a plantelor lemnoase prelevate în 
experienţă am stabilit următoarea repartizare a plantelor model:  

* specii «slab rezistente» la factorii poluanţi (molid comun, mesteacăn alb, platan 
acerifoliu, castan porcesc, scoruş de munte, forziţia intermediară, iasomie de grădină); 

* specii «moderat rezistente» (molid înţepător, paltin de câmp, paltin de munte, tei cu 
frunza mare,  tei argintiu, nuc comun, catalpă specioasă, plop piramidal, hibiscus de Siria); 

* specii «puternic rezistente» (pin negru, cais comun, salcâm alb, ulm penat-rămuros, 
salcie albă, arţar american, sofora japoneză, stejar pedunculat, plop canadian, liliac comun, 
taula Vanhutt, trandafir «Ciclamen»). 

4. Capacitatea de acumulare a poluanţilor atmosferici a plantelor lemnoase. Datorită 
capacităţii de absorbţie şi acumulare a poluanţilor atmosferici, pădurile şi spaţiile verzi joacă un 
rol igieno-sanitar foarte important. Se confirmă investigaţiile ştiinţifice privind studierea 
plantelor lemnoase în aspect ecologic comparativ, care ne dă posibilitatea de formare a unui 
concept adecvat despre potenţialul fiecărei specii. Funcţia de bioacumulare la plantele lemnoase 
a fost apreciată după cantitatea de toxine care a fost captată de către frunze. Datele ştiinţifice 
obţinute atestă că cele mai mari acumulări de sulf în perioada de vegetaţie s-au înregistrat în 
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frunzele de: platan acerifoliu, plop canadian, plop piramidal, salcâm alb care fac parte din 
categorii de rezistenţă la poluanţi diferite. În frunzele plantelor model din diferite variante se 
acumulează o cantitate de sulf mai mare, decât în frunzele plantelor martor, fapt ce denotă o 
concentraţie mai mare de dioxid de sulf în atmosferă. Speciile din grupul plantelor «puternic 
rezistente» la fitopoluanţi, în general, au înregistrat o cantitate mai mare de sulfaţi, decât speciile 
din grupurile cu potenţialul – «slab rezistente» şi «puternic rezistente» la fitopoluanţi, la care 
cantitatea de sulf este mai mică şi uniformă pe întreaga perioadă de vegetaţie. 

Conţinutul de plumb (Pb) în frunzele plantelor model la toate speciile şi în toate 
variantele este de 3-6 ori mai mare, decât la plantele martor. Se disting speciile din Var. 2 (str. 
Uzinelor, CET-1) şi Var. 3 (str. Gagarin, Gara Feroviară), în frunzele cărora s-a acumulat cel mai 
mare conţinut de plumb, ceea ce constată o situaţie ecologică mai complicată. Cele mai mari 
valori de acumulare a poluanţilor în frunze le înregistrează: sofora japoneză,  urmată de castanul 
porcesc, teiul cu frunza mare şi teiul argintiu, catalpa specioasă, platanul acerifoliu şi ulmul 
penat-rămuros. Speciile, cu valori maxime de plumb în frunzele plantelor model, aparţin la 
diferite grupuri de rezistenţă la fitopoluanţi. O corelare directă între acumularea de plumb în 
frunze la plantele model şi apartenenţa la grupurile de rezistenţă la fitopoluanţi nu se identifică. 
Cele mai mari valori de acumulare a cadmiului (Cd) în frunze le înregistrează: plopul canadian 
şi plopul piramidal, unde conţinutul de cadmiu în frunze este de 2-3 ori mai mare, decât la toate 
speciile prelevate în experiment, a căror conţinut de cadmiu este mic şi uniform-egal pe toată 
perioada de vegetaţie. Speciile care sunt recomandate în cazul poluării cu cadmiu, pe lângă 
speciile de plop sunt: salcia albă, sofora japoneză, arţarul american, teiul argintiu, nucul 
comun, stejarul comun, castanul porcesc. Speciile de conifere prelevate în experiment (molid 
comun, molid înţepător, pin negru) în frunze acumulează plumb şi cadmiu în cantităţi uniform-
egale ori mai mici decât speciile de foioase. 

Este efectuată şi argumentată Raionarea Dendrologică a or. Chişinău, identificând trei 
zone după nivelul de poluare, factorii poluanţi şi influenţa acestora asupra plantelor. Pentru 
fiecare zonă a fost elaborat şi recomandat Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane. Pentru zona 
dendrologică cu nivel ridicat de poluare se recomandă 62 specii şi varietăţi; pentru zona 
dendrologică cu nivel moderat de poluare – 81 specii şi varietăţi; pentru zona dendrologică cu 
nivel scăzut de poluare – 569 specii şi varietăţi. Pentru supravegherea – urmărirea reacţiilor la 
toate nivelurile de organizare a materiei vii, sub raport morfologic, biochimic, fiziologic şi 
ecologic, sunt propuse următoarele specii autohtone – paltinul de câmp, stejarul pedunculat şi 
teiul cu frunza mare şi exotice – arţarul american, plopul canadian şi salcâmul alb care 
corespund exigenţelor, sunt rezistente la fitopoluanţi, posedă capacitatea de acumulare, sunt larg 
şi uniform răspândite în spaţiile verzi ale or. Chişinău. Densitatea reţelei de arbori bioindicatori 
corelează cu zonele dendrologice identificate. Pentru a efectua supravegherea or. Chişinău sunt 
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necesare 30-35 staţionare, unde prin monitorizarea periodică (din doi în trei ani) de făcut 
analizele foliare şi studiul dezvoltării plantelor.  

5. Perspectiva introducţiei de noi plante lemnoase. 
A fost realizată o analiză a metodelor propuse în domeniul introducerii plantelor 

lemnoase, deosebit de importantă pentru Republica Moldova, teritoriul căreia nu este o regiune 
botano-geografică integră, iar flora a fost formată sub influenţa câtorva centre floristice. Analiza 
ecogeografică a plantelor lemnoase aclimatizate în procesul introducerii multianuale ne-a permis 
determinarea regiunilor floristice de perspectivă şi a tipurilor ecologice a plantelor, în baza 
cărora a fost formată lista genofondului iniţial pentru introducţie. 

Speciile aclimatizate, 123 din diviziunea Pinophyta şi 751 – din div. Magnoliophyta, care 
aparţin la şapte regiuni floristice ale Imperiului Holarctic, 1 singură specie (Berberis buxifolia) 
din regiunea floristică Chile-Patagonică a Imperiului Antarctic, sunt neuniform repartizate pe 
regiuni floristice. Cele mai multe specii aclimatizate provin din regiunea floristică Est-Atlantică, 
29 specii (23,7%) din div. Pinophyta şi 183 specii (24,4%) din div. Magnoliophyta, care 
înregistrează o vitalitate bună.  

Flora acestei regiuni posedă rezerve importante pentru introducţie, în special 
xeromezofitele din zonele temperate. Din această regiune floristică sunt de mai mare perspectivă 
pentru introducere nouă specii de Pinophyta şi cca 150 de Magnoliophyta. Din regiunea 
floristică Irano-Turaniană au fost introduse 10 specii (8,1%) din Pinophyta şi 162 (21,6%) din 
Magnoliophyta, înregistrând o vitalitate foarte bună de 74% din specii. Flora acestei regiuni este 
una din importantele rezerve de plante din Magnoliophyta pentru introducere, în special arbuşti 
şi liane sempervirescente. Din flora acestei regiuni de perspectivă sunt opt specii din Pinophyta 
şi 74 specii din Magnoliophyta. 

Din regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană au fost introduse 13 specii (10,6%) din 
Pinophyta şi 134 specii (17,8%) din Magnoliophyta. Aproximativ 31% din specii înregistrează o 
vitalitate bună, sunt incluse în asortimentele recomandate, se folosesc în arhitectura peisajeră şi 
în silvicultură pe mii de hectare. Din această regiune de perspectivă sunt două specii din 
Pinophyta şi 84 din Magnoliophyta. Din regiunea floristică Munţii Stâncoşi au fost introduse 23 
specii (18,7%) din Pinophyta şi 7 specii din Magnoliophyta, înregistrând o vitalitate foarte bună 
de cca 74%. Această floră este una din importantele rezerve cu material iniţial pentru introducţie, 
cât priveşte speciile din Pinophyta – de perspectivă sunt 17 specii, iar cele din Magnoliophyta au 
o importanţă secundară pentru procesul de introducţie. flora din regiunea floristică 
Circumboreală nu este de perspectivă, majoritatea speciilor din această regiune sunt mezofile 
tipice. În lista pentru introducţie sunt incluse doar cinci specii din Magnoliophyta şi  nici o specie 
din Pinophyta. 
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Speciile din regiunile floristice Madreană şi Mediteraneană nu sunt pe deplin rezistente la 
condiţiile iernării, cauza fiind decalajul dintre temperaturile pozitive şi negative. De perspectivă 
sunt puţinele specii din regiunile muntoase. Lista speciilor de perspectivă pentru introducţie, 
elaborată în baza analizei rezultatelor multianuale a introducerii plantelor lemnoase, evidenţierii 
regiunilor floristice şi a tipurilor ecologice de perspectivă, a datelor din literatura de specialitate 
– enumeră 435 specii din 202 genuri şi 87 familii. Pentru dendroflora Republicii Moldova sunt 
două familii noi şi şase genuri din Pinophyta, iar 32 familii şi 65 genuri din Magnoliophyta. Sunt 
argumentate perspectivele introducerii speciilor din regiunile floristice Chile-Patagonică – 18 
specii şi Neozeelandeză – 19 specii a Imperiului Antarctic. A fost elaborată şi propusă ”Teoria 
Complexă a Introducţiei Plantelor”, dedusă din conceptul – mobilizare, adaptare – (aclimatizare) 
– naturalizare şi valorificare, fiind etape ale introducţiei, constituind un proces continuu, integru, 
condus şi dirijat de om şi răspunde, în mare măsură, exigenţelor ştiinţifice şi necesităţilor 
practice. 
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1. CONSOLIDAREA DENDROFLOREI CULTIVATE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN 

REZULTATUL INTRODUCŢIEI MULTIANUALE A PLANTELOR LEMNOASE. 

 

Flora şi vegetaţia ţărilor luate aparte şi chiar a continentelor include nu numai specii  

autohtone, care au apărut şi evoluat în condiţiile climatice şi edafice respective. O pondere 

anumită o constituie speciile introduse (exotice). 

Introducţia plantelor coboară în adâncurile istoriei şi este legată, în primul rând, de 

interesele economice. După opinia lui А.В. Гурский [143] activitatea de introducere are aceeaşi 

vârstă cu agricultura. Analiza istoriei introducerii plantelor lemnoase este necesară pentru 

conştientizarea corectă a rezultatelor experimentării lor în condiţii noi.  

Am putea evidenţia câteva etape ale procesului de introducţie a plantelor pe teritoriul 

dintre Prut şi Nistru.  

 

1.1. Etapa I – introducerea până la începutul secolului al XIX-lea 
 

Această etapă se consideră ca cea de mai lungă durată şi se caracterizează printr-un ritm 

lent de dezvoltare şi rezultate modeste privind introducerea speciilor exotice. Se presupune că încă 

în Neolitic (mileniul VI î.e.n.) colectarea fructelor de arbori şi arbuştii sălbatici era însoţită de 

transferarea lor din desişurile pădurilor spre locuinţe. Procesul de domesticire a plantelor decurgea 

încet, preponderent în locurile cu multă lumină, căldură şi umiditate abundentă [297, 361]. 

Unele plante pomicole (gutui, prun, cais, piersic, corcoduş, nuc comun, migdal) sunt 

plante de cultură introduse pentru Republica Moldova şi ţările din Europa de Sud-Vest. 

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea în Moldova se creează grădini pomiviticole de 

pe lângă mănăstiri – primele focare de introducţie a plantelor. În aceste grădini, în asociere cu 

arbori şi arbuşti fructiferi, se cultivau plante medicinale, aromatice, floricole şi decorative. 

Publicaţiile din acele timpuri conţineau informaţii despre cultura trandafirilor, liliacului, 

măslinului sălbatic, plopului piramidal, salcâmului [87, 105, 229]. 

Cultura speciilor principale de arbori şi arbuşti este menţionată în unele lucrări ale 

domnitorilor Moldovei şi călătorilor [178]. Dar, cele introduse în acea perioadă practic nu s-au 

păstrat. Conform datelor unor cercetători [144, 228] au supravieţuit exemplare izolate de arbori. 

Lucrări, care ar fi oglindit în special activitatea de introducţie a plantelor, practic lipsesc. 

Această perioadă este cea mai lungă în procesul de introducere, ce se caracterizează prin 

rezultate modeste în introducerea plantelor ornamentale, inclusiv cele lemnoase, lucru care, în 
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mare măsură, era susţinut de bunăvoinţa călugărilor din mănăstiri, atunci fiind primele focare de 

introducţie. 
 

1.2. Etapa a II-a – începutul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea.  
 

În această perioadă începe construcţia parcurilor regulate orăşeneşti [228]. În oraşul 

Chişinău, în anul 1818, se fondează grădina publică, astăzi ”Ştefan cel Mare”, în anii «30 – 

parcul Soborului [220]. Apar parcuri şi în localităţile rurale ale Moldovei, în special pe teritoriile 

moşiilor – parcul Ivancea (1880), parcurile din satele Mileşti şi Camenca (mijlocul secolului al 

XIX-lea). În aceste parcuri se plantau şi specii exotice, aduse din diferite regiuni ale Rusiei, în 

special din Odessa şi din pepinierele Europei de Vest, unde la începutul secolului al XIX-lea 

apare Grădina Botanică. În lucrările unor autori [165, 229, 262, 296] se menţionează bogăţia 

livezilor din Basarabia, iar în lucrările consacrate naturii Basarabiei este prezentată Lista 

speciilor de plante întâlnite, inclusiv salcâmul galben (Caragana arborescens Lam.), liliacul 

(Syringa L.), trandafirul (Rosa L.), băşicoasa (Colutea arborescens L.) şi plopul piramidal 

(Populus L.).  

În anul 1842, în apropierea oraşului Chişinău, se deschide Şcoala Superioară de 

Horticultură din Basarabia. Aici, sub conducerea renumitului horticultor А.Д. Денгинк începe 

lucrul de introducere a diferitor specii utile, inclusiv ale celor lemnoase. Şcoala întreţinea 

legături cu arboreturile din Rusia, în special, cu Grădina Botanică Nikita din Crimeea, de unde 

erau aduse seminţe şi puieţi.  

Însuşi А.Д.  Денгинк era membru al unui şir de societăţi ştiinţifice din Rusia şi de peste 

hotare, ceea ce facilita schimbul de material săditor. Şcoala de Horticultură a jucat un rol 

important în ceea ce priveşte introducţia şi răspândirea speciilor noi de arbori şi arbuşti în 

Moldova. Numai în 22 ani (1867) şcoala a furnizat populaţiei şi diferitor organizaţii – 117 mii  

puieţi de plante pomicole şi decorative, inclusiv arbori şi arbuşti decorativi – 35028 unit., plante 

floricole – 4247 unit. Au fost experimentate peste 200 specii de arbori, arbuşti şi liane. 

Actualmente, o parte din ele sunt larg răspândite în spaţiile verzi şi culturile silvice: Aesculus 

hippocastanum L., Amorpha fruticosa L., Betula alba L., Catalpa speciosa Warder (Warder ex 

Engelm.), Celtis australis L., Gleditsia triacanthos L., Fraxinus viridis L., F. ornus L., Juglans 

nigra L., Morus alba L., Lonicera tatarica L., Ribes aureum Pursh, Spartium junceum L., 

Sophora japonica L., Köelreuteria paniculata Laxm., Viburnum opulus «Sterile» etc. 

А. Д. Денгинк a editat un şir de lucrări, unicele surse din secolul al XIX-lea, care conţin 

date privind observaţiile asupra plantelor lemnoase exotice din Basarabia [146, 147]. În anul 
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1864, în oraşul Moscova, apare lucrarea: „Tabele privind observaţiile de 19 ani în împrejurimile 

Chişinăului”, în care se indică începutul înfloririi pentru 415 specii, inclusiv 80 de specii 

introduse de arbori şi arbuşti. În 1867 apare lucrarea: „Таблицы девятнадцатилетних 

наблюдений в окрестностях Кишинева”, unde sunt expuse totalurile introducţiei. Lista 

plantelor exotice include 181 specii şi forme. Sunt menţionate speciile de arbuşti decorativi şi 

liane: Clematis jackmanii, C. tangutica, C. viticella, Chaenomeles japonica, Kerria japonica, 

Syringa chinenesis, Spiraea salicifolia, Tamarix ramosissima, T. tetrandra etc. Multe din 

speciile introduse de А.Д. Денгинк sunt larg răspândite şi azi în spaţiile verzi şi culturile silvice 

din Moldova: Caragana arborescens, diferite specii de Crataegus, Catalpa ovata, Fraxinus 

ornus, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra, Lonicera tatarica, Ribes aureum, Spartium junceum, 

Syringa josikaea, Viburnum opulus «Roseum». А.Д. Денгинк a experimentat şi recomandat 

pentru a fi folosite peste 100 specii şi forme de arbori şi arbuşti care astăzi încă rar se mai 

întâlnesc în spaţiile verzi: Acer pseudoplatanoides f. «Variegata», Fraxinus excelsior f. pendula, 

Gymnocladus dioicus, Kerria japonica ′Plena′, Liriodendron tulipifera, Paulownia tomentosa, 

iar unele, în general, lipsesc în colecţiile contemporane şi plantaţii.  

А.Д. Денгинк, primul dintre cercetători, prezintă date obţinute ştiinţific privind factorii 

de mediu care limitează răspândirea speciilor exotice – seceta de vară şi temperaturile scăzute de 

iarnă pentru unele specii. Astfel, А.Д. Денгинк menţionează că castanul comestibil suportă nu 

mai mult decât –12°C, tuliparul (arborele de lalea) –12°C, Spartium junceum rezistă 

temperatura de  –8°C  vatămă lăstarii tineri, iar la –15°C planta îngheaţă în întregime, salcia 

plângătoare suportă temperaturi de până la –15°C. Plantele menţionate de А.Д. Денгинк ca 

puţin rezistente, în prezent surprinzător, vegetează cu succes în Moldova şi sunt vătămate numai 

în iernile foarte aspre. 

Lucrările lui А.Д. Денгинк la vremea respectivă au jucat un rol important la îmbogăţirea 

dendroflorei şi crearea compoziţiilor în parcuri, unele specii introduse de А.Д. Денгинк s-au 

naturalizat şi ocupă un loc stabil în dendroflora cultivată [147].  

Н. Зеленецкий [165], efectuând cercetări botanice în depresiunea Mării Negre, a descris 

unele specii introduse (Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia), ca fiind reprezentanţi ai 

vegetaţiei naturale, probabil indus în eroare de către caracterul naturalizat al acestor specii în 

condiţiile noastre.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea ia amploare crearea 

parcurilor de pe lângă conacele moşiereşti, instituţiile de învăţământ şi spitale. Procedeele 

principale compoziţionale, reflectă originalitatea tradiţiilor social-culturale ale poporului. Din 
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acest punct de vedere, parcurile din Moldova ocupă un loc deosebit [228]. Originalitatea 

compoziţională constă în îmbinarea reuşită a elementelor de parc (cu plante ornamentale 

lemnoase şi floricole), cu cele de plante pomicole şi de viţă de vie care se înscriu armonios în 

landşaftul plaiului moldav. În prezent, în Moldova, sunt aproximativ 20 de parcuri vechi care 

prezintă interes din punct de vedere peisajer-arhitectural: Rădiul-Mare, Stolniceni, Mândâc, 

Ghincăuţi, Temeleuţi, Ivancea, Mileşti, Bălăbăneşti, Ţaul etc. care au jucat un rol important în 

îmbogăţirea dendroflorei alohtone. La fondarea acestora au fost folosite amplu, de rând cu 

speciile din flora autohtonă şi speciile aduse din pepinierele din Ucraina, Rusia şi ţările din 

Europa de Vest. Până în timpurile noastre în parcuri s-au păstrat şi cresc aproximativ 200 de 

specii şi forme de arbori, inclusiv specii rare: Cercis siliquastrum, Chaenomeles speciosa, 

Ginkgo biloba, Gymnocladus dioicus, Juglans nigra, Picea engelmanii, Pinus strobus, Quercus 

alba, Q. bicolor, Q. borealis, Taxodium distichum etc. [226, 264, 265, 267]. 

În anul 1901, cunoscutul horticultor И.В. Владиславский-Падалко [118] a început, în 

baza unui proiect propriu, crearea vestitei grădini Ţau – astăzi parcul Ţaul. La baza elaborării 

planului general al acestui parc au fost folosite ideile fructuoase care au luat naştere la sfârşitul 

secolului al XIX-lea în construcţia parcurilor din Rusia şi care au fost argumentate ştiinţific în 

lucrările profesorului А. Регел. În primul an de valorificare a terenului au fost plantate 25 de 

desetine de parc şi fâşia de protecţie din glădiţă, salcâm, plop piramidal şi măslin de-a lungul 

hotarului grădinii. În primăvara anului 1902 au fost plantate 10 desetine de pădure. Ca specii de 

bază au fost: stejarul şi frasinul, iar cele secundare de stimulare – paltinul şi speciile de arbuşti. 

E necesar de menţionat că materialul săditor crescut pe loc era puţin şi fondatorii parcului au fost 

nevoiţi să-l aducă din alte părţi.  

Majoritatea materialului săditor de plante exotice a fost adusă din pepiniera silvică 

Zamoisk din Podzamci (aproape de or. Lvov) şi din Odessa. În aceste pepiniere era practicată 

tehnologia de creştere a speciilor răşinoase în coşuri, fapt care permitea transplantarea 

materialului săditor la distanţe mari. 

Crearea parcurilor şi dezvoltarea rapidă a pomiculturii, solicitarea crescândă a 

materialului săditor, a favorizat apariţia mai întâi a pepinierelor mici, apoi crearea unor pepiniere 

industriale.  

Astfel, în anul 1900, în or. Soroca, a fost înfiinţată pepiniera “ECO” [299], iar la Nordul 

Moldovei, pe moşia Temeleuţi, a fost fondată pepiniera “Союз” [360]. În anul 1908, în partea 

centrală a Moldovei, la Bîcovăţ, a fost creată pepiniera Direcţiei Moşiilor Aşezămintelor 

spirituale - bisericeşti. Mai cunoscută, dintre pepinierele private, era pepiniera pomiviticolă a lui 
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А. Демьянович din apropierea or. Tighina [300]. Aceste pepiniere erau destinate pentru 

satisfacerea cerinţelor proprietarilor de livezi şi vii cu material săditor, dar în afară de aceasta 

produceau mari cantităţi de material săditor de plante ornamentale. Pepiniera din Bîcovăţ creştea 

pentru realizare circa 80 de specii, forme şi soiuri de arbori şi arbuşti ornamentali, inclusiv forme 

şi varietăţi decorative foarte rare: mesteacăn şi catalpă cu frunza roşie, soforă japoneză cu flori 

de culoare roz şi roşii, 11 soiuri de liliac (pepiniera din Bîcovăţ, catalog 1913). Pepiniera “ECO” 

– mai mult de 400 specii, forme şi varietăţi de arbori şi arbuşti, inclusiv 40 – conifere şi 

sempervirescente, 164 specii de arbori, 170 specii de arbuşti şi liane şi un asortiment bogat de 

soiuri de trandafiri şi liliac. S-a acordat o mare atenţie la creşterea diferitor forme şi varietăţi 

horticole, îndeosebi ale celor cu flori învoalte.  

Baza asortimentului pepinierelor o alcătuiau speciile din lista elaborată de А. Денгинк, 

ceea ce se confirma prin analiza componenţei specifice a listelor de plante, publicate de aceste 

pepiniere în primii ani de existenţă (Pepiniera “ECO”, catalog, 1910-1911; Pepiniera din 

Bîcovăţ, catalog, 1911-1912), dar mai relevant este faptul că anume pepinierele efectuau de sine 

stătător lucrul de introducere şi experimentare a speciilor noi, bazându-se pe experienţa deja 

acumulată. În continuare, asortimentul plantelor crescute în pepiniere a sporit esenţial, îndeosebi 

pe baza speciilor şi formelor noi răşinoase, arbori şi arbuşti de foioase, asortimentul bogat de 

soiuri de trandafir şi liliac necultivate anterior: Abies balsamifera, A. concolor, Aesculus carnea, 

Betula papyrifera, Ceanothus hybrida, Chamaecyparis lawsoniana, Criptomeria japonica, 

Deutzia scabra f. plena, D. lemoinei, Halimodendron halodendron, Hibiscus syriacus şi 

varietăţile ei, Malus niedzwetzkyana, M. prunifolia, Picea pungens şi varietăţile ei, Philadelphus 

lemoinei şi soiurile lui, Platanus occidentalis, Quercus dioicus, Spiraea bumalda ′Anton-

Wateree′, Sorbus aucuparia f. pendula, Thuja occidentalis şi formele ei, Thuja orientalis şi 

formele ei şi o variaţie de soiuri de Rhododendron (Azalea) cultivate la ghiveci. 

În anul 1915, horticultorul Chişinăului И. Моисеев [246] în lucrarea: “Как насадить у 

себя небольшой парк и какие выбирать для этого породы деревьев и кустарников”, 

publicată în câteva numere ale revistei “Agricultura Basarabiei”, propune un asortiment bogat de 

plante lemnoase, divizându-le în “grupuri omogene, simplificând astfel selectarea arborilor şi 

arbuştilor necesari”. Totodată, autorul recomandă unele specii şi forme necultivate până la el: 

• Arbori cu flori ornamentale – Cerasus serrulata cu flori albe şi roz învoalte, Malus 

floribunda, Köelreuteria paniculata, Robinia hispida cu flori roz învoalte; 

• Arbori cu frunze pestriţe – forme de Acer negundo, Fagus sylvatica, Fraxinus 

americana, Ulmus campestris, Quercus robur; 
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• Arbori cu frunze colorate – Acer platanoides, Fraxinus ornus, Quercus robur cu Robinia 

pseudoacacia şi Ulmus montana cu frunze galbene, Fagus sylvatica, Prunus divaricata cu 

frunze roşii; 

• Arbori cu frunze mari – Juglans cinerea, J. cordiformis, J. sieboldiana, Quercus 

macrocarpa, Ulmus campestris cu frunza lată; 

• Arbori cu coroana piramidală – Acer saccharinum, Betula alba, Morus nigra, Populus 

boleana, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Ulmus montana, cu coroanele piramidale; 

• Arbori cu coroana globulară – Acer platanoides, Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Morus 

alba, Robinia pseudoacacia, Salix sp., Ulmus campestris cu coroana globulară; 

• Arbori cu coroana plângătoare – Betula papyrifera, Caragana arborescens, Malus sp., Morus 

nigra, Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia, Sophora japonica cu coroanele 

plângătoare; 

• Alţi arbori - Aralia mandshurica, Populus simonii, Pterocarya pterocarpa, Ulmus campestris 

var. dumpieri; 

• Arbuşti decorativi prin flori – Cercis, Billardii japonica, Deutzia 

scabra «Candidissima», Hydrangea paniculata, Laburnum anagyroides, L. alpinum, Spiraea 

x vanhouttei, Xanthoceras sorbifolia, Weigela florida, W. floribunda; 

• Arbuşti cu frunze pestriţe – Cornus alba, C. sanguinea, Hibiscus syriacus, Sambucus nigra, 

cu frunzele pestriţe pe suprafaţă cu culori diferite; 

• Arbuşti cu frunze colorate – Corylus avellana cu frunze aurii şi purpurii, Sambucus nigra cu 

frunze aurii; 

• Arbuşti cu frunze persistente – Mahonia aquifolium, Buxus sempervirens etc. 

• Liane – Aristolochia durior, Campsis radicans, Wisteria chinensis, specii de Lonicera, 

Clematis viticela, C. vitalba; 

• Arbuşti de talie mică – Berberis thunbergii, Chaenomeles japonica, Deutzia lemoinei, 

Lonicera albertii, Philadelphus lemoinei, Salix purpurea, Symphoricarpus etc.; 

• Alţi arbuşti – Colutea arborescens, Hydrangea arborescens 'Sterile', Paeonia suffruticosa, 

Spartium junceum, diferite soiuri de Syringa; 

• Arbori şi arbuşti înţepători – Crataegus crus-galli, C. sanguinea, Pyrus 

ussuriensis; 

• arbori şi arbuşti cu fructe decorative – Berberis chinensis, Cotinus coggygria, Euonymus 

europaea; 
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• arbori şi arbuşti cu scoarţa colorată – Acer negundo violet, Betula alba, B. papyrifera, B. 

dahurica; 

• arbori şi arbuşti cu frunze originale – Acer monspessulanum, Salix laurifolia, S. 

rosmarinifolia, Sorbus quercifolia,  Syringa chinensis 'Laciniata'; 

• arbori şi arbuşti care îşi schimbă toamna culoarea – Acer palmatum, A. tataricum, 

Quercus macrocarpa, Q. coccinea, Q. palustris, Ribes aureum, R. americanum; 

• arbori şi arbuşti ornamentali pentru garduri vii – Buxus sempervirens, Berberis sp., Mahonia 

aquifollium, Morus alba, M. nigra,  Ribes aureum; 

• arbori şi arbuşti pentru garduri verzi de protecţie – Gleditsia triacanthos, Crataegus crus-

galli, Hippophäe rhamnoides, Robinia pseudoacacia. 

O astfel de repartizare a asortimentului recomandat a uşurat indiscutabil de mult 

selectarea şi folosirea plantelor necesare, a stimulat fondarea parcurilor şi activitatea de mai 

departe de introducţie a plantelor.  

În această perioadă s-au introdus şi experimentat sute de specii, forme şi varietăţi de 

plante lemnoase ornamentale, unele din acestea s-au naturalizat în condiţiile noi. S-au creat 

parcuri dendrologice de o mare valoare decorativ-estetică şi ştiinţifică. Acest lucru a fost 

reflectat în multe lucrări ştiinţifice. [70, 87, 105, 146, 147, 160, 165, 220, 228, 229, 246, 262, 

296, 348].  
 

1.3. Etapa a III-ea - începutul-mijlocul secolului al XX-lea 
 
Se caracterizează prin folosirea intensă a plantelor exotice pentru crearea culturilor silvice 

şi utilizarea pe larg a plantelor lemnoase introduse în amenajarea oraşelor şi târgurilor Moldovei. 

Aceasta este etapa trandafirilor. În aşezările urbane se intensifică multiplicarea diferitor soiuri de 

trandafir. În acelaşi timp, se creează intens culturile silvice, inclusiv din plante introduse: salcâm 

alb, frasin american, frasin verde, glădiţă etc. În partea de sud a ţării (actualmente, ocolul silvic 

Hîrbovăţ) se fondează un dendrariu, unde se experimentează plantele exotice de perspectivă 

pentru silvicultură, unele din acestea se întâlnesc şi astăzi: câteva specii de caria, stejarul roşu, 

moşmonul, maclura, roşcovul de Canada, pinul strob, chiparosul de baltă etc. 

Datele din literatură privind plantele lemnoase exotice din această perioadă sunt modeste. 

T. Săvulescu şi T. Raiss [70], cercetând flora Basarabiei, menţionează câteva specii şi forme exotice 

rare: Halimodendron halodendron, Xanthoceras sorbifolia, Rhus typhina, Syringa persica.  

În timpul războiului o parte considerabilă din amenajările ornamentale au fost puternic 

deteriorate, dispărând multe specii de plante exotice rare. Aproape în întregime au fost tăiate 
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parcurile din localităţile Leontievo, Iarovo, parcul Colegiului de Horticultură din or. Chişinău. 

Putem afirma că anume în această perioadă dendroflora cultivată s-a redus în jumătate, 

dispărând, în primul rând, speciile de arbori şi arbuşti ornamentali care necesită o îngrijire 

specială. Totodată, această perioadă se caracterizează prin introducerea şi experimentarea 

plantelor lemnoase necesare silviculturii – împăduriri, crearea fâşiilor de protecţie etc. Unele din 

aceste specii au intrat în asortimentul silvic, în oraşe, în spaţiile verzi, sunt larg folosiţi 

trandafirii. Datele ştiinţifice sunt totuşi incomplete [56, 143, 144, 270, 273]. 
 

1.4. Etapa a IV-a - mijlocul-sfârşitul secolului al XX-lea.  
 

Spre deosebire de etapele anterioare, când introducţia şi experimentarea speciilor noi de 

arbori şi arbuşti purta un caracter de iniţiative particulare, în această perioadă crearea spaţiilor 

verzi şi horticultura ornamentală devin ramuri de stat ale economiei naţionale şi introducerea se 

desfăşoară planificat pe bază ştiinţifică. În primii ani postbelici, ca şi în timpul războiului, 

datorită lipsei de mijloace financiare, a specialiştilor şi materialului săditor, continuă dispariţia 

multor specii care se distingeau prin decorativitatea frunzelor şi florilor: Deutzia gracilis, D. 

scabra, Hibiscus syriacus, Hydrangea arborescens, Kerria japonica, Weigela floribunda, W. 

praecox [144, 266, 271]. 

Pe măsura restabilirii economiei se înviorează reconstrucţia spaţiilor verzi, a parcurilor, 

grădinilor etc. 

Înfiinţarea Grădinii Botanice [23] a pus baza introducţiei planificate a plantelor, în 

general, şi a celor lemnoase, în special [15, 16, 17, 23, 24, 61, 106, 107, 108, 115, 155, 160, 161, 

162, 188, 189, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 332, 334, 335, 349, 350, 351].  

Iau amploare şi se îmbunătăţesc lucrările privind crearea spaţiilor verzi. Necesitatea 

sporită în material săditor conduce la crearea pepinierelor de plante pomicole, decorative, 

forestiere şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare [65, 282b]. Parcurile şi dendrariile create 

anterior, prin Hotărârile Consiliului de Miniştri al R.S.S.M., în anii 1956-1962, au fost declarate 

arii protejate, luate sub protecţia statului şi transmise instituţiilor de învăţământ ori ministerelor 

cointeresate, deoarece prezentau interes istoric, arhitectural, artistic, ştiinţific. 

П.В. Леонтьев publică un şir de lucrări ştiinţifice, inclusiv lucrarea: „Парки Молдавии” 

[228] în care analizează parcurile şi livezile vechi – ca obiecte de moştenire social-culturale ale 

poporului moldav în domeniul arhitecturii peisajere şi ca centre de înmulţire şi răspândire a 

multor specii de arbori, arbuşti şi liane exotice. 
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Asortimentul de plante din parcurile vechi, genofondul acumulat şi compoziţiile spaţiilor 

verzi au servit ca puncte de reper pentru desfăşurarea lucrului de introducţie în anii următori şi s-

a ţinut cont de aceasta la proiectarea Dendrariului Grădinii Botanice. 

Printre direcţiile principale de cercetări ştiinţifice ale Grădinii Botanice au fost:  

(1) Introducerea plantelor – specii de arbori şi arbuşti, plante medicinale-floricole, 

alimentare, furajere, tehnice etc.;  

(2) Elaborarea bazelor ştiinţifice pentru amenajarea oraşelor şi satelor republicii [23]. 

Către anul 1960, în expoziţiile Grădinii Botanice, erau peste 500 de specii de arbori şi 

arbuşti, iar în pepiniere au trecut încercarea primară aproape 1000 de specii, forme şi soiuri. 

Multe specii s-au dovedit a fi destul de rezistente faţă de condiţiile noi şi au fost recomandate 

pentru folosire în construcţia spaţiilor verzi, şi anume speciile de: Pinus, Picea, Betula, Catalpa, 

Malus, Padus, Syringa [106, 107, 115, 160, 162].  

Rezultatele acestor lucrări au fost reflectate în trei broşuri [227, 349, 350] sub genericul 

„Ын ажуторул аменажистулуй спациилор верзь”, iar în 1974 Б.Г. Холоденко [351] publică 

lucrarea monografică „Деревья и кустарники для озеленения в Молдавии” care conţine circa 

300 de specii de arbori, arbuşti şi liane pentru folosirea acestora la crearea spaţiilor verzi. 

В.Н. Андреев и др. [88], Т.С. Гейдеман и др. [126, 127, 152] au publicat „Деревья и 

кустарники Молдавии”, în trei volume, care cuprinde 39 specii de pinofite şi 460 specii de 

magnoliofite lemnoase, din acestea numai 120 specii din flora spontană, cu descrierea 

biomorfologică, a arealului, cerinţelor ecologice şi perspectivele folosirii lor în economia 

naţională. De altfel, nu toate speciile descrise au o importanţă semnificativă pentru spaţiile verzi 

şi silvicultură şi ca rezultat nu toate au răspândire în practică. Perspectiva introducerii în cultură 

a speciilor noi deseori nu este bazată pe cercetări dendrologice speciale cu o analiza profundă a 

rezultatelor, ci mai mult pe intuiţia autorilor, pe cunoaşterea dendrologiei şi analiza literaturii. 

Sunt cercetate de П.Г. Таргон [333, 334] particularităţile biologice la 40 de specii de plante 

lemnoase introduse din diferite regiuni floristice ce aparţin la 8 familii, care posedă un areal larg 

(specii de Acer, Padus) sau un areal îngust (specii de Platanus, Magnolia, Albizzia).  

Odată cu transferarea Grădinii Botanice a A.Ş.M., pe teritoriul nou, a început mobilizarea 

activă a plantelor exotice pentru crearea expoziţiilor dendrariului, folosind materialul, precum şi 

expoziţiile dendrariului Grădinii Botanice Vechi. Într-un timp relativ scurt au fost create colecţii 

bogate ale genurilor: Acer, Berberis, Catalpa, Cerasus, Juglans, Malus, Philadelphus, Prunus, Salix, 

Sorbus, Spiraea etc. Numeroasele expediţii înterprinse în diferite regiuni ale U.R.S.S. şi în cele mai 

prestigioase grădini botanice din oraşele Moscova, Kiev, Ialta, Minsk, Odessa etc., au dus la sporirea 
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numerică a expoziţiilor din Dendrariu la 600 specii, varietăţi şi soiuri de plante lemnoase. În acel 

timp, cercetările ştiinţifice erau concentrate asupra stabilirii rezistenţei speciilor introduse la 

condiţiile de iernare, secetă, îngheţurile târzii de primăvară, insolaţie şi arşiţă puternică. 

S-a constatat că rezistenţa la ger poartă un caracter zonal, însă formele şi mijloacele de 

adaptare a plantelor lemnoase faţă de condiţiile iernii sunt foarte diferite. 

Studiul regimului hidric a evidenţiat deosebiri ale acestui proces la diferite specii genetic 

apropiate, dar diferite după originea geografică (Acer ginnala, A. semenovii, A. tataricum, A. 

velutinum). Speciile xeromorfe (A. semenovii) se deosebesc de cele mezofile (A. ginnala) în 

condiţiile pedoclimatice noi prin intensitatea transpiraţiei mai înalte. La puieţii crescuţi din 

seminţe de reproducţii geografice diferite (Catalpa bignonioides, C. speciosa, Lespedeza 

bicolor) s-a evidenţiat tendinţa spre o transpiraţie mai intensă a puieţilor din reproducţii sudice, 

în comparaţie cu cei proveniţi din reproducţii nordice [127]. Rezistenţa în acelaşi timp la secetă 

şi la arsuri în condiţii aride se realizează prin îmbinarea transpiraţiei intense şi a schimbului 

hidric activ cu reducerea mărimii frunzei. Economia de apă în aceste condiţii se realizează prin 

micşorarea suprafeţei foliare a întregii plante şi nu prin scăderea transpiraţiei [349, 350, 351]. La 

speciile de platan s-a constatat că nivelul înalt de organizare a apei intracelulare menţine 

echilibrul regimului hidric al plantelor în timpul secetei, ceea ce permite de a supravieţui 

deficitul de apă [332]. În general, cele trei specii de platan suportă la noi atât condiţiile estivale, 

cât şi cele hibernale. La conifere (Pinophyta), de asemenea, s-a stabilit că speciile morfologic 

apropiate se deosebesc esenţial după tipul regimului hidric [166].  

Astfel speciei Pinus pallasiana îi este propriu un înalt nivel de transpiraţie, iar capacitatea 

de reţinere a apei este mică, pe când speciei P. nigra, dimpotrivă, intensitatea transpiraţiei este 

joasă, iar capacitatea de reţinere a apei este mare. Pinus sylvestris ocupă după aceşti indici o poziţie 

intermediară [166]. Picea pungens şi formele ei argintii, după regimul hidric s-au dovedit a fi mai 

rezistente la secetă decât P. abies, iar Abies concolor este mai rezistent la secetă decât Abies alba. 

Pentru aprecierea nivelului de rezistenţă la secetă a fost folosită şi metoda anatomomorfologică. A 

fost găsită o corelaţie între mărimea şi densitatea celulelelor mezofilului şi stomatelor, pe de o 

parte, şi rezistenţa la secetă, pe de altă parte, la o serie de specii din fam. Fabaceae. Speciilor mai 

rezistente la secetă (Cercis canadensis, Gleditsia triacanthos ′Inermis′, Robinia pseudoacacia 

«Monophylla», Sophora japonica) le sunt caracteristice dimensiunile mici şi densitatea mare a 

celulelor, pe când la speciile mai puţin rezistente mezofilul frunzei este lax şi numărul stomatelor 

la unitate de suprafaţă este relativ mic [292]. 
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În condiţiile Moldovei cu frecvente dezgheţuri în timpul iernii are mare însemnătate 

profunzimea repaosului biologic de iarnă a plantelor. Speciile de origine nordică, în general, ies 

din repaos la temperaturi mai joase (5-6° C) şi deci sunt uşor provocate la creştere şi supuse 

îngheţului.  

Astfel în iarna 2004-2005, când temperatura noaptea scădea la -10° C, iar pe zi în faţa 

soarelui se ridica la +10-15° C a îngheţat partea de sud a coroanelor de Chamaecyparis 

lawsoniana şi formele lui. 

Lucrările de mobilizare şi introducere de noi specii şi varietăţi s-au efectuat de către 

botaniştii introductori şi continuă, în Grădina Botanică, cu specii din diviziunea Pinophyta, cum 

sunt: И.И. Жунгиету [160, 161], В.А. Букацел [15, 17, 106, 108]; din diviziunea 

Magnoliophyta – Е.А.  Панас [295] – genul Spirea;  В.М. Осадчий [264] – genul Betula,  Н.Г. 

Вахновская [115] – lianele; А.И. Паланчан [57, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 276, 281] – 

arbori şi arbuşti floribunzi; В.П. Доня [155], Б.В. Морозовский [247] – colecţia de trandafiri; 

V. Bucaţel [16] – speciile şi soiurile de Syringa; А.И. Паланчан [284] – arbuşti 

sempervirescenţi; И.Г. Команич [188, 189] – forme precoce de nuc şi forme de Carya pecan; 

П.Г. Таргон [333, 334] familiile Platanaceae, Fabaceae, Magnoliaceae. Dendrariul şi Pinariul 

Grădinii Botanice includ peste 700 specii şi varietăţi, Rozariul – 500 soiuri şi specii din genul 

Rosa, Lianariul – 90 taxoni, Siringariul – 156 soiuri şi taxoni. Sunt menţinute şi se măresc 

colecţiile plantelor lemnoase exotice în Dendrariul Ministerului Gospodăriei Comunale [227, 

237, 238, 351]. Se formează şi se dezvoltă Dendrariul Institutului de Agricultură Irigată din 

Tiraspol [150]. Este studiată morfogeneza organelor reproductive şi perioada formării florilor şi 

inflorescenţelor la arbuştii floribunzi [272, 287].  

Pe măsura dezvoltării şi consolidării Grădinii Botanice, acumulării genofondului, iau 

amploare cercetările ştiinţifice. Direcţiile principale de cercetări se axează pe problemele 

introducerii şi aclimatizării, schimbărilor ecobiologice şi fiziobiochimice precum şi evidenţierii 

calităţilor decorative ale plantelor lemnoase. Cercetările au pus în evidenţă influenţa negativă a 

amoniacului asupra particularităţilor morfofiziologice la plantele lemnoase Totodată, s-a 

demonstrat că plantele lemnoase contribuie la îmbunătăţirea stării mediului la complexele 

zootehnice [354]. La plantele lemnoase care cresc în zona de influenţă a uzinei de producere a 

cimentului (or. Rîbniţa) şi în raioanele industriale ale or. Chişinău au loc profunde schimbări 

morfofiziologice. În frunze se acumulează cantităţi esenţiale de substanţe minerale: la paltin 

8,05-11,96% din cantitatea substanţei uscate; plopul piramidal - 7,54-13,25%; liliac - 6,94-

9,66%; iasomie 12,7-12,98%; sulf s-a acumulat în frunzele de liliac - de 3,52 ori mai mult decât 
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la plantele martor, la iasomie de 2,5 ori, la arţar argintiu de 4,5 ori mai mult, iar metale grele 

(plumbul şi cadmiul) sunt acumulate în frunzele unor plante lemnoase ce depăşesc de 2,5-3,0 ori 

cantitatea respectivă de poluanţi la martor [54, 55, 60, 320, 321].  

O capacitate mai mare de absorbţie a gazelor o are castanul porcesc, salcia albă, 

platanul, plopii, liliacul, iasomia. Impurităţile industriale provoacă schimbări profunde şi în ceea 

ce priveşte schimbul de substanţe la plante. La începutul perioadei de vegetaţie se observă 

acumularea intensă a azotului total la toate speciile studiate, ulterior însă la speciile mai puţin 

rezistente la impurităţi – tei, arţar argintiu, molid comun şi molid înţepător are loc scăderea 

conţinutului de azot total, îndeosebi al celui proteic. Au loc schimbări esenţiale în ceea ce 

priveşte conţinutul cantitativ al aminoacizilor. Astfel, la speciile mai rezistente (platan, paltin, 

salcie, vişin, iasomie), în frunze se sintetizează aminoacizi (arginina, treonina, serina, prolina, 

alanina, leucina etc.) de 1,2-1,8 ori mai mult decât la martori, ceea ce se crede că ar fi drept o 

reacţie adaptivă de răspuns la acţiunea impurităţilor, pe când la speciile nerezistente (arţar 

argintiu, molid comun şi molid înţepător) s-a înregistrat o scădere de 1,5-2,0 ori a conţinutului de 

aminoacizi (cisteină, arginină, treonină, prolină, alanină). Aceste lucrări au permis elaborarea 

Asortimentului de plante lemnoase pentru înverzirea şi îmbunătăţirea stării mediului la 

complexele zootehnice şi întreprinderile industriale [354, 355]. În experienţele cu microelemente 

s-a stabilit că sărurile manganului (MnSO4) cu concentraţia de 0,01;0,10%, zincului (ZnSO4) de 

0,005%; 0,05%, molibdenului (NH4Mo7O24) de 0,01; 0,10% au acţiune pozitivă asupra 

procentajului germinare a seminţelor şi creşterea ramurilor anuale la: Aesculus hippocastanum, 

Aronia melanocarpa, Hippophae rhamnoides, Juglans nigra, Malus floribunda, Robinia 

pseudoacacia, în timp ce sărurile cuprului (CuSO4) şi cobaltului (CoSO4) nu au exercitat acţiune 

pozitivă asupra aceloraşi specii. S-a constatat că fertilizarea suplimentară extraradiculară a unor 

plante (Aronia melanocarpa, Hippophae rhamnoides, Juglans cordiformis, Quercus rubra, 

Spiraea japonica) cu săruri de zinc (0,05%), mangan (0,10%), cupru (0,01%), cobalt (0,01%), 

molibden (0,10%), aluminiu (1,00%) a avut ca efect mărirea gradului de hidratare a frunzelor şi a 

capacităţii de menţinere a apei şi parţial micşorarea deficitului de apă în frunze, ceea ce face 

plantele mai rezistente la secetă. 

Poluarea bazinului aerian cu poluanţi antropogeni este o problemă globală. În prezent pe 

Terra se elimină în atmosferă cca 200 de diferiţi poluanţi ai mediului înconjurător (oxizi şi dioxizi 

de carbon, H2S, NH3, fenoli, oxizi de azot, oxizi de sulf, metale grele etc.), ceea ce constituie de la 

6 până la 10 miliarde tone. Această cantitate e suficientă pentru a forma în stratul de 10-15 km în 

atmosferă un nivel cu concentraţii de poluanţi de zece ori mai mari decât normele admisibile. 
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În Republica Moldova degajările de substanţe nocive în aerul atmosferic constituie, în 

ultima vreme, peste 1000-1200 mii tone anual, inclusiv cele provenite din sursele staţionare de 

impurificare – 550-600 mii tone, îndeosebi, în mun. Chişinău, unde mijloacele de transport, 

sistemele de încălzire, instalaţiile energetice, întreprinderile industriale şi de construcţii sunt în 

contiunuă creştere. Serviciul de control asupra mediului înconjurător din cadrul mun. Chişinău a 

înregistrat zeci de surse de impurificare, aruncările de substanţe nocive ale cărora, în anumite 

perioade, întrec cu mult concentraţiile maxime admisibile de poluare a atmosferei, solului şi 

apei. S-a dovedit că sistemele de autoreglare a atmosferei nu mai sunt în stare să facă faţă 

reziduurilor industriale. 

Mun. Chişinău este situat la 47°02′ latitudine nordică şi 28°50′ longitudine estică de la 

meridianul Greenwich, la o margine a pantei de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona 

de silvostepă. Este străbătut de râul Bâc, afluent de dreapta al fluviului Nistru. Suprafaţa – cca 

130 km². Populaţia – cca 800 mii locuitori. Din punct de vedere geologic, oraşul este intersectat 

de fracturile tectonice care au contribuit la formarea reliefului, al sistemului hidrografic şi 

hidrologic, precum şi a peisajelor naturale. 

Teritoriul oraşului şi periferiile lui sunt aşezate, în cea mai mare parte, pe colinele foştilor 

Codri, reprezentate de cumpenele înguste ale apelor cu crestele dealurilor de peste 300 m 

înălţime şi pante deformate de alunecări de teren şi eroziuni, iar partea de est şi sud-est este 

aşezată, parţial, pe Podişul Nistrean. 

Clima or. Chişinău este temperat-continentală. Iarna este blândă şi scurtă, vara călduroasă 

şi de lungă durată. Anual se înregistrează 2215 ore de lumină solară – în luna iulie cca 329 ore, 

iar în decembrie cca 54 ore. Frecvenţa direcţiilor a curenţilor de aer pe teritoriul or. Chişinău este 

NV-SE, viteza medie ale cărora atinge 4-5 m/sec. 

Depunerile atmosferice nu sunt echilibrate pe parcursul anului. Cantitatea depunerilor 

anuale în oraş este cu 20-40 mm mai mare decât în suburbii. Lunar se înregistrează în medie cca 

75 mm de precipitaţii. Suprafaţa spaţiilor verzi în mun. Chişinău înregistra la sfârşitul anilor 

optzeci 4635,6 ha, ceea ce constituie 27,0% din suprafaţa totală a oraşului. Parcurile şi parcurile 

silvice ocupă o suprafaţă de cca 2 000,0 ha.  

Repartizarea spaţiilor verzi: 

• parcuri silvice - 40,0%; 

• parcuri - 25,0%; 

• spaţii verzi din interiorul cartierelor – 16,0%; 

• spaţii verzi de-a lungul străzilor – 14,0%; 
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• spaţii verzi din limitele scuarurilor şi bulevardelor - 5,0%. 

La data de 01.01.1990, suprafaţa spaţiilor verzi din intravilan a or. Chişinău constituia 4 

147,0 ha, către 01.01.1997 era de 3 814,0 ha, iar în 2004 – 3 381,1 ha. Putem să constatăm, cu regret, 

o descreştere a spaţiilor verzi pe fundalul creşterii în continuare a emisiilor nocive care pun în faţa 

noastră problema foarte acută – care ar fi metodele eficiente de protecţie a mediului înconjurător? 

 Putem evidenţia câteva metode de protejare a mediului înconjurător contra poluanţilor 

tehnogeni.  

 Prima metodă este tehnologică. Aceasta presupune folosirea tehnologiilor moderne 

ecologice, dar cât de sofisticate nu ar fi acestea, oricum ele nu garantează protejarea mediului 

ecologic divin şi sunt costisitoare într-atâta, încât pot diminua însăşi producerea. 

 A doua metodă – biologică. Capacitatea de acumulare a poluanţilor în sol, apă şi 

vegetaţie, în mare măsură, purifică mediul ambiant, dar posibilităţile plantelor sunt limitate. Mai 

mult decât atât, covorul vegetal nu poate să acumuleze şi să neutralizeze toate emisiile anuale de 

poluanţi mereu crescânde. În prezent, acestei metode i se acordă o mare atenţie. Plantele 

lemnoase, principalul component al spaţiilor verzi, sunt minunatele neutralizatoare ale 

degajărilor tehnogene. Iată de ce a apărut necesitatea de a cerceta, în diferite zone, compoziţia 

specifică a spaţiilor verzi, rezistenţa plantelor lemnoase la poluanţi şi capacitatea lor de 

acumulare a poluanţilor toxici principali – metalele grele (Pb, Cd), dioxidul de sulf etc. 

 Problema poluării cu fitotoxine, în special, cu metale grele, s-a manifestat acut la 

începutul secolului al XIX-lea în ţările dezvoltate, unde s-au constatat grave afectări ale sănătăţii 

publice. Deşi în aceste ţări s-au luat şi se iau măsuri, problema este departe de a fi rezolvată fără 

un monitoring al situaţiei atmosferei şi a cercetărilor ştiinţifice asupra învelişului vegetal. 

 În Germania, Belgia, Anglia şi alte ţări se fac mari eforturi pentru a stabili căile de 

poluare a atmosferei, caracterul poluanţilor şi acţiunea lor asupra naturii. Aşa-numita Comisie 

Belgiană recomanda pentru înverzire speciile după aprecierea vizuală a rezistenţei la poluanţi, 

pe care Н.П. Красинский [204] o numeşte empirică, neadecvată. Pe parcurs, aceste lucrări 

capătă o amploare ce vizează atât speciile silvice, cât şi cele folosite la amenajarea spaţiilor 

verzi, cu toate aspectele influenţei fitotoxinelor asupra plantelor, rezistenţa lor la diferiţi poluanţi 

şi la diferite concentraţii, acumularea de către plante a fitopoluanţilor [3, 7, 11, 12, 13, 28, 37, 

38, 39, 53, 54, 69, 72]. 

 În Rusia, cercetări ample asupra plantelor sub acţiunea fumului toxic sunt concepute în 

anul 1930 şi sunt legate de numele lui Н.П. Красинский [205, 206, 207] care a pus baza 

fiziologică a metodelor de cercetare a acţiunii fitotoxinelor şi evidenţierea plantelor rezistente la 
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aceste toxine. Din anii «60 ai secolului al XX-lea, dar mai concret din anii «70 ai aceluiaşi secol, 

această problemă este abordată de mulţi cercetători din diferite regiuni:  

Moscova – А.А. Молчанов [248]; Tula – С.В. Горелова, А.П. Гарифзянов, В.В. 

Иванищев [134], Р. Гудериан [142]; Novosibirsk  – Л.А. Барахтенова, В.С. Николаевский 

[98, 99], И.А. Добровольский [154], В.С. Николаевский, А.Т. Мирошникова [256], В.С. 

Николаевский и др. [257, 258], В.С. Николаевский, Н.А. Першина [259], В.С. 

Николаевский [260, 261], В.А. Попов, Г.М. Негруцкая, В.К. Петрова [303], Л.К. 

Серебрякова [315], И.А. Смирнов [319], А.С. Спахова, Р.Ф. Погорелова, Е.А. Топалова 

[326], Н.В. Яковлева [360]; Povoljie – Н.В. Прохорова, Н.М. Матвеев [307]; Kaliningrad – 

И.С. Майдебура [233]; Sverdlovsk – В.С. Макогонов и др. [234], iar din alte republici: 

Bielarusi – В.Г. Антипов [92, 93], С.А. Сергейчик [315], Е.А. Сидорович, Н.В. Гетко [317]; 

Ucraina – Г.М. Илькун [167, 168], Г.М. Илькун, В.В. Мотрук, В.И. Канивец [169], Г.М. 

Илькун [170, 171], Н.К. Коваленко [184], Ж.Т. Козюкина [185], Е.Н. Кондратюк, В.П. 

Тарабрин, Р.И. Бурда [191], И.И. Коршиков [200], Л.И. Литвинова [230], В.П. Тарабрин 

[328], В.П. Тарабрин, Л.В. Чернышева [329], В.П. Тарабрин и др. [330], В.П. Тарабрин, 

И.И. Коршиков, В.Г. Башкатов [331], В.П. Тарабрин, Е.Н. Кондратюк, В.Г. Башкатов 

[332], Н.И. Цветкова [352]; Estonia – Р.Ф.Е. Крэнг [208]; Lituania – М. Вайчис, К. 

Армолайтис [114]; Uzbekistan – Е.Л. Сысоева [327].  

Astfel de lucrări au fost concepute şi în Republica Moldova – A. Palancean, D. Boaghie 

[55], A. Palancean [58, 60], Т.Б. Смирнова [320, 321], В.Н. Чекой, К.И. Андон [354], В.Н. 

Чекой, Н.Г. Вахновская [355]. 

De la bun început, în fiziologia plantelor s-a format o nouă direcţie de cercetare – 

rezistenţa plantelor la fitopoluanţi, iar în botanică – botanica industrială [189, 334].  

La primele etape de cercetare au fost fixate, în general, fenomenele negative provocate de 

poluanţi asupra dezvoltării plantelor şi a productivităţii lor. Aceasta se referă, în primul rând, la 

pădurile care suportă presingul poluării [7, 38, 39, 69, 72, 73]. Cu timpul au fost acumulate date 

experimentale care elucidează, în diferită măsură, caracterul absorbţiei şi acumulării 

fitotoxinelor, deteriorările funcţionale şi structurale, mecanismul influenţei asupra plantelor a 

unor ingrediente toxice. Aceste date au fost generalizate într-un şir de lucrări monografice [93, 

168, 170, 191, 214, 215, 217, 258, 332] care s-au soldat cu recomandări privind asortimentele de 

plante pentru zonele respective [60, 354]. 

 Н.П. Красинский [205, 206, 207] a elaborat, pentru prima dată în plan fiziologic, bazele 

teoretice ale rezistenţei plantelor la gaze bazate pe fitooxidare. Această teorie este bazată pe 
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rezultatele experienţelor privind ridicarea rezistenţei la gaze prin introducerea în sol a 

îngrăşămintelor de azotat de natriu, precum şi prin scăderea bruscă a fitotoxicităţii anhidridei 

sulfuroase la întuneric ori la lumină slabă. Se subliniază faptul că rezistenţa diferitor plante la 

impurităţile atmosferice depinde de nivelul oxidării componentelor celulei, cu toate că această teorie 

nu ia în consideraţie, în deplină măsură, procesele fiziobiochimice şi ecologice şi nu ne dă o 

caracteristică deplină a rezistenţei speciei, fără a ţine cont de specificul gazelor şi a mediului ambiant. 

Rezistenţa plantelor, în diferite condiţii pedoclimatice şi cu diferite fitotoxine, va fi diferită. Trebuie 

de menţionat că teoria rezistenţei la gaze nu diferenţiază rezistenţa frunzelor la gaze şi rezistenţa faţă 

de gaze a plantei în întregime. Referitor la frunze, credem că ar fi mai potrivit termenul de 

sensibilitate la fum, păstrând termenul rezistenţa la gaze pentru plantă, în general. 

Ю.З. Кулагин a stabilit că rezistenţa plantelor la gaze e în funcţie nu numai de 

particularităţile speciei, condiţiile pedoclimatice ale mediului, ci şi de particularităţile regimului 

de poluare [213, 214, 215]. Autorul subliniază că progresul tehnogen este cauza apariţiei noilor 

factori tehnogeni, faţă de care plantele încă nu sunt adaptate, de altfel, protectoare pot deveni 

unele sau altele însuşiri ori schimbări, numite pre-adaptări care se evidenţiază prin următoarele 

forme de rezistenţă la fitotoxine: 

1. Anatomică – se manifestă prin sporirea xeromorfismului – îngroşarea epidermei şi 

întărirea acesteia prin cuticulă groasă şi pubescentă, ce ridică semnificativ rezistenţa 

frunzei; 

2. Fiziologică – este legată de fotosinteză, respiraţie, de funcţia stomatelor şi 

transpiraţie; 

3. Biochimică – se manifestă prin particularităţile metabolismului care împiedică sau 

exclude distrugerea substanţelor de fermentare; 

4. Habituală – se datorează particularităţilor morfologice (înălţimea, densitatea coroanei 

etc.) care împiedică contactul frunzei şi florilor cu gazele toxice; 

5. Fenoritmică – perioada de vegetaţie a plantei nu coincide cu perioada critică de 

emisie a gazelor nocive (cazangeriile raionale); 

6. Anabiotică – vegetaţia şi vitalitatea plantelor se reduc în perioada de emisie a gazelor 

nocive din alte cauze (secetă, arşiţă, perioada de iarnă); 

7. Regenerativă – este legată de condiţiile geografice şi factorii pedoclimatici diferiţi, 

care contribuie la regenerarea plantelor; 

8. Populaţională – se bazează pe heterogenitatea componenţei botanice şi de vârstă a 

populaţiilor şi modificaţia individuală; 
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9. Cenotică – este legată de etajarea şi desimea fitocenozelor, neomogenităţii orizontale 

şi verticale, ce nu permite pătrunderea curenţilor cu gaze nocive. 

В.П. Тарабрин [328, 330], reieşind din influenţa ecoevolutivă a poluanţilor industriali 

asupra plantelor, menţionează că acestea suferă nu atât de pe urma calităţii noi a poluanţilor, cât, 

în primul rând, de cantitatea lor. Cu cât este mai mare numărul mecanismelor de adaptare, 

folosite concomitent de plante, cu atât este mai rezistent organismul la acţiunea unor ingredienţi 

de poluare specifici în parte, cât şi a complexelor acestora. Nivelul de rezistenţă a fiecărei specii 

sau plantă în parte se evaluează după concentraţia limită a substanţelor toxice care nu provoacă 

schimbări funcţionale şi structurale în organism în perioada cu cea mai înaltă activitate 

fiziologică şi sensibilitate la poluanţi. 

 Actualmente, s-a selectat Asortimentul de plante lemnoase rezistent atât la poluanţi 

concreţi, cât şi la condiţiile specifice industriale. Însă unii specialişti [169, 170, 214, 215, 217, 

259, 260, 315] subliniază că nu există şi nu pot exista asortimente universale de plante rezistente 

la gaze şi praf, oricum recomandările pentru spaţiile verzi din zonele industriale tehnogene 

poluate pot să aibă o destinaţie exact teritorială, deci la elaborarea lor se iau neapărat în 

consideraţie condiţiile concrete ale mediului înconjurător. 

Începând cu anul 1982, Grădina Botanică a A.Ş.M. organizează conferinţe republicane 

(1984, 1987, 1993, 1997, 2002) sub genericul: „Bazele teoretice ale creării spaţiilor verzi şi 

amenajării localităţilor rurale şi urbane”, la care sunt examinate întrebările teoretice şi practice, 

în special, asortimentele de plante lemnoase şi floricole ornamentale, multiplicarea, agrotehnica 

de creştere, folosirea şi combinarea lor în sistemul spaţiilor verzi, problemele de protecţie şi 

perspectivele de introducere a speciilor noi [239, 242, 287]. 

În Parcul ”Dendrariu”, fostul teren al Grădinii Botanice, în baza colecţiilor, majoritatea deja 

intrate în faza fructificării, sunt efectuate lucrări ştiinţifice care ţin de tehnologiile multiplicării şi 

creşterii plantelor lemnoase şi floricole, folosirii lor în diverse tipuri de spaţii verzi. 

Sunt studiate spaţiile verzi ale or. Chişinău, cu scopul de a analiza asortimentul de plante 

ornamentale şi de a evidenţia grupurile peisajere formate [43, 162, 288, 293]. S-au elaborat 

„Recomandări metodice privind asortimentul de plante lemnoase şi floricole pentru amenajarea 

spaţiilor verzi din Republica Moldova şi zona balneară „Сергеевка” [290]. S-a elaborat scara de 

apreciere a efectului la plantele înflorite [291] care nu numai că evaluează efectul înfloririi, ci şi 

determină locul şi volumele folosirii acestora în spaţiile verzi. Se intensifică lucrările de 

introducere şi de formare a colecţiilor dendrologice în cadrul instituţiilor ştiinţifice şi de 

învăţământ: Tiraspol (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii Irigate şi 
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Legumiculturii), Tighina (Staţiunea Silvică Experimentală), Bălţi (Pepiniera ornamentală 

„Codru”), Grătieşti (Colegiul de Horticultură) de pe lângă pepinierele silvice şi ornamentale.  

Un vast lucru ştiinţific privind elaborarea asortimentului pentru crearea spaţiilor verzi în 

Sudul Moldovei desfăşoară Dendrariul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Agriculturii şi Legumiculturii Irigate (Tiraspol), colecţiile căruia includ circa 700 specii şi forme 

de arbori şi arbuşti şi peste 200 soiuri de trandafir [150]. Majoritatea speciilor cresc, înfloresc şi 

fructifică, ceea ce permite folosirea colecţiilor din dendrariu ca bază seminologică, sursă de 

butaşi, marcote şi alte genuri de material săditor. Acesta este un dendrariu cu cele mai bogate 

colecţii din Sudul Moldovei, cu specii dendrologice rare, ce înfloresc şi fructifică: Aralia elata, 

Chamaecyparis lawsoniana, Hamamelis virginiana, Gingko biloba, Eucommia ulmoides, 

Liriodendron tulipifera, Morus papyrifera, Paulownia tomentosa, Pyracantha coccinea şi un 

rozariu bine amenajat. 

Dendrariul Institutului Naţional al Viei şi Vinului din R. Moldova pentru prima dată a 

experimentat speciile: Laburnum alpinum, Kolkwitzia amabilis, iar dendrariul Colegiului de 

Vinificaţie –  Cercis canadensis, C. siliquastrum, Hydrangea paniculata, H. macrophylla, 

Libocedrus etc. 

  Un lucru important privind introducţia, multiplicarea şi implementarea plantelor 

lemnoase pentru crearea spaţiilor verzi efectuează pepinierele din Republica Moldova. Pepiniera 

„Codru” din Bălţi creşte molid înţepător şi formele lui horticole, brad argintiu, arborele de 

lalea, specii şi varietăţi noi de alun, arţar, călin etc.; pepiniera „Днестровский” din or. Tiraspol 

s-a specializat în creşterea formelor horticole altoite: piramidale, globuloase, plângătoare, cu 

frunze pestriţe şi flori învoalte. 
 

1.5. Etapa a V-a – începutul mileniului trei 
 

Se desfăşoară de la începutul mileniului trei. Introducţia planificată ca program de stat, 

efectuată de instituţiile bugetare, stagnează din cauza deficitului de finanţe. Tot din această cauză 

sunt pierdute o parte din speciile rare, care pretind o deosebită îngrijire. Activitatea introductivă 

în instituţiile bugetare se limitează doar la menţinerea genofondului existent, iar completarea 

colecţiilor decurge practic numai pe calea Delectus-ului ori a procurării materialului săditor de la 

firmele private care importă material dendrologic ornamental. În legătură cu avântul 

constrcuţiilor private şi politicii statului în vederea creării parcurilor mici şi scuarurilor, în 

provincie se organizează un şir de pepiniere mici, se reorientează parţial pepinierele silvice şi se 

importă mult material săditor (Polonia, Italia etc.). 
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 În plan introductiv specii noi, practic, nu se introduc, în schimb, se introduce un 

asortiment mare de forme şi varietăţi, în primul rând, a speciilor deja aclimatizate din genurile: 

Chamaecyparis, Juniperus, Larix, Thuja, Acer, Berberis, Catalpa, Hibiscus, Magnolia, 

Pyracantha, dar şi complet noi pentru Republica Moldova specii şi forme de: Aucuba, Azalia, 

Araucaria, Erica, Callicarpa, Calluna, Punica, Rhododendron. O bună parte din plantele 

procurate de peste hotare pier din motivul nerespectării ori necunoaşterii agrotehnicii de creştere 

sau din imposibilitatea de aclimatizare a unor noi specii şi forme.  

Puţinele lucrări dendrologice care apar în această perioadă se referă la analiza 

dendroflorei deja existente [17, 18, 19, 61, 62, 238, 294] ori la tehnologiile de multiplicare [64], 

inclusiv a multiplicării în diferite substraturi în condiţii de container, creşterea plantelor 

lemnoase în condiţii de container cu fertilizatori [67]. Începe a reînvia interesul faţă de arta 

topiară  [66]. În cadrul cercetărilor privind rezistenţa plantelor lemnoase la poluanţii atmosferei a 

fost efectuată Raionarea municipiului Chişinău. Astfel, s-au distins trei raioane dendrologice 

conform impactului poluanţilor asupra plantelor. Pentru fiecare raion dendrologic a fost 

recomandat Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru crearea spaţiilor verzi [60] şi pentru 

arta topiară [65]. 

Din problemele actuale a botanicii industriale pe care le constatăm sunt:  

* evidenţierea plantelor rezistente la condiţiile poluării şi elaborarea asortimentului de 

arbori şi arbuşti pentru crearea zonelor de protecţie a raioanelor industriale,  

* evaluarea speciilor de plante care posedă proprietatea de a absorbi şi utiliza gazele 

toxice în cantităţi relativ mari, 

* elaborarea aspectelor teoretice şi perfectarea metodelor de normare ecologică, 

prognozare şi fitomonitoring  al calităţii mediului înconjurător, 

* elaborarea bazelor teoretice a rezistenţei plantelor lemnoase la poluanţi. 

Omul a început să înţeleagă, mai ales, în ultimele decenii, că progresul societăţii umane s-

a transformat treptat într-un instrument de distrugere, cu efecte dezastruoase asupra naturii. 

Odată cu apariţia civilizaţiei umane, a apărut şi intervenţia brutală a omului, prin exploatarea 

neraţională a naturii şi alterarea mediului, prin poluarea produsă de activităţile industriale, 

agricole, menajere. Efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, ploile acide au consecinţe din 

ce în ce mai dramatice în ultimii ani. 

1. Poluarea naturală – are importanţă secundară în condiţiile în care aportul antropic de 

poluanţi devine tot mai grav: 
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a) erupţiile vulcanice elimină gaze, vapori, particule solide care sunt care sunt 

transportate de vânt şi curenţii de aer la mari distanţe; 

b) eroziunea solului eolian sau cauzată de ploi este cu atât mai intensă, cu cât solul este 

lipsit de vegetaţie, în pantă sau într-o zonă cu reţea hidrografică bogată; 

c) reziduurile vegetale şi animale degajă, în urma descompunerii, o serie de substanţe 

gazoase poluante. Polenul sau fungii pot deveni aerosoli naturali care să influenţeze negativ 

sănătatea populaţiei umane. 

2. Poluarea artificială –  

a) poluarea aerului a cunoscut o mare amploare concomitent cu creşterea producţiei 

industriale, intensificarea circulaţiei rutiere şi incinerarea deşeurilor menajere; 

Un fenomen foarte grav îl reprezintă ploile acide cauzate de combinarea apei cu oxizi de 

sulf şi natriu care se transformă în acizi puternic corozivi. Astfel de ploi, înregistrate în anii «80, 

au avut efecte dramatice asupra pădurilor din Europa Occidentală (în Elveţia o treime din păduri 

sunt afectate, iar în Olanda – 40%); 

b) poluarea solului – caracteristicile solului sunt legate direct de productivitatea agricolă; 

chimizarea, în exces, a agriculturii, duce la tulburarea echilibrului solului şi la acumularea în sol 

şi în apele freatice a unor substanţe minerale – nitriţi cu efect methemoglobinizant pentru om şi 

animale, care distrug bacteriile fixatoare de azot atmosferic. 

Toate elementele biosistemului, începând de la bacterii şi om, indiferent de organizare şi 

complexitate, manifestă sensibilitate la acţiunea toxică a metalelor grele, care ajunse în organism 

influenţează homeostaza celulară prin modificarea proprietăţilor fiziochimice ale protoplasmei, a 

statutului redox şi integrităţii membranelor, metabolismului proteic, glucidic şi lipidic [11, 67, 

68, 71]. 

Anual pe pământ se extrag peste 2,5 mln tone de plumb (Pb). În atmosferă Pb penetrează, 

în special, odată cu gazele de eşapament de la automobilele dotate cu motoare de benzină. Din 

atmosferă Pb pătrunde în sol şi apă. În apa de ploaie s-au determinat concentraţii de 40 mg de 

Pb. Plumbul din sol este absorbit de plante, în special, din rădăcini – Pb din atmosferă ajunge în 

frunze, de unde consumat de animale poate atinge concentraţii, destul de importante, în 

organism. Mamiferele ierbivore reţin 1% din plumbul consumat. 

Efectele acţiunii plumbului, fiind un toxic universal protoplasmatic, se manifestă la nivel 

celular atât în vederea degradării diferitelor structuri ale acestuia, înainte de toate mitocondria, 

cât şi în cea a inactivării enzimelor intracelulare. În cazul metabolismului celular, plumbul inhibă 
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enzimele, ale căror activitate depinde de prezenţa grupărilor sulfhidrice libere care se află în 

centrul catalizei.  

Omul preia plumbul atât prin respiraţie, cât şi prin alimente (330 mg/zi). O parte 

importantă a plumbului, nimerit în organism se acumulează în oase şi păr, iar o altă parte se 

acumulează în ficat. Plumbul inhibă dehidrogenaza acidului aminolevulinic din eritrocite, ceea 

ce provoacă anemie, intoxicările cronice cu Pb duc la tulburări ale sistemului nervos. 

Cadmiul (Cd) are o puternică acţiune toxică asupra organismelor vii. Cadmiul pătrunde în 

organism prin hrană, prin suprafaţa corpului şi se acumulează selectiv în diferite ţesuturi, unde se 

leagă parţial de moleculele proteice. În apele dulci concentraţia de Cd este mai mare decât în cele 

sărate. În apele marine concentraţia este mai mare decât în zonele de coastă. 

Acumularea poluanţilor în plantele de pe marginea drumului este în funcţie de: * 

poziţionarea plantelor faţă de drum, * stadiul de acoperire al solului cu vegetaţie, direcţia şi 

viteza vântului, * frecvenţa circulaţiei rutiere, timpul de staţionare a automobilelor. Concentraţia 

poluanţilor în plante şi sol scade progresiv, în funcţie de poziţionarea faţă de drum. 

Gazele de eşapament ale automobilelor constituie cauza principală a poluării atmosferei 

or. Chişinău. În atmosfera acestor gaze se găsesc câteva mii particule de aerosoli /cm3, faţă de 

câteva sute în localităţile rurale. Aerosolii provenite de la automobile se constituie din particule 

de 0,5 µm şi se compun din corpuscule de cărbune, combinaţii ale plumbului şi cărbunelui, 

produşi de ardere ai benzinei, dioxid de carbon etc. 

Poluarea chimică – cea mai extinsă şi cu efecte agresive, deosebit de puternice asupra 

solului, este poluarea cu metale grele (Pb, Zn, Cd) şi dioxid de sulf. Conţinutul în metale grele şi 

în alte componente organice nocive (ierburi, muşchi, licheni, ciuperci, conifere etc.) se poate 

utiliza ca indicator al poluării unor componente a ecosistemului. 

Distribuţia şi cantitatea metalelor grele şi ai altor poluanţi într-o plantă, aparţinând unei 

specii, este în funcţie de sezon, vârsta plantei, posibilitatea rădăcinii de a acumula elementul 

determinat şi moleculele organice, care apoi să le transporte prin rădăcină spre tulpină.  

Printre diversele specii de plante există deosebiri în acumularea metalelor grele, 

dependente de diferiţi factori – caracteristici genetice, influenţa suprafeţei sistemului rădăcini şi 

capacităţii acesteia de a absorbi ioni, cât şi de rapiditatea evaporării. Se presupune că toleranţa 

faţă de surplusul de metale grele, acumularea acestora prin intermediul filogenezei şi /sau 

reprezintă adaptarea la stres, răspunsul lor la condiţiile necorespunzătoare. 

Scopul tezei: Stabilirea componenţei taxonomice a dendroflorei cultivate; evaluarea 

rezultatelor introducerii multianuale a plantelor lemnoase şi valorificarea în economia naţională. 
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Obiectivele tezei:  

- studierea dendroflorei cultivate;  

- evaluarea spaţiilor verzi şi a colecţiilor dendrologice; 

-  analiza vitalităţii plantelor lemnoase introduse; 

-  determinarea predestinării plantelor;  

- analiza ecogeografică şi stabilirea regiunilor floristice de perspectivă pentru introducţie; 

-  aprecierea rezistenţei plantelor lemnoase la poluarea aerului şi a capacităţii de acumulare 

a poluanţilor;  

- raionarea dendrologică a or. Chişinău după nivelul de poluare;  

- elaborarea Asortimentului de plante lemnoase pentru dendroraioanele evidenţiate.  
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2. REZULTATELE MULTIANUALE ÎN DOMENIUL INTRODUCŢIEI PLANTELOR 

LEMNOASE 

 

Dat fiind o lucrare ce impune o abordare complexă din punct de vedere ecologic,  

silvicultural, dendrologic şi economic – metodologia a fost stabilită pentru fiecare din aceste 

direcţii, iar subiectul important al acestora îl constituie rezultatele ştiinţifice obţinute şi 

perspectiva introducerii plantelor lemnoase ornamentale în Republica Moldova. 

 

2.1. Locul, metodele şi obiectele de cercetare 

 

Pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate, pe parcursul anilor 2001-2008, s-au 

efectuat lucrări în teren pentru determinarea taxonomică a plantele lemnoase, care au cuprins 

toate tipurile de spaţii verzi, culturile silvice, fâşiile de protecţie şi colecţiile speciale – 

Dendrariul Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M., Parcul ”Dendrariu” al mun. Chişinău, colecţiile 

dendrologice ale instituţiilor ştiinţifice, pepinierele ornamentale şi silvice, grădinile şi 

amenajările private. 

Metodologia a fost stabilită, în funcţie de cerinţele cercetărilor, utilizându-se diferite 

metode de lucru, prelucrarea statistică şi aprecierea rezultatelor [156, 304].  

Astfel, s-a pus accentul pe: 

- studiul bibliografic; 

- stabilirea centrelor de introducţie; 

- observaţii personale în teren şi în condiţii de laborator; 

- inventarierea şi determinarea speciilor, formelor şi varietăţilor de plante lemnoase, 

după o schemă specială, aprecierea gradului de răspândire; 

- determinarea rezistenţei la factorii de mediu (condiţiile iernării, secetei, insolaţiei); 

- stabilirea particularităţilor de dezvoltare a organelor reproductive; 

- aprecierea vitalităţii; 

- sistematizarea şi analiza. 

Pentru evaluarea taxonomică, metoda principală este observaţia care include 

determinarea plantelor după Determinator, măsurătorile şi aprecierile diferitor aspecte referitoare 

la specie, varietatea dată şi condiţiile staţionale. 

Analizele şi descrierile au fost efectuate după următorul algoritm: identificarea speciei, 

formei, varietăţii; tipul spaţiilor verzi, frecvenţei, dezvoltarea organelor de reproducere, 
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rezistenţa la condiţiile iernării, rezistenţa la secetă, vitalitate. Răspândirea nu este indicată pe 

adrese concrete, dar s-au luat în evidenţă următorii parametri: dacă planta este identificată în 1-5 

locuri, aceasta se atribuie la calificativul – unical; în 6-20 locuri – rar;  în majoritatea parcurilor 

şi culturilor silvice – des; este prezentă aproape în toate amenajările spaţiilor verzi şi se consideră 

specie silvoformantă – pretutindeni sau permanentă. 

Observaţiile fenologice au fost efectuate conform indicaţiilor metodice [111, 131, 163, 

224, 225, 244].  

În baza cercetărilor fenologice asupra plantelor model au fost alcătuite hărţile fenologice, 

în care sunt expuse legităţile de dezvoltare a unei anumite faze fenologice, în spaţiu şi în timp, în 

funcţie de schimbările meteorologice în direcţiile longitudinale şi latitudinale. Frecvenţa 

observaţiilor a depins de starea vremii [84, 110, 123, 241]. În perioada de vegetaţie observaţiile 

au fost făcute nu mai puţin de 2 ori pe săptămână. Primăvara, în timpul trecerii fenofazelor destul 

de rapid, cercetările au fost efectuate zilnic. În perioada de toamnă – iarnă, de 2-3 ori pe lună. Au 

fost incluse observaţiile asupra următoarelor  fenofaze: 

1. Începutul mişcării sevei (lăcrimarea – se distinge la Betula, Acer, Vitis); 

2. Umflarea mugurilor (vegetativi şi generativi); apariţia conului verde; 

3. Desfacerea mugurilor; 

4. Apariţia primelor frunzuliţe (înverzirea); 

5. Înfrunzirea deplină; 

6. Începutul înfloririi (la cele polenizate prin vânt – începutul dispersării polenului); 

7. Înflorirea în masă (s-a determinat vizual – statistic cantitatea de flori conform scării 

de 6 trepte); 

8. Sfârşitul înfloririi; 

9. Începutul coacerii fructelor; 

10. Coacerea în masă a fructelor (s-a determinat vizual-statistic cantitatea de fructe 

conform scării de 6 trepte); 

11. Începutul căderii sau descompunerii fructelor şi eliberarea seminţelor; 

12. Începutul coloraţiei de toamnă a frunzelor; 

13. Schimbarea în masă a culorii frunzelor; 

14. Schimbarea completă a culorii frunzelor; 

15. Începutul căderii frunzelor; 

16. Căderea în masă a frunzelor; 

17. Sfârşitul căderii frunzelor. 
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 Pentru diagnosticarea şi identificarea plantelor lemnoase din dendroflora cultivată au fost 

folosite lucrările capitale: ”Деревья и кустарники Молдавии”, în trei volume [88, 152], 

”Деревья и кустарники СССР”, în şase volume [153], ”Древесные породы мира” [157],  

”Древесные растения Главного Ботанического сада”, АН СССР, Москва [158, 159], 

”Дендрофлора Украïни”, în două volume, Киïв [148, 149], Cataloagele plantelor lemnoase 

din Dendroparcul ”Софиевка” [180], Cataloagele plantelor lemnoase cultivate în Polonia [181, 

182], lucrările autorilor –Андрейченко Л.М. [90], Галкин С.И., Рубис В.Л. [125], Головач 

А.Г. [132], Грeвцова А.Т., Колесниченко А.Н. [136], Грeвцова А.Т., Казанская Н.А. [137], 

Колесников А.И. [186], Немова Е.М. [255], Bucaţel V. [17, 18, 19,108], Dirr M. [31, 32], 

Junghietu I. [160, 162], Krüssmann [45, 46].      

Denumirile plantelor lemnoase sunt corelate cu: „Международный Кодекс 

ботанической номенклатуры” [243], lucrările savanţilor С.К. Черепанов [356] şi А.Л. 

Тахтаджян [336, 338].  

Particularităţile ecologice cele mai importante, care determină perspectiva folosirii 

plantelor alohtone în economia naţională este xeromorfismul destul de ridicat, în combinaţie cu 

rezistenţa la condiţiile iernării [187]. 

Rezistenţa la condiţiile iernării a fost stabilită după scara gradată de 6 puncte, după C.Я. 

Соколов [322, 323], cu unele modificări: 

I-  plante foarte rezistente, fără vătămări chiar şi în iernile aspre cu îngheţuri timpurii de 

toamnă şi târzii de primăvară; 

II- plante destul de rezistente, dar în iernile geroase îngheaţă mugurii sau parţial 

creşterea anuală; 

III- plantele sunt slăbite sau îngheaţă creşterile de doi şi mai mulţi ani; 

IV- îngheaţă complet partea aeriană până la nivelul zăpezii; 

V- îngheaţă complet partea aeriană până la colet, cu o regenerare ulterioară a lăstarilor; 

VI- plantele nu rezistă iernării, îngheaţă cu tot cu rădăcini. 

 Rezistenţa la secetă şi insolaţie a fost apreciată după scara de 4 puncte: 

 +++ - plante foarte rezistente la arşiţă, suportă bine seceta solului şi aerului, se dezvoltă şi 

fructifică fără a fi udate; în timpul secetei frunzele nu au nici o schimbare a exteriorului, dar la 

radiaţia solară se acomodează prin schimbarea suprafeţei limbului foliar (îndoirea simetrică faţă 

de nervura centrală, îndoirea în formă de luntre) şi căderea frunzelor din partea de jos a tulpinii; 

 ++ - plante cu rezistenţă medie la secetă (xeromezofite, cu un grad înalt de xerofilie), 

suportă bine seceta atmosferică şi sunt mai puţin rezistente faţă de uscăciunea solului, în timpul 



 
44

secetei frunzele pierd turgescenţa (se ofilesc), dar se restabilesc în timpul udării sau ploii, dar o 

parte din acestea capătă arsuri; 

 + - plante cu rezistenţă scăzută la secetă (xeromezofite, cu un grad redus de xerofilie), 

pretenţioase faţă de umiditatea solului; frunzele nu sunt adaptate la secetă, adesea se usucă fără 

să apară coloritul de toamnă; 

— - plantele sunt puţin rezistente la secetă (mezofite), nu rezistă la deficitul de umiditate 

a solului şi seceta atmosferică; frunzele în timpul secetei îşi pierd turgescenţa, deseori se constată 

arsuri în masă ale frunzelor sau se usucă fără să-şi schimbe culoarea de toamnă; creşterea lipseşte 

aproape complet. 

 Înflorirea şi fructificarea au fost apreciate după scara gradată a lui Н.Е. Булыгин [110, 

111]: 

0-  plantele nu înfloresc şi nu fructifică; 

1- înflorirea (fructificarea) foarte slabă; flori sau fructe sunt foarte puţine pe ramurile bine 

luminate la plantele solitare ori la lizieră şi foarte slab în masiv; 

2- înflorirea (fructificarea) slabă; înflorirea (fructificarea) satisfăcătoare la plantele 

solitare sau în lizieră şi foarte slab în masiv; 

3- înflorirea (fructificarea) medie; înflorirea (fructificarea) bună la plantele solitare şi în 

lizieră şi uniformă în masiv; 

4- înflorirea (fructificarea) bună; înflorirea (fructificarea) abundentă la plantele solitare, 

în lizieră şi bună în masiv; 

5- înflorirea (fructificarea) foarte bună; înflorirea (fructificarea) abundentă la exemplarele 

solitare, în lizieră şi în masiv. 

 Vitalitatea plantelor este evaluată în baza criteriilor sus-menţionate: rezistenţa la iernare, 

secetă, arşiţă, poluare şi este apreciată după scara gradată a lui А.Г. Головач [132]: 

 1- vitalitatea bună; plantele nu au devieri morfologice vizuale de la normă, care constituie 

diagnoza acestei specii sau forme; plantele înfloresc şi fructifică; 

2- vitalitatea satisfăcătoare sau medie; în legătură cu vătămările parţiale de la condiţiile 

iernării, secetei, bolilor şi vătămătorilor, condiţiilor pedoclimatice, rezistenţa plantelor se 

reduce, acestea deviază de la normă, culoarea frunzelor se schimbă; plantele înfloresc, 

dar fructifică neregulat; 

3- vitalitatea slabă; vătămări permanente în timpul iernării, secetei, de la boli şi dăunători, 

toate acestea fac ca plantele să sufere puternic, au o creştere redusă şi o deviere vizibilă 

de la normă; nu înfloresc, înfloresc sporadic, nu fructifică. 
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 Reieşind din condiţiile pedoclimatice, în care vegetează plantele şi vitalitatea lor a fost 

determinată destinaţia folosirii fiecărui taxon în practică: 

1. A.f. - arbuşti fructiferi netradiţionali; 

2. C.a. - consolidarea terenurilor cu alunecări; 

3. C.s. - crearea culturilor silvice; 

4. F.a. - crearea fâşiilor de protecţie a câmpurilor agricole; 

5. F.d. - crearea fâşiilor de protecţie a drumurilor; 

6. Î.a. - împădurirea bazinelor acvatice; 

7. S.v. - amenajarea spaţiilor verzi publice şi private; 

8. P.e. - crearea plantaţiilor energetice; 

9. P.m.- plante medicinale; 

10. –     - nu este determinată destinaţia. 

 

2.2. Adaptarea, aclimatizarea, naturalizarea – etape a procesului de introducţie 

 

În secolul al XX-lea introducţia a diversificat, îmbogăţindu-se esenţial asortimentul 

plantelor folosite de om în viaţa cotidiană. În general, s-a majorat spectrul plantelor pomicole, 

îndeosebi cel al arbuştilor fructiferi netradiţionali. Au fost implementate în cultură şi valorificate: 

aronia, cătina de râu, cornul, speciile de coacăz, agriş etc. Au fost efectuate lucrări de 

introducere a plantelor, care conţin cauciuc şi taninuri, dar, odată cu apariţia sintezei chimice 

acestea şi-au pierdut importanţa economică. De aceea, rezultate esenţiale s-au înregistrat în 

cadrul lucrărilor de introducţie a plantelor medicinale, eterooleaginoase, furajere, silvice, 

creându-se culturi pe mii de hectare cu – Acer negundo, Amorfa fructicosa, Gleditschia 

triacanthos, Fraxinus lanceolata, Quercus rubra, Q. coccinea, Robinia pseudoacacia, Sofora 

japonica, inclusiv şi ornamentale – erbacee şi lemnoase. 

Componenţa taxonomică a dendroflorei, în diferite ţări şi chiar regiuni, s-a lărgit esenţial, 

datorită introducerii şi aclimatizării speciilor noi de arbori, arbuşti şi liane. Mai mult de jumătate 

din componenţa florei ţărilor, membre ale C.S.I., constă din plante introduse [133, 143, 324, 

325]. În unele ţări ponderea plantelor exotice este şi mai mare, constituind în Lituania cca 80% 

[240]; Ucraina – cca 86% [119, 122, 125, 148, 149]; România – cca 85% [29, 47, 48, 50, 75, 76, 

76, 77, 84] şi pentru Republica Moldova ponderea speciilor exotice în dendroflora cultivată este 

mare [79, 18, 88, 152, 289, 291, 293, 294]. Analizând aspectele teoretice ale introducţiei şi 

totalizând rezultatele practice ale activităţii de introducţie, putem constata că introducţia 
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plantelor este o direcţie ştiinţifică, care elaborează metode de selectare şi mobilizare a plantelor 

pentru condiţiile noi pedoclimatice, studiază reacţia acestora la schimbarea factorilor de mediu şi 

dă o apreciere analitică rezultatelor introducţiei. 

 Reacţiile de adaptare, în dinamică, în şirul generaţiilor obţinute pe cale generativă 

(schimbările interne şi externe) a plantelor introduse, se racordează cu procesul de aclimatizare 

[197, 252, 254]. În aşa fel, bazele teoretice ale introducţiei plantelor le cuprind şi pe cele ale 

aclimatizării, acestea fiind expresia schimbărilor adaptive dinamice şi complicate şi care pot fi 

evidenţiate la nivel genetico-populaţional [340, 341]. 

 Etapa iniţială a introducerii reprezentanţilor florei spontane este mobilizarea şi cultivarea 

unui grup de indivizi în afara arealului natural. Analiza experienţei de cultivare a speciilor 

exotice, în condiţiile noi pedoclimatice, a permis elaborarea noilor concepţii în ce priveşte 

selectarea, mobilizarea şi aprecierea rezultatelor introducţiei.  

Н.А. Аврорин [85] scrie că termenul introducţie cuprinde toate cazurile de cultivare a 

indivizilor oricărei specii (forme, varietăţi), pentru prima dată, într-un anumit teren natural. 

Deseori introducerea se consideră drept cultivarea plantelor în afara arealului natural [235, 312]. 

Introducţia este apreciată şi ca un complex de metode de aclimatizare [192]. Totalizând aceste 

aprecieri, С.Я. Соколов [323, 324] defineşte introducţia ca un proces de cultivare a speciilor noi 

de plante sau totalitatea metodelor care pot ajuta parcurgerea proceselor de aclimatizare, grăbind 

acest proces sau forţând plantele să parcurgă procesul în cauză. 

 În Republica Moldova, potrivit estimărilor noastre, numărul speciilor exotice constituie 

cca 90% din numărul total al speciilor de plante lemnoase din dendroflora cultivată [56, 59]. 

Plantele introduse, datorită calităţilor ornamentale şi plasticităţii ecologice, ocupă un loc tot mai 

important în asortimentul pentru împăduriri şi spaţii verzi, în acelaşi timp fără a subaprecia 

speciile autohtone de arbori şi arbuşti, care pot să formeze carcasa fundalului corespunzător şi să 

manifeste calităţi ornamentale, comparabile cu cele ale plantelor exotice.  

Pentru dendroflora Republicii Moldova, Т.С. Гейдеман [127] evidenţiază cca 90 specii 

de arbori, arbuşti şi liane din flora spontană. Din acestea – Acer platanoides, A. pseudoplatanus, 

Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Populus alba, Salix alba, Quercus robur, Tilia cordata, T. 

argentea, Ulmus glabra, nu numai că sunt specii silvoformante, dar şi formează, în majoritatea 

cazurilor, carcasa amenajărilor verzi. Totodată, dendroflora autohtonă este foarte săracă în specii 

sempervirescente şi ornamentale în perioada înfloririi. Din sempervirescente menţionăm – 

Ephedra distachya (diviziunea Pinophyta), arbuştii: Euonymus nana şi Vinca minor şi o singură 

liană – Hedera helix (diviziunea Magnoliophyta). Din plantele lemnoase ornamentale în perioada 
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înfloririi (cca 20 de specii) putem menţiona: Amygdalus nana, Berberis vulgaris, Cerasus avium, 

C. fruticosa, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Malus sylvestris, Pyrus 

pyraster, Staphylea pinnata, Tamarix ramosissima, Viburnum opulus etc. În cercetările noastre 

am ţinut cont şi de speciile autohtone, cu scopul evidenţierii posibilităţilor de utilizare 

multilaterală. 

După cum am menţionat anterior, componenţa taxonomică a dendroflorei diferitor ţări şi 

chiar regiuni a suportat schimbări esenţiale, datorită introducerii şi aclimatizării speciilor noi de 

arbori, arbuşti şi liane.  

Mulţi autori [85, 86, 95, 143, 164, 197, 202, 252, 254, 346, 353] arată că aclimatizarea 

plantelor lemnoase este o problemă-cheie în procesul de introducere. Cunoştinţele noastre despre 

procesul de aclimatizare a plantelor sunt destul de modeste, în pofida faptului că în acest 

domeniu s-a acumulat un bogat material factologic. Teoriile actuale despre aclimatizare  sunt, în 

mare parte, unilaterale şi controverse. Acest fapt pune problema aclimatizării mereu în discuţie, 

prezentând un mare interes în plan evolutiv, fiind discutat încă de clasicii teoriei evoluţioniste, 

care recunoşteau două căi prin care se realizează aclimatizarea: (1) obţinerea varietăţilor cu o 

nouă organizare, (2) deprinderea la condiţiile noi fără schimbări radicale a organizaţiei plantelor 

[27]. 

А.К. Скворцов [318] expune părerea că introducerea ar fi un proces de microevoluţie 

sintetică, proces de lungă durată, care se măsoară cu zeci de ani sau chiar cu generaţii de 

introductori. 

В.И. Некрасов [253, 254] susţine că în teoria aclimatizării – problema cea mai 

complicată şi discutabilă rămâne aceea – de a lămuri esenţa sau mecanismul procesului de 

adaptare. La acestea, ar trebui de adăugat că termenii – introducţie, aclimatizare, adaptare, sunt 

interpretaţi de diferiţi autori în mod diferit, privindu-i ca procese separate. Divergenţa, în felul de 

înţelegere şi tratare a termenilor – aclimatizare, naturalizare, adaptare, constă în a considera 

aceste procese de acomodare a plantelor sub acţiunea activă a omului ori acestea sunt procese de 

adaptare naturală însăşi a plantelor în condiţii noi [95, 196].  

В.П. Малеев [235] atestă că procesul de aclimatizare are două părţi componente: 

aclimatizarea speciei şi aclimatizarea individuală. Prima – aclimatizarea speciei, are la bază 

variabilitatea intraspecifică, care duce la diferenţierea speciei şi se realizează prin metode de 

selecţie, naturală sau artificială; a doua – aclimatizarea individuală, esenţa acestui proces îl 

constituie deosebirile individuale şi se realizează prin metode individuale asupra plantei – 
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tehnologii de creştere care sunt elaborate pentru condiţiile respective şi care sunt menite să 

compenseze cele necesare pentru planta data, metode de călire etc.  

Н.А. Базилевская [95] tratează termenul aclimatizare drept un proces de adaptare a 

plantei la condiţiile climatice noi, care se disting de cele din arealul natural, remarcând că etapele 

acestui proces de adaptare a plantelor la condiţiile noi sunt: introducţia, aclimatizarea, 

naturalizarea, iar procesul de aclimatizare se poate opri la orice etapă din cele trei. Astfel, 

introducţia poate să nu se finalizeze cu aclimatizarea, dacă condiţiile noi corespund întru totul 

cu cerinţele plantei. În majoritatea cazurilor, introducţia se finalizează la etapa aclimatizării care 

se realizează prin deprinderea plantelor în condiţii noi şi prin schimbarea factorilor ecologici sub 

acţiunea activă a omului. Doar în cazuri excepţionale aclimatizarea se finalizează cu 

naturalizarea. 

Mulţi autori [89, 91, 97, 106, 135, 219, 324] identifică aclimatizarea plantelor cu 

introducerea şi afirmă că orice introducere se finalizează cu aclimatizarea, pe când în realitate 

aclimatizarea reprezintă o parte a procesului de introducţie, ce corespunde uneia din etapele 

introducţiei.  

Unii cercetători [346, 347, 353], sub termenul de aclimatizare definesc comportarea 

(acomodarea) organismelor în condiţii climatice noi, care se deosebesc radical de condiţiile din 

patria lor de origine. Ф.Н. Русанов [312], sub termenul de aclimatizare concepe introducerea în 

cultură a plantelor cu schimbarea totală a acestora în condiţii noi, care se deosebesc de condiţiile 

arealului.  

Pe de altă parte, С.Я. Соколов [323, 324] consideră aclimatizarea ca un proces de 

adaptare a plantelor la condiţii noi pedoclimatice şi la condiţii noi de creştere.  

А.М. Кормилицин [192, 193] menţionează că aclimatizarea este un proces îndelungat de 

refacere a constituţiei plantelor, când sunt introduse în condiţii noi, care nu se înscriu în normele 

ecologice ale speciei.  

Astfel, mulţi autori înţeleg prin aclimatizare acţiunea activă a omului în transformarea 

organismelor în condiţii noi, la drept vorbind consideră aclimatizarea o ramură a activităţii 

omului, metoda lui de aplicare şi subliniază că procesul aclimatizării poate fi realizat atât prin 

obţinerea varietăţilor de plante cu altă organizare şi calităţi noi, cât şi fără modificarea 

organismului realizat prin schimbările treptate în condiţii noi [225, 226, 231]. 

 În majoritatea cazurilor, analizând condiţiile naturale de creştere, putem concluziona că 

plantele introduse au o plasticitate ecologică cu mult mai mare decât se crede, care poate fi 
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determinată de prezenţa în genotip a informaţiei care se realizează în condiţii extremale [128, 

177, 236, 339]. 

În prezent este stabilit că la baza aclimatizării stau mutaţiile, combinaţiile, schimbările de 

ploiditate, recombinaţiile, procesul de hibridizare şi selecţia în condiţii noi a formelor de plante 

adaptate la aceste condiţii. În cultură, procesul de aclimatizare se intensifică ca rezultat al 

stimulării procesului de formogeneză prin metodele cunoscute, îndreptând selecţia în direcţia 

dorită. În legătură cu aceasta, Societatea Grădinilor Botanice (ВБО) din ex-U.R.S.S. consideră 

termenul introducţie drept activitate dirijată, de către om, a procesului de valorificare în cultură a 

noilor specii, soiuri şi forme, în condiţiile istorico-naturale schimbate ori transferarea acestora în 

cultură din mediul natural. Rămâne în discuţie întrebarea: – introducerea este sau nu proces de 

transferare şi însuşire a plantelor autohtone în cultură. В.И. Некрасов [254] consideră această 

întrebare drept neprincipială, care poate fi rezolvată la definirea termenului de aclimatizare. Ce 

este principial în termenul introducţie. Este o activitate direcţionată pentru determinarea şi 

atragerea speciilor de perspectivă în procesul de mobilizare şi utilizare a acestora în cultură. Dar 

de unde se vor aduce, din care regiuni floristice se vor selecta speciile de perspectivă şi cum se 

vor însuşi, pentru aceasta au fost elaborate metodele respective. В.Н. Флоря [346, 347], 

dimpotrivă, în definiţia termenului introducţie include şi cultivarea speciilor locale. 

În ultimul timp, unii autori [109, 309, 314] sunt de părerea că procesul de introducţie şi 

aclimatizare – ca rezultat final, sunt reacţiile organismelor de adaptare la factorii de stres. Stresul 

este un component necesar şi obligatoriu în procesul de dezvoltare a organismului şi este 

provocat de numeroşi factori – impulsuri informaţionale de natură diferită. Stresul provoacă şi 

formează necesitatea de modificare a organismului. Astfel au apărut ecotipurile la speciile 

autohtone – timpurii sau tardive, rezistente la salinizare, insolaţie etc. Populaţiile de plante 

exotice, care cresc în condiţii noi pedoclimatice, posedă o amplitudine ecologică de adaptare la 

factorii de stres cu mult mai mică, ca urmare a provenienţei lor de la predecesorii limitaţi şi în 

scurt timp (din punct de vedere istoric).  

Г. Селье [314] menţionează că stresul (ori sindromul adaptaţional comun) este reacţia 

nespecifică a organismului la oricare cerinţe şi a propus de eviednţiat trei niveluri de reacţii la 

stres.  

С.В. Роговский [309] menţionează că este o necesitate obiectivă de a grada nivelurile 

situaţiilor de stres, reacţiilor adaptive corespunzătoare şi a formelor de variabilitate care apar în 

populaţii în rezultatul stresului. Au fost propuse cinci niveluri de situaţii-stres.  



 
50

Stres-factorii de intensitate slabă (când condiţiile noi pedoclimatice sunt apropiate de 

condiţiile pedoclimatice din areal) nu provoacă schimbări ireversibile individuale şi nu 

influenţează structura genotipică a populaţiei de introducenţi.  

La nivelul de «alarmă» (nivelul doi) influenţa permanentă a stres-factorilor provoacă 

dereglări constante echilibrului plantă – mediu. Stabilitatea se obţine atât prin adaptare 

ontogenetică individuală, cât şi prin adaptare filogenetică populaţională – reproducerea 

multianuală a exemplarelor rezistente la acest stres-factor şi selecţia naturală. După cum am 

menţionat, astfel s-au format ecotipurile la speciile autohtone. Altfel stau lucrurile în populaţiile 

de exotici care sunt formate de om în rezultatul multiplicării a câtorva exemplare. Datorită lipsei 

schimbului de informaţie genetică cu populaţiile naturale şi dezvoltării filogenetice, în scurt timp 

aceste populaţii posedă un potenţial redus de adaptare. În legătură cu înmulţirea şi selecţia 

artificială, evoluţia populaţiilor de exotici este mai mult dependentă de om, decât de selecţia 

naturală. 

Al treilea nivel de situaţie-stres («avarie») se caracterizează prin dereglări bruşte, scurte 

şi intensive ale echilibrului plantă – mediu. În aşa circumstanţe se petrece o adaptare 

ontogenetică «avariată» cu pierderea funcţiilor şi organelor. Pricinile aşa-numitor stres-situaţii 

pot fi variaţiile extremale pe timp de iarnă şi de vară: geruri mari, îngheţuri târzii de primăvară, 

secetă puternică de lungă durată etc., care provoacă decurgerea normală a proceselor fiziologice, 

şi nu în ultimul rând, stres-factorii biotici şi antropogeni – înmulţirea în masă a dăunătorilor, 

schimbul regimului de umiditate, în rezultatul lucrărilor hidrotehnice, poluarea solului şi aerului. 

Căderea bruscă a nivelului de vitalitate stimulează mobilizarea rezervelor populaţiei în întregime 

şi a fiecărui individ în parte. În condiţiile situaţiilor-stres «de avarie», plantele pierd calităţile 

specifice, uneori şi cele intraspecifice, jertfind cu unele organe – pentru restabilirea funcţiilor 

pierdute, folosesc resursele de rezervă. 

În cazul acesta, determinatoare este nu numai variabilitatea individuală fenotipică, dar şi 

variabilitatea genotipică care au o mare însemnătate pentru populaţie. În primul rând, în 

rezultatul «avariei» pier o parte din indivizi care sunt mai slabi în populaţia dată; în al doilea 

rând, indivizii mai viabili, datorită reparaţiei, capătă prioritate în creştere şi reproducere, hrană 

minerală, în folosirea radiaţiei solare, precipitaţii etc.; în al treilea rând, repetarea periodică a 

«avariilor» de către acelaşi tip, provocate de tot acel stres-factor determină selecţia genotipurilor 

rezistente la acest stres-factor şi în al patrulea rând – situaţia bruscă de stres poate provoca 

mutaţii, care în condiţii determinatoare pot fi întărite (consolidate) în populaţie. În populaţiile de 

exotici, stres-situaţiile de acest nivel dau posibilitatea de a evidenţia plantele cele mai rezistente 
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la stres-factorii concreţi, dar în lipsa reproducerii naturale a acestei specii în spaţiile verzi, 

variabilitatea genotipică şi adaptarea populaţională – fără influenţa omului, practic este 

imposibilă. Dacă reparaţia organelor pierdute şi restabilirea funcţiilor nu atinge  parametrii 

necesari, iar rezervele substanţelor de hrană nu se restabilesc, atunci apare situaţia-stres de 

nivelul patru – criză sau istovire. Dacă nivelul de situaţii critice nu scade în timpul câtorva 

perioade de vegetaţie, atunci şi stres-factorii se suprapun, se adâncesc rupturile legăturilor 

energetice şi fitocenotice, formându-se situaţia critică de al cincilea nivel – situaţie de 

«catastrofă» în care populaţia piere. În populaţiile de exotici, factorul care determină aşa nivel 

de situaţie – este factorul uman, care a creat populaţia omogenă, cu o amplitudine mică de 

variabilitate adaptivă şi cu rezistenţă slabă la stres-factorii de provenienţă biotică şi antropogenă. 

Noi tratăm procesul de introducţie de pe poziţii botanico-evoluţioniste şi populaţionale, 

care se înscriu real în Teoria introducţiei plantelor. 

În primul rând, noi am definit termenul introducţie ca un proces al activităţii omului, 

orientat spre selectarea şi însuşirea plantelor exotice în condiţii noi ecologo-geografice. 

Introducţia apare ca un proces unic, integru, care se petrece în condiţii de cultură, sub influenţa şi 

cu implicarea activă a omului, iar adaptarea, aclimatizarea, naturalizarea – sunt etape ale 

introducţiei. Prin definiţia acestui termen putem constata că procesul de introducţie, în întregime, 

este legat de activitatea omului şi că cultivarea plantelor autohtone nu se înglobează în noţiunea 

de introducţie. Referitor la acestea putem vorbi numai în cazul tehnologiilor efective de 

cultivare. А.И. Купцов [221] afirmă că introducerea în cultură a plantelor din flora spontană 

poate fi numită culturalizare. De aceeaşi părere este şi profesorul П.Г. Таргон [334].  

În Teoria introducţiei plantelor se pune la bază conceptul proceselor de adaptare. În 

lumina acestui concept determinăm trei etape ale introducţiei. Aceste etape sunt: * adaptarea 

genotipică, * adaptarea (aclimatizarea) populaţională, * naturalizarea. Trecând prin acese trei 

etape ale  introducţiei plantele suferă transformări esenţiale progresive în noile, neobişnuitele 

condiţii, în primul rând, pedoclimatice. În acelaşi timp, fiecare categorie de aclimatizare are un 

specific evidenţiat [63, 86]. 

1. Adaptarea genotipică – acest tip de adaptare se realizează la plante, ale căror 

amplitudine a rezistenţei ecologice înscrisă în genotip, se încadrează în amplitudinea condiţiilor 

noi de creştere. Alegerea unei specii exotice care urmează să fie introdusă şi extinsă în cultură, se 

face, cum am menţionat, ţinându-se cont, în general, de următoarele elemente: 

* cunoaşterea genoecologică a speciei, adică a potenţialului său genetic şi a cerinţelor 

sale ecologice în arealul de origine; 
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* cunoaşterea precisă a condiţiilor fiziogeografice şi fitogeografice în mediul de cultură; 

* cunoaşterea condiţiilor ecologice a centrrelor secundare de introducere din apropiere. 

 În baza plasticităţii ecologice a plantei, exprimată în normele de reacţie a genotipului, se 

petrec procese de adaptare, prin interacţiunea genotipului cu factorii externi. Practic, toate 

speciile care sunt la moment în dendroflora cultivată, au trecut sau trec prin acest tip de adaptare. 

2. Adaptarea (aclimatizarea) populaţională – acest tip de adaptare se realizează, datorită 

transformării adaptive a genofondului, când din materialul heterogen, în scurt timp, se 

segreghează şi se multiplică unele genotipuri noi, pre-adaptive şi se formează noi populaţii 

introduse, cu un genofond foarte sărăcit. Capacitatea genetică de adaptare a speciei în condiţii 

noi, spectrul său de reacţie fenotipică poate fi definit numai în experimentări variate şi de lungă 

durată, prin care să se poată explicita variabilitatea genetică a speciei, în raport cu variabilitatea 

factorilor de mediu locali. Numai în generaţiile următoare – aceste populaţii devin din nou înalt 

heterogene, din contul rezervei de variabilitate, intensificării mutagenezei şi hibridizării. Această 

etapă au trecut-o mai puţine specii din genurile: Catalpa, Maclura, Aesculus, Platanus, Sophora 

şi unele specii introduse din genurile – Acer, Populus, Salix, Malus, Spiraea.  

3. Naturalizarea este apogeul procesului de adaptare (aclimatizare), care se înfăptuieşte 

în baza variabilităţii moştenite a mutaţiilor şi selecţiei naturale de lungă durată a generaţiilor 

multiple. Procesele culturigenetice adânci ale aclimatizării, care se petrec prin transformări 

evolutive ale sistemelor populaţional-specifice, sunt foarte esenţiale şi de durată. În baza 

acestora, apar noi forme adaptive (adaptanţi) de rang diferit, inclusiv la nivel de specie care se 

aclimatizează şi deseori se naturalizează cu succes. Specii care au ajuns la etapa naturalizării sunt 

foarte puţine, de regulă, vârsta lor din momentul introducerii depăşeşte un secol – Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus glutinosa, Lycium barbarum, Juglans regia, Amorpha fruticosa, Acer 

negundo, Eleagnus angustifolia, Celtis australis etc.  

Unele specii naturalizate pătrund şi devin parte componentă a fitocenozelor locale. Se 

naturalizează, şi mai apoi devin invazive în condiţii noi, numai speciile rezistente, cu potenţial 

sporit de adaptare şi variabilitate din regiunile cu floră relativ tânără. Se presupune că aceste 

specii sunt rezistente la condiţiile nocive ale aerului şi solului cu fitopoluanţi de oxizi de sulf şi 

metale grele [313].  

Noi divizăm naturalizarea în naturalizare specifică şi cea agresivă. 

Naturalizarea specifică este caracteristică speciilor, care ajungând la această etapă şi 

reproducându-se generativ, formează seminţiş natural, dar nu pot să-şi menţină existenţa în timp 

fără intervenţia şi ajutorul omului – Pinus sylvestris, P. nigra, Quercus rubra, Physocarpus 
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opulifolius, Malus baccata, Pyrus salicifolia, Prunus divaricata, Gleditschia triacanthos, Morus 

alba, Juglans regia.  

Naturalizarea agresivă este specifică speciilor care au trecut procesul de aclimatizare–  

adaptare, şi-au restabilit proprietăţile de înmulţire generativă şi vegetativă, înscriindu-se în ciclul 

condiţiilor noi de dezvoltare care le dă posibilitate nu numai să ocupe nişe libere în fitocenozele 

locale, dar şi să substituie considerabil, în condiţii favorabile, speciile autohtone: Robinia 

pseudoacacia ocupă staţiunile stejarului şi gorunului, Elaeagnus angustifolia – terenurile 

degradate acoperite cu vegetaţie erbacee, Amorpha fruticosa – luncile râurilor Nistru şi Prut, 

fitocenozele cărora în etajul arbustiv sunt formate din Rubus caesius şi izolat de Viburnum 

opulus, acum pe deplin sunt substituite de amorfă, iar Acer negundo, în condiţiile favorabile ale 

Codrilor, luncilor de râu, nu numai că substituie astfel de specii, ca – stejarul, gorunul, frasinul, 

ba chiar şi plopul alb, sălciile şi ulmul. 

Cât priveşte termenul domesticire, des folosit, credem, că acest termen ce reiese din 

activitatea omului, nu are nimic comun cu termenul introducţia plantelor. În condiţiile de 

domesticire activitatea omului nu este îndreptată spre a adapta sau aclimatiza planta în condiţii 

noi pedoclimatice, ci invers, a crea condiţii favorabile şi apropiate de condiţiile arealului natural. 

Bineînţeles că aceste condiţii pot fi asigurate numai sub acoperiş: sere, pepiniere, oranjerii etc. 

 

2.3. Evaluarea dendroflorei cultivate şi aprecierea componenţei taxonomice 

 

 În dendroflora cultivată a Republicii Moldova, potrivit învestigaţiilor noastre, sunt 

evidenţiate 874 specii, 616 forme şi varietăţi de arbori, arbuşti şi liane, în total 1490 taxoni 

(soiurile de trandafir, liliac, clematis nu sunt incluse în această cifră), care aparţin la 67 familii şi 

199 genuri din diviziunile Pinophyta şi Magnoliophyta (Anexele 2.1 - 2 2; tab. 2.1, tab. 2.2; în 

tabele – denumirile familiile şi genurile sunt aranjate în ordine alfabetică). 

 Analiza datelor demonstrează că nu toate familiile sunt reprezentate numeric egal. În 

diviziunea Pinophyta, care este reprezentată de 7 familii, 26 genuri, 123 specii, 246 de forme şi 

varietăţi, se evidenţiază două familii mai numeroase: Pinaceae cu 78 specii, 101 forme şi 

varietăţi şi Cupressaceae – 33 specii, 132 forme şi varietăţi, fapt ce se corelează cu ponderea 

numerică a familiilor sus-menţionate, în general, şi răspândirea lor în diferite zone 

fitogeografice.  

Ponderea acestor două familii constituie 90%, din totalul speciilor introduse din 

diviziunea Pinophyta şi 93% din numărul taxonilor acestei diviziuni. Ambele familii, remarcate 
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anterior, sunt reprezentate de 8 genuri mai numeroase din fam. Cupressaceae: Juniperus - 19 

specii, 51 forme şi varietăţi, Chamaecyparis - 5 specii, 27 forme şi varietăţi, Thuja - 3 specii, 41 

forme şi varietăţi, ultimele fiind prezente cu forme ornamentale (tab. 2.1). 

Acest fenomen este menţionat de mai mulţi autori şi depinde, în primul rând, de condiţiile 

pedoclimatice ale raionului nou, diversitatea şi bogăţia familiei şi a genului destinat introducţiei 

şi nu în ultimul rând, de posibilitatea şi capacitatea cercetătorului de a mobiliza materialul pentru 

introducţie [15, 43, 56, 62, 90, 104, 116, 122, 161, 172, 198, 263, 276, 282, 286, 346]. 

Din fam. Pinaceae mai bine sunt reprezentate genurile: Pinus cu 31 specii, 20 forme, 

Picea – 16 specii, 56 forme, Abies – 17 specii, 10 forme, ceea ce corelează direct cu volumul şi 

plasticitatea speciilor acestor genuri. Genul Pinus include, în general, cca 100 specii, Abies – 80 

specii, iar Picea – 45 specii (Деревья и кустарники СССР, Т. 1 [153]). Au fost introduse şi 

aclimatizate specii foarte rare, cum ar fi: Abies fraseri, A. nephrolepis, Cedrus deodara, 

Cunninghamia lanceolata, Cryptomeria japonica, Pinus griffithii, Sequoiadendron giganteum, 

Torreya nucifera. 

E cazul să subliniem că în ultimii ani a fost introdusă o mare varietate de forme 

ornamentale, în primul rând, de Picea (56 forme şi varietăţi), Juniperus (51 forme şi varietăţi), 

Thuja (41 forme şi varietăţi), Chamaecyparis (27 forme şi varietăţi) [17, 18, 237]. Aceste forme 

poartă unele calităţi ornamentale de excepţie ce permit formarea de spaţii verzi de o mare valoare 

arhitectural-emoţională şi au o rezistenţă adecvată faţă de factorii noi ecologici, semnalizând, 

totodată, că aceste genuri exprimă un vast polimorfism, creând posibilitatea obţinerii de noi 

forme şi varietăţi cu caracteristici programate. În ceea ce priveşte următoarele cinci familii, 

putem stabili că potenţialul lor introductiv este aproape epuizat, în rezervă fiind doar două specii 

de Ephedra şi câteva forme de Ginkgo şi Taxus. 

                         Tabelul 2.1.  
Diversitatea taxonomică a dendroflorei cultivate din R. Moldova 

Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) 
1 Cephalotaxaceae Bartl. Cephalotaxus Sieb.et 

Zucc. 
1 - 1 

2 Cupressaceae Bartl. Biota D. Don. 
(Platycladus Franco) 
Chamaecyparis Spach. 
Cupressus L. 
Juniperus L. 

33 
1 
5 
2 
19 

132 
11 
27 
- 

51 

165 
12 
32 
2 
70 
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Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

Libocedrus Endl. 
Microbiota Komar. 
Thuja Tourn. 
Thujopsis Sieb. et Zucc.  

1 
1 
3 
1 

1 
- 

41 
1 

2 
1 
44 
2 

3 Ephedraceae Dumort. Ephedra L. 1 - 1 
4 Ginkgoaceae Engelm. Ginkgo L. 1 - 1 
5 Pinaceae Lindl.  

Abies Mill.  
Cedrus Mill. 
Larix Mill. 
Picea Dietr. 
Pinus L. 
Pseudolarix Gord. 
Pseudotsuga Carr. 
Tsuga Carr. 

78 
17 
3 
7 
16 
30 
1 
1 
2 

101 
10 
3 
8 
56 
20 
- 
2 
2 

179 
27 
6 
15 
72 
51 
1 
3 
4 

6 Taxaceae Lindl.  
Taxus L. 
Torreya Arnott. 

4 
3 
1 

11 
11 
- 

15 
14 
1 

7 Taxodiaceae 
F.W.Neger 

 
Cunninghamia R.Br. 
Cryptomeria Don. 
Metasequoia Hu et Cheng 
Sequoiadendron Buchholz 
Taxodium Rich.  

5 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
- 
1 
- 
1 
- 

7 
1 
2 
1 
2 
1 

 Total Pinophyta 26 123 246 369 
MAGNOLIOPHYTA 

1 Aceraceae Juss. Acer L. 37 19 56 
2 Actinidiaceae Hutch. Actinidia Lindl. 4 - 4 
3 Agavaceae Endlicher Yucca L. 1 - 1 
4 Anacardiaceae Lindl.   

Cotinus Mill. 
Pistacia L. 
Rhus L. 

5 
1 
1 
3 

2 
1 
- 
1 

7 
2 
1 
4 

5 Apocynaceae Lindl. Vinca L. 2 4 6 
6 Aquifoliaceae Bartl.  Ilex L. 1 - 1 
7 Araliaceae Juss.  

Acanthopanax Miq. 
Aralia L. 
Eleutherococcus Maxim. 
Hedera L. 
Kalopanax Miq. 

6 
1 
1 
1 
2 
1 

4 
- 
- 
- 
4 
- 

10 
1 
1 
1 
6 
1 

8 Aristolochiaceae Juss. Aristolochia L. 3 - 3 
9 Asclepiadaceae 

R.Brown. 
Periploca L. 1 - 1 
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Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

10 Berberidaceae Juss.  
Berberis L. 
Mahonia Nutt. 

28 
27 
1 

27 
27 
- 

55 
54 
1 

11 Betulaceae Gray.  
Alnus Ehrh. 
Betula L. 
Carpinus L. 
Corylus L. 
Ostrya L. 

41 
4 
30 
2 
4 
1 

15 
1 
8 
2 
4 
- 

56 
5 
38 
4 
8 
1 
 

12 Bignoniaceae Juss.  
Campsis Lour. 
Catalpa Scop.  

4 
1 
3 

5 
2 
3 

9 
3 
6 

13 Buddlejaceae Wilhelm Buddleja L. 3 3 6 
14 Buxaceae Dumort. Buxus L. 2 5 7 
15 Calycantaceae Lindl.  Calycantus L.  1 - 1 
16 Caprifoliaceae Juss.  

Diervilla Mill. 
Kolkwitzia Graebn. 
Leycesteria Vall. 
Lonicera L. 
Sambucus L. 
Symphoricarpus Duhamel. 
Viburnum L. 
Wiegela Thunb. 

52 
1 
1 
1 
29 
3 
4 
10 
3 

22 
- 
- 
- 
8 
2 
- 
4 
8 

74 
1 
1 
1 
37 
5 
4 
14 
11 

17 Celastraceae R. Br.  
Celastrus L. 
Euonymus L. 

11 
3 
8 

10 
1 
9 

21 
4 
17 

18 Cercidiphyllaceae 
Engl. 

Cercidiphyllum Sieb. et 
Zucc 

1 - 1 

19 Cornaceae Dumort. Cornus L. 11 7 18 
20 Ebenaceae Gurke. Diospyros L. 1 - 1 
21 Elaeagnaceae Juss.  

Elaeagnus L. 
Hippophaë L. 
Shepherdia Nutt. 

4 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

4 
2 
1 
1 

22 Ericaceae Juss.  
Erica L. 
Rhododendron L. 

9 
1 
8 

- 9 
1 
8 

23 Eucommiaceae 
VanTiegh. 

Eucommia Oliv. 1 - 1 

24 Euphorbiaceae Juss.  
Securinega Comm. 
Arachne Neck. 

2 
1 
1 

- 
- 
- 

2 
1 
1 

25 Fabaceae Lindl.   
Albizzia Durazz. 

48 
1 

24 
- 

72 
1 
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Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

Amorpha L. 
Caragana Fabr. 
Cercis L. 
Cladrastis Raf.  
Colutea L. 
Cytisus L. 
Desmodium Desv. 
Genista L. 
Gleditschia L. 
Gymnocladus Lam. 
Halimodendron Fisch. ex 
DC. 
Laburnum Medic. 
Lespedeza Michx. 
Maakia Rupr. et Maxim. 
Robinia L. 
Sarothamnus Wimm. 
Sophora L. 
Spartium L. 
Wisteria Nutt. 

5 
5 
2 
1 
5 
8 
1 
2 
4 
1 
1 
 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
3 
1 
- 
1 
3 
- 
1 
3 
- 
- 
 
2 
- 
- 
6 
- 
2 
- 
1 

6 
8 
3 
1 
6 
11 
1 
3 
7 
1 
 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
3 
1 
3 

26 Fagaceae Dumort.  
Castanea Mill. 
Fagus L. 
Quercus L. 

26 
2 
2 
22 

7 
- 
3 
4 

33 
2 
5 
26 

27 Grossulariaceae DC Ribes L. 5 - 5 
28 Hamamelidaceae R. Br.  

Hamamelis L. 
Liquidambar L. 
Parrotia C.A.M. 

5 
3 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

5 
3 
1 
1 

29 Hippocastanaceae DC Aesculus L. 5 4 9 
30 Hydrangeaceae 

Dumort. 
 
Deutzia Thunb. 
Hydrangea L. 
Philadelphus L. 

29 
7 
6 
16 

40 
7 
10 
23 

69 
14 
16 
39 

31 Hypericaceae Juss. Hypericum L. 3 - 3 
32 Juglandaceae A. Rich 

ex Kunth 
 
Carya Nutt. 
Juglans L. 
Pterocarya Kunth 

15 
5 
9 
1 

- 
- 
- 
- 

15 
5 
9 
1 

33 Lardizabalaceae Lindl.  Akebia Decne. 1 - 1 
34 Magnoliaceae Juss.  

Liriodendron L. 
Magnolia L. 

7 
1 
6 

10 
2 
8 

17 
3 
14 

35 Malvaceae Juss. Hibiscus L. 1 7 8 
36 Menispermaceae Juss. Menispermum L. 2 - 2 
37 Moraceae Zink  6 3 9 
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Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

Broussonetia L′Her. ex 
Vent. 
Ficus L. 
Maclura Nutt. 
Morus L. 

38 Oleaceae Hoff. et Link  
Chionanthus L. 
Fontanesia Labill. 
Forsythia Vahl 
Fraxinus L. 
Jasminum L. 
Ligustrina Rupr. 
Ligustrum L. 
Syringa L. 

40 
1 
1 
5 
10 
2 
2 
3 
16 

17 
- 
- 
6 
5 
- 
- 
- 
2 

57 
1 
1 
11 
15 
2 
2 
3 
18 

39 Paeonaceae Rudolphi Paeonia L. 3 2 5 
40 Platanaceae Dumort. Platanus L. 2 1 3 
41 Polygonaceae Juss.  

Atraphaxis L. 
Polygonum L. 

2 
1 
1 

- 
- 
- 

2 
1 
1 

42 Punicaceae Horan. Punica L. 1 - 1 
43 Ranunculaceae Juss.  

Atragene L. 
Clematis L. 

19 
1 
18 

2 
- 
2 

21 
1 
20 

44 Rhamnaceae Juss.  
Ceanothus L. 
Frangula Mill. 
Paliurus Mill. 
Rhamnus L. 
Ziziphus Mill. 

10 
1 
1 
1 
6 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
1 
1 
1 
6 
1 

45 Rosaceae Juss.  
Amelanchier Medik. 
Amygdalus L. 
Armeniaca Mill. 
Aronia Medik. 
Cerasus Hill 
Chaenomeles Lindl. 
Cotoneaster Medik. 
Crataegus L. 
Crataegomespilus L. 
Exochorda Lindl. 
Holodiscus Maxim. 
Kerria DC 
Laurocerasus Hill 
Malus Mill. 
Mespilus L. 

195 
7 
4 
2 
1 
10 
4 
25 
26 
1 
4 
1 
1 
1 
11 
1 

84 
- 
1 
- 
- 
1 
13 
10 
5 
- 
- 
- 
1 
- 
9 
- 

279 
7 
5 
2 
1 
11 
17 
35 
31 
1 
4 
1 
2 
1 
20 
1 
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Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

  Padus Mill. 
Persica Mill. 
Penthaphylloides Duham.  
Physocarpus Maxim. 
Photinia Lindl. 
Prinsepia Royle 
Prunus Mill. 
Pyracantha Roem. 
Pyrus L. 
Rhodotypus Sieb. et Zucc. 
Rosa L. 
Rubus L. 
Sibiraea Maxim. 
Sorbaria A.Br. 
Sorbocotoneaster A. 
Pojark. 
Sorbus L. 
Spiraea L. 
Stephanandra Sieb. et 
Zucc. 
Stranvaesia Lindl. 
 

9 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
10 
2 
2 
4 
1 
14 
31 
2 
1 

- 
1 
6 
2 
- 
- 
1 
7 
1 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
4 
20 
- 
- 

9 
2 
8 
3 
1 
2 
3 
9 
9 
1 
12 
2 
2 
4 
1 
18 
51 
2 
1 

46 Rutaceae Juss.  
Evodia Forst. 
Phellodendron Rupr. 
Ptelea L. 
Zantoxylum L. 

6 
1 
2 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

6 
1 
2 
2 
1 

47 Salicaceae Mirb.   
Chosenia Nakai 
Populus L. 
Salix L. 

43 
1 
16 
26 

32 
- 

19 
13 

75 
1 
35 
39 

48 Sapindaceae Juss.  
Koelreuteria Laxm. 
Xanthoceras Bunge 

2 
1 
1 

- 
- 
- 

2 
1 
1 

49 Schisandraceae Blume Schisandra Michx. 1 - 1 
50 Scrophulariaceae Juss. Paulownia Sieb. et Zucc. 1 - 1 
51 Simaroubaceae DC Ailanthus Desf. 1 - 1 
52 Solanaceae Juss. Lycium L. 1 - 1 
53 Staphyleaceae Lindl. Staphylea L. 2 - 2 
54 Styracaceae Dumort. Styrax L. 1 - 1 
55 Tamaricaceae Link. Tamarix L. 2 1 3 
56 Thymelaeaceae Juss. Daphne L. 1 - 1 
57 Tiliaceae Juss.  

Grewia L. 
Tilia L. 

14 
1 
13 

2 
- 
2 

16 
1 
15 

58 Ulmaceae Mirb.  10 7 17 



 
60

Nr 
d/o Familia Genul Numărul 

de specii 

Numărul de 
forme şi 
varietăţi 

intraspecifice 

Total 
specii, 

forme şi 
varietăţi 

Celtis L. 
Ulmus L. 
Zelkowa Spach. 

4 
5 
1 

- 
7 
- 

4 
12 
1 

59 Verbenaceae Jaume  
Calicarpa L. 
Vitex L. 

2 
1 
1 

1 
1 
- 

3 
2 
1 

60 Vitaceae Juss.  
Ampelopsis Michx. 
Parthenocissus Planch. 
Vitis L. 

8 
4 
3 
1 

1 
- 
1 
- 

9 
4 
4 
1 

 Total Magnoliophyta 173 751 370 1121 
 TOTAL: 199 874 616 1490 

 
 În baza cercetărilor bioecologice şi fenologice multianuale asupra genofondului acumulat atât 

la gimnosperme (Pinophyta), cât şi la angiosperme (Magnoliophyta), am stabilit că ritmurile de 

creştere şi dezvoltare, la majoritatea speciilor, corespund ciclurilor anuale ale climatului nostru. La 

Pinofite a fost înregistrată formarea seminţelor la cca 200 specii şi forme, înfloresc dar nu formează 

seminţe cca 30 specii şi forme, formează seminţiş natural 8 specii, aproape 120 specii şi varietăţi nu 

înfloresc. Majoritatea dintre plantele introduse sunt forme ornamentale care se evidenţiază prin 

aspectul habitusului – pitic, oval, piramidal ori târâtor. Rar se întâlnesc speciile care nu au atins la noi 

perioada generativă: Abies alba ′Piramidalis′, A. koreana ′Piccolo′, Picea abies ′Nidiformis′, P. 

mariana ′Nana′, P. pungens ′Pendula′, Torreya taxifolia, Tsuga canadensis ′Nana′, Picea pungeus 

′Glauca Globosa′, Larix decidua ′Pendula′, Pinus densiflora, Cedrus libani ′Pendula′, Pinus mugo 

′Gnom′, Pinus sylvestris ′Fastigiata′, Sequoiadendron giganteum, Cunninghamia lanceolata, 

Chamaecyparis lawsoniana ′Columnaris′, Ch. pisifera ′Boulevard′, Juniperus sabina ′Arcadia′, Biota 

orientalis ′Compacta′, Thuja occidentalis ′Aurea′, T. o. ′Danica′, T. o. ′Ericoides′, Thujopsis 

dolabrata etc. Seminţe de calitate, cu un procent ridicat de germinare formează peste 30 specii şi 

forme: Abies nordmanniana, A. concolor, Biota orientalis, Ginkgo biloba, Juniperus virginiana, 

Pinus nigra, P. mugo, P. palissiana, Thuja occidentalis şi altele. Seminţe mai puţin fertile formează: 

Abies nephrolepis, A. pinsapo, A. sibirica, Cedrus atlantica, C. libani, Ch. lawsoniana, Larix 

decidua, Pseudotsuga menziesii, Picea abies, P. glauca, P. engelmannii, P. omorica, P. pungens, 

Pinus ponderosa, P. strobus, Taxodium distichum, Taxus baccata etc. Peste 100 de specii şi forme 

pot fi înmulţite vegetativ cu succes (butăşire, marcotaj etc.).  

Majoritatea (cca 60%) speciilor şi varietăţilor sunt rezistente la secetă. Numai în perioada 

cea mai secetoasă a anului necesită umeazeală adăugătoare: Abies holophylla, A. homolepis, A. 



 
61

coreana, Chamaecyparis pisifera, Juniperus davurica, Microbiota decussata, Picea polita. În 

ultimii douăzeci de ani temperaturile minime care au fost înregistrate (-28° -30° C) au afectat 

speciile: Cedrus atlantica, C. libani, Cryptomeria japonica, Sequoiadendron giganteum, iar de la 

diferenţele de temperaturi (ziua +15° C, noaptea -10° C) au suferit parţial Chamaecyparis 

lawsoniana, Thujopsis dolobrata. În timpul iernilor geroase s-a înregistrat schimbul de culoare a 

ácelor la: Chamaecyparis pisifera şi formele lui, Juniperus dahurica, Microbiota decussata, 

Platycladus orientalis. 

                                           Tabelul 2.2.  

Reprezentativitatea familiilor din dendroflora cultivată 

Nr. 
d/o Familia Genuri Specii Forme şi 

varietăţi 

Total 
specii, 
forme, 

varietăţi 
PINOPHYTA 

1 Cephalotaxaceae F.W. Neger 1 1 - 1 
2 Cupressaceae Bartl. 8 33 132 165 
3 Ephedraceae Dumort. 1 - 1 1 
4 Ginkgoaceae Engelm. 1 1 - 1 
5 Pinaceae Lindl. 8 78 101 179 
6 Taxaceae Lindl. 2 4 11 15 
7 Taxodiaceae F.W.Neger 5 5 2 7 
 Total Pinophyta: 26 123 246 369 

MAGNOLIOPHYTA 
1 Aceraceae Juss. 1 37 19 56 
2 Actinidiaceae Hutch. 1 4 - 4 
3 Agavaceae Endlicher 1 1 - 1 
4 Anacardiaceae Lindl.  3 5 2 7 
5 Apocynaceae Lindl. 1 2 4 6 
6 Araliaceae Juss. 5 6 4 10 
7 Aquifoliaceae Bartl.  1 1 - 1 
8 Aristolochiaceae Juss. 1 3 - 3 
9 Asclepiadaceae R. Brown. 1 1 - 1 
10 Berberidaceae Juss. 2 28 27 55 
11 Betulaceae Gray. 5 41 15 56 
12 Bignoniaceae Juss. 2 4 5 9 
13 Buddlejaceae Wilhelm 1 3 3 6 
14 Buxaceae Dumort. 1 2 5 7 
15 Calycantaceae Lindl.  1 1 - 1 
16 Caprifoliaceae Juss. 8 52 22 74 
17 Celastraceae R. Br. 2 11 10 21 
18 Cercidiphyllaceae Engl. 1 1 - 1 
19 Cornaceae Dumort. 1 11 7 18 
20 Ebenaceae Gurke. 1 1 - 1 
21 Elaeagnaceae Juss. 3 4 - 4 
22 Ericaceae Juss. 2 9 - 9 
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Nr. 
d/o Familia Genuri Specii Forme şi 

varietăţi 

Total 
specii, 
forme, 

varietăţi 
23 Eucommiaceae Van-Tiegh. 1 1 - 1 
24 Euphorbiaceae Juss. 2 2 - 2 
25 Fabaceae Lindl.  20 48 24 72 
26 Fagaceae Dumort. 3 26 7 33 
27 Grossulariaceae D.C. 1 5 - 5 
28 Hamamelidaceae R. Br. 3 5 - 5 
29 Hippocastanaceae D.C. 1 4 5 9 
30 Hydrangeaceae Dumort. 3 29 40 69 
31 Hypericaceae Juss. 1 3 - 3 
32 Juglandaceae A. Rich ex Kunth 3 15 - 15 
33 Lardizabalaceae Lindl.  1 1 - 1 
34 Magnoliaceae Juss. 2 7 10 17 
35 Malvaceae Juss. 1 1 7 8 
36 Menispermaceae Juss. 1 2 - 2 
37 Moraceae Link 4 6 3 9 
38 Oleaceae Hoff. et Link 8 40 17 57 
39 Paeonaceae Rudolphi 1 3 2 5 
40 Platanaceae Dumort. 1 2 1 3 
41 Polygonaceae Juss. 2 2 - 2 
42 Punicaceae Horan. 1 1 - 1 
43 Ranunculaceae Juss. 2 19 2 21 
44 Rhamnaceae Juss. 5 10 - 10 
45 Rosaceae Juss. 34 195 84 279 
46 Rutaceae Juss. 4 6 - 6 
47 Salicaceae Mirb.  3 43 34 77 
48 Sapindaceae Juss. 2 2 - 2 
49 Schisandraceae Blume. 1 1 - 1 
50 Scrophulariaceae Juss. 1 1 - 1 
51 Simaroubaceae D.C. 1 1 - 1 
52 Solanaceae Juss. 1 1 - 1 
53 Staphyleaceae Lindl. 1 2 - 2 
54 Styracaceae Dumort. 1 1 - 1 
55 Tamaricaceae Link. 1 2 1 3 
56 Thymelaeaceae Juss. 1 1 - 1 
57 Tiliaceae Juss. 2 14 2 16 
58 Ulmaceae Mirb. 3 10 7 17 
59 Verbenaceae Jaume 2 2 1 3 
60 Vitaceae Juss. 3 8 1 9 
 Total Magnoliophyta 173 751 370 1121 
 TOTAL 199 874 616 1490 

 
 Diviziunea Magnoliophyta este reprezentată prin 60 familii, 173 genuri, 751 specii şi 370 

forme şi varietăţi (tab. 2.2). Aici se evidenţiază un şir de familii destul de numeroase faţă de 
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altele puţin numeroase, în primul rând, fam. Rosaceae cu 34 genuri, 195 specii şi 278 forme şi 

varietăţi, înregistrând 26% din specii şi 20% varietăţi din numărul total de plante introduse ale 

diviziunii Magnoliophyta. Rezervele acestei familii sunt departe de a fi epuizate, înregistrând 

peste 40 genuri şi cca 2000 de specii care pot fi mobilizate pentru introducţie. Următoarele 

familii sunt: Caprifoliaceae cu 8 genuri, 52 specii şi 22 forme; Fabaceae – 20  genuri, 48 specii, 

24 forme, reprezentate foarte uniform pe genuri; Salicaceae – 3 genuri, 43 specii, 32 forme; 

Betulaceae – 5 genuri, 41 specii şi 15 forme; Oleaceae – 8  genuri, 40 specii, 17 forme. Aceste 

familii sunt aproape egal reprezentate, dar potenţialul lor introductiv, rezervele şi perspectivele 

fiind diferite. Cea mai bogată şi de perspectivă este fam. Fabaceae cu 50-55 genuri şi peste 1500 

specii, urmată fiind de familiile: Caprifoliaceae – 13 genuri şi cca 350 specii, Oleaceae – 15 

genuri, 300 specii, Betulaceae – 6 genuri, 180 specii, Salicaceae –  3 genuri, 200 specii. 

 Celelalte familii (Hydrangaceae, Aceraceae, Fagaceae, Berberidaceae) conţin câte 2-9 

genuri şi cca 60-100 specii de perspectivă pentru introducere. Cele mai multe forme şi varietăţi 

include genul Berberis (23). Aceasta se explică prin polimorfismul evidenţiat al acestui gen. 

Formele şi varietăţile care au fost introduse în ultimii ani nu au trecut ciclul de aclimatizare şi 

încă nu sunt bine cunoscute. Aceste 10 familii sunt în total reprezentate de 87 genuri (50,2% din 

totalul genurilor introduse), 539 specii (71,8% din total) şi 287 forme şi varietăţi (77,5% din 

total) (tab. 2.3). Deci, aprox. 17% din familii asigură participarea, în dendroflora cultivată, a cca 

73,7% de reprezentanţi.  

Reprezentanţii acestor familii sunt foarte frecvent şi pe scară largă folosiţi în ce priveşte 

formarea învelişului verde: din fam. Aceraceae – Acer saccharinum, folosit în spaţiile verzi şi 

fâşii de protecţie; din fam. Berberidaceae – arbuştii sempervirescenţi: Berberis juliana, Mahonia 

aquifolium şi cu frunzele caduce – Berberis thunbergii cu multiplele lui forme – ca plante 

ornamentale; din fam. Betulaceae – Betula pendula, Corylus colurna, la împăduriri şi spaţii 

verzi; din fam. Caprifoliaceae arbuştii Kolkwitzia amabilis, Lonicera standishii, Weigela florida, 

lianele sempervirescente, Lonicera japonica, L. sempervirens – ca plante ornamentale; din fam. 

Fabaceae: Gleditsia triacanthos, Laburnum anagyroides, Robinia pseudoacacia, Sophora 

japonica – la împăduriri, fâşii de protecţie, amenajări; din fam. Fagaceae: Quercus coccinea, Q. 

rubra – la împăduriri şi spaţii verzi; Hydrangeaceae – Deutzia scabra, Philadelphus coronarius 

şi formele lui, P. floridus, P. lemoinei – ca plante ornamentale;  din fam. Oleaceae – Forsythia x 

intermedia, F. suspensa, Fraxinus lanceolata, F. ornus, Syringa chinensis, S. josikaea, S. 

vulgaris – la împăduriri, fâşii de protecţie şi în spaţii verzi; din fam. Rosaceae – Aronia 

melanocarpa, Cerasus tomentosa, Chaenomeles japonica, Cotoneaster dammeri, C. horizontalis, 

Crataegus mollis, Malus niedzwetzkyana, M. purpurea, Padus serotina, Physocarpus opulifolius, 

Prunus divaricata ′Atropurpurea′, Pyracantha coccinea, Spiraea bumalda, S. japonica, S. 
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wanhouttei – ca plante ornamentale, medicinale şi ca arbuşti fructiferi netradiţionali; din fam. 

Salicaceae: Populus bolleana, P. pyramidalis, P. canadensis, Salix babylonica, S. matsudana 

′Tortuosa′ – la împăduriri, fâşii de protecţie, spaţii verzi. Toate aceste specii şi varietăţi formează 

carcasa verde a a Republicii Moldova [61, 281, 284, 291]. 

Celorlalte 50 familii ale acestei diviziuni le revin doar 27% din speciile introduse şi 23% de 

forme şi varietăţi. Familiile în cauză sunt, de regulă, reprezentate prin 1-2 genuri şi 1-3 specii: 

Agavaceae, Aquifoliaceae, Apocynaceae, Aristolochiaceae, Asclepidiaceae, Buddlejaceae, 

Buxaceae, Calycanthaceae, Cercidiphylaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Eucommiaceae, 

Grossulariaceae, Hamamelidaceae, Hypericaceae, Lardizabalaceae, Malvaceae, 

Menispermaceae, Moraceae, Paeonaceae, Platanaceae, Polygonaceae, Punicaceae, Rhamnaceae, 

Rutaceae, Sapindaceae, Schisandraceae, Scrophulariaceae, Simaroubaceae, Solanaceae, 

Staphyleaceae, Styracaceae, Thymelaeaceae, Verbenaceae, Vitaceae, care practic şi-au epuizat 

resursele de introducţie, având în rezervă puţine forme şi varietăţi (tab. 2.3; fig. 2.1).  
                      Tabelul 2.3.  

Cele mai reprezentative familii în dendroflora cultivată 

Reprezentativitatea 

Diviziunea, 
familia 
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Pinophyta: 26 100 123 100 246 100 369 100 
Cupressaceae 8 30,8 33 26,8 132 53,7 165 44,7 
Pinaceae 8 30,8 78 63,4 101 41,1 179 48,5 

Total pe familii 16 61,6 111 90,2 233 94,8 344 93,2 
Magnoliophyta: 173 100 751 100 370 100 1121 100 

Aceraceae 1 0,6 37 4,9 19 5,1 56 5,0 
Berberidaceae 2 1,2 28 3,7 27 7,3 55 4,9 
Betulaceae 5 2,9 41 5,5 15 4,1 56 5,0 
Caprifoliaceae 8 4,6 52 6,9 22 5,9 74 6,6 
Fabaceae 20 11,6 48 6,4 24 6,5 72 6,4 
Fagaceae 3 1,7 26 3,5 7 1,9 33 2,9 
Hydrangeaceae 3 1,7 29 3,9 40 10,8 69 6,2 
Oleaceae 8 4,6 40 5,3 17 4,6 57 5,1 
Rosaceae 34 19,6 195 30,0 84 22,7 278 24,9 
Salicaceae 3 1,7 43 5,7 32 8,6 75 6,7 

Total pe familii 87 50,2 539 71,8 287 77,5 826 73,7 
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Familiile: Bignoniaceae, Celastraceae, Cornaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, 

Hippocastanaceae, Juglandaceae, Magnoliaceae, Ranunculaceae, Tamaricaceae, Tiliaceae, 

Ulmaceae, au un potenţial scăzut (unu-două genuri cu 10-30 specii) pentru introducţie. 

Fig. 2.1. Reprezentativitatea familiilor în dendroflora cultivată. 

 

2.4. Fenomenele sezoniere în dezvoltarea plantelor lemnoase din dendroflora cultivată 
 

Fenologia modernă reprezintă un compartiment aparte, foarte important în ecologia şi 

biocenologia cu un larg diapazon de utilizare în cercetare şi în practica informaţiei fenologice, 

metodelor de indicare fenologică în diferite ramuri ale economiei, soluţionarea problemelor 

utilizării raţionale a resurselor naturale şi protecţiei mediului ambiant.  

În dendrofenologie, sub fenomene sezoniere noi înţelegem fazele fenologice, care 

constituie o etapă morfobiologică, bine evidenţiată în dezvoltarea plantei în întregime sau a 

anumitor organe în parte. Indicatorul informaţional de bază al cercetărilor fenologice asupra 

plantei este data fenologică – o dată calendaristică concretă a apariţiei fenomenului studiat. 

Reieşind din rezultatele cercetărilor multianuale (asupra 400 specii de plante lemnoase), 

fenospectrele alcătuite în baza lor arată coincidenţa termenelor de vegetaţie a plantelor introduse, 

cu condiţiile noi climatice. După cum menţionează mulţi autori [111, 123, 174, 187, 195, 232], 

unul din factorii principali ai rezultatelor obţinute în procesul de introducere a plantelor este 

proprietatea plantelor introduse de a-şi schimba ritmul proceselor morfofiziologice, adecvat 

schimbărilor sezoniere ale climatului în condiţiile noi. De aceea, termenele de începere şi 

terminare a perioadei de vegetaţie, care s-au format la plante în procesul evoluţiei şi răspândirii 

lor în arealul natural, joacă un rol foarte important în procesul de aclimatizare [225]. 
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Н.А. Базилевская [96] şi Н.Е. Булыгин [111] evidenţiază necesitatea studiului 

concomitent a condiţiilor ecologice şi a fenomenelor sezoniere, dat fiind că una din cele mai 

evidente proprietăţi de adaptare la condiţiile noi sunt schimbările fenomenelor (ritmurilor) 

sezoniere ori acomodarea la particularităţile climatului în condiţii noi stimulează aclimatizarea 

reuşită. Fenospectrele obţinute ne arată că majoritatea speciilor, atingând vârsta fructificaţiei, 

trec toate fazele sezoniere, procesele de morfogeneză şi iernează fără pierderi. Perioada 

desfăşurării unor fenofaze tensionate, cum ar fi formarea aparatului foliar, înfloritul şi creşterea 

lăstarilor se petrece, în majoritatea cazurilor, în timpul primăverii şi începutul verii, când sunt 

suficiente precipitaţii, dar şi căldură. 

În acelaşi timp, unele specii nu s-au modificat la ritmurile dezvoltării morfogenetice în 

corelaţie cu condiţiile noi de creştere şi nu s-au adaptat, ceea ce periclitează, în primul rând, 

rezistenţa acestor plante la condiţiile iernării. Vegetaţia, la astfel de specii, se prelungeşte până la 

îngheţuri şi frunzele, încă verzi, cad din pricina temperaturilor joase. 

După cum subliniază П.Н. Лапин [223, 224, 225], rezistenţa la temperaturile joase şi la 

condiţiile iernării depinde de proprietăţile ecologice ale plantelor lemnoase şi variază în limitele 

populaţiei, ba chiar se schimbă în procesul de ontogeneză, în mersul anual al ciclului de 

dezvoltare sezonieră. Rezistenţa la condiţiile iernării depinde mult de ritmurile dezvoltării 

(fenomenele sezoniere) în ciclul anual ceea ce menţionează mulţi autori [187, 192, 270]. De 

aceea, metoda elaborată în ГБС АН СССР [222, 223, 299], care apreciază perspectiva 

introducerii plantelor lemnoase în baza studierii proprietăţilor fenomenelor sezoniere, în condiţii 

natural-istorice, dă rezultate pozitive. Plantele studiate de noi sunt parte a diferitor tipuri 

floristice şi se deosebesc esenţial prin proprietăţile lor biologice în ce priveşte fenomenele 

(ritmurile) sezoniere de dezvoltare (fig. 2.2). 

Începutul perioadei de vegetaţie a plantelor lemnoase autohtone este determinat de 

perioada dintre umflarea mugurilor până la desfacerea lor. La plantele lemnoase autohtone 

această perioadă este apreciată între 20 februarie şi 2 aprilie. Partea întâi a acestui termen (până 

la 15 martie) am atribuit-o perioadei devreme, iar partea a doua (de la 15 martie) – la perioada 

târzie a începutului de vegetaţie. Sfârşitul vegetaţiei – căderea în masă a frunzelor, în aceiaşi ani 

şi la aceleaşi plante se desfăşoară, începând cu 10 octombrie până la 5 noiembrie, deci, în timp 

de 26 zile. Termenul până la 23 octombrie l-am atribuit perioadei devreme, iar din 24 octombrie 

şi mai târziu – perioadei târzii de finisare a vegetaţiei.  

Reieşind din aceste considerente, toate plantele le-am împărţit în patru grupuri, în funcţie 

de începutul şi terminarea vegetaţiei (fenospectrele): 

DD – devreme încep şi devreme termină vegetaţia (91 specii); 
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DT – devreme încep şi târziu termină vegetaţia (69 specii); 

TD – târziu încep şi devreme termină vegetaţia (29 specii); 

TT – târziu încep şi târziu termină vegetaţia (48 specii). 

Majoritatea plantelor lemnoase din dendroflora autohtonă sunt reprezentanţi ai grupului 

DD şi mai puţin ai grupului DT. Aceiaşi corelaţie se observă şi la speciile introduse aclimatizate. 

Numai o specie (Tamarix ramosissima) poate fi repartizată la grupul TD, iar Cotinus coggygria 

la grupul TT. 

Tabelul 2.4.  

Rezistenţa plantelor din diferite grupuri fenologice la temperaturi joase 

Rezistenţa la temperaturi joase, (puncte) Total specii I II III IV V 
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DD 91 38,4 37 40,7 47 51,6 7 7,7 - - - - 
DT 69 29,1 22 31,9 28 40,6 16 23,2 3 4,3 - - 
TD 29 12,2 10 34,5 10 34,5 5 17,2 3 10,3 1 3,5 
TT 48 20,3 14 29,2 8 16,7 13 27,1 8 16,6 5 10,4 

 

În tabelul 2.4. sunt reprezentate grupurile fenologice şi corelarea cu rezistenţa la 

temperaturile joase. Procentajul speciilor rezistente în fiecare grup fenologic este diferit. Cele 

mai multe specii rezistente la temperaturile joase sunt în grupul DD. Plantele cu fenospectrele 

din acest grup şi din grupul DT, practic toate sunt rezistente – creşterea anuală are suficientă 

vreme ca să se lignifice şi să se pregătească pentru iernare. 

În aşa fel, majoritatea speciilor din grupurile fenologice DD şi DT, sunt rezistente în 

condiţiile Moldovei şi aceasta presupune folosirea lor largă. Din grupul DD (devreme încep şi 

devreme termină vegetaţia) în asortimentele recomandate sunt incluse speciile: Amelanchier 

florida, Aronia melanocarpa, Amigdalus nana, A. triloba, Berberis thunbergii, Chaenomeles 

japonica, Forsythia ovata, Lonicera caprifolium, L. korolkovii, Paeonia arborea, Prinsepia 

sinensis, Ribes aureum, Sorbaria arborea, Syringa chinensis, Weigela hybrida etc. Majoritatea 

acestor specii sunt arbuşti tipici, arbori sunt mai puţini. Din speciile autohtone: Cerasus avium, 

iar din plantele introduse – Acer saccharinum, A. semenovii, Padus virginiana. Din grupul DT 

(devreme încep şi târziu termină vegetaţia) în asortimentele recomandate sunt incluse: Buddleia 

alternifolia, Forsythia suspensa, Lonicera standishii, Lonicera periclimenum, Mahonia 

aquifolium, Philadelphus schrenkii, Physocarpus opulifolius, Rhodotypos kerrioides, Spiraea 
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arguta, S. thunbergii, Viburnum lantana – toţi arbuşti. Din arborii autohtoni – Padus mahaleb, 

Populus nigra, P. tremula, Salix alba, S. caprea, Ulmus laevis, iar din plante exotice – 

Hippophaë rhamnoides, Malus floribunda, M. sieboldii, Populus pyramidalis, Salix babilonica. 

În grupul TD (târziu încep şi devreme termină vegetaţia) cu siguranţă se evidenţiază 

speciile care îşi termină vegetaţia organic şi cele care termină vegetaţia în legătură cu îngheţurile 

timpurii. Plantele din acest subgrup, care nu au reuşit să-şi termine vegetaţia sunt afectate de 

îngheţuri. Astfel, Cerasus japonica, Colutea orientalis, Hibiscus syriacus, sunt deseori afectate 

până la nivelul stratului de zăpadă, iar Cercis siliquastrum îngheaţă până la colet. Pentru acest 

grup este caracteristic fenomenul de sporire, odată cu vârsta, a rezistenţei la iernare. 

Mai mare interes prezintă grupul TT (târziu încep şi târziu termină vegetaţia). În acest grup 

arbuştii autohtoni lipsesc, iar cei introduşi, în majoritate, sunt afectaţi de temperaturile joase: 

Deutzia scabra, D. schneideriana, Halimodendron halodendron, Sarothamnus scoparius, Spiraea 

japonica, Stephanandra incisa, Wisteria sinensis, iar unele specii îngheaţă până la colet – Buddleia 

davidii, Campsis, Hydrangea macrophylla, Polygonum. Cât priveşte arborii, majoritatea speciilor 

autohtone fac parte din acest grup (TT) – Acer, Populus, Quercus, Carpinus, Fagus şi sunt 

rezistente la temperaturi joase. Din introduşi, arbori aclimatizaţi, sunt în asortimentul recomandat: 

Maclura pomifera, Populus canadensis, Morus alba, Rhus typhina, Sophora japonica.  

Astfel, la arbuşti se evidenţiază corelaţia între ritmul sezonier de dezvoltare şi rezistenţă 

la temperaturile joase. Pentru condiţiile Moldovei, cu îngheţurile timpurii de toamnă şi târzii de 

primăvară, decalajul de temperaturi pozitive şi negative în timp de iarnă, cele de perspective sunt 

plantele din grupul DD şi DT şi mai puţin din alte grupuri, iar pentru arbori de perspectivă sunt 

speciile şi din grupul TT (târziu încep şi târziu termină vegetaţia).  

Л.С. Плотникова [301] relatează, pentru Moscova, perspectiva plantelor de origine 

chino-japoneze din grupul TT, iar plantele din grupurile DT şi TD sunt intermediare.  

Cercetările bioecologice şi fenologice au arătat că la majoritatea reprezentanţilor din 

diviziunea Magnoliophyta introduse în R. Moldova, ritmurile de dezvoltare coincid cu ciclurile 

anuale ale climatului nostru. Factorii limitativi sunt temperaturile de iarnă, arşiţa şi seceta de 

vară, iar la unele specii şi pH-ul solului. Din reprezentanţii acestei diviziuni fructifică cca 960 de 

specii, forme şi varietăţi şi înfloresc, dar nu fructifică cca 160 taxoni, iar 20 dintre ei nu formează 

organe reproductive. Aproape 70 de specii şi varietăţi formează seminţiş natural: Clematis – 5-6 

specii; Berberis – 2-3 specii; Spiraea – 4-5 specii, Acer ginnala, A. negundo, A. saccharinum, 

Amelanchier florida, A. ovata, Amorpha fruticosa, Aronia melanocarpa, Betula pendula, Carya 

alba, C. ovata, Chaenomeles japonica, Cornus stolonifera, Catalpa ovata, Cotoneaster 

divaricatus, C. multiflorus, C. racemiflora, C. tomentosa, Crataegus mollis, Celtis australis, C. 
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occidentalis, Elaeagnus angustifolia, Evodia hupehensis, Fraxinus americana, F. lanceolata, 

Juglans nigra, Laburnum anagroides, Lycium barbarum, Mahonia aquifolium, Morus alba, 

Quercus borealis, Q. coccinea, Q. laurifolia, Q. palustris, Q. rubra, Paeonia suffruticosa, Padus 

grayana, P. racemosa, P. serotina, Philadephus coronarius, P. magdalenae, Populus 

canadensis, P. deltoides, Ptelea trifoliata, Pyrus betulifolia, P. salicifolia, Robinia 

pseudoacacia, Syringa josikaea, S. vulgaris, Staphylea colchica, Ulmus glabra, U. foliacea, U. 

laevis, U. pinnato-ramosa, Koelreuteria  paniculata, Xanthocerax sorbifolia. 

Majoritatea speciilor şi formelor sunt rezistente la condiţiile iernii, dar în iernile geroase 

îngheaţă creşterile anuale sau chiar şi lăstarii de 2-3 ani la unele specii din genurile: Acer, 

Actinidia, Albizzia, Akebia, Calycanthus, Calycarpa, Cerasus, Cercis, Diospyros, Ficus, 

Hamamelis, Hydrangea, Hypericum, Jasminum, Leucesteria, Magnolia, Kerria, Punicum, 

Securinega, Spiraea, Stephanadra, Styrax. 

Mai des suferă de pe urma temperaturilor joase (mai mult de -20° C) speciile 

sempervirescente: Berberis buxifolia, B. julianae şi formele lor, Buxus sempervirens, îndeosebi B. 

s. ′Aurea-Variegata′, Cotoneaster dammeri, C. salicifolius, Erica carnea, Euonymus fortunei, E. 

japonica formele şi varietăţile lor, Laurocerasus officinalis, Pyracantha coccinea, Rhododendron 

catawbiense, R. micranthum, Spartium junceum, Stranvaesia davidiana la care îngheaţă frunzele şi 

mugurii florali până la nivelul zăpezii, în cazuri mai rare şi lăstarii de doi-trei ani.  

Menţionăm că aproape toate speciile chiar în primul an (cu excepţia speciilor de 

Rhododendron) îşi restabilesc coroana. Buddleja davidii îngheaţă şi la temperaturi mai mici (-10° 

C), iar la -15° C îşi perde toată coroana până la nivelul zăpezii. În acest caz se înlătură până la 

colet toată coroana, care în timpul peroadei de vegetaţie se restabileşte şi planta înfloreşte 

abundent, începând cu luna iulie. Practic această specie lemnoasă se comportă ca o specie 

erbacee multianuală. Unele specii, cum ar fi: Pterocarya pterocarpa, Paulownia tomentosa, 

având în tinereţe o creştere foarte mare, până la 1,5-2,0 m, lăstarii anuali nu dovedesc să se 

lignifice şi în fiecare an pierd o parte din creştere. Exemplarele acestor specii adesea au o 

înfăţişare arbustivă. Cu vârsta, intensitatea creşterii se micşorează, lăstarii dovedesc să se 

lignifice şi plantele suportă, cu mai puţine pierderi, temperaturile de iarnă.  

De multe ori, în legătură cu îngheţurile târzii de primăvară, la unele specii, în special cu 

înflorire timpurie, îngheaţă butoanele sau chiar florile: Amygdalus triloba ′Plena′, Cerasus 

tomentosa, Chaenomeles japonica, Lonicera fragrantissima, L. standishii, Magnolia kobus, M. x 

soulangiana, Persica davidiana, Prinsepia sinensis, Rhododendron dauricum, Spiraea arguta, S. 

prunifolia, S. thunbergii, Viburnum fragrans, toate speciile de Forsythia. 
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Privitor la rezistenţa faţă de condiţiile de vară, majoritatea, cca 780 de specii, forme şi 

varietăţi, sunt rezistente la arşiţă şi suportă bine seceta solului şi aerului, se dezvoltă şi fructifică făra 

a fi udate, în timpul acesta frunzele nu au nici o schimbare a exteriorului, iar la radiaţia solară se 

acomodează prin schimbarea limbului foliar şi perderea parţială a frunzelor, mai des în partea de jos 

a tulpinii. Circa 320 de specii, forme şi varietăţi sunt plante cu rezistenţă medie la secetă (mezofite, 

cu un grad înalt de xerofilie). Acestea suportă seceta atmosferică, dar sunt mai puţin rezistente faţă de 

uscăciunea solului. În timpul secetei frunzele pierd turgescenţa, dar se restabilesc în timpul udării sau 

ploii, în timp ce o parte din ele capătă arsuri pierzând şi decorativitatea: Acer, Alnus, Aristolochia, 

Betula, Calycanthus, Hamamelis, Hydrangea, Juglans, Lonicera, Magnolia, Pentaphylloides, 

Phellodendron, Rhododendron, Salix, Sorbus, Spiraea, Tilia, Weigela. 

Aproape 20 de specii şi varietăţi sunt plante cu rezistenţă scăzută la secetă (xeromezofite, 

cu un grad slab de xerofilie) pretenţioase faţă de umiditatea solului, frunzele nu sunt adaptate la 

secetă, deseori se usucă fără să apară coloritul de toamnă: Acer tegmentosum, Betula 

kusmisscheffii, Hydrangea paniculata şi formele ei, Schisandra chinensis, speciile de Siberia, 

Spiraea betulifolia, precum şi unele forme ale speciilor cu o rezistenţă mai mare la secetă: 

Berberis thunbergii ′Bagatelle′, ′Coronita′, ′Maria′, Fagus sylvatica ′Purpurea Tricolor′; 

Pentaphylloides fruticosa ′Red Ace′ etc., iar la unele specii rezistenţa scăzută la secetă se 

datorează şi condiţiilor de sol. Astfel, speciile de Magnolia, Rhododendron, Erica nu rezistă la 

condiţiile de soluri calcaroase. 

Fenospectrele alcătuite pentru fiecare plantă în baza cercetărilor fenologice (fig. 2.2.) îşi pot 

găsi aplicare practică la introducerea plantelor. Pe fenospectre se văd bine termenele şi durata 

fenofazelor, ceea ce poate fi folosit la proiectarea spaţiilor verzi cu diverse destinaţii. Fenospectrele 

dau posibilitatea de a alege specii cu înfrunzire devreme pentru crearea spaţiilor verzi, la distribuirea 

plantelor după timpul şi durata de înflorire, fructificare decorativă şi coloritul frunzelor în timpul 

toamnei. În baza cercetărilor fenologice se stabilesc termenele favorabile pentru colectarea şi 

semănarea seminţelor, stabilirea periodicităţii de fructificare la diferite specii, evidenţa mărimii 

roadei de seminţe şi fructe în anumiţi ani, începutul căderii şi răspândirii lor etc.  

Fenospectrele sunt folosite la activitatea de protecţie a plantelor, prognozarea termenelor 

şi măsurilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor. În baza observaţiilor fenologice pot fi 

stabilite perioadele cele mai favorabile pentru efectuarea lucrărilor silvice. Ele sunt importante şi 

în cazul studierii diferitor forme şi varietăţi ale multor specii de plante, mai ales, în ce priveşte 

evidenţierea formelor timpurii şi târzii ale speciilor silvoformante autohtone – stejarul, arţarul, 

frasinul. Spectrele fenologice pot fi folosite şi la crearea conveierului de înflorire a plantelor 

melifere pentru prisăcile mari. 
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Fig. 2.2. Spectrele fenologice ale plantelor lemnoase 



 
75

2.5. Formele vitale a plantelor introduse, fenoritmurile şi gradul de răspândire 
 

Este cunoscut că din punct de vedere evolutiv arbuştii sunt forme vitale mai avansate, 

direcţia evoluţiei fiind de la arbori spre plante erbacee. Potenţialul adaptiv al speciei s-a format 

pe parcursul evoluţiei şi prezenţa speciilor cu habitusul arbustiv confirmă acest deziderat. Acest 

fenomen se demonstrează, reieşind din analiza datelor din tab. 2.5 care prezintă formele vitale 

ale speciilor introduse din diviziunea Pinophyta.  

Majoritatea speciilor (109 sau 88,6%) şi a cultivarilor (158) sunt reprezentate de arbori. 

Arbuşti sunt numai 14 specii sau 11,4%. Lianele lipsesc cu desăvârşire, justificând afirmaţiile că 

evolutiv, diviziunea Pinophyta este mai veche decât diviziunea Magnoliophyta (tab. 2.6), unde 

predomină arbuştii (385 specii sau 51,2%) care împreună cu cultivarurile (213) au o pondere de 

53,3%. Arbori sunt numai 308 specii sau 41,0% şi un număr impunător de liane (58 specii sau 

7,7%). Totodată, menţionăm că numai 12 familii din cele 60 prezente în dendroflora cultivată 

sunt reprezentate prin arbori şi arbuşti şi numai fam.  

                                       Tabelul 2.5. 

 
Repartizarea taxonilor din diviziunea Pinophyta pe forme vitale 

 
Arbori Arbuşti Liane Total 

Nr 
d/o Familia 
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1 Cephalotaxaceae  1 -  - - - - 1 - 
2 Cupressaceae  24 70 9 62 - - 33 132 
3 Ephedraceae  - - 1 - - - 1 - 
4 Ginkgoaceae  1 - - - - - 1 - 
5 Pinaceae  74 80 4 19 - - 78 101 
6 Taxaceae  4 6 - 5 - - 4 11 
7 Taxodiaceae  5 2 -  - - - 5 2  

Total: 109 158 14 86 - - 123 246 
 

Araliaceae şi Fabaceae au în componenţa lor specii introduse cu toate formele vitale lemnificate 

– arbori, arbuşti, liane. 

Este stabilit că imaginea sempervirescentă a plantelor lemnoase foioase se datorează 

schimbului mai rapid al frunzelor, dar fară perioade de neînfrunzire, prelungirea vieţii frunzelor 

are loc datorită perioadei mai îndelungate de cădere şi efectul verdelui  altor organe de asimilare 

(filodii, filocladii, cladodii), care au un rol deosebit în evoluţia adaptivă a plantelor 
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sempervirescente [218]. Se presupune că primele plante foioase au fost sempervirescente şi s-au 

format în condiţiile tropicale din perioada Triasică, mai ales, în cea Cretacică [140, 141, 336]. 

Acestea populau periodic terenuri deschise, secetoase şi asta putea să conducă la apariţia 

procesului de cădere a frunzelor. Este evident faptul că atât în emisfera nordică, cât şi în cea 

sudică se declanşa procesul de convergenţă, în mod independent, al evoluţiei dendroflorei şi 

diferenţierea plantelor în forme sempervirescente şi caduce sub influenţa xerofilizării, iar apoi a 

criofilizării climatului [1, 336].  

Există numeroase dovezi că stabilitatea mediului natural a cauzat progresul speciilor [51]. 

Din această cauză, în zona nordică care a fost supusă timp îndelungat unor schimbări radicale, 

predomină coniferele, iar în zona de sud, care a avut o stabilitate mai mare în timp, net 

predomină foioasele sau angiospermele.  

În legătură cu schimbarea climei, speciile tropicale de plante foioase caduce şi parţial cele 

sempervirescente au migrat spre nord, unde proprietăţile de schimb sezonier a frunzelor 

constituiau o posibilitate de adaptare, în comparaţie cu cele sempervirescente în perioada rece a 

anului, iar cele sempervirescente sau extins spre sud, în condiţiile climatului stabil [1, 218]. Ca 

rezultat, elementele termofile sempervirescente au ocupat tropicele şi subtropicele, iar formele 

mai xerofile şi criofile de plante caduce treptat au pătruns în zonele temperate, apoi în cele reci. 

Unii dintre cei mai rezistenţi taxoni sempervirescenţi, în condiţiile reci ale perioadei glaciare, au 

putut nu numai să se păstreze în regiunile montane ale regiunilor subtropicale din Asia de Est, 

zona Mediteraneană, vestul munţilor Himalaya, Atlantică-Nord-Americană, dar şi să se extindă 

în raioanele reci ale zonelor polare, unde au suferit transformări evolutive în mărime (habitus) şi 

au dat un şir de elemente pentru flora de taiga şi tundră [343, 344]. 
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                                                                          Tabelul 2.6.  
Repartizarea taxonilor din diviziunea Magnoliophyta pe forme vitale şi fenoritmotipuri 

 
Forme vitale din ele, sempervirescente 

Arbori Arbuşti Liane Arbori Arbuşti Liane Total 
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1 Aceraceae Juss. 56 37 19 - - - - - - - - - - - - 
2 Actinidiaceae Hutch. 4 - - - - 4 - - - - - - - - - 
3 Agavaceae Endlicher 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 
4 Anacardiaceae Lindl.  7 3 1 2 1 - - - - - - - - - - 
5 Apocynaceae Lindl. 6 - - 2 4 - - - - 2 4 - - 2 4 
6 Araliaceae Juss. 10 1 - 3 - 2 4 - - - - 2 4 2 4 
7 Aquifoliaceae Bartl.  1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - 
8 Aristolochiaceae Juss. 3 - - - - 3 - - - - - - - - - 
9 Asclepiadaceae R. Brown. 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
10 Berberidaceae Juss. 55 - - 28 27 - - - - 4 3 - - 4 3 
11 Betulaceae Gray. 56 37 10 4 5 - - - - - - - - - - 
12 Bignoniaceae Juss. 9 3 3 - - 1 2 - - - - - - - - 
13 Buddlejaceae Wilhelm 6 - - 3 3 - - - - 1 3 - - 1 3 
14 Buxaceae Dumort. 7 - - 2 5 - - - - 2 5 - - 2 5 
15 Calycantaceae Lindl.  1 - - 1 - - - - - - - - - - - 
16 Caprifoliaceae Juss. 74 - - 42 16 10 6 - - 5 - 4 1 9 1 
17 Celastraceae R. Br. 21 - - 8 9 3 1 - - 3 9 - - 3 9 
18 Cercidiphyllaceae Engl. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
19 Cornaceae Dumort. 18 - - 11 7 - - - - - - - - - - 
20 Ebenaceae Gurke. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 
21 Elaeagnaceae Juss. 4 2 - 2 - - - - - - - - - - - 
22 Ericaceae Juss. 9 - - 9 - - - - - 6 - - - 6 - 
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Forme vitale din ele, sempervirescente 
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23 Eucommiaceae Van-Tiegh. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
24 Euphorbiaceae Juss. 2 - - 2 - - - - - - - - - - - 
25 Fabaceae Lindl.  72 10 12 36 11 2 1 - - 1 - - - 1 - 
26 Fagaceae Dumort. 33 26 7 - - - - - - - - - - - - 
27 Grossulariaceae D.C. 5 - - 5 - - - - - - - - - - - 
28 Hamamelidaceae R. Br. 5 2 - 3 - - - - - - - - - - - 
29 Hippocastanaceae D.C. 9 4 4 1 - - - - - - - - - - - 
30 Hydrangeaceae Dumort. 69 - - 29 40 - - - - - - - - - - 
31 Hypericaceae Juss. 3 - - 3 - - - - - 3 - - - 3 - 
32 Juglandaceae A. Rich ex Kunth 15 15 - - - - - - - - - - - - - 
33 Lardizabalaceae Lindl.  1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
34 Magnoliaceae Juss. 17 5 8 2 2 - - - - - - - - - - 
35 Malvaceae Juss. 8 - - 1 7 - - - - - - - - - - 
36 Menispermaceae Juss. 2 - - - - 2 - - - - - - - - - 
37 Moraceae Link 9 6 3 - - - - - - - - - - - - 
38 Oleaceae Hoff. et Link 57 10 5 30 12 - - - - 1 - - - 1 - 
39 Paeonaceae Rudolphi 5 - - 3 2 - - - - - - - - - - 
40 Platanaceae Dumort. 3 2 1 - - - - - - - - - - - - 
41 Polygonaceae Juss. 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - - 
42 Punicaceae Horan. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 
43 Ranunculaceae Juss. 21 - - - - 19 2 - - - - - - - - 
44 Rhamnaceae Juss. 10 - - 10 - - - - - - - - - - - 
45 Rosaceae Juss. 279 77 22 118 62 - - - - 10 16 - - 10 16 
46 Rutaceae Juss. 6 3 - 3 - - - - - - - - - - - 
47 Salicaceae Mirb.  77 26 27 17 5 - - - - - - - - - - 
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Forme vitale din ele, sempervirescente 
Arbori Arbuşti Liane Arbori Arbuşti Liane Total 

Nr. 
d/o Familia 

To
ta

l t
ax

on
i 

in
tro

du
şi

 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

48 Sapindaceae Juss. 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - 
49 Schisandraceae Blume 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
50 Scrophulariaceae Juss. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
51 Simaroubaceae D.C. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
52 Solanaceae Juss. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 
53 Staphyleaceae Lindl. 2 - - 2 - - - - - - - - - - - 
54 Styracaceae Dumort. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
55 Tamaricaceae Link. 3 - - 2 1 - - - - - - - - - - 
56 Thymelaeaceae Juss. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 
57 Tiliaceae Juss. 16 13 2 1 - - - - - - - - - - - 
58 Ulmaceae Mirb. 17 10 7 - - - - - - - - - - - - 
59 Verbenaceae Jaume 3 - - 2 1 - - - - - - - - - - 
60 Vitaceae Juss. 9 - - - - 8 1 - - - - - - - - 
 Total 1121 308 142 385 213 58 15 1 - 39 40 6 5 46 45 
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 Schimbul sezonier al frunzelor la speciile caduce este o reacţie de adaptare şi ca rezultat 

de răspândire zonală, datorită căreia speciile mai plastice, din punct de vedere ecologic, au putut 

să populeze noi zone ecologice. Schimbul rapid al frunzişului (în decurs de o perioadă de 

vegetaţie), micşorarea perioadei de creştere, înflorire şi fructificare au dat noi posibilităţi 

speciilor caduce faţă de cele sempervirescente în zonele temperate şi, mai ales, boreale din 

Emisfera Nordică. În ce priveşte apariţia speciilor cu frunze caduce, proprietăţile 

xeromorfismului în evoluţia adaptivă sunt prioritare, iar cele ale criofiliei – secundare.  

Datele din tabelul 2.6 confirmă că în dendroflora cultivată avem numai 46 specii 

sempervirescente ori specii cu efectul verdelui ca în cazul speciei Spartium junceum, cu ramuri şi 

lăstari verzi, iar două specii, Euonymus nana – arbust pitic şi Hedera helix – liană, fiind elemente 

ale florei spontane de origine Mediteraneană. 

 Dintre arborii sempervirescenţi îl putem remarca numai pe Ilex aquifolium, foarte rar 

întâlnit, avem doar exemplare de 3-5 ani care este un element al florei Mediteraneene şi practic 

nu a trecut etapele de aclimatizare, suferă de îngheţuri. Dintre liane, 4 specii de Lonicera, sunt 

sempervirescente, 3 dintre acestea din Asia Centrală şi de Est, una din regiunea Atlantică a 

Americii de Nord şi o specie de Hedera din Asia Centrală. Numai Lonicera sempervirens 

(regiunea Atlantic-Nord-Americană) şi Hedera colchica (Transcaucazia, Turcia) sunt destul de 

rezistente la condiţiile iernării. Celelalte 40 de specii sunt arbuşti de diferite dimensiuni de la 0,3 

m - 0,5 m (Berberis buxifolia, Euonymus japonica) până la 2,0 m - 3,0 m (Lonicera standishii, 

Pyracantha coccinea) şi rezistente la condiţiile ecologice noi foarte diferite. 

 Factorul limitativ, la adaptarea în condiţiile Republicii Moldova a reprezentanţilor din 

genurile – Rhododendron şi Erica, sunt condiţiile pedoclimatice, în primul rând, al pH-ului 

solului, care trebuie să varieze de la acidic până la neutru şi cu o asigurare suficientă a umidităţii 

solului şi aerului. Toate speciile sempervirescente introduse sunt din regiunile Emisferei de 

Nord, numai o singură specie are arealul ei în Emisfera de Sud (Chile – strâmtoarea Magelan, 

Valdivia), care posedă un potenţial larg de adaptare ecologică, şi anume:  Berberis buxifolia cu 

formele ei introduse sunt rezistente la condiţiile iernării, la secetă şi fructifică. 

 Introducerea şi aclimatizarea reuşită în condiţiile noastre a 46 specii de plante 

sempervirescente, cu 45 de forme şi varietăţi, este încă o dovadă în susţinerea Teoriei 

introducţiei bazată pe principiul ecogeografic. В.Н. Aндреев и др. [88, 152] în lucrările sale 

descrie 6 specii de arbuşti şi liane sempervirescente din dendroflora cultivată. Б.Г. Холоденко şi 

П.В. Леонтьев [349] adaugă la speciile prezentate Lonicera japonica, Б.Г. Холоденко [351] – 
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Lonicera standishii, iar A.И. Паланчан [284] descrie adăugător 10 specii introduse din genurile 

noi – Cotoneaster, Pyracantha, Stranvaesia, Viburnum.  

Datorită lucrului intens al introductorilor, pe de o parte, existenţa materialului bogat de 

arbuşti floricoli de perspectivă în Republica Moldova, pe de altă parte, s-a putut realiza cu succes 

introducerea speciilor sempervirescente [283]. 

În tabelul 2.7. sunt prezentate datele privind frecvenţa plantelor lemnoase în dendroflora 

cultivată a Republicii Moldova. Chiar la prima analiză a cifrelor prezentate se observă o 

neuniformitate în ceea ce priveşte răspândirea speciilor şi cultivarurilor. În diviziunea Pinophyta, 

plantele cu calificativul unical şi rar întâlnite constituie 84% (311 specii şi varietăţi), iar des şi 

pretutindeni – plante care formează carcasa asortimentului folosit în amenajările peisajere, sunt 

doar 16% (58 taxoni), dintre acestea sunt 24 specii şi 34 cultivaruri. În categoriile de frecvenţă 

arborii coniferi înregistrează 79% (46 taxoni), iar arbuştii cu mult mai puţin 21% (12 taxoni).  

Diviziunea Magnoliophyta are o pondere mai mare în dendroflora cultivată, speciile şi 

varietăţile cu calificativul unical şi rar întâlnite, constituie 72% sau 809 taxoni, iar des şi 

pretutindeni folosite sunt 28% sau 312 taxoni, din acestea 224 specii şi 88 taxoni cultivaruri. 

Dacă din Pinophyta în asortimentele folosite predomină cultivarurile, în special arborii, atunci în 

Magnoliophyta predomină speciile, în special arbuştii 170 taxoni sau 54,5%, arborii înregistrând  

 
   Tabelul 2.7.  

 
Frecvenţa plantelor lemnoase în dendroflora cultivată 

 
Unical Rar Des Pretutindeni 

Diviziunea, 
formele vitale 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

sp
ec

ii 

cu
lti

va
ru

ri 

Pinophyta 
Arbori 56 84 33 44 7 20 11 8 
Arbuşti 8 57 2 27 4 5 2 1 

Total Pinophyta 64 141 35 71 11 25 13 9 
Magnoliophyta 

Arbori 122 55 84 44 33 22 59 11 
Arbuşti 168 99 111 70 64 38 54 14 
Liane 27 5 15 9 6 2 8 1 

Total Magnoliophyta 317 159 210 123 103 62 121 26 
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Fig. 2.3. Frecvenţa plantelor lemnoase în dendroflora cultivată. 

 

125 taxoni sau 40,0% şi lianele 17 taxoni sau 5,5%. Aceste cifre reflectă ponderea genofondului 

acumulat în diverse ramuri ale economiei naţionale. Comparând datele actuale cu datele din 

deceniile trecute prezentate de A.И. Паланчан, Д. Боаге [288] referitoare la componenţa 

taxonomică a spaţiilor verzi a or. Chişinău, observăm că aceasta s-a îmbogăţit esenţial.  

Autorii A.И. Паланчан, Д. Боаге [288] menţionează cifra de 48 de taxoni pentru 

diviziunea Pinophyta şi 218 taxoni din diviziunea Magnoliophyta, întâlniţi neuniform în spaţiile 

verzi ale or. Chişinau, iar la momentul actual aceste cifre s-au mărit numai pentru plantele din 

grupurile des şi pretutindeni, în Pinophyta cu 10 taxoni, iar în Magnoliophyta cu 95 taxoni. 

Astfel, reiese că 67% din totalul de 751 taxoni inventariaţi, practic nu sunt folosiţi în 

economia naţională. După cum denotă mai mulţi autori, este necesar ca lucrul cu plantele 

introduse să fie efectuat în câteva etape [196, 197, 306].  

La prima etapă plantele sunt apreciate după rezistenţa ecologică, deci este apreciată 

posibilitatea de cultivare reuşită a plantelor în condiţiile noi, fără ca acestea să piardă 

proprietatea de a forma asociaţii. Pentru majoritatea genofondului acumulat au fost obţinute 

rezultatele primare ale introducţiei privind rezistenţa plantelor în condiţiile noi (rezistenţa la 

secetă, arşiţă, condiţiile iernării), dar nu au fost reflectate proprietăţile ornamentale, fitosanitare, 

silvoculturale, ameliorative, medicinale etc. 

A doua etapă trebuie să prevadă formarea plantaţiilor mamă şi elaborarea metodelor 

eficace de înmulţire generativă şi vegetativă. La multe specii şi varietăţi nu este elaborată 

tehnologia de multiplicare. Pentru majoritatea speciilor rar şi unical răspândite este caracteristică 
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lipsa materialului populaţional susţinut şi a bazei seminologice, pentru a asigura multiplicarea în 

masă.  

La etapa a treia trebuie să se însuşească lucrul pentru introducerea plantelor de 

perspectivă în economia naţională; să se elaboreze tehnologia reproducerii în masă, lucrul cu 

reclama şi marketingul. Nu este destulă informaţie în presa de popularizare, care ar asigura 

cunoaşterea, de către populaţie, a noilor plante recent introduse, a proprietăţilor acestora şi a 

posibilităţilor de utilizare. 

În etapa a patra, după opinia noastră, trebuie să se continuie lucrul de selecţie şi 

ameliorare a plantelor propuse, evidenţierea formelor şi clonelor mai rezistente şi mai 

productive.   

2.6. Concluzii la capitolul 2 
 

1. În ce priveşte procesul de introducţie a plantelor în condiţii noi, evidenţiem trei trepte 

de adaptare (aclimatizare): 

Adaptarea genotipică trec toate speciile de plante introduse, mai reuşit acelea, care au 

fost selectate din regiunile floristice de perspectivă. Se realizează în baza amplitudinii de 

rezistenţă ecologică, înscrisă în genotip, care se încadrează în amplitudinea condiţiilor noi de 

creştere.   

Adaptarea (aclimatizarea) populaţională se realizează, datorită transformărilor adaptive a 

genofondului, când din materialul heterogen se segreghează genotipuri noi, pre-adaptive, cu un 

genofond sărăcit, iar în generaţiile următoare, aceste populaţii devin din nou heterogene, din 

contul rezervei de variabilitate, intensificării mutagenezei şi hibridizării, în raport cu 

variabilitatea factorilor de mediu locali. 

Naturalizarea este apogeul procesului de adaptare (aclimatizare) şi se realizează în baza 

variabilităţii genetice şi selecţiei naturale. Noi evidenţiem naturalizarea specifică şi 

naturalizarea agresivă. Naturalizarea specifică este caracteristică speciilor, care ajungând la 

această etapă, se reproduc generativ, formează seminţiş natural, dar nu pot să-şi menţină 

existenţa, în timp, fără intervenţia şi ajutorul omului. Naturalizarea agresivă este caracteristică 

pentru speciile care au trecut procesul de aclimatizare genotipică, şi-au restabilit proprietăţile de 

înmulţire generativă şi vegetativă şi se înscriu în ciclul condiţiilor noi de dezvoltare, care le dă 

posibilitatea nu numai să ocupe nişe libere, dar şi cu succes să substituie, în condiţiile favorabile, 

speciile autohtone. 
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2. În dendroflora cultivată a Republicii Moldova sunt evidenţiate 874 specii, 616 forme şi 

varietăţi de arbori, arbuşti şi liane, în total 1490 de taxoni, care aparţin la 67 familii şi 199 

genuri. Diviziunea Pinophyta este reprezentată de 7 familii, 26 genuri, 123 specii, 246 forme şi 

varietăţi; diviziunea Magnoliophyta – 60 familii, 173 genuri, 751 specii, 370 forme şi varietăţi. 

Reprezentativitatea familiilor este inegală. În Pinophyta, cele mai bogate familii sunt: Pinaceae 

cu 8 genuri, 78 specii, 101 forme şi varietăţi şi Cupressaceae cu 8 genuri, 33 specii, 132 forme şi 

varietăţi. Aceste două familii reprezintă 93,2% din totalul taxonilor diviziunii Pinophyta în 

dendroflora cultivată a Moldovei.  

În Magnoliophyta cele mai reprezentative sunt 10 familii: Aceraceae, Berberidaceae, 

Betulaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, Oleaceae, Rosaceae, 

Salicaceae cu 87 genuri, 539 specii, 287 forme şi varietăţi, care alcătuiesc 73,7% din toţi taxonii 

din diviziunea Magnoliophyta în dendroflora cultivată a Republicii Moldova. Din genurile 

prezente cele mai bogate sunt: Acer cu câte 37 specii şi 19 forme şi varietăţi; Berberis – 27 şi 27 

respectiv; Betula cu câte 30 şi 8; Quercus – 22 şi 4; Syringa – 16 şi 2; Cotoneaster – 25 şi 10; 

Crataegus – 26 şi 5; Salix – 26 şi 13; Sorbus – 31 şi 20; Phyladelphus – 16 şi 23; Lonicera – 29 

şi 8.   

3. Fenospectrele alcătuite atestă că speciile introduse au diferit ritm sezonier de 

dezvoltare, care se exprimă în termene diferite de începere şi terminare a vegetaţiei, creşterii, 

înfloririi şi fructificării şi că majoritatea plantelor introduse şi-au adaptat ritmurile proceselor 

morfofiziologice la schimbările sezoniere ale climatului în condiţiile noi de creştere. La arbuşti, 

cele mai multe specii introduse sunt din grupul DD (devreme încep şi devreme termină 

vegetaţia); arbori, în acest grup, sunt mai puţini. Reprezentanţii acestui grup manifestă o 

rezistenţă sporită la temperaturi joase. În grupul TT (târziu încep şi târziu termină vegetaţia) 

majoritatea sunt arbori rezistenţi la condiţiile iernării, iar arbuţtii înregistrează o rezistenţă 

scăzută la temperaturi joase. Speciile din grupurile DT (devreme încep şi târziu termină 

vegetaţia) şi TD (târziu încep şi devreme termină vegetaţia) sunt intermediare. Fenospectrele 

alcătuite îşi pot găsi aplicare practică la crearea spaţiilor verzi cu diverse destinaţii: efectuarea 

lucrărilor silvice, colectarea şi semănarea seminţelor, stabilirea periodicităţii de fructificare, 

evidenţa roadei, la asigurarea protecţiei plantelor, prognozarea termenelor şi măsurilor de 

combatere a dăunătorilor şi bolilor, crearea conveierului de înflorire a plantelor melifere. 

4. Aproape 60% de specii, forme şi varietăţi din diviziunea Pinophyta sunt rezistente la 

secetă şi cca 90% la condiţiile iernării. Din acestea produc seminţe fertile 200 taxoni; înfloresc, 

dar nu produc seminţe cca 30 taxoni; formează seminţiş natural 7 specii; cca 120 taxoni nu 
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înfloresc. Din reprezentanţii diviziunii Magnoliophyta cca 960 taxoni fructifică; cca 160 taxoni 

înfloresc, dar nu fructifică; 20 nu formează organe reproductive; cca 70 specii şi varietăţi 

formează seminţiş natural.  Majoritatea speciilor şi formelor sunt rezistente la condiţiile iernării, 

dar în iernile aspre (-25o C -30º C) îngheaţă, în diferită măsură, reprezentanţii ai 22 genuri şi 

practic toate speciile sempervirescente. De asemenea, majoritatea (cca 780 specii şi varietăţi) 

suportă condiţiile de vară (seceta şi insolaţia) fără nici o schimbare a exteriorului; 320 specii şi 

varietăţi suportă seceta aerului şi insolaţia, dar sunt mai puţin rezistente faţă de uscăciunea 

solului. Aproape 20 de specii şi varietăţi sunt plante cu rezistenţa scăzută la secetă, pretenţioase 

la umiditatea solului şi în timpul de vară deseori îşi pierd o parte din frunze. La unele specii din 

genurile: Magnolia, Erica, Rhododendron rezistenţa scăzută în timpul verii se datorează şi pH-

ului solului. Cu cât solul este mai calcaros, cu atât mai greu îl suportă speciile ce aparţin acestor 

genuri. 

  5. Majoritatea speciilor (105) şi cultivarurilor (160), în total 72%, în diviziunea 

Pinophyta sunt arbori, iar arbuşti sunt doar 18 specii şi 86 cultivaruri (28%). Lianele, ca forme 

vitale, lipsesc. În diviziunea Magnoliophyta predomină arbuştii, 384 specii sau 34,4%, care 

împreună cu cultivarurile (213) au o pondere de 53,3%. Arborii (308 specii), împreună cu 

cultivarurile (142 sp.), au o pondere de 40%. Lianelor le revin 6,6%. Numai două familii: 

Araliaceae şi Fabaceae sunt reprezentate prin toate formele vitale – arbori, arbuşti şi liane. În 

ultimii ani, datorită lucrului intensiv al introducătorilor, au fost introduse şi au trecut diferite 

etape de aclimatizare 91 taxoni, 46 specii, 45 forme şi varietăţi din plantele foioase 

sempervirescente.  

6. Speciile, formele şi varietăţile de plante lemnoase sunt neuniform răspândite în 

dendroflora cultivată. La Pinophyta, plantele cu calificativul unical şi rar întâlnite, constituie 

84% (311 taxoni). Carcasa asortimentului folosit în amenajările peisajere o formează doar 16% 

(58 taxoni) – 24 specii şi 34 cultivaruri. Din acestea arborii înregistrează 79% (46 taxoni), iar 

arbuştii – 21% (12 taxoni). La Magnoliophyta, plante cu calificativul unical şi rar întâlnite 

constituie 72% (809 taxoni), iar des şi pretutindeni sunt 28% (312 taxoni) din acestea, 224 specii 

şi 88 cultivaruri. Din plantele care formează asortimentele spaţiilor verzi şi a împăduririlor 

54,5% sunt arbuştii (170 taxoni), 40% (125 taxoni) arborii şi lianele 5,5% (17 taxoni). 
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3. REZISTENŢA PLANTELOR LEMNOASE LA POLUAREA ATMOSFERICĂ 

 

Cercetările ştiinţifice privind evidenţierea speciilor de plante lemnoase capabile să se 

dezvolte în condiţiile poluării atmosferice şi aprecierii lor privind capacitatea de acumulare a 

unor fitopoluanţi, în special a metalelor grele (plumbul (Pb), cadmiul (Cd) au fost efectuate în aa. 

1987-1991. 

3.1. Locul, metodele şi obiectele de cercetare 
 

Pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate (compartimentul 1), au fost efectuate 

cercetări asupra 28 specii de arbori şi arbuşti (tab. 3.1) din patru zone ale or. Chişinău în 

condiţiile unui nivel de poluare diferit a bazinului aerian şi unde sunt instalate de „Hidrometeo” 

posturi de observaţii permanente (POP) ale controlului atmosferic: 

Var. 1 – POP N3, str. Calea Ieşilor 161  (Uzina „Artima”, autotransport) 

 Var. 2-  POP N4, strada Uzinelor, 1 (CET -1, autotransport); 

 Var. 3-  POP N6, strada Gagarin, 7 (Gara, autotransport); 

 Var. 4-  POP N7, strada Grenoble, 259 (autotransport); 

 Martor – plantele care cresc în Parcul „Dendrariu”. 

 A fost folosită metoda statică şi de analiză în condiţiile de laborator efectuând: 

 - evidenţierea zonelor cu diferit grad de poluare în mun. Chişinău şi determinarea 

plantelor model; 

 - observaţii fenologice în teren; 

 - măsurarea limbului foliar şi a creşterilor anuale; 

 - stabilirea rezistenţei plantelor model la condiţiile nocive; 

 - analize în condiţii de laborator pentru aprecierea unor substanţe nocive în frunze, 

absorbite de plantele model; 

 - prelucrarea statistică; 

 - sistematizarea şi analiza. 

În baza cercetărilor în condiţii de laborator s-a urmărit stabilirea nivelului de acumulare a 

poluanţilor în frunzele speciilor lemnoase, în diferite zone poluate ale mun. Chişinău şi în zona 

martor (Parcul ”Dendrariu”): 

- metalele grele (plumb, cadmiu) – prin mineralizarea umedă, în amestec de acizi tari (azotic şi 

sulfuric) şi dozarea prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică; 
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- sulful total – prin mineralizarea uscată şi dozarea turbidimetrică. 

În calitate de indicator, care atestă rezistenţa la poluanţi, putem folosi deteriorările frunzelor 

(procentul de suprafaţă cu necroze a frunzei, în comparaţie cu toată suprafaţa); vieţuirea speciei ori 

numărul de indivizi care s-au păstrat în procente de la numărul total al speciei, conţinutul acidului 

ascorbic, intensitatea fotosintezei, particularităţile anatomice ale frunzelor. Dar, după opinia unor 

autori [256, 261, 328], nici una din metodele sus-numite – nu poate fi folosită aparte, ci numai 

împreună cu metodele chimice – determinarea substanţelor nocive acumulate de plante. Pentru 

evidenţierea acestor specii au fost efectuate investigaţii în două etape: 

- la prima etapă, cu ajutorul investigaţiilor morfo-anatomice asupra plantelor lemnoase, în diferite 

raioane ale or. Chişinău, cu o situaţie ecologică grea şi surse de poluare stabilite, au fost 

evidenţiate speciile rezistente la poluanţi; 

- la a doua etapă, cu ajutorul metodelor de laborator a fost evidenţiată capacitatea speciilor de 

acumulare a toxicanţilor, mai cu seamă a metalelor grele şi a sulfaţilor. 

Calitatea aerului în or. Chişinău este afectată de poluanţii emişi de sursele de tip industrial şi 

urban: combinatele de construcţii, de la prelucrarea materiei prime, traficul rutier şi arderea 

gazelor naturale (sistem de microcentrale termice şi emisiile de la rampa de deşeuri menajere). 

Eliminarea poluanţilor se efectuează la înălţimea de până la 50 m, CET- 1, CET- 2 şi 

cazangeriile raionale elimină poluanţi la 120–180 m. Metalele grele şi poluanţii organici, 

generaţi de aceste surse, datorită stabilităţii lor chimice înalte la influenţa factorilor naturali, 

toxicitatea în concentraţii extrem de mici, liposolubilitatea, toate acestea pătrund în circuitul 

biogeochimic al ecosistemelor, determinând poluarea «persistentă», care este cu mult mai greu 

de controlat şi de prevăzut. 

Pentru diagnosticarea vătămărilor produse arborilor de către poluarea chimică nu mai 

sunt suficiente metodele de analiză folosite, bazate numai pe observaţii fenologice şi vizuale la 

descoperirea atât a cauzalităţii vătămărilor, cât şi a stării fiziologice. De aceea, a apărut 

necesitatea îmbunătăţirii metodologiilor de lucru, după cum a preconizat Hutterman [37], prin 

programul de diagnosticare fiziobiochimică pentru depistarea, aşa-ziselor vătămări «ascunse» 

provocate arborilor de poluare. Acest program cuprinde o serie de analize la nivelul organelor 

vegetative (ace, frunze) şi a rădăcinilor din sol. În lucrare sunt prezentate rezultatele 

investigaţiilor biochimice efectuate asupra aparatului foliar (ace, frunze) al arborilor, prelevate 

atât de la diferite specii de arbori aflaţi sub influenţa poluării pe bază de compuşi ai sulfului în 

acţiune sinergică cu metale grele (Pb, Cd), cât şi de la arborii aflaţi în zona martor pentru 

compararea rezultatelor. 
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                                                 Tabelul 3.1.  
Caracteristica morfologică şi ecologică a plantelor prelevate în studiu, pe variante şi posturi staţionare «Hidrometeo» 

 
Var. 1 – Post. Nr. 3, 

str. Calea Ieşilor 
( Uzina ”Artima”, 

transport auto) 

Var. 2 – Post. Nr. 4, 
str. Uzinelor 1 

(CET-1, transport auto) 

Var. 3 – Post. Nr. 6, 
str. Gagarin 7 

(Gara Feroviară, transport 
auto) 

Var. 4 – Post. Nr. 7, 
str. Grenoble 259 
(transport auto) 

Martor – parc Dendrariu 
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Molid comun/Picea 
abies Karst. 10 8 2,5 I + 12 6 3,5 I + 12 8 3 I + 12 8 3 I + 12 8 3,5 I + 

Molid înţepător /Picea 
pungens Engelm. 10 10 3 I +++ 8 6 2 I ++ 18 8 2,5 I ++ 12 8 3 I ++ 12 8 3,0 I ++ 

Pin negru /Pinus nigra 
L. 18 14 5 I +++ 22 12 6 I +++ 18 8 3 I +++ 8 8 2,3 I +++ 12 10 3,0 I +++ 

Arţar american /Acer 
negundo L. 22 18 5 I +++ 22 24 12 I +++ 16 12 4 I +++ 16 16 5 I +++ 30 32 18 I +++ 

Cais comun 
/Armeniaca vulgaris 
Lam. 

15 14 5 I-
II +++ 18 16 5 II +++ 20 17 5 I +++ 18 15 6 I +++ 20 18 6 II +++ 

Catalpa speciosa / 
Catalpa speciosa 
Ward. 

17 4 3 II ++ 15 16 6 II +++ 15 18 6 II +++ 16 22 4 II ++ 20 22 5 II ++ 

Castan porcesc 
/Aesculus 
hippocastanum L. 

26 28 6 II + 22 18 5 II ++ 18 16 4 II ++ 18 20 5 II ++ 22 24 4,5 II ++ 
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Continuare  la tab. 3.1. 
Mesteacăn alb /Betula 
pendula Roth. A. 12 10 10 I ++ 12 8 8 I ++ 12 8 4,5 I ++ 8 8 4 I ++ 14 12 5,5 I ++ 

Nuc comun /Juglans 
regia  L. 12 12 4,5 II ++ 18 16 4 II ++ 40 24 12 II ++ 22 16 4,5 II ++ 30 32 14 II ++ 

Paltin de câmp /Acer 
platanoides L. 28 22 11 I +++ 18 18 6 I +++ 18 14 5.,5 I +++ 16 14 4,5 I +++ 20 18 14 I +++ 

Paltin de munte /Acer 
pseudoplatanus L. 25 20 10 I ++ 18 16 4,5 I ++ 18 10 4 I ++ 16 16 4,5 I ++ 20 18 12 I ++ 

Platan acerifoliu/ 
Platanus acerifolia 
Willd. 

25 18 12 III ++ 18 18 5 III ++ 20 18 10 II ++ 16 16 5 II ++ 18 18 8 III ++ 

Plop canadian/Populus 
canadensis Moench. 18 20 16 I ++ 22 28 18 I ++ 32 32 18 I ++ 18 20 16 I ++ 18 24 22 I ++ 

Plop 
piramidal/Populus 
pyramidalis Rozier. 

28 24 23 I ++ 22 28 16 I ++ 30 28 32 I ++ 16 18 15 I ++ 18 22 22 I ++ 

Salcie albă /Salix alba 
L. 25 28 - I ++ 22 18 13 I ++ 15 18 8 I ++ 12 16 4,5 I ++ 12 18 6 I +++ 

Salcâm alb /Robinia 
pseudoacacia L. 18 14 8 II +++ 16 16 10 I +++ 22 16 12 I +++ 12 14 4,5 II +++ 14 14 6 II +++ 

Salcâm japonez/ 
Sophora japonica L. 12 14 5 II +++ 22 24 12 II +++ 30 8 24 II +++ 30 22 14 II +++ 22 24 14 II  

+++  
Scoruş de munte /  
Sorbus aucuparia L. 10 12 2,5 I + 10 8 2,5 I ++ 10 8 2,5 I ++ 8 4 2 I + 10 6 2 I ++ 

Stejar comun 
/Quercus robur L. 18 12 5 I +++ 22 12 8 I +++ 22 12 6 I +++ 14 12 3,5 I +++ 14 16 4 I +++ 
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Continuare  la tab. 3.1. 
Tei argintiu /Tilia 
tomentosa Moench. 18 18 5,5 II +++ 22 18 6 I ++ 32 18 12 II ++ 18 13 5 II +++ 22 24 16 I ++ 

Tei cu frunza mare 
/Tilia plattyphyllos 
Scordap. 

18 16 - I ++ 22 18 6 I ++ 32 18 12 I ++ 18 12 4,5 I ++ 22 26 18 II +++ 

Ulm penat-rămuros / 
Ulmus pinnato-
ramosa Dieck. 

18 14 8 I +++ 18 16 8 I +++ 25 22 12 I +++ 30 24 14 I +++ 30 26 16 I +++ 

Forziţia intermediară / 
Forsythia intermedia  
Zab. 

10 2 1,5 I +++ 10 3 1,5 I ++ 12 2 1,8 I ++ 10 2 1,5 I +++ 15 2 1,8 I +++ 

Iasomie comună / 
Philadelphus 
coronarium L. 

10 2 2 I +++ 12 4 1 I ++ 15 2 1,2 I +++ 8 2 1,3 I ++ 8 3 2 I ++ 

Liliac comun / Syringa 
vulgaris L. 10 2 2 I +++ 12 6 2 I +++ 8 2 1,8 I +++ 8 - 18 I +++ 12 16 2,5 I +++ 

Spirea Vanhutt / 
Spiraea vanhouttei 
Zab. 

10 1,5 1,6 I +++ 12 3 12 I +++ 15 0,7 0,7 I +++ 6 2 1,3 I +++ 10 2 1,8 I +++ 

Trandafir «Ciclamen» 
/Rosa «Thyclamen»  18 - - III +++ 8 - - III +++ 10 - - III +++ 8 - - III +++ 6 - - II +++ 

Zămoşiţă, Hibiscus 
Hybiscus syriacus L. 10 - 2,5 I +++ - - - - - 10 - 3 I(II) +++ - - - - - 10 - 2,5 I +++ 
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Tabelul 3.2.  

 
Rezultatele analizei probelor de sol colectate în zonele cercetate ale or. Chişinău cu un grad sporit de poluare a mediului ambiant 

 

Absorbţia 

substratului 
NPK 

Compoziţia 

mecanică, 

% Fransuli 
Zonele cercetate 

Adâncimea 

colectării 

probei, cm 

Umiditatea 

titrată, % 

Suma 

absorbţiei 

substratului, 

mg 

Humus 

(conform 

Tiuring), 

% K Mg Na

Determinarea 

carbonaţilor, 

% 
Azot Fosfor Kaliu 0,01 0,1 

30-40 0,6 9,9 0,6 8,5 1,2 0,2 urme 4,7 19,6 7,6 14 86 
Var. 1, str. Calea Ieşilor, 161 

50-60 0,8 7,6 0,9 5,4 1,9 0,3 urme 6,8 33 7,8 14 86 

30-40 1,6 14,9 1,2 12,8 1,9 0,2 4,7 0,5 30,4 7,7 25 75 
Var. 2, str. Uzinelor, 1 

50-60 1,4 11,8 1 9,7 1,8 0,3 4,3 2,3 33 7,8 26 74 

30-40 2,0 20 2,3 15,3 2,4 0,3 2,5 5,4 37,3 7,8 28 72 
Var. 3, str. Gagarin, 7 

50-60 1,4 13,8 1,8 11,6 1,9 0,3 5,1 1,3 22,5 7,8 26 - 

30-40 2,5 19,9 1,3 15,3 4,3 0,3 10,2 0,8 15,1 7,7 29 71 
Var. 4, str. Grenoble, 259 

50-60 3,5 28,1 1,8 21 6,8 0,3 5,6 0,8 19,1 7,9 49 51 

30-40 1,8 15,5 1,9 12,8 2,5 0,2 0 17,1 16,1 7,5 22 78 
Martor (Parcul ”Dendrariu”) 

50-60 1,8 16,3 1,8 13,5 2,4 0,4 0 11,2 11,9 7,5 23 77 
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  La dezvoltarea plantelor o acţiune directă o au nu numai fitotoxinele din aer, dar şi condiţiile 

pedoclimatice – cantitatea de precipitaţii, humusul din sol, suma bazelor absorbite (Ka, Mg, Na), 

prezenţa carbonaţilor şi substanţelor mobile (azot, fosfor, kaliu), salinitatea, aciditatea, textura 

solului şi prezenţa metalelor grele (Pl, Cd) în sol. Pentru a evidenţia această situaţie în variantele 

propuse şi în parcul Dendrariu au fost efectuate analize ale solului: la 10 – 30 cm şi 50-60 cm. 

Rezultatele analizelor sunt prezentate în tab. 3.2. 

Rezultatele analizelor solului ne demonstrează că humus este suficient numai în varianta 

martor (Parcul ”Dendrariu”) şi varianta 3 (Gara Feroviară), unde se conţin 247-273 tone/1 ha, 

norma fiind 201-350 tone. În celelalte variante humus este puţin: var.4 - 195 t, var. 2 - 143 t, var. 1 

– 90 t. Fosfor este foarte puţin în var. 2 (1,12) şi var. 4 (0,64), norma fiind 8-10, în alte variante este 

suficient. Conţinutul de kaliu în toate variantele a fost înregistrat mai sus de normă. Solonceacuri şi 

sărături nu sunt. În toate variantele solul are proprietăţi mecanice foarte bune pentru creşterea şi 

dezvoltarea plantelor, cu excepţia var. 4, unde solul este argilo-lutos. În aşa fel, asupra dezvoltării 

normale a plantelor poate avea o oarecare influenţă cantitatea insuficientă a humusului în sol, a 

fosforului şi solurile grele în unele variante. 

Un factor important în dezvoltarea plantelor sunt precipitaţiile şi temperatura aerului (tab. 3.3). 

 

                    Tabelul 3.3.  
 

Temperatura şi precipitaţiile medii anuale şi multianuale pe 10 luni în or. Chişinău 
 

Lunile Indicatorii Anii I II III IV V VI VII VIII IX X 
1987 -8,5 -2,7 -3,2 7,0 14,4 19,8 22,8 18,3 16,9 8,7 
1988 -2,4 -1,7 2,9 8,8 15,8 18,9 22,6 21,2 15,7 8,7 
1989 1,3 3,6 6,9 12,4 15,8 18,3 21,0 21,6 15,0 9,2 
1990 1,8 3,8 9,0 10,4 16,6 19,2 22,1 21,6 15,4 10,8

Temperatura medie 
anuală 

1991 -0,3 -3,6 2,7 9,8 13,5 19,4 22,2 20,6 16,2 9,2 
Temperatura medie 
multianuală -3,5 -2,5 2,6 9,5 15,9 19,3 21,5 20,7 15,9 10,1

1987 57,2 7,4 15,3 25,3 75,6 80,9 61,3 92,1 12,5 87,4
1988 72,6 27,0 88,0 60,4 56,2 402 81,3 21,9 106,1 30,8
1989 4,2 3,1 38,1 22,1 30,6 75,1 31,9 86,5 113,3 252 
1990 14,8 21,9 23,1 42,7 42,6 47,3 20,5 12,1 19,3 38,4

Precipitaţii medii 
anuale 

1991 9,5 42,0 14,8 48,0 143,4 55,8 168,4 82,6 9,3 20,1
Precipitaţii medii 
multianuale 29 30 29 39 50 74 62 49 35 37 
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Datele din tabelul 3.3 atestă faptul că anual, în lunile de iarnă, condiţiile climatice sunt 

diferite, iar în perioada de vegetaţie temperatura medie lunară pe ani este destul de stabilă şi se 

schimbă numai suma medie a precipitaţiilor. Clima-diagramele executate în baza acestor date (fig. 
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3.1, 3.2, 3.3,3.4) relevă că în 4 ani din 5, plantele, în decursul perioadei de vegetaţie (lunile iulie-

august), nimeresc în condiţii critice extremale (secetă), deşi după datele multianuale anume în 

aceste luni cad precipitaţii maximale (fig. 3.5) din contul ploilor torenţiale. 

Pentru aprecierea rezistenţei plantelor lemnoase ornamentale la poluarea atmosferei în or. 

Chişinău, au fost colectate date iniţiale în trei etape a perioadei de vegetaţie: 

- de la 1 iunie până la 7 iunie (prima perioadă); 

- de la 2 august până la 8 august (a doua perioadă); 

- de la 21 septembrie până la 30 septembrie (a treia perioadă). 

În fiecare perioadă, la plantele model, din toate variantele şi martor, în afară de cele 

conifere, au fost efectuate măsurări ale grosimii limbului foliar la 20 de frunze, prelevate din partea 

de sud şi cea de nord a plantei. Frunzele s-au prelevat, cu precădere, din mijlocul coroanei de pe 

lujeri, începând cu a treia frunză de la vârf. Grosimea (în µm) a fost măsurată în treimea inferioară a 

frunzelor cu ajutorul indicatorului tip-ceas, model UE 10 MH. 

La sfârşitul perioadei de vegetaţie, la plantele model au fost măsurate creşterile (în cm) 

anuale şi lungimea nervurilor, aplicând curbimetrul. Pentru a evidenţia schimbările structurale, care 

pot apărea la plante sub influenţa poluanţilor atmosferici, la sfârşitul perioadei de vegetaţie a fost 

analizată structura anatomică a frunzelor la plantele model (14 specii) din var. 2 (una din cele mai 

poluate zone) şi martor.  

Cercetările au fost efectuate la microscopul МБС-2 (mărimea 10 x 20) şi desenate cu 

ajutorul aparatului de desenat. La toate plantele model, din toate variantele, a fost stabilit numărul 

de stomate pe unitate de suprafaţă a frunzei şi a fost măsurată dimensiunea lor.  

Pentru aprecierea capacităţilor de acumulare a poluanţilor atmosferici şi stabilirea reacţiilor 

plantelor model la unii dintre poluanţii atmosferici – sulf şi metalele grele (Pb, Cd), au fost 

efectuate analize în condiţii de laborator a frunzelor plantelor model. Determinarea metalelor grele 

în frunze şi în sol a fost realizată, utilizând metoda absorbţiei atomice, conform ”Recomandărilor 

metodice de determinare a metalelor grele în solurile agricole şi producţia vegetală”, în 

laboratoarele Centrului Republican de Pedologie Aplicată.  

Probele de sol, a câte 1 g/m din fiecare variantă, au fost descompuse în amestec de acizi – 

NH4O3 şi HCO4, amestecul fiind evaporat până la uscat. Rămăşiţele au fost descompuse în HNO3, 

s-au filtrat şi în extract s-a stabilit cantitatea de metale grele [209]. Probele de frunze colectate în 

perioada de vegetaţie în trei etape, consecutiv în toate variantele a câte 50 probe, au fost supuse 

etajelor de pregătire: mărunţire, uscare, pisare, ardere la temperatura de 200-550o C în decurs de 10-

15 ore. Cenuşa obţinută a fost dizolvată în acid azotic (1 : 1). Soluţia obţinută a fost încălzită până 
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la fierbere şi filtrată într-o retortă cotată de 50 ml. Determinarea analitică a conţinutului de Pb şi Cd 

în soluţia obţinută s-a efectuat cu ajutorul spectrofotometrului cu absorbţie atomică «SOLAAR» 

[245]. Evaluarea şi monitoringul plantelor model a fost realizată în perioada de trei ani – 1988-

1990. 

Metodologia de prelucrare statistică a datelor acumulate a inclus 5 etape: 

 

Etapa 1. Constituirea matriţei datelor iniţiale; Etapa 2. Prelucrarea datelor cantitative, 

inclusiv: * valoarea minimum; * valoarea maximum; * valoarea medie; * deviaţia standard; * 

eroarea standard; Etapa 3. Testarea diferenţei dintre loturile experimentate şi lotului de control. 

Testul lui Student; Etapa 4. Proiectarea graficelor şi diagramelor; Etapa 5. Analiza rezultatelor. 

Etapa 1. După colectarea datelor în loturile experimentate şi lotul de control, a fost construită 

matriţa datelor iniţiale. Fragmentul matriţei constituit din 6 specii este prezentat în tab. 3.4. 

                   Tabelul  3.4.  
 

Matriţa datelor iniţiale. Perioada de observaţie – 1-7 iunie, grosimea frunzelor, (µm) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Stejar comun 163±
0,6 

136±
0,6 

144±
0,5 

146±
0,6 

172
±0,6 

95±
0,5 

92±0,
7 

112±
0,7 

115±
0,7 

147
±0,7 

2 Arţar 
american 

115±
0,6 

167±
0,7 

140±
0,5 

170±
0,5 

128
±0,6 

80±
0,7 

102±
0,5 

140±
0,6 

108±
0,7 

118
±0,6 

3 Paltin de 
câmp 

101±
0,7 

127±
0,6 

112±
0,6 

107±
0,7 

113
±0,7 

92±
0,5 

108±
0,6 

119±
0,7 

91±0,
5 

87±
0,5 

4 Plop 
canadian 

217±
0,6 

207±
0,5 

198±
0,5 

252±
0,5 

204
±0,7 

190
±0,7 

177±
0,7 

170±
0,5 

208±
0,6 

186
±0,5 

5 Tei cu frunza 
mare 

166±
0,5   147±

0,7 
153±
0,6 

99±
0,5 

142
±0,7   112±

0,7 
99±0,

5 
94±
0,7 

6 Salcâm alb 135±
0,6 

95±0,
7 

104±
0,7 

141±
0,6 

103
±0,6 

107
±0,5 

69±0,
5 

86±0,
6 

87±0,
5 

73±
0,7 
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Parametrii matriţei iniţiale (tab. 3.4) au fost clasificaţi în două tipuri: * date  cantitative şi * 

date calitative. Trebuie de remarcat că prelucrarea datelor cantitative şi calitative este diferită din 

punct de vedere al regulilor matematice. În cercetarea prezentată datele calitative lipsesc. 

Etapa 2. Prelucrarea datelor cantitative.  

Prelucrarea datelor cantitative a inclus calcularea a 6 parametri statistici: * Numărul de 

observaţii – (N); * Valoarea minimală a parametrului investigat (Min); * Valoarea maximală a 

parametrului investigat (Max); * Valoarea medie a parametrului investigat (M); * Deviaţia 

standard (σ); * Eroarea standard (µm).  

În tab. 3.5 sunt prezentate rezultatele prelucrării statistice la stejarul comun după cei 6 

parametri menţionaţi mai sus. 

                             Tabelul 3.5.  

Rezultatele prelucrării statistice la stejarul comun, 1990, grosimea frunzelor, var. 1,  

(Calea Ieşilor), 1-7 iunie 

 
1. Numărul de Observaţii (N) 20 
2. Min (Min) 87 µm 
3. Max (Max) 117 µm 
4. Medie (M) 95,1 µm 
5. Deviaţia Standard (σ) 2,2 µm 
6. Eroarea Standard (ES) 0,5 µm 

 
Trebuie de menţionat că din 6 parametri calculaţi, unul reprezintă o informaţie exclusivă 

pentru analiză. E vorba de grosimea medie a frunzelor la stejarul comun (M = 95,1 µm). 

Eroarea standard a valorii medii a fost calculată după formula (2.1). 

          

   
 

(σ)  (2,1)  

   ( 2.1 ) 

 =  = 0,5  m =  

 

√ 

   N - 1   V 20-1  

 

Rezultatele cercetării au stabilit că grosimea medie a frunzelor la stejarul comun în anul 

1990, în perioada de 1-7 iunie constituie 95,1 µm ± 0,5 µm.  
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Etapa 3. Testarea diferenţei dintre loturile experimentate şi a lotului de control.  

Testul lui Student. 

Testul lui Student a fost folosit pentru estimarea diferenţei statistice dintre loturile 

experimentate şi lotul de control (martor). Algoritmul calculării îl prezentăm în baza 

rezultatelor obţinute în anul 1989 şi în anul 1990 (tab. 3.4.).  

Calcularea valorii «t» a criteriului Student a fost efectuată după formula (2.2). 

        

   | M1 "-"            M 2 |   
tStudent-calculat =   -------------------------------------- ( 2.2 ) 

  
 
       

  √ m1
2 "+" m2

2   
        

 
unde:  

M1 – grosimea medie a frunzelor la stejarul comun în anul 1989, în perioada de 1-7 iunie, 

var. 1 (Calea Ieşilor) (M1 = 163,0 µm);  

M2 – grosimea medie a frunzelor la stejarul comun în anul 1990, în perioada de 1-7 iunie, 

var. 1 (Calea Ieşilor) (M2 = 95,1 µm); 

m1 –  eroarea standard a valorii medii M1 (m1= ± 0,6 µm);   

m2 –  eroarea standard a valorii medii M2 (m2 = ± 0,5 µm).   

Rezultatele obţinute sunt reprezentate în tabelul 3.6. 

 Tabelul 3.6.  

Diferenţa statistică a grosimii frunzelor la stejarul comun în 1989 şi 1990, perioada 1-7 iunie,  

var. 1 (Calea Ieşilor) 

 
Grosimea frunzelor  Diferenţa statistică 

1989 1990 

T-
testul 
 lui 

Student
dintre grosimea frunzelor 

Nr. Specia 
Unitatea 

de  
măsură Evaluarea 

(M1) 

Eroarea 
standard 

(m1) 

Evaluarea 
(M2) 

Eroarea 
standard 

(m2) 

tcStudent-

calculat 
este 

semnificativă 
nu este 

semnificativă

Probabilitatea 
pronosticului 

exact 

1 Stejar 
comun µm 163,0 0,6 95,1 0,5 86,9 *  p < 0,001 

 
Conform calculării după formula 2.2 s-a stabilit că valoarea «t» a criteriului Student a constituit:  

tStudent-calculat = 86,9. 

Rezultatul obţinut s-a comparat cu „tStudent-tabelar”.  
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Tabelul valorilor „tStudent-tabelar” se determină în baza numărului de măsurări în anul 1989 (n1 

= 20) şi a numărului de măsurări în anul 1990 (n2 = 20).  

Gradul de libertate pentru diferenţa a două grupuri de observaţie se determină după formula 

(2.3): 

γ = n1 + n2 – 2    (2.3) ,  

unde:  

γ  – gradul de libertate, 

          n1 – numărul de măsurări în anul 1989 (n1 = 20), 

          n2 este numărul de măsurări în anul 1990 (n2 = 20).  

În datele  prezentate, gradul de libertate este egal cu: 

γ = 20 + 20 – 2 = 38.  

Valorile tabelare (valorile standard) ale criteriului Student (t tabelar) sunt indicate în tabele 

matematice speciale1. În aceste materiale se confirmă că la γ = 38, valoarea tabelară a criteriului 

Student (t tabelar) constituie: 

* t tabelar =  2,02, în funcţie de nivelul de probabilitate 95%; 

* t tabelar =  2,71, în funcţie de nivelul de probabilitate 99%; 

  * t tabelar =  3,57, în funcţie de nivelul de probabilitate 99,9%. 
 
Rezultatele calculării pot fi interpretate în felul următor: 

 Dacă valoarea calculată a criteriului Student tStudent-calculat este egală sau mai mare, decât 

valoarea tabelară a criteriului Student tStudent-tabelar, atunci diferenţa statistică a grosimii frunzelor în 

perioada aa. 1989 şi 1990 se consideră statistic veridică. 

 Dacă valoarea calculată a criteriului Student tStudent-calculat este mai mică, decât valoarea 

tabelară a criteriului Student tStudent-tabelar, atunci diferenţa statistică a grosimii frunzelor în perioada 

aa. 1989 şi 1990  nu se consideră statistic veridică.  

Rezultatele calculelor au confirmat că valoarea calculată a criteriului Student a constituit:  

tStudent-calculat = 86,9. 

Valoarea tabelară a criteriului Student constituie:  

tStudent-ctabelar = 2,02 (95%) – 2,71 (99%) – 3,57 (99,9%) 

tStudent-ctabelar = pentru 95% – 2,02; pentru 99% – 2,71; pentru 99,9%m – 3,57. 

Prin urmare, valoarea calculată a criteriului Student tStudent-calculat este mai mare, decât 

valoarea tabelară a criteriului Student tStudent-tabelar.  

                                                            
1Taблицы математической статистики. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 
1983, с. 178.  
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Astfel, în rezultatul estimărilor a fost stabilită diferenţa semnificativă dintre valoarea medie 

a grosimii frunzelor în anul 1989, în comparaţie cu 1990. În aceşti ani a fost înregistrată o reducere 

a grosimii frunzelor la stejarul comun – de la 163 µm în 1989, până la 95,1 µm în 1990. Fenomenul 

scăderii a fost înregistrat în perioada de 1-7 iunie, var. 1 (Calea Ieşilor). Diferenţa dintre grosimea 

medie a frunzelor în mărimea de 163,0 µm şi 95,1 µm este statistic veridică, la nivelul probabilităţii 

exacte – cu 99,9%.  
Aşadar, cercetarea a confirmat scăderea veridică în anul 1990, în comparaţie cu anul 1989 (p 

< 0,001). Nivelul probabilităţii pronosticului exact constituie 99,9% din 100% (p < 0,001).  

Rezultatul obţinut prin testarea diferenţei cu testul lui Student, poate fi extrapolat la 

colectivitatea generală, adică la toate exemplarele stejarului comun din spaţiile verzi ale or. Chişinău. 

Etapa 4. Proiectarea graficelor şi diagramelor 

Estimările statistice servesc la proiectarea graficelor. În fig. 3.6. sunt prezentate grafic 

schimbările grosimii frunzelor la stejarul comun în var. 1 (Calea Ieşilor) şi martor (Parcul 

Dendrologic) în perioada aa. 1988 şi 1990. 

  

Fig. 3.6. Grosimea frunzelor la stejarul comun în aa. de studiu, var. 1 (Calea Ieşilor) lotul experimental) şi 

Parcul Dendrologic (martor).  

 

După cum rezultă din fig. 3.7, în această perioadă s-a identificat o diminuare a grosimii 

frunzelor la stejarul comun în var. 1 (Calea Ieşilor, lotul experimental) şi Parcul Dendrologic 

(martor). În rezultatul investigaţiilor s-a stabilit că în 1990, diferenţa statistică dintre grosimea 

frunzelor la martor (147 µm) şi lotul experimental (95 µm) a fost semnificativă (p < 0,001), 

rămânând în toţi anii mai mare la martor, decât în var. 1.  



100 

 

3.2. Poluanţii principali ai atmosferei din or. Chişinău şi influenţa lor asupra plantelor 
lemnoase 

 
Societatea umană, în tendinţa ei firească de dezvoltare, odată cu dobândirea bunurilor 

materiale necesare exigenţelor actuale, produce şi o serie de deşeuri însoţitoare, ce se răspândesc 

rapid în aer, apă şi sol, generând şi dezvoltând unul din cele mai grave pericole pe care le-a 

întâmpinat pe vremuri civilizaţia modernă – poluarea. 

Sub rezistenţa plantelor la fitopoluanţi se înţelege capacitatea acestora de a se împotrivi 

(opune rezistenţă) acţiunilor dăunătoare a fitotoxinelor gazoase, micşorând substanţial 

decorativitatea, creşterea, dezvoltarea şi proprietatea de înmulţire generativă. 

Problema poluării bazinului aerian, celui al solului şi apelor a apărut ca fenomen social la 

începutul secolului al XIX-lea în legătură cu dezvoltarea intensivă a industriei. 

În anul 1853, A. Stockardt publica, la Tharabat, Academia Forestieră Germană, prima 

lucrare despre îmbolnăvirile molizilor (Picea abies) şi pinilor (Pinus sylvestris), ca urmare a 

poluării. De atunci şi până în prezent, în special, în ultimele 4-5 decenii, au fost publicate 

numeroase lucrări ştiinţifice care evidenţiază efectele poluării asupra ecosistemelor forestiere şi 

spaţiilor verzi, culminând în anii «80 ai secolului trecut cu relatări despre aşa-zisa ”moarte a 

pădurilor”, semnalată în Centrul Europei. În aceşti ani se constată uscarea pădurilor de pe suprafeţe 

întinse din diferite ţări: Germania – cca 2,8 mln. ha (1983) sau 1/3 din suprafaţa pădurilor, din ele 

80% sunt arboreturi de brad (Abies alba), molid (Picea abies) şi pin silvestru (Pinus sylvestris) care 

sunt slab afectate, iar 20% - mediu şi puternic, în Polonia – 1,8 mln. ha, în Cehia şi Slovacia – 0,25 

mln. ha, Austria – 0,13 mln. ha, cu 0,1 mln. ha de răşinoase uscate total. În România suprafaţa 

pădurilor aflate sub influenţa poluării era de cca 0,16 mln. ha, din ele cca 1600 ha deja uscate. În 

Republica Moldova în fiecare an sporeşte cantitatea de poluanţi în mediul ambiant, în primul rând, 

atmosferici, provocând un stres antropogen de proporţii, care influenţează tot mai puternic 

ecosistemele forestiere (60 mii ha) şi spaţiile verzi. 

În cantităţi mici, sub formă de microelemente, unii poluanţi gazoşi, cum sunt compuşii 

sulfului, carbonului, fluorului, ionii metalelor grele, sunt absorbiţi şi fixaţi de plantele ecosistemelor 

forestiere şi a spaţiilor verzi, în felul acesta ele constituind o barieră biologică împotriva poluării. 

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre pulbere, care fiind reţinută în biomasa supraterană a 

plantelor lemnoase curăţă atmosfera de cantităţi importante de balast. 

Rezistenţa la poluare a speciilor de arbori şi arbuşti este diferită. Datorită particularităţilor 

anatomo-morfologice şi fiziobiochimice, unele specii pot să reziste la o concentraţie de fitopoluanţi 

de 5-50 de ori mai mare decât alte specii. Elaborarea bazelor ştiinţifice ale optimizării mediului 
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ambiant, cu ajutorul spaţiilor verzi, include asortimentele de arbori şi arbuşti care au capacitatea de 

a rezista în condiţiile mediului poluat şi nu, în ultimul rând, capacitatea sporită de absorbţie a 

poluanţilor [306, 245].  

Suprafaţa pădurilor şi spaţiilor verzi, afectate de poluare în Republica Moldova, este relativ 

mare, cauzele fiind: 

Ponderea majoră a culturilor silvice în balanţa suprafeţei acoperite cu păduri, din care 1/3 

(cca 100000 ha) de culturi silvice nu corespund staţiunilor, majoritatea fiind culturi de salcâm; 

Crearea monoculturilor de răşinoase (3% din suprafaţa totală de păduri), care manifestă de 

acum la vârsta de 30-35 ani o rezistenţă inferioară pădurilor de foioase; 

Provenienţa pădurilor din lăstarii de-a 2-4 generaţie; 

Folosirea speciilor lemnoase în amenajarea spaţiilor verzi fără a ţine cont de capacitatea de 

rezistenţă a acestora la condiţiile poluării atmosferei; 

Amplasarea Republicii Moldova în apropierea marilor centre poluante ale Europei, precum 

şi circulaţia favorabilă a aerului poluat. 

Deja am subliniat mai sus că poluarea mediului este consecinţa urbanizării şi acţiunii 

tehnogene asupra naturii. În aceste condiţii, o importanţă deosebită o au măsurile orientate spre 

asanarea mediului ambiant în localităţile urbane şi rurale, în care nivelul poluării atmosferei 

depăşeşte de multe ori concentraţiile maxime admisibile. În prezent sunt identificate peste 15 mii de 

substanţe care poluează atmosfera. În ex-URSS, primele cercetări privind rezistenţa plantelor la 

gazele nocive, au fost efectuate de В. Шабашников în 1911 şi continuate de Н.П. Красинcкий и 

др. [204, 205]. Autorii evidenţiază câteva aspecte ale rezistenţei la gaze şi elaborează scara dăunării 

plantei şi argumentează necesitatea abordării metodelor ştiinţifice privind crearea spaţiilor verzi pe 

teritoriile fabricilor şi uzinelor din oraşele mari.  

Ю.З. Кулагин [212] lansează concepţia ecologică a rezistenţei plantelor la gaze. Conform 

acestei concepţii, rezistenţa plantelor la gaze nocive, este în funcţie de nu numai particularităţile 

speciei, dar şi de condiţiile de sol, climă şi de particularităţile ecologice ale regimului poluării.  

În raioanele industriale condiţiile de creştere a plantelor diferă într-atâta, că a apărut 

necesitatea introducerii unui termen special, aşa-numitul mediu industrial. Către începutul anilor ′70 

ai secolului trecut, în botanică, apare un compartiment special – botanica industrială [191, 335]. 

Una din sarcinile de bază ale botanicii industriale constă în elaborarea bazei ştiinţifice a creării 

spaţiilor verzi a întreprinderilor industriale şi, în general, în raioanele industriale [145, 191, 329, 

332]. Apar mai multe lucrări de sinteză [114, 256, 315], care conţin un bogat material experimental 

referitor la daunele tehnogene morfologice, fiziologice, biochimice ale organismului vegetal. 
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Gradul de toleranţă a fiecărei specii sau a unui individ în parte se apreciază după 

concentraţia limită a substanţelor toxice, care nu provoacă dereglări funcţionale şi structurale în 

organism, în perioada activităţii fiziologice şi după sensibilitatea la poluanţi [170, 316].  

Н.П. Красинский [205] evidenţiază 3 forme de rezistenţă la gaze: biologică, 

morfoanatomică şi fiziologică. Ю.З. Кулагин [212, 216] argumentează necesitatea examinării 

rezistenţei totale la gaze: fitocenotică (structura şi consistenţa arboreturilor), habituală (înălţimea şi 

consistenţa coroanelor), epidermală (particularităţile epidermei), aeronсhimă (gradul de dezvoltare 

a lacunelor ca o cale de răspândire a toxinelor gazoase incorporate), schimb de gaze (intensitatea 

schimbului de gaze în procesul fotosintezei, respiraţiei şi transpiraţiei), metabolică (duritatea 

legăturii pigmenţilor cu baza lipido-proteică a cloroplaştilor, stabilitatea membranelor, sistemelor 

enzimatice), fenoritmică (incoincidenţa în timp a perioadelor cu rezistenţă mai mare la gaze în 

ontogeneză cu acţiunea gazelor).  

Fiind fondatorul concepţiei preadaptive a rezistenţei plantelor la poluanţii atmosferici, Ю.З. 

Кулагин [212, 216] menţionează că tehnogeneza este pricina apariţiei factorilor ecologici nоi, la 

influenţa cărora plantele nu sunt adaptate special, de aceea însuşirile şi caracterele proprii, numite pre-

adaptări, devin protectoare. В.П. Тарабрин [331, 332] remarcă plantele care suferă nu atât de 

calitatea factorilor ecologici noi, cât de cantitatea acestora. Cu cât mai multe mecanisme de adaptare 

foloseşte planta simultan, cu atât aceasta e mai rezistentă la acţiunea poluanţilor în parte  şi la 

complexele acestora. Astfel, la acţiunile intense şi de scurtă durată a gazelor, rolul principal, la 

asigurarea rezistenţei, le revin formelor de rezistenţă – fenotipică, habituală, epidermală sau 

fenoritmică, iar la acţiunile de repetate ori, de lungă durată cu intensitate slabă, importanţa principală 

le revin formelor de rezistenţă aeronchimă, schimbului de gaze şi metabolică. Au fost evidenţiate 

cazuri de dominare a unei forme de rezistenţă. De exemplu, epidermală – la plantele xerofile; 

aeronhimă – la plantele suculente; habituală – la plantele aderente la sol, metabolică – la halofite. 

Rezistenţa plantelor şi caracterul deteriorării în condiţiile nocive a aerului poluat, este în 

funcţie de specificul organismelor (individuale) şi de toxicitatea componentelor poluării în parte 

[36, 168, 256]. Majoritatea lucrărilor publicate se referă la rezistenţa plantelor la anhidrida 

sulfuroasă, iar rezistenţa la gaze, în general, se confundă cu rezistenţa la acest poluant. În acelaşi 

timp, componenţa gazelor care sunt eliminate în atmosferă, s-a mărit considerabil, a crescut 

cantitatea de amoniac, oxizi de azot, dioxid de sulf şi metale grele. Aerul atmosferic poluat cu 

timpul devine un factor ecologic tot mai puternic, care nemijlocit influenţează morfogeneza şi 

metabolismul plantelor, genotipul acestora şi ca rezultat – genofondul populaţiei [215]. Acţiunea 

aerului poluat se manifestă la zeci şi sute de kilometri de la sursa de poluare [258]. Influenţa 
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negativă a fumului şi gazului se manifestă prin vătămarea diferitor organe a plantelor [145], regresia 

fitocenozelor nerezistente, formarea deşerturilor industriale [335]. Pe terenurile împădurite care sunt 

expuse poluării atmosferice, scade bonitatea şi consistenţa arborilor, se diminuează creşterea în 

diametru şi înălţime, iar în spaţiile verzi la arbori sporeşte procesul de senilitate, la unele specii 

chiar şi uscarea, la altele, în funcţie de capacităţile de adaptăre la condiţiile nocive, scad 

proprietăţile de acumulare a substanţelor poluatoare şi, după cum menţionează profesorul C. Toma, 

se modifică morfologia şi structura organelor vegetative la unele specii conifere [81].  

În avantajul rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte cercetarea rezistenţei plantelor la 

fitopoluanţi, totuşi nu există o teorie unică şi recunoscută a rezistenţei. În aceste cercetări, mai 

dificilă este evidenţierea transformărilor legate de sensibilitatea plantelor la fitopoluanţi, 

mecanismul deteriorărilor şi caracteristica reacţiilor adverse de regenerare a plantelor. Din aceste 

considerente, evidenţierea şi studierea acestor trei tipuri de reacţii a plantelor, sunt necesare pentru 

formularea Teoriei rezistenţei la fitopoluanţi.  

În cercetările noastre, noi ne-am referit la elucidarea rezistenţei în condiţiile poluării, 

privind caracteristica transformărilor morfoanatomice a frunzelor şi a creşterilor anuale. 

Deşi s-au publicat multe lucrări ştiinţifice dedicate poluării, majoritatea s-au axat pe 

descrierea surselor de poluare şi consecinţelor biologice, biochimice, toxicologice şi sociale. Puţine 

sunt lucrări privind evidenţierea principiilor şi tendinţelor creşterii sau a descreşterii poluării – 

consecinţe şi efecte anarhice globale. În acest sens, de referinţă e lucrarea lui B. Commoner de la 

Universitatea Harward [25], care în monografia sa ”Cercul care se închide” evidenţiază aceste 

principii formulate în formă de legi ale poluării [53]. 

Legea întâi – expusă sub forma «toate sunt legate de toate», tratează ciclurile existente în 

natură – biochimice, biologice, ecologice etc., dar care în esenţă arată interdependenţa formelor de 

viaţă existente, atât între acestea, cât şi cu mediul ambiant. Prin această lege se poate înţelege 

existenţa unor oscilaţii ecologice, datorate unor modificări ale mediului ambiant, care sunt 

reversibile până la o anumită limită. Depăşirea unei componente duce la perturbarea ciclului 

biologic, aşa cum se exemplifică în cazul eutrofizării apelor. 

A doua lege – «totul trebuie să ducă undeva» este o tratare a principiului «totul se 

transformă, nimic nu se pierde», adaptat la poluare, în sensul că toate deşeurile activităţii omului nu 

pier şi chiar dacă sunt aruncate în oceane vor reintra în circuitele biologice mai devreme sau mai 

târziu. Exemplu îl reprezintă insecticidul DDT, greu metabolizabil, care după zeci de ani de folosire 

a ajuns să fie detectat atât în gheţarii din Grønlanda, cât şi în ţesuturile animalelor marine de la 

polul sud. Poluarea, marilor fluvii şi lacurilor, este un alt exemplu. 
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A treia lege – «natura se pricepe mai bine», subliniază că în cursul evoluţiei vieţii, natura a 

avut posibilitate să experimenteze mii de substanţe, păstrând în compoziţia internă a organismelor 

doar compuşii utili şi nenocivi. Nici o substanţă nu este biosintetizată dacă nu este asigurată 

descompunerea şi deci îndepărtarea acesteia din organisme. Pentru fiecare substanţă organică 

biosintetizată există în natură cel puţin o enzimă care să catalizeze descompunerea ei. În fiecare an 

omenirea sintetizează cel puţin 25000 compuşi noi, neîntâlniţi în natură, din care peste 500 sunt 

comercializaţi, adăugându-se la cele 2000000 de compuşi deja cunoscuţi. Prin sistemele enzimatice 

de detoxifiere, parţial specifice, organismele vii reuşesc să descompună şi să elimine o mare parte 

din substanţele organice pătrunse în organism.  

O altă parte, mai ales, metalele grele, substanţe lent metabolizante, dar rămân depozitate 

fiind foarte lent eliminate. O trăsătură biologică, cu mari consecinţe asupra creşterii gradului de 

poluare, este capacitatea mare de concentrare a poluanţilor în organism. Râma poate concentra DDT 

de 200 de ori peste nivelul din sol, iar unele organisme marine pot concentra de 10000 de ori As, 

Hg, Pb sau alte metale. Toţi poluanţii gazoşi, pătrunzând în organisme, distrug membranele 

celulare, sporesc permeabilitatea lor şi viteza pierderii de apă, micşorează posibilitatea de reţinere a 

apei în celule şi ţesuturi, ridică activitatea peroxidazei, micşorează cantitatea de acid ascorbic, 

inhibă procesele de fluorescenţă şi fotosinteză. Aceste schimbări sunt mai bine evidenţiate prin 

mărirea concentraţiei de gaze şi apariţia necrozelor pe frunze (fig. 3.7). 

 
Fig. 3.7. Schema relaţiei dintre cumularea efectelor substanţelor chimice poluante şi apariţia 

manifestărilor de degradare (după R. Olinescu şi M. Greabu, 1990, modificată pentru organismele 

vegetale. 
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După scăderea concentraţiei de gaze şi lipsa de vătămări putem observa sporirea cantităţii 

acidului ascorbic, o fluorescenţă inhibată şi o activizare a peroxidazei. De la început se părea că 

efectele poluanţilor constau în dereglarea ciclurilor biochimice, care antrenează acidificarea – 

debazificarea solurilor, sărăcirea în elemente nutritive şi perturbarea activităţii microbiologice. 

Însăşi această dereglare ar părea fi declanşată de ”ploile acide”, care se pot forma în timpul 

transportării la mare distanţă a SO2 şi NO2 emanate din coşurile tot mai înalte ale marelor centrale 

termice. Dar, această ipoteză nu explică de ce sunt afectate şi pădurile care cresc pe soluri 

calcaroase, unde precipitaţiile sunt neutralizate.  

Dimpotrivă, pe soluri sărace în calcar apele acide ar putea provoca daune importante prin 

spălarea mineralelor esenţiale (potasiu, calciu, magneziu) şi chiar prin dizolvarea complexelor 

bogate în argilă şi humus, ceea ce duce la degajarea metalelor toxice (îndeosebi aluminiul) capabile 

să atace rădăcinile arborilor şi să distrugă zoofauna solului (în special, râmele şi bacteriile) 

indispensabile remineralizării materiei organice. Cercetările efectuate [6, 39, 29, 99] au arătat o 

carenţă gravă de calciu şi magneziu în ţesuturile de asimilare a arborilor afectaţi de pe terenurile 

acide. Aceleaşi simptome apar la plante şi în regiunile calcaroase. Din acest motiv, ipoteza 

principală că ”moartea pădurilor”, fiind ploile acide, nu are destulă convingere. De altfel, aceasta nu 

explică de ce terenurile extrem de fragile ale peninsulei Scandinave nu au suferit aşa măsură, cum a 

suferit fauna lacurilor. De aceea, se consideră că ”moartea pădurilor” s-ar putea datora unor cauze 

multiple, acordându-se însă o importanţă mai mare acţiunii directe a unor factori poluanţi asupra 

arborilor, cum sunt oxiziii de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), ozonul (O3), sinergiile posibile între 

acestea şi alţi poluanţi (HF, HCl) şi metale grele (Pb, Zn, Cd). În ceea ce priveşte repartiţia pe specii 

sau grupuri de specii, aflate sub influenţa poluării mediului ambiant, aspect foarte important din 

punct de vedere al rezistenţei ecosistemelor forestiere naturale, cât şi a celor artificiale, inclusiv 

spaţiile verzi urbane, la acţiunea noxelor –  se constată că foioasele, în raport cu răşinoasele, sunt 

mai rezistente la poluare. În cantităţi suficiente, sub formă de microelemente, unii poluanţi gazoşi – 

cum sunt compuşii sulfului, carbonului, fluorului, ionii metalelor grele, sunt absorbiţi şi fixaţi de 

ecosistemele forestiere ori spaţiile verzi prin metabolism, în felul acesta plantele lemnoase 

constituind o barieră biologică împotriva poluării. 

Calitatea aerului atmosferic, pe teritoriul Republicii Moldova, este determinată de trei surse 

principale de poluare: 

1. Surse fixe sau staţionare ce includ centralele electrotermice (CT), cazangeriile şi 

întreprinderile industriale; 
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2. Surse mobile care includ transportul şi tehnica agricolă; 

3. Transferul transfrontalier de noxe. 

Sistemele de autoreglare a atmosferei nu mai sunt în stare să facă faţă reziduurilor 

industriale. Este foarte importantă evaluarea obiectivă a condiţiilor posibile de poluare şi rezervele 

ecologice ale atmosferei, în cazul activităţilor industriale din republică. Este de menţionat că 

numărul de întreprinderi poluante staţionare şi volumul emisiilor,  după datele hidrometeorologice, 

se majorează în fiecare an (tab. 3.7). 

                         Tabelul 3.7.  
 

Numărul de cazangerii şi volumul de noxe emise în aerul atmosferic, (2007-2009) 
 

Anul de referinţă Numărul de CT şi cazangerii Volumul de emisii (tone) 

2007 1980 9032,48 

2008 2727 8669,14 

2009 3148 10335,16 

Total: 28036,78 

 

Conform monitorizării efectuate, au fost înregistrate circa 1652 întreprinderi industriale şi 

obiecte de construcţii, 186 întreprinderi de transport auto, 4 centrale electrotermice, 3148 (CT) şi 

cazangerii, 655 staţii de alimentare cu produse petroliere şi gaze. În total: 5063 întreprinderi 

poluante (tab. 3.8). 
 

                                                                    Tabelul 3.8.  
 

Volumul total de emisii în aerul atmosferic de la sursele staţionare (2009) 
 

Poluanţi 

A
nu

l d
e 

re
fe

rin
ţă

 Volumul 

emisii,  

tone 
CH SO2 CO Noxe 

Subst. 

solide 
COV Altele 

2009 27294,33 3752,91 2257,25 6399,52 2758,22 5681,43 2004,41 2734,45 

 

Datele analitice confirmă volumul emisiilor de noxe, care a crescut cu 5569,46 tone faţă de 

anul 2008. Sub aspect teritorial, cea mai pronunţată zonă, privind poluarea aerului, este mun. 

Chişinău, volumul emisiilor poluante constituie 5035,46 tone şi s-a mărit în 2009 cu cca 1000 tone 

faţă de 2008, în medie crescând cu 20-22% faţă de anul precedent. Totodată, concentraţiile medii 
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lunare a dioxidului de sulf (SO2), în perioadele de vegetaţie în anii de studiu (tab. 3.3), nu depăşesc 

concentraţiile maxime momentane şi medii diurne admise în aerul atmosferic (tab. 3.4). 

Poluarea transfrontalieră este generată de prezenţa ploilor acide, emisiile de dioxid de sulf 

(SO2), dioxid de azot (NO2) şi a metalelor grele de la centralele termoelectrice, întreprinderile 

industriale mari, arderea cărbunelui şi altor combustibili fosili în sectorul casnic, precum şi de la 

mijloacele de transport (îndeosebi metalele grele) [13]. 

Conform datelor Programului European de Monitoring şi Evaluare, referitoare la media 

importului/exportului substanţelor poluante şi calculată sub aspect transfrontalier, Republica 

Moldova s-a dovedit a fi un importator important de sulf, oxid de azot şi amoniu. Cota ”importului” 

constituie 84% pentru depunerile de sulf, 96% pentru depunerile de azot oxidant şi 45% pentru azot 

reducător [74]. Tipurile de depuneri caracteristice pentru teritoriul republicii sunt sub formă umedă 

şi uscată. Umede sunt ploaia, zăpada, grindina, lapoviţa, ceaţa, negura, roua etc. Depunerile uscate 

constau din gaze şi particule solide care se sedimentează sub acţiunea forţei de gravitaţie ori prin 

interacţiunea fizică sau chimică cu solul. În rezultatul investigaţiilor ecologice instrumentale s-a 

constatat că în or. Chişinău sursele staţionare generează cca 10% de poluanţi ai aerului atmosferic, 

celelalte 90% revin poluanţilor de la transportul auto [74]. 

Principalii poluanţi atmosferici sunt particulele de fum şi de funingine, hidrocarburile, 

dioxidul de sulf, ozonul (smog fotochimic), monoxidul de carbon, plumbul şi alte metale grele, care 

sunt absorbite nu numai de vegetaţie, dar şi de sol (tab. 3.11). Pe lângă plumb, o serie de alte 

substanţe toxice se adaugă conţinutului de poluanţi din atmosfera zonelor urbane, de la asbest şi 

metale grele (cadmiu, arseniu, mangan, nichel, zinc) la o serie întreagă de compuşi organici (benzen 

şi alte hidrocarburi, aldehide etc.).  
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Emisiile de la sursele staţionare, tone/an: 

 

Fig. 3.8. Poluarea aerului atmosferic în or. Chişinău de către sursele staţionare şi mobile. 

 

Rezultatele analizei solului din tab. 3.11 atestă cadmiul (Cd) în toate probele şi variantele 

propuse, care este până la 1,0 mg/kg de sol uscat, la adâncimea de 0,6 m şi este în limitele admisibile, 

dar conţinutul de plumb (Pb), în toate variantele, depăşeşte de trei ori norma admisibilă, iar în var. 3 

de 16 ori. Dacă analizăm volumele poluanţilor emise în aerul atmosferic, atunci constatăm că în mun. 

Chişinău s-au emis în atmosferă mai mult decât în toată republica. Numai dioxid de sulf se emite în 

aerul atmosferic cca 1000 t/an, iar metale grele – peste 20 de tone/an (fig. 3.9). 
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Tabelul 3.9.  
 

Concentraţiile medii lunare pentru lunile mai-septembrie a dioxidului de sulf (SO2) pentru aa. 1988-
1992, obţinute la reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din mun. Chişinău 

 
POP 3 str. Calea Ieşilor, 21 POP 4 str. Tudor Vladimirescu, 1 (CET-1) 

Anul 
Mai Iunie Iulie August

Septe 

mbrie 

Anul
Mai Iunie Iulie August Septembrie

1988 0 0,001 0,001 0 0 1988 0 0 0 0,001 0 

1989 0 0 0 0,001 0,001 1989 0 0 0 0,001 0,002 

1990 0 0 0 0,001 0 1990 0,001 0 0 0,002 0 

1991 0 0 0,003 0 0 1991 0 0 0 0 0 

1992 0,001 0,001 0,002 0 0 1992 0,001 0,002 0 0 0 

            

POP 6 str. Fântânilor, 1A (Gara 

Feroviară) 
POP 7 (str. Grenoble, 259) 

Anul 

Mai Iunie Iulie August
Septem

brie 

Anul

Mai Iunie Iulie August Septembrie

1988 0 0,003 0,001 0,001 0 1988 0 0,003 0,001 0 0 

1989 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 1989 0,001 0 0 0,001 0,002 

1990 0 0,001 0 0,002 0 1990 0,001 0,001 0 0,002 0 

1991 0 0,001 0 0 0 1991 0 0,001 0,001 0 0 

1992 0,002 0,002 0,003 0 0 1992 0,001 0,002 0,002 0 0 

 
Tabelul 3.10.  

 
Concentraţiile maxime momentane şi medii  diurne admise în aerul atmosferic 

 

Nr d/o Poluantul 
Concentraţia maximă 
momentană, mg/m3 

Concentraţia medie 
diurnă, mg/m3 

1 Dioxid de sulf 0,5 0,005 
2 Cadmiu  *- 0,0003 
3 Plumb  - 0,0003 
4 Mercur  - 0,0003 
5 Nichel  - 0,001 
6 Arsen  - 0,003 

Notă. *- nu se aplică. 
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Tabelul 3.11.  
 

Conţinutul de plumb (Pb) şi cadmiu (Cd) în sol în variantele propuse, (mg/kg) 
 

Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Martor 
(str. Calea Ieşilor, 

161) (str. Uzinelor, 1) (str. Gagarin, 7) (str. Grenoble, 
259) 

(Parcul 
dendrologic) 

A
dâ

nc
im

ea
 

pr
ob

el
or

 d
e 

so
l, 

cm
 

Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd 

0-30 18,00 0,75 19,00 0,37 21,00 1,00 15,50 0,75 24,50 1,00
50-60 17,25 0,50 16,25 1,00 80,00 1,12 15,50 1,25 17,25 0,87

 

Teritoriul mun. Chişinău, fitocenozele oraşului, se află sub o influenţă permanentă a 

poluanţilor atmosferici cu un spectru foarte larg. Prin volumul şi ritmurile pătrunderii în ecosistem, 

prin posibilităţile acţiunii asupra organismelor vii, sulfaţii şi metalele grele sunt apreciate ca 

poluanţi prioritari ai mediului ambiant. Arborii şi arbuştii, care formează carcasa fitocenozelor 

silvice şi ecosistemelor artificiale a spaţiilor verzi, sunt concentratoare active ale acestor poluanţi. 

Îndeosebi multe metale grele sunt depozitate în celulele frunzelor plantelor lemnoase şi pe suprafaţa 

limbului foliar. În procesul de transformare organică a stratului de frunze (a litierei) elementele 

absorbite şi reţinute de frunze se întorc în sol, în aşa fel solul fiind poluat cu elementele tehnogene 

(tab. 3.11). Aşa procese destul de intensive se petrec în parcurile şi scuarurile oraşului, care în 

permanenţă sunt puternic influenţate de fitopoluanţi. 

Mecanismul de fitotoxicitate a SO2 a fost descris detaliat într-o serie de lucrări monografice 

şi articole [92, 93, 142, 154, 168, 170, 214, 248, 316, 319, 331]. S-a constatat că SO2 este o toxină 

asimilantă cu acţiune foarte puternică. SO2 în concentraţie de 1-0,32 mg/m3 influenţează mortal 

speciile conifere.  

Sunt diferenţiate două grupuri de vătămări sub acţiunea SO2: 1) vizibile, care se manifestă 

prin deformarea, pătarea şi necroza organelor de asimilare; 2) invizibile, care se manifestă prin 

reducerea productivităţii din cauza inhibiţiei fotosintezei, schimbarea metabolismului, scăderea 

imunităţii şi rezistenţei, mărirea sensibilităţii la boli şi vătămători, scăderea vitalităţii şi longevităţii 

plantelor, activizărea proceselor de senilitate [35]. Concentraţia de SO2 care provoacă vătămarea 

structurii la frunze este diferită la diferite specii, în funcţie de vârstă şi starea fiziologică. E cazul de 

subliniat că SO2 vatămă frunzele de dezvoltare medie, cele tinere şi senile sunt mai rezistente. În 

acelaşi timp efectul acţiunii SO2 mai este influenţat şi de situaţia climatică: regimul de temperaturi, 

puterea vântului, prezenţa ceţii etc. [101]. Temperaturile şi umiditatea ridicată sporesc vătămarea 

plantei [11, 33, 34]. Sensibilitatea la gaze se schimbă în decursul zilei. Este cea mai mare înspre 

amiază, după 4-5 ore de la răsăritul soarelui. Dimineaţa, seara şi noaptea sensibilitatea la gaze 
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scade. Forţa motrică de absorbţie a SO2 la plante este difuzia moleculelor SO2, şi în primul rând, 

prin stomate. În celulă sunt vătămate, în primul rând, membranele. Din organe mai sensibile sunt  

 

Fig. 3.9. Nivelul de poluare a aerului atmosferic din or. Chişinău, conform Indicelui  
complex al Poluării Aerului (IPA5)* 

* IPA5 – caracteristica cantitativă a nivelului de poluare cauzată de substanţele prioritare  
(suspensii solide, SO2, NO2, CO şi formaldehidă) 

 

cloroplastele. În cantităţi mici SO2 activează procesul de fotosinteză, dar în timp scurt acesta este 

inhibat. 

Metoda diagnosticării rezistenţei la fitotoxine, propusă de Н.П. Красинский [204], nu este 

universală. Au fost evidenţiate divergenţe mari în listele speciilor, rezistente la poluanţi, care a fost 

propusă de Н.П. Красинский [206], în baza datelor experimentale şi asortimentele propuse de alţi 

autori, în baza cercetărilor în natură. Analizând pricinile acestor disensiuni, Ю.З. Кулагин [214], a 
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arătat că indicând rezistenţa practică a plantelor la poluanţi, este necesar de analizat regimul 

mediului înconjurător şi specificul ecologic al regimului de gazificare. Rezistenţa plantelor la 

fitotoxine şi proprietatea de absorbţie a poluanţilor este diferită, în diverse condiţii pedoclimatice, 

fitocenotice şi a regimului de gazificare. Recomandările privitor la folosirea plantelor lemnoase în 

spaţiile verzi trebuie să aibă o adresă ecologică concretă. 

Actualmente, mai lucrativă este concepţia ecologică sau preadaptivă a rezistenţei la 

fitotoxine, propusă de Ю.З. Кулагин [214, 215]. Această concepţie stipulează că aerul atmosferic 

impurificat este un factor antropogen foarte specific. Referitor la acest factor, plantele nu posedă 

adaptări speciale care ar fi apărut în procesul evoluţiei, din această cauză acestea dezvoltă forme 

preadaptive. Diferite plante în mod diferit se protejează de gazele toxice la diferite niveluri de 

organizare – de la celulă-ţesut până la cenotic. În legătură cu aceasta, sunt evidenţiate nouă forme 

de rezistenţă: anatomică, fiziologică, biochimică, fenoritmică, anabiotică, regenerativă, 

populaţională şi cenotică. Rezistenţa totală este rezultatul combinării şi integrităţii acestor forme. 

Prima barieră în calea fitotoxinelor este fitocenoza; a doua – proprietăţile plantelor care sunt legate 

de habitus şi dezvoltare; a treia – premisele structurale care permit penetrarea gazelor toxice în 

plantă;  a patra – intensitatea schimbului de gaze în ţesut în procesul de fotosinteză, transpiraţie, 

respiraţie; a cincea – mecanismul de neutralizare a gazelor toxice în ţesuturi şi intercelular. 

Г.М. Илькун [168, 171] menţionează că principiile de bază, după care este necesar de făcut 

alegerea prealabilă a plantelor rezistente la poluanţi, este reacţia acestora la condiţiile de salinizare a 

solului cu săruri de cloruri şi sulfaţi şi capacitatea lor de adsorbţie a cationilor şi anionilor care pot fi 

reţinuţi de sol. Plantele, care în procesul de evoluţie s-au adaptat la soluri fertile, saline şi 

calcaroase, de regulă, sunt rezistente la poluanţi. Gazele poluante care pătrund în frunzele acestor 

plante, sunt mai bine neutralizate şi provoacă mai puţine schimbări în procesul metabolismului. O 

rezistenţă slabă o posedă speciile de plante care posedă o adsorbţie slabă a cationilor şi anionilor 

care s-au format şi vieţuiesc pe soluri acide, sărace. 

După Cormis Dr. [26], cele mai sensibile la SO2 sunt trifolienele, după care urmează 

cerealele, legumele frunzoase, trandafirii, rădăcinoasele (rapiţa, varza) şi apoi speciile lemnoase. 

Sensibilitatea relativă a plantelor lemnoase la concentraţia în aer a SO2 se divide în – foarte 

sensibile (0,2 mg SO2/m3): Pinus strobus, Prunus domestica, Pyrus communis, Salix sp.; sensibile 

(0,2 – 0,3 mg SO2/m3): Castanea sativa, Platanus sp., Populus alba, Robinia pseudoacacia, Rosa 

sp., Tilia platyphyllos, Vitis vinifera; rezistente (0,3 – 0,4 mg SO2/m3): Acer campestre, Betula 

verrucosa, Cornus sanguinea, Fagus sylvatica, Hibiscus syriacus, Hydrangea macrofila, Ligustrum 

vulgare, Lonicera caprifolium, Picea pungens, Cerasus avium, Quercus robur, Viburnum opulus. 
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După О.В. Чернышенко [357], pentru or. Moscova, cele mai rezistente specii la poluarea cu 

sulf sunt arţarul american şi castanul porcesc, mai puţin rezistente – plopul balsamifer, velnişul şi 

teiul pucios. Pentru Alma-Ata, Острикова В.М. [265] menţionează că cele mai rezistente la 

poluarea cu sulf sunt: plopul canadian şi plopul piramidal, castanul porcesc, arţarul american, 

teiul pucios şi mai puţin rezistente – ulmul de Turkestan, velnişul, salcâmul alb, scumpia. După cum 

vedem, datele sunt controverse şi rezistenţa depinde nu numai de proprietăţile fiziologice ale 

plantelor dar, în mare măsură, de condiţiile ecologice de creştere. 

Întrucât poluarea mediului înconjurător cu SO2 duce, în timp, la modificarea pH-ului solului, 

la acidificarea acestuia, rezistenţa relativă a plantelor la SO2 trebuie corelată şi la pH-ul solului. 

Speciile rezistente la poluare posedă o proprietate mai mare de a restabili funcţiile şi structura 

deteriorată, o rezistenţă sporită a sistemelor celulare reglatoare. În calitate de indicator care 

caracterizează capacitatea de rezistenţă a plantelor la fitotoxine este folosită deteriorarea frunzelor, 

creşterile anuale, intensitatea procesului de fotosinteză [98, 129, 185, 257, 258], particularităţile 

anatomice a frunzelor [134, 208, 257]. Una din principalele sarcini în condiţiile mediului poluat este 

aprecierea nivelului de fitotoxicitate a complexului de poluanţi, acesta se referă, în primul rând, la 

sulfaţii metalici şi compuşii organici [332]. 

Este cunoscut că intensitatea şi caracterul deteriorărilor (acute, cronice, lăuntrice) 

provocate de biosulfaţi, unii din cei mai agresivi poluanţi, în majoritatea cazurilor, pot fi evidenţiate 

numai în baza cercetărilor şi analizei simptomelor externe. Toate încercările de a diagnostica aceste 

deteriorări, la nivel celular sau tisular, au eşuat [142]. Conţinutul sulfului în plante nu poate servi în 

calitate de diagnostic, deoarece în condiţii când în aer se acumulează o cantitate mare de SO2 

factorul principal în deteriorarea plantelor îl joacă rapiditatea absorbţiei şi corespunderea acestui 

proces cu procesul detoxicării, dar nu acumularea sulfaţilor. Deteriorarea frunzelor poate fi evidentă 

prin apariţia necrozelor de diferite forme şi culori, a clorozelor, îngălbenirii, lipsei de turgor, uscării 

fără schimbarea culorii şi căderii de timpuriu, fără schimbări vizuale sau cu unele schimbări şi 

deteriorări externe (fig. 4.10).  

În ceea ce priveşte deteriorările de frunze, în legătură cu vârsta, până în prezent nu este o 

concepţie unică. Bonneau M. [10] subliniază că frunzele tinere sunt cele mai afectate de poluanţii 

chimici. М.Д. Томас [342] susţine această teză şi la rândul său subliniază că frunzele tinere sunt cel 

mai puternic afectate de fluor. În acelaşi timp, В.С. Николаевский [256] susţine că frunzele tinere 

sunt puţin afectate de fitopoluanţi, iar cel mai mult suferă frunzele formate de vârstă mijlocie. В.М. 

Рябинин [313] este de părerea că la frunzele tinere, care încă nu sunt protejate de cuticulă, procesul 

de absorbţie a poluanţilor este mai activ. O poluare puternică şi permanentă provoacă la frunzele 
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senile necroze de forme şi culori diferite ori o schimbare anormală a formei şi dimensiunii (spre 

micşorare) frunzelor. 

În zonele poluate intensiv, în afară de gaze acide şi poluanţi-aerosoli, plantele sunt sub acţiunea 

directă a prafului nociv de o concentraţie mare. Părţile mai mari ale prafului (5-10 µm) influenţează 

asupra părţilor plantei (muguri, frunze, flori, ritidom) pur mecanic, mai ales, în timpul vânturilor 

puternice. În combinaţie cu alte fitotoxine poluante, praful formează pe frunze o crustă destul de groasă, 

care nu este suflată de vânt şi nici spălată de ploi, aceasta ”cimentându-se”, duce la micşorarea 

suprafeţei de coroană, dereglează transpiraţia, fotosinteza şi creşterea. Efectul negativ al poluării 

depinde, în mare măsură, de componenţa chimică a prafului, în primul rând, de prezenţa metalelor grele. 

 

Molid înţepător  Molid comun 

 

Pin negru Paltin de munte 
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Nuc comun Salcie albă 

Tei argintiu Tei argintiu 

 

Platan acerifoliu Tei cu frunza mare 
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Castan porcesc Plop piramidal 

 

Sorb de munte Iasomie de grădină 

 
Trandafir «Ciclamen» Tei cu frunza mare – căderea prematură a frunzelor 

 

Fig. 3.10. Deteriorări ale limbului foliar la plantele lemnoase model – diferite tipuri de 

cloroze, necroze şi căderea prematură a frunzelor la teiul cu frunza mare. 
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Dacă până în anii optzeci ai secolului trecut sursele majore ale poluării aerului se considerau 

încălzirea domestică şi industria cu emisii mari de dioxid de sulf (SO2), actualmente sursa 

principală de poluare a spaţiilor urbane o reprezintă autovehiculele care emit oxizi de azot, bioxid 

de carbon, hidrocarburi, particule de praf şi metale grele. 

În ultimul timp, poluarea mediului înconjurător cu metale grele a atras atenţia din motivul 

problematicii deosebit de complexă ridicată de acest fenomen, deoarece majoritatea metalelor grele 

nu se găsesc sub formă solubilă în apă. În literatura de specialitate sunt prezente numeroase 

cercetări privind poluarea mediului ambiant (apă, sol, aer) corelate sau nu cu urmările asupra 

animalelor, plantelor şi a produselor alimentare. Metalele grele (Fe, Mn, Mo, Zn, Cu) se 

acumulează în frunzele plantelor până la un nivel anumit, participând parţial în metabolismul 

plantelor şi la fel ca compuşii sulfului se consumă la formarea ţesuturilor şi numai surplusul lor 

esenţial deprimează plantele, reduce activitatea vitală. Un alt grup de metale (Pb, Cd, Hg), chiar în 

cantităţi neînsemnate, care depăşesc un anumit nivel, provoacă îngălbenirea frunzelor, apariţia unor 

pete mortificate, are loc mortificarea părţii periferice a frunzei sau a frunzei în întregime, care 

diminuează creşterea şi activitatea vitală a plantei. 

După cum am menţionat, sursa de plumb (Pb) o formează, în fond, gazele de eşapament ale 

automobilelor. Conţinutul de plumb în preajma automagistralelor şi a străzilor cu circulaţie intensă 

a transportului este de 5-20 de ori mai mare, decât normele administrabile. Poluarea mediului cu 

plumb rar provoacă simptome vizibile la plante. Problema constă în acumularea acestui element în 

plante şi consumarea posibilă a acestuia de către om şi animale [3, 13]. Cadmiul, împreună cu 

plumbul, mercurul şi arseniul, au fost atribuite de către organizaţia internaţională de ocrotire a 

sănătăţii la grupul metalelor grele prioritare – indicatoare ale impurificării mediului ambiant. Surse 

de intoxicare cu cadmiu se consideră smalţul metalelor şi substanţele colorante care se folosesc în 

industria textilă. Cadmiul lipseşte în organismul uman la naştere, dar se acumulează cu vârsta şi este 

legat de penetrarea acestuia din hrană, apă şi aer.     

Deteriorarea frunzelor începe de la apariţia unor puncte deschise, unor pete pe marginea foliolei 

şi pe urmă pe toată suprafaţa. Cu vremea foliola devine mai subţire, iar petele se transformă în necroze 

care se usucă şi cad, dându-i frunzei o imagine specifică. La sfârşit de vegetaţie pe frunzele multor 

specii, în zonele poluante putem constata trei tipuri de necroze: marginale, pe nervura principală şi între 

nervuri. În acelaşi timp, la plantele rezistente la poluanţi, la sfârşitul perioadei de vegetaţie, deteriorările 

se manifestă prin apariţia unor puncte şi pete mici clorotice sau necrotice sau nişte umflături mici 

provocate de grupuri de celule deteriorate ori influenţa poluanţilor se manifestă prin sucitul frunzelor, 

sucitul şi fasciaţia lujerilor, căderea de timpuriu a frunzelor, fructelor etc. (fig. 3.10). 
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La plantele nerezistente la poluanţi, deseori se îngălbenesc majoritatea frunzelor, 

concomitent cu apariţia necrozei marginale şi căderea lor prematură. Căderea frunzelor, după 

apariţia necrozelor se petrece când necrozele ocupă mai mult de jumătate din limbul foliar. La unele 

specii frunzele necrozate care ocupă 70-90% încă mult timp nu cad. Schimbarea caracteristică a 

culorii de toamnă nu se produce, mai ales, la speciile ale căror culoare de toamnă sunt cu reflexe 

roşiatice. Mai tare se expun factorilor poluanţi plantele care vieţuiesc în condiţii ecologice 

neprielnice – de-a lungul autostrăzilor şi solitar, cele din grupuri, scuaruri, parcuri, plantaţii de 

protecţie sunt mai protejate. 

 

3.3. Modificări ale aparatului foliar în legătură cu poluarea atmosferei 
 
 Poluanţii atmosferici influenţează, negativ şi depresant, metabolismul plantelor, în primul 

rând, creşterea şi dezvoltarea frunzelor. Frunzele, din toate organele plantei, sunt cele mai sensibile la 

poluanţii atmosferici, inclusiv la influenţa altor factori. Această proprietate a frunzelor se explică prin 

faptul că majoritatea proceselor fiziologice, foarte importante, se petrec în frunze care, totodată, sunt 

un centru de variabilitate şi plasticitate a organismului. Din aceste pricini, frunza, în diferite etape de 

dezvoltare, este un indicator bun pentru aprecierea influenţei a mai multor fitopoluanţi. Este stabilită 

dependenţa dezvoltării organelor asimilatoare de concentraţia şi durata acţiunii poluanţilor, dar 

influenţa negativă a poluanţilor asupra frunzelor la diferite specii de plante este diferită. Trebuie de 

menţionat faptul că în cantităţi mici sulfaţii şi unele metale grele (zinc, fier, cupru, magneziu etc.) 

participă activ la metabolismul plantelor. Acest lucru se justifică prin datele măsurărilor efectuate de 

noi asupra grosimii frunzelor, în dinamică, la toate 25 de specii luate în experiment (A 3.1). 

 Analizând aceste date, observăm că grosimea frunzelor la plantele din variantele cele mai 

poluate (Var. 2 şi Var. 3) este cu 27-40% mai mică decât la plantele martor şi în Var. 4. Această 

diferenţă se observă la următoarele specii: caisul comun, salcâmul alb, ulmul penat-rămuros, nucul 

comun, salcia albă, paltinul de munte, liliacul comun. În acelaşi timp, putem evidenţia specii la 

care, în condiţiile poluării Var. 2 şi Var. 3, grosimea limbului foliar este aceiaşi ca la martor, iar la 

multe specii în aceste condiţii grosimea frunzelor este şi mai mare decât la martor – arţarul 

american, paltinul de câmp, teiul cu frunza mare, teiul argintiu, platanul acerifoliu, plopul 

canadian, sofora japoneză, plopul piramidal (fig. 3.11). În perioada de dezvoltare (vegetaţie) 

grosimea limbului foliar la diferite specii, în condiţii ecologice diferite, variază foarte mult. La 

unele specii (plop piramidal) grosimea limbului foliar se micşorează în toate variantele şi la martor. 

La altele (sofora japoneză, taula Vanhutt) se măreşte la sfârşit de vegetaţie. 
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Totodată, se evidenţiază specii (ulm penat-rămuros, stejar pedunculat, plop canadian, 

forziţia intermediară, liliac comun), la care grosimea frunzelor se micşorează la sfârşit de vegetaţie 

în condiţii poluate, iar altele (catalpă specioasă, paltin de munte, soforă japoneză, iasomie de 

grădină) au tendinţa de a-şi mări grosimea limbului foliar în variantele poluate, în primul rând, 

grosimea epidermelor superioare şi inferioare. În legătură cu aceasta putem concluziona că asupra 

aparatului foliar acţionează negativ nu numai conţinutul de poluanţi din aer, ci însăşi frunzele au 

proprietăţile de a reţine praful, devenind purtătoare de poluanţi.  

Acest fenomen se evidenţiază bine la speciile cu frunzele gofrate, cleioase, pubescente: 

ulmul penat-rămuros, paltinul de câmp, teiul argintiu, catalpa specioasă, iasomia de grădină. Dacă 

comparăm grosimea frunzelor a diferitor specii cu martorul, în dinamică, atunci putem observa că la 

începutul perioadei de vegetaţie grosimea limbului foliar la plantele din variantele poluate este 

aceiaşi sau aproape de martor. Reacţia plantelor la acţiunea poluanţilor gazoşi din atmosferă, în 

majoritatea cazurilor, decurge în două faze: în prima fază se măreşte activitatea funcţiilor adaptive, 

pentru faza a doua este caracteristică inhibarea metabolismului. De interdependenţa acestor două 

faze depinde, în mare măsură, nivelul de rezistenţă la fitopoluanţi.   

La plantele lemnoase, frunzele se disting printr-o mare diversitate. Chiar pe acelaşi arbore, 

în funcţie de locul amplasării în coroană, frunzele se deosebesc după structura morfo-anatomică. 

Aceasta se referă, în primul rând, la indicii anatomici cantitativi – numărul de stomate, mărimea 

celulelor etc. Cu cât mai sus se situează frunza în coroană, cu atât celulele mezofilului şi epidermei 

sunt mai mici, iar stomate sunt mai multe (legea lui Зелинский) [59].  

În acelaşi timp structura anatomică a frunzelor la plante pe aceleaşi terenuri puţin se 

schimbă în perioada de vegetaţie aceasta, în mare măsură, fiind conservativă. Dar, anume structura 

anatomică a frunzelor, în cea mai mare măsură, reflectă complexitatea adaptărilor structurale, care 

corespunde funcţiilor: de fotosinteză, transpiraţie, schimbului de gaze, ceea ce o demonstrează 

elocvent plasticitatea acestui organ. Structura anatomică a frunzei este strâns corelată cu funcţiile 

fiziologice pe care le îndeplinesc. Adaptarea plantelor la condiţiile de mediu este determinată de 

posibilitatea sistemului reglator care asigură stabilitatea funcţiilor de schimb.  

Sistemul de reglare poate, în diferite condiţii, inhiba dezvoltarea şi creşterea ţesuturilor şi 

structurilor, pe de o parte şi intensificarea proceselor fiziologice, pe de altă parte sau conservarea 

metabolismului. Formarea structurală a organelor la plante este în funcţie de particularităţile 

regimului de temperatură, lumină, apă, asigurarea cu substanţe nutritive şi de conţinutul gazelor în 

atmosferă [171]. Mulţi cercetători evidenţiază forma anatomică de rezistenţă a plantelor la poluanţii 

atmosferici [206, 214, 215]. 
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Quercus robur - Stejar pedunculat 

Acer platanoides - Paltin de câmp 

Populus canadensis - Plop canadian 

 



121 

 

Acer negundo - Arţar american 

Ulmus pinnato-ramosa - Ulm penat-
rămuros 

Salix alba - Salcie albă 
Fig. 3.11. Dinamica grosimii frunzelor la plantele model în perioada de vegetaţie pe anii de studiu; 

- plantele din var. 2 (str. Uzinelor 1); - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
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Această formă de adaptaţie (rezistenţă) o numesc pasivă [170]. Sub influenţa poluanţilor 

atmosferici la plante apar schimbări structurale de tip xeromorf: frunze mai mici, micşorarea 

grosimii lor, mărirea densităţii ţesuturilor, îngroşarea epidermei şi membranelor acesteia, sporirea 

gradului de nervaţiuni [154]. Aceste schimbări poartă, în majoritatea cazurilor, un caracter 

cantitativ.  

Una din funcţiile de adaptare a plantelor la poluanţii atmosferici sunt schimbările anatomice 

care se produc în frunze sub acţiunea acestor poluanţi. După structura anatomică a frunzei la 

plantele lemnoase se poate judeca şi despre rezistenţa unei sau cutării specii la poluarea aerului 

atmosferic pentru că aceasta, într-o măsură mai mare, oglindeşte complexul de adaptabilitate şi 

corespunde pe deplin funcţiilor de fotosinteză, transpiraţie, schimbului de gaze, şi îndeosebi 

demonstrează clar plasticitatea acestui organ. Adaptarea organismului la condiţiile mediului este 

determinată de posibilităţile sistemului de reglare, ce asigură stabilitatea funcţiilor de schimb. 

Cercetările noastre privind influenţa poluanţilor asupra structurii morfoanatomice a 

frunzelor au demonstrat că caracterele calitative nu sunt supuse schimbărilor. Toate plantele, 

analizate din punct de vedere anatomic, au o structură bifacială, mezofilul cărora conţine parenchim 

palisadic şi parenchim lacunos. S-au comparat structurile anatomice ale frunzelor de la plantele 

model din Var. 2 (una din cele mai poluate zone – CET-1; autotransport, intersecţia a trei 

magistrale) şi martor (Parcul ”Dendrariu”), care sunt prezentate în fig. 3.12. La toate speciile ţesutul 

protector constă dintr-un strat de celule ale epidermei, acoperite de cuticulă. Epiderma superioară 

este puţin mai groasă decât cea inferioară. 

Suportă schimbări caracterele cantitative anatomice, caracterul şi gradul cărora diferă de la o 

specie la alta. La caisul comun, salcâmul alb, ulmul penat-rămuros, salcia albă, chiar la începutul 

perioadei de vegetaţie se observă o micşorare a parenchimului palisadic, în comparaţie cu martorul, 

micşorarea se păstrează până toamna. La liliacul comun, spireea Vanhutt, forziţia intermediară 

această micşorare a limbului foliar se observă la mijlocul perioadei de vegetaţie. La celelalte specii 

se observă şi o slabă creştere a grosimii frunzelor care atestă trecerea plantelor prin prima fază când 

se măreşte activitatea funcţiilor adaptative ca reacţie a plantelor la acţiunea poluanţilor gazoşi. 
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 Acer negundo L. - Arţar american (măr. 10 x 20) 

 

 
Aesculus hippocastanum L. - Castan porcesc (măr. 10 x 20) 

 
Phyladelphus coronarius L. - Iasomie comună (măr. 10 x 20) 
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Catalpa speciosa Ward. - Catalpa specioasă (măr. 10 x 20) 

 

 
Betula pendula Roth. - Mesteacăn alb (măr. 10 x 20) 

 

 
Acer platanoides L. - Paltin de câmp (măr. 10 x 20) 
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Acer pseudoplatanus - Paltin de munte (măr. 10 x 20) 

 

Platanus acerifolia Willd. - Platan acerifoliu (măr. 10 x 20) 
 

Populus canadensis Moench. - Plop canadian (măr. 10 x 20) 
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Populus pyramidalis  Rozier. - Plop piramidal (măr. 10 x 20) 
 

Sophora japonica L. - Soforă japoneză (măr. 10 x 20) 
 

Sorbus aucuparia L. - Sorb de munte (măr. 10 x 20) 
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Spiraea vanhouttei Zabel. - Taulă Vanhutt (măr. 10 x 20) 

 

Tilia tomentosa Moench. - Tei argintiu (măr. 10 x 20) 

Fig. 3.12. Structura anatomică a frunzelor la plantele model din var. 2 şi martor; 

- plantele var. 2 (str. Uzinelor 1), - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
 

Este cunoscut faptul că ponderea principală în procesul de fotosinteză îi revine ţesutului 

palisadic. Parenchimul palisadic, care este alcătuit din celule alungite, dispuse compact, paralele 

una faţă de alta şi perpendicular pe epidermă, conţine 70-80% din numărul total al cloroplastelor 

frunzei. Cercetările efectuate în două sondaje (var. 2 şi martor) privind analiza secţiunii transversale 

a frunzelor, prelevate în a doua perioadă de vegetaţie, au arătat că în locaţia poluată la majoritatea 

speciilor au loc schimbări în grosimea parenchimului palisadic şi lacunos şi a grosimii epidermei 

atât a celei superioare, cât şi celei inferioare (fig. 3.12). La unele din plantele model, care cresc în 
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condiţii de acţiune mai mare a fitotoxinelor, ţesuturile limbului foliar se îndesesc, se măreşte 

grosimea ţesutului palisadic, iar spaţiile intercelulare se micşorează. Vizual, la microscop, aceasta 

se observă la: arţarul american, catalpa specioasă, plopul canadian, plopul piramidal, sofora 

japoneză, teiul argintiu etc., iar la altele – castanul porcesc, paltinul de munte, platanul acerifoliu, 

grosimea ţesutului palisadic este mai mică decât la martor.  

Stomatele joacă un rol foarte important în ceea ce priveşte rezistenţa plantelor la poluanţii 

atmosferici. Mulţi autori [52, 358] menţionează variaţia numărului de stomate la plante în condiţii 

de poluare a mediului. Stomatele îndeplinesc două funcţii principale – transpiraţia şi schimbul de 

gaze. Micşorarea numărului de stomate pe unitate de suprafaţă a frunzei la unele specii în mediu 

poluat ajută planta şi odată cu micşorarea schimbului de gaze se micşorează şi pătrunderea în 

mezofil a gazelor toxice. În egală măsură şi creşterea numărului de stomate la unele din specii poate 

favoriza eliminarea mai rapidă a acestor gaze din frunze [130]. Alţi autori [170, 171, 358] au 

demonstrat că numărul stomatelor nu corelează cu rezistenţa plantelor la poluanţii gazoşi. 

Micşorarea sau mărirea numărului de stomate ca atare nu asigură speciilor rezistenţa la gaze. Rolul 

hotărâtor în adaptarea plantelor la poluanţii gazoşi o are capacitatea de a regla nivelul schimbului de 

gaze prin schimbarea dimensiunilor aperturii stomatelor şi capacitatea protoplasmei de a se opune 

acţiunii toxice a poluanţilor. 

Dintre plantele cercetate cu diferit grad de poluare, numai la caisul comun, ulmul penat-

rămuros şi castanul porcesc dimensiunile stomatelor se micşorează, la celelalte specii acestea 

rămân fără schimbare. Cel mai mare număr de stomate a fost evidenţiat la – stejarul pedunculat, 

arţarul american, catalpa specioasă, liliacul comun, iar cel mai mic – la iasomia de grădină, plopul 

canadian, teiul argintiu, mesteacănul alb. La 13 din cele 25 specii de foioase cercetate în condiţiile 

poluate ale atmosferei, numărul stomatelor se micşorează, iar la caisul comun, teiul argintiu, 

trandafirul «Ciclamen», numărul stomatelor rămâne aproape constant.  

Se măreşte numărul stomatelor în condiţiile de poluare a atmosferei la – mesteacănul alb, 

ulmul penat-rămuros, forziţia intermediară, înseamnă că la speciile mai puţin rezistente, situaţie 

care o atestă şi alţi autori [205, 256, 258], deteriorările frunzelor sunt legate de pătrunderea gazelor 

toxice în mezofil prin stomate, iar la frunzele tinere prin cuticulă şi epidermă. De facto, sunt legături 

directe între unele particularităţi în structura frunzei şi rezistenţă. Sporirea rezistenţei plantelor la 

fitopoluanţi creşte, datorită unui înveliş gros al cuticulei şi parenchimului lacunos mai compact 

(spaţii intercelulare sau lacune mai mici), existenţei stratului de perişori (trihomi), altor formaţiuni 

şi structurii izodiametrice a frunzei. 
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   Tabelul 3.12.  
Numărul stomatelor şi dimensiunile acestora la frunzele arborilor model, (µm) 

 
Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Martor  

Specia numărul 
stomatelor 

dimensiunea 
stomatelor 

numărul 
stomatelor 

dimensiunea 
stomatelor 

numărul 
stomatelor 

dimensiunea 
stomatelor 

numărul 
stomatelor 

dimensiunea 
stomatelor 

numărul 
stomatelor 

dimensiunea 
stomatelor 

Cais comun 52 6x5 52 6x5 35 5x5 54 6x5 52 7x6 
Salcâm alb + 2x2 + 2x2 + 2x2 + 2x2 + 2x2 
Mesteacăn alb 21 6x4 20 7x5 28 7x4 26 7x5 16 7x5 
Ulm penat-rămuros 46 6x5 53 6x5 38 6x5 43 5x4 41 7x5 
Stejar pedunculat - - 50 5x4 83 6x4 86 5x3 123 5x3 
Salcie albă 42 4x3 39 4x3 - - 46 6x3 46 4x3 
Catalpa specioasă 55 5x4 69 4x3 - - 61 4x3 76 4x3 
Castan porcesc 24 5x2 32 4x2 26 5x2 31 4x2 48 5x4 
Arţar american 86 3x2 86 3x2 52 3x2 63 3x2 99 3x2 
Paltin de câmp 34 3x2 43 3x2 35 3x2 34 3x2 54 3x2 
Paltin de munte - 4x3 - 4x3 - 3x2 + 4x3 + 4x3 
Tei cu frunza mare 24 6x4 20 5x3 21 5x3 21 5x3 48 5x4 
Tei argintiu 20 5x3 20 4x2 25 4x3 20 5x3 19 5x3 
Nuc comun 33 6x4 28 5x4 26 6x4 26 6x4 40 6x4 
Platan acerifoliu 40 6x6 41 7x5 35 7x5 40 7x5 36 7x5 
Scoruş de munte 17 7x5 16 7x5 15 7x5 17 6x5 27 7x5 
Sofora japoneză + 3x2 - 3x2 - 3x2 - 3x2 - 3x2 
Plop canadian 19 6x5 22 6x5 27 6x5 26 6x5 21 6x5 
Plop piramidal 21 7x5 27 8x6 29 6x5 22 8x6 45 6x5 
Hibiscus de Siria 38 5x4 - - 41 6x6 - - 82 5x4 
Trandafir 
«Ciclamen» 11 8x6 11 7x6 16 8x6 14 8x5 15 8x6 
Liliac comun 50 4x3 40 4x3 52 4x3 45 5x4 75 4x3 
Taulă Vanhutt 39 3x2 38 3x2 39 3x2 48 3x2 46 3x2 
Forziţia 
intermediară 34 5x3 22 5x3 32 5x3 44 6x3 26 5x3 
Iasomie de grădină 16 6x5 22 5x4 13 6x5 15 6x5 16 6x5 
Notă: + - stomatele sunt amplasate adânc. 
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Parenchimul lacunos din celule izodiametrice şi spaţii mari intercelulare, existenţa 

stomatelor pe ambele feţe ale frunzei, cuticula subţire – toate acestea sunt caracteristice 

speciilor de plante nerezistente la fitopoluanţi. 

Poluarea atmosferică acţionează şi asupra nervaţiunii frunzelor. Lamina frunzei este 

străbătută în diferite direcţii de nervuri simple sau ramificate. În nervuri sunt dispuse vasele 

conducătoare şi fibrele mecanice şi acest sistem îndeplineşte funcţia de conducere a apei cu 

săruri minerale şi a sevei eliberate. Plantele, cu un sistem de nervaţiuni bine dezvoltat, sunt 

capabile să restabilească repede rezervele de apă ale frunzei şi să le menţină în stare de 

turgescenţă. 

 
Catalpa speciosa Ward. – Catalpă specioasă 

 
Acer negundo L. - Arţar american 
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Acer platanoides L. - Paltin de câmp 

 
Populus canadensis Moench. - Plop canadian 

 
Tilia tomentosa Moench. - Tei argintiu 
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Robinia pseudacacia L. - Salcâm alb 

Fig. 3.13. Lungimea nervurilor la plantele model după variante în anii de investigaţii. 

 

Analizând datele din A 3.2, putem confirma că nici la una dintre specii, prelevate în 

analiză, nu este evidenţiată micşorarea lungimii nervurilor, în legătură cu poluarea 

atmosferică. Din diagramele prezentate în fig. 3.13 putem constata că la majoritatea speciilor, 

din variantele mai poluate (Var. 2, Var. 3) şi martor, lungimea nervurilor corelează cu 

condiţiile ecologice ale anului, fiind în acelaşi timp, la majoritatea speciilor, caisul comun, 

ulmul penat-rămuros, catalpa specioasă, platanul acerifoliu, paltinul de câmp, plopul 

canadian, plopul piramidal, teiul argintiu, salcâmul alb – mai mare decât în alte variante şi 

martor. 

 

3.4. Influenţa poluanţilor asupra creşterii şi dezvoltării plantelor 
 

Creşterea anuală a arborilor şi arbuştilor este un indice integral ce reflectă starea 

funcţională a plantei. Asupra creşterii influenţează atât factorii meteorologici, cât şi poluanţii, 

fapt ce permite folosirea creşterii anuale în calitate de indicator al mediului de trai. La arborii 

model din sondajele cercetate se identifică o micşorare vădită a creşterii anuale faţă de martor 

(tab. 3.13). Mai mică este creşterea medie anuală în sectoarele mai poluate (Var. 2 şi Var. 3), 

care constituie 16-34,0% faţă de martor la molidul înţepător, forziţia intermediară, taula 

Vanhutt, liliacul comun, plopul piramidal. În sondajele mai puţin poluate (Var. 1 şi Var. 4), 

creşterea medie anuală este mai mare şi constituie la speciile cercetate 37-94% faţă de martor.  
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              Tabelul 3.13.  
 

Creşterea medie anuală a arborilor model faţă de martor, (%) 
 

Specia Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 

Molid comun 84,9 47,4 49,3 83,1 
Molid înţepător 75,5 25,6 - 81,7 
Pin negru 71,5 37,4 46,7 90,1 
Cais comun 110,6 45,0 48,9 78,4 
Salcâm alb 64,8 59,8 74,9 78,2 
Mesteacăn alb 88,8 53,7 73,6 80,5 
Ulm penat-rămuros 74,2 38,7 83,2 62,9 
Stejar pedunculat 41,7 36,5 67,8 70,6 
Salcie albă 83,0 49,3 58,0 79,9 
Catalpa specioasă 63,4 70,8 48,9 78,5 
Castan porcesc 59,2 48,7 49,4 90,2 
Arţar american 64,8 47,4 57,1 81,6 
Paltin de câmp 39,6 57,2 45,7 62,8 
Paltin de munte 52,4 50,8 50,0 69,1 
Tei pucios 47,6 40,0 54,9 61,8 
Tei argintiu 56,4 49,1 64,7 70,3 
Nuc comun 65,5 67,4 59,3 94,1 
Platan acerifoliu 79,8 48,9 50,4 67,1 
Scoruş de munte  51,8 40,4 41,6 53,8 
Sofora japoneză 64,8 64,4 65,5 92,2 
Plop canadian 59,4 39,5 63,0 90,6 
Plop piramidal 50,9 29,8 37,1 66,9 
Hibiscus de Siria 82,8 - 49,6 - 
Trandafir «Ciclamen» 96,6 44,2 57,9 66,6 
Liliac comun 62,5 32,1 35,2 78,5 
Taula Vanhutt 36,4 25,3 36,9 76,0 
Forziţia intermediară 67,2 15,7 34,0 88,0 
Iasomie de grădină 114,7 47,4 47,1 90,0 

 

Unele specii (iasomia de grădină, caisul comun) chiar depăşesc cu 10-15% creşterea 

medie anuală a speciilor similare din martor (tab. 3.13). Acestă concluzie o fac mai mulţi autori 

[40, 171, 313]. 

Creşterile la plantele lemnoase, în diferiţi ani, nu sunt constante şi sunt corelate la 

condiţiile climatice, în primul rând, cu asigurarea umidităţii în prima perioadă de vegetaţie. 

Condiţiile climatice, intercalate cu factorii poluanţi, exercită o influenţă esenţială asupra 

creşterilor în diferite variante şi ani diferiţi. Din această cauză, creşterile la speciile sensibile 

la factorii poluanţi sunt de 20-50% faţă de martor, chiar şi în Var. 1 şi Var. 4 mai puţin 

poluate, la speciile puternic rezistente creşterile ating 60-80% faţă de martor, iar la unele 
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specii, după cum am menţionat mai sus, creşterile le depăşesc pe cele de la martor. În figurile 

3.14 - 3.15 sunt prezentate diagramele creşterilor medii anuale la unii arbori model, în 

procente, faţă de martor. 

Din analiza datelor statistice, redate în A 3.3, tab. 3.13 şi diagrame (fig. 3.14 şi 3.15) 

pot fi deduse următoarele concluzii: 

1. Din 28 de specii analizate numai la două (caisul comun, iasomia de grădină) 

creşterile medii la una din variante (Var. 1) sunt mai mari decât la martor (110,6% şi 114,7%, 

respectiv;  

2. Creşterile medii anuale la arborii de toate speciile din Var. 2 şi Var. 3 sunt cu mult 

mai mici decât la arborii martor; 

3. La majoritatea speciilor, creşterile medii anuale sunt aproape egale în condiţiile Var. 

1 - Var. 4 şi Var. 2 - Var. 3. 

 

 
 

Fig. 3.14. Creşterile medii anuale ale arborilor model, în %, faţă de martor (100%), Var. a. 



135 

 

Fig. 3.15. Creşterile medii anuale ale arborilor model, în %, faţă de martor (100%), Var. b. 

 

Concluziile deduse, în baza examinării creşterilor anuale la plantele model, ne dau 

posibilitatea să folosim acest indicator la prognozarea nivelului de poluare a aerului – ca 

specii tehnogene. Sub influenţa poluanţilor atmosferici are loc schimbarea ritmului fazelor 

fenologice. După datele unor autori [345], devierile de toamnă a fazelor fenologice sunt mai 

esenţiale, decât cele de primăvară şi ca rezultat are loc micşorarea perioadei de vegetaţie a 

arborilor şi arbuştilor care cresc în condiţii de mediu poluat. Una din pricinile acestui fenomen 

este capacitatea aparatului de asimilare de a acumula poluanţii, cantitatea cărora atinge 

mărimi critice la diferite specii în perioade diferite şi cauzează căderea timpurie a frunzelor. 

Investigaţiile noastre privind durata medie a perioadei de vegetaţie la plantele 

rezistente la factorii poluanţi este de la 93% de creştere faţă de martor – la caisul comun, până 

la 99% la ulmul penat-rămuros, iar la plantele sensibile la factorii poluanţi aceste cifre sunt de 

la 80% de creştere faţă de martor la scoruşul de munte, până la 92% la forziţia intermediară 

(tab. 3.14). Diferenţa în durata medie a perioadei de vegetaţie la speciile din variantele cu 

factori poluanţi faţă de martor este de 2 zile la ulmul penat-rămuros şi până la 18 zile la salcia 

albă – specii care sunt rezistente la mediul poluant şi de la 20 de zile la forziţia intermediară 

până la 40 zile la scoruşul de munte – specii sensibile la fitopoluanţi. 
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Perioada activă a speciilor «puternic rezistente» la factorii poluanţi (cais comun, 

salcâm alb,  ulm penat rămuros, arţar american, soforă şaponeză) se extinde 232 de zile la 

martor şi 221 zile în Var. 2 (cea mai poluată), diferenţa fiind numai de 11 zile, iar la speciile 

sensibile («slab rezistente») la factorii poluanţi, durata perioadei active de vegetaţie durează 

228 zile la martor şi 206 zile – la speciile din Var. 2, diferenţa fiind de 22 de zile. 

 
                 Tabelul 3.14.   

 
Durata medie a menţinerii frunzelor pe arborii model, (zile) 

 
Specia Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Martor 

Cais comun 216 212 231 215 229 
Salcâm alb 213 220 219 213 232 
Mesteacăn alb 236 215 247 241 251 
Ulm penat-rămuros 224 235 229 220 237 
Stejar pedunculat 231 238 257 251 243 
Salcie albă 253 233 242 234 251 
Catalpa specioasă 193 174 180 191 199 
Castan porcesc 213 175 174 183 197 
Arţar american 216 211 212 211 218 
Paltin de câmp 218 213 211 209 213 
Paltin de munte 217 205 201 197 211 
Tei pucios 211 - 203 199 222 
Tei argintiu 210 201 202 193 219 
Nuc comun 201 199 197 191 207 
Platan acerifoliu 235 237 239 231 243 
Scoruş de munte 247 208 211 201 258 
Sofora japoneză 208 217 219 211 225 
Plop canadian 210 216 217 214 231 
Plop piramidal 221 223 227 222 237 
Hibiscus de Siria 191 - 185 - 199 
Trandafir «Ciclamen» 243 247 239 232 252 
Liliac comun 229 233 237 231 247 
Taula Vanhutt 253 229 239 247 258 
Forziţie intermediară 227 211 217 221 231 
Iasomie de grădină 223 219 221 217 229 

 

Pentru aprecierea stării generale a plantelor în zonele poluate se aplică gradaţia 

propusă de Н.П. Красинский [205] şi modificată de Ю.З. Кулагин [214], care poate fi 
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folosită în cazul în care plantele sunt supuse poluării episodice, dar starea lor vizuală 

corespunde normelor. 

Actualmente, mai recunoscut şi folosit este conceptul ecologic sau preadaptiv de 

rezistenţă, propus de Ю.З. Кулагин [217] care se explică în felul următor. Aerul atmosferic 

poluat este un factor specific de origine antropogenă. Referitor la acest factor, plantele nu 

posedă proprietăţi şi acomodări speciale, care ar fi apărut în procesul evoluţiei, de aceea, în 

condiţiile poluării, acestea încep să dezvolte mecanisme preadaptive. Protejarea de la 

fitotoxine este efectuată la diferite specii în mod diferit. 

De facto, după rezistenţă, sunt evidenţiate trei categorii de plante: rezistente, slab 

rezistente şi nerezistente. Drept criteriu de rezistenţă, unii autori propun dimensiunile suprafeţei 

necrozei, în procente, faţă de suprafaţa frunzei, alţii – rezistenţa o egalizează cu vitalitatea în 

condiţii nocive. În afară de aceasta, pot fi folosiţi aşa indici, ca scăderea germinării seminţelor, 

energiei de creştere şi roadei, unele proprietăţi fiziobiochimice şi anatomomorfologice. В.П. 

Тарабрин [332] a propus o scară cu şase puncte pentru aprecierea stării plantelor în zonele cu 

mediul permanent poluat, cu emisii mari de fum, praf, sulfaţi şi metale grele. 

Pentru a răspunde la complicitatea mediului poluat în or. Chişinău, care se agravează 

concomitent cu schimbările climatice, noi am propus o gradaţie specială, care permite 

aprecierea rezistenţei speciilor de plante lemnoase care deja, cresc în diferite tipuri de spaţii 

verzi ale oraşului şi care poate fi folosită la elaborarea asortimentelor de arbori şi arbuşti 

pentru amenajare în diferite zone ale oraşului (tab. 3.15). 

                                                              Tabelul 3.15.  
 

Scara de apreciere a rezistenţei plantelor lemnoase la poluanţii atmosferici 
 

Starea plantelor Nivelul de 
rezistenţă, puncte 

Frunzele, de mărimi normale, nu sunt afectate. În coroană nu sunt lăstari şi 
crengi uscate. Axul fără afectări. Creşterea în limitele normei. 

5 

Frunzele, de mărimi normale, sunt parţial afectate. În coroană nu sunt 
crengi uscate. Axul nu este afectat. Creşterea în limitele normei.  

4 

Frunzele sunt de mărimi diferite şi puternic afectate. Lăstarii tineri se 
fasciază. Creşterea este redusă. 3 

Frunzele sunt puternic afectate, în majoritatea lor sunt mai mici. Creşterea 
în «rozetă». Axul deteriorat cu ulceraţii. Coroana slab ramificată.  2 

Frunzele puternic afectate, mici, deseori deteriorate. Se usucă ramurile de 
schelet, la baza lor apar lăstari din mugurii dorminzi. Creşterea este foarte 
redusă, numai pe unele ramuri. 

1 

Coroana este supusă unei uscări masive. Ritidomul crapă şi cade. Nu-i 
creştere. Nu are loc lăstărirea de la cioată. 0 
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Această scară care se bazează pe observaţii vizuale ne-a permis să evaluăm rezistenţa 

plantelor în toate variantele şi să apreciem rezistenţa plantelor lemnoase în diferite condiţii 

ecologice (tab. 3.16). 

Tabelul 3.16.  
 

Rezistenţa plantelor lemnoase prelevate în experienţă, (puncte)  
 

Specia Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Martor 
Molid comun 3-2 2 2 3 4 
Molid înţepător 4-5 4-3 4-3 5-4 5 
Pin negru 5 5-4 5-4 5 5 
Cais comun 5 5-4 5-4 5 5 
Salcâm alb 5 5-4 5 5 5 
Mesteacăn alb 3 3-2 3-2 3-2 4-3 
Ulm penat-rămuros 5 5 5-4 5 5 
Stejar pedunculat 5 5-4 5 5 5 
Salcie albă 5 5-4 5-4 5 5 
Catalpa specioasă 5-4 4 4 4-3 4 
Castan porcesc 3 3 3-2 4 5-4 
Arţar american 5 5 5-4 5 4 
Paltin de câmp 5-4 4-3 4-3 5-4 5 
Paltin de munte 5-4 4-3 4 5-4 5 
Tei cu frunza mare 5-4 4-3 4 5-4 5 
Tei argintiu 5-4 4-3 4-3 5-4 5 
Nuc comun 5-4 4 4 5-4 5 
Platan acerifoliu 4 4-3 4-3 4 5-4 
Scoruş de munte 3 2-1 3-2 3 3 
Sofora japoneză 5 5 5-4 5 5 
Plop canadian 5 5 4 5 5 
Plop piramidal 5-4 5-4 4 5-4 5-4 
Hibiscus de Siria 5-4 4 4 5 5 
Liliac comun 5 5-4 5-4 5 5 
Taulă Vanhutt 5 5-4 5-4 5 5 
Forziţia intermediară 4-3 4-3 4-3 4 4 
Iasomie de grădină 3 4-3 3 3 5-4 
Trandafir «Ciclamen» 5 5-4 5-4 5 5 
 

Efectuând prelucrarea statistică a datelor ştiinţifice, am obţinut potenţialul de 

rezistenţă a plantelor lemnoase, prelevate în experienţă (fig. 3.16). 
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Fig. 3.16. Scara potenţialului de rezistenţă a plantelor model 

”0” - cel mai mic nivel de rezistenţă; ”5” - cel mai mare nivel de rezistenţă 

 

După datele obţinute în rezultatul investigaţiilor multianuale, aprecierea vizuală a 

rezistenţei plantelor lemnoase, în diferite zone ale or. Chişinău, cu un mediu ecologic diferit, 

aprecierea potenţialului de rezistenţă a plantelor lemnoase, prelevate în experienţă, am stabilit 

următoarea repartizare a plantelor model: 

 - specii «slab rezistente» la factorii poluanţi (până la 4 puncte): molid comun, 

mesteacăn alb, platan acerifoliu, castan porcesc, scoruş de munte, forziţia intermediară, 

iasomie de grădină; 
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 - specii «moderat rezistente» (4-4,5 puncte): molid înţepător, paltin de câmp, paltin 

de munte, tei cu frunza mare, tei argintiu, nuc comun, catalpa specioasă, plop piramidal, 

hibiscus de Siria; 

 - specii «puternic rezistente» (mai mult de 4,5): pin negru, cais comun, salcâm alb, 

ulm penat-rămuros, salcie albă, arţar american, sofora japoneză, stejar pedunculat, plop 

canadian, liliac comun, taula Vanhutt, trandafir «Ciclamen». 

 

3.5. Concluzii la capitolul 3 
 

 1. Teritoriul or. Chişinău, fitocenozele oraşului, se află sub o acţiune permanentă a 

poluanţilor atmosferici cu un spectru foarte larg şi o tendinţă de creştere anuală până la 20%. 

 2. Arborii şi arbuştii – care formează carcasa fitocenozelor silvice şi a ecosistemelor 

artificiale a spaţiilor verzi, sunt ”acumulator” activi ai poluanţilor, care influenţează negativ şi 

depresant metabolismul plantelor, diferit – de la specie la specie. 

 3. Grosimea limbului foliar poate servi ca indicator al concentraţiei şi duratei acţiunii 

poluanţilor, în funcţie de concentraţia şi durata diferită a acţiunii poluanţilor la diferite specii; 

la unele – grosimea frunzelor, în variantele cele mai poluate, este mai mică cu 27-40% faţă de 

martor (caisul comun, salcâmul alb, ulmul penat-rămuros, nucul comun, salcia albă, paltinul 

de munte, liliacul comun); la altele – grosimea frunzelor, în variantele cele mai poluate este 

aceiaşi ca la martor ori este chiar şi mai mare (stejarul comun, paltinul de câmp, teiul cu 

frunza mare, teiul argintiu, platanul acerifoliu, plopul canadian, sofora japoneză, arţarul 

american). 

 4. Sub acţiunea poluanţilor atmosferici, în frunze se petrec schimbări anatomice, mai 

mari sau mai mici, în funcţie de gradul de adaptare. La arţarul american, catalpa specioasă, 

plopul canadian şi plopul piramidal, ţesuturile limbului frunzelor se îndesesc, se măreşte 

grosimea ţesutului palisadic, iar spaţiile intercelulare se micşorează. La castanul porcesc, 

paltinul de munte, platanul acerifoliu – grosimea ţesutului palisadic este mai mică decât la 

martor. 

 5. Plantele, cu un sistem de nervaţiuni bine dezvoltat, sunt capabile să restabilească 

rezervele de apă ale frunzei şi să le menţină în stare de turgescenţă. La caisul comun, ulmul 

penat-rămuros, catalpa specioasă, platanul acerifoliu, paltinul de câmp, plopul canadian, 

plopul piramidal, teiul argintiu, salcâmul alb – lungimea nervurilor în variantele mai poluate 

(var. 2 şi var. 3) este mai mare, decât lungimea nervurilor în variantele mai puţin poluate şi 

martor. 
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 6. Creşterea anuală a plantelor lemnoase este un indiciu integral, ce reflectă starea 

funcţională a plantei. Creşterile medii anuale sunt, în toate variantele, mai mici decât la 

martor. La speciile mai slab rezistente la fitopoluanţi, creşterile înregistrează 20-50% faţă de 

martor (mai puţin, în variantele 2 şi 3, cele mai poluate); creşterile la plantele rezistente la 

fitopoluanţi ating 60-80% faţă de martor. 

 7. Grosimea frunzelor, lungimea nervurilor, structura anatomică a limbului foliar şi 

creşterea medie anuală pot servi ca indicator integral, ce reflectă starea funcţională a plantei şi 

nivelul de poluare a mediului. 

 8. Scara de apreciere a rezistenţei plantelor lemnoase la fitopoluanţi, elaborată şi 

propusă de noi, ne-a permis stabilirea potenţialului de rezistenţă a plantelor lemnoase, 

prelevate în experienţe, după următoarea repartizare: 

 - specii «slab rezistente» la fitopoluanţi: molidul comun, mesteacănul alb, platanul 

acerifoliu, castanul porcesc, scoruşul de munte, forziţia intermediară, iasomia de grădină; 

 - specii «moderat rezistente»: molidul înţepător, paltinul de câmp, paltinul de munte, 

teiul cu frunza mare, nucul comun, catalpa specioasă, plopul piramidal, hibiscusul de Siria, 

liliacul comun,; 

 - specii «puternic rezistente»: pinul negru, caisul comun, salcâmul alb, ulmul penat-

rămuros, salcia albă, arţarul american, sofora japoneză, stejarul pedunculat, plopul 

canadian, taula Vanhutt, trandafirul «Ciclamen». 
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4. CAPACITATEA DE ACUMULARE A POLUANŢILOR ATMOSFERICI LA 

PLANTELE LEMNOASE 

 
Unul dintre factorii de importanţă majoră în aprecierea mediului şi al calităţii vieţii 

este calitatea aerului.  

Directiva 2004/107/CE Parlamentului European şi al Consiliului din 15 decembrie 

2004 stipulează: – ”Probele ştiinţifice demonstrează că arseniul, cadmiul, nichelul şi unele 

hidrocarburi aromatice policlice sunt agenţi cancerigeni, genotoxici pentru om şi că nu există 

un prag identificabil, sub care aceste substanţe nu prezintă risc pentru sănătatea umană. 

Efectul lor asupra sănătăţii umane şi a mediului se produce prin concentraţiile din aerul 

înconjurător şi prin depuneri…”.  

În Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2008 

(3) – ”Se impune revizuirea în mod substanţial astfel, încât să includă ultimele descoperiri din 

domeniul sănătăţii şi cel al ştiinţei… ”privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului 

înconjurător, a valorilor-limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, pulberi, 

suspensii şi plumbul din aerul înconjurător.  

Plantele, în general, iar cele leguminoase, în special, sunt capabile să absoarbă diferiţi 

poluanţi din atmosferă – anhidrida sulfuroasă [129, 130, 167, 214, 257, 329], clorul [168], 

fluorul [26, 335], oxizii de azot şi amoniac [251], ozonul [82],  fenoli [185]. Poluanţii sunt 

concentraţi în frunze, dar pot fi deplasaţi în lăstari, sistemul radicular şi pot să pătrundă în sol 

[167] şi să influenţeze mersul normal al fotosintezei [99] şi a regimului hidric [319]. Datorită 

capacităţii de absorbţie a poluanţilor atmosferici, pădurile şi spaţiile verzi joacă un rol igieno-

sanitar foarte important. 

Pentru fiecare specie este caracteristic pragul de absorbţie şi depozitare a fitotoxinelor. 

Astfel, putem afirma că în procesul elaborării asortimentului de plante lemnoase, pentru 

crearea zonelor verzi urbane, este necesar să se ia în consideraţie nu numai capacitatea de 

rezistenţă la factorii de mediu, specifici oraşului, inclusiv şi toxicitatea aerului, dar şi 

capacitatea de absorbţie a poluanţilor, a funcţiilor acestora de bioacumulare [44].  

În prezent, sunt recomandări care vizează speciile dendrologice cu capacitate ridicată de 

rezistenţă şi acumulare a anhidridei sulfuroase [129, 130, 214, 259], ozonului [82], fenolului 

[168,185], clorului [168], amoniacului şi oxizilor de azot [251, 360], fluorului, mai puţin despre 

influenţa oxidantă a oxizilor de sulf şi permanganatului de kaliu [98, 259, 319] şi mai puţin de 

acumulare a bioxidului de sulf şi metalelor grele [28, 39, 265, 307, 308, 326, 327, 357].  
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Pentru a prognostica nivelul bioacumulărilor unei fitocenoze (arboret, spaţiu verde, fâşie 

de protecţie etc.), este necesar de a cunoaşte diferenţele specifice în depozitarea substanţelor 

nocive în frunze, la diferite specii de arbori şi arbuşti, ca componenţi ai acestor fitocenoze în 

dinamică în perioada de vegetaţie. Cunoaşterea dinamicii sezoniere a absorbţiei la diferite specii 

atât autohtone, cât şi cele introduse, este necesară la proiectarea şi formarea fitofiltrelor agricole 

şi industriale, având siguranţă în capacitatea lor de rezistenţă şi bioacumulare a poluanţilor. 

Comparaţia speciilor filogenetic apropiate, în acest aspect este binevenită, pentru prognozarea 

structurii şi compoziţiei fitocenozelor, cu scopul de acumulare a noxelor. 

Studierea plantelor lemnoase, în plan ecologic comparativ, ne oferă posibilitatea de a 

forma un concept adecvat despre potenţialul fiecărei specii. Anume determinarea potenţialului 

adaptiv al speciei, faţă de factorii poluatori, ne oferă posibilitatea de apreciere a limitelor de 

folosire a acestora în condiţiile tehnogenezei la crearea fitofiltrelor. 

Rezistenţa la absorbţie a plantelor faţă de factorii poluatori are două componente: 

*componenta pasivă – reprezentată de anumite particularităţi morfologice, cum ar fi 

formele şi varietăţile bicolore sau tricolore a frunzelor de buxus sempervirescent «Aurea», fag 

comun «Purpurea», frasin comun «Lutea», lemn câinesc «Aurea-Variegata», piersic comun 

«Atropurpurea», paltin de câmp «Crimson King», paltin de câmp «Drummondii», prun 

divaricat «Atropurpurea», mărul purpuriu etc.), care datorită schimbării culorii frunzei (aurie, 

argintie, roşiatică etc.) sunt mai rezistente la condiţiile nocive.  

Tot ca componentă pasivă a rezistenţei şi bioacumulării sunt proprietăţile formaţiunilor 

epidermice a frunzelor – pubescente sau păroase, tomentoase, scabre, globuloase şi vâscoase, 

cum sunt la: alunul comun, dudul alb, arţarul tătăresc, arţarul american, castanul porcesc, 

catalpa specioasă, nucul comun, oţetarul roşu, platan, sălcioară, tei, ulm etc.; 

*componenţa activă – reprezentată de anumite mecanisme biochimice – biosinteza 

polipeptidelor care leagă metalele grele (Cd, Pb, Ag, Ni), fixându-le şi indisponibilizându-le 

libera lor circulaţie prin corpul plantei; micorizele care pot sintetiza compuşii organici care 

formează complexe cu metalele; plantele tolerante faţă de careva metal – îl stochează în 

vacuolă, unde formează un complex de liganzi organici – acidul citric, acidul oxalic, antocienii.  

Funcţia de bioacumulare la plantele lemnoase poate fi apreciată după cantitatea de 

toxine care a fost captată de frunze [213]. 
 

4.1. Bioacumularea sulfului în frunze 
 
Datorită acţiunii fitofiltrelor (pădurilor, amenajărilor verzi urbane şi rurale, fâşiilor de 

protecţie etc.), concentraţia gazelor sulfuroase în primăvară-vară se micşorează la minim. Este 
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dovedit că în aerul din pădure concentraţia dioxidului de sulf  este de câteva ori mai mică, 

decât în aerul terenului despădurit. Fiecărei specii de plante lemnoase, în absenţa evidentă a 

poluării, îi este caracteristic un nivel de conţinut de sulf de 0,2-0,9%. În condiţiile de poluare 

cu poluanţi sulfuroşi conţinutul de sulf la plante poate să se mărească radical. 

S-a stabilit că în zonele puternic poluate cu dioxid de sulf şi hidrogen sulfuros se 

intensifică procesul de succesiune a pădurilor de conifere cu cele foioase, până la dispariţia 

ultimelor şi instalarea covorului erbaceu. De remarcat că speciile foioase sunt mai rezistente 

la fitopoluanţi, decât cele sempervirescente, în special, cele conifere. 

Specificul acumulării sulfului este legat de proprietăţile biologice ale speciei, de 

intensitatea migrării sulfului din frunze în alte organe şi de capacitatea repartizării acestui 

element. Plantele, cu un potenţial mai ridicat al sulfaţilor, sunt mai rezistente la poluanţi 

sulfuroşi [212, 258]. În condiţii pedoclimatice şi fitocenotice diferite, într-un mediu poluant 

constant, (concentraţia şi spectrul chimic), plantele îşi exercită funcţia de fitofiltru cu 

eficacitate diferită.  

Sulfaţii sunt absorbiţi de plante în decursul întregii perioade de vegetaţie, dar sulful 

aparţine elementelor nutritive migrante şi se deplasează din frunzele senile în cele tinere, de 

aceea, în perioada creşterii intensive a frunzelor acesta nu se acumulează. Cantitatea de sulf în 

această perioadă este un indice caracteristic al necesităţii plantelor în acest element [97]. În 

frunze la început se formează sulfiţi care apoi se oxidează până la sulfaţi. În consecinţă, în 

plantă se măreşte conţinutul de sulf. Datele din literatură privind schimbările conţinutului de 

sulf, în funcţie de vărstă, sunt contradictorii. Acest fenomen poate fi explicat prin posibilitatea 

diferită de asigurare a plantelor cu sulf în fiecare caz. În cazul asigurării scăzute a plantelor cu 

sulf, frunzele nu acumulează acest element. 

Posibilitatea absorbţiei şi asimilării SO2 din aer a fost menţionată de mulţi autori [129, 

213, 249, 265, 331, 342, 357]. Cercetările noastre au confirmat că plantele posedă o capacitate 

selectivă de acumulare a sulfaţilor (A 5.1). Cifrele atestă un diapazon larg în ce priveşte atât 

speciile şi perioada, cât şi variantele cu diferit grad de poluare. 

Bioxidul de sulf din atmosferă poate pătrunde direct în stomatele frunzelor sau poate fi 

absorbit, datorită umidităţii frunzelor în anumite condiţii (lumină, căldură), care se transformă 

în SO3 sau SO4. Se cere să menţionăm că o concentraţie prea mare de SO2 în atmosferă poate 

provoca leziuni, necroze şi defolierea plantelor. O concentraţie de 0,5-1,5 mg de SO2/m3 este 

considerată dăunătoare [33]. Actele normative din Republica Moldova admit un conţinut 

maxim de SO2 de 0,25 mg/m3. O concentraţie de 0,5-0,6 mg/m3 în timp de o oră deja produc 

leziuni. Pagubele cele mai importante provocate de SO2 plantelor se produc ziua, când 
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activitatea fotosintetică este maximă, acţiunea fitotoxică a SO2 constând în distrugerea 

clorofilei. Prin expunerea unor plante sub atmosferă artificială de SO2, s-a constatat că în 

urma absorbţiei unui gaz se elimină H2S – proces care se desfăşoară numai în prezenţa 

luminii. În general, plantele suportă o concentraţie de SO2 în aer până la 0,2 mg/m3, creşterea 

concentraţiei la 0,5 mg/m3 sau la 1 mg/m3, producând perturbaţii fiziologice şi pete necrotice. 

La concentraţii mari de SO2 în atmosferă se deranjează, după cum am menţionat mai sus, 

procesul de fotosinteză, ceea ce duce la apariţia clorozei caracteristice şi a unor necroze. 

Temperatura, umiditatea, lumina, conţinutul de apă al plantelor, durata de expunere 

(temperatura, concentraţia) specia, vârsta etc. – toate acestea influenţează asupra intensităţii 

leziunilor. Cifrele atestă că cele mai mari acumulări de sulf, în toată perioada de vegetaţie, le 

detectăm la frunzele de salcie albă – de la 3,0 până la 11,2 mg/kg m. u.; sofora japoneză – 

2,0-5,9 mg/kg m. u.; platanul acerifoliu – 1,8-4,8 mg/kg m. u.; plopul canadian – 2,0-10,2 

mg/kg m. u.; plopul piramidal – 2,0-11,4 mg/kg m. u.; salcâmul alb – 1,5-6,0 mg/kg m. u. 

Aceste specii fac parte din diferite categorii de rezistenţă – salcia albă, sofora, salcâmul, 

plopul canadian sunt puternic rezistente la poluarea aerului; plopul piramidal este atribuit la 

categoria plantelor moderat rezistente, iar platanul acerifoliu – chiar la categoria celor slab 

rezistente la poluarea aerului. Atât la aceste specii, cât şi la altele din categoria celor rezistente 

la fitopoluanţi – pin negru, cais obişnuit, stejar comun, arţar american, nuc comun, ulm penat 

rămuros pe parcursul perioadei de vegetaţie, la plantele din Dendrariu (martor) conţinutul de 

sulf în frunze se măreşte, atingând mărimi maxime la sfârşitul vegetaţiei (A 4.1). Excepţie fac 

plantele de catalpă, castan porcesc, paltin de câmp, tei cu frunza mare, hibiscus, molid 

înţepător la care după o creştere a conţinutului de sulf în frunze, la mijlocul perioadei de 

vegetaţie are loc o scădere spre sfârşitul acesteia. Compararea conţinutului de sulf în frunzele 

plantelor, în diferite sondaje, care se deosebesc după gradul de poluare, confirmă că acesta 

este mai mare decât la martor, fapt cauzat de concentraţia mai mare de bioxid de sulf. La 

multe specii de plante (salcâm alb, cais, mesteacăn, salcie albă, paltin de câmp, platan, liliac) 

conţinutul de sulf este mai mare în sondaje, decât la martor, chiar la începutul perioadei de 

vegetaţie. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie cantităţi mai mari de sulf acumulează salcia 

albă, caisul, mesteacănul, plopul canadian, plopul piramidal, liliacul. Aceste date confirmă 

rezultatele investigaţiilor anterioare [328], care demonstrează că reprezentanţii genului 

Populus posedă o capacitate înaltă de absorbţie a gazelor. Lista plantelor care acumulează 

cantităţi mai mari de sulf diferă de la un sondaj la altul. Astfel, în sondajul 1, cantităţi mai 

mari de sulf acumulează salcia albă, plopul canadian, plopul piramidal; în sondajul 3 (CET-
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1) – caisul, mesteacănul, teiul cu frunza mare, forziţia; în sondajul 6 (Gara Feroviară) – 

mesteacănul, catalpa, paltinul de câmp, liliacul, sofora. 

În anii de studiu (1988-1990) sursele majore de poluare a aerului se considerau 

încălzirea domestică (cazangeriile) şi parţial industria cu emisii mari de dioxid de sulf (SO2), 

intensitatea poluării creşte din toamnă înspre iarnă şi primăvară, dar se micşorează vara. 

Această particularitate a poluării aerului cu compuşii sulfului se evidenţiază bine la unele 

specii (stejarul comun, paltinul de câmp, plop, salcia albă, catalpa specioasă, arţarul 

american) (tab. 4.1), a căror conţinut de sulf, în frunzele plantelor model, se măreşte la 

sfârşitul perioadei de vegetaţie, odată cu creşterea poluării aerului, fenomen fixat de sursele 

staţionare Hidrometeo (vezi capit. 3).  

                                               Tabelul 4.1.  
 

Conţinutul mediu de sulf în perioada de vegetaţie în frunzele arborilor model, mg/kg m. u. 
 

Anii de studiu 

1988 1989 1990 
Variantele  

Specia  

R
ez

is
te

nţ
a 

la
 

po
lu

an
ţi 

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5
Castan porcesc SR* 2,8 2,7 3,0 4,0 4,0 3,4 3,3 2,7 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 3,1 5,0 
Mesteacăn alb SR 3,1 5,3 3,4 2,5 2,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,2 3,5 2,8 6,7 2,2 2,5 
Nuc comun MR 4,4 2,5 4,2 2,0 2,8 2,8 2,5 2,3 2,6 2,8 1,6 3,5 4,2 5,7 1,7 
Paltin de câmp MR 2,9 3,2 3,4 4,0 2,4 2,8 2,5 4,0 4,1 2,0 3,4 2,1 4,3 4,3 1,3 
Plop canadian MR 4,9 3,0 4,5 5,2 5,1 6,4 6,1 4,8 7,2 5,8 6,4 4,6 4,4 7,7 4,3 
Stejar comun MR 2,1 3,9 3,8 2,7 6,7 3,0 2,2 3,6 2,8 2,6 3,1 1,8 1,4 2,8 1,6 
Tei argintiu MR 3,7 2,4 4,0 3,5 3,6 2,6 3,4 4,1 3,4 1,9 3,4 3,8 3,0 3,1 2,5 
Arţar american PR 4,1 2,6 2,9 3,4 2,9 3,4 2,5 3,8 3,3 2,5 2,7 2,8 4,9 3,3 2,1 
Salcâm alb PR 3,1 2,4 4,5 5,9 1,9 3,0 2,8 4,8 2,9 2,6 3,1 5,3 2,3 2,8 3,2 
Salcie albă PR 4,6 5,8 5,5 7,1 7,1 6,3 5,1 5,8 6,4 3,9 4,9 6,2 5,9 4,9 5,6 
Sofora japoneză PR 3,5 4,7 5,7 4,5 6,6 4,1 3,0 4,3 4,0 2,4 4,0 4,3 2,2 2,9 3,6 
Ulm penat-
rămuros PR 4,3 2,2 4,5 4,2 5,3 2,7 3,3 3,7 2,7 2,4 2,9 2,2 2,9 2,0 2,4 

*SR – slab rezistente; MR – moderat rezistente; PR – puternic rezistente. 
 

Din diagramele prezentate în fig. 4.1. se observă că la majoritatea speciilor – stejarul 

comun, paltinul de câmp, plopul canadian, salcia albă acumularea sulfului este uniformă pe 

toată perioada de vegetaţie (Var. 2 şi Var. 3).  

В.С. Николаевский [256] e de părerea că în condiţiile din Bielorus, la crearea 

spaţiilor verzi, pot fi folosite nu numai speciile care absorb activ dioxidul de sulf (mesteacăn 

alb, stejar pedunculat, paltin de câmp, paltin de munte, arţar american, tei cu frunza mare, 

salcâm alb, plop canadian, salcie albă), dar şi cele fără capacităţi de absorbţie a sulfaţilor, 
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caracterizându-se prin rezistenţa sporită la fitopoluanţi (arţar argintiu, arţar de Manciuria, tei 

argintiu, liliac comun). 

 

 

 

Paltin de câmp – Acer platanoides 

Fig. 4.1. Dinamica conţinutului de sulf în frunzele plantelor model pe anii de studii în 
perioada de vegetaţie, mg/kg m.u.; - plante din var. 2 (str. Uzinelor 1), - plante din var. 3 

(str. Gagarin 7), - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 



148 

Continuare la fig. 4.1. 

 

 

 

Salcie albă – Salix alba 
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Continuare la fig. 4.1. 

 

 

 

Plop canadian – Populus canadensis 
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Continuare fig. 4.1. 

 

 

 

Castan porcesc – Aesculus hippocastanum 
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Continuare fig. 4.1. 

  

 

 

Mesteacăn alb - Betula pendula 



152 

Continuare fig. 4.1. 

 

 

 

Stejar comun – Quercus robur 
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Cu cât este mai mare nivelul poluării aerului, cu atât mai evident este rolul 

fitoacumulator al speciei. Se subliniază că în zona cu poluare permanentă şi intensivă cu 

dioxid de sulf (6-9 mg/m3) şi hidrogen sulfuros (0,09-0,4 mg/m3), astfel de specii ca ulmul de 

câmp, lonicera, arţarul american, teiul pucios, plopul piramidal, frasinul comun, liliacul 

comun acumulează 2,1-9,8 gr/kg m. u. În zonele permanent şi moderat poluate cu dioxid de 

sulf (0,054-0,23 mg/m3) şi hidrogen sulfuros (0,002-0,006 mg/m3) aceste specii absorb 0,7-2,8 

gr/kg m. u., iar în zonele slab şi periodic poluate cu dioxid de sulf (0,004-0,16 mg/m3) şi 

hidrogen sulfuros (0,005-0,019 mg/m3) – speciile sus-menţionate acumulează din aer 0,2-1,1 

gr/kg m. u.  

Rezumăm concluzia că conţinutul total de sulf în plante poate servi în condiţii de 

poluare ca indice cantitativ al posibilităţii de acumulare a fitotoxinelor. Dar cantitatea de facto 

a sulfului absorbit, în general, este mai mare, datorită părţii care a migrat din frunze în lăstari 

şi rădăcină, iar altă parte s-a eliminat în aer.  

Г.М. Илькун [168, 169] a dovedit că cantitatea de sulf care migrează din frunze în alte 

părţi ale plantei înregistrează 20,0%, iar partea care se elimină (se spală) cu precipitaţii 

atmosferice ajunge până la 30,0% din totalul de sulf care se acumulează în frunze. 

В.П. Тарабрин, Е.Н. Кондратюк [332] menţionează că intensitatea şi caracterul 

deteriorărilor (acute, cronice, lăuntrice) provocate de dioxidul de sulf (unul din cei mai 

agresivi poluanţi), în marea lor majoritate pot fi evidenţiate numai prin studiul şi analiza 

simptomelor exterioare. Toate încercările de a studia aceste procese la nivel celular sau tisular 

au eşuat. 

Conţinutul de sulf în plante iarăşi nu poate servi scopului de diagnosticare, din pricina 

că în condiţiile puternic poluate cu dioxid de sulf şi hidrogen sulfuros factorul decisiv în 

deteriorarea plantelor îi aparţine vitezei absorbţiei şi procesului de detoxicare a plantelor şi 

nicidecum acumulării sulfatului. 

Speciile de conifere prelevate în experiment, în general, conţin puţin sulf în perioada 

de vegetaţie, inclusiv şi cele rezistente, cum ar fi: pinul negru (1,0-5,5 mg/kg m. u.) şi speciile 

slab rezistente, cum este molidul comun (0,5-5,2 mg/kg m. u.). Cât priveşte speciile de 

foioase, corelare directă între rezistenţa speciilor la poluanţii atmosferici şi conţinutul de sulf 

în frunze nu s-a dovedit. Pragul de jos este de 0,5-0,7 mg/kg m. u. la speciile din toate 

grupurile, iar pragul de sus rar când depăşeşte 12,0-15,0 mg/kg m. s. Putem numai constata că 

unele specii din grupul celor rezistente şi moderat rezistente la poluanţii atmosferici, cum 

sunt: salcia albă, ulmul penat-rămuros, sofora japoneză, plopul canadian şi plopul piramidal, 
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în toţi anii de studiu în perioada de vegetaţie au înregistrat un conţinut mai ridicat de sulf în 

frunze, decât alte specii. 

Sunt evidenţiate şi descrise câteva tipuri de absorbţie pe parcursul perioadei de 

vegetaţie: absorbţie permanentă în toată perioada de vegetaţie; absorbţie cu descreştere la 

sfârşitul perioadei de vegetaţie; absorbţie cu creştere la sfârşitul perioadei de vegetaţie. aceste 

trei tipuri de absorbţie care au fost identificate şi de Н.В. Гетко [129, 130] sunt caracteristice 

pentru majoritatea plantelor pe fundalul poluării constante, moderate sau majore.  

Noi am evidenţiat şi al patrulea tip de absorbţie – absorbţia spontană. Acest tip de 

absorbţie este caracteristic unor specii în mediu de poluare, în limitele CLA (cantitatea limită 

admisibilă), dar cu emisii spontane care depăşesc CLA şi practic nu sunt fixate de posturile 

staţionare ale controlului atmosferic Hidrometeo, care efectuează analiza aerului de două ori 

pe zi. Aceste emisii, mai ales, în cazul mişcărilor de aer, care în scurt timp dispersează 

poluarea, pot fi fixate numai de plante, în special de arbori, la o înălţime mai mare de la sol. 

Din această cauză şi la plantele model (Parcul Dendrariu), în unele cazuri, sunt înregistrate 

valori chiar mai mari de absorbţie, decât la plantele în cele mai poluate variante. 

 

4.2. Bioacumularea metalelor grele – plumb (Pb) şi cadmiu (Cd) în frunzele plantelor 

model 

 

 În categoria metalelor grele intră o gamă largă de elemente chimice, cu o mare 

toxicitate pentru organismele vii, efectul toxic al cărora se manifestă la depăşirea unui anumit 

prag (Pb, Cd, Co, Hg, Ar, Ni), inclusiv cuprul, fierul, zincul care pot fi implicate activ în 

procesele metabolice. Metalele se găsesc în diferite concentraţii în sol, apă, aer, alimente de 

origine animală ori vegetală. Aerul este o sursă primordială de contaminare, reprezentând 

calea de vehiculare a metalelor şi depunerilor pe sol şi plante. Penetrarea metalelor grele în 

aer este rezultatul activităţilor antropice – arderea cărbunelui, petrolului, producţia de ciment, 

acumularea şi arderea deşeurilor şi multe altele, iar în sol – folosirea neraţională a 

îngrăşămintelor şi pesticidelor care conţin metale grele (fungicide cu mercur, cupru, arsen, 

zinc etc.). Apa poate fi o importantă sursă de contaminare în urma deteriorărilor, activităţii 

staţiilor de epurare, scurgerilor din canalizare, a deşeurilor menajere. Pentru Om, o importantă 

sursă de intoxicare o reprezintă specificul locului de muncă şi de trai. Efectul toxic al 

metalelor, la nivel tisular şi celular, variază în funcţie de concentraţie. La o concentraţie mai 

mică, efectele sunt foarte reduse sau chiar absente, pe când o concentraţie mare poate chiar să 

inhibe procesul de creştere şi dezvoltare a plantei [44, 106]. 
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Cercetările noastre privind determinarea conţinutului de plumb (Pb) şi cadmiu (Cd) la 

28 specii de plante lemnoase, în zone cu diferit nivel de poluare a or. Chişinău, cu aceste 

elemente, au permis evidenţierea speciilor capabile să reziste la poluare cu aceste elemente. 

Totodată, s-au evidenţiat speciile capabile să acumuleze cantităţi însemnate de plumb şi 

cadmiu în frunze. 

Acumularea plumbului (Pb). Anual, pe pământ se extrag peste 2,5 mln tone de 

plumb. Plumbul, este unul din metalele care poluează mediul ambiant, cantitatea căruia în aer 

este direct proporţională cu numărul automobilelor dotate cu motoare de benzină. Plumbul 

este utilizat sub formă de tetraetil de plumb la aditivarea benzinelor. Odată cu eliminarea 

acestuia cu gazele de eşapament, se poluează aerul şi terenul adiacent pe o distanţă de 200-

250 m. Din atmosferă plumbul ajunge în sol, ape etc. Acumularea poluanţilor în plantele de 

pe marginea drumului este în funcţie de poziţionarea plantelor faţă de drum, stadiul de 

acoperire al solului cu vegetaţie, direcţia şi viteza vântului, frecvenţa circulaţiei rutiere şi de 

timpul de staţionare al automobilelor.  

Concentraţia poluanţilor, ca şi absorbţia acestora de către plante şi sol, se reduce, în 

funcţie de poziţionarea faţă de drum. Omul preia plumbul atât prin respiraţie, cât şi prin 

alimente. Nimerit în organism, plumbul se acumulează în oase şi păr, iar o altă parte – în ficat. 

Acumularea plumbului în plante, în condiţii extremale şi naturale, a fost cercetată de mai 

mulţi autori [3, 10, 35, 37, 53, 73, 326]. Conform datelor din literatură, conţinutul de plumb în 

plantele din preajma automagistralelor şi străzilor cu circulaţie intensă a transportului e de 5-

20 de ori mai mare, decât normale administrative. 

Totodată, menţionăm că unele plante alimentare, cum sunt: varza, ţelina, sfecla, 

porumbul, piersicul acumulează mult plumb. De facto poluarea mediului cu plumb rar 

provoacă simptome vizibile la plante. Problema constă în acumularea acestui element în 

plante şi consumarea acestora de către Om şi animale, în acelaşi timp plantele fiind acelea, 

care pot esenţial să micşoreze cantitatea plumbului din atmosferă. 

Л.И. Ровенская [308] subliniază că dinamica acumulării metalelor grele în frunzele 

plantelor studiate este specifică şi diferă de la o specie la alta, depinzând de faza dezvoltării 

plantei şi de condiţiile ecologice. La majoritatea speciilor, în condiţiile poluării atmosferei, 

conţinutul de Pb şi Zn se măreşte la sfârşitul vegetaţiei, iar conţinutul de Cu, dimpotrivă, se 

micşorează. Dinamica conţinutului de Cd este nestabilă. O intensitate sporită de acumulare a 

metalelor grele se atestă în perioada vernală a vegetaţiei, la începutul funcţionării aparatului 

foliar. Mai mult Pb este acumulat de frunzele de arţar american, liliac, ulm; Cd – arţar 

american, ulm, liliac; Zn – în condiţiile urbane se măreşte, comparativ cu martorul, de 2-4 ori, 

Pb – 2-3 ori, Cd şi Cu – 1,5 ori. 
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V. Bolea [8], comparând concentraţiile estimate ale plumbului pe localităţi, fără a lua 

în seamă specia de plantă, observă că speciile lemnoase prezintă o acumulare mai mică de 

plumb, spre deosebire de speciile erbacee. În acelaşi timp, se stipulează că cele mai mari 

concentraţii de plumb au fost determinate la soc (Sambucus nigra), cireş (Cerasus avium) şi 

păducel (Crataegus monogyna), deşi conţinutul de plumb la diferite specii de plante lemnoase 

prelevate în studiu sunt foarte apropiate. 

Datele din A 4.2 atestă conţinutul de plumb acumulat în frunzele plantelor model din 

toate patru variante şi martor în dinamică, pe perioada de vegetaţie şi pe întreg ciclu de studiu. 

Generalizând constatarea de mai sus, putem observa că în toate variantele conţinutul de plumb 

acumulat în frunze e mai mare de 3-6 ori decât la martor. Între variante, cu conţinut mai mare 

de plumb acumulat în frunze, se evidenţiază plantele din Var. 2 (str. Uzinelor, CET-1) şi Var. 

3 (str. Gagarin, Gara Feroviară), unde situaţia ecologică este cu mult mai complicată şi 

plantele cresc la marginea drumului cu o circulaţie foarte intensă a transportului rutier. 

Valorile obţinute denotă că poluarea aerului cu plumb este determinată de frecvenţa circulaţiei 

şi de cea mai mare frecvenţă a staţionării automobilelor.  

Dacă comparăm datele obţinute la diferite specii, ajungem la concluzia că speciile de 

conifere din experiment (molid comun, molid înţepător argintiu, pin negru) conţin în frunze 

mai puţin plumb, decât speciile de foioase din experiment. Cele mai mari valori le 

înregistrează pinul negru (Pinus nigra), chiar la începutul perioadei de vegetaţie (13,7 – 18,0 

mg/kg m.u.). La foioase, valori maxime a conţinutului de plumb în frunze, se înregistrează la: 

cais comun (18,0 mg/kg m.u.), ulm penat-rămuros (19,5 mg/kg m.u.), catalpa specioasă (23,5 

mg/kg m.u.), castan porcesc (24,3 mg/kg m.u.), tei cu frunza mare (25,0 mg/kg m.u.), tei 

argintiu (22,5 mg/kg m.u.), iasomia de grădină (24,3 mg/kg m.u.), platan acerifoliu (23,5 

mg/kg m.u.). Dar, cea mai mare valoare de absorbţie a plumbului a înregistrat sofora japoneză 

– 39,5 mg/kg m. u. şi această valoare maximă se înregistrează, din an în an, pe toată perioadă 

de vegetaţie. Speciile sus-menţionate, cu valori maxime a conţinutului de plumb în frunze, 

aparţin diferitor grupuri de rezistenţă la fitopoluanţi.  

Dacă sofora japoneză, ulmul penat-rămuros şi pinul negru se atribuie la grupul de 

specii  «puternic rezistente», iar catalpa specioasă, platanul acerifoliu, teiul cu frunza mare şi 

teiul argintiu – la grupul «mediu rezistente», atunci castanul porcesc, iasomia de grădină – la 

grupul «slab rezistente».  

Corelarea directă între conţinutul de plumb în frunze la plantele model şi apartenenţa 

la grupurile de rezistenţă la fitopoluanţi nu a fost detectată. A doua constatare este că 

exemplarele din Var. 2 şi Var. 3 a tuturor speciilor prelevate în experienţă conţin mai mult 

plumb în frunze, decât exemplarele din Var. 1 şi V. 4, iar exemplarele din martor la toate 
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speciile, în majoritatea cazurilor, conţin cel mai puţin plumb decât cele din Var. 1 şi Var. 4. 

Aceasta încă o dată subliniază faptul că conţinutul de plumb în frunzele plantelor corelează cu 

nivelul de poluare a aerului – cu fitotoxinele, în cazul dat cu intensitatea circulaţiei rutiere şi 

cu cea mai mare frecvenţă a staţionării autovehiculelor. 

Următoarea constatare se conchide din analiza datelor care denotă micşorarea evidentă 

a volumului de plumb în frunzele arborilor model în următorii ani de studiu (A 4.2, fig. 4.2-

4.3). Dacă în primul an de studiu (1988) analizele foliare au înregistrat conţinutul maxim de 

plumb, în toate variantele şi chiar la plantele din grupul martor, atunci în următorii ani 

conţinutul de plumb s-a micşorat esenţial, înregistrând diferenţa principială între variante şi 

martor.  

Acest fenomen nu poate fi explicat prin faptul că în aceşti ani s-au schimbat condiţiile 

climatice, deoarece în perioada prelevării analizelor foliare, condiţiile climatice erau 

asemănătoare în decursul tuturor anilor (fig. 4.2, 4.3, 4.4 – clima-diagramele or. Chişinău). În 

acelaşi timp, intensitatea circulaţiei automobilelor s-a micşorat considerabil (în legătură cu 

aspectele economice), ceea ce a contribuit la îmbunătăţirea stării ecologice fixată de posturile 

Hidrometeo (tab. 4.2-4.3). 

Dacă analizăm conţinutul de plumb în dinamică, în perioada de vegetaţie, stabilim că 

acesta se înregistrează maxim în perioada cea mai activă a plantelor – luna iunie-iulie, după 

care are tendinţa de a se micşora (fig. 4.2). Aceasta se observă la majoritatea speciilor, fiind 

valabilă pentru toate variantele.    

Pentru a face o comparaţie între specii, după capacitatea de absorbţie a plumbului din 

aer, au fost luate 14 specii cu diferit grad de rezistenţă (3 specii - «slab rezistente» la 

fitopoluanţi; 5 - «moderat rezistente»; 6 - «puternic rezistente»), care au înregistrat un volum 

maxim al conţinutului de plumb în frunze. Pentru fiecare din aceste specii a fost calculat 

volumul mediu de plumb în frunze în perioada de vegetaţie pe anii de studiu (tab. 4.2). 
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Molid înţepător 

Fig. 4.2. Dinamica conţinutului de plumb în frunzele plantelor model pe anii de studii în 
perioada de vegetaţie, mg/kg m.u.; - plante din var. 2 (str. Uzinelor 1), - plante din var. 3 

(str. Gagarin 7), - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
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Continuare la fig. 4.2. 

 

 

 

Pin negru 
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Continuare la fig. 4.2. 

 

 

 

Arţar american 
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Continuare la fig. 4.2. 

 

 

 

Castan porcesc 
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Continuare la fig. 4.2. 

 

 

 

Mesteacăn alb 
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Continuare la fig. 4.2. 

 

  

 

Salcie albă 
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Continuare la fig. 4.2 

 

 

 

Sofora japoneză 
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Continuare la fig. 4.2. 

  

 

 

Ulm penat-rămuros 
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În baza datelor obţinute au fost elaborate grafice respective (fig. 4.3). Analiza datelor 

confirmă că specia cu cea mai mare cantitatea de plumb în perioada de vegetaţie este sofora 

japoneză care aparţine grupului de plante «puternic rezistente». Cea mai mare cantitate de 

plumb (26,0 mg/kg m. u.) această specie o înregistrează în Var. 3, unde plantele cresc pe aleea 

de pe marginea drumului cu intensitatea foarte mare a circulaţiei. Conţinutul mediu de plumb 

la această specie, în perioada de vegetaţie, se micşorează pe ani, de la 26,0 mg/kg m. u. la 

20,8 şi 14,0 mg/kg m. u. Următoarea specie, după cantitatea medie de plumb în perioada de 

vegetaţie, este castanul porcesc care aparţine grupului de plante «slab rezistente», înregistrând 

cantitatea majoră de plumb în Var. 3 de 20,5 mg/kg m. u., iar în Var. 2 – 12,0 mg/kg m. u. 

Această cantitate se micşorează în următorii ani – 14,7-6,1 mg/kg m. u., respectiv 11,4-5,5 

mg/kg m. u. O altă specie după cantitatea de plumb absorbit este teiul argintiu – specie din 

grupul «moderat rezistente», înregistrând 13,8 mg/kg m. u. în Var. 3 şi 12,6 mg/kg m. u. în 

Var. 2, dar şi 13,5 mg/kg m. u. în Var. 1, unde plantele experimentale sunt expuse în aleea de 

pe marginea drumului cu o circulaţie intensivă a automobilelor.  
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                                                Tabelul 4.2.  
 

Conţinutul mediu de plumb (Pb) în frunzele plantelor model în perioada de vegetaţie, mg/kg m.u. 
 

Anii de studiu 

1988 1989 1990 
Nr. 

d/o 
Specia 

Rezistenţa plantelor 

la poluarea 

atmosferică V.1 V.2 V.3 V.4 M V.1 V.2 V.3 V.4 M V.1 V.2 V.3 V.4 M 

1 Molid ghimpos MR 2,5 3,1 2,8 4,8 1,8 3,0 3,0 5,2 2,2 3,2 4,2 5,9 5,1 3,3 3,2 

2 Pin negru PR 7,4 7,4 5,1 7,6 4,5 3,7 2,5 3,9 1,7 2,1 5,1 4,8 5,0 3,5 3,4 

3 Arţar american PR 13,9 10,1 10,8 8,6 8,0 5,5 5,4 6,1 5,8 4,3 5,0 6,7 7,8 4,6 4,3 

4 Castan porcesc SR 9,1 12,0 20,5 5,7 5,1 4,0 6,1 14,7 6,6 3,3 5,6 5,5 11,4 5,6 3,3 

5 Mesteacăn alb SR 11,2 9,1 11,7 8,8 8,1 6,6 6,1 5,9 4,5 3,9 8,6 5,4 6,7 4,1 4,0 

6 Nuc comun MR 6,5 7,6 9,0 7,4 5,7 5,8 3,9 4,7 3,5 3,3 5,1 3,9 4,8 3,3 3,1 

7 Paltin de câmp MR 6,9 7,2 9,2 8,2 4,5 4,4 5,3 7,9 5,5 5,2 6,1 6,3 6,4 5,5 3,0 

8 Plop canadian MR 5,4 5,2 10,8 8,8 6,5 3,6 5,1 5,4 6,3 2,9 3,7 4,8 4,4 4,2 2,6 

9 Salcie albă PR 5,9 6,7 8,8 5,5 5,0 3,0 4,8 4,9 4,5 3,5 4,1 4,7 6,3 3,1 2,8 

10 Scoruş de munte SR 14,3 11,2 9,0 9,8 7,9 5,9 5,8 5,6 5,4 4,8 9,3 5,1 5,4 4,6 4,9 

11 Sofora japoneză PR 10,9 11,7 26,0 9,7 9,0 7,7 6,4 20,8 10,5 5,0 11,9 6,9 14,0 7,0 4,0 

12 Stejar comun PR 5,2 10,1 9,1 4,4 2,9 2,4 4,6 4,8 4,0 3,0 3,2 4,9 3,7 4,6 3,0 

13 Tei argintiu MR 13,5 12,6 13,8 5,9 5,7 6,2 6,3 10,5 5,4 4,3 7,8 7,3 6,4 4,4 3,6 

14 Ulm penat-rămuros PR 3,1 8,5 11,0 13,7 2,3 2,8 6,7 6,1 3,4 1,9 7,0 5,9 4,9 2,6 2,9 
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Molid înţepător – Picea pungens «Glauca» 

 

Pin negru – Pinus nigra 

 

Arţar american – Acer negundo 

Figura 4.3. Conţinutul mediu de plumb (Pb) în frunzele plantelor model în perioada 
de vegetaţie pe anii de studiu, mg/kg m.u.; - plante din var. 1 (str. Calea Ieşilor 161), - plante 

din var. 2 (str. Uzinelor 1), - plante din var. 3 (str. Gagarin 7), - plante din var. 4 (str. 
Grenoble 259), - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
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Castan porcesc – Aesculus hippocastanum 

 

Mesteacăn alb –Betula pendula 

 

Nuc comun – Juglans regia 
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Continuare la fig. 4.3. 

 

Paltin de câmp – Acer platanoides 

 

Plop canadian – Populus canadensis 

 

Salcie albă – Salix alba 
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Continuare la fig. 4.3. 

 

Scoruş de munte – Sorbus aucuparia 

 

Soforă japoneză – Sofora japonica 

 

Stejar comun – Quercus robur 
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Continuare la fig. 4.3. 

 

Tei argintiu – Tilia tomentosa 

 

Ulm penat-rămuros – Ulmus pinnato-ramosa 

 

În lista speciilor care absorb cantităţi esenţiale de plumb în frunze se includ în 

descreştere conform datelor obţinute – arţarul american din grupul plantelor «puternic 

rezistente», mesteacănul alb din grupul plantelor «slab rezistente», plopul piramidal şi 

paltinul de câmp din grupul plantelor «moderat rezistente», salcia albă din grupul plantelor 

«puternic rezistente», scoruşul de munte din grupul plantelor «slab rezistente», stejarul comun 

din grupul plantelor «puternic rezistente» şi nucul comun din grupul plantelor «mediu 

rezistente».  
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Reieşind din cele relatate, constatăm că speciile cu o capacitate de absorbţie sporită a 

plumbului şi un conţinut mediu de plumb mai mare în perioada de vegetaţie şi cu o capacitate 

de rezistenţă sporită la poluanţii atmosferici sunt indicate pentru a fi folosite în zonele poluate. 

Acumularea cadmiului (Cd). După cum am menţionat, cadmiul, împreună cu 

plumbul, mercurul şi arseniul au fost atribuite, de organizaţia internaţională de ocrotire a 

sănătăţii, metalelor grele prioritare – indicatoare a poluării mediului. Cadmiul are o puternică 

acţiune toxică asupra organismelor vii [67, 68, 71]. Acest element lipseşte în organismul 

uman la naştere, dar se acumulează cu vârsta. Sursele principale de intoxicare cu cadmiu pot 

fi smalţul metalelor, vopselele şi substanţele colorante, aliajele inox. Cadmiul penetrează în 

organism prin hrană şi prin suprafaţa corpului şi se acumulează selectiv în diferite ţesuturi, 

unde parţial este legat de moleculele proteice [298, 307]. Folosirea îngrăşămintelor (cu 

reziduuri de Cd) duce la acumularea acestuia în sol, de unde este prelevat de plante prin 

sistemul radicular, migrând în alte organe. În datele din literatură se stipulează că unele plante 

alimentare cultivate pe suprafeţe mari, cum ar fi grâul, orezul, acestea acumulează cantităţi 

esenţiale de cadmiu. 

Datele din A 4.3 redau conţinutul de cadmiu acumulat în frunzele plantelor model, din 

toate patru variante şi martor, în perioada de vegetaţie, pe anii de studiu. Generalizând datele 

din A 5.3, putem constata că la majoritatea speciilor, conţinutul de cadmiu în frunze este mic 

şi variază în limitele de 0,1-0,4 mg/kg m. u. Acest fenomen este caracteristic atât plantelor 

expuse în toate patru variante, cât şi celor de la martor. Sunt numai două specii – plopul 

canadian şi plopul piramidal la care conţinutul de cadmiu în frunze este mai mare de 2-3 ori, 

decât la alte specii şi înregistrează 0,9-1,3 mg/kg m. u. Dacă comparăm datele obţinute la 

diferite specii, ajungem la concluzia că speciile de conifere (pin negru, molid comun, molid 

înţepător argintiu) nu se deosebesc între ele după conţinutul de cadmiu şi nu conţin acest 

element în volum mai mare, decât speciile foioase din experiment. Dacă construim graficele 

conţinutului de cadmiu în frunzele plantelor model, în perioada de vegetaţie, atunci observăm 

că o bună parte din acestea reprezintă linii aproape drepte, inclusiv şi cea a plantelor martor 

(fig. 4.4). Acest fenomen confirmă încă o dată uniformitatea, în ceea ce priveşte absorbţia şi 

depozitarea în frunze a cadmiului şi în acelaşi timp denotă nivelul scăzut al cadmiului în 

atmosferă. 
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Castan porcesc – Aesculus hippocastanum 

Figura 4.4. Dinamica conţinutului de cadmiu în frunzele plantelor model pe anii de studii în 
perioada de vegetaţie, mg/kg m.u.; - plante din var. 2 (str. Uzinelor 1), - plante din var. 3 

(str. Gagarin 7), - plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Plop canadian – Populus canadensis 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Stejar comun – Quercus robur 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Salcie albă – Salix alba 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Sofora japoneză – Sofora japonica 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Nuc comun – Juglans regia 
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Continuare la fig. 4.4. 

 

 

 
Molid înţepător – Picea pungens ”Glauca” 
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Tabelul 4.3.  

Conţinutul mediu de cadmiu (Cd) în frunzele plantelor model în perioada de vegetaţie, mg/kg m.u. 

Anii de studiu 
1988 1989 1990 

Nr. 
d/o 

Specia 

R
ez

is
te

nţ
a 

pl
an

te
lo

r 
la

 p
ol

ua
re

a 
at

m
os

fe
ric
ă 

V.1 V.2 V.3 V.4 M V.1 V.2 V.3 V.4 M V.1 V.2 V.3 V.4 M 

1 Molid înţepător MR 0,09 0,23 0,1 0,12 0,1 0,08 0,07 0,12 0,08 0,07 0,1 0,13 0,13 0,1 0,1 
2 Pin negru PR 0,19 0,21 0,21 0,21 0,17 0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,1 0,12 0,1 0,11 
3 Arţar american PR 0,35 0,37 0,43 0,34 0,37 0,26 0,23 0,29 0,3 0,26 0,24 0,35 0,32 0,25 0,22 
4 Castan porcesc SR 0,27 0,3 0,4 0,28 0,3 0,19 0,2 0,31 0,26 0,18 0,21 0,17 0,23 0,22 0,2 
5 Mesteacăn alb SR 0,29 0,29 0,34 0,51 0,26 0,19 0,24 0,21 0,39 0,21 0,16 0,19 0,25 0,27 0,18 
6 Nuc comun MR 0,33 0,41 0,38 0,33 0,26 0,26 0,21 0,26 0,15 0,23 0,23 0,23 0,23 0,26 0,22 
7 Paltin de câmp MR 0,25 0,28 0,31 0,3 0,25 0,33 0,2 0,27 0,24 0,28 0,2 0,24 0,24 0,24 0,21 
8 Plop canadian MR 0,74 0,89 0,85 0,73 0,78 0,45 1,05 0,8 0,66 0,37 0,68 0,93 0,43 0,48 0,77 
9 Plop piramidal MR 0,57 0,60 0,70 0,53 0,63 0,43 0,50 0,57 0,47 0,43 0,37 0,43 0,33 0,37 0,43 
10 Salcie albă PR 0,41 0,42 0,67 0,6 0,53 0,31 0,32 0,52 0,39 0,32 0,3 0,3 0,57 0,34 0,26 
11 Scoruş de munte SR 0,32 0,37 0,36 0,39 0,45 0,24 0,28 0,26 0,28 0,28 0,25 0,25 0,21 0,23 0,23 
12 Sofora japoneză PR 0,38 0,37 0,38 0,42 0,28 0,3 0,27 0,37 0,3 0,27 0,32 0,24 0,26 0,23 0,23 
13 Stejar comun PR 0,17 0,36 0,3 0,34 0,53 0,12 0,16 0,18 0,2 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,17 
14 Tei argintiu MR 0,32 0,4 0,31 0,33 0,27 0,26 0,26 0,27 0,27 0,2 0,21 0,23 0,25 0,24 0,18 
15 Ulm penat-rămuros PR 0,13 0,3 0,28 0,27 0,17 0,22 0,28 0,25 0,23 0,12 0,22 0,23 0,22 0,17 0,18 
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Castan porcesc – Aesculus hippocastanum 

 
Scoruş de munte – Sorbus aucuparia 

 
Plop canadian – Populus canadensis 

 
Figura 4.5. Conţinutul mediu de cadmiu (Cd) în frunzele plantelor model în perioada de 

vegetaţie pe anii de studiu, mg/kg m.u.; - plante din var. 1 (str. Calea Iaşilor 161), - plante din 
var. 2 (str. Uzinelor 1), - plante din var. 3 (str. Gagarin 7), - plante din var. 4 (str. Grenoble 259), 

- plantele martor (Parcul ”Dendrariu”). 
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Continuare la fig. 4.5. 

 
Stejar comun – Quercus robur 

 
Salcie albă – Salix alba  

 
Soforă japoneză – Sofora japonica 
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Continuare la fig. 4.5. 

 
Nuc comun – Juglans regia 

 
Molid înţepător – Picea pungens ”Glauca” 

 
Pin negru – Pinus nigra 
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Pentru comparaţia între specii, după capacitatea de absorbţie a cadmiului din atmosferă, 

au fost selectate 15 specii cu diferit grad de rezistenţă (3 - «slab rezistente» la fitopoluanţi, 6 - 

«mediu rezistente» şi 6 - «puternic rezistente» la fitopoluanţi), care se evidenţiază după 

cantitatea mai mare de cadmiu acumulată în frunze. Pentru fiecare din aceste specii a fost 

calculat volumul mediu de cadmiu în frunze, în perioada de vegetaţie pe anii de studiu. În baza 

datelor obţinute au fost elaborate graficele respective (tab. 4.3, fig. 4.5).  

Analizând datele prelucrate statistic, confirmăm că speciile cu cea mai mare cantitate de 

cadmiu acumulat în frunze, în perioada de vegetaţie, o înregistrează plopul canadian care 

aparţine grupului de plante «puternic rezistente» şi plopul piramidal din grupul de plante 

«moderat rezistente». Conţinutul de cadmiu în frunzele plopului canadian înregistrează valorile 

de 1,05 mg/kg m. u., indicate la plantele din Var. 2 (CET-1), dar sunt cu mult mai mari, decât la 

alte specii şi în alte variante (Var. 3 – 0,85 mg/kg m. u., Var. 1 – 0,74 mg/kg m. u. şi chiar la 

martor – 0,77 mg/kg m. u.). La rândul său, plopul piramidal conţine mai puţin cadmiu în 

frunzele plantelor model – maximă este 0,70 mg/kg m. u., ceea ce constituie de 2-3 ori mai mult, 

decât la alte specii. 

Este necesar de remarcat conţinutul de cadmiu în frunzele plantelor model, care este 

maxim, uniform şi egal în toate variantele, inclusiv martor. Acest caz denotă faptul că speciile 

plopul canadian şi plopul piramidal manifestă capacităţi excepţionale de acumulare a cadmiului 

în frunze. Următoarele specii, după conţinutul mediu de cadmiu, acumulat în frunze, dar cu un 

potenţial mai mic, decât plopul canadian şi plopul piramidal, sunt: salcia albă – 0,67 mg/kg m. 

u. din grupul plantelor «puternic rezistente», sofora japoneză şi arţarul american – 0,43 mg/kg 

m. u. din grupul plantelor «puternic rezistente», teiul argintiu şi nucul comun – 0,41 mg/kg m. u. 

din grupul plantelor «moderat rezistente». Speciile – stejarul comun din grupul «puternic 

rezistente», castanul porcesc, mesteacănul alb şi scoruşul de munte din grupul «slab rezistente», 

posedă un conţinut mediu de cadmiu, în perioada de vegetaţie, cu mult mai scăzut. Reieşind din 

datele ştiinţifice obţinute, constatăm că în cazul cadmiului, cele mai solcitate sunt speciile din 

grupurile plantelor «puternic rezistente» şi «moderat rezistente». 
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4.3. Raionarea dendrologică a or. Chişinău şi asortimentele recomandate de plante 

lemnoase 

 

Spaţiile verzi, care fac parte indispensabilă din infrastructura şi arhitectura oraşului şi 

reprezintă faţa verde a acestuia, trebuie să fie construite dintr-un asortiment de specii cât mai 

mare, mai variat de plante, în primul rând, de plante lemnoase (arbori, arbuşti, liane). Este foarte 

important de evaluat obiectiv condiţiile posibile de poluare şi rezervele ecologice ale atmosferei, 

în cazul activităţii industriale din oraş şi republică. Substanţele nocive eliminate de sursele de 

poluare, în anumite perioade, depăşesc cu mult concentraţiile maxime admisibile de poluare a 

aerului atmosferic, solului şi resurselor acvatice. Sistemele de autoreglare a atmosferei nu mai 

sunt capabile să facă faţă reziduurilor industriale. 

Este necesar de menţionat că diversele metode de protecţie a mediului înconjurător 

(metode tehnologice), cât de sofisticate nu ar fi, acestea nu garantează protejarea pe deplin a 

mediului ambiant. În ajutorul lor vine metoda biologică – acumularea poluanţilor în sol, apă şi 

vegetaţie. 

Vegetaţia – element fundamental al mediului natural, reprezintă un factor important în 

purificarea atmosferei, acesta fiind şi motivul, fără de care nu se poate concepe lipsa lui din 

cadrul amenajărilor urbanistice. Dar, posibilităţile plantelor nu sunt nelimitate. Covorul vegetal 

nu poate să acumuleze şi să neutralizeze toate emisiile de poluanţi anuale mereu crescânde. 

Capacitatea de acumulare este direct proporţională cu suprafaţa spaţiilor verzi şi posibilităţile 

plantelor de absorbţie a poluanţilor. 

Teritoriul or. Chişinău şi suburbiile acestuia sunt aşezate, în cea mai mare parte, pe 

colinele foştilor Codri, reprezentate de cumpene înguste ale apelor, cu crestele dealurilor de peste 

300 m înălţime, pante deformate de alunecări de teren şi eroziuni, iar partea de est şi sud-est se 

amplasează parţial pe Podişul Nistrean. Clima or. Chişinău este temperat-continentală. Iarna este 

blândă şi scurtă, vara călduroasă şi de lungă durată. Anual se înregistrează 2215 ore de lumină 

solară, în luna iulie atinge aprox. 329 ore, iar în decembrie cca 54 de ore/lumină solară. 

Frecvenţa dominantă a direcţiei curenţilor de aer pe teritoriul or. Chişinău este nord-vestică – 

sud-estică, a căror viteză medie constituie 5-5 m/sec. Depunerile atmosferice nu sunt echilibrate 

pe parcursul anului. Cantitatea depunerilor atmosferice anuale în urbe este cu 20-40 mm mai 

mare, decât în suburbii. Lunar, în medie, se înregistrează cca 75 mm de precipitaţii.  
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Fig. 4.6. Parcurile, scuarurile şi reţeaua de conexiune a spaţiilor verzi din or. Chişinău 
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Suprafaţa spaţiilor verzi din mun. Chişinău constituie 4635,6 ha ori 27% din 

suprafaţa totală a urbei. Parcurile şi cele silvice ocupă o suprafaţă de cca 2000,0 ha. 

Repartizarea spaţiilor verzi prezintă astfel: * parcuri silvice – 40,0%; * parcuri – 25,0%; 

* spaţii verzi din interiorul cartierelor 16,0%; * spaţii verzi de-a lungul străzilor (fig. 4.6). 

Mai sus am arătat că plantele lemnoase posedă o importantă capacitate de 

diminuare a cantităţilor de noxe din atmosferă, acţionând ca adevărate filtre biologice. De 

aceea, spaţiile verzi, în oraşele intens populate, s-au dovedit a fi necesare nu numai din 

punct de vedere estetic, dar şi ca fenomen depoluant. Concomitent, atmosfera poluată 

este unul din factorii de stres pentru plante – cei mai principali ai plantelor lemnoase, 

care pot aduce daune acute vizibile sau mai mult cronice, care pot predispune arborii la 

simptome diferite, dificil diagnosticate, dar care în timp şi spaţiu, pot duce la declinul 

acestora. 

În acest context, nu putem concepe calitatea spaţiilor verzi din oraşe, fără a 

cunoaşte rezistenţa acestora la poluare în condiţiile date şi capacitatea de absorbţie a 

plantelor lemnoase, recomandate pentru spaţiile verzi. 

Elaborând scara de apreciere a rezistenţei plantelor lemnoase la poluanţi şi 

stabilind nivelul rezistenţei lor la fitopoluanţi (vezi compart. 3, tab. 3.15 - 3.16), putem 

aprecia nivelul de rezistenţă a plantelor lemnoase prelevate în experiment pe variante şi la 

martor în ansamblu, care se apreciază cu gradul ”0” – cel mai mic nivel de rezistenţă, ”5” 

– cel mai înalt nivel de rezistenţă (fig. 4.7). Variantele, unde nivelul mediu de rezistenţă a 

plantelor lemnoase este de până la ”4”, pot fi considerate ca zone cu intensitate înaltă de 

poluare. 
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Fig. 4.7. Nivelul  mediu de rezistenţă a plantelor lemnoase luate în experiment pe variante 

şi martor (gradul ”0” - cel mai mic nivel de rezistenţă; ”5” - cel mai mare nivel de rezistenţă) 

 

Folosind scara, propusă de noi, pentru aprecierea rezistenţei plantelor lemnoase la 

fitopoluanţi şi cunoscând nivelul de rezistenţă, conform impactului poluanţilor asupra plantelor 

lemnoase, noi am propus «Raionarea dendrologică a or. Chişinău», cu evidenţierea celor trei 

zone după nivelul poluării, factorii poluatori şi influenţa acestora asupra plantelor model: zona 

dendrologică  cu nivel de poluare scăzut; zona dendrologică  cu nivel de poluare moderat şi 

zona dendrologică cu nivel de poluare ridicat (fig. 4.8).  

Ştiinţa a propus zeci de asortimente de plante rezistente la fitopoluanţi. Majoritatea 

acestor asortimente sunt alcătuite în baza acţiunii gazelor asupra plantelor şi reacţia acestora, 

luându-se în consideraţie particularităţile ecologice locale. Unele încercări de a crea asortimente 

universale, fără a se ţine cont de condiţiile pedoclimatice locale, regimul şi concentraţiile 

fitotoxinelor în aer şi sol, s-au soldat cu rezultate negative. 

La elaborarea asortimentelor, pentru fiecare district dendrologic al or. Chişinău, s-au luat 

în vedere indicaţiile unor autori [3, 58, 60, 61, 92, 154, 212, 217, 256, 290, 291] că plantele cu 

proprietăţi anatomo-morfologice xeromorfe sunt mai rezistente la fitopoluanţii din aer. Este 

cunoscut faptul că plantele cu temperament de lumină au o structură xeromorfă a frunzelor faţă 

de plantele ombrofile. 
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- zona dendrologică cu nivel de poluare ridicat,  

 

- zona dendrologică cu nivel de poluare moderat, 

 

- zona dendrologică cu nivel de poluare scăzut, 

 

 
Fig. 4.8. Raionarea dendrologică a municipiului Chişinău. 
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Pentru fiecare zonă a fost recomandat aparte asortimentul de arbori, arbuşti şi liane. 
Pentru zona dendrologică cu nivel ridicat de poluare au fost recomandate 62 specii şi varietăţi, 
din acestea Pinofite – 11 specii şi varietăţi, din Magnoliofite – 51, respectiv (Anexa 4.4). Toate 
plantele cu nivel ridicat de poluare sunt foarte rezistente la arşiţă şi condiţii de iarnă, posedă 
nivelul de rezistenţă – ”4” şi ”5” în condiţiile date, iar funcţia principală a acestora în spaţiile 
verzi, în afară de cea ornamentală, este cea de a dispersa factorii poluanţi şi de a absorbi o parte 
din substanţele nocive. 

Pentru zona dendrologică cu nivel moderat de poluare sunt recomandate 81 specii şi 
varietăţi, de arbori, arbuşti şi liane. Din acestea: Pinofite – 18 specii şi varietăţi, din Magnoliofite 
– respectiv 63 (Anexa 4.5). Toate speciile lemnoase recomandate pentru nivelul moderat de 
poluare posedă o decorativitate înaltă, sunt rezistente la secetă, condiţiile de iarnă, au nivelul de 
rezistenţă – ”4” şi ”5”, dar funcţia principală a acestora este absorbţia sporită a fitotoxinelor. 

Pentru zona dendrologică cu nivel scăzut de poluare este recomandat asortimentul care 
include 569 specii şi varietăţi, de arbori, arbuşti şi liane, din acestea 158 – Pinofite şi 411 – 
Magnoliofite (Anexa 4.6). Plantele din asortimentul recomandat sunt rezistente la secetă, arşiţă şi 
condiţiile de iarnă, sunt foarte decorative. Sunt destinate pentru crearea spaţiilor verzi, având o 
mare capacitate ornamentală şi o posibilitate de a purifica atmosfera. Unele din acestea, care sunt 
încă foarte rare în spaţiile verzi vor trece şi o apreciere la rezistenţa faţă de factorii poluanţi. 

Este necesar de subliniat că toate speciile de confere (din genul pin, molid, ienupăr, tuia, 
chiparos etc.) se caracterizează prin proprietăţi bactericide foarte puternice, care sanează aerul şi 
posedă proprietăţi de acumulare, în cantităţi considerabile, a unor poluanţi. 

În structura fitofiltrelor, rolul cărora îl exercită spaţiile verzi, este necesar să evidenţiem 
partea frontală, partea de mijloc şi în sfârşit partea de ariergardă. Fiecare din aceste părţi au 
misiunile lor: partea frontal dispersează fluxul de gaze nocive, partea de mijloc considerabil 
diminuează concentraţiile poluanţilor, iar partea ariergardă acumulează cantitatea majoră a 
fitopoluanţilor şi aduce aerul atmosferic la condiţiile normale. 

Îndeplinirea acestor funcţii este garantată numai prin elaborarea şi implementarea 
asortimentelor de arbori, arbuşti şi liane – rezistente la fitopoluanţi şi cu o capacitate sporită de 
acumulare a acestora. Asortimentele recomandate, speciile de plante incluse în aceste 
asortimente, care s-au evidenţiat printr-un potenţial sporit de absorbţie a fitopoluanţilor, trebuie 
să fie folosite pe larg în crearea obligatorie a fâşiilor de protecţie, de-a lungul căilor de trafic 
abundent de automobile, pentru a proteja câmpurile agricole de acţiunea fitopoluanţilor. 
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4.4. Plantele lemnoase ca bioindicatori ai poluării atmosferei 
 

 În ultimele decenii, preocupările oamenilor din lumea întreagă pentru un aer mai curat, 

mai sănătos se orientează, din ce în ce mai mult, spre biosupravegherea, respectiv pe urmărirea 

reacţiilor la toate nivelurile de organizare a materiei vii, sub raport morfologic, biochimic, 

fiziologic şi ecologic, pentru a monitoriza alterarea mediului [2, 6, 8, 9, 22, 40, 42, 82, 175, 261]. 

La Conferinţa Internaţională privind poluarea aerului urban, biosupravegherea şi alterarea 

mediului, din 2012, de la Universitatea Hohenheim din Germania, considerată ”Euroforum”, s-au 

luat în vedere: a) utilizarea plantelor bioindicatoare pentru biosupraveghere; b) utilizarea 

lichenilor şi muşchilor pentru biosupraveghere; c) amplasarea unor reţele de biosupraveghere şi 

standardizarea biosupravegherii; d) valorificarea bioindicaţiilor vegetaţiei naturale; e) 

conştientizarea şi educarea publicului prin Eurobionet; f) poluarea aerului şi alterarea mediului; 

g) utilizarea informaţiilor geografice în studiul poluării. 

În ecosistemele forestiere, ca şi în cazul plantelor lemnoase din zonele verzi ale or. 

Chişinău, se impune o biosupraveghere bazată pe arbori, ca bioindicatori şi bioacumulatori, din 

cel puţin două considerente: 1) poluarea în Republica Moldova, în special, în or. Chişinău, are un 

grad vizibil avansat în decursul ultimilor ani; 2) arborii sunt cei care pot evidenţia mai bine 

efectele poluării asupra propriului său organism. 

Tot mai multe studii sugerează faptul că reacţiile metabolice la diferite stresuri, astfel ca: 

stresul la căldură, stresul oxidativ, răniri, stresul provocat de acţiunea anumitor metale – sunt 

identice. Aceasta indică faptul că pot exista semnale biochimice sau biofizice, specifice fiecărui 

agent stresant, care atenţionează celula să declanşeze mecanismele de toleranţă. 

Arborii pe lângă substanţele minerale absorbite cu apa din sol, acumulează în frunze 

noxele din atmosferă, de la începutul sezonului de vegetaţie, până la momentul eşantionării 

[243]. Astfel, analizele frunzelor redau, în funcţie de factorii climatici, pedologici şi biotici, o 

sinteză a ultimului sezon de vegetaţie – în cazul foioaselor ori a ultimilor ani (ácele de un an, de 

doi ani, de trei ani) în cazul răşinoaselor. Reluarea analizelor foliare, anuală sau periodică (3-5 

ani) asigură monitorizarea acestor parametri importanţi pentru echilibrul ecologic al 

ecosistemului forestier şi a spaţiilor verzi. 

Ca bioindicatori, arborii manifestă prin semnele de pe frunze simptomele specifice 

subnutriţiei, când substanţele nutritive coboară la nivelul deficienţei de N, P, K, Ca, Mg etc. sau 

urcă la pragul de toxicitate cu S, Cl, F, O3 Pb, Cd etc. Aceste simptome foliare indică nu numai 

substanţa toxică, dar şi intensitatea procesului de toxicitate. Informaţiile arborilor sunt 

multianuale, deoarece cât timp trăiesc, bioindicatorii şi bioacumulatorii relevă cu fidelitate şi 
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consecvenţă, prin analize foliare – calitatea aerului, iar prin simptomele foliare – efectele noxelor 

asupra arborilor. Frunzele decolorate sau necrozate ale plantelor bioindicatoare evidenţiază că 

pădurile şi spaţiile verzi, sunt expuse efectelor poluantului şi arată evoluţia în timp şi spaţiu a 

acestor efecte. 

Dintre posibilităţile de evaluare şi biosupraveghere, prin biointegrare, biomarkeri, 

bioindicatori şi bioacumulatori plantele lemnoase, în special arborii, oferă o gamă largă de 

informaţii ca bioindicatori şi bioacumulatori: a) curente, b) sintetice, c) complexe, d) 

multeanuale, e) spaţiale.  

Informaţiile curente se atestă după frunzele arborilor bioindicatori, sub formă de: a) pete 

mici şi arsuri, care apar imediat deja după ploile acide; b) decolorări pale care avertizează asupra 

poluării cu dioxid de sulf, clor, plumb, c) decolorări din ce în ce mai mari, mai multe, mai 

evidente care ajung la necroze sau la uscarea şi căderea prematură a frunzelor; d) nedezvoltarea 

frunzelor, mărirea transparenţei coroanei, încetarea creşterii când noxele ating pragul de 

toxicitate. Aceste informaţii pot fi oferite în decursul întregului sezon de vegetaţie, în cazul 

foioaselor şi răşinoaselor cu frunze căzătoare şi anual, în cazul răşinoaselor şi foioaselor cu 

frunze sempervirescente, cum ar fi speciile de pin, molid, tuia, Buxus sempervirens, Mahonia 

aquifolium, Hedera helix, Lonicera sempervirens, Viburnum rhytidophyllum etc. 

Informaţiile asigurate de arbori sunt polivalente. Aceeaşi frunză a unui arbore indicator 

poate evidenţia, în funcţie de felul decolorărilor ori necrozărilor, efectele următoarelor tipuri de 

poluanţi: sulf – internervare, clor şi fluor – perimetrale şi apicale cu îndoirea marginilor 

frunzelor, ozon – verde-deschis; difuze, luminoase până la brun-roşcat pe partea superioară a 

frunzei, plumb - cenuşii, negricioase la baza limbului. Aceeaşi probă de frunze a unui arbore 

bioacumulatori, prin analize foliare, ne indică cu mare precizie: a) efectele toxice ale sulfului, 

clorului, plumbului, zincului etc.; b) nivelurile, critice ori de insuficinţă a substanţelor nutritive 

(azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu) şi chiar a microelementelor [8]. 

În cazul frunzelor, aceste simptome se diferenţiază, în general, după natura poluanţilor, 

iar în detaliu, prezintă diferenţe specifice foarte importante, pentru evidenţierea cărora s-au 

elaborat atlase. În 1970, Jacobson şi Hill au ilustrat decolorările şi necrozele cauzate de diverşi 

poluanţi ai plantelor superioare din America. În 2005, grupul de lucru pentru calitatea aerului 

(Programul IPC-Forest), a întocmit ”Submanualul pentru evaluarea vătămărilor, cauzate de ozon 

în ecosistemele forestiere europene”. În România, se află în curs de elaborare un Atlas al 

simptomelor foliare la speciile forestiere în cadrul proiectului româno-belgian SULRO [8, 9]. 

Determinarea prin analize foliare a capacităţii de metabolizare a sulfului ori a metalelor 

grele (Pb, Cd) sau a rezistenţei bioacumulatorilor, diferenţiaţi pe specii, asigură pentru 

împăduriri şi spaţii verzi – criterii importante pentru alegerea speciilor şi amplasarea acestora în 
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zone respective. Plantele lemnoase se selectează ca bioindicatori sau bioacumulatori după 

următoarele criterii: *specia să fie larg răspândită; *exemplarele model să fie repartizate cât mai 

uniform; *să fie cât mai rezistente, pentru a nu perturba fenomenul de acumulare; *este mai 

avantajos să fie mai înalte de 3-4 m, pentru a permite preluarea mai multor probe foliare, pentru 

a fi uşor de marcat şi pentru a nu fi influenţaţi de parametrii solului. 

Metodele de biodetecţie vegetală a poluării atmosferei, prin arbori bioindicatori şi 

bioacumulatori, nu sunt concurente cu metodele fizico-chimice, ci le completează şi au o serie de 

avantaje importante. Astfel, sunt metode simple, rapide şi puţin costisitoare, infrastructură puţină 

şi care presupun o întreţinere şi urmărire foarte uşoară. Amplasarea şi reamplasarea reţelei de 

arbori este uşoară şi oferă posibilitatea de a instala un număr foarte mare de staţionări, volumul 

cărora poate fi mărit după necesitate pentru detectarea poluanţilor noi sau accidentali, neluaţi în 

evidenţă prin prelevarea şi analizarea probelor de aer şi asigurarea informaţiilor biologice privind 

sensibilitatea şi efectele asupra stării plantelor lemnoase. 

Metodele „indicatori şi bioacumulatori” permit realizare unor programe privind: 

*localizarea poluării şi nivelurilor de poluare; *amplasarea de noi eşantioane de măsurare a 

conţinutului de poluanţi în aer; *construirea de noi cartiere orăşeneşti, în funcţie de centrele 

industriale de poluare; *planificarea circulaţiei orăşeneşti; *luarea deciziilor în protejarea, 

orientarea sau ameliorarea spaţiilor verzi şi crearea parcurilor urbane; *riscurile sanitaro-igienice 

ale populaţiei urbane mai fragile (copii, bătrâni).  

Din experimentele noastre, unde au fost atrase 28 de specii ca plante indicatoare, pot fi 

folosite: pinul negru, castanul porcesc, paltinul de câmp, nucul comun, arţarul american, 

salcâmul alb, platanul acerifoliu, salcia albă, stejarul comun, plopul canadian, sofora japoneză, 

ulmul penat-rămuros şi teiul argintiu. Criteriile de selectare ce prevăd, în primul rând, rezistenţa 

la condiţiile ecologice ale oraşului şi răspândirea largă şi uniformă, sunt caracteristice pentru 

următoarele specii: stejarul pedunculat, arţarul american, paltinul de câmp, plopul canadian, 

salcâmul alb, teiul cu frunza mare (fig. 4.9). 
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Arţarul american Paltin de câmp 

  
Plop canadian Salcâm alb 

  
Stejar pedunculat Tei cu frunza mare 

Fig. 4.9. Speciile lemnoase propuse ca bioindicatoare pentru or. Chişinău. 
 

Aceste specii ar putea forma carcasa monitoringului vegetal. Din acestea, trei specii sunt 

autohtone, din fam. Fagaceae, Aceraceae, Tiliaceae. Reprezentanţii acestor familii formează 

carcasa forestieră a Republicii Moldova. Altele trei specii (salcâmul alb, plopul canadian, 

arţarul american) sunt specii introduse din fam. Fabaceae, Salicaceae, Aceraceae – familii care 

se enumeră printre primele zece cu cei mai reprezentativi exotici (tab. 4.3).  

Densitatea reţelei de arbori bioindicatori trebuie să fie corelată cu zonele dendrologice 

evidenţiate, ce se caracterizează cu nivel de poluare diferit.  

În funcţie de nivelul de poluare şi tipul de ecosistem, trebuie de amplasat reţeaua de 

arbori bioindicatori, marcându-se câte un exemplar din cele şase sus-menţionate, propuse în 

fiecare punct.  

Reieşind din această, considerăm necesar, ca în zona dendrologică cu nivel ridicat de 

poluare, un punct al reţelei de monitorizare (staţionar) trebuie amplasat la patru kilometri pătraţi 

(2,0 km x 2,0 km). Această zonă ar fi monitorizată de 18-20 staţionare, unde în fiecare din 

staţionar sunt prelevate aceste 6 specii bioindicatoare – arţarul american, stejarul comun, teiul 

cu frunza mare, paltinul de câmp, plopul canadian, salcâmul alb. 
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În zona dendrologică cu nivel moderat de poluare ar fi suficient un punct la nouă 

kilometri pătraţi (3,0 km x 3,0 km), asigurând monitorizarea cu 10-13 staţionare, iar în zona 

dendrologică cu nivel scăzut de poluare – monitorizarea ar putea fi efectuată din 8-9 staţionare 

(5,0 km x 5,0 km). În total, or Chişinău ar putea fi biosupravegheat de către 30-35 staţionare, 

prin monitorizarea lor periodică (din 2-3 în 2-3 ani), efectuând analizele foliare în dezvoltare.           

 

4. 5 Concluzii la capitolul 4 
 
 1. Datele obţinute confirmă că cele mai mari acumulări de sulf, în perioada de vegetaţie, 

s-au înregistrat în frunzele de salcie albă –11,2 mg/kg m. u., soforă japoneză – 5,9 mg/kg m. u., 

platan acerifoliu – 4,8 mg/kg m. u., plop canadian şi plop piramidal – 11,0 mg/kg m. u. şi 

salcâm alb – 6,0 mg/kg m. u., care fac parte din categorii de rezistenţă la fitopoluanţi diferite. 

 2. În frunzele plantelor model, conform sondajelor, se acumulează o mai mare cantitate 

de sulf, decât în frunzele plantelor martor, fapt ce indică o concentraţie mai mare de bioxid de 

sulf în atmosferă. 

 3. Atât la plantele cu potenţial moderat de rezistenţă (paltin de câmp, paltin de munte, tei 

cu frunza mare, tei argintiu, nuc comun, catalpă specioasă, hibiscus), cât şi la plantele cu 

potenţial scăzut de rezistenţă la fitopoluanţi (castan porcesc, mesteacăn alb, scoruş de munte, 

platan acerifoliu, iasomie de grădină, forziţia) cantitatea de sulf acumulată este uniformă sau 

aproximativ egală pe întreaga perioadă de vegetaţie, dar mai mică, decât la speciile din grupul 

«puternic rezistente» la fitopoluanţi. 

 4. Conţinutul de plumb (Pb) în frunzele plantelor model la toate speciile şi în toate 

variantele este de 3-6 ori mai mare decât la plantele martor. Între variante se evidenţiază plantele 

din Var. 2 (str. Uzinelor, CET-1) şi Var. 3 (str. Gagarin, Gara Feroviară), în frunzele cărora s-a 

acumulat un conţinut mai mare de plumb, decât în frunzele plantelor din alte variante, ceea ce 

demonstrează că în primele situaţia ecologică este mai complicată, plantele crescând la marginea 

drumului, cu o circulaţie foarte intensă a transportului rutier. 

 5. Cele mai mari valori de acumulare a plumbului din atmosferă le înregistrează sofora 

japoneză – 39,5 mg/kg m. u., urmată de castanul porcesc, teiul cu frunza mare şi teiul argintiu – 

22,0-25,0, catalpa specioasă, platanul acerifoliu şi ulmul penat-rămuros – 20,0-24,0 mg/kg m.u. 

 6. Speciile, cu valori maxime de plumb în frunzele plantelor model, aparţin la diferite 

grupuri de rezistenţă la fitopoluanţi. Corelarea directă între conţinutul de plumb în frunze la 

plantele model şi apartenenţa la grupurile de rezistenţă la fitopoluanţi nu a fost identificată. 
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 7. Cantitatea de plumb în frunzele plantelor model este maximă în cea mai activă 

perioadă de vegetaţie – lunile iunie-iulie, ulterior cantitatea de plumb în frunze la majoritatea 

speciilor se micşorează la sfârşitul perioadei de vegetaţie. 

 8. Speciile, cu un grad sporit de rezistenţă la fitopoluanţi şi cu o capacitate de acumulare 

a plumbului în volum mai mare – sofora japoneză, teiul cu frunza mare şi teiul argintiu, arţarul 

american, plopul canadian şi plopul piramidal, paltinul de câmp, paltinul de munte şi stejarul 

comun, ulmul penat-rămuros, salcia albă, liliacul comun şi taula Vanhutt, sunt identificate 

pentru a fi folosite în zonele puternic poluate cu fitotoxine. 

 9. Plopul canadian şi plopul piramidal posedă capacităţi excepţionale de acumulare în 

frunze, cea mai mare cantitate de cadmiu (Cd) – 0,9-1,3 mg/kg m. u., ceea ce constituie de 2-3 

ori mai mare, decât la toate speciile prelevate în experiment, a căror conţinut de cadmiu este mic 

şi uniform-egal în perioada integrală de vegetaţie. Speciile, care sunt recomandate în cazul 

poluării cu cadmiu, pe lângă speciile de plop, sunt: salcia albă, sofora japoneză, arţarul 

american, teiul argintiu, nucul comun, stejarul comun, castanul porcesc. 

 10. Speciile de conifere prelevate în experiment (molid comun, molidul înţepător 

argintiu, pinul negru) conţin plumb şi cadmiu în frunze în cantităţi uniform-egale ori mai mici, 

decât speciile de foioase. 

 11. Este efectuată şi argumentată Raionarea Dendrologică a or. Chişinău, identificând trei 

zone după nivelul de poluare, factorii poluanţi şi influenţa acestora asupra plantelor – *zona 

dendrologică cu nivel ridicat de poluare, *zona dendrologică cu nivel moderat de poluare şi 

*zona dendrologică cu nivel scăzut de poluare. 

 12. Carcasa monitoringului vegetal (biomonitoring) poate fi formată din următoarele 

specii: paltin de câmp, stejar pedunculat, tei cu frunza mare şi plante exotice – arţar american, 

plop canadian, salcâm alb care corespund exigenţelor – sunt rezistente la fitopoluanţi, posedă 

capacitatea de acumulare, sunt răspândite larg şi uniform în spaţiile verzi ale oraşului. 

 13. Densitatea reţelei de arbori bioindicatori corelează cu zonele dendrologice 

identificate. Or. Chişinău va fi biosupravegheat de 30-35 staţionare, prin monitorizarea acestora 

periodică (din doi în trei ani), efectuând analizele foliare şi studiul dezvoltării plantelor. 
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5. PERSPECTIVA INTRODUCŢIEI DE NOI PLANTE LEMNOASE  

 
Totalurile experienţei multianuale în domeniul introducţiei plantelor lemnoase, pe 

teritoriului dintre Prut şi Nistru, servesc drept bază ştiinţifică, pentru planificarea lucrărilor de 

mobilizare şi valorificare a resurselor vegetale mondiale de specii noi de arbori, arbuşti, liane şi 

concomitent vor servi ca bază pentru extinderea în practică a plantelor introduse, cu scopul 

îmbogăţirii dendroflorei cultivate a Republicii Moldova. 

Pentru Republica Moldova, teritoriul căreia nu este o regiune botanogeografică integră, 

iar flora a fost formată sub influenţa a câtorva centre floristice [127], o etapă foarte importantă 

a procesului de introducţie este determinarea regiunilor floristice de perspectivă, tipurilor 

ecologice ale plantelor, în baza cărora se apreciază materialul iniţial pentru introducţie. 

Procesul şi rezultatele introducţiei depinde, în mare măsură, anume de analiza prealabilă şi de 

selectarea materialului iniţial din regiunile geografice de perspectivă [275, 301, 302]. 

Reieşind din faptul că introducţia este un proces de mobilizare şi realizare în cultură a 

plantelor, în condiţii noi ecogeografice, este evident că în procesul de mobilizare primordială 

este, mai întâi de toate, evidenţierea regiunilor floristice şi a tipurilor ecologice de perspectivă. 

Evidenţierea acestor regiuni este o problemă-cheie, necesitând implicarea mai multor 

discipline, inclusiv dendroraionarea potrivit cerinţelor ecologice. În introducţia practică este 

folosită mai larg teoria analogurilor climatice elaborată de H. Mayr şi aplicată cu diferite 

modificări, care propune variante optime de schimb cu material floristic între regiuni cu aceeaşi 

situaţie ecologică. A fost, în mare parte, contestată de către Н.И. Вавилов [112]. 

Silvicultorul-dendrolog, profesorul H. Mayr şi promotorii săi – Ak. Pavari (Italia), Г.Т. 

Селянинов (Rusia), Э.Э. Keрн (Rusia), В.П. Maлеев (Rusia) au elaborat şi dezvoltat metoda 

folosirii plantelor exotice din raioanele fitoclimatice analogice. În aceeaşi vreme, В.П. Малеев 

[235], luând în vedere faptul că pe Terra nu există două staţiuni meteorologice cu aceiaşi indici 

climatici, neagă complet existenţa raioanelor fitoclimatice identice şi în final, o adaptare 

simplă în procesul de introducţie. 

La baza raionării fitoclimatice analogice stă metoda de însuşire a naturii de către om – 

concluzionarea analogică. Ea însăşi, această metodă nu poate da rezultate veridice, deoarece 

analogia este o presupunere, probabilitate şi nu are putere convingătoare şi decisivă. În cazul 

când analogia este foarte apropiată, această metodă este destul de veridică, convingătoare, iar 

când analogia nu este apropiată sau lipseşte totalmente – concluzii negative nu pot fi făcute. În 

acest caz rămâne în vigoare teza, înaintată de Н.И. Вавилов [113] – experimentul direct, 

pentru ca să apreciem în cultură, în condiţii noi, posibilităţile de adaptare a plantelor. 
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Metoda arealurilor potenţiale propusă de D. Gud şi dezvoltată de E.В. Вульф [121] 

este bazată pe studiul arealelor şi paleoarealelor la specii şi suprapunerea lor. Această metodă 

presupune că arealul contemporan al speciei, în multe cazuri, depinde de arealul iniţial şi de 

istoria dezvoltării acestei specii. Teoria lui D. Gud constată că speciile pot ocupa numai acele 

teritorii, unde condiţiile de creştere nu sunt în contradicţie cu cerinţele lor. Tot arealul pe care 

specia poate să-l ocupe, după posibilitatea de rezistenţă, D. Gud îl numeşte areal potenţial. 

Capacitatea speciei de a ocupa acest areal depinde de posibilitatea expansiunii sale în areal şi 

apoi de concurenţă. 

Metoda botanogeografică elaborată de Н.И. Вавилов [112], dezvoltată apoi de П.A. 

Koрмилицын [193], П.А. Баранов [97],  С.Я. Соколов [323], П.И. Лапин [223], este bazată 

pe studiul privind centrele de origine a plantelor de cultură şi rezistenţa lor în condiţiile noi. 

Această metodă este apropiată de metoda propusă de В.П. Малеев [235], numită metodă 

florogenetică, conform căreia componenţa florei, istoria formării, legăturile geografice şi 

tipurile ecologice ale plantelor în landşaftul cutare sau cutare al raionului reflectă principalele 

condiţii ecologice şi determină potenţialul posibil pentru majorarea florei acestui raion.  

M.В. Культuaсов [219] propune metoda ecoistorică pentru introducerea plantelor 

erbacee. Ca şi metoda precedentă, florogenetică, la bază este pusă florogeneza, dar alegerea 

obiectivului este opusă. Punctul de pornire nu este raionul de introducţie, dar flora care poate fi 

de pespectivă pentru introducţie. Această metodă este cea mai apropiată să răspundă la 

perspectivitatea raioanelor floristice pentru introducţie. Metoda dată este justificată pentru 

plantele erbacee. 

Metoda edificatorilor geobotanici, propusă de Ф.Н. Русанов [312], constituie ideea 

evidenţierii plantelor cu o răspândire largă şi bogată în asociaţii vegetale şi presupunerea că 

aceste specii au o capacitate de adaptare sporiă. Dar, în acest caz se menţionează că speciile noi 

pot vieţui în locurile în care condiţiile de creştere nu sunt în contradicţie cu cerinţele în limitele 

rezistenţei lor. Tot Ф.Н. Русанов propune metoda introducerii complexelor de genuri. La baza 

acestei metode a fost pusă afirmaţia lui Ч. Дарвин în lucrarea: – „Происхождение видов 

путем естественного отбора”, care sublinia că foarte des în limitele unui gen sunt specii care 

vieţuiesc în ţări cu climat cald şi rece, sau reieşind din presupunerea că toate speciile unui gen 

sunt descendenţii unor părinţi comuni, noi putem aştepta ca într-un şir lung de urmaşi ele pot să 

fie aclimatizate cu succes. 

Metoda aclimatizării treptate elaborată şi susţinută de А.Л. Лыпа [230], de И.В. 

Mичурин determină etapele de selecţie şi aclimatizare a plantelor slab rezistente la condiţiile 

iernării de la sud la nord. 
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Metoda matematică [238, 239] permite, prin aprecierea şi caracterizarea mai multor 

indici, care determină corectitudinea de alegere a obiectivelor pentru introducţie, să se 

prognozeze rezultatele acestor experienţe. Este o metodă avansată care analizează un şir de 

indici, care persistă în tot procesul de introducţie de la mobilizare până la aclimatizare.  

Şi în sfârşit –  principiul ecogeografic care pentru prima dată a fost argumentat de Н.И. 

Вавилов [112] pentru plantele agricole şi dezvoltat de Н.А. Aврорин [85], А.М. 

Koрмилицын [192, 193, 194], С.И. Кузнецов [210, 211], В.Н. Флоря [346], Н.А. Вехов 

[117], Н.А. Кохно [201,203] permite, ca şi metoda precedentă, să răspundă de tot procesul de 

introducţie – de la alegerea raioanelor fitoclimatice de perspectivă, evidenţierea tipurilor 

ecologice a plantelor de perspectivă şi determinarea posibilităţilor de introducţie. 

 

5.1. Analiza ecogeografică a dendroflorei cultivate 
 

Analiza ecogeografică a dendroflorei, după cum am menţionat mai sus, este deosebit de 

importantă atât în plan teoretic, cât şi practic. O astfel de analiză determină posibilitatea 

introducţiei plantelor lemnoase în Republica Moldova pe viitor şi permite evidenţierea în 

această privinţă a legităţilor botanogeografice şi ecologice de dezvoltare a dendroflorei, 

cunoaşterea cărora este necesară pentru prospecţiune în domeniul introducţiei plantelor 

lemnoase trebuincioase economiei naţionale [275, 294]. 

La etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii introducţiei se elaborează principiile 

de bază privind tratarea botanogeografică a introducţiei. Nucleul teoriei lui Н.И. Вавилов 

[112, 113] îl constituie sistematica diferenţiată a diversităţii specifice şi intraspecifice a 

plantelor de cultură şi a strămoşilor acestora, determinarea arealelor şi centrelor de concentrare 

a diversităţii, separarea din acestea a grupurilor ecogeografice.  

Arealul plantelor lemnoase introduse în Republica Moldova depăşeşte de multe ori 

teritoriul republicii şi se extinde aproximativ de la 25° până la 65° latitudine nordică, până la 

150° longitudine vestică şi 180° longitudine estică, cu excepţia Berberis buxifolia, arealul 

căreia este sudul continentului american – Patagonia. Plantele lemnoase introduse în Republica 

Moldova sunt răspândite în Holarctic, aşezat în partea neotropică a Emisferei de Nord, care 

ocupă mai mult de jumătate din teritoriul uscat al Terrei cu o diversitate mare a condiţiilor 

naturale, care au condiţionat o diversitate bogată şi specifică a florei. În cuprinsul Holarcticii 

A.Л. Тахтаджян [337] evidenţiază 9 regiuni floristice, elemente din flora cărora sunt 

neuniform prezente şi în Republica Moldova numai din şapte regiuni floristice – 
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                                            Tabelul 5.1.  
 

Repartizarea speciilor lemnoase din dendroflora cultivată  pe regiuni floristice 
 

Diviziunea Pinophyta Diviziunea Magnoliophyta Teritoriile şi regiunile 
floristice (după А.L. 
Тахтаджян, 1978) Nr. de taxoni % din total Nr. de taxoni % din total 

Teritoriul Imperiului Holarctic 
30 24,4 121 16,2 
1 0,8 88 11,7 

Circumboreală, inclusiv 
specii din flora spontană 
specii nord-americane 3 2,4 3 0,4 
Est-Asiatică 29 23,7 183 24,4 
Atlantică-Nord-Americană 13 10,6 134 17,8 
Munţii Stâncoşi 13 10,6 7 0,9 
Madreană 6 4,9 3 0,2 
Munţii-Stâncoşi – Madreană 4 3,3 17 2,3 
Irano-Turaniană 10 8,1 162 21,6 
Mediteraneană 8 6,5 16 2,1 
Circumboreală – 
Mediteraneană 3 2,4 24 3,2 

Circumboreală – Est-
Asiatică 3 2,4 17 2,3 

Circumboreală – Atlantică-
Nord-Americană 1 0,8 6 0,8 

Circumboreală – Irano-
Turaniană 3 2,4 29 3,9 

Mediteraneană – Irano-
Turaniană - - 9 1,2 

Irano-Turaniană – Est-
Asiatică - - 7 0,9 

Circumboreală – 
Mediteraneană – Irano-
Turaniană 

- - 11 1,5 

Circumboreală – Irano-
Turaniană – Est-Asiatică - - 2 0,3 

Teritoriul Imperiului Antarctic 
Chile-Patagonică - - 1 0,1 
Total: 123 100 751 100 
 

Circumboreală, Mediteraneană, Irano-Turaniană, Est-Asiatică, Atlantică-Nord-Americană, 

Munţii Stâncoşi şi Madreană.  

Analizând datele din tabelul 5.1 care atestă repartizarea speciilor lemnoase din 

dendroflora cultivată a Republicii Moldova pe regiuni floristice, putem deduce unele constatări 

generale.  

Regiunea floristică Circumboreală ocupă cel mai mare teritoriu al uscatului – Europa 

(fără partea de sud care intră în regiunea Mediteraneană), Caucazul (cu excepţia părţii aride), 
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Ural, Siberia (cu excepţia părţii de sud-est a râului Amur), Kamceatka, Sahalinul de Nord, 

insulele Kurile de Nord, insulele Aleute, Alaska şi partea cea mai mare a Canadei. Din această 

regiune floristică din diviziunea Pinophyta au fost introduse 30 specii sau 24,4%, din acestea 

trei specii cu arealul nord-american, iar din diviziunea Magnoliophyta în dendroflora cultivată 

sunt evidenţiate 121 specii sau 16,2%, din acestea trei specii cu arealul nord-american, iar 88 

specii sunt din flora autohtonă. Propriu-zis, sunt introduse doar 33 specii. 

În regiunea Circumboreală nu sunt familii, genuri sau specii de plante lemnoase 

endemice. În regiune, din Pinophyta, cele mai caracteristice sunt speciile din genurile: Abies, 

Larix, Picea şi Pinus, iar în Canada – Thuja şi Tsuga, ceea ce subliniază influenţa florei din 

regiunea Atlantică-Nord-Americană. Din numeroasele foioase sunt speciile obişnuite de arbori 

din genurile: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Juglans, 

Lonicera, Malus, Ostrija, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus; din arbuşti – 

speciile de Rhamnus, Sambucus, Sorbus, Spiraea, Viburnum.  

Aşadar, din regiunea floristică Circumboreală, în componenţa căreia intră şi teritoriul 

Republicii Moldova, au fost introduse cele mai multe specii: de Pinophyta – 30 specii şi de 

Magnoliophyta – 33 specii. Dacă analizăm dendroflora eurosiberiană, la care aparţine şi 

dendroflora Republicii Moldova, putem constata că dendroflora acestei regiuni este relativ 

tânără, din cauză că în perioada terţiară aici se extindea zona subtropicală. În timp, partea mai 

mare a Europei şi parţial a Siberiei, au fost acoperite cu gheţari care au nimicit flora iubitoare 

de căldură. După încălzire şi retragerea gheţarilor, teritoriile eliberate au fost populate de 

conifere şi foioase din sistemul montan de sud care proteja din nord zona Mediteraneană 

Veche. Aceste plante, cât şi migranţii din est, au fost formele iniţiale pentru repopularea 

teritoriilor. Aceasta se dovedeşte atât prin legăturile floristice contemporane ale sistemelor 

muntoase de la sud şi ale florei boreale a Europei, cât şi prin materialele paleobotanice. Trebuie 

de menţionat că zona boreală de plante lemnoase a continentului american (provincia 

canadiană) este relativ uniformă, partea de est şi cea de vest puţin diferă din punct de vedere 

floristic. Pădurile se evidenţiază prin bogăţia speciilor foioase, multe din acestea, apropiate 

speciilor eurosiberiene: Picea glauca apropiată speciei P. abies, Larix laricina apropiată 

speciei L. gmelinii, Populus tremuloides – P. tremula, Betula papyrifera – B. pubescens, 

Cornus stolonifera – C. alba. 

Glaciarizarea repetată a continentului european a dus la sărăcirea florei. Perioadele 

intraglaciare (nu numaidecât calde) orientează evoluţia plantelor spre xerofilizare. Aceste 

particularităţi ale istoriei formării florei eurosiberiene se reflectă asupra rezultatelor 

introducerii plantelor în climatul arid al Republicii Moldova [78, 250, 251]. Cea mai mare 
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parte a arborilor introduşi din această regiune floristică rezistă bine la condiţiile iernării şi în 

particular, la temperaturile joase (–30° C), dar mult suferă de seceta aerului şi solului pe toată 

perioada de vegetaţie chiar în condiţii de irigare. Ca rezultat, aceste plante au o creştere şi 

dezvoltare slabă, îmbătrânesc repede şi nu sunt longevive: Abies alba, Betula alba, B. 

dahurica, Larix decidua, L. sibirica, Picea abies, Pinus sylvestris. Cu cât arealul este mai la 

nord, cu atât mai clar se manifestă această proprietate. 

Altceva se întâmplă cu arbuştii care sunt mai plastici din punct de vedere ecologic decât 

arborii. Ca exemplu pot servi Caragana arborescens (specie introdusă) şi Lonicera hylosteum 

(autohtonă), specii xeromezofite care s-au aclimatizat şi o vreme îndelungată au fost larg 

folosite în culturile silvice (incl., în Sudul Republicii Moldova), dar şi aceste plante nu sunt 

longevive. Cu toate că teritoriul republicii este inclus în această regiune floristică [337], flora 

din această regiune, de facto numerică, nu joacă un rol esenţial în procesul de introducţie a 

plantelor lemnoase a Republicii Moldova, iar reprezentanţii acesteia, care se simt destul de 

bine în condiţiile locale, de regulă, sunt din zona preboreală sau central-europeană, evoluţia 

cărora este legată de flora montană preboreală [78].  

Regiunea floristică Est-Asiatică include Himalaya de Est de la 83° longitudine estică, 

partea montană a Birmei de Nord, partea din India de Nord-Est, mai mare parte din China 

continentală, insula Taiwan, insulele Japoniei, peninsula Coreea, insulele de sud ale Kurilelor, 

Centrul şi Sudul insulei Sahalin, partea mai mare a bazinului râului Amur şi Sud-Estul 

Transbaikaliei. Această floră este deosebit de bogată şi înregistrează multe familii endemice de 

plante lemnoase: Eucommiaceae, Eupteleaceae, Cercidiphyllaceae, Cephalotaxaceae, 

Ginkgoaceae, Trochodendraceae [141, 274, 301]. Din genurile endemice putem menţiona: 

Akebia, Cephalotaxus, Cercidiphyllum, Chaenomeles, Chimonanthus, Corylopsis, 

Cryptomeria, Davidia, Eriobotrya, Eucommia, Euptelea, Exochorda, Ginkgo, Holboellia, 

Idesia, Keteleeria, Kolkwitzia, Leucesteria, Metasequoia, Microbiota, Nandina, Paulownia, 

Phellodendron, Platycarya, Prinsepia, Pseudolarix, Pseudotaxus, Rhodotypos, Sciadopitys, 

Skimmia, Stautonia, Stephanandra, Stranvaesia, Taiwania, Thujopsis, Trochodendron, 

Weigela, Xanthoceras. După cum a fost menţionat de A.В. Гурский [143], flora Est-Asiatică 

numără 959 genuri de plante lemnoase, pe când în flora Americii de Nord sunt numai 313 

genuri, iar în toată Europa – 100 genuri. Aşadar, flora regiunii Est-Asiatice se caracterizează 

prin diversitatea foarte bogată de genuri endemice, în multe cazuri mono- sau oligotipice. 

Aceste genuri sunt din subclase primitve, Hamameliidae, Magnoliidae şi Ranunculidae, prin 

care se subliniază vechimea acestei flore, care conţine nu numai specii endemice relicte vechi 

de diferit rang taxonomic, dar şi familii endemice. O bună parte din aceste specii endemice 
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sunt introduse şi cu succes aclimatizate în Republica Moldova şi chiar au intrat în asortimentele 

recomandate: Akebia quinata, Chaenomeles japonica, Ch. speciosa, Eucommia ulmoides, 

Exochorda grandiflora, Ginkgo biloba, Kolkwitzia amabilis, Metasequoia glyptostroboides, 

Microbiota decussata, Paulownia tomentosa, Prinsepia sinensis, Rhodotypos kerrioides, 

Thujopsis dolobrata, Weigela floribunda, Xanthoceras sorbifolia.  

Anume bogăţia florei respective explică faptul că din regiunea floristică Est-Asiatică în 

dendroflora cultivată a Republicii Moldova au fost introduse şi aclimatizate 29 specii sau 

23,7% din diviziunea Pinophyta şi 183 specii sau 24,4% din diviziunea Magnoliophyta ori a 

patra parte din toate speciile introduse (tab. 5.1). 

Cele mai multe plante aclimatizate îşi au arealul în China. Din punct de vedere a 

condiţiilor climatice, China poate fi divizată în două părţi contraste: partea de vest, 

continentală, aridă, cu stepă şi deşert, teritoriul şi flora căreia este inclusă în regiunea floristică 

Irano-Turaniană şi partea de est, cu climat musonic, umed, cu silvostepă şi silvică, teritoriul şi 

flora căreia este inclusă în regiunea Est-Asiatică [141, 195, 336]. China de Sud-Est nu este ca 

atare centrul de dezvoltare şi teritoriul iniţial al formării vegetaţiei terţiare a Asiei şi Europei. 

Flora acestei regiuni, după cum menţionează В.И. Грубов [140, 141], dimpotrivă s-a format în 

rezultatul migraţiei spre sud a florei terţiare din raioanele din Nordul Asiei. În China şi-au găsit 

ultimul adăpost elementele florei turgaice, astfel cum s-a întâmplat în America de Nord. 

Aceste schimbări geologice au determinat evoluţia dendroflorei, de pe peninsula Coreea 

şi a insulelor Japoneze, spre mezofilitate şi această particularitate se evidenţiază în procesul de 

introducere a plantelor din această regiune [100, 102, 173]. În ce priveşte hidrofilitatea, 

majoritatea speciilor introduse şi aclimatizate din această regiune sunt determinate ca mezofite 

xerofilizate (xeromezofite) şi chiar hemixerofite şi numai unele din acestea (Criptomeria 

japonica, Thujopsis dolobrata) sunt mezofite terţiare, care sunt puţin rezistente, chiar şi în 

condiţiile irigării şi nu sunt longevive. Cât priveşte introducerea plantelor lemnoase din China 

de Sud, Sud-Est şi Sudul Japoniei, putem afirma ca nu este introdusă nici o specie de arbori, 

care ar putea rezista la secetele şi în condiţiile temperaturilor joase de iarnă din Republica 

Moldova. Numai o parte din arbuşti cresc şi se dezvoltă normal în asemenea condiţii: 

Chaenomeles japonica, Ch. maulei, Hibiscus syriacus, specii de Berberis, Lonicera, Spiraea. 

Majoritatea arborilor din China de Nord, mai cu seamă coniferele, sunt mezofite ale zonei 

temperate, de aceea, speciile suportă greu seceta solului şi a aerului. În schimb arbuştii din 

această parte a Asiei de Est se dezvoltă destul de bine. 
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Regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană. Toată flora Holarctică a 

continentului Nord-American botaniştii geografi o împart în următoarele subregiuni: Arctică, 

Atlantică-Nord-Americană, Pacific-Nord-Americană şi subregiunea Preriilor [174].  

А.Л. Тахтаджян [337] evidenţiază provincia canadiană a regiunii Circumboreale, flora 

căreia deja am caracterizat-o şi regiunile floristice Atlantică-Nord-Americană, Munţii Stâncoşi 

şi Madreană. Regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană se extinde de la ţărmul Oceanului 

Atlantic până la Marile Câmpii Centrale şi de la ţărmul Golfului Mexic până la raioanele de 

sud ale Canadei. Flora acestei regiuni este foarte bogată şi se deosebeşte printr-un mare 

endemism. Familii endemice care conţin plante lemnoase nu sunt, în schimb, sunt foarte multe 

genuri endemice sau aproape endemice: Asimina, Diervilla, Fothergilla etc.  

Botaniştii demult au atras atenţia la faptul identităţii florei Atlantică-Nord-Americană 

cu cea Est-Asiatică. Duă cum menţionează A.Л. Тахтаджян [337], aceste legături se 

evidenţiază prin prezenţa de genuri comune şi specii apropiate, vicariene, dar în total flora Est-

Asiatică este mai bogată [151]. Chiar dacă legăturile între Asia şi America erau bilaterale, sursa 

principală era flora Est-Asiatică. 

Din flora Atlantică-Nord-Americană au fost introduse 13 specii sau 10,6% din 

diviziunea Pinophyta şi 134 specii sau 17,8% din diviziunea Magnoliophyta. Din acestea, 

multe specii sunt endemice, majoritatea fiind relicte terţiare care s-au aclimatizat şi au intrat în 

asortimentele recomandate: Aristolochia durior, Berberis canadensis, Castanea dentata, Celtis 

occidentalis, Hamamelis vernalis, Maclura pomifera, Magnolia acuminata, M. tripetala, 

Menispermum canadense, Tsuga canadensis, specii de Betula, Carya, Crataegus, Cladrastis 

lutea, Gleditschia triacanthos, Gymnocladus dioica, Juglans cinerea, Robinia pseudacacia, R. 

hispida, specii de Amelanchier, Liriodendron tulipifera, Liquidambar styraciflua, Quercus, 

Taxodium distichum. 

În perioada terţiară, partea de vest a continentului nord-american a fost separată de 

partea de est, unde centrul forestier se dezvoltă în raionul Munţilor Apalaci care se extinde pe 

mii de kilometri în lungime, paralel cu ţărmul Oceanului Atlantic, din elementele care s-au 

păstrat încă din perioada cretacică. La vest se dezvoltă Centrul Californian al vegetaţiei 

forestiere, care a păstrat elementele din flora mezozoică timpurie. 

Flora Mediteranei Vechi are legături floristice evidente cu flora contemporană a 

Amercii de Nord. Ca şi Eurasia, o bună parte (mai mare) a Amercii de Nord, în perioada 

terţiară – începutul perioadei cuaternare, a fost foarte îmbogăţită datorită proceselor glaciare. 

Ultima, aşa-zisa perioadă glaciară Wisconsin, s-a terminat acum 25-30 mii de ani şi în partea 

de sud-est a ajuns până la sistemul Munţilor Apalaci. Partea de sud a înălţimii Apalaci nu a fost 
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acoperită cu gheţari. Mai mult ca atât, de la apariţia angiospermelor acest teritoriu vechi al 

uscatului nu a fost niciodată acoperit de mare, ce se găsea la vest şi care diviza continentul în 

două părţi. Cu toate că cantitatea mare de precipitaţii care cad în perioada de vară, o parte 

considerabilă din teritoriul părţii atlantice a continentului nord-american poartă pecetea 

climatului continental cu decalajul esenţial al temperaturilor de vară şi iarnă. În partea estică 

temperatura şi volumul de precipitaţii, în comparaţie cu partea de vest sau partea ţărmului 

pacific al continentului, sunt mai mari, iarna relativ uscată, iar vara este umedă şi aminteşte 

climatul Asiei de Est. Din această pricină majoritatea speciilor introduse din regiunea floristică 

Atlantic-Nord-Americană sunt localizate în raioanele împădurite ale Munţilor Apalaci 

(provincia floristică Apalaci) în formaţiunile de Quercus-Hyckori şi Quercus-Pinus şi mai puţin 

din raioanele înmlăştinite ale pădurilor din sud-estul şi amestecate din nord-estul continentului. 

Dintre speciile lemnoase aclimatizate cu succes şi folosite pe larg distingem: Acer 

dasycarpum, A. negundo, Fraxinus americana, F. viridis, Gleditschia triacanthos, 

Gymnocladus dioicus, Populus canadensis, Robinia pseudoacacia, Quercus coccinea, Q. 

palustris, Q. rubra şi multe specii de arbuşti. Din Pinophyta putem menţiona: Juniperus 

virginiana, Pinus banksiana, P. strobus, Taxodium distichum, Thuja occidentalis, Tsuga 

canadensis. Din pădurile amestecate din nord-estul continentului se simt mai bine speciile de 

arbuşti: Berberis, Crataegus, Viburnum. Slab rezistă la secetă şi insolaţia Abies balsamea, A. 

frasieri, Taxus canadensis şi chiar Populus balsamea.   

Regiunea floristică Munţii Stâncoşi ocupă sistemele muntoase din Vestul Canadei şi 

Vestul Statelor Unite ale Americii, de la Alaska până la New Mexico. În flora regiunii lipsesc 

familii endemice, dar sunt câteva zeci de genuri endemice sau mai bine zis aproape endemice 

cu foarte multe specii endemice. Vegetaţia dominantă a acestei regiuni floristice sunt pădurile 

de conifere [14, 139]. Nici una din regiunile floristice ale Lumii Noi nu posedă o astfel 

diversitate de specii conifere. În partea de nord a regiunii sunt amplasate păduri bogate din: 

Chamaecyparis nootkatensis, Picea sitchensis, Pinus contorta, P. ponderosa, Pseudotsuga 

menziesii, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, T. mertensiana şi alte specii endemice: Abies 

amabilis, A. grandis, Acer circinatum, A. glabrum, Ceanothus sanguineus, Cupressus bakeri, 

Holodiscus discolor, Juniperus occidentalis, Larix lyallii, L. occidentalis, Lonicera ciliosa, 

Mahonia aquifolium, Picea pungens, Pinus flexilis, P. lambertiana, P. monticola, Pirus fusca, 

Prunus emarginata, Rhamnus purshiana, Spiraea densiflora, S. douglasii, Viburnum 

ellipticum.  

Numai din această regiune floristică au fost introduse mai multe specii de Pinophyta 

(13) decât de Magnoliophyta (7). Toate speciile de Pinophyta au intrat în asortimentele 
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recomandate, ceea ce se datorează rezistenţei acestora la condiţiile noi. De asemenea, din 

Magnoliophyta, o parte din specii sunt recomandate pentru economia naţională: Holodiscus 

discolor, Mahonia aquifolium, Spiraea densiflora, S. douglasii, ceea ce se datorează, în primul 

rând, climatului acestei regiuni floristice [174]. În partea Pacificului Americii de Nord 

precipitaţiile cad mai mult iarna (ca şi în regiunea Mediteraneană şi Europa), iar vara este 

secetoasă. Climatul de-a lungul ţărmului californian nu a fost mai rece şi mai uscat decât în 

prezent, dimpotrivă în trecut era cu mult mai blând. La vest de meridianul 97° se află raioanele 

uscate, unde volumul de precipitaţii începe a creşte şi ajunge la Alaska peste 2000 mm/an. 

Temperaturile de iarnă sunt destul de dure.    

Regiunea floristică Madreană. Flora acestei regiuni, care este amplasată în Sud-

Vestul Americii de Nord şi a Podişului Mexican, se extinde de la Sud-Vestul Oregonului până 

la Nordul Californiei de Jos, se deosebeşte radical de flora altor regiuni din Lumea Nouă şi s-a 

dezvoltat independent de alte flore sau dezvoltarea acesteia a decurs convergent [337]. Flora 

regiunii include unele familii endemice, ceea ce vorbeşte despre dezvoltarea ei un timp izolat. 

Sunt multe genuri endemice sau aproape endemice, iar speciile endemice ating cca 40%: 

Aesculus californica, Calycanthus occidentalis, Cercis occidentalis, Chamaecyparis 

lawsoniana, Dirca occidentalis, Pinus coulteri, P. radiata, Pseudotsuga macrocarpa, Sequoia 

sempervirens, Sequoiadendron giganteum, specii de Ceanothus, Torreya californica.  

Din această floră au fost introduse 6 specii din diviziunea Pinophyta şi trei specii din 

Magnoliophyta. Unele din aceste specii au fost incluse în asortimentele recomandate: 

Chamaecyparis lawsoniana, Cupressus arizonica, Sequoiadendron giganteum etc. O 

particularitate esenţială a florei madreene, în special, a provinciei Podişului Mexican, sunt 

enclavele unor specii larg răspândite în regiunea floristică Munţii Stâncoşi şi chiar Atlantică-

Nord-Americană: Pinus strobus, Platanus occidentalis, Hamamelis virginiana, Cercis 

canadensis, Cornus florida – specii bine aclimatizate în Republica Moldova şi un şir de specii 

de perspectivă pentru introducţie. 

În total din Vestul Americii de Nord sau coasta ei Pacifică au fost introduse 23 specii de 

Pinophyta şi 27 specii din Magnoliophyta. Aproape toate speciile introduse s-au aclimatizat 

foarte bine, deşi speciile din regiunea floristică Madreană au o rezistenţă mai slabă la 

temperaturile joase. 

Regiunea floristică Irano-Turaniană. Această regiune floristică mare cuprinde o parte 

din Palestina, Iordania, Mesopotamia, Transcaucazia, Podişul Iranian (fără deşerturile 

tropicale), Sudul Ghinducuşului (Afganistan), Vestul Himalaya, Mongolia, Vestul şi Sud-

Vestul Chinei. Flora acestei regiuni se caracterizează prin endemism înalt la rang de gen şi 
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specie (cca 25%): Abies pindrow, A. spectabilis, Aesculus indica, Alnus nitida, Cedrus 

deodara, Juglans regia, Parrotia persica, Picea smithiana, Pinus gerardiana, P. griffithii, 

Pterocarya pterocarpa, Quercus incana, Sorbus cashmeriana, Syringa emodi, Ulmus 

wallichiana, Zelkova carpinifolia etc. [140].  

Din această regiune floristică au fost introduse 10 specii sau 8,1% de Pinophyta şi 162 

sau 21,6% de Magnoliophyta. Cele mai multe specii au fost introduse din provincia mongolică 

şi provincia Tibet. Din cauza uscăciunii aerului şi diferenţei mari între temperaturile marginale, 

vegetaţia acestor provincii se disting prin omogenitate şi rezistenţă. Flora provinciei mongolice 

este veche şi conţine multe genuri şi specii endemice, iar flora Tibetului este una din cele mai 

tinere. Aceasta s-a format după glaciarizarea terţiară. La baza formării vegetaţiei provinciei 

Tibet au stat speciile central-asiatice, sau în general, speciile din Estul Mediteranei Vechi, iar 

speciile est-asiatice joacă un rol important numai în Estul şi Sud-Estul Podişului Tibet [141].  

În munţii Asiei Mijlocii domină plantele xeromezofite şi hemixerofite, iar mezofitele 

lemnoase şi ierbacee de luncă joacă un rol puţin de tot doar în locurile favorabile pentru 

dezvoltarea vegetaţiei de pădure [176]. Exemplu elocvent al legăturilor floristice a Sudului 

Asiei Mijlocii cu regiunile floristice Mediteraneană şi Est-Asiatică poate servi Curmalul de 

China (Ziziphus jujuba), care posedă un areal – de la China până la Maroc, iar desişurile acestei 

specii pot fi identificate în Munţii Tadjikistanului, Pamiro-Altai, Afganistanului, Iranului, 

Algeriei, Indiei. Şi în condiţiile Republicii Moldova această specie este rezistentă şi se distinge 

printr-o fructificaţie abundentă. Peste 50 de specii introduse din regiunea Irano-Turaniană îşi 

deţin arealul şi în regiunile floristice limitrofe, în primul rând, Circumboreală şi Est-Asiatică. 

Speciile intoduse din această regiune floristică se caracterizează prin rezistenţă şi 

majoritatea sunt incluse în asortimentele recomandate: Ailanthus altissima, Berberis 

nummularia, Biota orientalis, Buddleja alternifolia, Cedrus deodara, C. libani, Clematis 

tangutica, Colutea gracilis, Corylus colurna, Cotoneaster acutifolius, C. bullatus, C. insignis, 

Deutzia vilmorinae, Exochorda korolkowii, Fraxinus sogdiana, Gleditschia caspica, Juniperus 

semiglobosa, J. turkestanica, Metasequoia glyptostroboides, Morus nigra, Paeonia 

suffruticosa, Picea schrenkiana, Pinus bungeana, Populus bolleana, Prinsepia uniflora, 

Pterocarya pterocarpa, Pyracantha crenulata, Pyrus serotina, Salix babylonica, Quercus 

castaneifolia, Sorbaria arborea, Spiraea arcuata, Staphylea colchica, Syringa emodi, S. 

persica. 

Regiunea floristică Mediteraneană. Teritoriul acestei regiuni coincide cu arealul 

Quercus ilex, Pinus pinea şi Cercis siliquastrum, include cea mai mare parte a peninsulei 

Iberice, partea riverană a Franţei, peninsulele Italică şi Balcanică, insulele Mării Mediterane, 
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Maroc, Algeria de Nord, Tunisia, Palestina, Liban, Siria de Vest. Flora acestei regiuni include 

o singură familie endemică, în schimb are multe genuri endemice, din care în Republica 

Moldova nu este introdus nici unul. S-a evidenţiat că în componenţa genurilor endemice 

lipsesc grupurile de plante vechi, primitive şi majoritatea acestor genuri sunt din specii, 

evolutiv avansate, care mai mult sunt reprezentate de forme ierbacee, apariţia cărora se 

datorează procesului de xerofilizare. Se constată influenţa florei africane şi a celei est-asiatice, 

care s-au format încă în perioada terţiară. O foarte mare influenţă asupra florei mediteraneene o 

au elementele florei circumboreale care au pătruns în regiunea Mediteraneană, mai ales, în 

regiunile muntoase în perioadele ce corespund invaziei gheţarilor în Nordul Eurasiei. Şi 

dimpotrivă, în perioadele uscate şi calde interglaciare, o parte din elementele mediteraneene s-

au deplasat spre nord, unde s-au păstrat sub formă relictă. Asta este pricina că din regiunea 

floristică Mediteraneană sunt introduse numai 8 specii de Pinophyta şi 16 specii de 

Magnoliophyta, iar 3 specii de Pinophyta şi 24 specii de Magnoliophyta au un areal aşezat în 

două regiuni floristice, pe când 11 specii au un areal aşezat chiar în trei regiuni, respectiv – 

Mediteraneană, Circumboreală şi Irano-Turaniană. Puţine specii din această regiune sunt pe 

deplin rezistente în condiţiile Republicii Moldova şi doar câteva au fost incluse în 

asortimentele recomandate, arealul cărora este situat în munţi: Abies pinsapo, A. numidica, 

Juniperus oxycedrus, Jasminum fructicans, Spartium junceum.  

După cum atestă datele din tabelul 5.1, cele mai multe specii de Pinophyta au fost  

introduse din regiunile floristice Circumboreală (24,4%) şi Est-Asiatică (23,7%). Totodată, 

trebuie de menţionat că din cele trei regiuni floristice Nord-Americane (cu excepţia părţii 

boreale) au fost introduse 33 de specii, ceea ce constituie cca o treime din coniferele introduse. 

Din Magnoliophyta, cele mai multe specii au fost introduse din regiunile floristice Est-

Asiatică (24,4%), Irano-Turaniană (21,6%) şi Atlantică-Nord-Americană (17,8%). Mult mai 

puţine specii au fost introduse din regiunile floristice Mediteraneană (8,6% din ambele 

diviziuni), Munţii Stâncoşi (11,5%, respectiv) şi Madreană (5,1%). În două şi trei regiuni 

floristice îşi au arealul cca 14,2% din speciile introduse. 

Un raport asemănător al rezultatelor de  introducere a plantelor lemnoase, în funcţie de 

arealul acestora şi regiunile floristice, putem vedea în dendroparcul Trostianeţ, Grădina 

Botanică Cernăuţi [122], Staţiunea silvică experimentală din Lipeţк. Din alte imperii floristice, 

în Republicii Moldova, este introdusă o singură specie – Berberis buxifolia, cu arealul în Sud-

Vestul Americii de Sud (Chile, Argentina). Această specie din regiunea Chile-Patagonică, 

imperiul Antarctic reprezintă un arbust mic, original, cu frunziş persistent, rezistă la secetă şi 

iernile aspre (- 25° C), când o parte din frunze cad. 
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5.2. Repartizarea plantelor lemnoase din dendroflora cultivată pe regiuni floristice, 

categorii corologice (frecvenţă) şi vitalitate 
  

În literatura de specialitate se indică că arbuştii, ca formă vitală, se disting prin 

plasticitatea lor şi ca urmare se aclimatizează mai bine în condiţii noi. Ca exemplu serveşte 

vegetaţia unor regiuni sau provincii floristice care, în mare parte, este alcătuită din specii 

arbustive sau arbori mici.  

Astfel, unii autori [336] subliniază că pentru vegetaţia regiunii Mediteraneene sunt 

caracteristice formaţiunile forestiere din specii de arbori mici cu trunchiul scurt şi gros şi din 

diferite formaţiuni din arbuşti şi semiarbuşti, deseori cu ghimpi. Cu cât clima este mai aridă, cu 

atât vegetaţia este mai xeromorfă, alcătuită preponderent din specii mai joase, chiar aderente la 

sol. Astfel de vegetaţie este caracteristică pentru provincia Tian-Şanul Central a regiunii 

floristice Irano-Turaniene şi provincia Podişului Marelui Bazin a regiunii floristice Madreene.  

Datele redate în tabelul 5.2 confirmă că din Pinophyta sunt introduse 16 specii de 

arbuşti din regiunile floristice Circumboreală (8 specii) şi Est-Asiatică (4 specii), restul având 

arealul în două regiuni. Celelalte 107 specii sunt arbori. În general, aceasta reflectă structura 

formelor vitale ale diviziunii Pinophyta, unde majoritatea covârşitoare a speciilor sunt arbori. 

O altă situaţie se remarcă în diviziunea Magnoliophyta (tab. 5.3). În primul rând, 

trebuie de menţionat că, numeric, arbuştii predomină între speciile introduse – 387 specii sau 

51,6% din total, comparativ cu arborii – 306 specii. Din toate regiunile s-au introdus mai multe 

specii de  arbuşti decât de arbori; numai din regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană s-au 

introdus de două ori mai multe specii de arbori decât de arbuşti. Din trei regiuni (Munţii 

Stâncoşi, Madreană şi Mediteraneană) liane nu au fost introduse. Multe specii de liane au fost 

introduse din regiunea floristică Est-Asiatică (20 specii). Deja aceste cifre confirmă despre 

condiţiile fitoclimatice ale regiunilor, sus-menţionate şi despre structura dendroflorei acestor 

regiuni. În ce priveşte arbuştii, cei mai mulţi au fost introduşi din regiunile floristce Irano-

Turaniană, 103 specii sau 63,6% şi Est-Asiatică, 100 specii sau 54,6%, respectiv, din totalul 

speciilor introduse din aceste regiuni. Dacă în diviziunea Pinophyta numai 6 specii sunt cu 

arealul în două regiuni floristice, atunci în Magnoliophyta 55 specii au arealul în două sau trei 

regiuni floristice.  

Datele din tab. 5.4–5.5 atestă repartizarea plantelor lemnoase din dendroflora cultivată, 

după regiuni floristice, frecvenţa şi vitalitate. Pentru diviziunea Pinophyta este caracteristică o 

vitalitate foarte bună la majoritatea speciilor introduse (64 specii), din care numai a treia parte 

este folosită şi răspândită. Celelalte specii rămân în colecţiile instituţiilor de profil. 
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                                                Tabelul 5.2.  

Repartizarea speciilor introduse după regiunile floristice şi formele vitale. Diviziunea Pinophyta 

Forme vitale 
Arbori Arbuşti Liane Regiunea floristică 

Total 
specii 

introduse specii % specii % specii % 
Teritoriul Holarctic 

Circumboreală 30 2 73,3 8 26,7 - - 
Est-Asiatică 29 25 86,2 4 13,8 - - 
Atlantică-Nord-
Americană 13 13 100 - - - - 

Munţii Stâncoşi – 
Madreană 23 23 100 - - - - 

Mediteraneană 8 8 100 - - - - 
10 10 100 - - - - Irano-Turaniană: 

inclusiv, subregiunea 
Central-Asiatică 4 4 - - - - - 

Subregiunea 
Est-Asiatică 3 3 - - - - - 

Circumboreală şi Irano-
Turaniană 3 1 33,3 2 66,7 - - 

Circumboreală şi 
Mediteraneană 3 3 100 - - - 

Circumboreală şi Est-
Asiatică 3 2 66,7 1 33,3 - - 

Circumboreală şi 
Atlantică-Nord-
Americană 

1 - - 1 100 - - 

Total: 123 107 87 16 13 - - 
 

Tabelul 5.3.  
Repartizarea speciilor introduse după regiunile floristice şi formele vitale. Diviziunea 

Magnoliophyta   
 

Forme vitale 
Arbori Arbuşti Liane Regiunea floristică 

Total 
specii 

introduse specii % specii % specii % 

Teritoriul Holarctic 
Circumboreală 
înclusiv, specii din 
flora spontană – 
specii nord-americane

121 56 46,3 58 49,9 7 5,8 

Est-Asiatică 183 63 34,4 100 54,6 20 1 
Atlantică-Nord-
Americană 134 78 58,2 42 31,3 14 10,5 

Munţii Stâncoşi 7 3 49,2 4 57,1 - - 
Madreană 3 - - 3 100 - - 
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Forme vitale 
Arbori Arbuşti Liane Regiunea floristică 

Total 
specii 

introduse specii % specii % specii % 

Munţii Stâncoşi – 
Madreană 17 4 23,5 12 70,6 1 5,9 

Irano-Turaniană 162 50 30,9 103 63,6 9 5,5 

Mediteraneană 16 6 37,5 10 62,5 - - 
Circumboreală – 
Mediteraneană 24 9 37,5 12 50 3 12,5 

Circumboreală – 
Est-Asiatică 17 9 52,9 8 47,1 - - 

Circumboreală – 
Atlantică-Nord- 
Americană 

6 5 83,3 1 16,7 - - 

Circumboreală – 
Irano-Turaniană 29 11 37,9 16 55,2 2 6,9 

Mediteraneană – 
Irano-Turaniană 9 2 22,2 5 55,6 2 22,2 

Irano-Turaniană – 
Est-Asiatică 7 4 57,1 3 42,9 - - 

Circumboreală – 
Mediteraneană – 
Irano-Turaniană 

11 4 36,4 7 63,6 - - 

Circumboreală – 
Est-Asiatică – 
Irano-Turaniană 

2 - - 2 100 - - 

Mediteraneană, 
Irano-Turaniană – 
Est-Asiatică 

2 1 50 1 50 -- - 

Teritoriul Antarctic 

Chile-Patagonică 1 - - 1 100 - - 

Total 751 306 40,7 387 51,5 58 7,7 
 
 

Analizând introducţia pe regiuni floristice, noi stabilim:  

Din regiunea floristică Circumboreală sunt introduse cele mai multe specii, din acestea 

jumătate au o vitalitate bună şi cele mai multe specii sunt folosite. Aceste specii până nu 

demult formau asortimentul principal al culturilor silvice şi a parcurilor în cazurile folosirii 

coniferelor: Pinus sylvestris, Picea abies, Larix decidua, dar care fiind mezofee clasice, cu o 

adaptare bună la condiţiile de iarnă, cu vârsta pierd rezistenţa la uscăciunea aerului 
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      Tabelul 5.4.  
 

Repartizarea plantelor lemnoase din cultură, după regiuni floristice şi categorii 
corologice (frecvenţă şi vitalitate). Diviziunea Pinophyta 

 
Frecvenţă Vitalitatea 

Regiunea floristică 
[336] 

Nr. 
taxonilor 

% 
din 
total un

ic
 

ra
r 

de
s 

pr
et

ut
. 

1 
 

(b
un
ă)

 

2 
(s

at
is

f.)
 

3 
(s

la
bă

) 

Teritoriul Holarctic 
Circumboreală, 
inclusiv, specii din flora
spontană – specii nord- 
americane 

30 24,4 8 11 5 6 15 3 2 

Est-Asiatică 29 23,7 21 6 2 - 7 16 6 
Atlantică- 
Nord-  
Americană  

13 10,6 7 3 1 2 4 7 2 

Munţii Stâncoşi –  
Madreană 

23 18,7 12 7 2 2 17 6 - 

Mediteraneană 8 6,5 4 4 - - 6 1 - 
Irano-Turaniană:  10 8,1 4 5 - 1 8 2 1 
subregiunea 
Central-Asiatică 

4 3,3 2 2 - - 2 2 - 

subregiunea 
Est-Asiatică 

3 2,4 2 1 - - 2 - - 

Circumboreală –  
Irano-Turaniană 

3 2,4 2 1 - - 3 - - 

Circumboreală –  
Mediteraneană 

3 2,4 1 - - 2 2 1 - 

Circumboreală –   
Est-Asiatică 

3 2,4 3 - - - 1 - 2 

Circumboreală –  
Atlantică-Nord- 
Americană 

1 0,8 - 1 - - 1 - - 

Total specii: 123 100 62 38 10 13 64 46 13 
Cultivaruri  246  140 71 26 9 172 67 7 

În total: 369  202 109 36 22 236 113 20 
 

 
şi la insolaţie, îşi pierd vitalitatea şi degenerează treptat, rărind puternic arboretul, unde se 

instalează masiv fitopatogenii. Speciile – Abies alba, A. sibirica, Juniperus communis, J. 

excelsa, Larix sibirica, L. polonica, Picea mariana, P. omorica, P. orientalis, pot fi folosite 

numai în asortimente speciale, în locuri corespunzătoare – Juniperus horizontalis, J. sabina, 

Pinus nigra, P. montana, P. pallasiana pot fi folosite mai larg;  
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Speciile de Pinophyta, introduse din regiunea Est-Asiatică, se evidenţiază prin faptul că 

numai o treime din acestea au o vitalitate sporită. Restul speciilor suferă, în anumită măsură, de 

pe urma temperaturilor joase. Din această regiune, numai speciile cu arealul montan sunt 

Tabelul 5.5.  
 

Repartizarea plantelor lemnoase din cultură după regiuni floristice şi categorii corologice  
(frecvenţă şi vitalitate). Diviziunea Magnoliophyta 

 
Frecvenţă Vitalitatea 

Teritoriile şi 
regiunile floristice 

Nr. 
taxonilor 

% 
din 
total un

ic
 

ra
r 

de
s 

pr
et

ut
. 

1 
(b
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ă)

 

2 
(s

at
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f.)
 

3 
(s
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bă

) 

Teritoriul Holarctic 
Circumboreală, 
inclusiv,  121 16,2 30 37 18 36 93 24 4 

specii din flora 
spontană 88 11,7 18 19 17 34 80 5 3 

specii nord-americane 3 0,4 - 3 - - 3 - - 
Est-Asiatică 183 24,4 102 49 24 8 97 78 8 
Atlantică-Nord-
Americană 134 17,8 60 40 13 21 107 26 1 

Munţii Stâncoşi 7 0,9 11 1 1 1 4 3 - 
Madreană 3 0,2 - 3 - - 2 1 - 
Munţii Stâncoşi – 
Madreană 17 2,3 7 7 2 1 14 3 - 

Irano-Turaniană:  162 21,6 86 44 21 11 119 35 8 
subregiunea 
Central-Asiatică          

subregiunea 
Est-Asiatică          

Mediteraneană 16 2,1 5 5 3 3 9 5 2 
Circumboreală –  
Mediteraneană  24 3,2 6 6 1 11 20 3 1 

Circumboreală –   
Est-Asiatică 17 2,3 6 4 5 2 13 2 2 

Circumboreală –  
Atlantic-Nord- 
Americană 

6 0,8 3 2 1 - 5 1 - 

Circumboreală –  
Irano-Turaniană 29 3,9 2 5 7 15 29 - - 

Mediteraneană –  
Irano-Turaniană 9 1,2 4 3 - 2 5 2 2 

Irano-Turaniană –  
Est-Asiatică 7 0,9 3 2 1 1 5 1 1 

Circumboreală –   
Mediteraneană – 
Irano-Turaniană 

11 1,5 1 2 2 6 9 1 1 
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Frecvenţă Vitalitatea 

Teritoriile şi 
regiunile floristice 

Nr. 
taxonilor 

% 
din 
total un

ic
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et

ut
. 

1 
(b
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2 
(s
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3 
(s
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Circumboreală – 
Est-Asiatică –  
Irano-Turaniană 

2 0,3 - - 2 - 2 - - 

Mediteraneană – 
Irano-Turaniană –  
Est-Asiatică 

2 0,3 - - 1 1 2 - - 

Teritoriul Antarctic 
Chile-Patagonică 1 0,1 1 - - - - 1 - 
Total specii 751 100 319 209 102 121 536 185 30 
Cultivaruri  370  160 122 63 25 278 89 5 

În total: 1121 479 331 165 146 812 274 274 35 
 

rezistente la temperaturile joase şi sunt des folosite: Ginkgo biloba, Juniperus sargentii. 

Prezintă interes pentru spaţiile verzi speciile rezistente: Abies veitchii, Chamaecyparis obtusa, 

Ch. pisifera, Cryptomeria japonica, Juniperus chinensis, J. conferta, Microbiota decussata, 

Picea smithiana, Pinus densiflora, Thujopsis dolobrata; 

Au fost introduse 13 specii de Pinophyta din regiunea floristică Atlantică-Nord-

Americană, din acestea patru posedă o vitalitate sporită. Sunt larg folosite trei specii: 

Juniperus virginiana, Pinus strobus, Thuja occidentalis, iar Picea glauca, Pinus resinosa, P. 

rigida, Taxodium distichum, Tsuga canadensis şi prezintă interes în arhitectura peisajeră. O 

parte din speciile din această regiune suferă de ariditatea climatului Republicii Moldova – 

Picea rubens, Pinus taeda, Taxus canadensis, Torreya taxifolia; 

Din regiunile floristice Munţii Stâncoşi – Madreană cca două treimi din specii sunt cu o 

vitalitate bună. Unele specii, cu o vitalitate scăzută care suferă la temperaturile joase, au un 

areal montan în regiunea floristică Madreană, fiind de origine subtropicală. De aceea, în 

general, speciile din regiunea floristică Munţii Stâncoşi au un potenţial foarte puternic de 

adaptare în condiţiile Republicii Moldova: Chamaecyparis nootkatensis, Juniperus 

scopulorum, Larix occidentalis, Libocedrus decurrens, Picea engelmannii, P. pungens, P. 

sitchensis, Pinus contorta, P. flexilis, P. ponderosa, Pseudotsuga menziesii, Thuja plicata. 

Aceste specii trebuie să ocupe locul respectiv în amenajările silvice şi construcţiile verzi; 

Din regiunea floristică Mediteraneană sunt introduse opt specii, şase dintre acestea au o 

vitalitate bună, dar deocamdată nu sunt câtuşi de puţin răspândite. Interes pentru arhitectura 

peisajeră prezintă: Abies cephalonica, A. numidica, A. pinsapo, Cedrus atlantica, Juniperus 

drupacea, Pinus peuce;  
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Speciile introduse din regiunea florstică Irano-Turaniană, deopotrivă cu cele din 

regiunea floristică Munţii Stâncoşi, prezintă un potenţial sporit al vitalităţii, dar dintre acestea 

larg se foloseşte îndeosebi specia – Biota orientalis. Prezintă interes pentru spaţiile verzi: 

Cedrus deodara, C. libani, Juniperus semiglobosa, J. turkestanica, Picea asperata, Pinus 

bungeana, P. eldarica, P. schrenkiana. 

Datele din tabelul 5.5 atestă repartizarea speciilor din diviziunea Magnoliophyta, de 

unde putem conchide că cca 72% sau 536 specii din speciile introduse au o vitalitate bună, dar 

se folosesc mai larg numai 30% sau 223 specii – des ori pretutindeni răspândite. 

Analizând introducerea după regiuni floristice, constatăm că din regiunea 

Circumboreală au fost evidenţiate 121 specii, din acestea trei fiind cu arealul în continentul 

nord-american, iar 88 sunt specii din flora spontană. Majoritatea speciilor au o vitalitate mare, 

dar, în general, larg se folosesc speciile autohtone, 51 specii – des ori pretutindeni răspândite 

care formează carcasa spaţiilor verzi. Acestea sunt: Acer, Cerasus, Fraxinus, Padus, Populus, 

Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus. În masă se folosesc Aesculus hippocastanum, Syringa 

vulgaris. 

Ca şi în cazul speciilor de Pinophyta, unele specii de Magnoliophyta din regiunea 

floristică Circumboreală, de exemplu, Betula pendula, au fost, datorită calităţilor ornamentale, 

foarte solicitate în spaţiile verzi şi pentru masivele din parcuri. La vârsta de 30-40 de ani aceste 

arboreturi, din cauza secetei se răresc până la distrugerea totală. 

Este esenţial de remarcat cele peste 89 de specii, care deţin arealul situat în două şi 

chiar trei regiuni floristice, una dintre care este regiunea floristică Circumboreală. Aceste specii 

cu areal foarte vast sunt din cele mai rezistente – 78 specii au gradul maxim de vitalitate. Unele 

din acestea sunt larg folosite – Laburnum anagiroides, Lonicera periclymenum din regiunile 

Circumboreală şi Mediteraneană; Celtis australis, Elaeagnus angustifolia, Quercus cerris din 

regiunile floristice Circumboreală, Mediteraneană şi Irano-Turaniană; Ulmus glabra, U. 

pumila, Sorbaria sorbifolia, Spiraea salicifolia din regiunile Circumboreală şi Est-Asiatică.  

Din regiunea floristică Est-Asiatică, diviziunea Magnoliophyta, au fost introduse 183 

specii, din acestea mai mult de jumătate (53%) posedă o vitalitate bună, dar sunt folosite pe 

larg doar 17%: Berberis julianae, B. thunbergii, Broussonetia papyrifera, Celastrus orbiculata, 

Chaenomeles japonica, Ch. maulei, Euonymus fortunei, Forsythia ovata, Kerria japonica, 

Koelreuteria paniculata, Malus floribunda, M. prunifolia, M. spectabilis, Salix matsudana, 

Sophora japonica, Wisteria sinensis, Weigela floribunda.  

În asortimentele recomandate este necesar de inclus: Acer japonicum, Akebia quinata, 

Aralia mandshurica, Aristolochia manshuriensis, Betula costata, Cercidiphyllum japonicum, 
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Chaenomeles cathayensis, Ch. speciosa, Deutzia amurensis, Eucommia ulmoides, Hamamelis 

japonica, Hydrangea paniculata, Juglans sieboldiana, Ligustrina pekinensis, Maackia 

amurensis, Magnolia kobus, M. obovata, M. stellata, Malus sargentii, Photinia villosa, 

Prinsepia sinensis, Quercus dentata, Q. mongolica, Q. serrata, Styrax obassia, Syringa reflexa, 

Tilia amurensis, Viburnum fragrans, Xanthoceras sorbifolia. 

Proprietatea ecologică care limitează folosirea pe larg a speciilor din regiunea floristică 

Est-Asiatică este rezistenţa lor slabă la secetă ori la temperaturile joase şi doar rezultatele 

practice ale procesului de introducţie ne pot permite să apreciem plantele din această regiune şi 

nivelul lor de aclimatizare. 

Din regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană au fost introduse 134 specii. Din 

acestea 80% au o vitalitate bună, dar în cazul speciilor est-asiatice, doar 25% se folosesc activ 

în spaţiile verzi şi culturile silvice: Acer saccharinum, Amorpha fruticosa, Aronia 

melanocarpa, Campsis radicans, Catalpa bignonioides, Celtis occidentalis, Cercis canadensis, 

Fraxinus americana, F. lanceolata, Gleditschia triacanthos, Gymnocladus dioicus, Juglans 

cinerea, Lonicera sempervirens, Padus serotina, Parthenocissus quinquefolia, Philadelphus 

floridus, Ph. latifolius, Physocarpus opulifolius, Platanus occidentalis, Populus deltoides, P. 

canadensis, Ptelea trifoliata, Robinia pseudoacacia, Quercus borealis, Q. coccinea, Q. rubra, 

Rhus typhina, Yucca filamentosa.  

În asortimentele recomandate pot fi incluse numeroase specii aclimatizate: Aesculus 

parviflora, Amelanchier spicata, Aristolochia macrophylla, Betula nigra, B. papyrifera, B. 

populifolia, Calycanthus floridus, Carya alba, C. glabra, C. ovata, C. pecan, Castanea 

dentata, Ceanothus americana, Chionanthus virginiana, Cladrastis lutea, Cornus baileyi, 

Crataegus mollis, Hamamelis virginiana, Hydrangea cinerea, Liriodendron tulipifera, 

Lonicera flava, Liquidambar styraciflua, Menispermum canadense, Quercus alba, Q. 

imbricaria, Q. laurifolia, Q. macrocarpa, Robinia viscosa, Viburnum lentago, V. prunifolia. 

Factorul limitativ pentru folosirea largă a speciilor aclimatizate din regiunea floristică 

Atlantică-Nord-Americană este ariditatea climatului Republicii Moldova. În general, speciile 

din această regiune floristică sunt mai rezistente, decât din cele două regiuni floristice 

precedente – Circumboreală şi Est-Asiatică. Unele specii – Robinia pseudoacacia, Quercus 

rubra, Q. borealis, Gleditschia triacanthos, Aronia melanocarpa, au intrat în practica culturilor 

silvice pe zeci de mii de hectare, iar Acer negundo şi Amorpha fruticosa, au devenit specii 

invazive, datorită plasticităţii ecologice şi particularităţilor de reproducere. 

Rezultatele introducerii speciilor Magnoliophyta din regiunile floristice Munţii Stâncoşi 

şi Madreană (din motivul că majoritatea speciilor posedă areal în ambele regiuni, le analizăm 
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împreună) sunt mai modeste decât din alte regiuni – 27 specii, din acestea majoritatea având o 

vitalitate bună, din care numai cinci specii sunt larg întâlnite şi folosite în dendroflora cultivată: 

Mahonia aquifolium, Philadelphus microphyllus, Ribes aureum, Spiraea douglasii. Dintre 

speciile aclimatizate merită să fie folosite doar câteva, majoritatea din ele fiind arbuşti: 

Amelanchier florida, Cornus pubescens, Crataegus rotundifolia, Fraxinus oregona, Holodiscus 

discolor, Spiraea menziesii. În general, aceste regiuni se caracterizează prin marea diversitate a 

speciilor de Pinophyta, iar speciile de Magnoliophyta având o importanţă secundară. 

Din regiunea floristică Irano-Turaniană sunt introduse 162 specii de Magnoliophyta, din 

ele cca 75% având o vitalitate foarte bună. Din acest fond introductiv numai 20% sunt larg 

răspândite: Ailanthus altissima, Amygdalus communis, Buddleja alternifolia, B. dawidii, 

Clematis tangutica, Corylus colurna, Cotoneaster divaricatus, C. horizontalis, Hibiscus 

syriacus, Kolkwitzia amabilis, Lonicera standishii, Malus niedzwetzkyana, Mespilus 

germanica, Morus nigra, Paeonia suffruticosa, Philadelphus magdalenae, Polygonum 

baldschuanicum, Populus bolleana, P. simonii, Salix babylonica, Syringa persica. 

Totodată, au fost aclimatizate şi merită o răspândire largă – Acer velutinum, Berberis 

aristata, Catalpa ovata, Celtis caucasica, Clematis fargesii, C. montana, Cotoneaster 

dammeri, C. salicifolius, C. simonsii, Deutzia mollis, Evodia hupehensis, Exochorda racemosa, 

Magnolia denudata, M. liliflora, Forsythia giraldiana, Halimodendron halodendron, 

Hypericum hookerianum, Lonicera pileata, Paeonia delavayi, Paeonia lutea, Parrottia 

persica, Paulownia tomentosa, Populus lasiocarpa, Pyrus betulifolia, Quercus castaneifolia, 

Q. macranthera, Spiraea bella, S. canescens, S. mongolica, Staphylea colchica, Stranvaesia 

davidiana, Syringa sweginzowii.  

Speciile din regiunea floristică Irano-Turaniană înregistrează o rezistenţă sporită la 

seceta aerului şi solului, la insolaţie şi temperaturile joase, doar unele specii spempervirescente 

suferă, în diferită măsură, în condiţiile iernării. Aclimatizarea în condiţiile Republicii Moldova 

a permis ca unele specii, cum ar fi Lycium barbarum, iar în unele cazuri Ailanthus altissima, să 

se prezinte ca specii invazive. 

Din regiunea floristică Mediteraneană au fost introduse 16 specii de Magnoliophyta, din 

care doar jumătate manifestă o rezistenţă şi vitalitate sporită. Larg sunt răspândite şase specii: Acer 

monspessulanum, Buxus sempervirens, Castanea sativa, Forsythia europaea, Platanus orientalis, 

Spartium junceum. Dar, merită atenţie doar câteva: Cercis siliguastrum, Cytisus sessilifolia, 

Genista florida, Laburnum alpinum, Ostrya carpinifolia, Quercus libani, Viburnum tinus.   

Factorul limitativ pentru speciile din această regiune floristică este temperatura şi 

regimul condiţiilor de iarnă, când în scurt timp se produce un decalaj între temperaturile 
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pozitive şi cele negative, care ajung la 20-30° C şi provoacă distrugerea organismului vegetal, 

mai ales, a speciilor sempervirescente: Laurocerasus officinalis, specii de Viburnum, Spartium 

etc. Mai multă perspectivă au speciile cu un areal mai larg, care se extind şi în regiunile 

floristice limitrofe (Circumboreală şi Irano-Turaniană), cum sunt: Amelanchier ovalis, 

Cotoneaster racemiflora, C. tomentosa, Laburnum anagyroides, Pyracantha coccinea. Din 

această regiune floristică nu sunt introduse specii care să concureze cu speciile autohtone. În 

general, majoritatea lor sunt arbuşti care se deosebesc prin plasticitatea lor ecologică. 

5.3. Argumentarea şi perspectivele de introducţie a plantelor noi lemnoase 
 
Este cunoscut că pieirea unui individ vegetal se petrece atunci, când suma factorilor 

negativi de ordin edafic şi climatic este mai  mare, depăşind esenţial capacitatea de adaptare a 

plantei determinată în genotip. Plantele introduse care au intrat ca parte componentă a sistemelor 

ecoritmice noi, dar care nu li se potrivesc ori mai bine zis nu sunt pentru ele naturale, pot uşor să 

se aclimatizeze la condiţiile noi, numai în cazul, când ritmurile sezoniere ale noilor condiţii de 

creştere nu depăşesc diapazonul ritmurilor sezoniere care sunt înscrise în genotipul plantei.  

Ca punct de reper pentru folosirea metodelor concrete în prognozarea reuşitei introducerii 

plantelor lenmoase a fost luată ideea expusă de academicianul В.Л. Комаров [190], conform 

căreia componenţa floristică a covorului vegetal, istoria formării lui, tipurile ecologice în 

landşafturile regiunii date reflectă complexul de condiţii naturale specifice şi determină 

posibilităţile potenţiale şi căile privind îmbogăţirea florei prin introducerea şi însuşirea de noi 

specii. Flora nu există în afara tipurilor de vegetaţie, de aceea, în procesul de introducţie este 

necesar de a studia componenţa florei şi tipurile de vegetaţie, partea cărora este specia dată. 

Pentru o prognoză ştiinţifică, acest deziderat ne permite evidenţierea particularităţilor  ecologice 

ale speciei care în procesul de introducţie se manifesta pe deplin [128, 135]. 

Cunoaşterea componenţei dendroflorei autohtone şi celei introduse (inclusiv, cea a 

plantelor de cultură demult existente) pot servi ca punct de pornire în aprecierea posibilităţilor 

potenţiale pentru introducerea de noi plante. Evoluţia dezvoltării florei autohtone şi legăturile 

floristice contemporane cu alte flore, pe de o parte, şi diferenţierea ecologică, pe de altă parte, 

indică geografia surselor floristice din alte regiuni şi tipurile ecologice ale plantelor care sunt 

corespunzătoare mediului nou, unde vor fi introduse în raioanele concrete. Este cunoscut că 

legăturile floristice pot exista şi atunci, când speciile identice sau foarte apropiate botano-

sistematic sunt răspândite în diferite flore, deseori îndepărtate una de alta sau în diferite părţi ale 

aceleiaşi flore. În temeiul acestui principiu, legăturile geofloristice se evidenţiază prin arealele 

întrerupte a speciilor ori a subspeciilor relicte ori vicariene.  
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Legăturile floristice a dendroflorei autohtone se clarifică în cazul de introducţie, în primul 

rând, în hotarele floristice în care această dendrofloră este parte, iar apoi prin legăturile ei cu 

flora altor regiuni. 

Legea despre legăturile comune între flora diferitor regiuni ne obligă să ţinem cont de 

condiţiile naturale şi geneza lor atât în areal, cât şi în condiţiile noi. În virtutea acestei legi, rolul 

principal îi revine vegetaţiei şi componenţei floristice. Geneza floristică comună a două flore are 

la bază nu numai părinţi comuni în trecutul îndepărtat, dar şi alte laturi cu mult mai adânci [236]. 

Planta şi mediul înconjurător sunt în legături foarte strânse, care sunt determinate de faptul că 

organismul şi mediul înconjurător sunt compuse din aceleaşi elemente chimice care sunt 

caracteristice geochimiei landşaftului dat şi schimbările lui duc nemijlocit la schmbări în 

componenţa florei. Anume această interferenţă a componenţei chimice a plantei şi a landşaftului 

este sursa rudeniei genetice a diferitor flore, care în prezent sunt despărţite în spaţiu, deseori 

îndepărtat şi se deosebesc sistematic şi ecologic [62, 94, 96, 183, 195, 310]. Cu cât mai multe 

elemente comune s-au păstrat în componenţa landşaftului geochimic şi a florei, cu atât mai 

strânse sunt legăturile lor floristice care, în mare măsură, determină posibilitatea migraţiei 

naturale ori artificiale în alte flore contemporane.  

Analiza florogenetică poate fi aplicată, în primul rând, asupra unităţilor superioare 

botanogeografice (regiuni, subregiuni, provincii, subprovincii), care înglobează teritorii mari. În 

cazul teritoriilor mai mici aceste particularităţi nu pot fi evidenţiate. De aceea, raionul de 

introducţie, folosind metoda florogenetică, este necesar să fie ataşat la categorii botano-

geografice superioare (regiuni). În cazul nostru, precum am menţionat mai sus, am luat regiunile 

floristice după [337] care evidenţiază şase imperii (teritorii) şi treizeci şi patru de regiuni. 

Republica Moldova este integrată în regiunea floristică Circumboreală. Nu sunt de perspectivă 

pentru introducţie, în cazul nostru,  florele a 21 de regiuni tropicale şi subtropicale ale imperiilor 

Paleotropic, Neotropic, Cap şi Austral.  

Este necesar să remarcăm că regiunea floristică şi flora nu sunt identice. Regiunea are 

hotare geografice relativ constante, iar flora nu are hotare constante. Multe specii care sunt 

caracteristice unei regiuni, geografic pot fi răspândite şi în regiunile limitrofe care au un trecut 

geologic comun, dar evoluţia lor mai târziu a decurs pe căi diferite. În acest caz, este foarte 

important de apreciat corect regiunea floristică iniţială. Orice floră, care la prima vedere este 

omogenă, este alcătuită din diferite tipuri ecologice interspecifice, unele sunt dominante, altele 

ocupă terenuri restrânse. Chiar şi în pustiu sunt întâlnite tipuri de mezofite xerofilizate în luncile 

râurilor. O floră absolut adecvată cu mediul înconjurător probabil că nu există, din pricina că 

mediul este primar şi numai odată cu schimbarea acestuia se schimbă şi vegetaţia [124]. 
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Evidenţierea grupurilor ecologice de specii din orice dendrofloră are o importanţă 

primordială. După cum arată practica introducţiei, diferenţierea ecologică a dendroflorei 

autohtone, în care se introduc noile specii, condiţionează tipurile ecologice de perspectivă din 

alte flore ce corespund condiţiilor Republicii Moldova [177, 203]. 

Din cele aproape nouăzeci de specii de plante lemnoase din flora autohtonă cca 10% sunt 

mezofile, 35% xerofile şi peste 55% xeromezofile. Viaţa plantelor, ca şi a tuturor organismelor, 

este un proces continuu de adaptare la condiţiile de mediu. De aceea, ecologia acestora, în primul 

rând, studiază modul de adaptare organismului vegetal în procesul dezvoltării individuale şi 

istorice şi schimbările morfologice sub influenţa factorilor critici de mediu.  

În procesul evoluţiei vegetaţiei în mediu permanent schimbător s-au format diferite tipuri 

ecologice de plante care se deosebesc prin proprietăţile lor de adaptare la condiţiile specifice ale 

climei în diapazonul variabilităţii lor. Este de înţeles că sistemul tipurilor ecologice care este 

bazat pe aprecierea vizuală este foarte statică şi poate fi numai orientativă. Orice organism 

vegetal dispune de o plasticitate ecologică, dar cu cât mai mult este adaptat la condiţii specifice, 

cu atât mai puţin poate fi aclimatizat în alte condiţii. Un organism vegetal nu poate să se dezvolte 

atât fără apă, cât şi fără mai multă sau mai puţină căldură. Anume după aceşti factori abiotici este 

posibilă clasificarea plantelor în hidrofile şi termofile. Mai apoi se purcede la clasificarea în 

tipuri ecologice după necesitatea în substrat şi lumină [201]. 

O importanţă deosebită pentru climatul arid al Republicii Moldova, după cum am relatat 

anterior, este hidrofilia plantelor. După rezistenţa la secetă a plantelor şi consecinţele acesteia, 

am evidenţiat: 

Mezofite: a) mezofite tipice – eumezofite; în dendroflora autohtonă din speciile 

silvoformante la acest grup aparţin: Fagus silvatica, Tilia cordata şi specii ajutătoare – Salix 

fragilis, Alnus glutinosa, A. incana, Betula pendula; arbuşti – Daphne mezereum, Hedera helix, 

Vinca minor. 

Xeromezofite: b) mezofite xerofilizate în diferite proporţii; în dendroflora autohtonă 

majoritatea speciilor sunt din acest tip ecologic ca şi majoritatea speciilor silvoformante – Acer 

platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Malus 

sylvestris, Padus racemosa, Populus alba, P. tremula, P. canescens, Pyrus communis, Quercus 

petrea, Q. robur, Salix alba, Tilia europea, T. petiolaris, T. platyphyllos, Ulmus laevis, U. 

glabra, Sorbus torminalis şi arbuştii – Clematis vitalba, Cornus mas,  C. sanguinea, Corylus 

avelana, Euonymus europea,  E. nana, E. verrucosa, Sambucus nigra, Salix caprea, S. purpurea, 

S. triandra, S. viminalis, Staphylea pinnata, Viburnum opulus, V. lantana. 
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Xerofite: c) hemixerofite; d) xerofite tipice – euxerofite. În dendroflora autohtonă peste o 

treime din specii sunt din acest tip ecologic. Specii silvoformante, arbori care formează asociaţii 

forestiere în sudul ţării sunt câteva – Acer campestre, Quercus pubescens, Tilia tomentosa, iar 

majoritatea fiind arbori mici şi arbuşti: Acer tataricum, Amygdalus nana, Berberis vulgaris, 

Caragana frutex, Clematis viticella, Cotinus coggygria, Cotoneaster melanocarpa, Cytisus 

albus, Ligustrum vulgare, Padus mahaleb, Rosa canina, Spiraea media, Tamarix ramosissima, 

T. tetrandra. La toate tipurile sus-menţionate pot fi observate adaptări lente structural-biologice 

şi fiziobiochimice a reacţiilor la secetă.  

Aridizarea climatului pe planeta noastră în trecutul îndepărtat s-a petrecut treptat. Treptat 

sau format şi tipurile ecologice de plante. În rezultatul xerofilizării plantelor mezofile a apărut un 

nou tip ecologic – xeromezofite care, în primul rând, sunt rezultatul micşorării procentului de 

umiditate a aerului. Deosebim seceta solului şi aerului. În mediul aerian se dezvoltă cea mai 

mare parte a plantei – partea aeriană, iar în sol – partea cea mai mică – subterană. Chiar dacă 

rezistenţa la secetă se apreciază în complexitate, influenţa secetei solului şi aerului asupra plantei 

este principial diferită. Orice uscăciune se începe de la deficitul apei în aer care pe urmă trece în 

uscăciunea solului. În procesul evoluţiei climatului în direcţia aridizării, dintâi a venit etapa 

uscăciunii aerului şi adecvat ei – etapa xerofilizării vegetaţiei; s-a format un nou tip ecologic, 

care în comparaţie cu mezofitele este xeromezofit, deci, mezofit xerofilizat care necesită 

umiditatea solului, dar rezistă uscăciunea aerului.  

Xeromezofitele se evidenţiază prin stabilitatea conţinutului de apă în frunze în perioada de 

vegetaţie, dar balanţa umidităţii este instabilă. Vara, la xeromezofite putem observa căderea 

parţială a frunzelor. Mindalul comun  (specie introdusă) şi mindalul pitic (specie autohtonă) au 

un sistem radicular dezvoltat, dar vara îşi pierd o parte din frunze, cele rămase sunt absolut 

rezistente la uscăciunea aerului şi temperaturile înalte (arşiţă) şi pot fi clasificate în hemixerofite, 

ori ultraxeromezofite, deoarece din punct de vedere ecologic sunt tipuri intermediare. Altfel se 

comportă nucul comun (Juglans regia) – xeromezofit tipic, care în natură se întâlneşte în partea 

centrală muntoasă a Asiei în zona împădurită. Este rezistent la uscăciunea aerului, dar nu şi a 

solului, se dezvoltă normal numai pe soluri revene [24, 189]. 

Următoarea etapă de xerofilizare – apariţia şi dezvoltarea hemixerofitelor. Acestea sunt 

plante tipice pentru climatul arid, adaptate la uscăciunea solului şi aerului, datorită 

particularităţilor plasmei. Hemixerofitul Pinus pallasiana în condiţiile aride din sudul Republicii 

Moldova se evidenţiază prin creştere bună şi longevitate faţă de alte specii introduse şi chiar cele 

autohtone. În acelaşi timp, hemixerofitele au o plasticitate ecologică largă, la care se referă mulţi 

autori. Faptul că hemixerofitele şi xeromezofitele pot să se dezvolte în condiţii mezofile poate fi 
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explicat din punct de vedere a evoluţiei, doar cel mai apropiat tip ecologic sunt mezofitele tipice. 

Orice floră, în care domină un tip ecologic, conţine elemente de tipuri ecologice necaracteristice 

ei care ocupă terenuri prielnice ori nişe ecologice. Aridizarea climatului a adus, prin forme 

intermediare, la xerofite tipice sau euxerofite – tipul ecologic la care uscăciunea solului este 

necesară pentru o dezvoltare normală. Cât despre timpul apariţiei xerofitelor, aici nu este o 

părere unică şi diferite specii xerofile în condiţiile Republicii Moldova se comportă diferit. 

Aceasta poate fi explicat prin evoluţia formării speciei date. 

Termofilitatea plantelor este foarte importantă în procesul de introducţie în orice zonă a 

Terrei, excluzând zona tropicală. De regulă, în funcţie de termofilitate, flora este divizată în 

tropicală, subtropicală, preboreală şi boreală.  

М. Г. Попов [305], flora preboreală o denumeşte mezotermică, iar pe cea boreală – 

microtermică.  

А. М.  Кормилицын [195] acceptă o astfel de determinare, propunând ca flora 

subtropicală să fie numită termofilă, iar tropicală – macrotermofilă.  

Astfel plantele, după criteriul termofilităţii, pot fi divizate în următoarele tipuri ecologice: 

tropicale – macrotermofile, subtropicale – termofile, preboreale – mezotermofile, boreale – 

microtermofile. Se poate observa că această divizare, pe tipuri ecologice, este foarte apropiată 

dispoziţiei zonelor climatice. 

Pentru plantele de origine preboreală este caracteristică necesitatea sporită în căldură în 

perioada de vegetaţie (platan oriental, castan comestibil, nuc comun, fag etc.) şi în acelaşi timp 

rezistenţa la temperaturi joase (-25 -30˚C) în perioada de repaus. Aceste specii sunt intermediare, 

de la termofile ori subtropicale, care necesită căldură anul întreg, spre microtermofile ori boreale, 

care necesită minim de căldură în perioada de vegetaţie, adaptate la temperaturi foarte joase în 

perioada de repaus. 

Divizarea florei după termofilie este necesară pentru aprecierea speciilor lemnoase după 

necesitatea lor în căldură chiar de la început, de la primele etape ale procesului de experimentare, 

ca apoi, în rezultatul experimentului, de concretizat necesitatea în temperaturi pozitive şi, mai 

ales, rezistenţa la temperaturi negative. Analiza ecologică şi genezei complexului floristic dă 

posibilitatea de a repartiza orice specie la un tip concret după termofilie. În acest context putem 

evidenţia următoarele tipuri de plante lemnoase legate de termofilie. 

Hechistotermofile – plante din climatul polar şi arctic, suma temperaturilor active (mai 

mult de 10˚ C) mai puţin de 1000˚ C. Nu avem în flora spontană şi nici din speciile introduse 

reprezentanţi ai acestui tip. Au fost încercări de aclimatizare privind Betula humilis, B. nana, 

Salix arbuscula, dar nu au rezistat la secetă şi insolaţie. 
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Microtermofile – plante boreale din climatul continental şi continental rece, cu suma 

temperaturilor active de 1000–3000˚ C. Din acest grup fac parte speciile silvoformante: Acer 

platanoides, Alnus glutinosa, A. incana, Betula pendula, Cornus sanguinea, Euonymus europea, 

E. verrucosa, Fraxinus excelsior, Populus alba, P. tremula, Quercus robur, Salix alba, Tilia 

cordata, Viburnum opulus. Din plantele introduse la acest grup aparţin majoritatea speciilor 

introduse din partea boreală a regiunii floristice Circumboreale şi, în primul rând, speciile de 

Pinophyta: Abies sibirica, Juniperus dahurica, J. horizontalis, J. sabina, Larix decidua, L. 

europea, Picea abies, Pinus banksiana, P. sylvestris. 

Mezotermofile – plante preboreale, din climat continental cald, deseori ocupă şi staţiuni 

corespunzătoare în zona subtropicală, suma temperaturilor active de 3000–4000˚ C. Acest grup 

include majoritatea speciilor silvoformante autohtone şi majoritatea speciilor introduse din 

regiunile floristice Est-Asiatică, Atlantică-Nord-Americană, Munţii Stâncoşi şi provinciile de est 

ale regiunii floristice Irano-Turaniană.  

Termofile – plante tipice pentru zona subtropicală, suma temperaturilor active de 4000–

8000˚ C. În acest grup plante autohtone sunt puţine – Carpinus orientalis, Cornus mas, Cotinus 

coggygria, Cytisus albus, Pirus elaeagrifolia, Quercus pubescens, Sorbus torminalis, iar speciile 

introduce sunt din regiunea floristică Mediteraneană, Madreană şi provinciile de vest ale regiunii 

floristice Irano-Turaniană. 

Macrotermofile – plante tropicale, din climat foarte cald, suma temperaturilor active mai mult 

de 8000˚ C. În acest grup plante autohtone nu sunt şi nu au fost aclimatizate din alte regiuni floristice. 

În aşa fel, după condiţiile termofile, hidrofile, spectrul dendroflorei autohtone şi 

introduse, teritoriul Republicii Moldova poate fi caracterizat ca zonă preboreală. După cum am 

menţionat anterior, arborii introduşi din zona termofilă (subtropicală) nu se adaptează în 

condiţiile noi. Aici menţionăm speciile de Arbutus,  Castanea, Cupressus, Ilex, magnoliile şi 

stejarii semperiverescenţi etc. şi doar un număr redus de specii, arealul cărora sunt zonele 

muntoase – Juniperus drupacea, unele specii de Abies, Cedrus, Pinus, Castaneea sativa, 

Platanus orientalis, Buxus sempervirens, Ostrya carpinifolia etc. s-au aclimatizat în condiţiile 

Republicii Moldova. Mai uşor se supun procesului de aclimatizare arbuştii, inclusiv cei 

sempervirescenţi:  speciile de Berberis, Cotoneaster, Euonymus, Lonicera, Piracantha, 

Viburnum, etc., dar în iernile cu temperaturi sub -25˚ C chiar şi aceste specii suferă, pierzând o 

parte din coronament. Unele specii: Buddleja davidii, Hypericum inodorum, Hybiscus syriacus, 

Hydrangea macrophylla, Leucesteria formosa etc., îşi pierd partea aeriană practic în fiecare 

iarnă, rămânând intact sistemul radicular, dar se restabilesc uşor şi înfloresc abundent în a doua 

parte a perioadei de vegetaţie, când alte plante lemnoase înflorite sunt foarte puţine. 
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În A 5.1. şi A 5.2. sunt prezentate speciile de perspectivă pentru introducere pe teritoriul 

Republicii Moldova. Acestea au fost selectate parţial, prelucrând literatura de specialitate privind 

introducţia şi aclimatizarea plantelor lemnoase în ţările din vecinătate, cu condiţii pedoclimatice 

apropiate [4, 5, 15, 20, 21, 30, 41, 48, 49, 50, 79, 83, 91, 119, 122, 125, 136, 137, 138, 148, 149, 

180, 181, 182, 186, 199, 263, 273, 277, 282, 295], iar majoritatea sunt o consecinţă a 

concluziilor noastre deduse, analizând rezultatele introducerii multianuale a plantelor lemnoase 

pe teritoriul dintre Prut şi Nistru cu evidenţierea grupurilor ecologice de perspectivă. În total, în 

lista speciilor de perspectivă pentru introducţie sunt incluse cca 435 specii din 202 genuri şi 87 

familii. Din diviziunea Pinophyta perspective sunt cca 44 specii din 13 genuri şi 6 familii, din 

acestea două familii noi pentru dendroflora cultivată – Araucariaceae şi Podocarpaceae cu şase 

genuri noi – Araucaria, Fitzroya, Keteleeria, Saxegothaea, Sciadopitys, Taiwania. 

                    Tabelul 5.6.  
 

Familiile, genurile şi numărul speciilor de perspectivă pentru introducţie 
 

Nr. 
d/o Denumirea familiei Denumirea genurilor Numărul  

specii 
Diviziunea Pinophyta (Gimnospermae) 

1. Araucariaceae Araucaria 2 
2. Cupressaceae Cupressus, Juniperus, Fitzroya, Libocedrus 12 
3. Ephedraceae Ephedra 4 
4. Pinaceae Abies, Keteleeria, Pinus, Tsuga 23 
5. Podocarpaceae Saxegothaea 1 
6. Taxodiaceae Sciadopitys, Taiwania 2 

Total Pinophyta 13 44 
Diviziunea Magnoliophyta (Angiospermae) Cls. Liliopsida (Monocotiledonae) 

1. Agavaceae Yucca 4 
2. Asteliaceae Cordyline 1 
3. Graminaceae Sasa, Pleioblastus, Phyllostachys 14 
4. Phylesiaceae Lapageria 1 
5. Smilacaceae Smilax 1 

Total Liliopsida 
(Monocotiledonae) 

7 21 

Cls. Magnoliopsida (Dicotiledonae) 
1. Aceraceae Acer, Diptreronia 12 
2. Alangiaceae Alangium 1 
3. Anacardiaceae Rhus, Pistacia 5 
4. Annonaceae Asimina 1 
5. Apocynaceae Trachelospermum 2 
6. Aquifoliaceae Ilex 3 
7. Araliaceae Hedera, Kalopanax 2 
8. Asclepiadaceae Metaplexis, Gomphocarpus 2 
9. Asteraceae Olearia, Baccharis, Senecio 3 
10. Berberidaceae Mahonia, Nandina 2 
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Nr. 
d/o Denumirea familiei Denumirea genurilor Numărul  

specii 
11. Betulaceae Betula, Alnus, Carpinus, Ostrya, Ostryopsis 29 
12. Bignoniaceae Bignonia, Campsis 2 
13. Buddlejaceae Buddleja 5 
14. Buxaceae Buxus, Pachysandra 3 
15. Cactaceae Opuntia 2 
16. Calycanthaceae Calycanthus, Chimonanthus 3 
17. Caprifoliaceae Viburnum, Abelia, Linnaea 9 
18. Celastraceae Euonymus, Celastrus 8 
19. Cercidiphyllaceae Cercidiphyllum 1 
20. Cistaceae Cistus 2 
21. Clethraceae Clethra 2 
22. Coriariaceae Coriaria 1 
23. Cornaceae Carokia, Cornus 5 
24. Ebenaceae Diospyros 1 
25. Elaeagnaceae Elaeagnus 4 
26. Empetraceae Empetrum 1 

27. 
Ericaceae Rhododendron, Menziesia, Kalmia, Oxydendrum, 

Leucothoe, Qaultheria, Arctostaphylos, Enkianthus, 
Gaylussacia, Pieris 

19 

28. Escalloniaceae Escallonia 1 
29. Eucryphiaceae Eucryphia 2 
30. Euphorbiaceae Securinega, Daphniphyllum 2 
31. Eupteleaceae Euptelia 1 

32. 

Fabaceae Cercis, Caesalpinia Edwardsia, Coronila 
Jnidigofera, Gleditschia Ononis, Sophora, Petteria 
Robinia, Carmichaelia Clianthus, Hedesarum 
Desmodium, Lespedeza Erythrina, Pueraria 
Notospartium, Wisteria 

36 

33. Fagaceae Castanea, Fagus, Nothofagus Quercus, Pasania 21 
34. Flacurtiaceae Idesia 1 
35. Garryaceae Garrya 1 

36. Hamamellidaceae Liquidambar, Distylium, Loropetalum, Carylopsis, 
Parrotiopsis 

6 

37. Hippocastanaceae Aesculus 4 
38. Hydrangeaceae Jamesia, Fendlera 2 
39. Iteaceae Itea 1 
40. Juglandaceae Carya, Platycarya 3 
41. Lardizabalaceae Decaisnea, Holbellia, Stauntonia 3 

42. Lauraceae Cinamomum, Persea, Machilus, Sassafras, 
Umbellularia, Benzoin 

7 

43. Lythraceae Heimia 1 
44. Malvaceae Plagianthus, Hibiscus 2 
45. Magnoliaceae Drimys, Magnolia, Liriodendron 8 
46. Meliaceae Cedrella, Melia 2 
47. Menispermaceae Cocculus 2 
48. Monimiaceae Peumus 1 
49. Myricaceae Myrica, Comptonia 3 
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Nr. 
d/o Denumirea familiei Denumirea genurilor Numărul  

specii 
50. Myrsinaceae Ardisia 1 
51. Nyssaceae Nyssa, Davidia 3 

52. Oleaceae Fraxinus, Ligustrum, Osmanthus, Chionanthus, 
Jasminum, Phillyrea 

19 

53. Onagraceae Fuchsia 1 

54. Rosaceae Neillia, Cotoneaster, Osteomeles, Photinia, Nuttalia, 
Neviusia, Osmaronia 

14 

55. Rhamnaceae Berchemia, Frangula, Rhamnus, Ceanothus 15 

56. Rubiaceae Pinckneya, Emmenopherys, Cephalanthus, Gardenia, 
Paederia, Serissa 

6 

57. Rutaceae Fortunella, Poncirus, Skimia, Zanthoxylum 6 
58. Salicaceae Salix,  Populus 3 
59. Sapindaceae Sapindus, Koelreuteria, Ungnadia 4 
60. Sapotaceae Bumelia 1 
61. Scrophulariaceae Paulownia, Hebe 5 
62. Simarubaceae Picrasma 1 
63. Solanaceae Solanum, Fabiana 2 
64. Stachyuraceae Stachyurus 2 
65. Staphyleaceae Staphylea, Euscaphis 2 
66. Sterculiaceae Firmiana 1 
67. Styracaceae Styrax, Halesia,   Pterosthyrax 5 
68. Symplocaceae Symplocus 2 
69. Tiliaceae Tilia 9 
70. Theaceae Camelia 4 
71. Trochodendraceae Trochodendron 1 
72. Thymelaeaceae Daphne, Dirca 5 
73. Ulmaceae Celtis, Hemiptelea, Planera, Pteroceltis, Ulmus 8 
74. Umbellifereae Bupleurum 1 
75. Verbenaceae Callicarpa, Vitex, Caryopteris     6 
76. Violaceae Melicytus, Hymenanthera           2 

Total Magnoliopsida 
(Dicotiledonae) Familii - 76, genuri - 182 370 

Total Magnoliophyta Familii - 81, genuri - 189 391 

În total Pinophyta + 
Magnoliophyta Familii - 87, genuri - 202 435 

 
Din diviziunea Magnoliophyta, pentru prima dată, sunt preconizate pentru introducţie specii 

din clasa Liliopsida (Monocotiledonae). Din această clasă până în prezent a fost aclimatizată numai 

Yucca filamentosa. Sunt de perspectivă patru familii şi şase genuri noi (tab. 5.6). Din clasa 

Magnoliopsida (Dicotilidonae) sunt preconizate pentru introducţie 370 specii din 182 genuri şi 76 

familii, din ele 65 genuri şi 32 familii – noi pentru dendroflora Republicii Moldova.  

În tabelul 5.7 sunt prezentate datele privitor la repartizarea după regiuni floristice a 

speciilor de perspectivă pentru introducţie şi formele vitale. Din diviziunea Pinophyta cele mai 

multe specii de perspectivă sunt din regiunile floristice Munţii Stâncoşi şi Munţii Stâncoşi – 
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Madreană (38,6%), toate speciile fiind arbori, iar din diviziunea Magnoliophyta numai 39 specii 

sau 10%, în majoritatea lor fiind tot arbori. În această zonă sunt concentrate predominant 

coniferele şi speciile introduse de aici au un potenţial de adaptare sporit, ca rezultat al formării în 

condiţiile climatice şi orografice respective. 

Mulţi autori [32, 103, 104, 174, 263, 324] subliniază că una din importantele rezerve, ca 

material iniţial, pentru introducere este dendroflora Americii de Nord, mai puţin din partea ei 

boreală. Din regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană sunt prevăzute pentru introducere 

numai două specii de Pinophyta (4,5%) şi 84 specii de Magnoliophyta (21,5%), din ele jumătate 

fiind arbuşti. Din partea nord-americană a regiunii floristice Circumboreale, ca şi din toată 

regiunea în întregime, nu sunt specii de perspectivă. Tot aceeaşi situaţie este şi în regiunea 

floristică Mediteraneană. Dacă speciile din regiunea floristică Circumboreală sunt mezofile tipice 

şi nu rezistă ariditatea climatului Republicii Moldova, atunci speciile mediteraneene sunt slab 

rezistente la temperaturi joase.  

Este de subliniat, că în general, speciile din aceste regiuni floristice au o perspectivă pentru 

introducere foarte modestă. În aceeaşi vreme este dovedit că flora Est-Asiatică are legături strânse 

cu flora Atlantică-Nord-Americană. Mai sus am arătat că dendroflora din Estul Americii de Nord 

are o importanţă mare pentru introducerea de specii noi, nu mai puţin decât flora regiunii Est-

Asiatice. Prin urmare, această concluzie se referă în cazul dat la speciile de Magnoliophyta. 

Din partea de est a continentului asiatic, din regiunea floristică Est-Asiatică sunt de 

perspectivă în diviziunea Pinophyta 9 specii sau 20%, toţi arbori; din Magnoliophyta – 152 specii 

sau 38,9%), din ele jumătate arbuşti, iar din regiunea floristică Irano-Turaniană (majoritatea din 

provinciile de est Mongolia şi Tibet), sunt de perspectivă din Pinophyta 8 specii sau 18,2%, din ele 

două specii de arbuşti şi din Magnoliophyta 74 specii sau 19,7%, mai mult de jumătate fiind 

arbuşti. În total, din această regiune geografică în lista speciilor de perspectivă sunt incluse 38,6% 

de Pinophyta şi 57,8% de Magnoliophyta. Pentru introducere şi aclimatizare în condiţiile 

Republicii Moldova o au speciile din Centrul, Vestul şi Nord-Vestul Chinei, din zonele temperate 

cu păduri de foioase şi temperate cu păduri de amestec de conifere şi foioase şi deloc nu sunt de 

perspectivă speciile din zonele subtropicale cu păduri de foioase sempervirescente. 

Condiţiile dezvoltării florei est-asiatice în trecut au determinat apariţia formelor 

xerofilizate, adaptate mai mult sau mai puţin la temperaturile joase. Climatul actual al Chinei 

acţionează adecvat în direcţia stimulării xerofilizării florei: condiţiile de vară se succed cu 

toamna uscată, apoi cu iarna uscată şi chiar primăvara timpurie uscată. Acestor condiţii se 

datorează rezultatele pozitive ale introducerii şi aclimatizării populaţionale a plantelor lemnoase 

din această parte a Chinei.  



 

 229

În lista de perspectivă pentru introducere sunt incluse 8 specii sau 18,2 % de Pinophyta şi 

29 specii sau 7,4% de Magnoliophyta din Imperiul Arctic – regiunile floristice Chile-Patagonică 

şi Neozeelandeză. Este absolut posibil ca din tipul ecologic xeromorf, parte componentă la care 

este Berberis buxifolia (unica specie introdusă din acest imperiu) să fie aclimatizate şi alte specii 

de perspectivă. Exemplu poate servi Araucaria araucana şi Nothofagus antarctica din regiunea 

Chile-Patagonică, Nothofagus fusca din regiunea floristică Neozeelandeză care sunt folosite pe 

larg în Europa Centrală şi de Vest.  

Bariera principală în procesul de introducere a speciilor din subtropicele uscate din 

America de Sud, cât şi cele din Australia o constituie rezistenţa slabă a plantelor lemnoase la 

condiţiile iernării. Unele rezultate obţinute în procesul de introducţie în ţările cu climat apropiat 

din Asia Mijlocie şi Caucaz [120, 179, 193, 195, 210, 211, 226, 303, 311] au arătat că speciile 

din aceste regiuni rezistă până la -14 -15˚ C după care la plante îngheţă sistemul radicular.  

Această concluzie este valabilă şi pentru Africa de Sud (regiunea floristică Cap); din 

această regiune nu avem nici o specie introdusă. Putem conchide că legături florogenetice a 

dendroflorei Republicii Moldova, în special, a celei din Sud-Estul Europei cu dendroflora 

Neotropică, Paleotropică, Cap şi Australiană nu există.  

Pentru aclimatizare speciile din aceste regiuni nu posedă rezistenţă suficientă la 

temperaturile joase. Această proprietate îndeosebi se datorează istoriei formării florei Europei, 

care este cu totul deosebită de istoria formării florelor din regiunile floristice sus-menţionate. 

 
5.4. Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor 

 
Analizând rezultatele introducerii multianuale a speciilor lemnoase pe teritoriul dintre 

Prut şi Nistru (lista taxonilor (Anexa 5.1 şi Anexa 5.2), rezistenţa ecologică a plantelor, arealul 

speciilor, rezultatele analizei ecogeografice a plantelor introduse, folosirea în cultură a plantelor 

exotice, caracteristica ecofloristică a regiunilor floristice evidenţiate, lista speciilor de 

perspectivă pentru introducere, evidenţierea regiunilor floristice şi a tipurilor ecologice de 

perspectivă (Anexa 5.1 şi Anexa 5.2), şi efectuând un studiu asupra multiplelor teorii în 

domeniul introducerii şi aclimatizării plantelor,  

p r o p u n e m  Schema originală a introducţiei plantelor lemnoase, ca un proces 

continuu, integru, condus şi dirijat de om (fig. 5.1).  

Acest proces este constituit din trei etape consecutive şi este denumit – Teoria Complexă 

a Introducţiei. 
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                                        Tabelul 5.7.  
 

Repartizarea după regiuni floristice a speciilor de perspectivă pentru introducţie şi formele vitale 
 

Diviziunea Pinophyta Diviziunea Magnoliophyta 
Formele vitale Formele vitale 

Teritoriile şi regiunile floristice 
(după Тахтаджян, 1987) Nr. de 

specii Arbori Arbuşti Liane 
Nr. de specii 

Arbori Arbuşti Liane 
I. Teritoriul Holarctic         

Circumboreală - - - - 6 - 6 - 

Est-Asiatică 9 9 - - 152 69 72 11 

Irano-Turaniană, incl. provinciile 
Mongolia, Tibet 8 6 2 - 74 26 42 6 

Mediteraneană - - - - 7 1 6 - 

Atlantică-Nord-Americană 2 2 - - 84 43 37 4 

Munţii Stâncoşi 10 10 - - 28 11 17 - 

Munţii Stâncoşi-Madreană 7 7 - - 11 6 5 - 

II. Teritoriul Antarctic         

Chile-Patagonică 6 5 1 - 12 4 8 - 
Neozeelandeză 2 2 - - 17 6 11 - 

Total 44 41 3 - 391 166 204 21 
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Etapa 1 – Mobilizarea plantelor în procesul de introducere. Constă în determinarea şi 

atragerea speciilor de perspectivă în procesul de introducere. Acest deziderat poate fi realizat pe 

două căi [63].  

Prima cale prevede analiza rezultatelor multianuale a introducerii, determinarea 

regiunilor floristice de perspectivă, tipurile ecologice ale plantelor, în baza asestora se apreciază 

materialul iniţial pentru introducţie. Aceasta prevede mobilizarea plantelor nemijlocit din flora 

donatoare cu precădere din mai multe locuri ale arealului, ceea ce ar mări diversitatea specifică şi 

populaţională a materialului iniţial pentru introducţie.  

 

 
 

Fig. 5.1. Schema procesului de introducere a plantelor lemnoase şi implementarea rezultatelor. 
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A doua cale este cea a arealelor secundare (grădinile botanice, parcurile dendrologice, 

pepinierele etc.), din care aplicând teoria analogurilor climatice şi analiza ecologo-geografică 

[112, 192, 211, 235, 346], putem atrage în procesul de introducere plantele deja mobilizate de 

centrele respective. Bineînţeles că în acest caz, despre diversitatea populaţiilor speciei nu putem 

vorbi. În cel mai bun caz este vorba despre unu-trei biotipuri. Putem constata, cu regret, că 

majoritatea speciilor introduse în Republica Moldova sunt din centrele secundare nu din arealul 

natural. În acest caz, procesul de aclimatizare, la multe din specii, decurge mai anevoios. 

Etapa a doua – Adaptarea (aclimatizarea) plantelor. Această etapă începe de la 

cultivarea unui grup de exemplare a speciei introduse. În majoritatea cazurilor, de la un 

asemenea nucleu este începută cultivarea plantelor, crearea populaţiei. Această populaţie 

introducţională trece adaptarea genotipică, adaptarea (aclimatizarea) populaţională, 

naturalizarea. 

Adaptarea genotipică se realizează la plantele, a căror amplitudine de rezistenţă 

ecologică, înscrisă în genotip, se înscrie în amplitudinea condiţiilor noi de creştere. 

Adaptarea (aclimatizarea) populaţională are loc, datorită transformării adaptive a 

genofondului, când din materialul hetereogen, în scurt timp, se segreghează şi se multiplică unele 

genotipuri noi, mai mult sau mai puţin – preadaptive şi se formează noi populaţii introduse cu un 

genofond foarte sărăcit. Numai în generaţiile următoare aceste populaţii devin din nou înalt 

heterogene, din contul rezervei de variabilitate, intensificării mutagenezei şi hibridizării în raport 

cu variabilitatea factorilor de mediu locali. 

Naturalizarea este caracteristică speciilor, la care procesele culturgenetice adânci care se 

petrec prin transformările evolutive ale sistemelor populaţional-specifice, sunt foarte esenţiale şi 

de durată. În baza acestora, apar noi forme adaptive (adaptanţi) de rang diferit, inclusiv la nivel 

de specie, care se naturalizează – pe deplin se înscriu în condiţiile noi de creştere. Specii, 

introduse naturalizate, sunt foarte puţine, de regulă, sunt cultivate un timp foarte îndelungat – 

mai mult de un secol. 

Adaptarea (aclimatizarea) este etapa-cheie în procesul de introducţie. Reacţiile de 

adaptare, aclimatizare în dinamică, în şirul generaţiilor obţinute prin seminţele (schimbările 

interne şi externe) la plantele introduse, se racordează cu procesul de aclimatizare. În baza 

mutaţiilor, schimbărilor de ploiditate, recombinaţiilor, procesului de hibridizare în condiţiile noi, 

are loc selectarea formelor de plante adaptive la condiţii noi – se realizează aclimatizarea. În 

cultură, procesul de aclimatizare se intensifică ca rezultat al stimulării procesului de 

formogeneză [63]. 
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Etapa a treia înglobează cercetarea cu activitaea organizatorico-practică. Plantele 

lemnoase, care trec prin etapele de adaptare, sunt cercetate în vederea rezistenţei acestora la 

condiţiile iernării, îngheţurilor târzii de primăvară, secetă, arşiţă, decorativitate, şi nu în ultimul 

rând, a rezistenţei la poluanţii atmosferici şi la capacitatea de absorbţie a poluanţilor. 

Aceste estimări dau posibilitatea de a elabora Asortimente, pentru necesităţile economiei. 

Speciile de plante, incluse în asortimente, sunt cercetate cu scopul elaborării tehnologiilor de 

multiplicare şi formării plantaţiilor mamă pentru multiplicarea în masă. Paralel, sunt efectuate 

lucrări de selecţie – evidenţierea formelor şi varietăţilor de perspectivă. Activitatea 

organizatorico-practică este legată de marketing şi de folosirea plantelor introduse. 

 

5.5. Concluzii la capitolul 5 
 

1. Analiza ecogeografică a plantelor aclimatizate în procesul multianual de introducere 

poate servi drept punct de reper pentru determinarea posibitităţilor de introducere a plantelor pe 

viitor. 

2. Speciile aclimatizate – 123 din diviziunea Pinophyta  şi 751 – din diviziunea 

Magnoliophyta aparţin la şapte regiuni floristice ale imperiului Holarctic şi o singură specie 

(Berberis buxifolia) din regiunea Chile-Patagonică a Imperiului Antarctic. 

3. Din regiunea floristică Circumboreală, la care aparţine teritoriul Republicii Moldova 

au fost introduse 30 specii de Pinophyta (24,4%) şi 122 specii de Magnoliophyta (16,2%), din 

care 89 (73%) sunt specii autohtone. Speciile introduse din această regiune sunt mezofite tipice.  

Flora acestei regiuni nu este de perspectivă. În lista pentru introducţie sunt incluse doar cinci 

specii de Magnoliophyta şi nici una de Pinophyta. 

4. Din regiunea floristică Est-Asiatică au fost introduse 29 specii (23,7%) din Pinophyta 

şi 183 specii (24,4%) din Magnoliophyta cu o viabilitate foarte bună; 53% specii foioase şi  24% 

conifere au arealul montan. Larg folosite sunt 7% din Pinophyta şi 18% din Magnoliophyta. 

Majoritatea speciilor aclimatizate sunt mezofite xerofilizate, în diferită măsură, şi chiar 

hemixerofite mezotermofile şi termofile.  

Flora acestei regiuni posedă rezerve importante pentru introducţie, în special 

xeromezofilele din China de Vest, Centru şi Nord-Vest din zonele temperate cu păduri de 

foioase, caldă şi temperată cu păduri amestecate – conifere şi foioase. Din această regiune 

floristică sunt perspective pentru a fi introduse nouă specii noi, de Pinophyta şi cca 150 specii 

din Magnoliophyta. 
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5. Din regiunea floristică Atlantică-Nord-Americană au fost introduse 13 specii (10,6%) 

din Pinophyta şi 134 specii (17,8%) din Magnoliophyta. Doar 30,7% au o vitalitate foarte bună. 

Majoritatea speciilor aclimatizate sunt relicte terţiare; sunt incluse în asortimentele recomandate 

şi se folosesc pe larg în arhitectura peisajeră, iar unele specii (Robinia pseudoacacia, Gleditschia 

triacanthos, Fraxinus viridis, Quercus rubra etc.) formează culturi silvice pe mii de hectare, iar 

altele (Acer negundo, Amorpha fruticosa) sunt specii invazive. Factorul limitativ pentru speciile 

din această regiune floristică este climatul arid al Republicii Moldova, mai ales, seceta solului, 

deoarece majoritatea din ele sunt mezofite xerofilizate. De perspectivă sunt două specii din 

Pinophyta şi 84 specii din Magnoliophyta. 

6. Din regiunea floristcă Munţii Stâncoşi au fost introduse 23 specii (18,7%) din 

Pinophyta şi 7 specii (cca. 1%) din Magnoliophyta; cu o vitalitate foarte bună sunt 73,9%. 

Posedă cea mai mare diversitate de specii conifere. Speciile din această regiune floristică se 

aclimatizează cel mai bine în condiţiile Republicii Moldova. Majoritatea din ele sunt incluse în 

asortimentele recomandate. Această floră este una din importantele rezerve cu material iniţial 

pentru introducţie în ce priveşte speciile din diviziunea Pinophyta, speciile de Magnoliophyta 

având o importanţă secundară pentru procesul de introducţie. 

7. Din regiunea floristică Madreană au fost introduse 4,9% de Pinophyta şi 0,2% de 

Magnoliophyta. Factorul limitativ care influenţează procesul de aclimatizare este rezistenţa slabă 

a speciilor la condiţiile iernării şi în special decalajul dintre temperaturile positive şi negative. 

Din această floră de perspectivă sunt speciile xerofite din regiunile muntoase. 

8. Din regiunea floristică Irano-Turaniană au fost introduse 10 specii (8,1%) de 

Pinophyta şi 162 specii (21,6%) din Magnoliophyta, având o viabilitate foarte bună de 74% din 

specii. Cele mai multe specii sunt introduse din estul acestei regiuni – provinciile Mongolia şi 

Tibet. Flora acestei regiuni este una din importantele reserve de plante din Magnoliophyta pentru 

introducţie, în special arbuştii şi lianele sempervirescente. Din această floră de perspectivă sunt 8 

specii de Pinophyta şi 74 specii din Magnoliophyta. 

9. Din regiunea floristică Mediteraneană au fost introduse 8 specii (6,5%) din Pinophyta 

şi 16 specii (2,1%) din Magnoliophyta, cu o viabilitate bună la 62% din specii, mai mult cele 

conifere, datorită originii lor muntoase. Flora acestei regiuni, fiind xeromorfă şi termofilă, are 

puţine rezerve de specii pentru introducere. De perspectivă sunt puţinele specii din regiunile 

muntoase. 

10. Aproape 14,2% din totalul speciilor introduse îşi au arealul în două sau trei regiuni 

floristice. Speciile cu un astfel de areal, în general, se deosebesc prin rezistenţă sporită la 
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condiţiile de mediu, au o vitalitate puternică, sunt aclimatizate bine şi incluse în asortimentele 

recomandate.  

11. Lista speciilor de perspectivă pentru introducţie, elaborată în baza analizei rezultatelor 

multianuale ale introducerii plantelor lemnoase, evidenţierea tipurilor ecologice de perspectivă, 

precum şi a datelor din literatură, enumără 435 specii din 202 genuri şi 87 familii din diviziunea 

Pinophyta şi Magnoliophyta. Pentru dendroflora Republicii Moldova sunt noi două familii şi 

şase genuri din Pinophyta şi 32 familii şi 65 genuri din Magnoliophyta. Speciile de perspectivă 

pentru introducere aparţin la cinci regiuni floristice ale Imperiului Holarctic şi tipului ecologic 

mezofite xerofilizate în diferite proporţii micro- şi mezotermofile. 

12. Sunt argumentate perspectivele introducerii speciilor din regiunile floristice Chile-

Patagonică – 18 specii şi Neozeelandeză – 19 specii a Imperiului Antarctic. Legături 

florogenetice a dendroflorei Republicii Moldova şi, în general, a Sud-Estului Europei cu alte 

dendroflore din Imperiul Neotropic, Paleotropic, Cap şi Australian nu există. Pentru 

aclimatizarea speciilor din aceste regiuni, factorul limitativ este rezistenţa insuficientă la 

temperaturile joase. 

13. Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor, elaborată şi propusă de noi reiese din 

conceptul „mobilizarea, adaptarea, aclimatizarea, naturalizarea şi valorificarea”, sunt etape ale 

introducţiei, ca proces continuu, integru, condus şi dirijat de om, răspunde, în mare măsură, 

actualităţilor ştiinţifice şi necesităţilor practice, oferind posibilitatea pentru elaborarea 

asortimentelor de perspectivă a plantelor pentru introducţie, cu o garanţie ştiinţifică de 

implementare în cultură. 
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CONCLUZII GENERALE 

 

1. În dendroflora cultivată a Republicii Moldova au fost evidenţiate 874 specii, 616 forme 

şi varietăţi de arbori, arbuşti şi liane – în total 1490 taxoni care aparţin la 67 familii şi 199 genuri. 

Diviziunea Pinophyta este reprezentată de 7 familii, 26 genuri,123 specii, 246 forme şi varietăţi. 

Două familii, Pinaceae (179 taxoni) şi Cupressaceae (165 taxoni), sunt cele mai bogate, 

reprezentând 93,2% din totalul taxonilor div. Pinophyta în dendroflora cultivată a Republicii 

Moldova. Diviziunea Magnoliophyta este reprezentată prin 60 familii, 173 genuri, 751 specii şi 

370 forme şi varietăţi. Cele mai reprezentative sunt 10 familii: Aceraceae, Berberidaceae, 

Betulaceae, Caprifoliaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, Oleaceae, Rosaceae, Salicaceae – în 

total 826 taxoni care alcătuiesc 73,7% din totalul taxonilor div. Magnoliophyta. 

2. Circa 70 (60%) de specii, forme şi varietăţi din diviziunea Pinophyta sunt rezistente la 

secetă şi 110 (90%) la condiţiile iernării. Din acestea, produc seminţe 200 de taxoni, înfloresc 

dar nu produc seminţe cca 30 de taxoni, formează seminţiş natural 8 sp., nu înfloresc cca 120 de 

taxoni. Din Magnoliophyta, cca 960 de taxoni fructifică, înfloresc dar nu fructifică cca 160 de 

taxoni, nu formează organe reproductive 20 de taxoni. Formează seminţiş natural cca 70 de 

specii şi varietăţi. 

3. Speciile, formele şi varietăţile de plante lemnoase sunt neuniform răspândite în 

dendroflora cultivată a Republicii Moldova. La div. Pinophyta, plantele cu calificativul 

«unical»şi «rar»întâlnite constituie 84% (311 taxoni). La div. Magnoliophyta, plantele cu 

calificativul «unical»şi «rar»constituie 72% (809 taxoni). Pricinile utilizării incomplete a 

genofondului plantelor introduse sunt lipsa aprecierilor ecoeconomice şi a proprietăţilor 

ornamentale; lipsa materialului populaţional susţinut şi a bazei seminologice pentru asigurarea 

multiplicării în masă; lipsa tehnologiilor moderne de multiplicare pentru majoritatea taxonilor 

introduşi. 

4. Din cele 7 regiuni floristice ale Imperiului Holarctic de perspectivă sunt pentru 

Pinophyta: – regiunea floristică Est-Asiatică, flora căreia posedă rezerve importante pentru 

introducţie, în special, xeromezofitele din China de Vest, Centru şi Nord-Vest din zonele 

temperate cu păduri de foioase; şi – regiunea floristică Munţii Stâncoşi care  este una din 

importantele rezerve cu material iniţial pentru introducţie a speciilor de Pinophyta, iar 

Magnoliophyta având o importanţă secundară. Pentru speciile de Magnoliophyta cele mai 

importante sunt regiunile floristice Est-Asiatică, Atlantică-Nord-Americană şi Irano-Turaniană, 

flora cărora sunt unele din importantele rezerve de plante de perspectivă, în special, arbuştii şi 

lianele sempervirescente.  
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5. Lista speciilor de perspectivă, elaborată în baza analizei rezultatelor multianuale de 

introducţie a plantelor lemnoase, evidenţierea tipurilor ecologice de perspectivă, cât şi a datelor 

din literatură, enumeră 435 sp. din 202 genuri şi 87 familii din div. Pinophyta şi div. 

Magnoliophyta. Pentru dendroflora Republicii Moldova, noi sunt – 2 familii şi şase genuri din 

div. Magnoliophyta. Sunt argumentate perspectivele introducţiei speciilor din regiunile floristice 

Chile-Patagonică – 18 sp. şi Neozeelandeză – 19 sp. ale Imperiului Antarctic. 

6. Elaborată şi propusă de noi, Teoria Complexă a Introducţiei Plantelor concepe 

mobilizarea, adaptarea, aclimatizarea, naturalizarea şi valorificarea ca etape ale introducţiei şi 

răspunde, în mare măsură, actualităţilor ştiinţifice şi necesităţilor practice, oferind posibilitatea 

pentru elaborarea Asortimentelor de perspectivă a plantelor pentru introducţie, cu o garanţie 

ştiinţifică de implementare în cultură. 

7. Grosimea frunzelor, lungimea nervurilor şi creşterea medie pot servi ca indici ce 

reflectă starea funcţională a plantei şi nivelul de poluare a mediului. 

8. Cele mai mari acumulări de sulf, în perioada de vegetaţie, s-au înregistrat în frunzele 

de salcie albă – 3,0-11,2 mg/kg m. u., soforă japoneză – 2,0-5,9 mg/kg m. u., platan acerifoliu – 

2,0-4,8 mg/kg m. u., plop canadian şi plop piramidal – 2,0-11,0 mg/kg m. u. şi salcâm alb – 1,5-

6,0 mg/kg m. u., care fac parte din categorii diferite de rezistenţă la poluanţi. 

9. Cele mai mari valori de acumulare a plumbului din atmosferă le înregistrează – sofora 

japoneză – 39,5 mg/kg m. u., urmată de castanul porcesc, teiul cu frunza mare şi teiul argintiu – 

22,0-25,0 mg/kg m. u., catalpa specioasă, platanul acerifoliu şi ulmul penat-rămuros – 20,-24,0 

mg/kg m. u. 

10. Plopul canadian şi plopul piramidal manifestă capacităţi excepţionale de acumulare a 

cadmiului (Cd) – 0,9-1,3 mg/kg m. u. în frunze, ceea ce constituie de 2-3 ori mai mult, decât la 

toate celelalte specii prelevate în experiment, a căror conţinut de cadmiu (Cd) este mai mic şi 

uniform-egal pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Speciile, care sunt recomandate în cazul 

poluării cu cadmiu (Cd), pe lângă speciile de plop, sunt: salcia albă, sofora japoneză, arţarul 

american, teiul argintiu, nucul comun, stejarul comun, castanul porcesc. 

11. Speciile de conifere, prelevate în experiment (molid comun, molid înţepător argintiu, 

pin negru), conţin în frunze mai puţin plumb (Pb) şi cadmiu (Cd), decât speciile de foioase, din 

acest considerent acestea nu sunt indicate pentru a fi folosite pe larg în zonele puternic poluate. 
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RECOMANDĂRI PRACTICE 

 

1. Scara de apreciere a rezistenţei plantelor lemnoase la poluanţi, elaborată şi 

propusă de noi, care ne-a permis să clasăm plantele lemnoase prelevate în experienţă în trei 

grupuri:  

specii slab rezistente la poluanţi (molid comun, mesteacăn alb, castan porcesc, platan 

acerifoliu, scoruş de munte, forziţia intermedia, iasomia de grădină); 

specii moderat rezistente la poluanţi (molid înţepător argintiu, paltin de câmp, paltin de 

munte, tei cu frunza mare, tei argintiu, nuc comun, catalpă specioasă, plop piramidal, hibiscus 

de Siria, trandafir «Ciclamen»); 

specii puternic rezistente la poluanţi (pin negru, cais comun, salcâm alb, ulm penat-

rămuros, salcie albă, arţar american, stejar pedunculat, soforă japoneză, plop canadian, liliac 

comun, taulă vanhutt). 

2. Se propune Raionarea Dendrologică a or. Chişinău, identificându-se cele trei zone 

după nivelul de poluare, factorii poluatori şi influenţa acestora asupra plantelor model – zona 

dendrologică cu nivel ridicat de poluare, zona dendrologică cu nivel moderat  de poluare şi zona 

dendrologică cu nivel scăzut de poluare. Pentru fiecare zonă a fost elaborat şi recomandat 

Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane. Pentru zona dendrologică cu nivel ridicat de poluare se 

recomandă 62 specii şi cultivaruri; pentru zona dendrologică cu nivel moderat de poluare – 81 

specii şi cultivaruri, iar pentru zona dendrologică cu nivel scăzut de poluare sortimentul include 

569 specii şi varietăţi de arbori, arbuşti şi liane. 

3. Carcasa biomonitoringului pentru supravegherea situaţiei ecologice în or. Chişinău 

poate fi constituită din următoarele specii: paltin de câmp, stejar pedunculat, tei cu frunza mare 

(specii autohtone) şi arţar american, plop canadian, salcâm alb (specii introduse), care 

corespund exigenţelor – sunt rezistente la poluanţi, posedă capacitatea de acumulare a 

poluanţilor, sunt răspândite larg şi uniform în spaţiile verzi ale or. Chişinău. 

4. Densitatea reţelei de arbori bioindicatori corelează cu zonele dendrologice identificate. 

În zona dendrologică cu nivel ridicat de poluare se recomandă un punct al reţelei de monitoring 

la patru kilometri pătraţi (2,0 x 2,0 km), în total fiind monitorizată de 18-20 staţionare. În zona 

dendrologică cu nivel moderat de poluare este suficient un punct la nouă kilometri pătraţi (3,0-

3,0 km), asigurând monitorizarea cu 10-13 staţionare, iar în zona dendrologică cu nivel redus de 

poluare monitorizarea poate fi efectuată cu 8-9 staţionare (5,0 x 5,0 km). Oraşul Chişinău poate 

fi biosupravegheat de 30-35 staţionare, prin monitorizarea acestora, periodic (din 2-3 în 2-3 ani), 

cu efectuarea analizelor foliare şi studiul dezvoltării plantelor. 
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5. Sunt recomandate şi se află în curs de brevetare 4 soiuri noi de plante: 

Sorbus hybrida L. ”CATRIN” – soi care deosebeşte prin proprietăţile ornamentale înalte 

şi rezistenţă sporită faţă de condiţiile de mediu. 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot ”ALEXANDRINA” – soi care se deosebeşte prin 

roadă anuală şi port mijlociu (1 – 1,5 m), ce permite mecanizarea procesului de colectare a 

fructelor, numărul de fructe în corimb, conţinutul de flavonoizi, tanante. 

Hippophae rhamnoides L. ”REGINA” – soi, se evidenţiază prin mărimea şi culoarea 

orange a fructelor, fructifică şi pe lujerii de mai mulţi ani, coacere timpurie, pulpă cărnoasă – 

92%. 

Hippophae rhamnoides L. ”ELISA” – culoarea fructelor galbenă, numărul de spini foarte 

puţini, fructifică mai mult pe lujerii anuali, coacere timpurie, august-septembrie, pulpă cărnoasă 

– 91%, gust dulce – acriu. 
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