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Flora sinantropă necultivată include 618 specii din 292 genuri şi 63 familii. În calitate de taxoni noi pentru flora 

republicii au fost înregistrate şi descrise 32 specii (inclusiv 4 specii noi pentru flora bazinului de nord-vest al Mării 

Negre). Componenţa taxonomică a florei sinantrope necultivate a Republicii Moldova este dominată de reprezentaţii 

familiilor: Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae, 

care constituie 66,18%. 

În baza analizei structurii biotopurilor compoziţiei floristice şi fitocenotice specifice biotopurilor florei sinantrope 

necultivate au fost evidenţiate şi descrise 3 grupe de complexe ecologo-floristice (Edaphofodioerodophyton, Conspis-

sophyton, Sciadophyton), 9 ecofitoni (Ruderophyton, Aggeratiophyton, Erodoalluviophyton, Agrophyton, Viaphyton, 

Pascuaphyton, Derelictophyton, Confragophyton, Runcatiodrymophyton) şi 4 ecobiogrupe.  

Cuvinte-cheie: floră, floră necultivată, floră sinantropă, agrofitocenoză, complexe floristice, adventive. 

 

FALLOW SYNANTHROPE FLORA OF REPUBLIC MOLDOVA 

Fallow synanthrope flora of Republic Moldova includes 618 species from 292 genres and 63 families. As a new taxa 

for flora of Republic Moldova has been registered and described 32 species (including 4 new species for flora of North - 

West Black Sea basin). Taxonomy component of the fallow synanthrope flora is dominated by representatives of families: 

Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Boroginaceae - 66,18% 

wich they belong to. 

Based on the structure analysis of biotopes,floristic and phytocenotic composition specific for biotopes of fallow 

synanthrope flora were outlined and described 3 groups of ecologo-floristic complexes (Edaphodioerodophyton, 

Conshissophyton, Sciadophyton) 9 ecophyton (Ruderophyton, Aggeratiophyton, Erodoalluviophyton, Agrophyton, 

Viaphyton, Pascuaphyton, Derelietophyton, Confragophyton, Runcatiodrymophyton) and 4 ecobiogroups. 

Keywords: flora, fallow, synanthrope, agrophytocenose, floristic complex, adventive. 

 

 

Introducere 

În ultimii 300 de ani, mai cu seamă în a doua jumătate a secolului XX, activitatea umană a provocat 

schimbări neprevăzute în structura florei şi vegetaţiei. Pe suprafeţe vaste vegetaţia spontană a fost substituită 

de grupări vegetale parţial sau total formate din specii cultivate şi necultivate. Răspândirea excesivă a unui 

şir de specii sinantrope necultivate exercită asupra florei sălbatice o acţiune negativă considerabilă sau chiar 

schimbă traiectoria dezvoltării ei în unele regiuni ale Terrei. 

Problema speciilor sinantrope necultivate, inclusiv a celor invazive, a fost şi este pusă în discuţie la diverse 

forumuri internaţionale, precum Conferinţa ONU, la care a fost abordată problema speciilor alohtone, precum 

şi la un şir de forumuri şi seminare specializate consacrate fitoinvaziei [1,2,7,19,20]. Concluzia principală 

formulată la aceste forumuri este că problema în cauză poate fi soluţionată numai la nivel internaţional, întru-

cât expansiunea speciilor sinantrope necultivate nu are frontiere, iar activităţile pe plan local, de regulă, nu se 

finalizează cu rezultate pozitive. 

În scopul elaborării atât a metodelor de prevenire a răspândirii speciilor dăunătoare, cât şi a metodelor de 

combatere a acestui grup de plante a apărut necesitatea acută de a obţine informaţii despre particularităţile 

biologice şi ecologice ale acestor specii. Studierea florei sinantrope necultivate, care se dezvoltă în concor-

danţă cu condiţiile pedoclimatice şi în virtutea interacţiunii complexe a diferiţilor factori, poate să ne ofere 

sugestii valoroase cu privire la schimbarea climei ce are loc sub influenţa presingului antropic în regiuni luate 

separat. 

Materiale referitoare la caracterizarea stării actuale a florei studiate şi la prognoza schimbărilor posibile în 

viitor sunt necesare şi pentru înţelegerea corectă a istoriei dezvoltării florei regionale, pentru aprecierea situaţiei 

ecologice, precum şi pentru elaborarea concepţiei de utilizare raţională şi de ocrotire a resurselor vegetale.  

În ultimii 180 de ani s-au efectuat cercetări de mare valoare privind nu doar flora, dar şi formaţiile natura-

le vegetale, cu includerea în componenţa lor a elementului sinantrop necultivat. Lucrările publicate conţin, în 



Seria “Ştiinţe reale şi ale naturii” 

Biologie                                         ISSN 1814-3237 

 

 155 

fond, date fragmentare despre pătrunderea în acest teritoriu a unor plante adventive şi rolul lor în modificarea 

structurii şi funcţionalităţii covorului vegetal. Speciile de plante-buruiene descrise până în prezent cuprind 

numai cca 30% din numărul total de specii sinantrope necultivate şi nu oglindesc pe deplin situaţia actuală 

reală. 

Material şi metode 

În calitate de obiect de studiu au servit speciile de plante şi comunităţile vegetale sinantrope necultivate ce 

habitează în toate tipurile de ecosisteme terestre din Republica Moldova. Suportul metodologic şi teoretico-

ştiinţific reuneşte îndrumările ce ţin de organizarea şi realizarea cercetărilor floristice şi geobotanice expuse 

în lucrările fundamentale consacrate plantelor sinantropice necultivate din bazinul de nord-vest al Mării 

Negre [3,4,6,8,18,21-27,29,47,48,52,53,55]. 

Rezultate şi discuţii 

Apariţia şi formarea florei sinantrope necultivate 

Problema ce ţine de acţiunea omului asupra covorului vegetal în procesul de gospodarire a preocupat sa-

vanţii din diferite ţări din timpurile cele mai vechi. Dar numai nu demult au început cu o anumită fundamen-

talitate să fie studiate plantele sinantrope necultivate din punct de vedere fitogeografic, sistematic şi biologic. 

Studii importante privnd plantele sinantrope cultivate şi necultivate în epoca neolitică pe teritoriul republicii 

au efectuat Н.Кузминова [33] şi З.Янушевич [56-58].  
I.Morariu [9] subliniază pregnant importanţa deosebită a migraţiilor de popoare pentru expansiunea plan-

telor sinantrope cultivate şi necultivate. Autorul presupune că încă din holocen s-au colonizat multe dintre 
plantele antropofile. Un factor esenţial, care a contribuit la importarea plantelor sinantrope cultivate şi necul-

tivate, au fost năvălirile şi migraţiunile nomazilor (goţii, hunii, slavii, bulgarii, ungurii, tătarii, turcii, grecii). 
Din epoca migraţiei popoarelor estice se prea poate că au apărut o serie de specii vest-pontice şi irano-turanice, 

ca: Artemisia annua, Ceratocarpus arenarius, Euphorbia steposa, Kochia latifolia, K. prostrata, Xanthium 
strumarium etc.  

De năvălirile turcilor (sec.XV-XVI) este legată, probabil, apariţia unor specii sudice, ca: Cardaria draba, 
Centaurea iberica, Cynanchum acutum, Helitropium europaeum, Kochia scoparia, Medicago sativa, Salsola 

australis, Tribulus terrestris etc. Începând cu sec. XVI, landşafturile agricole devin mai mult sau mai puţin 
stabile, iar la începutul sec. XVII s-a declanşat o restructurare mai radicală a zonei de stepă.  

În sec. XVII-XIX formarea biotopurilor tipice xerofile în partea de sud a contribuit la migrarea spre nord 

a unui şir de specii sinantrope necultivate, în special, mediteraniene. Apar în Europa şi un şir de specii adven-
tive americane, care s-au extins rapid datorită reţelelor de comunicaţii, schimburilor de mărfuri, deplasării 

trupelor în timpul războaielor etc., iar în sec. XX pătrunderea speciilor adventive s-a intensificat şi mai mult.  
Analiza căilor actuale de pătrundere a plantelor sinantrope necultivate adventive pe teritoriul R. Moldova 

ne arată că cele mai multe specii importate în ultimii 30 de ani apar la început în zona de stepă şi de litoral a 
Mării Negre. Un rol semnificativ în importul acestor plante adventive îl joacă Dunărea. Д.Дубына şi В.Про-

топопова [30,31] identifică în cursul inferior al acestui fluviu 11 specii noi pentru flora Basarabiei şi 3 specii 
noi pentru flora fostei URSS.  

Principalele etape de formare şi dezvoltare a florei sinantrope necultivate a Republicii Moldova, procedeele 
de importare, căile şi etapele de răspândire, direcţiile şi viteza de migraţie sunt descrise detaliat într-o serie 

de lucrări [5,10-17,34,35,37-46,51,54]. 
Analiza modalităţilor de răspândire a plantelor sinantrope necultivate ne-a dat posibilitatea de a evidenţia 

particularitatea lor destul de pronunţată ca plante polihore. Un rol destul de important în extinderea arealelor 
lor secundare îl joacă adaptările lor de răspândire naturală, care efectiv se îmbină cu cele antropohore. Ca 
mărturisire serveşte, pe de o parte, modificarea compoziţiei învelişului vegetal până la deplina dispariţie a 
unor specii autohtone, iar, pe de altă parte – expansiunea şi invadarea biotopurilor antropizate de către spe-
ciile alohtone. Deci, este evident faptul că flora sinantropă necultivată constituie nu doar unul dintre cele mai 
tinere elemente ale florei republicii, dar şi un element cu influenţă vădită asupra structurii şi funcţionării 
lumii vegetale regionale.  

În procesul de formare a arealelor celor mai multe specii vast răspândite pot fi schiţate trei etape: formarea 

coloniilor difuze, îndeosebi pe calea speirohoriei, apoi migrarea agestohoră în direcţii radiale, concentrarea 
arealului pe calea interacţiunii complexe (antropohore şi naturale), răspândirea sub acţiunea dirijată a presin-

gului antropic şi, în sfârşit, extinderea rapidă a arealului într-o direcţie bine determinată.  
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Componenţa taxonomică, structura şi particularităţile bioecologice 

Sinantropizarea covorului vegetal include, de regulă, două procese principale. Pe de o parte, are loc opri-

marea şi apoi eliminarea elementelor naturale spontane ale florei, iar, pe de altă parte – îmbogăţirea florei cu 

specii sinantrope necultivate (locale şi adventive) şi formarea cu participarea lor a comunităţilor vegetale de 

tip nou. Aceste procese permanent interacţionează şi în mare măsură determină dinamica florei în condiţiile 

actuale. Primul din aceste două procese se studiază astăzi destul de profund, iar în ceea ce priveşte al doilea 

proces, ştiinţa până în prezent nu dispune de date exhaustive despre caracterul, viteza de răspândire şi tendin-

ţele de dezvoltare în regiuni separate, inclusiv în Republica Moldova.  

Un interes deosebit prezintă stabilirea schimbărilor ce au loc în componenţa florei în rezultatul pătrunderii 

noilor specii, care duc la majorarea continuă a populaţiilor nespecifice şi la diminuarea rolului speciilor abo-

rigene. Important e şi faptul de a evidenţia care sunt tendinţele de dezvoltare şi ce fluctuaţii au loc în structura 

taxonomică şi ecologică a florei în legătură cu aceste procese.  
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Fig.1. Ponderea (în %) a familiilor florei sinantrope necultivate, inclusiv a plantelor adventive  

(haşurate cu linii neîntretăiate): 

1. Asteraceae, 2. Brassicaceae, 3. Poaceae, 4. Fabaceae, 5. Lamiaceae, 6. Chenopodiaceae, 7. Apiaceae,  

8. Caryophyllaceae, 9. Scrophulariaceae, 10. Boraginaceae, 11. Euphorbiaceae, 12. Cuscutaceae, 13. Orobanchaceae, 

14. Ranunculaceae, 15. Solonaceae, 16. Amaranthaceae, 17. Rosaceae, 18. Malvaceae. 

 

În baza investigaţiilor efectuate pe teren, prelucrării materialelor herbarizate şi studierii literaturii floristice  

a fost întocmit conspectul florei sinantrope necultivate, care include 618 specii, reunite în 292 de genuri şi 63 

de familii. Genuri reprezentate numai de plante adventive în flora Republicii Moldova se enumeră 64, iar 

familii care întrunesc numai genuri şi specii adventive sunt 7. Analizând ponderea familiilor în plantele 

sinantrope locale şi adventive, constatăm că proporţiile sunt aproape similare florei spontane a Republicii 

Moldova (Fig.1); Asteraceele, fiind mai agresive şi mai numeroase, ocupă primul loc, apoi urmează consecutiv 

Brasicaceele, Poaceele, Fabaceele etc.  

Cel mai mare număr de specii (73,6%) aparţine primelor 13 familii, iar celorlalte 50 de familii le revin 

numai 26,4%. Dominarea unui număr neînsemnat de specii, care intră în componenţa unei familii, este o 

trăsătură caracteristică nu doar pentru flora sinantropă necultivată, dar şi pentru întreaga floră a R. Moldova 

şi chiar, după cum consideră A.Гросгейм [28], pentru flora holarctică în întregime. 

Spectrul biomorfelor relevă predominarea terofitelor anuale (Fig.2), ceea ce este caracteristic în general 

florei sinantrope necultivate europene.  
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1. Terofite anuale – 54,7;  

2. Terofite bianuale – 9,0;  

3. Hemicriptofite – 24,7;  

4. Geofite – 3,9;  

5. Microfanerofite – 1,5;  

6. Camefite – 1,8;  

7. Megafanerofite – 0,6;  

8. Helohidatofite – 0,8  

9. Nanofanerofite – 0,3 

10. Nedeterminate – 2,7. 

Fig.2. Spectrul biomorfelor. 
 

Gruparea speciilor pe elemente fitogeografice în prezentare numerică şi procentuală (Tab.1) indică parti-

ciparea diferitelor categorii de elemente la alcătuirea florei sinantrope necultivate a republicii.  

Tabelul 1 

Ponderea elementelor fitogeografice în cormoflora sinantropă necultivată a R.Moldova 

 

Elementele nordice şi central-eurasiatice constituie 33,29%, iar cele sudice participă în proporţie de 29,43% 

(Fig.3). Aceasta se explică prin poziţia teritoriului R. Moldova la contactul a trei zone biogeografice şi prin 

încadrarea ei în subregiunea Eurosiberiană, regiunea Central-Europeană. Este destul de înalt procentul ele-

mentelor polihore (35,82%) – particularitate specifică în general florii sinantrope necultivate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Ponderea elementelor fitogeografice: 

A – nordice; B – sudice; C – polihore; D – elemente nedeterminate. 
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Pentru o ilustrare cât mai vădită a realităţii în ceea ce priveşte specificul plantelor sinantrope necultivate 
din R. Moldova au fost întocmite (pe lângă tabelele spectrelor biomorfelor şi a elementelor fitogeografice) şi 

spectrele indicilor ecologici: umiditate, temperatură 
şi reacţie a solului (Fig.4-6).  

 
1. Xerofite – 8,1%, U1 - U1.5 

2. Xeromezofite – 40,9%, U2 - U2.5 

3. Mezofite – 28,3%, U3 - U3.5  

4. Mezohidrofite–ultrahidrofite – 5,6%, U4 - U6 

5. Amfitolerante – 3,6%,U0  

6. Nedeterminate – 13,5%  

  
 

Fig.4. Spectrul indicilor de umiditate (U). 
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1. Mezoterme – 46,0%, T3 - T3,5 

2. Moderat termofile – 28,2%, T4 - T4,5 

3. Amfitolerante – 9,0%, T0  
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Fig.5. Spectrul indicilor de temperatură (T). 
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1. Acidofile – 0,6%, R1 - R2 

2. Slab acidoneutrofile – 50,6%, R3 - R4.5 

3. Neutrobazifile – 1,6%, R5  

4. Eurionice – 33,1%, R0 

5. Nedeterminate – 14,1% 

 

Fig.6. Spectrul indicilor de reacţie a solului (R). 
 

Analiza indicilor ecologici pune în evidenţă ponderea înaltă de participare a xeromezofitelor (40,9%) şi a 
mezofitelor (28,3%), a speciilor mezoterme (46,0%) şi a celor moderat termofile (28,2%), a plantelor slab 
acidoneutrofile (50,6%) şi a celor eurionice (33,1%), ceea ce reflectă condiţiile edafoclimatice ale teritoriului 
inclus în studiu. 

În felul acesta, rezultatele obţinute denotă originea şi evoluţia florei sinantrope necultivate a regiunii de 
nord-vest a Mării Negre în general, precum şi a florei R. Moldova în special. 

Apartenenţa ecosistemică a speciilor sinantrope 
În dependenţă de ecosistemul sau habitatul preferat, plantele sinantrope necultivate se grupează în urmă-

toarele categorii şi subcategorii: 

A. Specifice ecosistemelor cerealiere de păioase. Particularităţile biologice ale cerealelor păioase şi 

tehnologia cultivării lor condiţionează apariţia şi existenţa unui şir de specii şi asociaţii de plante sinantrope 

necultivate, care au devenit specifice pentru aceste tipuri de biotop. Primăvara, aspectul caracteristic în cultu-

rile de cereale este format atât de speciile sinantrope necultivate care germinează toamna, iernează sub formă 

de plantule, cât şi de speciile care germinează primăvara timpuriu şi înfloresc tot primăvara. Majoritatea sunt 

plante efemere de talie scundă şi nu concurează între ele decât în mică măsură cu plantele de cultură. Aspectul 

de vară, caracteristic începutului lunii iunie, este determinat de speciile care germinează toamnă sau primă-

vara timpuriu şi dispun de un ritm rapid de creştere-dezvoltare în prima jumătate a lunii iunie, maturizându-se 

până la recoltarea cerealelor păioase sau în timpul recoltării, diminuând evident roada.  
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Cercetările întreprinse arată că la îmburuienarea cerealelor păioase participă cca 194 de specii (Tab.2), 

dintre care 113 sunt anuale, 33 perene, 14 anuale-hibernante, 12 anuale-bianuale, 9 – bianuale. Ca plante 

sinantrope necultivate invazive pot fi considerate cca 19 specii. 

B. Specifice ecosistemelor de culturi prăşitoare. Tehnologia prelucrării şi particularităţile biologice ale 

culturilor de prăşitoare condiţionează existenţa unui număr de specii şi asociaţii sinantrope necultivate mai 

mic decât în culturile de păioase. Pe aceste suprafeţe se dezvoltă plante sinantrope necultivate, care iernează 

sub formă de plantule şi cele care germinează primăvara târziu. Din această cauză ele sunt întodeauna mai 

puternic dezvoltate decât în cerealele păioase.  

După efectuarea ultimelor lucrări agrotehnice în culturile de prăşitoare apar plantele sinantrope necultivate 

termofile: Amaranthus hybridus, A. retroflexus, Chenopodium album, Echinocloa crusgali, Hibiscus trionum, 

Xanthium californicum etc.  

 Datorită tehnologiilor similare aplicate în culturile de prăşitoare, speciile sinantrope necultivate sunt cam 

aceleaşi, cu excepţia culturilor de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof şi chiar de tutun, unde, pe lângă spe-

ciile sinantrope necultivate comune pentru toate prăşitoarele, se mai dezvoltă şi unele plante specifice. În con-

tinuare prezentăm separat lista speciilor sinantrope necultivate, care însoţesc principalele culturi de prăşitoare.  

a) Culturi de porumb. Dintre speciile care însoţesc culturile de porumb numai 12 sunt mai răspândite: 

Amaranthus hybridus, A. retroflexus, Chenopodium album, Echinocholoa crusgali, Setaria glauca, S. viridus, 

Cirsium arvense, Elytrigia repens, Polygonum hydropiper, Sinapis arvensis, Convolvulus arvensis, Xanthium 

californicum. 

În total au fost evidenţiate 138 de specii sinantrope necultivate (Tab.2). Dominante sunt plantele anuale 

(87 de specii).  

b) Culturi de floarea-soarelui. Din cele 143 de specii, care însoţesc culturile de floarea-soarelui, cca 16 

sunt invazive (Tab.2). Predomină plantele sinantrope necultivate anuale şi bienale. Pe unele suprafeţe pagube 

foarte mari produce culturii de floarea-soarelui specia invazivă Cyclachaena xanthifolia. 

c) Culturi de sfeclă de zahăr. Din toate culturile prăşitoare sfecla de zahăr impune cele mai grele probleme 

de combatere a plantelor sinantrope necultivate. 

În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că numărul de specii de plante sinantrope necultivate partici-

pante de la an la an, în urma folosirii erbicidelor, rămâne aproape neschimbat, dar pentru majoritatea specii-

lor s-a mărit densitatea plantelor. S-au înregistrat şi unele diminuări ale speciilor: Raphanus raphanistrum, 

Centaurea cyanus, Consolida regalis, Capsella bursa-pastoris. Flora sinantropă necultivată din aceste plan-

taţii este reprezentată printr-un număr de 163 de specii (Tab.2). Predomină terofitele anuale (103 sp.), apoi 

urmează hemicriptofitele (15 sp.) şi terofitele anuale–bianuale (13 sp.). Ca specii invazive pot fi considerate 

14 specii. 

d) Culturi de cartof. Cartoful se cultivă de obicei pe terenurile din apropierea locuinţelor cu soluri fertile, 

ceea ce favorizează dezvoltarea sinantropelor necultivate azotofile, ca: Amaranthus sp., Chenopodium sp., 

Cyclachaena xanthiifolia, Xanthium sp. etc. Din totalul de 121 de specii semnalate în culturile de cartof 89 

sunt anuale-bianuale, iar 32 – perene. După indicii de reacţie a solului majoritatea speciilor sunt eurionice 

(57 sp.), urmate de cele slab acidoneutrofile (33 sp.). Se consideră invazive cca 18 specii (Tab.2). 

C. Specifice ecosistemelor legumicole. Flora sinantropă necultivată din aceste tipuri de ecosisteme este 

destul de bogată şi enumeră cca 205 specii (Tab.2). Predomină speciile anuale (111 sp.), iar după indicii de 

umiditate – mezofite (47 sp.) şi xeromezofite (47 sp.). Ca plante invazive au fost înregistrate 19 specii.  

Pentru prima dată în flora R. Moldova în culturile de prăşitoare au fost depistate două specii: Amaranthus 

hypochondriacus şi Neslia paniculata şi înregistrate staţiuni noi de creştere pentru speciile: Dracocephalum 

moldavica, D. thymiflorum, Euphorbia dentata, Galihsoga ciliata, Panicum milliaceum, Ranunculus arvensis, 

Senecio vulgaris, Setaria italica, Spergula arvensis, Zygophyllum fabago etc. 

În baza observaţiilor de teren putem conchide că:  

 în unele culturi de prăşitoare, cum sunt floarea-soarelui, tutunul, cartoful, destul de frecvente sunt spe-

ciile de plante sinantrope necultivate parazite (Orabanche, Cuscuta); 

 pe solurile aluvionare se întâlnesc mai frecvent Galinsaga ciliata, G. parviflora, Portulaca oleracea, 

Stachys annua, Artemisia annua, Echinochloa crusgali; 

 în culturile de prăşitoare în ultimii ani a crescut considerabil abundenţa speciilor de plante sinantrope 

necultivate perene. 
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D. Specifice ecosistemelor lucerniere. În următorii 2-4 ani după semănat lucerna acoperă bine solul, 

elimină majoritatea speciilor sinantrope necultivate, iar cele perene, care nu pot fi înlăturate, sunt stârpite 

treptat prin operaţia de recoltare a plantei, încât practic lucerna nu ridică problema de combatere a plantelor 

sinantrope necultivate. Din observaţiile pe care le-am efectuat putem afirma că lucerna poate constitui chiar 

un mijloc de luptă contra plantelor sinantrope necultivate, cu excepţia unor specii (Elytrigia repens, Cynodon 

dactylon, Taraxacum officinale, Rapistrum petrenne). Începând cu a V-VI-a perioadă de vegetare, puterea de 

regenerare a lăstarilor de lucernă descreşte, o parte din plante dispar, iar locul lor este ocupat de plantele sinan-

trope necultivate. Flora sinantropă necultivată din lucerniere include cca 218 specii (Tab.2). Dintre acestea, 

ca forme biologice, 50,2% sunt terofite anuale, 17,2% – hemicriptofite, 11,6% – terofite anuale-bianuale şi 

6,0% – bianuale.  

E. Specifice ecosistemelor viticole. Imediat după topirea zăpezii se dezvoltă plantele care au iernat sub 

formă de plante verzi (Capsella bursa–pastoris, Chondrilla juncea, Erophila verna, Erodium cicutarium, 

Fumaria sp., Glechoma hederacea, Lamium amplexicaule şi a.) şi unele specii vernale, ca: Allium rotundum, 

A. vineale, Muscari neglectum etc.  

În aceste ecosisteme au fost indentificate 382 de specii (Tab.2), care fac parte din 209 de genuri şi 52 de 

familii. În spectrul fitogeografic rolul edificator revine elementelor de origine sudică (36,9%), la care se mai 

adaugă un număr însemnat de elemente eurasiatice (36,1%), cosmopolite (7,8%) şi adventive (10,9%). Se 

constată predominarea terofitelor anuale şi bianuale (58,9%). 

F. Specifice ecosistemelor pomicole. Din cele 439 de specii de plante sinantrope necultivate identificate 

în plantaţiile pomicole (Tab.2) 155 sunt specii care însoţesc şi culturile de cereale păioase, 198 însoţesc cul-

turile de prăşitoare, iar 199 de specii vegetează în lucerniere. Analiza florei necultivate relevă predominarea 

terofitelor anuale şi bianuale (59,2%). Spre deosebire de celelalte tipuri de ecosisteme, în plantaţiile pomicole 

în proporţie apreciabilă participă hemicriptofitele (26,4%).  

G. Specifice ecosistemelor naturale  

a) Pajişti şi fâneţe. Din cele 226 specii (Tab.2) identificate în pajişti cca 37 invadează puternic păşunile, 

impunând luarea unor măsuri de combatere. Pe pajiştele de coastă, plantele sinantrope, care impun stârpirea 

lor cât mai rapidă, aparţin genurilor: Carduus, Cirsium, Euphorbia, Onopordum, Xanthium şi a. 

Pe pajiştile utilizate ca fâneţe mai agresive sunt: Cardus acanthoides, C. nutans, Centaurea difusa, Cirsium 

arvense, C. setosum, Erigeron canadensis, Euphorbia sp., Onopordum acanthium, iar pe pajiştile de luncă cu 

depuneri de aluviuni – Cyclachaena xanthiifolia, Erigeron annus, E. canadensis, Xanthium sp.  

Pe un teren folosit ca pajişte a fost depistată pentru prima dată în flora R. Moldova Setaria viridis, subsp. 

pycnocoma (Steud.) Tzvel. 

În spectrul fitogeografic domină speciile Eurasiatice – 23,5%, Eurocentrale (cont.) – 12,4% şi Meditera-

neene – 6,2%. Este destul de înalt procentul speciilor cosmopolite (9,6%) şi adventive (15,2%), ceea ce denotă 

gradul înalt de sintropizare a păşunilor şi fâneţelor.  

b) Păduri. Gradul mediu de împădurire este de 9,6%, în zona de nord – de 7,2%, în zona de centru – 13,5% 

şi în cea de sud – 6,7%. În diferite tipuri de păduri şi tăieturi plantele sinantrope necultivate au o instalare 

diferită ce depinde de gradul de acoperire a arboretului, de umiditatea şi compoziţia solului, de nivelul de 

degradare şi de gradul de fragmentare a pădurilor.  

Pe terenurile silvice au fost depistate 3 specii de plante sinantrope necultivate neindicate până în prezent 

pentru flora R. Moldova: Hesperis sibirica, Potentilla bifurca, Galeopsis pubescens, iar pentru 2 specii – 

indicate staţiunii noi de creştere: Centaurea iberica şi Ambrosia artemisiifolia.  

În comunităţile silvice au fost edificate 251 specii de plante sinantrope necultivate (Tab.2), dintre care 

146 sunt anuale-bianuale, 11 anuale-bianuale – perene, 89 – perene, 2 arbori şi 3 arbuşti.  

c) Viroage. Materialul transportat în timpul ploilor torenţiale se depune în conurile de dejecţie sau la con-

fluenţa râurilor şi pâraielor, formând viroage de diferite dimensiuni. Pe ele se instalează specii care totuşi nu 

reuşesc să formeze un covor verde continuu, deoarece la o nouă ploaie torenţială apele depozitează straturi 

noi. Studiul de teren mărturiseşte că speciile care vegetează pe aceste terenuri prezintă în anumită măsură 

asemănări cu flora terenurilor de unde a fost importat materialul erodat împreună cu rămăşiţele de plante. În 

total pe aceste suprafeţe au fost depistate 312 specii de plante sinantrope necultivate (Tab.2). 

H. Specifice ecosistemelor degradate. Aceste terenuri sunt, de regulă, localităţi cu caracter urban: tere-

nurile virane şi cele cu construcţii nefinisate, depozitele de deşeuri, marginea căilor de comunicaţie. Pe ele se 
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dezvoltă o floră şi vegetaţie abundentă alcătuită din specii autohtone şi dintr-un număr considerabil de specii 

adventive. Terenurile degradate după localizare şi compoziţie floristică se deosebesc esenţial, fiind grupate în 

2 subcategorii: 

a) Rurale. Aici plantele sinantrope necultivate îşi găsesc condiţii prielnice datorită resturilor organice şi 

microclimatului favorabil. Au fost evidenţiate speciile care vegetează solitar şi în comunităţi din curţi, de pe 

lângă locuinţe, de pe terenurile virane şi cele cu construcţii nefinisate, din preajma depozitelor de deşeuri etc. 

S-a stabilit prezenţa a 220 de specii (Tab.2). Pentru prima dată în acest tip de biotopuri au fost depistate urmă-

torele specii neidentificate până în prezent pentru flora R. Moldova: Ambrosia trifida, Amaranthus powelii, 

Artemisia argyi, Diplotaxis viminea, Erigeron alpinus, Euphorbia variegata, Helianthus subcanescens,  

H. debilis, H. decapetalus, Hordeum jubatum, Ipomaea hederacea, Lolium temulentum, Sesbania exaltata, 

Sida spinosa, Xanthium pensilvanicum, Papaver pavonium, Silphium perloliatum, Camelina macrocarpa. 

Biotopuri noi au fost depistate pentru : Amaranthus caudathus, Chenopodium vulvaria, Echinocystis lobata, 

Erucastrum armoracioides, Galeopsis ladanum, Helianthus tuberosus, Kickxia elatime, Phytolaca ameri-

cana, Solidago canadensis, Solanum cornutum. 

b) Viare (preajmă gărilor, pe marginea căilor de comunicaţie). Astfel de terenuri au fost cercetate în 45 de 

localităţi, fiind depistate 446 de specii (Tab.2). Dintre ele pentru prima dată pentru flora R. Moldova notăm: 

Amaranthus spinosus, Argusia sibirica, Camelina rumelica, Cassia tora, Cenchrus pauciflorus, Consolida 

orientalis, Echinochloa frumentacea, Gypsophyla perfoliata, Polypogon monspeliensis, Setaria decipiens,  

iar printre speciile pentru care au fost indentificate noi spaţii de creştere se enumără: Bromus commutatus, 

Centaurea iberica, Eremogone rigida, Dracocephalum thymiflorum, Euphorbia dentata, Grindelia squarrosa, 

Panicum capillare, P. milliaceum, Phalaris canariensis.  
 

Tabelul 2 

Distribuţia biotopică a florei sinantrope necultivate a R. Moldova 

 

Formaţia 

Numărul total  

de specii în  

formaţie 

% de la numărul total de specii 

sinantrope necultivate din flora 

R. Moldova 

A. Specifice ecosistemelor cerealiere de păioase  194 sp. 31,4% 

B. Specifice ecosistemelor de culturi prăşitoare:    

a) Culturi de porumb 138 sp. 22,3% 

b) Culturi de floarea-soarelui  143 sp. 23,1% 

c) Culturi de sfeclă de zahăr 163 sp. 26,4% 

d) Culturi de cartof 121sp. 19,6% 

C. Specifice ecosistemelor legumicole 205 sp. 33,1% 

D. Specifice ecosistemelor lucerniere  219 sp. 35,4% 

E. Specifice ecosistemelor viticole  382 sp. 61,8% 

F. Specifice ecosistemelor pomicole  439 sp. 71,0% 

G. Specifice ecosistemelor naturale    

a) Pajişti şi fâneţe 226 sp. 36,6% 

b) Păduri 251 sp. 40,6% 

c) Viroage 312 sp. 50,5% 

H. Specifice ecosistemelor degradate  495sp. 80,0% 

a) Rurale  220 sp. 35,6% 

b) Viare 446 sp. 72,2% 

 

Gruparea după elemente fitogeografice a speciilor identificate în ecosistemele degradate (495 sp.) ne 

indică participarea categoriilor de elemente nordice şi central-europene cu 37,0%, sudice cu 30,6%, iar cele 

polihore cu 31,2%. În spectrul biologic domină Th - TH (57,2%), urmate de H (27,7%) şi G (5,0%).  
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Analiza cerinţelor speciilor sinantrope necultivate faţă de factorii ecologici principali (U,T,R,) indică pre-

dominarea plantelor xeromezofile (39,9%), mezofile (27,3%) şi amfitolerante (14,5%); mezoterme (42,6%) 

şi moderat-termofile (29,6%); slab acido-neutrofile (35,5%) şi eurionice (34,3%).  

Legăturile florogenetice şi particularităţile zonal-regionale de răspândire 

Studierea, evidenţierea şi analiza legăturilor florogenetice ne-a permis, în primul rând, să identificăm în 

componenţa florei sinantrope necultivate a R. Moldova două fracţiuni principale: aborigenă – 429 şi cea 

adventivă – 189 specii, iar, în al doilea rând, să stabilim regiunile floristice din contul cărora s-a îmbogăţit şi 

se îmbogăţeşte flora sinantropă necultivată aflată în studiu. Raportul numeric al speciilor din aceste două 

fracţiuni (aborigenă şi adventivă) formate în procesul dezvoltării istorice este, după părerea noastră, o impor-

tantă trăsătură a florei sinantrope necultivate a oricărei regiuni şi caracterizează nivelul ei de sinantropizare.  

Este cunoscut faptul că acţiunea intensivă gospodărească a omului duce la aridizarea climatului local şi, 

în legătură cu aceasta, favorizează extinderea zonelor aride, creând pe unele teritorii ale Terrei, după cum 

afirmă M.Попов [49], „primejdia devastării antropice”.  

Conform cercetărilor efectuate, s-a constatat că repartiţia florei sinantrope necultivate în cele două regiuni 

botanico-geografice ale republicii se deosebeşte după numărul şi componenţa speciilor, caracterul lor de răs-

pândire şi rolul lor în învelişul vegetal. În regiunea de silvostepă vegetează cca 90 de specii de plante sinan-

trope necultivate care nu se întâlnesc în cea de stepă, iar în cea de stepă vegetează cca 40 de specii care nu se 

întâlnesc în cea de silvostepă. Din numărul total de specii sinantrope necultivate cca 480 (77,6%) sunt răs-

pândite în ambele regiuni, celelalte au o răspândire mai limitată.  

Pentru R. Moldova problemele ce ţin de ridicarea aridităţii ecotopurilor sub acţiunea factorului antropic 

au o însemnătate primordială. În legătură cu aceasta apare, evident, necesitatea identificării zonelor floristice 

şi a regiunilor bioclimatice din care provin principalele grupe de specii ce completează flora sinantropă ne-

cultivată şi, concomitent, care este dinamica, direcţia generală de restructurare a spectrului geoelementelor în 

condiţiile noastre. Structura fitogeografică a florei sinantrope necultivate a fost elucidată prin distribuirea 

speciilor pe fitohorioane. Rezultatele analizei demonstrează că pe ecotopurile antropice ale R. Moldova se 

creează condiţii favorabile pentru stabilirea speciilor regiunilor aride ale Terrei. Un rol de seamă în acest 

grup îl ocupă speciile aborigene, care total sau parţial au migrat pe biotopurile antropice. Л.Малышева [36] 

presupune că în raioanele de sud ale Europei este posibilă creşterea rolului apofitelor din cauza apartenenţei 

sau vecinătăţii acestor ţări cu zona agriculturii străvechi, care include Asia Orientală şi Regiunea Meditera-

neană. Însă, privitor la corelaţia dintre speciile antropohore şi apofite în raioanele de sud şi de nord ale Europei 

acest indice rămâne necunoscut. Apofitele din flora R. Moldova au fost divizate de către noi în trei grupe: 

Evapofite – speciile care complet sau aproape complet au migrat pe ecotopurile antropice; Hemiapofite – 

speciile care activ se răspândesc pe ecotopuri antropice, dar mai menţin o poziţie dură în componenţa florei 

locale zonale şi intrazonale; Apofite – specii nestabile, care reprezintă un element antropofob ocazional al 

biotopurilor antropice. De obicei, componenţa lor este eterogenă şi specifică pentru florele sinantrope necul-

tivate din diferite regiuni. 

Elementul autohton al florei în studiu se caracterizează printr-o abundenţă majoră a speciilor, arealul 

cărora corespunde mai mult sau mai puţin cu cel Mediteranean Antic.  

Predominarea speciilor arealogic legate de regiunea Mediteraneană Străveche ne dă temei să presupunem 

că şi elementul antropofil local poartă caracterul unei flore xerofile. Aceste presupuneri se confirmă de rezul-

tatele analizei fitocenologice, conform cărora majoritatea apofitelor (53%) sunt componente ale comunităţi-

lor xeroterme.  

Plantele comunităţilor mai mult sau mai puţin mezofile (de luncă, litoral, silvice şi de tufărişuri) alcătuiesc 

43,5%, dar cele mai numeroase dintre grupele amintite sunt speciile de luncă şi de tufărişuri (până la 74%). 

Numeric mai puţine sunt elementele de pădure (11,7%). Celelalte specii demult au pierdut legătura cu bioto-

purile naturale: evapofitele ce alcătuiesc 0,4% şi halofitele – 1,9%.  

Studiile efectuate ne-au dat posibilitatea nu doar de a clarifica particularităţile de repartiţie a elementului 

autohton şi alohton, dar şi de a stabili care este rolul lor în formarea biotopurilor antropice studiate. Pe bioto-

purile antropice predomină elementul autohton, însă procentual numărul de specii adventive creşte spre nord, 

iar al apofitelor – spre sud. De menţionat că spre sud relativ se măreşte nu doar numărul de specii aborigene, 

dar şi rolul acestui element în formarea florei din biotopurile antropice. Una dintre cauzele care duc la mărirea 
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procentului de specii adventive în raioanele de nord ale R. Moldova poate fi considerată sărăcirea relativă a 

florei naturale odată cu creşterea xerofilizării.  

În baza datelor obţinute concluzionăm că în rezultatul sintropizării flora Moldovei s-a îmbogăţit cu ele-

mente floristice, care genetic şi geografic sunt legate cu teritoriile xerice (xericus) ale Terrei. Intensificarea 

regimului xerotermic al biotopurilor antropice, în comparaţie cu cele naturale, provoacă, pe de o parte, for-

marea pe ele a unei pături vegetale după structură şi compoziţie echivalentă cu cea a florei subalpine şi de 

semideşerturi din regiunea Mediteraneană Străveche, iar, pe de altă parte, eliminarea speciilor mezofile.  

Prin urmare, procesul de sintropizare contribuie la xerofilizarea florei regionale, astfel fiind una dintre 

cauzele care împiedică regenerarea naturală a florei spontane.  

Pentru o regiune atât de sinantropizată ca R. Moldova o însemnătate primordială capătă, în ansamblu, 

conservarea eficientă a învelişului vegetal spontan concomitent cu reconstrucţia ecologică a landşafturilor 

naturale.  

Structura ecologo-cenologică şi complexele floristice evidenţiate 

La etapa actuală flora sinantropă necultivată a R. Moldova este reprezentată printr-o totalitate de elemente 

vegetale destul de diverse, ale căror componenţă floristică, durată de existenţă, direcţii de dezvoltare depind 

de particularităţile istorice, economice şi ecologice. În prezent, delimitarea tradiţională a speciilor sinantrope 

necultivate şi a comunităţilor lor în „ruderale” şi „segetale” creează un şir de confuzii, neclarităţi – fapt con-

diţionat de majorarea eterogenităţii şi diferenţierii terenurilor agricole cauzate de regimul de folosire, meto-

dele de lucrare a solului, caracterul culturilor şi de modul de întreţinere.  

Noi susţinem părerea expusă de В.Протопопова [50], potrivit căreia speciile, care preferă solurile afânate 

(săpate, arate, erodate, aluviale), urmează să fie atribuite la grupa „eroziofitelor”, iar speciile care preferă so-

lurile bătătorite – la grupa „conspissofitelor”. Desigur, schema prezentată este într-o măsură oarecare conven-

ţională, însă ea este mai adecvată repartiţiei actuale a speciilor care vegetează pe anumite ecotopuri. Tocmai 

prin reacţia plantei faţă de caracterul deformaţiei structurii solului se explică repartiţia unor şi aceloraşi specii 

pe diferite ecotopuri: gunoişti, rambleuri de cale ferată şi autostrăzi, terenuri lucrate, păduri, lunci şi stepe 

degradate, aluviuni, maluri de râuri şi pâraie, pante erodate, culturi de prăşitoare etc. Această structură flo-

ristică specifică anumitului biotop corespunde noţiunii de florocomplex propuse de către M.Kлоков [32]. 

Astfel, un complex floristic antropic este o totalitate de plante sinantrope necultivate aborigene, adventive şi 

„restante”, care supravieţuiesc în comun pe terenurile unde flora aborigenă a fost distrusă şi care se formează 

şi se dezvoltă sub acţiunea gospodărească dirijată a omului; ele reprezintă stadii primare de adaptare în comun 

a diferitelor elemente ale compexelor floristice, care întru totul diferă între ele şi sunt capabile să se acomo-

deze la condiţiile actuale de existenţă. Odată cu slăbirea sau diminuarea influenţei factorului antropic, care se 

manifestă în menţinerea stabilităţii antropofitonului, începe să predomine procesele de demutaţie a covorului 

vegetal până la etapa, când în condiţii mai mult sau mai puţin favorabile se apropie de cele naturale.  

În rezultatul cercetărilor efectuate, considerăm că flora sinantropă necultivată a R. Moldova poate fi ordo-

nată în trei grupe de complexe, iar în limetele fiecărui complex se pot evidenţia şi ecofitoni subalterni. Unităţile 

elementare de clasificare au fost stabilite în funcţie de criteriile generale adoptate de B.Протопопова [50].  

În continuare prezentăm schema generală de clasificare şi caracterizarea succintă a complexelor ecologo-

floristice ale plantelor sinantropice necultivate a R. Moldova.  

I. EDAPHOFODIOERODOPHYTON    II. CONSPISSOPHYTON  

1. Ruderophyton            1. Viaphyton 

2. Aggeratiophyton           2. Pascuaptyton  

     a) Faciopetrophyton           3. Derelictophyton 

3. Erodoalluviophyton      III. SCYADOPHYTON  

4. Agrophyton            1. Confragophyton  

a) Interariophyton           2. Runcatiodrymophyton  

b) Segetophyton  

c) Faciopratophyton  

I. EDAPHOFODIOERODOPHYTON – grup ecologo-floristic care reuneşte complexele floristice ale 

terenurilor complet transformate. Numai o parte a componenţilor abiotici şi biotici ai ecotopurilor pe care se 

formează astfel de complexe de specii îşi păstrează o independenţă relativă, celelalte sunt totalmente contro-
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late de către om. Această grupă, din punct de vedere floristic, este cea mai bogată. În componenţa ei sunt in-

cluse un număr considerabil de plante adventive, iar ca forme vitale predomină cele anuale şi bianuale. 

1. Ruderophyton – reuneşte speciile caracteristice ecotopurilor cu soluri afânate, redzine sau soluri cu canti-

tăţi ridicate de nitraţi. Speciile caracteristice: Amaranthus retroflexus, Atriplex nitens, Capsella bursa-pastoris, 

Chenopodium album, Ch. hybridum, Datura stramonium, Galium molugo, Hyscyamus niger, Leonurus 

quinquelobatus, Solanum nigrum, Utrica dioica, U. urens etc. Numărul mare de arheofite, ce alcătuieşte 

nucleul acestui ecofiton, atestă originea străveche a florei în studiu.  

2. Aggeratiophyton – se dezvoltă pe rambleuri lipsite de vegetaţie naturală, de-a lungul căilor de comuni-

caţie, în locuri virane ale construcţiilor curent începute, pe margini de ogoare, în cariere, pe malurile canale-

lor şi lacurilor. Din punct de vedere floristic predomină explorenţii şi prezintă etapa iniţială de dezvoltare a 

vegetaţiei de pârloagă, cu legături instabile dintre specii. Nucleul floristic este alcătuit din specii adventive 

caracteristice regiunilor aride, apofite cu areale vaste, evapofite, care au pierdut legăturile cu comunităţile 

vegetale naturale, şi din specii de stepă, alelopatic şi ecotopologic active cu arealul de tip progresiv. Caracte-

ristice sunt: Atriplex tatarica, Cenchrus pauciflorus, Centaurea diffusa, Cyclachaena xanthiifolia, Grindelia 

squarrosa, Panicum milliaceum, Setaria glauca, Sysimbrium altissium, S. loeselii, Xanthium albinum, X. cali-

fornicum, X.strumarium etc.  

O varietate ecologică specifică a acestui complex este Faciopetrophyton, care reuneşte speciile specifice 

terasamentelor (rambleurilor) pietroase. Specii caracteristice: Cenchraus pauciflorus, Centaurea diffusa, 

Grindelia squarrosa, Panicum miliaceum etc. 

3. Erodoalluviophyton – reuneşte comunităţi de specii ecologic asemănătoare, care se formează pe tere-

nuri neînţelenite apărute în urma alunecărilor sau pe pantele abrupte ale râpilor, malurilor râurilor, aluviuni-

lor argiloase. Specii caracteristice: Bothriochloa ischaemum, Centaurea diffusa, Cyclachaena xanthiifolia, 

Erigeron annus, E. canadensis, Equisetum arvense, Inula britanica, Lythrum salicaria, L. virgatum, Phrag-

mites australis, Sisymbrium loeselii, Typha angustifolia, T. latifolia, Xanthium californicum. În dependenţă 

de adâncimea orizontului apelor freatice pot fi identificate un şir de varietăţi ecologice.  

4. Agrophyton – complex floristic mixt, care întruneşte speciile adaptate la condiţiile de soluri lucrate, 

unde acţiunea antropică este permanentă şi puternică, structura solului fiind complet schimbată. Poate fi îm-

părţit în mai multe grupe bioecologice, după cum urmează.  

a) Interariophyton – grup adaptat să vegeteze în culturile de prăşitoare. Reuneşte specii care vegetează pe 

terenuri mai mult sau mai puţin deschise cu soluri afînate. Din cauza acţiunii antropice permanente şi puter-

nice au un ritm de dezvoltare specific. Ciclul de dezvoltare într-o perioadă de vegetaţie este întrerupt de ne-

numărate ori. Predomină paucienele. Speciile caracteristice: Amaranthus hybridus, A. retroflexus, Capsella 

bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Cynodon 

dactylon, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgali, Erigeron annus, E. canadensis, Euphorbia helio-

scopia, E. peplus, Galisoga parviflora, Lactuca serriola, Lathyrus tuberosus, Portulaca oleracea, Setaria 

viridis, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Xanthium californicum etc.  

b) Segetophyton – grup adaptat la monoculturi dense, îndeosebi la cele de cereale cu care formează un 

complex integru, străvechi şi stabil. Aici predomină paucienele, numărul de plante adventive este mult mai 

mare decât al apofitelor. Reprezentanţii caracteristici sunt: Bronus secalinus, Centaureae cyanus, Cirsium 

arvense, C. setosum, Erigeron annus, Lathyrus tuberosus, Matricaria perforata, Papaver rhoeas, Polygonum 

aviculare, Vicia craca, V. tetrasperma etc.  

c) Faciopratophyton – grup de specii acomodate să vegeteze în culturi mixte. Formează comunităţi de 

plante sinantrope necultivate mai stabile, dar de o structură mai simplă. Componenţa floristică este dominată 

de apofitele perene; de regulă, sunt plante de luncă determinate de particularităţile lor zonal-regionale. Ca 

reprezentanţi specifici se enumără: Amaranthus albus, Arenaria serphyllifolia, Aristolochia clematitis, Arte-

misia absinthium, Bromus arvensis, B. commutatus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Consolida 

regalis, Digitaria sanguinalis, Falcaria vulgaris, Fumaria scheleichiri, Lamium amplexicaule, Lathyrus 

tuberosus, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Melandrium album, Melilotus albus, M. officinalis, Micro-

thlaspi perfoliatum, Thlaspi arvense, Torilis arvense, Trifolium arvense T. repens, Verbena officinalis, Vero-

nica polita, Vicia angustifolia etc.  
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II. CONSPISSOPHYTON – grup de complexe floristice formate din plante sinantrope necultivate, care 

vegetează pe soluri mai mult sau mai puţin bătătorite şi din punct de vedere ecologic se apropie de comuni-

tăţile vegetale naturale.  

1. Viaphyton – ecovariant, consituit din plante sinantrope necultivate plasate pe marginea drumurilor, că-

rărilor, prin curţi, pe marginea terenurilor sportive etc. Este alcătuit în majoritate din specii sinantrope necul-

tivate străvechi. Printre ele se enumără: Amaranthus albus, Atriplex tatarica, Canabis ruderalis, Cardaria 

draba, Chenopodium album, Berteroa incana, Diplotaxis muralis, Lepidium ruderale, Melilotus albus,  

M. officinalis, Polygonum aviculare, Ranunculus repens, Saponaria officinalis, Stelaria media, Urtica dioica. 

La aceste şi alte specii se alătură şi reprezentanţi ai comunităţilor de luncă, ca Trifolium repens, iar în sudul 

republicii şi reprezentanţi ai celor de semipustiu – Tribulus terrestris.  

2. Pascuaphyton – ecobiovariant caracteristic terenurilor de luncă şi de stepă degradate, bătătorite şi păşu-

nate excesiv reprezentate prin comunităţi de Arctium lappa, A. tomentosum, Artemisia annua, Cyclachaena 

xanthifolia, Conium maculatum, Lamium purpureum, Leonurus quenquelobatus, Lycium barbatum, Sonchus 

oleraceus.  

3. Derelictophyton – complex floristic al pârloagelor. În condiţii favorabile, când acţiunea antropică este 

redusă până la minimum, structura solului şi a covorului vegetal natural se restabileşte, vădit predomină 

plantele perene. Nucleul floristic este alcătuit din specii locale.  

III. SCYADOPHYTON – întruneşte două ecovariante, în a căror componenţă intră specii sciofile.  

1. Confragophyton – ecovariant format din comunităţi de specii de tufărişuri, de liziere, plantaţii forestiere 

tinere şi parcuri, care se află sub o acţiune antropică puternică. Nucleul floristic al etajului ierbos este alcătuit 

din specii de provenienţă din regiunile mediteraneene şi cele din Europa Centrală. Specii întâmplătoare locale 

sunt cu mult mai multe decât cele migratoare. Reprezentanţii caracteristici sunt: Agrimonia eupatoria, Alliaria 

petiolata, Anthriscus sylvestris, Asperugo procumbens, Ballota nigra, Poa annua, Torilis japonica etc.  

2. Runcatiodrymophyton – ecovariant ce reuneşte grupa de specii nespecifice florei aborigene de pădure. 

Nucleul floristic este alcătuit din specii eurasiatice, europene de pădure şi centralasiatice, care vegetează în 

complex cu speciile cenozelor naturale. Predomină apofitele şi speciile perene, aproape lipsesc arheofitele. 

Caracteristice sunt: Geranium pusillum, Geum urbanum, Chelidonium majus, Urtica dioica.  

Este evident că, din punct de vedere istoric, florocomplexele ecotopurilor antropice sunt grupări vegetale 

tinere, care supravieţuiesc în condiţiile presingului antropic şi care oglindesc etapa contemporană de dezvol-

tare a florei sinantrope necultivate, procesul de dezvoltare asociat al speciilor sinantrope necultivate, tendinţa 

lor de a se reuni într-un complex unic pentru a-şi ridica existenţa şi stabilitatea covorului vegetal.  

Din punct de vedere istoric, cele mai vechi şi specifice sunt complexele de specii care vegetează în cultu-

rile de cereale, iar ca ecofiton străvechi al terenurilor degradate poate fi socotit ecofitonul, ale cărui specii 

selectiv reacţionează la solurile bogate în nitraţi.  

Concluzii 

1. Flora sinantropă necultivată include 618 specii din 292 de genuri şi 63 de familii. În calitate de taxoni 

noi pentru flora republicii au fost înregistrate şi descrise 32 de specii (inclusiv 4 specii noi pentru flora bazi-

nului de nord-vest al Mării Negre).  

2. Componenţa taxonomică a florei sinantrope necultivate a R. Moldova este dominată de reprezentaţii 

familiilor: Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, 

Boraginaceae, care constituie 66,18%.  

3. În baza analizei structurii biotopurilor compoziţiei floristice şi fitocenotice specifice biotopurilor florei 

sinantrope necultivate au fost evidenţiate şi descrise 3 grupe de complexe ecologo–floristice (Edaphofodio-

erodophyton, Conspissophyton, Sciadophyton), 9 ecofitoni (Ruderophyton, Aggeratiophyton, Erodoalluvio-

phyton, Agrophyton, Viaphyton, Pascuaphyton, Derelictophyton, Confragophyton, Runcatiodrymophyton) şi 

4 ecobiogrupe.  

4. Flora sinantropă necultivată constituită din specii aborigene predomină substanţial şi include 429 de 

specii (69,4%), iar grupa plantelor sinantrope necultivate adventive enumeră 189 de specii (30,6%).  

5. Răspândirea florei sinantrope necultivate în zonele botanico-geografice ale R. Moldova nu este similară 

după numărul de specii, structura compoziţională, particularităţile ecologice şi rolul lor în formarea comuni-

tăţilor fitocenotice. Din numărul total de specii (618) numai 480 (77%) sunt răspândite în ambele zone, iar 
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138 de taxoni specifici au fost înregistraţi fie numai în zona de silvostepă – cca 90 de taxoni, fie numai în cea 

de stepă – peste 40 de taxoni.  

6. După apartenenţa ecosistemică, abundenţă-dominanţă, compoziţie taxonomică, plantele sinantrope ne-

cultivate se ordonează în anumite grupe specifice următoarelor tipuri de ecosisteme: agrare de culturi păioase, 

prăşitoare şi lucerniere; agrare de culturi multianuale viticole şi pomicole; naturale de pajişti şi fâneţe; natu-

rale forestiere; terenuri degradate (rurale, viare, pârloage etc). 

7. Din tipurile de agroecosisteme, mai bogate în specii sinantrope necultivate sunt cele viticole şi pomi-

cole, în cadrul cărora au fost identificate, respectiv, 439 şi 382 de specii. În flora ecosistemelor degradate – 

495 de specii. Tipurile de ecosisteme viare (marginea căilor de comunicaţie) cu peste 400 de specii reprezintă 

refugii transformate în focare de naturalizare, aclimatizare şi expansiune potenţială a speciilor adventive şi 

invazive.  
 

RECOMANDĂRI PRACTICE 

în vederea ameliorării particularităţilor structural-funcţionale ale ecosistemelor  

deteriorate şi afectate de plantele sinantrope necultivate 

În baza cercetărilor efectuate şi rezultatelor obţinute ce ţin de taxonomia, biologia, ecologia, corologia, 

rolul şi valoarea economică a florei şi vegetaţiei sinantrope necultivate a Republicii Moldova, au fost elabo-

rate şi propuse spre realizare în practică următoarele recomandări: 

1. Reconstrucţia ecologică a tuturor ecosistemelor de pajişti şi fâneţe deteriorate prin activităţi de amelio-

rare a biotopurilor, de substituire a plantelor sinantrope necultivate cu plante furajere tipice biotopului 

respectiv, de utilizare raţională şi gospodărire judicioasă a resurselor vegetale din lunci şi pajişti de 

coline. 

2. Întocmirea hărţii biotehnologice şi respectarea ei cu stricteţe, efectuarea măsurilor agrotehnice de 

intreţinere a culturilor şi de combatere a plantelor sinantrope necultivate în tipurile de agroecosisteme: 

viticole, pomicole, legumicole, cerealiere etc. 

3. Organizarea monitoringului naţional al plantelor adventive, invazive şi de carantină, efectuarea lucrări-

lor de combatere a lor, mai cu seamă în limitele ecosistemelor degradate transformate în focare de 

aclimatizare, înmulţire şi extindere a agenţilor vegetali agresivi necultivaţi. 

4. Informarea, prin diverse activităţi, a publicului larg despre pericolul şi daunele provocate ecosisteme-

lor naturale de plantele de carantină şi cele invazive; instruirea tineretului studios cu privire la procesele 

de fitoinvazie. 

5. Includerea în Baza republicană de date cu privire la biodiversitatea Republicii Moldova a unui compar-

timent separat consacrat plantelor sinantrope necultivate. 
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