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În articol sunt redate particularităţile structurale ale algoflorei edafice din serele s. Chiştelniţa. Structura taxonomică 

este constituită din 53 de specii şi varietăţi intraspecifice de alge, care aparţin la 31 genuri, 22 familii, 16 ordine şi 7 clase, 
dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele Hormogoniophyceae – cu 16 specii şi Xanthophyceae – cu 14 specii. Carac-
teristica ecologică a algoflorei demonstrează predominarea ecobiomorfelor P, care sunt lipsite de heterociste şi răspân-
dite printre particulele de sol sau se dezvoltă la suprafaţa lui. În algoflora solurilor au fost depistate 4 specii ce aparţin 
ecobiomorfei CF şi sunt azotfixatoare: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz., Nostoc linckia 
(Roth.) Born. et Flah. şi Nostoc sp., care, în conformitate cu datele din literatura de specialitate, reprezintă tulpini de 
perspectivă pentru promovarea agriculturii ecologice.  

Cuvinte-cheie: algofloră edafică, structură taxonomică, specii dominante.  
 
TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF EDAPHICAL ALGAL FLORA FROM 
GREENHOUSE OF VILLAGE CHISTELNITA, DISTRICT TELENESTI 
In this article are presented structural features of edaphical algal flora of greenhouses from village Chistelnita. 

Taxonomic structure consists of 53 species and varieties of algae belonging to 31 genera, 22 families, 16 orders and  
7 classes, of which the highest diversity have Hormogoniophyceae and Xanthophyceae classes, with 16 and 14 species. 
Ecological characteristics of algal flora demonstrates the predominance of P ecobiomorphic, which are devoid of 
heterocyst and spread through the particles of ground or on the surface of it. In soils algal flora were discovered four 
species belonging to CF ecobiomorphic and they are nitrogen fixing: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory.) 
Kutz., Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah. and Nostoc sp., which according to data from the literature, is promising 
strains for promoting organic farming. 

Keywords: edaphical algal flora, taxonomic structure, the dominant species. 
 
 
Introducere 
Algele edafice prezintă un grup important de microorganisme care vegetează în sol şi participă activ în 

procesele pedogenetice [15,21]. Studiul algoflorei solurilor şi obţinerea tulpinilor sunt condiţionate de utili-
zarea înaltă a algelor în agricultura ecologică, în calitate de biofertilizatori, stimulatori de creştere a plantelor, 
precum şi în bioindicaţie [1,14]. Din aceste considerente, sunt actuale studierea diversităţii algoflorei edafice, 
evidenţierea speciilor dominante şi caracteristice, care pot prezenta pe viitor un material de perspectivă în 
biotehnologie.  

Cercetările algologice recente ale solurilor din sere şi câmpuri deschise ale R. Moldova au demonstrat o 
diversitate înaltă a comunităţilor algale, dintre care, de regulă, predomină speciile filumului Cyanophyta [6,7, 
8,20], dar nu se cunosc date referitoare la algoflora serelor din zona de centru a Moldovei. Din acest motiv, 
scopul cercetărilor noastre este de a stabili diversitatea algoflorei din serele situate în raionul Teleneşti, de a 
studia particularităţile structurii taxonomice şi ecologice a comunităţilor algale şi de a identifica algele care 
pot fi utilizate în calitate de obiect biotehnologic. 

Material şi metode 
În perioada estivală a anului 2015 a fost studiată algoflora din serele s. Chiştelniţa, raionul Teleneşti. 

Suprafaţa totală a serelor constituie 420 m2, pe care se cultivă tomate şi castraveţi. Serele sunt înzestrate cu 
un sistem de irigare modern – prin picurare. Pentru realizarea scopului propus au fost colectate 25 probe de 
sol şi efectuate investigaţiile în conformitate cu metodele din algologia edafică [16,17,20,21]. Algoflora a 
fost studiată la microscoapele KRUS şi OPTICA, iar apartenenţa taxonomică a algelor a fost stabilită după 
clasificarea descrisă de Ţarenco şi al. 2009 [12]. Caracteristica ecologică şi determinarea ecobiomorfelor a 
fost realizată după Alexahina şi Ştina [13,21] şi un şir de lucrări din domeniu [3,7,15,20]. 
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Rezultate şi discuţii 
În rezultatul studiilor algologice s-a constatat că algoloflora solurilor din serele s. Chiştelniţa este consti-

tuită din 53 specii şi unităţi taxonomice intraspecifice de alge cu predominarea speciilor filumului Cyanophyta – 
21 (40% din diversitatea totală) şi Xantophyta – 14 (26%), urmate de 13 specii de diatomee (25%) şi 5 specii 
clorofite, care constituie 9% din diversitatea totală (Tab.1).  

 Tabelul 1 

Structura taxonomică a algoflorei solurilor din serele s. Chiştelniţa 

Filumul Clase Ordine Familii Genuri Specii şi 
varietăţi 

(%) din 
diversitatea 

totală 
Сyanophyta  2 3 6 10 21 40 
Bacillariophyta 2 6 7 8 13 25 
Xanthophyta 1 4 6 10 14 26 
Chlorophyta 2 3 3 3 5 9 
În total 7 16 22 31 53 100 

  
Analiza structurii taxonomice a comunităţilor algale a demonstrat apartenenţa speciilor la 31 genuri,  

22 familii, 16 ordine şi 7 clase, dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele Hormogoniophyceae – cu  
16 specii şi Xanthophyceae – cu 14 specii. În toate releveele analizate o dezvoltare abundentă au speciile 
familiilor: Oscillatoriaceae şi Bacillariaceae, care creează baza comunităţilor algale ale serelor. În releveele 
analizate cea mai înaltă diversitate are filumul Сyanophyta, ceea ce este specific şi solurilor din alte sere ale 
Moldovei [10,19]. Cianofitele aparţin la 10 genuri, 6 familii, 3 ordine şi 2 clase. Majoritatea speciilor sunt 
filamentoase, rezistente la secetă şi iubitoare de lumină, dintre care predomină: Lyngbya attenuata F.E. Fritsch., 
Phormidium fragile (Menegh.) Gom., Ph. foveolarum (Mont.) Gom., cu coeficientul de răspândire 100%, iar 
speciile codominante sunt: Ph. paulsenianum B.- Peters., Ph. retzii f. nigro-violaceum (Wille.) V. Poljansk., 
Ph. frigidum F.E. Fritsch., Oscillatoria brevis (Kütz.) Gom., O. prolifica (Grev.) Gom. (Tab.2). Majoritatea 
speciilor determinate se întâlnesc frecvent în solurile Moldovei [7,8,11].  

Printre filamentele speciilor genului Phormidium abundent se dezvoltă patru specii de alge cianofite azot-
fixatoare: Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz., Anabaena sp., Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah. 
şi Nostoc sp., care pot prezenta un material de perspectivă pentru ramura biotehnologică [1,2,4,5,18].  

Odată cu cianofitele în sol vegetează activ numeroase xantofite reprezentate de o diversitate mai înaltă a 
familiei Pleurochlorydaceae cu speciile: Chloridella neglecta Pasch. et Geitl. cu coeficientul de răspândire 
100% şi codominanţii: Chloridella sp. (60%), Pleurochloris magna Boye.- Pet. (40%), Ellipsoidion sticho-
coccoides Pasch. (20%), Polyedriella irregularis Pasch. (20%). În rezultatul creşterii plantelor de tomate, 
care sunt cultivate în sere, are loc dezvoltarea mai abundentă a speciilor familiei Tribonemataceae, dintre 
care se evidenţiază: Tribonema viride Pasch., T. fonticolum Ettl. – cu coeficientul de răspândire 100%, urmate 
de T. angustissimum Pasch. – cu coeficientul de răspândire 80%. În comunitatea algală se întâlnesc mai rar 
Bumilleria angustata (Starmach.) Matv. et Dogadina şi Tribonema sp. – cu coeficientul de răspândire 40%. 
Dezvoltarea acestor specii se datorează preferinţei lor faţă de zonele umbrite create în urma creşterii plan-
telor de cultură. În urma dezvoltării mai abundente xantofitele filamentoase acoperă suprafaţa solului şi, în 
mare parte, dezlocuiesc din comunitatea algală unele diatomee. Însuşi filumul Bacillariophyta este repre-
zentat de 13 specii, care aparţin la 8 genuri, 7 familii, 6 ordine şi 2 clase, dintre care mai bogată este clasa 
Bacillariophyceae, iar speciile dominante sunt: Nitzschia hantzchiana Rabenh., Achnanthes laterostrata 
Must., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. – cu coeficientul de răspândire 100%, urmate de N. minima Grun., 
A. lanceolata var. minuta (Skv.) Sheshucova., Amphora ovalis Kütz., şi Navicula pupula Kütz. (Tab.2). 
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Tabelul 2  

Lista speciilor de alge care vegetează în solurile din serele s. Chiştelniţa, raionul Teleneşti  
(clasificarea sistematică după Ţarenco et al., 2006) 

Lista speciilor Biomorfa Coeficientul de răspândire 
FILUMUL CYANOPROCARYOTA (CYANOPHYTA) 

Cl. Cyanophyceae 
Ord. Chroococcales 
Fam. Synechococcaceae 
1. Synechococcus elongatus Nag.   40% 
2. Synechococcus sp.  20% 
Fam. Merismopadiaceae 
3. Synechocystis salina Wislouch.  60% 
Fam. Microcystaceae 
4. Gloeocapsa minor (Kütz.) Hollerb. C 40% 
5. Gloeocapsa sp.  20% 
Cl. Hormogoniophyceae 
Ord. Oscillatoriales 
Fam. Oscillatoriaceae 
6. Lyngbya attenuata F.E. Fritsch. P 100% 
7. Lyngbya sp.  100% 
8.  Oscillatoria brevis (Kütz.) Gom. P 40% 
9.  O. prolifica (Grev.) Gom.  40% 
10. Phormidium fragile (Menegh.) Gom. P 100% 
11. Ph. foveolarum (Mont.) Gom. P 100% 
12. Ph. frigidum F.E. Fritsch. P 60% 
13. Ph. bohneri Schmidle P 100% 
14. Ph. paulsenianum B.- Peters. P 80% 
15. Ph. retzii f. nigro-violaceum (Wille) 

V.Poljansk. 
 80% 

16. Phormidium sp. P 20% 
17. Spirulina sp.  20% 
Ord. Nostocales 
Fam. Anabaenaceae 
18. Anabaena sp. CF 100% 
19. Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz. CF 100% 
Fam. Nostocaceae 
20. Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah. CF 60% 
21. Nostoc sp. CF 40% 

FILUMUL XANTHOPHYTA 
Cl. Xanthophyceae 
Ord. Chloramoebales 
Fam. Chloramoebaceae 
22. Heterochloris mutabilis Pasch.  40% 
Ord. Heterocloniales 
Fam. Chloropediaceae 
23. Chloropedia plana Pasch. X 40% 
Fam. Heteropediaceae 
24. Heterococcus chodatii Visch. H 100% 
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Ord. Mischococcales 
Fam. Gloeobotrydaceae 
25. Gloeobotrys monochloron Ettl. C 60% 
Fam. Pleurochlorydaceae   
26. Chloridella neglecta Pasch. et Geitl. X 100% 
27. Chloridella sp. X 60% 
28. Ellipsoidion stichococcoides Pasch. X 20% 
29. Pleurochloris magna Boye.- Pet. Ch 40% 
30. Polyedriella irregularis Pasch. X 20% 
Ord. Tribonematales 
Fam. Tribonemataceae 
31. Bumilleria angustata (Starmach.) Matv. et Dogadina H 40% 
32. Tribonema viride Pasch. H 100% 
33. T. angustissimus Pasch. Amph 80% 
34. T. fonticolum Ettl.  100% 
35. Tribonema sp.  40% 

FILUMUL CHLOROPHYTA 
Cl. Chlorophyceae 
Ord.Chlamydomonadales 
Fam. Chlamydomonadaceae 
36. Chlamydomonas neglecta Korsch. Amph 40% 
Ord. Sphaeropleales 
Fam. Radiococcaceae 
37. Coenocystis subcylindrica Korsch.  60% 
Fam. Scenedesmaceae 
38. Scenedesmum obtusus Meyen.  40% 
39. S. ellipticus Cordo.  40% 
Cl.Trebouxiophyceae 
Ord.Chorellales 
Fam. Chlorellaceae 
40. Chlorella vulgaris Beijen. Ch 80% 
Filumul Bacillariophyta 
Cl. Coscinodiscophyceae 
Ord. Thalassiosirales 
Fam Thalassiosiraceae 
41. Cyclotella meneghiniana Kütz.  40% 
Cl. Bacillariophyceae 
Ord. Cymbellales 
Fam. Cymbellaceae 
42. Cymbella prostrata (Berk.)Cl.  100% 
Ord. Achnanthales 
Fam. Achnanthaceae 
43. Achnanthes laterostrata Hust.  100% 
44. A. lanceolata var. minuta (Skv.) Sheshucova hydr 80% 
Ord. Naviculales 
Fam. Pinnulariaceae 
45. Caloneis sp.  20% 
Fam. Naviculaceae   
46. Navicula minima Grun. B 40% 
47. N. pupula Kütz. B 80% 
48. Navicula sp.  20% 
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Ord.Thalassiophysales 
Fam.Catenulaceae 
49. Amphora ovalis Kütz.  20% 
Ord. Bacillariales 
Fam. Bacillariaceae 
50. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. B 100% 
51. Nitzschia hantzchiana Rabenh. hydr 80% 
52. N. acuminate (W.Sm.) Grun.  40% 
53. Nitzschia sp.  20% 

  

Majoritatea speciilor sunt hidrofile, dar se dezvoltă abundent şi în solurile serelor, datorită stropirii perio-
dice a culturilor şi menţinerii umidităţii solului. În loturile investigate o diversitate mai scăzută au avut spe-
ciile filumului Chlorophyta reprezentat cu 5 specii, care aparţin la 3 genuri, 3 familii, 3 ordine şi 2 clase.  
De regulă, în probe predomină Chlorella vulgaris Beijen, cu coeficientul de răspândire 80%, Coenocystis 
subcylindrica Korsch. (60%) şi Chlamydomonas neglecta Korsch. întâlnită în 40% din probe. De asemenea, 
frecvent au fost depistate şi speciile din familia Scenedesmaceae, care sunt hidrobionţi, iar datorită condiţiilor 
optime de umiditate se dezvoltă şi în soluri irigate. Astfel, comunităţile algale din solurile serelor s. Chiştelniţa 
sunt bogate în specii hidrofile, fapt determinat în mare parte de irigarea terenurilor. 

Din observaţiile de teren efectuate este important a menţiona că solurile din serele cercetate sunt „înflorite” 
datorită dezvoltării intensive a numeroaselor specii de diatomee şi xantofite care, de regulă, demonstrează 
nivelul scăzut al poluării solului [15]. Acest fapt se datorează utilizării unei tehnologii ecologice de cultivare 
a legumelor în serele investigate. În procesul cultivării nu sunt utilizate îngrăşămintele minerale sau alt gen 
de substanţe chimice.  

Într-o singură probă analizată în mediu vegetează 29±1,3 specii, dintre care din filumul Сyanophyta  
11 specii, Xanthophyta – 8, Bacillariophyta – 7 şi Chlorophyta – 3 specii. În primele două săptămâni de cer-
cetare au predominat diatomeele din genul Achnanthes, Nitzschia şi Navicula. De asemenea, putem menţiona 
dezvoltarea abundentă a speciei cosmopolite Hantzschia amphyoxis (Fig.1b), care este frecvent întâlnită în 
solurile Moldovei [6,8,11] şi vegetează în asociere cu reprezentanţii genului Achnanthes (Fig.1a). În acelaşi 
timp, frecvent se întâlnesc xantofite din genurile Chloridella şi Heterococcus (Chloridella neglecta Pasch. et 
Geitl. şi Heterococcus chodatii Visch.). Cel mai înalt coeficient de răspândire (100%) a avut specia Hetero-
coccus chodatii Visch. (Fig.1c), care face parte din algoflora solurilor României [9] şi este reprezentativă pentru 
algoflora din serele studiate. Predominarea speciilor de diatomee şi xantofite demonstrează nivelul scăzut de po-
luare a solului [15], fapt ce se datorează utilizării tehnologiilor ecologice în procesul de cultivare a legumelor. 

  
a)     b) 

  
             c) 

Fig.1. Speciile dominante din solurile serelor s. Chiştelniţa: a) speciile genului Achnanthes, 
b) speciile genului Hantzschia; c) speciile din filumul Xanthophyta. 
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După două săptămâni speciile dominante din filumul Bacillariophyta au fost substituite din comunitatea 
algală de numeroase cianofite ce aparţin genurilor Phormidium şi Lyngbya, dintre care se evidenţiază: Phor-
midium fragile (Menegh.) Gom., Ph. retzii f. nigro-violaceum (Wille.) V. Poljansk., Phormidium sp., Lyngbya 
attenuata F.E. Fritsch., Lyngbya sp. Aceste alge formează pe suprafaţa solului pelicule verzi şi negre.  

Structura ecologică a comunităţilor algale include următoarele grupe de ecobiomorfe:  

223413258 hidramphBCFCHChXP  

Formula mai amplă a comunităţilor algale demonstrează prezenţa speciilor ce vegetează pe suprafaţa solu-
lui, precum şi printre particulele de sol:  

223413258

5
3

13
5

14
4

21
3

hidramphBCFCHChXP
ChlBacXanCyn29)53(51/−+  

Evident predomină formele filamentoase P (8 specii), lipsite de heterociste, răspândite, de regulă, printre 
particulele de sol sau se dezvoltă la suprafaţa lui, creând pelicule (Fig.3). Aceste specii sunt tipice xerofite 
care predomină în diverse agroecosisteme [8,20,21]. 

 

 
 

Fig.3. Spectrul ecobiomorfelor algelor edafice din serele s.Chiştelniţa. 
  
Spectrul ecobiomorfelor este caracterizat şi de formele ecologice X cu 5 specii, din care fac parte algele 

unicelulare ce preferă zonele umbrite, fiind sensibile la secetă şi la temperaturi extreme. Dezvoltarea acestor 
specii este determinată de umbrirea solului de plantele cultivate în sere, precum şi de umiditatea optimală. 
Spectrul ecobiomorfelor este completat şi de formele Ch, H şi B, care sunt pioneri în popularea solurilor, de 
regulă, ubicviste şi, datorită condiţiilor favorabile din serele investigate, se dezvoltă intensiv la suprafaţa 
solului. În seră sunt create condiţii optime de umiditate, care permit dezvoltarea abundentă a speciilor ce sunt 
sensibile la secetă şi la temperaturi sporite. 

Concluzii 
• Algoflora solurilor din serele s. Chiştelniţa este reprezentată de 53 specii şi varietăţi intraspecifice de 

alge care aparţin la 31 genuri, 22 familii, 16 ordine şi 7 clase, dintre care cea mai înaltă diversitate au 
clasele Hormogoniophyceae – cu 16 specii şi Xanthophyceae – cu 14 specii. Din speciile dominante 
sunt evidenţiate Heterococcus chodatii Visch., Hantzschia amphyoxis şi Achnanthes laterostrata Hust. 
Predominarea speciilor de diatomee şi xantofite demonstrează nivelul scăzut de poluare a solului, fapt 
ce se datorează utilizării tehnologiilor ecologice în procesul de cultivare a legumelor. 

• Este evidentă predominarea formelor filamentoase P (7 specii), lipsite de heterociste, de regulă, răspân-
dite printre particulele de sol sau se dezvoltă la suprafaţa lui. Majoritatea aparţin genului Phormidium. 

• În algofloră au fost depistate patru specii azotfixatoare de alge Cylindrospermum licheniforme (Bory.) 
Kütz., Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah., Anabaena sp. şi Nostoc sp., care reprezintă obiecte de 
perspectivă pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. 
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