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– Gentiana ciliata L. 1753, Sp. Pl.: 231; Гроссгейм, 1952, Фл. СССР, 18: 591; Ţopa, 1961, Fl. R. P. 

Române, 8: 452. – Gentianella ciliata (L.) Borkh. 1796, in Roem., Arch. Bot. 1, 1: 29; Tutin, 1972, Fl. 

Europ. 3: 64, p. p. – Gh. ciliată. 

Plantă bienală sau perenă. Element european. Înfloreşte-fructifică în august-septembrie. Vegetează 

în liziere şi poieni, rarişti de pădure, pajişti, în lunci. Taxon foarte rar, semnalat doar în centrul 

Basarabiei. Arealul speciei cuprinde Europa Atlantică, Centrală şi de Est, regiunea mediteraneeană. 

CONCLUZII: 

1. Ca rezultat al cercetărilor efectuate s-a stabilit componenţa taxonomică a familiei Gentianaceae Juss. 

în flora Basarabiei, care include 3 genuri cu 7 specii: Centaurium erythraea Rafn, C. pulchellum 

(Swartz) Druce, C. littorale (D. Turner) Gilmour, C. spicatum (L.) Fritsch, Gentiana cruciata L., G. 

pneumonánthe L. și Gentianopsis ciliata (L.) Ma., dintre care ultimile 5 sunt specii rare. Au fost 

întocmite chei de determinare ale genurilor şi speciilor familiei Gentianaceae Juss.  

2. Au fost evidenţiate particularităţile corologice ale taxonilor, necesare pentru monitorizarea 

populaţiilor speciilor rare, identificarea factorilor limitativi, stabilit gradul de periclitare şi propuse 

măsurile de protecţie a acestora.  

3. Se recomanda includerea speciei Gentiana cruciata L. în lista speciilor floristice ocrotite de stat, iar 

Gentianopsis ciliata (L.) Ma. în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ediția a IV-a). 
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Regional development in Moldova is a necessity assumed by Law no. 438-XVI from 28.12.2006 

and is based on the country’s sustainable economic development. In this regard, the natural areas 

protected by the state have a special role. Due to their special protection status they ensure the 

conservation of natural resources in the region. 

The work is focused on some aspects of the ecological status of state protected natural areas in 

the Northern Region. The results were obtained on the basis of a comprehensive study conducted during 

field expeditions and laboratory research over several years. There are highlighted valuable items 

specific for protection category and the ecological state of biotic and abiotic components.  
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As a result of the research it was found that the specific elements for the categories of 

investigated areas are in satisfactory condition. The investigated natural ecosystems, especially those 

located in the forestry sector, provide favourable conditions for a rich diversity of plant and animal 

species, among them rare species protected at the national and international level. Interconnection 

between biotic and abiotic components of protected areas and surrounding habitats, especially 

agrocoenoses ensure ecological balance in the region. 

Key words: state protected natural areas, valuable items, biotic and abiotic components, rare 

species.  

INTRODUCERE 

Dezvoltarea durabilă promovează conceptul concilierii între progresul economic şi social fără a 

pune în pericol echilibrul natural al planetei. Acest concept este pus la baza Dezvoltării Regionale în 

Republica Moldova, care este un imperativ asumat prin Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 [16].  

Indicatorul căii spre o dezvoltare durabilă este calitatea vieţii din punct de vedere economic, 

social şi al mediului înconjurător. Dimensiunea mediului înconjurător determină modelul societăţii 

noastre, deoarece preocuparea pentru creşterea economică prin orice mijloace şi cu orice preţ a dus la 

neglijarea efectelor acestei creşteri asupra mediului înconjurător, conducând la degradarea factorilor 

naturali (apa, aer, sol, biodiversitate) şi deteriorarea condiţiilor de viaţă. Un rol important în rezolvarea 

acestei probleme îi revine ariilor naturale protejate de stat care, având regim special de protecţie, asigură 

conservarea resurselor naturale contribuind, astfel, la menţinerea echilibrului ecologic în Regiune.  

În acest context, studiul vine să elucideze rezultatele activităţii de cercetare în fondul ariilor 

naturale protejate de stat (ANPS) din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova (în continuare 

RDN). Cercetările sunt argumentate de suprafaţa mică a ANPS din Regiune (3,2%), cota mică a unor 

categorii de arii protejate, precum rezervațiile naturale silvice, dar şi repartizarea neuniformă a ANPS în 

RDN şi în ţară.  

MATERIALE ŞI METODE 

Obiectul cercetării îl constituie ANPS din RDN. Studiul include cercetări în teren şi laborator în 

cadrul cărora au fost evaluate ecosistemele naturale în principalele fenofaze de dezvoltare a vegetaţiei 

efemeroide, anuale şi perene şi a lumii animale, înregistrate speciile rare, erbarizate mostre de plante şi 

colectate specii de animale pentru determinare, stabilită starea actuală a componentelor specifice ale 

categoriilor de arii protejate [14, 23]. 

Apartenenţa sistematică a speciilor a fost stabilită cu ajutorul determinatoarelor şi literatura de 

specialitate [2, 11, 20, 22, 24, 25], abundenţa şi gradul de acoperire a substratului - conform 

metodologiei propuse de Braun-Blanquet [5], categoria de ameninţare a speciilor rare - în conformitate 

cu clasificatorul IUCN [3] iar statutul de protecţie la nivel naţional, regional şi internaţional - utilizând 

Lista plantelor rare din flora spontană a RM (R), Cărțile Roşii ale Republicii Moldova (CRRM), 

României (CRR), Ucrainei (CRU), Lista Roşie a Europei (LRE), Directiva Habitate (DH) şi Anexele 

Convenţiilor de la Berna (CBerna), Bon (CBon), Washington (CWash.) [4, 6 – 10, 12, 13, 18, 19, 21].   

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Fondul ANPS din RDN este prezentat de următoarele categorii de arii protejate: rezervaţii 

ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, rezervaţii peisajere, rezervaţii de resurse, arii cu 

management multifuncţional, monumente de arhitectură peisajeră, zone umede de importanţă 

internaţională. Spectrul larg al diversităţii categoriilor de protecţie nu denotă şi reprezentativitatea 

acestora, aceasta fiind demonstrată de cota mare a suprafeţelor ocupate de Zona Umedă (circa 50% din 

suprafaţa ANPS din RDN şi cota redusă a suprafeţelor ocupate de celelalte categorii de ANPS [ l7]. 

 Ţinând cont de faptul că funcţia ANPS constă în conservarea şi protecţia componentelor 

reprezentative şi rare împreună cu factorii de mediu din limitele acestora, ne vom referi la unele aspecte 

privind starea componentelor biotice şi abiotice valoroase specifice categoriilor de protecţie şi rolul 

acestora în menţinerea echilibrului ecologic. 

Monumente ale Naturii Geologice şi Paleontologice (în continuare MNGP). Din cele 87 

MNGP din ţară, în RDN sunt amplasate 32 MNGP care, alternând cu ecosistemele agricole, creează 

peisaje irepetabile şi destul de atractive. Diversitatea acestor MNGP cuprinde complexe geologice, 

peisaje stâncoase şi petrofite, sectoare cu meandre ale râurilor, peşteri, grote, amplasamente de faună 

fosilă, cariere de calcar, pâlnii carstice, defileuri ale râurilor, sectoare cu văi cunoscute sub numele de 

chei etc. [1].  
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Rolul MNGP este de a păstra elemente geologice şi paleontologice ale patrimoniului natural din 

sectorul de nord al ţării. Incontestabilă este valoarea acestor forme de relief şi ca habitate pentru anumite 

specii valoroase de plante petrofite, epilite, precum şi de animale - reptile, păsări răpitoare, mamifere 

rozătoare etc. (Tab. 1). Astfel, habitate favorabile floristice şi faunistice, importante prin valoarea 

speciilor înregistrate, sunt MNGP Defileul Duruitoarea, MNGP Stânca Mare, MNGP Cheile Buteşti, 

MNGP Defileul Văratic, MNGP Falia tectonică de lângă satul Naslavcea. În toate aceste rezervaţii sunt 

prezente ferigile petrofite din genul Asplenium. Pe rocile de la MNGP Duruitoarea şi Cheile Buteşti a 

fost înregistrată din abundenţă specia periclitată urechelniţa (Sempervivum ruthenicum), în MNGP 

Văratic şi Defileul Duruitoarea - specia vulnerabilă şiverechie-podoliană (Schivereckia podolica), care 

are şi statut internaţional de protecţie, fiind protejată prin Lista Roşie Europeană şi Convenţia de la 

Berna. În MNGP Cheile Buteşti şi Stânca Mare solitar se întâlneşte specia de licheni Peltigera 

polydactyla, specie periclitată pentru RM, iar în MNGP Falia tectonică de lângă satul Naslavcea este 

protejată specia rară dediţel montan (Pulsatilla montana). 

Pe vârfurile calcaroase ale stâncăriilor din majoritatea MNGP se stabilesc specii de păsări 

răpitoare, precum vânturelul roşu (Falco tinnunculus), şoricarul încălţat (Buteo lagopus), uliul porumbar 

(Accipiter gentilis) iar în sectoarele împădurite - ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), sturz 

cântător (Turdus philomelos), piţigoi mare (Parus major) ş.a. Printre speciile de faună au mai fost 

semnalate speciile vulnerabile caraban (Oryctes nasicornis) şi fluture-mahaon (Papilio machaon) şi 

prezenţa din abundenţă a unor specii obişnuite pentru teritoriul RM dar protejate prin Convenţia de la 

Berna: şopârla verde (Lacerta viridis), şopârla de perete (L. muralis),  melcul de livadă (Helix pomatia). 

Exploatarea zăcămintelor de calcar, gips şi arderea cauciucurilor la obţinerea ilegală a varului în 

MNGP Defileul Feteşti, cariera Criva, MNGP Defileul Trinca, constatate la momentul cercetării, 

conduce la poluarea intensă a mediul înconjurător, şi respectiv, la diminuarea considerabilă a diversităţii 

speciilor, inclusiv, şi celor rare. Pentru diminuarea impactului se propune de interzis desfăşurarea 

activităţilor menţionate în preajma ariilor protejate.  

Monumente ale Naturii Botanice (în continuare MNB). Condiţii favorabile pentru 

conservarea componentelor biotice şi abiotice ale mediului sunt asigurate de către ariile protejate 

localizate în fondul forestier, printre ele şi MNB. Astfel, monumentele naturii botanice cuprind sectoare 

preţioase de vegetaţie forestiera şi arbori seculari. Ele au ca scop conservarea habitatelor unice sau tipice 

ale speciilor de plante endemice, relicte, comunităţi ale lor, precum şi ale speciilor de plante rare şi 

arbori seculari.  

Evaluarea celor 4 MNB din RDN ne permite să constatăm importanţa acestora în conservarea 

sectoarelor forestiere de stejar pedunculat (Quercus robur) - în Cărăcuşeni; stejar pufos (Quercus 

pubescens) - în Călineştii Mici; gorun (Quercus petraea) - în Rudi-Gavan şi arboretului artificial de 

molid (Picea abies) de productivitate superioară – în Lipnic. În sectoarele menţionate sunt protejate 

exemplare de arbori cu vârsta seculară şi specii rare de plante ierboase cu statut naţional, regional şi 

internaţional de protecţie (Tab. 1). Printre speciile valoroase menţionăm specia periclitată de licheni 

Cetrelia cetraroides, semnalată în MNB Cărăcuşeni şi cea de păsări Picus viridis - în MNB Lipnic. Cea 

mai bogată în specii rare este MNB Rudi- Gavan. Aici au fost înregistrate 14 specii de plantele incluse în 

CRRM, printre care, cele mai frecvente sunt: ghiocel nival (Galanthus nivalis), popâlnic (Hepatica 

nobilis), dediţel montan (Pulsatilla montana), mutulică (Scopolia carniolica), firuţă diversicoloră (Poa 

versicolor) iar pe stânci - speciile de pteridofite: creasta cucoșului (Polystichum aculeatum), feriga 

comună (Driopteris filix-mas), feriga feminină (Athyrium filix-femina), năvalnic (Phyllitis 

scolopendrium). Aici au fost semnalate şi specii rare de animale, printre care în CRRM se regăsesc vidră 

(Lutra lutra), hermelină (Mustela erminea), pisică sălbatică (Felis silvestris), brotăcel (Hyla arborea), 

broască de iarbă (Rana temporaria).  

Spaţiu natural, valoros din punct de vedere ştiinţific, destinat păstrării şi restabilirii unui sau a 

mai multor componente ale naturii pentru menţinerea echilibrului ecologic, este categoria de arii 

protejate numite Rezervaţii Naturale (RN). În zona de cercetare sunt amplasate 12 RN, dintre care 9 

aparţin Rezervaţiilor Naturale Silvice (RNS) şi 3 - celor de Plante Medicinale (RNPM).  

Rezervaţiile Naturale Silvice (RNS). Obiectivul specific al RNS este protecţia arboretelor 

natural fundamentale şi a speciilor rare de plante şi animale. Referitor la speciile de arbori, în majoritatea 

RNS din RDN sunt protejate arboretele naturale de stejar cu gorun şi cireş. În RNS Rosoşeni speciile de 

bază sunt stejarul în amestec cu mesteacănul iar în RNS Mestecăniş este protejată specia de mesteacăn 

(Betula pendula), aria prezentând limita de răspândire sud-vestică a mesteacănului în Europa de Est. În 
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baza evaluării stării RNS Mestecăniş a fost înregistraţi doar câteva exemplare de arbori de mesteacăn 

care, după starea de sănătate, pot fi atribuiţi la categoria arbori sănătoşi. Multe exemplare au vârfurile 

frânte, crengile şi tulpina afectate (circa 20%) cu prezenţa frecventă a scorburilor. O perspectivă în 

păstrarea valorii acestei rezervaţii este conservarea celor circa 80 exemplare de puieţi de mesteacăn, 

amplasate pe malul abrupt al râpei, de-a lungul frontierei cu Ucraina.  

Pentru stabilirea unor relaţii reciproce durabile şi crearea condiţiilor de echilibru ecologic este 

benefică prezenţa în cadrul uni habitat protejat a speciilor valoroase de plante şi animale. Din acest punct 

de vedere, cele mai multe specii rare sunt înregistrate în RNS Rosoşeni şi RNS Şaptebani. În ambele 

rezervaţii sunt protejate speciile incluse în CRRM: bibilică-montană (Fritillaria montana), feriga-

comună (Dryopteris filix-mas) şi climacium-dendroideu (Climacium dendroides). În RNS Rosoşeni este 

semnalată specia critic periclitată săbiuţă (Gladiolus imbricatus) iar în RNS Şaptebani – dediţel montan 

(Pulsatilla montana), şarpe de alun (Coronella austriaca), caraban (Oryctes nasicorni) şi croitor cenuşiu 

(Morimus funereus).  

Rezervaţiile Naturale de Plante Medicinale (în continuare RNPM). Sunt organizate cu 

scopul păstrării şi reproducerii speciilor de plante medicinale şi rare. În RDN sunt amplasate 3 din cele 9 

RNPM de pe teritoriul ţării. Elementele floristice specifice ale RNPM din Regiune sunt prezentate de 

speciile de plante medicinale, care pe unele parcele formează un covor compact cu dezvoltare luxuriană. 

Bunăoară, în MNPM Rădoaia se atestă unele parcele de lăcrămioare (Convallaria majalis), cu gradul de 

acoperire de 50-70% şi bibilică (Fritillaria montana), cu gradul de acoperire de circa 25-30%. Aceste 

specii sunt menţionate şi în lista celor rare, de rând cu alte specii rare de plante semnalate aici precum: 

crin de pădure (Lilium martagon), strigoaie neagră (Veratrum nigrum) şi de animale: bursuc (Meles 

meles), căprior (Capreolus capreolus), rădaşca (Lucanus cervus) - cu divers statut de protecţie.  

Prin stratul de plante medicinale în RNPM Rosoşeni se înregistrează următoarele specii rare: 

ferigă comună (Dryopteris filix-mas), mutulică (Scopolia carniolica), iarba ciutei (Doronicu 

hungaricum), leurdă (Allium ursinum) iar în RNPM Cernoleuca speciile dominante de plante medicinale: 

brusture (Arctium lappa), talpa gâştii (Leonurus cardiaca), urzică dioică (Urtica dioica) deseori ating 

înălţimea de circa 1,0-1,5 m. Aici se înregistrează şi unele specii rare de plante: sparanghel medicinal 

(Asparagus officinalis), verigariu (Rhamnus tinctoria) şi animale: jder de pădure (Martes martes), pisică 

sălbatică (Felis silvestris), brotăcel (Hyla arborea), şarpele de alun (Coronella austriaca), care întregesc 

valoarea ariei protejate. 

Rezervaţiile Peisajere (RP). Conform Legii FANPS, 1998 [15], Rezervaţiile Peisajere prezintă 

un sistem natural omogen silvic, de stepă şi luncă, de baltă şi mlaştină, având valoare ştiinţifică, 

ecologică, recreativă, estetică, instructivă şi educaţională, destinat menţinerii calităţilor sale naturale şi 

efectuării unor activităţi economice reglementate. În RDN sunt amplasate 12 RP, care ocupă 21% din 

suprafaţa ANPS din Regiune. Obiectivul RP este conservarea peisajelor geografice de importanţă 

naţională, utilizarea lor reglementată în scopuri economice, estetice, culturale şi recreative.  

Evaluarea RP din zona de cercetare pune în evidenţă diversitatea elementelor peisajere specifice 

din Regiune. Astfel, peisajul puternic fragmentat al RP Teţcani este prezentat de văi înguste, văgăuni şi 

versanţi abrupţi acoperiţi cu pădure de stejar. Relieful de podiş secţionat de văi şi vâlcele cu versanţi 

acoperiţi de gorunete este caracteristic pentru RP Zăbriceni iar toltrele naturale cu grote, peşteri şi urme 

de aşezări omeneşti vechi sunt elementele specifice ale RP La Castel. Elementele peisajere ale RP Rudi-

Arioneşti sunt prezentate de cele 3 văgăuni cu malurile abrupte și împădurite, unde au fost descoperite 

aşezări preistorice trifoliene şi getice. Relieful extrem de complicat cu alternanţe mari de altitudine (50–

170 m) determinate de stânci calcaroase, râpe adânci şi versanţi abrupţi, care coboară de spre fl. Nistru, 

este caracteristic pentru RP Holoşniţa, iar cel stâncos, cu peşteri, râpe, râuleţe şi versanţii pietroşi pe care 

s-au păstrat păduri seculare de stejar, caracterizează rezervaţia Cosăuţi. 

Elementele peisajere enumerate creează condiţii favorabile pentru diferite tipuri de vegetaţie şi 

adăpostirea unui spectru larg de reprezentanţi ai lumii animale, ceea ce este confirmat de abundenţa şi 

varietatea speciilor semnalate. Analiza raportului cantitativ al prezenţei speciilor rare în RP din zona de 

cercetare ne permite să constatăm că cea mai numeroasă şi mai diversă este flora şi fauna în RP Rudi-

Arioneşti, RP Cosăuţi, RP La 33 de Vaduri, RP Holoşniţa, RP Feteşti. În ariile menţionate au fost 

înregistrate cele mai multe specii rare de plante cu statut de protecţie la nivel naţional, regional şi 

european, demonstrat prin prezenţa lor pe Lista speciilor rare şi în CRRM (2015), Lista Roşie şi Cartea 

Roşie a României (CRR), Cartea Roşie a Ucrainei (CRU), Lista Roşie Europeană (LRE) şi Anexele 

Convenţiilor de mediu. În acest sens, în RP sunt conservate multe specii rare. Spre exemplu, 
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incontestabilă este valoarea RP Lopatnic şi RP Feteşti ca habitate favorabile pentru speciile nevăstuică 

rusească (Sempervivum ruthenicum) şi şivereche podoliană (Schivereckia podolica), a RP Izvoare-

Risipeni şi RP Holoşniţa pentru mutulică (Scopolia carniolica), RP Călărăşeuca şi RP La 33 de Vaduri – 

pentru cele mai extinse areale ale speciilor ghiocel nival (Galanthus  nivalis) şi popâlnic (Hepatica 

nobilis), RP Feteşti, La Castel şi Călărăşeuca – pentru specia periclitată dumbravnic (Melittis sarmatica), 

RP Rudi-Arioneşti - pentru speciile de plante gimnocarpiu ferigoideu (Polystichum aculeatum), dediţel 

mare (Pulsatilla grandis) şi arin negru (Alnus glutinosa). Majoritatea rezervaţiilor menţionate sunt 

habitate favorabile şi pentru numeroase specii de animale precum: pisică sălbatică (Felis silvestris), jder 

de pădure (Martes martes), căprior (Capreolus capreolus), bursuc (Meles meles), pupăză (Upupa epops), 

şorecar comun (Buteo buteo), şarpe de alun (Coronella austriaca), şopârla verde (Lacerta viridis), 

broasca roşie de pădure (Rana dalmatina), rădaşca (Lucanus cervus).   

Ariile cu management multifuncţional (în continuare AMM). În RDN sunt amplasate 10 

sectoare reprezentative cu vegetaţie de luncă, care se caracterizează printr-o biodiversitate specifică 

ecosistemelor de luncă - cu specii higro- şi mezofite şi ecosistemelor acvatice şi palustre - cu specii 

hidro- şi higrofite. În Regiune este amplasat şi un sector reprezentativ cu vegetaţie de stepă, care 

întruneşte condiţiile pentru astfel de ecosisteme, fiind  populat de specii xerofite. Spre exemplu, în 

Lunca cu iarba câmpului stoloniferă, amplasată în lunca inundabilă a râului Răut (r-nul Donduşeni) au 

fost înregistrate specii şi comunităţi rare de cormofite, dominate de iarba câmpului-stoloniferă (Agrostis 

stolonifera), rogoz (Carex sp.), papură (Typha sp.), crin de-baltă (Butomus umbellatus), buzdugan 

(Sparganium neglectum) iar pe alocuri, arbori solitari de salicie. Pentru AMM Lunca mlăştinoasă cu 

trestie, r. Cubolta este caracteristic prezenţa vegetaţiei palustre şi mezofite prezentată prin trestie de 

câmp (Calamagrostis epigeois), trestioară (C. arundinacea), rogoz-de-dumbravă (Carex brevicollis), 

stuf (Phragmites australis), pătlagina de apă (Plantago maritima), papură lată (Thypha latifolia), papură 

îngustă (Th. Angustifolia) ş.a. Comunităţile cu rogoz (Carex sp.), iarba câmpului-stoloniferă (Agrostis 

stolonifera) şi coada racului (Potentia anserina) sunt prezente în AMM Lunca mlăştinoasă cu rogoz (r. 

Căinari), iar  comunităţile vegetale cu  păiuş (Festuca valesiaca), negară (Stipa lessingiana, S. 

pulcheririma), bărboasă (Rotriochloa ischaemum) sunt edificatorii Sectorului de stepă a Bălţilor.   

De rând cu speciile de ierburi aceste sectoare sunt habitate favorabile şi pentru lumea animală, 

printre ele fiind semnalate specii de insecte, precum specia rară podalir (Iphiclides podalirius); specii de 

reptile: Lacerta agilis, Natrix natrix; specii de amfibieni: Bufo viridis, Bombina bombina şi Pelobates 

fuscus; specii de păsări: Egretta garzetta, Ardea purpurea, A. cinerea, Ciconia ciconia, Anas 

platyrhynchos, A. querquedula, A. clypeata, Fulica atra, Upupa epops, Motacilla alba, Parus major, 

Ciconia nigra, Crex crex, Cygnus olor; specii de mamifere: Talpa europaea, Sorex araneus, Lepus 

europaeus, Mustela nivalis. Printre speciile menţionate sunt prezente şi specii rare, cu diferit statut de 

protecţie. 

Pe lângă semnificaţia ştiinţifică, ca bancă de semințe a speciilor de plante edificatoare de 

cenoze, rare și pe cale de dispariție, astfel de sectoare prezintă un element estetic al peisajului având, în 

acelaşi timp şi o semnificaţie socio-economică valoroasă determinată de prezenţa plantelor furajere, 

medicinale, alimentare şi pot fi utilizate reglementat în calitate de fâneţe şi păşunat. 

Din această categorie de arii protejate face parte şi Sistemul de perdele forestiere de protecţie 

din preajma municipiului Bălţi care favorizează situaţia ecologică din Regiune prin faptul că apără de 

secetă culturile agricole, ameliorează microclima câmpurilor, diminuează efectele negative ale vânturilor 

uscate şi combat eroziunile eoliene. Ele au fost create după metoda plantării în cuiburi dispuse în pătrat. 

Specia principală o constituie stejarul pedunculat (Quercus robur), însoţitoare fiind: frasin verzui 

(Fraxinus lanceolata), salcâm (Robinia pseudacacia), cireş (Cerasus avium), arţar tătăresc (Acer 

tataricum), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), glădiş (Acer tataricum), glădiţa (Gleditsia 

triacanthos), zarzăr (Armeniaca vulgaris) ş.a. Printre arbuşti predomină speciile de sânger (Swida 

sanguinea), spinul cerbului (Rhamnus catharctica), porumbrel (Prunus spinosa), măceş (Rosa canina), 

hamei (Humulus lupulus), vişin turcesc (Cerasus mahaleb), păducel (Crataegus monogyna), lemn 

câinesc (Ligustrum vulgare), caprifoi (Lonicera xylosteum), soc (Sambucus nigra). În coronamentul 

acestora se adăpostesc speciile de păsări: sticlete (Carduelis carduelis) – LRE, BERNA (II); cânepar 

(Carduelis cannabina) – LRE, CBerna (II); botgros (Coccothraustes coccothraustes) – LRE; CBerna 

(II); vrabia de casă  (Passer domesticus) – LRE, CBerna (III) ş. a.  

La momentul cercetării au fost constatate tăieri sanitare cu înlăturarea parţială a speciei de arţar 

american. Însă această specie invazivă continuă să mai persiste printre exemplarele viguroase de stejar 
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pedunculat. Pentru îmbunătăţirea  stării perdelelor forestiere de protecţie din preajma municipiului Bălţi 

este necesar de a exclude complet specia de arţar american şi a o înlocui cu specii însoţitoare. De pe 

urma acestor lucrări, beneficiile vor fi bilaterale: vor fi revigorate Perdelele forestiere iar comunitatea 

locală  va fi asigurată cu resurse lemnoase.  

Tablelul 1. Specii rare înregistrate în ANPS cercetate 

Nr. Denumirea 

 Speciei 

Statutul  

de protecţie 

ANPS unde specia a fost semnificată 

Specii de plante 

1.   Adonis vernalis R, CRU, CWash.  MNGP Cheile Buteşti, MNB Călineştii Mici, RNS 

Şaptebani, RP Feteşti, RP Suta de Movile 

2.  Alnus glutinosa CRRM RP Rudi-Arioneşti, RP Holoşniţa, RP Cosăuţi 

3.  Athyrium filix-femina CRRM  MNB Rudi-Gavan, RNS Băxani, RNS Climăuti, RP 

Rudi-Arioneşti, RP La 33 de Vaduri, RP Holoşniţa, RP 

Calaraşovca  

4.  Cephalanthera 

damasonium 

CRRM, LRR, CRU, 

CWash.  

MNB Rudi-Gavan, RP Cosăuţi, RP Holoşniţa  

5.  Cetrelia cetraroides CRRM MNB Cărăcuşeni 

6.  Climacium dendroides CRRM RNS Rosoşeni, RNS Şaptebani 

7.  Crocus reticulatus R, LRR, URB MNB Rudi-Gavan, MNB Călineştii Mici, RP Teţcani 

8.  Dictamnus gymnostylis CRRM, LRR RP Feteşti 

9.  Doronicum hungaricum R, CRU RNS Rosoşeni, RNS Climăuţi, RNPM Rosoşeni 

10.  Dryopteris filix-mas CRRM  MNB Rudi-Gavan, RNS Rosoşeni, RNS Şaptebani, 

RNS Băxani, RNS Climăuti, RNPM Rosoşeni  

11.  Epipactis helleborine R, LRR, CRU, 

CWash.  

RNS Şaptebani, RP La 33 de Vaduri, RP Calaraşovca  

12.  Fritillaria montana CRRM, LRR, CRU RNS Rosoşeni,  RNS Şaptebani, RNS Stânca, RNPM 

Rosoşeni, RNPM Rădoaia, RP Holoşniţa, RP Feteşti   

13.  Galanthus nivalis CRRM, LRR, CRU, 

CWash.  

MNB Rudi-Gavan, RP Rudi-Arioneşti, RP Cosăuţi, 

RP La 33 de Vaduri, RP Holoşniţa, RP Teţcani, RP 

Calaraşovca  

14.  Gladiolus imbricatus CRRM, CRU, LRR  RNS Rosoşeni 

15.  Gypsophila glomerata  R, CRRM (2002) MNGP Cheile Buteşti, MNGP Defileul Duruitoarea 

16.  Hepatica nobilis CRRM  MNB Rudi-Gavan, RNS Şaptebani, RP Rudi-

Arioneşti, RP La 33 de Vaduri, RP Calaraşovca, RP 

La Castel, RP Feteşti.  

17.  Lilium martagon R, CRU, LRE MNB Rudi-Gavan, MNB Lipnic, MNB Cărăcuşeni, 

RNS Rosoşeni, RNS Şaptebani, RNS Băxani, RNS 

Climăuti, RNS Stânca, RNS Pociumbeni, RNPM 

Rosoşeni, RNPM Rădoaia, RP Rudi-Arioneşti, RP 

Cosăuţi, RP La 33 de Vaduri, RP Holoşniţa 

18.  Listera ovata R, LRR, CRU, 

Cwasch 

MNB Lipnic, RNS Rosoşeni, RNS Climăuti 

19.  Maianthemum bifolium CRRM  RP Rudi-Arioneşti, RP La 33 de Vaduri, RP 

Calaraşovca 

20.  Melittis sarmatica CRRM RP Feteşti, RP Calaraşovca, RP Rudi-Arioneşti, RP La 

Castel 

21.  Padus avium CRRM RP Teţcani 

22.  Peltigera canina CRRM  RP Holoşniţa, RP Rudi-Arioneşti 

23.  Peltigera polydactyla CRRM  MNGP Cheile Buteşti, MNGP Stânca Mare, RNS 

Şaptebani,  RNPM Rosoşeni  
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24.  Phyllitis scolopendrium CRRM  RP Rudi-Arioneşti, RP Cosăuţi  

25.  Platanthera bifolia R, LRR, CRU, 

CWash.  

RNS Rosoşeni, RNS Climauti, RP Teţcani, RP 

Zăbriceni, RP Izvoare-Risipeni 

26.  Poa versicolor CRRM MNB Rudi-Gavan, RP Feteşti, RP La Castel 

27.  Polypodium vulgare CRRM  RNS Băxani 

28.  Polystichum aculeatum CRRM  MNB Rudi-Gavan, RP Holoşniţa, RP Rudi-Arioneşti  

29.  Pulsatilla montana R, LRR MNGP Falia tectonică de lângă s. naslavcea, MNB 

Rudi-Gavan, RNS Şaptebani, RP Calaraşovca 

30.  Pulsatilla grandis CRRM, CRU, LRR, 

Cberna 

RP Rudi – Arioineşti 

31.  Rhamnus tinctoria R, CRU MNGP Defileul Duruitoarea, MNB Cărăcuşeni, 

RNPM Rosoşeni, RNPM Cernoleuca, RP Teţcani, RP 

Feteşti, RP Zăbriceni, RP La Castel    

32.  Schivereckia podolica CRRM, CRU, LRE, 

Cberna 

MNGP Defileul Duruitoarea, MNGP Defileul Varatic, 

RP Feteşti, RP c.g.p. Lopatnic  

33.  Scopolia carniolica CRRM, CRU MNB Rudi-Gavan, RNS Rosoşeni, RNPM Rosoşeni, 

RP Holoşniţa, RP Izvoare-Risipeni  

34.  Sempervivum 

ruthenicum 

CRRM MNGP Cheile Buteşti, MNGP Defileul Duruitoarea, 

RP Feteşti, RP c.g.p. Lopatnic 

35.  Silene exaltata R, LRR MNGP Cheile Buteşti, MNGP Stânca Mare 

36.  Staphylea pinnata R, CRU MNB Rudi-Gavan, MNB Lipnic, RNS Rosoşeni, RNS 

Şaptebani, RNS Stânca, RNS Lucăceni, RP La 33 de 

Vaduri, LR Holoşniţa, RP Teţcani, LR Calaraşovca, 

RP Izvoare-Risipeni  

37.  Tulipa biebersteiniana R, CRU MNB Rudi-Gavan, RNS Şaptebani, RP Izvoare-

Risipeni 

38.  Veratrum nigrum R, LRR MNB Cărăcuşeni, RNS Rosoşeni, RNS Şaptebani, 

RNS Ocniţa, RNS Stânca, RNS Pociumbeni, RNPM 

Rădoaia, RP Rudi-Arioneşti  

39.  Vitis sylvestris CRRM  MNGP Defileul Duruitoarea, RP Teţcani 

Specii de animale 

1.  Accipiter gentilis LRE, CWash., 

CBerna, CBon   

MNB Cărăcuşeni, RNS Rosoşeni, RNS Lucăceni 

2.  Accipiter nisus  LRE, CWash., 

CBerna, CBon  

RNS Rosoşeni 

3. A Anas crecca LRE, CBerna, CBon MNGP Stânca Mare 

4.  Ardea cinerea Cberna AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Cubolta) 

5.  Ardea purpurea CRRM, CRR, LRE, 

Cberna 

AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

6.  Bombina bombina CRRM, CBerna, DH AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut, r. Cubolta) 

7.  Bombina variegata CRRM, CRR, LRE, 

CBerna, DH 

RP c.g.p. Lopatnic 

8.  Bufo bufo CRRM, CRR, LRE, 

Cberna 

RP Teţcani 

9.  Capreolus capreolus 

 

CRR, LRE MNB Călineştii Mici, RNS Rosoşeni, RNS Şaptebani, 

RNS Băxani, RNS Climăuti, RNS Stânca, RNS 

Mestecăniş, RNS Lucăceni, RNPM Rădoaia, RP Rudi-

Arioneşti, RP Teţcani, RP Feteşti, RP Zăbriceni, RP 

Izvoare-Risipeni 
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10.  Ciconia ciconia CRRM, CRR, LRE, 

CBerna, CBon 

AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

11.  Ciconia nigra  CRRM, CRR, CRU, 

LRE, CWash., 

CBerna, CBon, DH 

AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

12.  Crex crex CRRM, CRR, LRE, 

CBerna, DH 

AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

13.  Cygnus olor CRRM, LRE, 

CBerna, CBon, DH 

AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

14.  Coronella austriaca CRRM, CRR, CRU, 

CBerna  

RNS Şaptebani, RNS Băxani, RNS Lucăceni, RNPM 

Rosoşeni, RNPM Cernoleuca, RP Teţcani   

15.  Dryocopus martius CRRM, CBerna RNS Pociumbeni, RP Izvoare-Risipeni 

16.  Felis silvestris CRRM, CRR, CRU,  

LRE, CWash., 

CBerna  

MNB Rudi-Gavan, RNS Şaptebani, RNPM Rosoşeni, 

RNPM Cernoleuca, RP Teţcani, RP La Castel, RP 

Suta de Movile  

17.  Helix pomatia CBerna  RNS Şaptebani, RNS Băxani, RNS Climăuti, RP 

Rudi-Arioneşti, RP Teţcani, RP Izvoare-Risipeni, 

AMM 

18.  Hyla arborea CRRM, RBR, ERL, 

CBerna, HD 

MNB Rudi-Gavan, RNS Climăuti, RNPM Rosoşeni 

RNPM Cernoleuca, RP Teţcani, RP Suta de Movile 

19.  Lacerta agilis ERL, CBerna, DH MNGP Stânca Mare, MNGP Defileul Varatic, RP 

Teţcani, RP c.g.p. Lopatnic, AMM 

20.  Lacerta viridis RBU, ERL, CBerna, 

DH  

MNGP Stânca Mare, MNGP Defileul Duruitoarea, 

MNGP Defileul Varatic, MNB Călineştii Mici, RNS 

Şaptebani, RP Teţcani, RP Feteşti, RP La Castel, RP 

Suta de Movile, RP c.g.p. Lopatnic 

21.  Lucanus cervus CRRM, CRU, LRE, 

CBerna, DH 

RNS Băxani, RNPM Rădoaia, RP Rudi-Arioneşti  

22.  Lutra lutra CRRM, CRR, CRU, 

LRE, CWash., 

CBerna, DH 

MNB Rudi-Gavan 

23.  Martes martes CRRM, CRR, LRE, 

Cberna 

RNS Pociumbeni, RNPM Cernoleuca, RP Teţcani, RP  

Izvoare-Risipeni  

24.  Meles meles LRE, CBerna MNB Rudi-Gavan, RNS Rosoşeni, RNS Băxani, RNS 

Mestecăniş, RNPM Rădoaia, RP Rudi-Arioneşti, RP 

Teţcani, RP Feteşti, RP Zăbriceni, RP Suta de Movile 

25.  Morimus funereus CRRM,  CRU, DH RNS Şaptebani 

26.  Mustela erminea CRRM, CRR, CRU,  

LRE, CWash., 

Cberna 

MNB Rudi-Gavan  

27.  Natrix natrix LRE, CBerna  RP Teţcani, RP c.g.p. Lopatnic 

28.  Oryctes nasicornis CRRM  MNGP Defileul Duruitoarea, RNS Şaptebani, RNS 

Pociumbeni 

29.  Papilio machaon   CRU, LRE MNGP Defileul Duruitoarea, MNB Rudi-Gavan 

30.  Pelobates fuscus CRRM, CBerna, DH AMM Sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (r. 

Răut) 

31.  Picus viridis  CRRM, ERL, CBerna MNB Lipnic 

32.  Rana dalmatina CRRM, CRR, CRU, 

LRE, CBerna  

RP Teţcani, RP Feteşti, RP Zăbriceni, RP La Castel, 

RP c.g.p. Lopatnic 

33.  Rana temporaria CRRM, CRR, CRU, 

LRE, CBerna 

MNB Rudi-Gavan, RNS Mestecăniş, RP Teţcani  



 

330 

 

34.  Satanas gigans CRRM, CRU RP Suta de Movile 

35.  Spermophilus suslicus CRRM, LRE, 

CBerna, DH 

MNGP Defileul Varatic 

36.  Saturnia pyri CRRM, CRU, LRE  RNS Pociumbeni, RP Suta de Movile 

Note: R – specii rare pe teritoriul RM; CRRM - Cartea Roşie a RM; LRR - Lista Roşie a României; 

CRR - Cartea Roşie a României; CRU - Cartea Roşie a Ucrainei;LRE - Lista Roşie a Europei; CWash. - 

Convenţia Washington; CBern - Convenţia Berna; CBonn - Convenţia Bonn; DH – Directiva Habitate. 

CONCLUZII: 

1. Ariile naturale protejate de stat asigură conservarea resurselor naturale, contribuind, astfel, la 

menţinerea echilibrului ecologic în Regiune.  

2. De rând cu conservarea elementelor valoroase specifice categoriilor de protecţie, ariile protejate din 

Regiune asigură condiţii favorabile pentru o diversitate bogată de specii de plante şi animale. 39 specii 

de plante şi 36 de animale sunt specii rare, protejate la nivel naţional şi internaţional, printre acestea 26 

specii de plante şi 25 specii de animale se regăsesc în Cartea Roşie a Republicii Moldova. 
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