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ISTORIA CERCETĂRII FLOREI ŞI VEGETAŢIEI SINANTROPE A
REPUBLICII MOLDOVA ŞI A TERITORIILOR LIMITROFE
Mihai MÂRZA, Natalia BURACINSCHI,
Vladislav GRATI, Eliza MÎRZA, Iulian MAMAI
Universitatea de Stat din Moldova
În baza analizei de retrospectivă s-a constatat că flora şi vegetaţia sinantropă a Republicii Moldova şi, parţial, a
teritoriilor adiacente poate fi delimitată în următoarele etape evolutive:
1. Etapa de iniţiere, cuprinsă între prima jumătate a sec. XVI şi prima jumătate a sec. XIX. Au fost publicate listele
speciilor de plante din limitele anumitor teritorii geografice sau administrative.
2. Etapa cercetărilor fizico-geografice, cuprinsă între anii 60 ai sec. XIX şi anii 20 ai sec. XX. Cercetările floristice
erau completate cu investigaţii fitogeografice.
3. Etapa cercetărilor ecologo-fitocenologice, declanşată mai pronunţat de la mijlocul sec. XX – este etapa actuală.
Se manifestă prin realizarea în cercetări a metodelor floristice, fitogeografice şi ecologice.
Cuvintele-cheie: floră sinantropă, vegetaţie, cercetări ştiinţifice, specii adventive, buruieni, geobotanist, asociaţii
vegetale, biotopuri degradate, fitocenoză, migraţie, plante ruderale, plante segetale.
SYNANTHROPIC FLORA AND VEGETATION OF MOLDOVA AND NEIGHBORING AREAS
RESEARCH HISTORY
Based on retrospective analysis was found that synanthropic flora and vegetation of Moldova and partly adjacent
territories can be divided into the following stages of evolution:
1. Initiation step, from the first half of the XVI century – first half of the XIX century. Lists of plant species within
certain geographical or administrative areas were published.
2. Physical and geographical research step, from 60s of XIX century and 20s of the XX century. Floristic researches
were completed with phytogeographical investigations.
3. Ecological-phytocenologic research step, triggered more pronounced at mid. XX century – is the current stage.
It manifests through achievement in floristic, phytogeographic and ecological research methods.
Keywords: synanthropic flora, vegetation, scientific research, adventive species, weeds, geobotanist, plant
associations, biotopes degraded, phytocenosis, migration, ruderal plants, segetal plants.

Primele indicaţii privitor la flora şi vegetaţia teritoriului în studiu se datează din secolul XVI [1]. Informaţii
mai ample ce ţin de floră, atât spontană autohtonă, cât şi sinantropă le găsim în lucrările lui Д.Кантемир [100].
Un şir de menţiuni floristice sunt consemnate de către M.Bieberştein [5] şi V.Besser [4], care publică în
limba latină o listă de 1632 specii de plante vasculare „Basarabia cistyroica”. A.Хыждеу în 1836 [158] şi
Ch.Tardent în 1842 [68] de asemenea publică date ample privitor la flora spontană şi cultivată a Basarabiei.
În a doua jumătate а secolului XIX, pentru regiunile din vecinătate C.Ledebour [30] publică noi date
despre componenţa floristică şi repartiţia speciilor sinantrope, acţiune care indisolubil este legată de studiul
florei acestor regiuni în ansamblu. Aici autorul descrie 146 familii, 1139 genuri şi 6853 specii. Această lucrare,
la care au participat şi alţi botanişti germani, precum Feuze, E.Meier, Grisebah, este scrisă în limba latină
şi conţine descrierea şi repartiţia geografică a tuturor speciilor cunoscute. În anul 1883, E.Trautvetter [75]
publică o anexă la „Florai” lui Ledebour, unde sunt incluse 6106 specii (editată în operele colaboratorilor
Grădinii Botanice din Petersburg, vol.8, 1883 şi vol.9, 1884).
Rezultatele cercetărilor de mai mulţi ani ale lui A.Doengingk [24,25] sunt prezentate sub formă de liste
floristice, care însumează 400 specii, dintre care 80 sunt indicate ca buruieni. Tot aici se fac unele indicaţii
fenologice. Autorul este şi unul dintre primii organizatori ai studiilor agronomice în Basarabia. El a elaborat
metode de prelucrare a livezilor, viilor etc. A găsit remedii de luptă contra buruienilor şi dăunătorilor.
E.Lindemann [31] publică lista a 750 specii, majoritatea cărora sunt din împrejurimile oraşului Chişinău.
Autorul enumără şi speciile descrise de Н.Срединский [155], A.Doengingk [25,26] şi de alţi botanişti.
Rezultatele cercetărilor, realizate anterior, pe parcursul a cca 30 de ani, sunt generalizate de către V.Besser
în 1822 [4], care publică lista a 1606 specii de plante.
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Materiale floristice fundamentale pentru cunoaşterea florei Basarabiei au fost adunate de către acad.
В.Липский, profesor la Universitatea din Odesa [118,119], şi de Н.Зеленский [98]. Cercetând partea de sud
a Basarabiei, В.Липский [118] scrie: „Vegetaţia de stepă s-a păstrat aici pe sectoare nu prea mari, pe terenuri
de pământ neutilizate (pante abrupte, râpi etc.)”. Atât în baza cercetărilor individuale, cât şi a studierii critice
a materialelor autorilor precedenţi, a fost editată lista speciilor ce enumără 1200 taxoni, dintre care 136 sunt
plante sinantrope. În această lucrare, care nu şi-a pierdut actualitatea până în prezent, autorul pune în discuţie,
pentru prima dată, legăturile floristice ale diferitelor teritorii. În altă lucrare [119] В.Липский include rezultatele cercetărilor, anexele la prima publicaţie, şi informaţii concise despre plantele din judeţul Orhei, colectate
de către V.A. Bezvali.
Un aport important în studierea florei Basarabiei aparţine botanistului Н.Зеленский [98], care, din însărcinarea Consiliului de gubernie al Basarabiei, a studiat în 1880 învelişul vegetal al Basarabiei de Sud. În eseul
„Отчет о ботанических исследованиях Бессарабии” autorul indică următoarele specii de buruieni: Canabis
sativa, Cuscuta europaea, Conyza canadensis, Euclidium syriacum, Lepidium perfoliatum, Matricaria
chamomilla, Oenothera biensis, Setaria italica, S. verticillata, S. viridis. O parte din ierbarul colectat de el de
pe teritoriul Basarabiei se păstrează în colecţiile ierbarului Grădinii Botanice (Institutului) a AŞM, în care
sunt expuse un şir de specii sinantrope.
Date floristice şi paleobotanice ample şi sigure sunt cuprinse în lucrările remarcabile ale botanistului
И.Шмальгаузен [170,171]. La întocmirea primei lucrări el a folosit şi materialul ierbarizat de către Eismond.
Aici, pentru Basarabia se indică 253 specii de plante sinantrope, indigene şi adventive. Printre acestea amintim:
Beckmania eruciformis, Diplotaxis muralis, Dracocephalum moldavica, Euclidium syriacum, Geranium
pyrenaicum, Hibiscus trionum, Kochia scoparia, Lepidium draba, Lycium barbatum, Myagrum perfoliatum,
Orobanche ramosa, Physalis alkekengi, Rapistrum perenel, Tragus racemosusl, Tribulus terrestris, Vicia
pannonica, Xanthium spinosum, Zygophyllum fabago. În cea de a doua lucrare [171] И.Шмальгаузен
enumără, pentru Basarabia de Sud, 207 specii segetale şi ruderale, printre care mai răspândite sunt: Abutilon
avicennae, Artemisia absinthium, Avena fatua, Campanula rapunculoides, Centaurea cyanus, Ceratocarpus
arenarius, Chenopodium album, Cynodon dactylon, Fumaria officinalis, Heracleum sibiricum, Medicago
falcata, Papaver rhoeas, Peganum harmala, Rapistrum perenne, Stellaria graminea, Thlaspi perfoliatum,
Viccia pannoica etc. Ca plante sălbatice pentru Basarabia se indică: Amaranthus albus, A.blitum, A.retroflexus,
Datura stramonium, Hyoscyamus niger, Oenothera bienis, Oxalis stricta. Autorul consideră că aceste specii
sunt pe deplin naturalizate în Rusia de Mijloc şi în cea de Sud. Ca obişnuite, neconstatându-se adventivitatea
lor, se enumeră: Erigeron acer, Panicum capillare, P.milliaceum, Xanthium strumarium etc. Ca plante rare
sunt indicate: Cuscuta breviflora, Hyoscyamus albus, Kochia scoparia, Physalis alkekengi.
Majoritatea lucrărilor editate în sec. XIX, privind studierea lumii vegetale a Basarabiei, poartă un caracter
local şi exclusiv floristic, iar listele erau prezentate fără indicarea localităţilor de colectare şi cu unele erori
de determinare. La sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, în perioada valorificării terenurilor de stepă şi
extinderii suprafeţelor arabile, apare necesitatea studierii buruienilor, cu scopul combaterii lor numerice în
cadrul culturilor. În 1904 ia fiinţă la Chişinău „Societatea basarabeană de ştiinţe naturale”, cu o secţie de
ştiinţe agricole. În această perioadă se organizează staţii experimentale ale Societăţii basarabene de ştiinţe
naturale, unde se studiază dăunătorii şi buruienile culturilor agricole. Lucrările ştiinţifice ale societăţii au
apărut în 9 volume între anii 1906-1917. Tot în această perioadă apar lucrările botanistului Н.Окиншевич
[143, 144]. Printre cele 904 specii identificate de Н.Окиншевич [143] se enumeră şi 144 specii de buruieni.
La sfârşitul lucrării autorul indică un şir de specii noi pentru Basarabia, cum sunt: Brassica eruca (Eruca
sativa), B.tenuifolia (Diplotaxis tenuifolia), Cirsium arvense, C. setosum, Erigeron annus, Polygonum aviculare, P.incanum, P.tomentosum, Senecio jacobaea, Sisymbrium sinapistrum (Sisymbrium altissimum),
Spergula arvensis, Stenactis annua. A doua lucrare semnată de Н.Окиншевич [144] poartă un caracter
botanico-geografic. Aici sunt consemnate principiile de bază, care condiţionează repartiţia învelişului vegetal
de pe teritoriul Basarabiei.
O contribuţie esenţială la cercetarea florei Basarabiei a adus renumitul botanist şi fondator al fitocenologiei genetice И.Пачоский [145-147], care primul a întrodus termenul fitocenologie. Între anii 1898 şi 1922
И.Пачоский a studiat buruienile segetale ale fostei gubernii Herson. Cercetătorul a efectuat excursii botanice
în Codrii Basarabiei, stepa Bălţilor şi plaviile Dunării. Lucrarea lui [145] este dedicată istoriei dezvoltării şi
provenienţei vegetaţiei acestei regiuni, inclusiv a Basarabiei. Aici el demonstrează că flora stepei basarabene
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parţial aparţine silvostepei central-europene, fiind situată la contactul a trei regiuni floristice. Tot aici sunt
cuprinse şi date fragmentare despre istoria şi originea buruienilor aborigene şi adventive. Autorul consemnează „buruienile noastre” (dacă vom exclude din componenţa lor, de exemplu, plantele americane, a căror
pătrundere, fără îndoială, încă nu s-a terminat) sunt formate din elemente foarte vast răspândite, chiar din
vremurile străvechi. Nu este posibilă, însă, o indicare sigură a Patriei acestei multitudini de specii. Şi totuşi,
nu vom greşi, dacă vom privi situaţia în ansamblu, luând în considerare faptul că buruienile (cu excepţia celor
segetale), cele promovate de noi din voinţa sau contra voinţei noastre, precum Agrostemma githago, Centaurea
cyanus, Lolium linicola, L.temulentum, dar şi cele adventive, care de obicei dispar repede după ce au apărut,
prezintă în mod excepţional o serie de elemente locale. În continuare И.Пачоский constată că diversitatea
plantelor, pe care noi le numim buruieni, cresc bine şi în alte condiţii. Ele pot fi considerate specii aborigene.
Drept exemplu poate servi specia Papaver dubium, care creşte destul de abundent prin semănături şi prin
pârloage, dar, în acelaşi timp, creşte şi pe pante calcaroase înerbate şi printre tufişuri. De aceea, И.Пачоский
consideră că acele locuri sunt primare, iar cele din semănături sunt secundare. Referindu-se la speciile:
Alyssum minimum, A.rostratum, Centaurea diffusa, C.scabiosa, C.solstitialis, C.stereophylla, Cephalaria
transilvanica, Eragrosris poaeoides, Euphorbia agraria, E.glareosa, Hierochloa odorata, Lathirus tuberosus,
Linaria biebershteinii, autorul consideră că ele sunt de provenienţă locală, nemaivorbind de speciile genurilor Elytrigia, Salsola etc. În rezultatul cercetărilor efectuate И.Пачоский ajunge la concluzia că din cele mai
răspândite buruieni numai un număr restrâns sunt adventive. Printre acestea se enumeră: Agrostemma githago,
Avena fatua, Datura stramonium, Xanthium sp. Majoritatea buruienilor revin elementelor locale, care au
migrat spre locurile cu covorul vegetal natural degradat sau se află pe cale de degradare. Din elementele
adventive puţin răspândite И.Пачоский enumeră: Amaranthus albus, Centaurea solstitialis, Elymus crinatus,
Hypecoum pendulum, Peganum harmala, Turgenia latifolia, Zygophyllum sp. Autorul consideră că vegetaţia
adventivă preferă, în cea mai mare parte, locurile degradate. Rolul principal în migrarea speciilor aparţine
omului. Plantele adventive, neavând condiţii favorabile, pot deodată să dispară sau să se fixeze pe locuri noi,
fiind considerate în continuare aborigene. Astfel, este foarte greu de a constata caracterul lor adventiv. După
părerea autorului, plantele adventive preferă spaţii specifice de creştere şi consideră, că termenii „buruieni”
şi „adventive” nu trebuie identificaţi, fiindcă nu toate speciile de buruieni sunt adventive, precum nu toate
speciile adventive devin buruieni.
În lucrările ştiinţifice ale Societăţii basarabene de ştiinţe naturale И.Пачоский a publicat rezultatele cercetărilor floristice, în care se citează lista speciilor compusă din 841 denumiri, inclusiv buruienile [146]. Printre
cele mai agresive autorul aminteşte: Avena fatua, A.persica (A.ludoviciana), Elytrigia repens, Hierochloë
odorata, Salsola australis, Setaria sp., Sinapis arvensis, Sonchus arvensis.
În aceeaşi lucrare И.Пачоский consemnează caracterul adventiv al speciei Spergula arvensis, care pentru
prima dată a fost descrisă pentru Basarabia de către Н.Окиншевич. Neluând în considerare faptul că lucrarea
poartă un caracter floristic, autorul expune aici şi unele date despre vegetaţie. И.Пачоский este primul geobotanist, care a schiţat compoziţia floristică a principalelor asociaţii vegetale din Basarabia [148]. Cercetând
compoziţia taxonomică a florei Basarabiei, remarcă faptul că ea este compusă, în cea mai mare parte, din
forme caracteristice Europei de Vest. Însă, în partea sudică a Basarabiei găsim şi elemente estice. În continuare autorul scrie: „Minunatei flore basarabene trebuie să i se acorde atenţie deosebită, întrucăt este o floră
foarte originală”.
Privitor la vegetaţia Basarabiei, autorul consideră că învelişul natural al Basarabiei este constituit din
două tipuri principale: de stepă şi de pădure, iar celelalte tipuri de vegetaţie sunt reprezentate sub formă de
pete neînsemnate în partea de sud a ţării. În continuare И.Пачоский scrie: „Basarabia, cu excepţia părţii sale
de nord-vest, care se mărgineşte cu Bucovina, reprezintă o ţară de stepă la extrema de sud şi de silvostepă în
restul teritoriului”. Tot în această lucrare И.Пачоский descrie parţial şi flora sinantropă. În acest context
autorul menţionează: „În timpul de faţă, aşa-numita vegetaţie sinantropă (buruieni), compusă în majoritate
din plante necaracteristice (netipice) sau în genere puţin adaptate să formeze asociaţii compacte şi constante,
ocupă în Basarabia orice teritoriu în care omul manifestă o activitate sporită, teritoriu destul de vast”. Neavând
intenţia de a cerceta în mod special flora sinantropă a Basarabiei, autorul se referă la cele mai dăunătoare
buruieni din regiune, printre care enumără: Avena fatua, Salsola australis, Setaria glauca etc.
Privitor la biologia unor specii, И.Пачоский remarcă: „Avena fatua şi A.persica îşi împrăştie seminţele
înaintea colectării culturilor agricole şi de aceea ele se acumulează sub formă de rezerve mari în sol; Sonchus
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arvensis – această plantă perenă, la care, ca factor de inundare a terenurilor servesc nu seminţele, ci sistemul
radicular; Setaria viridis – răspândită în partea de sud a Basarabiei, iar S.glauca – în cea de nord; Centaurea
cyanus este caracteristicа pentru centrul Rusiei (în Basarabia creşte doar la nord)”.
Aproape în aceeaşi perioadă mai apar două lucrări ale lui И.Пачоский [147,149], la care a colaborat şi
botanistul farmacist Gh.Grinţescu, general-farmacist – şef al Armatei Române, aflat atunci la Odesa. Chiar
dacă aceste lucrări sunt consacrate guberniei Herson, autorul, ignorând frontierele administrative, include
aici şi unii reprezentanţi ai florei Basarabiei. Speciile caracteristice pentru acest teritoriu sunt însoţite de
notiţe, în care se arată deosebirile lor de formele tipice. И.Пачоский (citat după [149]) a publicat date despre
adâncimea sistemului radicular la câteva specii de buruieni, precum Cirsium arvense (circa 6 m), Euphorbia
waldsteinii (3 m), Reseda lutea (3 m) etc. Buruienile cu sistem radicular profund rezistă mai bine la secetă,
exercitând o influenţă pronunţat negativă asupra plantelor de cultură. La Odesa se păstrează un ierbar cu cca
800 specii de plante (din cele 1733 specii culese în Basarabia).
Date despre buruieni găsim şi în lucrarea lui Л.Берг [79]. În ea autorul scrie: „Cel mai des sunt înburuienite plantaţiile agricole cu următoarele specii: Avena fatua, A.persica, foarte asemănătoare cu A.sativa. Ele
cresc pe lanurile de grâu de primăvară, iar în cele de toamnă aproape că nu se întâlnesc. Un alt bici pentru
plugari este susaiul, mai puţin dăunătoare: muştarul-de-câmp, neghina, rogaciul”. De menţionat că ultima
specie aproape că nu se întâlneşte pe teritoriul Moldovei de astăzi.
Lucrări importante, consacrate studierii florei şi vegetaţiei sinantrope, aparţin botanistului rus A.Мальцев,
care primul a formulat noţiunea de buruieni. În lucrarea sa [120] se conţin date despre apariţia în Basarabia
a speciei Cuscuta arvensis, plantă de origine americană, adusă mai întâi în Rusia, cu seminţele de trifoi şi
lucernă.
În perioada 1918-1940, dintre botaniştii români care au cercetat şi publicat date despre flora şi vegetaţia
Basarabiei un aport deosebit revine savantului T.Săvulescu, care împreună cu T.Rays au efectuat, în decurs
de 7 ani, începând cu anul 1917, un şir de excursii în spaţiul dintre Prut, Nistru şi Dunăre. Ca rezultat au fost
colectate peste 25000 foi de ierbar, care au servit bază pentru editarea unor lucrări capitale [65], în care,
printre cele 608 specii de plante vasculare amintite se enumeră 121 specii de buruieni. Din numărul total de
specii, 90 sunt noi pentru această provincie, inclusiv 10 specii de buruieni, şi anume: Adonis wolgensis,
Amaranthus hibridus, Atriplex tatarica, Chenopodium filicifolium, Ch.murale, Euphorbia chamaesyce,
E.falcata, E.humifusa, Phalaris canariensis, Raphanus raphanistrum. Autorii au înregistrat pentru prima
dată exemplare sălbăticite de Panicum capillare şi Canabis sativa. Monografia publicată ceva mai târziu în
limba germană [66] poartă un caracter botanico-geografic, în care se descriu 929 specii de plante vasculare,
printre care sunt citate 358 specii de plante sinantrope. Valoros în această lucrare este faptul că autorul delimitează plantele sinantrope din regiunea de stepă a Basarabiei în două grupe: ruderale şi segetale. Pentru cele
ruderale, autorul menţionează că ele se întâlnesc în limita aşezărilor umane, în majoritate fiind plante anuale.
Cea mai mare parte din aceste specii s-au naturalizat, fiind componente ale asociaţiilor primare (neruderalizate).
Unele dintre aceste specii sunt adventive. Referindu-se la acest grup de plante, T.Săvulescu le consideră
sinantrope şi le împarte în mai multe categorii, precum: apofite, arheofite, neofite şi ergaziofite.
Dintre aceste grupe mai numeroase erau apofitele cu 85 de specii, fiind urmate de ergaziofite – 10 specii,
apoi de neofite şi arheofite cu câte 10 şi 5 specii, respectiv.
În continuare, T.Săvulescu caracterizează flora segetală a raionului de studiu. În acest context menţionează:
„Apariţia celor mai multe plante segetale este legată de prelucrarea solului şi de curăţarea necalitativă a seminţelor. În Basarabia solul rar se ară şi astfel bulbii şi rizomii au condiţii prielnice pentru dezvoltare”. Este
important faptul că autorul prezintă lista speciilor ce indică elementul floristic şi elaborează raionarea botanicogeografică a Basarabiei, cu prezentarea hărţii vegetaţiei. Conform acestor materiale, covorul vegetal al Basarabiei este constituit din două formaţii: de pădure şi de stepă, care sunt reprezentate prin diferite varietăţi.
Stepa şi pădurea se interpătrund aproape peste tot, chiar şi în centrul teritoriului, unde predomină pădurile.
Zona de stepă şi pădure este întreruptă pe alocuri de insule nu prea mari, ocupate de vegetaţie arenicolă,
pietrofită sau palustră. И.Пачоский şi T.Săvulescu la fel consideră că, în urma acţiunii antropice, în Basarabia
aproape că au dispărut stepele, iar pădurile şi-au micşorat cu mult spaţiile. Din punct de vedere botanicogeografic, Basarabia nu formează o regiune aparte, dar este legată de teritoriile adiacente: raioanele de stepă –
cu raioanele de vest ale Rusiei, iar cele de pădure – cu Europa Centrală. Pentru Basarabia, T.Săvulescu
distinge trei provincii: 1) Provincia Dacică – partea de vest a Basarabiei, situată între Prut şi frontiera de est a
87

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.6(76)
Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”

ISSN 1814-3237

ISSN online 1857-498X

p.84-97

răspândirii fagului; 2) Provincia Sarmatică – situată la est de la prima, până la Nistru; 3) Provincia Palepontică –
ocupă sudul Basarabiei şi se mărgineşte la nord cu litoralul de nord al fostei Mări Pontice (aproximativ linia
Cahul-Tighina), de stepele tipice din preajma Mării Negre.
Referitor la răspândirea asociaţiilor de stepă, T.Săvulescu scrie: „La sud Basarabia este ocupată de stepa
Bugeacului, înlocuită fiind în centrul ţării de o zonă de pădure, iar mai spre nord de această zonă este situată
a doua regiune de stepă – stepele Bălţului şi ale Hotinului, care se întind până la nordul Hotinului, trecând în
Bucovina Basarabeană. În limitele zonei de stepă, pădurea poartă un caracter de silvostepă”.
Caracterizând în general vegetaţia Basarabiei, T.Săvulescu o numeşte silvostepă de tip podolic, ca fiind
un amestec dintre formaţia de stepă şi silvostepă. Mai vechi tip de vegetaţie autorul consideră stepa, pădurea
fiind formaţie ceva mai tânără, cuceritoare, în trecut, a nemărginitelor spaţii stepice.
Pentru flora Basarabiei, T.Săvulescu şi C.Zahariadi [67] indică pentru prima dată următoarele specii de
buruieni: Chenopodium hybridum var. typicus f. glandulosum, Ch. vulvaria var. mycrophyllum, Eragrostis
cillianensis, Linaria ruthenica, Phleum paniculatum, Sorgum halepense, Xanthium italicum, X.orientale,
var. canadense, var. echinatum, var. italicum, var. macrocarpum, var. longirostris, var. glabratum, var.
divergens.
Contribuţii esenţiale la studierea florei sinantrope aparţin profesorului de la Facultatea de Agronomie din
Cluj I.Prodan, care în 1939 publică o lucrare [58] dedicată plantelor de cultură şi buruienilor de pe teritoriul
României şi al Basarabiei, în care se conţin şi informaţii cu privire la istoria şi originea plantelor sinantrope.
Autorul menţionează că Melissa officinalis, Mentha, Calendula officinalis, Atriplex hortensis au fost introduse în perioada preromanică, la începutul formării poporului român. În continuare, se remarcă faptul că cca
130 specii au fost importate în ultimele două secole, printre care multe de provenienţă americană, sud-africană
şi est-africană. Un şir de specii au fost introduse în cultură de către turci, iar astăzi cresc sălbăticite, precum
Peganum harmala. Autorul abordează şi problema distribuţiei plantelor ruderale şi segetale, menţionând
aici că „Plantele ruderale şi segetale, fie ele oricât de comune, sunt supuse legilor distribuţiei geografice.
Numărul scade sau creşte în dependenţă de creşterea sau scăderea temperaturii. În ţinuturile cu temperatură
mai ridicată, aşa cum este Basarabia, numărul speciilor, de obicei, scade, iar în Transilvania şi în Moldova,
unde temperatura e mai scăzută, numărul lor creşte. Sporirea lor mai depinde şi de compoziţia solului, în
loese şi nisip ele crescând destul de bine, iar într-un pământ gunoiat şi umed – şi mai bine”. În continuare,
indică buruienile segetale ce cresc în semănăturile de grâu, orz, grâu şi orz şi secară, trifoieşuri şi lucernişuri,
sparcetă, in, cânepă, tutun, sfeclă, pepeni, prăşitoare, grădini, vii, pepeniere, parcuri. În continuare, autorul
prezintă conspectul florei ruderale şi segetale din cuprinsul Ţării Româneşti, care enumără 146 specii ruderale
şi 338 specii segetale.
Un interes deosebit în această lucrare prezintă clasificarea plantelor adventive în dependenţă de timpul migrării lor pe spaţiul românesc. Autorul consideră ca Arheofite: Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis,
Xanthium spinosum; Neofite: Amaranthus albus, A.hybridus, Ambrosia artemisiifolia, Capsella rubella,
Erigeron canadensis, Euphorbia chamasyce, E.humifusa, E.maculata, E.peplus, Fumaria parviflora, Galinsoga
ciliata, G.parviflora, Cyclachaena xanthiifolia, Lepidium graminifolium, Chamomilla suaveolens, Oenothera
bienis, Rudbeckia hirta, Sycios angulatus, Xanthium italicum; Ergaziofite: Avena sativa, Helianthus annus,
H.tuberosus, Inula helenium, Kochia scoparia, Phalaris canariensis, Rudbeckia lacinata, Secale cereale,
Setaria italica.
În fine, descrie două asociaţii: una din Vechiul Regat, iar a doua – din Transilvania (Hordietum murini
şi Cardietum acanthoides). În lista speciilor se indică, pentru prima dată, specia adventivă Cyclachaena
xanthiifolia Fresen.
Lucrări cu informaţii succinte sau mai amănunţite, dar extrem de valoroase despre buruienile dăunătoare
semănăturilor, fâneţelor, pajiştilor, conţinând şi date etno-botanice privitor la flora Basarabiei, au publicat şi
alţi botanişti români, cum sunt Z.Panţu [55], A.Borza [9,10], E.Ţopa [70,71], A.Aravat [2], A.Timuş [69],
A.Buia [12].
Între anii 1933 şi 1940 Facultatea de Agronomie a Universităţii din Iaşi a funcţionat la Chişinău, unde au
activat şi au publicat lucrări, privitor la flora Basarabiei, prof. I.Bujurean [13-17] şi alţi botanişti.
După cel de-al Doilea Război Mondial în cercetarea florei spontane şi sinantrope a R.Moldova s-au încadrat
destul de activ atât specialiştii de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, cât şi de la instituţiile de învăţământ
din republică.
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В.Андреев indică în lucrarea consacrată plantelor spontane folosite în alimentaţie [78] un şir de plante
sinantrope ruderale şi segetale. Printre acestea se enumeră: Aegopodium podagraria, Atriplex hortensis,
Chenopodium album, Cichorium inthybus, Heracleum sphondylium, Humulus lupulus, Malva negletca,
Phragmites australis, Sonchus sp., Taraxacum officinale, Tusilago farfara, Urtica dioica, U.urens.
В.Кононов separat şi în colaborare cu В.Шаларь, Г.Шабанова şi alţii au publicat un şir de articole [102110].
T.Гейдeман, consacrat cercetător al florei şi vegetaţiei, în lucrarea sa capitală [81], din cele 2227 specii
vasculare spontane şi adventive semnalează 430 specii ca plante sinantrope necultivate, indicate şi în alte
publicaţii consacrate temei abordate [82-90].
Privitor la particularităţile corologice şi ecologice ale plantelor sinantrope necultivate un interes deosebit
prezintă publicaţiile elaborate de: Т.Гейдeман, Л.Николаева [91], Т.Гейдeман, М.Харакоз [92], Т.Гейдeман,
М.Космодемянская şi Л.Пожарисская [93], Т.Гейдeман, Л.Витко [94], Т.Гейдeман, Г.Симонов [95],
Т.Гейeдеман, А.Райлян [96]. În lucrarea autorilor Т.Гейдeман, Л.Николаева [91] un capitol special este
consacrat buruenilor, pe care, după locul de trai, le divizează în următoarele grupe:
1. De arături (segetale), care îmburuienează cuturile agricole, inundând haturile, pârloagele;
2. De terenuri degradate (ruderale), ce cresc în localităţi, terenuri degradate, în lungul căilor de comunicaţie.
3. Buruienile ce vegetează pe terenuri naturale degradate, prin liziere, lunci, terenuri de stepă, pe care se
înfăptuieşte un păşunat intensiv;
4. De grădini (olearacee), care cresc în majoritate prin grădini pe suprafeţe ameliorate şi cu surplus de
umezeală;
5. De livezi (horticole), care se situează pe terenuri prost lucrate din livezi şi vii.
După provenienţa lor, le împart în două grupe:
1. Apofite – reprezentanţii florei locale, care migrează din habitatele lor naturale pe terenuri cultivate şi
cele degradate antropic. Ele se împart în: a) apofite stabile, care se dezvoltă printre plantele de cultură mai
bine şi mai abundent decât în grupările naturale; b) apofite nestabile, care sunt rămăşiţe ale grupărilor vegеtale naturale şi care s-au păstrat în plantaţii numai în primii ani după valorificare.
2. Antropofite – plante străine florei locale (celei adventive), care au fost importate de către om din alte
regiuni ale Terrei.
Autorii Л.Николаева şi Т.Гейдеман consideră că apofitele alcătuiesc 65% din numărul total de buruieni,
dintre care 7% sunt pe larg răspândite, 19% – limitat, 9% se întâlnesc rar. După modul de viaţă, predomină
anualele – 70%, bianualele – 18% şi perenele – 12%. Aproximativ aceeaşi corelaţie se observă şi la speciile
adventive.
După timpul şi perioada de înflorire, speciile aborigene se împart în două grupe: cu perioadă de înflorire
scurtă – 1-2 luni (primăvara şi în prima jumătate a verii) şi cu perioada de înflorire îndelungată, adică 3-4
luni (de la mijlocul verii până la mijlocul toamnei). În linii generale, predomină speciile cu înflorire şi fructificare îndelungată (3-4 şi chiar 5 luni).
În această lucrare este menţionat şi faptul că cele mai bogate în buruieni sunt culturile de prăşitoare, prost
lucrate (floarea-soarelui, porumbul), la fel şi grădinile, livezile, viile, unde se întâlnesc 54 specii de buruieni,
dintre care 35 sunt anuale. Acestea nu sunt legate de o cultură anumită, dar migrează de la un teren la altul.
Se enumără 27 specii antropofite, imigrate pe teritoriul R. Moldova din alte regiuni.
În componenţa floristică a comunităţilor vegetale de luncă din R. Moldova A.Пожарисская [151] a identificat 877 specii de plante ierboase, dintre care 132 specii sunt buruieni, în temei specii întâmplătoare.
И.Молькова [121] accentuează că în R.Moldova vegetează 14 specii ale genului Chenopodium (neluând
în considerare Ch.ambrosoides, care se cultivă, iar Ch.murale este cunoscut numai din colectările lui Bujorean
din anul 1937).
În rezultatul cercetărilor reprezentanţilor fam. Poaceae din Republica Moldova Г.Шабанова [159-162] a
identificat peste 150 specii spontane. Componenţa floristică a fost completată cu peste 20 de specii noi. Iar
peste 50 de specii sunt sinantrope, dintre care 11 adventive.
Cercetând structura actuală a pădurilor de gârneţ, Л.Николаева [142] remarcă faptul că în acest tip de
vegetaţie habitează 431 specii, dintre care 181 sunt sinantrope necultivate.
M.Космодемянская [112] pentru vegetaţia de luncă indică în total 213 specii, dintre care 68 sunt considerate buruieni.
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Lucrări monografice, susţinute apoi ca teze de doctorat, consacrate unor genuri sau familii din flora
R. Moldova cu indicarea şi speciilor de buruieni, au fost elaborate de către autorii lucrărilor [3,27,52,76,97,
99, 111,115,122,150,153,169].
Gh.Postolache face în [56] o generalizare a tuturor datelor despre vegetaţia ruderală şi segetală din
R. Moldova. Autorul consideră că în prezent flora ruderală şi segetală a R. Moldova constă din 354 specii,
care fac parte din 196 genuri şi 43 familii.
Г.Постолаке и А.Истратий [152] prezintă o listă de 108 specii de plante vasculare, dintre care 80% sunt
buruieni, ceea ce atestă o degradare avansată a covorului vegetal.
Studiind componenţa floristică şi spectrul de parazitare a speciilor de cuscută din flora Basarabiei, S.Nistor
şi A.Negru [94] conchid că familia este reprezentată prin 12 specii (5,1% din numărul total de specii existente
pe Terra).
O contribuţie considerabilă la cercetarea florei şi vegetaţiei riverane din stânga Prutului aparţine autorilor
T.Burac şi D.Mititelu [18-22], care au înregistrat peste 20 de specii noi pentru zona în studiu. Din numărul
total de specii (1034) înregistrate aici cca 50% sunt sinantrope, ceea ce denotă gradul majorat de presiune
antropică asupra covorului vegetal din lunca Prutului.
Cercetări asupra particularităţilor biologice şi fenologice ale buruienilor de carantină şi ale plantelor parazite au efectuat И.Брайко şi Н.Райлян [80]. Se indică 14 specii de carantină, dintre care până în prezent pe
teritoriul R. Moldova au fost identificate trei.
Valoroase informaţii despre rămăşiţele plantelor din săpăturile arheologice se conţin în lucrările cu caracter
paleoetnobotanic publicate de З.Янушевич [172,173].
Sugestii şi concepţii originale cu privire la istoricul geologic şi originea florei şi vegetaţiei regiunii în studiu sunt expuse în lucrările lui A.Негру [140,141]. În ele se menţionează că în Floreşti, Cubolta, Cuconeştii
Vechi etc. au fost identificate în săpăturile aşezărilor tripoliene (mileniile IV şi III î.e.n.) seminţele următoarelor
specii de buruieni: Amaranthus retroflexus, Brassica campestris, Cuscuta campestris, Datura stramonium,
Glaucium corniculatum, Polygonum aviculare, Sinapis arvensis, Solanum nigrum. În aceste lucrări se pune
la îndoială adventivitatea unor specii, cum ar fi Amaranthus retroflexus ş.a., inclusiv a unui şir de specii actualmente sinantrope.
Remarcabil este faptul că, începând cu anii 60 ai sec. XX, în R. Moldova s-au declanşat activităţi de utilizare a metodelor chimice de combatere a buruienilor, deseori fără a se lua în considerare acţiunea lor negativă asupra componenţilor biocenozelor. În legătură cu folosirea intensivă a substanţelor toxice în ultimii 2030 de ani ai secolului trecut s-a majorat considerabil numărul cercetărilor şi publicaţiilor cu privire la combaterea buruienilor prin intermediul erbicidelor. Această problemă este reflectată în surse speciale, discuţia
asupra cărora nu intră în competenţa noastră. Noi vom apela doar la unele dintre ele.
Lucrări mai valoroase consacrate cercetărilor şi combaterii pe cale chimică a buruienilor din diferite culturi în R.Moldova sunt indicate în [101,115,116,156,157] ş.a. Сonform rezultatelor obţinute de Г.А. Филиппов
[156,157] (citat în [117]), pe teritoriul R. Moldova vegetează 469 specii de buruieni, însă, după cum afirmă
autorul, nu toate se întâlnesc în culturi în fiecare an şi în cantităţi mari.
И.Либерштейн şi Н.Николаева [117] au efectuat cercetări privitor la îmbinarea metodelor agrotehnice
cu cele chimice în combaterea buruienilor din plantaţiile agricole. Autorii afirmă că reduceri considerabile
ale recoltei au loc din cauza îmburuenirii la sfecla de zahăr, plantaţiile pomicole şi viticole şi mai puţin la
porumb şi mazăre. Pierderile anuale ale recoltei, din cauza îmburuienirii, sunt diverse: pentru viţa de vie –
68%, plantaţiile pomicole – 73%, porumb – 46%, mazăre – 37%. În continuare, autorii remarcă faptul că în
plantaţiile de sfeclă de zahăr frecvent se întâlnesc 32 specii de buruieni, de porumb – 42, de mazăre – 23 şi în
livezi şi vii – 28.
Începând cu anul 1981, cercetările noastre au fost efectuate pe întreg teritoriul R. Moldova. O deosebită
atenţie s-a acordat florei sinantrope necultivate, analizei, caracterului şi tendinţelor dezvoltării ei sub influenţa
factorului antropic. Rezultatele cercetărilor au fost publicate într-un şir de lucrări: [23,32-42,47-51,77,113,
114,123-139,154,163-168].
După anul 1918 şi în România cercetările au fost axate pe descrierea grupărilor vegetale şi studiul lor ecologic. Tot în această perioadă s-au efectuat numeroase cercetări asupra florei şi vegetaţiei sinantrope necultivate.
Un rol deosebit în dezvoltarea cercetărilor cu privire la plantele sinantrope necultivate în prima jumătate a
secolului al XX-lea a avut I.Prodan [57-59], ale cărui studii cuprind numeroase date despre plantele sinantrope.
În [60] autorul face o privire de ansamblu asupra întregii flore şi vegetaţii sinantrope necultivate din România.
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În lucrările despre plantele sinantrope necultivate vătămătoare (a semănăturilor, fâneţilor, pajiştilor), I.Prodan,
pe lângă descrierea lor, prezintă şi date despre mijloacele de combatere.
În numeroase lucrări Al.Borza [6-9] se ocupă de plantele sinantrope şi de speciile noi încetăţenite în flora
României. Sunt de menţionat lucrările privitoare la plantele adventive publicate în perioada anilor 1930-1934,
despre Galisoga parviflora, G. aristata, identificate în [28], Echynocystis lobata în [11], Iva xanthiifolia în [10].
Printre lucrările deschizătoare de drum pentru studiul fitogeografic al plantelor sinantrope sunt de semnalat
lucrările lui I.Morariu [43-46]. În anul 1942 autorul susţine teza de doctorat având ca subiect de investigaţie
asociaţiile de plante antropofile din jurul Bucureştilor, cu observaţii asupra răspândirii lor în ţară şi mai ales
în Transilvania. În această lucrare termenul „buruieni” a fost folosit în sens larg, considerându-se că buruieni
sunt atât speciile ruderale, cât şi cele segetale. I.Morariu cercetează plantele antropofile după metodele de
investigaţie ale şcolii fitocenologice de la Zürich-Montpellier, elaborate de Braun-Blanquet.
De menţionat în mod special cercetările cu caracter „fitosociologic” efectuate de către E.Ţopa [70-74],
care, cu prioritate în plan mondial, conturează şi caracterizează unităţi de clasificare de „rang” (nivel) superior pentru vegetaţia halofitelor. M.Răvăruţ [62-64] studiază flora şi vegetaţia Moldovei, cu includerea celor
mai răspândite plante sinantrope, Gh.Ionescu-Şişeşti [29] descrie cele mai dăunătoare buruieni din culturile
agricole, iar C.Oescu [54] publică mai multe lucrări despre speciile sălbatice de ovăz.
În baza analizei de retrospectivă a rezultatelor obţinute şi elucidate în lucrările publicate până la finele
secolului XX privitor la flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii Moldova şi, parţial, a teritoriilor
adiacente, conchidem că istoricul cercetărilor în contextul consecutivităţii cronologice se delimitează în
următoarele etape evolutive:
1. Etapa de iniţiere şi realizare a cercetărilor pur floristice ale plantelor sinantrope necultivate. Este etapa
cea mai prelungită, fiind cuprinsă între prima jumătate a sec.XVI şi prima jumătate a sec.XIX. Preocupările
specialiştilor se limitau la evidenţierea şi publicarea listelor speciilor de plante din limitele anumitor ţinuturi
geografice sau administrative.
2. Etapa cercetărilor floristico-fitogeografice, cuprinsă între anii 60 ai sec. XIX şi anii 20 ai sec. XX. Cercetările floristice erau completate cu investigaţii fitogeografice, având ca scop evaluarea răspândirii plantelor
sinantrope şi a unor comunităţi vegetale pe teritorii mai vaste în dependenţă de factorii geografici principali.
Etapa include şi încercări de delimitare teritorială în provincii şi districte floristice.
3. Etapa fitocenologică, cuprinsă între anii 1918 şi 1948, este semnificativă prin completarea, extinderea
cercetărilor floristico–fitogeografice cu investigaţii mai complexe ce ţin şi de aplicarea metodelor fitocenologice, aflate în curs de dezvoltare şi delimitatre ca ştiinţă separată – fitocenologia. Concomitent apar studii
ce ţin de ecologia experimentală.
4. Etapa cercetărilor ecologo-fitocenologice, declanşată mai pronunţat la mijlocul sec.XX, este etapa actuală
semnificativă prin efectuarea investigaţiilor complexe şi temeinice realizate în baza metodelor floristice, fitogeografice, fitocenologice şi ecologice. Au fost publicate un şir de monografii, culegeri, manuale etc.
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