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INTRODUCERE

Aria protejată Boguş reprezintă 
o suprafaţă de pădure, atribuită la 
categoria Rezervaţii naturale. A) 
Silvice (Legea privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat. Anexa nr. 
4. //Monitorul Oficial al RM, nr. 66-
68, art. 442 din 16.07.1998). Până 
în prezent nu a fost cunoscută 
compoziţia floristică şi fitocenotică 
a Ariei protejate Boguş. Pentru rea-
lizarea acestui subiect a fost cerce-
tată flora şi vegetaţia Ariei protejate 
Boguş, în scopul aprecierii valorii, 
situaţiei actuale şi elaborării mă-
surilor de optimizare a conservării 
biodiversităţii.

MATERIAlE ŞI METODE 

Aria protejată Boguş reprezin-
tă o suprafaţă de pădure (89 ha) 
cu arborete valoroase de gorun 
(Quercus petraea), stejar (Quer-
cus robur) şi fag (Fagus sylvatica) 
(foto 1,2,3,4), atribuită la categoria 
- ecosisteme forestiere de gorun, 
stejar pedunculat şi fag (Postola-
che, 2002). Se află în cadrul Oco-
lului Silvic Hârjauca, Întreprinderea 
Silvică Călăraşi. Este situată pe un 
versant de stânga de la începutul 
văii râuşorului Hârjauca, afluent al 
râului Ichel. Este amplasat la Sud-
Est de satul Leordoaia, raionul Că-
lăraşi. Se află pe întinsul unui ver-
sant cu altitudinea de 200-355 m. 
Solul este cenuşiu, de pădure.

Aria protejată Boguş a fost cer-
cetată în baza conceptului de cer-
cetare a ariilor protejate elaborat în 
Laboratorul de Geobotanică şi Silvi-

cultură, care cuprinde următoarele 
compartimente: diversitatea arbore-
telor, diversitatea floristică, diversi-
tatea fitocenotică, impacte naturale 
şi antropice, conservarea biodiver-
sităţii şi recomandări privind optimi-
zarea conservării biodiversităţii. Di-
versitatea floristică a fost cercetată 
pe parcursul perioadei de vegetaţie 
prin metoda de itinerar. Plantele mai 
puţin cunoscute au fost ierbarizate. 
Herbarul a fost recoltat, prelucrat şi 
sistematizat conform K. Skvorţov 
(1980). Denumirile plantelor sunt 
date conform C. Cerepanov (1981), 
T. Gheideman (1986) şi A. Negru 
(2008). Pentru fiecare specie s-au 
stabilit forma biologică, elementul 
floristic, indicii ecologici conform V. 
Sanda şi colab.(2003). Diversitatea 
fitocenotică a fost cercetată con-
form metodelor acceptate în dome-
niu (Braun-Blanquet, 1964; Borza, 
Boşcaiu, 1965). Diversitatea arbo-
retelor a fost cercetată conform Gh. 
Postolache (2008).

REzUlTATE ŞI DISCUŢII

Aria protejată Boguş este con-
stituită din comunităţi forestiere. În 
continuare prezentăm diversitatea 
arboretelor, floristică şi cea fitoce-
notică.

Diversitatea arboretelor. După 
origine în aria protejată Boguş au 
fost evidenţiate 3 categorii de arbo-
returi: natural fundamentale, deri-
vate şi artificiale. Sunt arboreturi de 
productivitate inferioară şi mijlocie 
(tabelul 1). 

Arboreturi natural fundamen-
tale. A fost evidenţiat un sungur 

arboret natural fundamental de fag 
cu suprafaţă de 0,5 ha. Vârsta este 
de 110 ani, volumul masei lemnoa-
se constituie 324 m3/ha. (tabelul, 
harta). 

Arboreturi parţial derivate au 
fost înregistrate 10 astfel de arbore-
turi de gorun cu suprafaţa totală de 
45,6 ha. La vârsta de 100 ani arbo-
retele de gorun au volumul masei 
lemnoase de 304-320 m3/ha.

Arboreturi total derivate au 
fost înregistrate 2 astfel de arbo-
returi de stejar pedunculat cu o su-
prafaţă totală de 7,8 ha. La vîrsta 
de 30 ani volumul masei lemnoase 
este de 172 m3/ha.

Arboreturi artificiale. Au fost 
plantate 4 arboreturi de stejar pe-
dunculat şi 2 arboreturi de molid cu 
o suprafaţă totală de 33,1 ha.

Arboreturi artificiale de stejar pe-
dunculat. Au fost plantate 4 arbore-
turi de stejar pedunculat cu o supra-
faţă de 30,4 ha. Sunt arboreturi de 
productivitate mijlocie care la vârsta 
de 30 ani aveau 140-170 m3/ha.

Arboreturi artificiale de molid. au 
fost plantate două arboreturi de mo-
lid (suprafaţa 2,7 ha). Sunt arboreturi 
de productivitate mijlocie care nece-
sită a fi înlocuite cu arboreturi simi-
lare celor natural fundamentale din 
aria protejată, deoarece se usucă.

Diversitatea floristică. În aria 
protejată Boguş au fost evidenţiate 
108 specii de plante vasculare, din-
tre care 17 specii de arbori, 11 spe-
cii de arbuşti şi 80 specii de plante 
ierboase. Comunităţile vegetale din 
aria protejată sunt de tipul celor fo-
restiere.

Arboretul. Este constituit din 17 
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specii de arbori (Acer campestre, 
A. platanoides, A. pseudoplatanus, 
A. tataricum Carpinus betulus, Ce-
rasus avium, Fagus sylvatica, Fra-
xinus excelsior, Malus sylvestris, 
Picea abies, Pyrus pyraster, Quer-
cus petraea, Q. robur, Sorbus tor-
minalis, Tilia cordata, T. tomentosa, 
Ulmus carpinifolia).

În arboretele natural funda-
mentale predomină gorunul (Quer-
cus petraea), stejarul pedunculat 
(Quercus robur) şi carpenul (Car-
pinus betulus). În etajul superior al 
arboretului se află de asemenea 
teiul (Tilia tomentosa, T. cordata), 
frasinul (Fraxinus excelsior) şi cire-
şul (Cerasus avium). În calitate de 
specii însoţitoare în arboret cresc 
Acer campestre, A. platanoides, A. 
tataricum, Populus tremula, Ulmus 
carpinifolia.

Stratul arbuştilor  este consti-
tuit din 11 specii de arbuşti (Cornus 
mas, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaea, 
Euonymus verrucosa, Ligustrum 
vulgare, Sambucus nigra, Staphy-
lea pinnyata, Swida sanguinea, Vi-
burnum lantana. Stratul arbuştilor 
este slab exprimat, deoarece con-
sistenţa arboreturilor este destul 
de mare. Nici o specie din stratul 
arbuştilor nu are o abundenţă sem-

Tabelul 1
Arboretele din Aria protejată boguş

Parc./
sub-
parc.

sup-
rafa-
ţa,ha

altitudine, 
m ts sol tp Categoria arboretului Compoziţia actuală Vârsta D H

vo-
lum, 

m3/ha

Creşt.
m3/ha

63B 0,5 235-260 6254 2223 4311 Natur. fundam. prod. sup. 8Fa2Dt 110 46 29 324 8,7
64a 19,5 200-275 6155 1609 5321 Parţial derivat 4Go3Fr1Te2Ca 100 42 26 320 5,4
63e 2,1 235-300 6155 1609 5321 Parţial derivat 4Go2Fr2Te2Ca 100 42 25 298 6,4
64D 3,2 310-345 6155 1609 5321 Parţial derivat 3Go4Fr2Te1Ca 100 40 26 304 6,2
63D 3,1 200-275 6155 1609 5321 Parţial derivat 4Go3Fr1Te2Ca 100 40 25 311 4,9
65a 10,5 205-270 6155 1609 5321 Parţial derivat 4Go3Fr1Te2Ca 100 42 26 322 5,4
65C 0,3 310-325 6154 1605 5111 Parţial derivat 4Go4Fr2Dt 70 28 22 250 5,1
63a 3,6 210-265 6155 1609 5321 Parţial derivat 3Go2Te4Ca1Dt 60 26 21 249 6,9
63i 2 335-355 6155 1609 5321 Parţial derivat 4Go3Fr1Te2Ca 45 20 18 234 9,1
63K 0,6 345-355 6155 1609 5321 Parţial derivat 1Go5Fr1Te2Ca1Dt 40 18 17 191 8,9
63F 0,7 285-310 6155 1609 5321 Parţial derivat 3Go3Fr1Te3Ca 35 18 16 186 9,6
63C 6,6 210-315 6155 1609 5321 total deriv. de prod. sup. 5St2Fr1Te2Ca 30 18 15 172 10,3
63g 1,2 310-335 6155 1609 5321 total deriv. de prod. sup. 4St2Fr2Te1Ca1Dt 30 18 15 175 10,5
64e 3,3 325-350 6154 1605 5111 Artif.de prod. sup. 5St2Fr1Te2Ca 30 18 15 172 10,3
64F 0,6 315-325 6155 1609 5321 Artif.de prod. sup. 4St2Fr2Te2Ca 30 18 15 177 10,5
64B 13,7 270-345 6155 1609 5321 Artif.de prod. sup. 5St1Fr2Te2Ca 25 14 13 141 9,6
65B 12,8 265-335 6155 1609 5321 Artif.de prod. sup. 5St2Fr1Te2Ca 25 16 13 140 9,5
63H 1,7 285-335 6155 1609 5321 Artif.de prod. sup. 8Mo1Te1Dt 25 20 15 237 16,5
64C 1 285-335 6155 1609 5321 Artif.de prod. sup. 8Mo1Te1Dt 25 20 15 238 16,5
63J 2,3 325-355 6155 1609 5321 Tînar nedefinit 2Go2Fr2Te3Ca1Dt 15 6 3 14 8,1

Harta-schemă a Ariei protejate Boguş (Ocolul silvic Hârjauca)
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nificativă. În plantaţia de molid este 
mult soc. În restul teritoriului abun-
denţa arbuştilor este scăzută. 

Stratul ierburilor include 80 
specii de plante vasculare: Agrimo-
nia eupatoria, Aegopodium podagra-
ria, Ajuga genevensis, Alliaria petio-
lata, Allium ursinum, Anemonoides 

nemorosa, Ane-
monoides ranun-
culoides, Anthris-
cus sylvestris, 
Arctium lappa, 
Arum orientale, 
Asarum europa-
eum, Astragalus 
glycyphyllos, Bal-
lota nigra, Bra-
chypodium syl-
vaticum, Bromus 
inermis, Campa-
nula bononiensis, 
Campanula per-
sicifolia, Campa-
nula trachelium, 
Carex brevicol-
lis, Carex pilosa, 
Cephalanthera 
d a m a s o n i u m , 
Clematis recta, 
Clinopodium vul-
gare, Convallaria 
majalis, Coryda-
lis solida, Cory-
dalius marschalli-
ana, Dactylis glo-
merata, Dentaria 
bulbifera, Daucus 
carota, Epipac-
tes helleborine, 
Erigeron podoli-
cus, Eupatorium 
c a n n a b i n u m , 
Euphorbia amyg-
dalloides, Ficaria 
verna, Fragaria 
vesca, Gagea 
lutea, Gagea pu-
silla, Galeobdo-
lon luteum, Gali-
opsis speciosa, 
Gallium aparine, 
Gallium odora-
tum, Geranium 
phaeum, Gera-
nium robertia-
num, Geum urba-
num, Glechoma 
hirsuta, Hedera 
helix, Humulus 
lupulus, Hyperi-
cum perforatum, 

H. montanum, Inula conyza, Isophy-
rum thalictroides, Lamium purpure-
um, Lathraea squamaria, Lathyrus 
niger, L. aureus, Lilium martagon, 
Lotus corniculatusa, Lythrum vir-
gatum, Melica uniflora, Mercurialis 

perennis, Micelis muralis,Milium ef-
fusus, Neotia nidus avis, Plantago 
lanceolata, Polygonatum latifolium, 
P. multiflorum, Prunella vulgaris, Pul-
monaria officinalis, Ranunculus ca-
subicus, Sanicula europaea, Scilla 
bifolia, Scrofularia nodosa, Sonchus 
arvensis, Stachys sylvatica, Stellaria 
holostea, Urtica dioica, Veronica he-
derifolia, Vincetoxicum hirundinaria, 
Viola hirta, V. rechenbachiana.

Analiza taxonomică. Compo-
ziţia floristică include 108 specii de 
plante vasculare care aparţin la 88 
genuri şi 41 familii. Cele mai nume-
roase familii sunt Lamiaceae – 13 
specii, Asteraceae – 8 specii, Ro-
saceae – 7 specii, Ranunculaceae 
– 6 specii. Restul familiilor includ de 
la 1 până la 4 specii de plante.

Analiza bioformelor. În flora 
Ariei protejate Boguş speciile de 
plante aparţin la 10 bioforme (figura 
1) dintre care numeric predomună 
hemicriptofitele, fiind urmate de ge-
ofite şi microfanerofite.

Analiza geoelementelor. În aria 
protejată Boguş speciile de plante 
ale geoelementului european con-
stituie 60%. Sunt prezente cu mai 
multe specii geoelementul central 
european şi mediteranean. Speciile 
de plante atribuite la geoelementul 
eurasiatic se situează pe locul doi. 
Dintre ele cele mai numeroase sunt 
cele din categoria euroasiată-medi-
teraneană (figura 2).

Analiza indicilor ecologici. 
Sub aspectul cerinţelor faţă de 
umiditatea solului în Aria protejată 
Boguş predomină speciile mezofite 
(47,6%), urmate de speciile hidrofi-
te (26,5%) şi de cele heromezofite 
(21,6%). Cota celorlate elemente 
este foarte mică. Conform exigen-
ţelor faţă de temperatura aerului 
prevalează speciile mezoterme ur-
mate de cele termofile. În funcţie de 
preferinţele edafice (reacţia solului) 
se remarcă ponderea speciilor slab 
acide-neitrofile, urmate de acido- 
neutrofile (figura 3).

Diversitatea fitocenotică. Co-
munităţile forestiere din Aria prote-
jată Boguş au fost atribuite la urmă-
toarele asociaţii: Carpino-Fagetum 
Paucă 1941; Querco robori-Carpine-
tum Şoo et Pocs (1931) 1957; Quer-
cetum robori-petraeae Borza (1928) 
1959; Carpino-Quercetum petraeae 
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Borza 1941; Tilio 
tomentosae – 
Carpinetum Do-
niţă 1968.

I m p a c t u r i 
naturale şi an-
tropice. În aria 
protejată Boguş 
pe parcursul ulti-
melor decenii au 
fost înregistrate 
calamităţi natu-
rale şi antropice. 
Suprafaţa ariei 
protejate din par-
tea superioară 
a versantului şi 
cea de pe platou 
a fost afectată de 
chiciura din no-
iembrie 2000. Pe 
suprafeţele de pe 
platou a fost înre-
gistrată chiciură 
de o intensitate 
medie şi puter-
nică. În special 
a fost deteriorat 
c o r o n a m e n t u l 
copacilor. În vara 
anului 2007 a 
fost afectat de 
seceta, în spe-
cial, arboretele 
de molid, care 
actualmente se 
usucă.

În multe locuri 
a fost afectat ar-
boretul, stratul 
arbuştilor şi al 
ierburilor. Ca re-
zultat al gestio-
nării neadecvate 
în 10 subparce-
le (45,5 ha) au 
apărut arborete 
derivate. Au fost 
plantate arbore-
turi de stejar pe-
dunculat şi molid 
în 6 subparcele 
(33,1 ha), care 
în majoritatea 
locurilor nu co-
respund condiţii-
lor staţiunii. Sunt 
suprafeţe unde 
este posibilă re-
generarea na-

turală a gorunului şi stejarului, dar 
aceste posibilităţi nu au fost folosite 
pentru restabilirea arboreturilor. Au 
fost create câteva plantaţii forestie-
re din specii alohtone: pin şi molid 
care au un randament mai scăzut 
decât speciile autohtone. Un anumit 
impact în aria protejată îl au drumu-
rile şi cărările care sunt surse de 
poluare biologică a ariei protejate.

Conservarea biodiversităţii. 
Aria protejată Boguş este o supra-
faţă reprezentativă de pădure de 
gorun şi stejar pedunculat caracte-
ristică pentru pădurile din Centrul 
Moldovei. După compoziţia floristi-
că şi peisagistică este o suprafaţă 
de pădure valoroasă (Kravciuk, Ve-
rina, Suhov,1976). Include un ge-
nofond constituit din 108 specii de 
plante vasculare, inclusiv 17 specii 
de arbori, 11 specii de arbuşti şi 80 
specii de plante ierboase. Au fost 
înregistrate 7 specii de plante rare: 
sorbul (Sorbus torminalis), clocoti-
şul (Staphilea pinnata), dumbrăviţa 
(Epipactis heleborine), cuibul pă-
mântului (Neottia nidus-avis), vio-
reaua nopţii (Platanthera bifolia), 
crinul de pădure (Lilium martagon), 
floarea paştilor (Anemonoides ne-
morosa). Prezintă anumit interes 
ştiinţific şi practic arboretul natural 
fundamental de fag. 

Conform Hotărârii Guvernului 
Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975 
această suprafaţă de pădure a fost 
luată sub protecţie statului fiind atri-
buită la categoria arii protejate de 
păduri valoroase (anexa nr. 4)*. Prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 1539 din 25 februarie 
1998 această suprafaţă de pădure 
a fost confirmată ca arie protejată 
şi atribuită la categoria Rezervaţie 
peisagistică (anexa nr. 5).

Pentru optimizarea conservării 
diversităţii vegetale, se propune ca 
în lucrările de reconstrucţie ecolo-
gică a arboretelor să fie soluţionată 
corespondenţa arboretelor plantate 
la condiţiile staţiunii. De organizat 
zonele de agrement în anumite lo-
curi care să reducă impactul popu-
laţiei asupra vegetaţiei. 

CONCLUzII

Aria protejată Boguş reprezin-
tă o suprafaţă (89 ha) de pădure 

foto 1. Aria protejată Boguş

foto 2. Păştiţă (Anemonoides nemorosa)

foto 3. Faget
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carac te r i s t i că 
pentru păduri-
le din Centrul 
moldovei. este 
constituită din ar-
boreturi natural 
fundamentale de 
gorun (Quercus 
petraea) şi de 
stejar pedunculat 
(Quercus robur), 
un arboret de fag 
(Fagus sylvati-
ca), arborete de-
rivate şi arborete 
artificiale de ste-
jar pedunculat şi 
de pin. 

Compoz i ţ i a 
floristică inclu-
de un genofond 
constituit din 108 
specii de plante 
vasculare, inclu-
siv 17 specii de 
arbori, 11 specii 
de arbuşti şi 80 
specii de plan-
te ierboase. Au 
fost înregistrate 
7 specii de plan-
te rare. Comuni-
tăţile forestiere 
din Aria proteja-
tă Boguş au fost 
atribuite la 5 aso-
ciaţii: Carpino-
Fagetum Paucă 
1941; Querco 
robori-Carpine-
tum Şoo et Pocs 
(1931) 1957; 
Quercetum ro-
bor i -pe t raeae 
Borza (1928) 
1959; Carpi-
no-Quercetum 
petraeae Borza 
1941; Tilio to-
mentosae – Car-
pinetum Doniţă 
1968.

Pentru opti-
mizarea conser-
vării, biodiversi-
tăţii în lucrările 
de reconstrucţie 
ecologică este 
necesar de lărgit 
suprafeţele cu 

arborete similare arboretelor natural 
fundamentale. Ar fi posibil de efec-
tuat aceste lucrări prin substituirea 
arboretelor artificiale cu arborete 
cu compoziţie similare celor natural 
fundamentale. 
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foto 4. Arboret de gorun (Quercus petraea)

foto 5. Plantaţie de molid


