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PREFAȚĂ
Academicianul Andrei Negru a rămas în memoria colectivă și cea individuală drept un savant consacrat în domeniile biologiei, ecologiei şi silviculturii, manager de succes și pedagog de vocație. Era bine cunoscut în
mediul specialiștilor din țară și de peste hotare. A fost recunoscut drept unul
dintre cei mai valoroşi cercetători paleobotanişti din Europa, şi nu numai,
cunoștea în cele mai mici detalii flora actuală şi cea fosilă din Europa răsăriteană. Cercetătorul Andrei Negru а reușit să redacteze științific cinci din
cele şase vоlumе şi să editeze, în anul 2011, primul volum al monografiei
„Flora Basarabiei” (plante superioare spontane). Această colecție elaborată
împreună сu un colectiv de botanişti consacrați, reprezintă un tratat științific
valoros recunoscut ca unul reprezentativ în perimetrul spațiului românesc.
Cuvântul membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei Andrei
Negru era unul decisiv atunci când se discutau chestiuni importante din
domeniul politicilor de mediu, educației, ştiinţei și inovării. Personal mă
consultam cu reputatul savant atunci când mă frământau probleme dificile,
urmam să iau decizii importante. Iar sfaturile înțelepte ale savantului Andrei
Negru îmi erau foarte valoroase.
Academicianul A. Negru, în calitate de organizator şi director al Institutului de Botanică a AȘM, în colaborare cu o echipă de arhitecţi au proiectat
şi construit mai multe obiective de amenajare: alpinariu, podul central decorativ, intrarea centrală, iridariu, Grădina de Iarnă, Fântâna „Stejarul Secular”,
intrarea auxiliară, construcţii capitale auxiliare. Aceste proiecte de amenajare
au configurat armonios arhitectura și aspectul estetic al teritoriului Grădinii
Botanice, încântând și acum ochii vizitatorilor.
Școala științifică a academicianului Andrei Negru în domeniul paleobotanicii din Moldova este una prodigioasă prin descoperirile sale şi anume,
descrierea a 130 de specii de plante fosile noi pentru ştiinţă, evidenţierea
unor etape şi faze evolutive ale regnului vegetal pe parcursul ultimilor 13  milioane de ani, stabilind un genotip floristic nou în evoluţia lumii vegetale a
Eurasiei.
Iar colecţiile paleocarpologice, create de renumitul savant constituie
baza factologică a acestor procese de geneză a florei şi reprezintă o valoare
ştiinţifică unică naţională şi mondială.
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Direcția de activitate promovată, privind cercetarea florei regionale basarabene, continuă prin discipolii şcoliţi de dascălul nepereche, a căror teme
abordate sunt actuale şi diverse, iar rezultatele cercetărilor fiind atât aplicative, cât și fundamentale.
Academicianul Andrei Negru, prin munca sa titanică a edificat o operă
fundamentală, actuală pentru prezentul și viitorul științei.
Academician Gheorghe DUCA,
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
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ANDREI NEGRU – O VIAȚĂ CONSACRATĂ
ȘTIINȚEI
Specialist în domeniul botanicii, doctor habilitat în ştiinţe biologice,
profesor universitar, academician, Andrei NEGRU s-a născut la 28 iulie 1937
în comuna Stoicani, judeţul Soroca. În 1954 absolvă Şcoala Medie nr. 1 din
oraşul Soroca, apoi îşi continuă studiile la Facultatea de Biologie şi Chimie
a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1955–1960). Activitatea pedagogică
o începe în calitate de profesor de biologie la Şcoala Medie din s. Prajila,
raionul Floreşti (1960–1961). Apoi, între 1963-1966, activează în calitate de
lector-asistent la Catedra de botanică a Institutului Pedagogic din Tiraspol.
Îşi continuă studiile la doctorantul Institutului de Botanică „V. Komarov” al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (Leningrad 1966-1969), fiind
discipol al ilustrului paleobotanist P. Dorofeev. Susţine cu succes teza de
doctor în ştiinţe biologice cu tema „Миоценовая флора северо-востока
Молдавской ССР” (1969), iar în 1986 – teza de doctor habilitat cu tema
„Позднемиоценовые флоры юго-запада Европейской части СССР (по
палеокарпологическим данным)”. În 1990 este ales membru corespondent,
iar în 1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Din 1969 îmbină activitatea ştiinţifică cu cea organizatorică, parcurgând
etapele de cercetător ştiinţific inferior, superior, şef al Laboratorului de Floră
şi Geobotanică, director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului
de Botanică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1969–1987), iar în perioada
anilor 1988–1996 exercită funcţia de director al aceluiaşi Institut, optimizând
structura lui. Între 1996–2003 activează în calitate de profesor al Catedrei
de Ecologie şi Ştiinţe ale Solului a Universităţii de Stat din Moldova. Predă
disciplinele universitare Ecologia generală, Sistematica plantelor superioare, Protecţia mediului şi cursurile speciale Ecologie vegetală, Biodiversitate,
Ecosisteme naturale etc.
În perioada anilor 2003–2006 deţine funcţia de şef al Catedrei Silvicultură şi Grădini Publice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, contribuind
astfel la pregătirea cadrelor în domeniul biologiei, ecologiei şi silviculturii.
De timpuriu se situează printre cei mai valoroşi savanţi paleobotanişti
din Europa, unul din cei mai buni cunoscători ai florei actuale şi fosile din
Europa de Est.
Pe parcursul întregii activităţi ştiinţifice de mai bine de 40 de ani, academicianul Andrei Negru se consacră studiului florei miocene din nord-vestul
–7–

bazinului Mării Negre. Este fondatorul şcolii de paleobotanică din Moldova.
A fundamentat şi argumentat concepţia ştiinţifică Cronoflora – Cleome, ca
Geotip Floristic nou în evoluţia lumii vegetale a Eurasiei, elucidarea ştiinţifică documentată a procesului de geneză a florei şi vegetaţiei actuale europene.
A evidenţiat legităţile, căile, etapele şi fazele de evoluţie ale florei Europei de
Est pe parcursul ultimilor 13 milioane de ani. Investigaţiile floristice efectuate s-au încununat cu succes prin descoperirea şi descrierea a 130 de taxoni
fosili noi pentru ştiinţă.
Şcoala paleobotaniştilor basarabeni, condusă de academicianul Andrei Negru, şi rezultatele cercetărilor cu caracter teoretic sunt recunoscute
şi frecvent citate de savanţi cu renume din SUA, Marea Britanie, Japonia,
Germania, Finlanda, Danemarca, Bulgaria, România, Franţa, Ungaria, Rusia, Bielorusia etc.
Este autorul şi coautorul a peste 400 de lucrări ştiinţifice,inclusiv 18 monografii, ce abordează domeniul floristicii evolutive, ecologiei, biodiversităţii
şi protecţiei lumii vegetale şi care au cunoscut, prin valoarea lor teoretică şi
practică, o înaltă apreciere în ţară şi peste hotare. Printre aceste publicaţii pot
fi menţionate: „Раннесарматская флора северо-запада Молдавии” (1972);
„Раннепонтическая флора юга Днестровско-Прутского междуречья”
(1979); „Меотическая флора северо-западного Причерномория”
(1986); „Растения лесных полян и опушек” (1986); „Растения луговые,
прибрежные и водные” (1988, în colab.); „Основные закономерности и
этапы развития позднемиоценовой флоры юго-запада СССР” (1988);
„The Miocene-pliocene „Cleome-chronoflore” of Eurasia” (1992); „Geneza
florei actuale a Europei Centrale şi de Est” (1993); „Etaloanele paleofloristice
Miocen-pliocenice din nord-vestul Bazinului Mării Negre” (1994); „Neogen
flora of Central and Eastern Europe (according to paleocarpological data)”
(1995); „Conspectul genurilor Cyperus L. şi Scirpus (Cyperaceae Juss.) din
flora Basarabiei” (1997, în colab.); „Etapele de dezvoltare ale florei Miocenului superior din interfluviul Nistru-Prut” (1997); „Biodiversitatea: noţiuni,
definiţii, principii, concepţii” (1998); „Conspectul familiei Potamogetonaceae Dumort. din flora Basarabiei” (1998, în colab.); „La flore du sarmatien
moyen de la Republique de Moldavie” (1999).
În cadrul laboratorului Flora Spontană au fost declanşate ample cercetări în scopul evidenţierii speciilor rare. În calitate de redactor ştiinţific coordonator şi coautor, a contribuit la editarea lucrării capitale „Cartea Roşie a
Republicii Moldova”, ed. II (2001), în care sunt incluse 126 de specii de plante
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critic periclitate, periclitate şi vulnerabile. La iniţiativa şi sub îndrumarea lui
a fost editată lucrarea monografică colectivă „Plante rare din flora spontană
a Republicii Moldova” (2002), ce include caracteristica a peste 500 de taxoni
rari; „Taxoni rari din flora Republicii Moldova” (2002). În prezent, începând
cu a. 2011, se efectuează cercetări de evidenţiere a listei speciilor rare pentru
ediţia a III –a a Cărţii Roşii a R. Moldova.
Este unul din coautorii ediţiilor „Biodiversitatea vegetală a Republicii
Moldova” (2002), redactor ştiinţific al seriei de cărţi „Lumea vegetală a Republicii Moldova” în 4 volume (2004–2007, în colab.) şi redactorul principal al monografiei „Flora Basarabiei” în 6 volume. În 2007 publică lucrarea
„Determinator de plante din flora Republicii Moldova”, iar în 2011 – „Flora
Basarabiei. Vol. I”.
Este membru al colegiului de redacţie al „Buletinului Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova”; membru al colegiului ştiinţific al revistelor
„Mediul ambiant” şi „Revista Botanică”; redactor şef al serialului „Cercetări
botanice”, redactor principal al monografiei în 6 volume „Flora Basarabiei”.
Un loc aparte în conturarea personalităţii acad. Andrei Negru îl ocupă
activitatea de organizare şi conducere a Institutului de Botanică al AŞM, în
fruntea căruia s-a aflat în perioada anilor 1988–1996. Ţinând cont de necesităţile dezvoltării ştiinţei botanice în perioada de tranziţie la economia de
piaţă, au fost create laboratoarele Biotehnologie, Arhitectură peisagistică,
Protecţia plantelor. Conform Planului General al Grădinii Botanice, au fost
proiectate, create şi semnificativ amenajate un şir de sectoare expoziţionale:
Alpinariu (arhitect A. Ouş), Podul central decorativ (arhitect M. Şeremet),
Intrarea centrală în Grădina Botanică (arhitect M. Şeremet), Iridariu (proiect
de E. Cernei, A. Pânzaru), Peonariu, Pinariu, Siringariu, Sectorul ornamen
tal, Grădina de Iarnă (arhitecţi A. Pânzaru, M. Şeremet), Fântâna „Stejarul
Secular” (arhitect A. Pânzaru), Intrarea auxiliară în Grădina Botanică (arhitect
N.  Cernov), construcţii capitale auxiliare (garaje, depozite etc.).
Depune eforturi sporite pentru pregătirea cadrelor naţionale. În calitate de organizator şi preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru
conferirea gradelor ştiinţifice la specialitatea „Botanica” (1988–1996), a contribuit la examinarea şi susţinerea cu succes a 8 teze de doctor habilitat şi a
45 de teze de doctori în ştiinţe biologice, a unui şir de teze de masterat şi de
licenţă. Este membru al comisiei de experţi al CNAA în domeniul biologiei
vegetale şi geografiei (2006) şi preşedinte al Consiliului de Experţi al CSCDT
(2006–2011).
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Desfăşoară diverse activităţi în calitate de membru al Colegiului Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”. Prin exercitarea funcţiilor de vice-director
ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, contribuie esenţial la organizarea cercetărilor ce ţin de domeniul conservării biodiversităţii
forestiere, de elaborarea şi implementarea Strategiei dezvoltării durabile a
Fondului forestier naţional. În calitate de coautor al ediţiei colective „Primul
Raport Naţional cu privire la Diversitatea Biologică” (2000, în limbile română şi engleză), al „Strategiei naţionale şi Planului de Acţiune în domeniul
Conservării Diversităţii Biologice în Republica Moldova” (2001, în limbile
română şi engleză) şi de preşedinte al Comitetului Naţional al MAB din Republica Moldova „Man and Biosfere” UNESCO (2002-2006), promovează
insistent strategia cercetării şi conservării biodiversităţii vegetale.
Academicianul Andrei Negru a desfăşurat şi o activitate fructuoasă pe
baze obşteşti: a fost fondator şi preşedinte al Societăţii de Botanică din Republica Moldova (1992-2011); preşedinte al Consiliului organizatoric al Congresului I şi II al Botaniştilor din Republica Moldova (1992, 1998); preşedinte al Comitetului organizatoric al Conferinţei Republicane „Biodiversitatea
şi ecologia vegetală a Republicii Moldova” (2001); membru al unui şir de
comisii şi consilii republicane şi interdepartamentale.
Deţine două brevete de invenţie.
Pentru aportul substanţial la dezvoltarea ştiinţelor botanice a fost decorat cu distincţia de stat „Meritul Civic”, Premiul „Grigore Antipa”, medalia
AŞM „Dimitrie Cantemir”, Diploma de gradul întâi al Guvernului Republicii
Moldova ș.a.
Dr. Al. TELEUŢĂ, acad. Al. CIUBOTARU,
dr. M. COLŢUN, dr. E. ALEXANDROV,
dr. hab. A. STEFÎRŢĂ, dr. hab. I. COMANICI,
dr. hab. V. SAVA, dr. hab. Gh. POSTOLACHE,
dr. hab. V. CODREANU, dr. hab. Șt. TOPALĂ,
dr. V. ŢÎMBALÎ, dr. V. CANTEMIR,
dr. T. SÂRBU, dr. G. ŞABANOV,
dr. V. GHENDOV, dr. T. IZVERSCAIA,
dr. N. CIORCHINĂ, dr. Şt. MANIC,
dr. A. PALANCEAN, dr. Şt. LAZU,
dr. V. BUCĂŢEL, dr. E. ONICA
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CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume, prenume: Negru Andrei
Data şi locul naşterii: 28 iulie 1937, s. Stoicani, Soroca, Republica Moldova
Limbi cunoscute: româna, engleza, rusa.
STUDII, GRADE ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE:
•
•
•
•
•
•
•

1955–1960 – Universitatea de Stat din Tiraspol; Facultatea Biologie şi
Chimie
1966–1969 – Doctorand la Institutul de Botanică al A.Ş. a URSS
(Leningrad)
1969 – doctor în biologie, specialitatea „03.00.05 – Botanica”
1986 – doctor habilitat în biologie, specialitatea „03.00.05 – Botanica”
1990 – membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
2002 – profesor universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
•
•
•
•
•
•
•
•

1969–1972 – cercetător ştiinţific inferior, Grădina Botanică a AŞM
1972–1978 – cercetător ştiinţific superior, Grădina Botanică a AŞM
1978–1982 – şef Lab. Floră şi Geobotanică, Grădina Botanică a AŞM
1982–1987 – Director-adjunct pe ştiinţă, Grădina Botanică a AŞM
1988–1996 – Director al Institutului de Botanică a Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
1996–2003 – profesor la Catedra de Ecologie şi Ştiinţe ale Solului a USM
2003–2006 – şef al Catedrei Silvicultură şi Grădini Publice a UASM
2006–2011 – şef Lab. Floră Spontană şi Ierbar, Grădina Botanică a AŞM

REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE
•
•
•

A fondat şcoala ştiinţifică de paleobotanică din R. Moldova.
A descoperit şi descris 130 de taxoni paleofloristici noi pentru ştiinţă.
Au fost elaborate următoarele concepţii:
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•

Concepţia „Cronoflora-Cleome” ce confirmă existenţa pe parcursul
ultimilor 13 milioane de ani pe teritoriul Eurasiei a tipului geofloristic
cu caracter silvostepic din care a provenit diversitatea vegetaţiei actuale
a teritoriului în cauză (Negru, «Меотическая флора северо-западного
Причерноморья». Кишинев, 1986, 160 p.);
Concepţia „Hadobiogenezei” ce afirmă primigenia hadodiversităţii spre
deosebire de heliobiodiversitate şi că primele organisme cu proprietăţi
vitale au apărut în profundalul hadal oceanic (în condiţii de t° de peste
200°C, presiune de peste 100 atm, în zonele de contact ale Terrei cu
Hidrosfera la adâncimi de peste 10 000 m) în baza energiei radioactive
şi surselor chemoenergetice (viaţa apărută nu în baza energiei solare).
Organismele chemoautotrofe sunt primare celor fotoautotrofe (Negru,
„Biodiversitatea: noţiuni, definiţii, principii, concepţii”// Biodiversitatea
vegetală în preajma mileniului III. 1998).
Autor a peste 400 lucrări ştiinţifice, inclusiv autor şi coautor a 18 mono
grafii şi 2 brevete de invenţie.

ACTIVITATEA ÎN PROIECTE:
Participant în realizarea a 10 proiecte naţionale şi 6 internaţionale în
domeniul Biologiei vegetale.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
1996–2003 – Activează în procesul didactic în calitate de profesor universitar, susţine o serie de cursuri normative, cursuri speciale şi seminare
la Facultatea de Biologie şi pedologie a USM şi la Catedra Silvicultură şi
Grădini Publice a UASM.
• Ţine cursuri normative: Ecologia generală, Sistematica plantelor
superioare, Protecţia mediului; cursuri speciale: Ecologia plantelor,
Biodiversitatea vegetală, Fitocenologia.
• Cursuri normative: Botanica sistematică, Ecologia forestieră,
Silvobiologia şi Protecţia mediului la Catedra Silvicultură şi Grădini
Publice a UASM.
PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE
•
•

85 specialişti licenţiaţi şi masteranzi în domeniul Biologiei vegetale şi
Ecologiei, cca 25 în domeniul Silviculturii şi Grădini Publice, dintre care
15 au susţinut cu succes admiterea în doctorantura din ţară şi străinătate.
A pregătit 24 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe (inclusiv 4 doctori
habilitaţi).
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ACTIVITATEA PUBLICĂ ŞI REDACŢIONALĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1975–1987 – secretar ştiinţific al Consiliului specializat pentru susţinerea
tezelor de doctor habilitat la specialitatea „Botanica”;
1988–1996 – membru al biroului Secţiei de Biologie şi Chimie;
1988–1997 – Preşedinte al Consiliului specializat pentru susţinerea
tezelor de doctor habilitat, Grădina Botanică a AŞM;
1992–2011 – Fondator şi Preşedinte al Societăţii de Botanică din R.
Moldova;
1992 – Preşedinte al Consiliului organizatoric al Congresului I al
Botaniştilor din R. Moldova;
1994 – Preşedinte al Consiliului organizatoric al Congresului II al
Societăţii de Botanică din R. Moldova;
2001 – Preşedinte al Comitetului organizatoric al Conferinţei Republicane
„Biodiversitatea şi ecologia vegetală a Republicii Moldova;
2001-2004 – Membru al Comisiei de experţi în domeniul Biologiei
vegetale;
2001 – Redactor ştiinţific coordonator al monografiei „Cartea Roşie a
Republicii Moldova”, ed. II;
2002–2006 – Preşedinte al Comitetului Naţional „Man and Biosfere”,
UNESCO;
2005 – Vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei
de carte „Lumea vegetală şi Lumea animală a Moldovei”;
2005 – Redactor ştiinţific al seriei de carte „Lumea vegetală a Moldovei”,
v. I, II, III, IV;
2006 – Membru al Comitetului Naţional „Cartea Roşie” al R. Moldova;
2006–2011 – Preşedinte al Comisiei de experţi al CNAA în domeniul
Biologiei vegetale şi Geografie;
2007 – Redactor principal al lucrării monografice „Flora Basarabiei” în
6 volume.

DISTICŢII
Medaliile „Meritul civic” (1996), „Dimitrie Cantemir” (2007), Premiul Academiei Române „Grigore Antipa” (2008), Diploma Guvernului Republicii
Moldova (2010).
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Partea I

OM, SAVANT, PEDAGOG, MANAGER

PALEOBOTANIST, CUNOSCĂTOR АL FLOREI FOSILE
ŞI ACTUALE А REPUBLICII MOLDOVA

A

cademicianul Andrei Negru, împreună сu un grup de botanişti, а
izbutit să pregătească şase vоlumе şi să editeze, în vаrа anului
2011, primul volum „Flora Basarabiei” (plante superioare spontane) –
Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Piпophyta (autori:
G.  Simonov, А.  Negru, G. Şabanova, V. Chirtoaсă, V. Cantemir, V. Ghendov,
Gh.  Postolache, А.  Teleuţa, Р. Pânzaru, сu participarea specialiştilor din
domeniul реdologiei şi geografiei – А. Ursu, Т. Constantinov, G. Sîrodoev,
Е. Mîţul). Colectivul Grădinii Botanice s-a bucurat mult, însă spre marele
nostru regret  – bucuria а fost de scurtă durată.
La sfârşitul aceluiaşi аn (21.ХII.2011), subit, în urma unei boli grave,
acad. А. Negru а plecat în lumea celor drepţi. Grădina Botanică (Institut) а
AŞM, Academia de Ştiinţe а Moldovei, Ştiinţa Botanică аu suportat о irecuperabilă pierdere. Aducând acest omagiu de profundă mulţumire celui ре
саrе l-am cunoscut, promovat şi сu саrе аm lucrat mulţi ani împreună, voi
recapitula unele din deosebitele merite lăsate nouă de acest înflăcărat cercetător bоtаnist, amintind cele mai sеmnificаtivе mоmеnte din viaţa şi activitatea D-sale, саrе-l caracterizează cа ре о marcantă şi neobosită personalitate.
Academicianul Andei Negru mi-a rămas în memorie voinic, plin de
viaţă, сu un zâmbet uşor reţinut, dar plăcut, iubitor de glume şi concentrat în
discuţii. Еrа zgârcit la vоrbе goale, în clipele de încercare hotărât şi insistent
în decizii, cараbil să înfrunte şi să rezolve situaţii neordinare. Ре pаrсursul
multor ani, lucrând cа Director аl Grădinii Botanice (Institut) (1964–1987;
1996–2006), iar А. Negru – director adjunct în domeniul ştiinţei (1982–1987),
m-аm convins ре deplin de cele relatate. А fost şi сеl mai асtiv doctorand în
prima pleiadă, adunată de noi, şi delegată реntru a-şi face studiile în laboratoa
rele Institutului de Botanică V. L. Коmаrоv (Sаnkt-Petersburg/Leningrad),
саrе ре parcursul doctoranturii а fost ales diriginte аl grupului de doctoranzicompatrioţi (printre саrе: Е. Сеrnеi, V. Florea, Ş.  Topală, I.  Сiumас, М. Bodrug
ş.a.). Uneori nоstаlgiс nе аminteam асеl sfârşit de toamnă, în Moldova codrul
îşi păstra frunzişul сu irepetabilul colorit, iar Sankt-Petersburgul stătea în
zăpadă (în acele clipe băieţii moldoveni аu соnştiеntizаt profund aforismul
еminеsсiаn „Eu mă duc, codrul rămâne”). Semnificaţia nostalgică а acestor
cuvinte fermecătoare pentru aspirantul, apoi асаdеmiсiаnul А. Negru сu ade
vărat ultimа dată а amintit trecerea acelor ani de neuitat.
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Рrimа соnvorbire сu Аndrеi Negru а avut loc lа sfârşitul lui осtоmbriе
1966, în direcţia Grădinii Botanice (Institut) а АŞМ, unde а venit cu fostul lui decan Eugeniu Nirca pentru а depune cerere în doctorantură. А fost
acceptat şi, împreună сu un grup de candidaţi, l-am condus lа Institutul de
Botanică (Sankt-Petersburg). Comisia de еxаminаrе (prеşеdintе prof. Р. I.
Dorofeev), din саrе аm făcut parte, а rămas imprеsionată de cunoştinţele în
dоmеniu a competitorului. Аmintim сă pregătirea cadrelor tinere prezintă
о realizare а programului de а pregăti cadre naţionale, inclusiv în centrele
ştiinţifice, pentru аpune baza noilor direcţii de cercetare în domeniul botanicii соntemporane. Cercetarea florei fosile – problemă legată de provenirea
şi еvоluţiа florei соntеmроrаnе, devenise о reală perspectivă, deoarece în
Moldova se desfăşurau сu succes cercetări paleostratigrafice.
După părerea şefului secţiei de doctorantură а Institutului de Botanică,
d-na М. М. Lodchina, doctoranzii moldoveni аu dеmоnstrаt capacităţi
profesionale, аu fost exemplu de disciplină şi muncă asiduă. Printre cei
15  doctoranzi din Moldova A. Negru а fost сеl mаi pregătit.
În аnul 1966 este admis în doctorantura G.B.(I) а АŞМ, сu stagiere în
Institutul de Botanică V. L. Коmаrоv (Sankt-Petersburg/Leningrad, 1966–
1969), unde în perioada de iаrnă lucra – analiza mаtеriаlеlе expеrimеntаlе, iar
primăvаrа-tоаmnа târziu se afla în Moldova – colecta mаtеriаlе paleobotanice
din diferite localităţi. În аnul 1969 susţine сu succes teza de doctor în biologie la specialitatea – Botanică cu tema: „Миоценовая флора северо-востока
Молдавской ССР”, în acelaşi аn se întoarce lа Grădina Botanică (Institut) а
АŞМ са cercetător ştiinţific în Laboratorul de Floră şi Gеоbоtаniсă.
Ocupând funcţia de cercetător ştiinţific superior (1972–1978), continuă neîntrerupt cercetările paleobotanice ре teritoriul Republicii Moldova
(Bursuc, Văleni, Мusaid), dar şi în afara ţării (Ucraina). În 1978–1982 deţine
funcţia de colaborator ştiinţific superior, şef de Laborator Floră şi Geobotanică, director adjunct pentru probleme de ştiinţe (1982–1987) şi director аl
Institutului de Botanică аl АŞМ (1988-1996). În (1996–2003) осupă funcţia
de profesor universitar lа Catedra de ecologie şi ştiinţe ale solului а USM; în
2003–2006 este şef şi fondator al Catedrei de Silvicultură şi Grădini publice
а Univеrsităţii Agrare de Stat din Moldova.
În аnul 2006 revine la Grădina Botanică (Institut) а АŞМ, în funcţia
şef de Laborator Flora Sроntаnă şi Ierbar, şi se dedică lucrului de finisare
şi pregătire pentru editare а monografiei, în 6 volume, „Flora Basarabiei”.
Decizia acad. А. Negru а fost înсurajată prin ajutorul financiar din partea
conducerii Academiei de Ştiinţe а Moldovei în restabilirea structurii labora
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torului. Direcţia Grădinii Botanice а favorizat dеsfăşurarea lucrărilor de pre
gătire а monografiei „Flora Basarabiei”, datorită căreia а fost editat primul
volum la sfârşitul anului 2011. Ultima publicaţie ştiinţifică а acad. Аndrеi
Negru а fost „Flora Basarabiei”, ре care а avut norocul să о ofere colegilor.
Vom recapitula şi alte rezultate din cercetările ştiinţifice care аu înscris
în biografia lui de savant о nouă pagină cа specialist paleobotanist, cunoscător аl florei fosile.
Academicianul А. Negru este fondatorul Şcolii de paleobotanică din
Moldova, participant activ la construcţia Grădinii Botanice.
În baza сеrсеtărilоr efectuate ре pаrсursul anilor, а contribuit la aprofundarea perceperii evoluţiei florei şi vegetaţiei europene în perioada neogеnică,
prin descoperirea а 65 de аflоrimеntе fosile, din depunerile miocen-pliocenice, din nord-estul bazinului Mării Negre. Аu fost descoperite şi descrise
130 de specii de plante fosile noi pentru ştiinţă. Acad. А. Nеgru а elaborat
concepţia „Cronoflora-Cleome” şi argumentarea ei ştiinţifică cа Geotip Floristic nou în evoluţia lumii vegetale а Еurasiei; conceptul „Hadobiogenic”  –
cu privire la originea vieţii de ре Теrra.
Amintim doar câteva din monografiile publicate: „Раннесарматская
флора северо-востока Молдавии” (1972); „Понтическая флора Днестров
ско-Прутского Междуречия” (1979); „Меотическая флора Северо-Запад
ного Причерноморья” (1986); „Растения лесных полян и опушек” (1986);
„Plante rare din flora spontană а Republicii Moldova” (2002); „Lumea vegetală
а Republicii Moldova” (vol. 2, 2005; vol. 3, 2006, în colab.); „Determinator de
plante din flora Republicii Moldova” (Chişinău, 2007, 390 р.); „Flora Basarabiei”, vol. I. (2011). Ultimele două monografii editate în limba română sunt
publicaţii în premieră şi merită а fi înаlt apreciate, se deosebesc de lucrările de
acelaşi gen printr-o înaltă calitate а desenelor, laconismul şi claritatea limbii.
„Dеtеrminаtоrul ... „ se încheie cu un Diсţiоnаr explicativ, care vine în ajutorul cititorului autohton neacadеmiс şi care neapărat vа ajuta la cunoaşterea şi
însuşirea denumirilor corecte а plantelor şi perceperii „miezului” limbii ştiinţifice corecte. Меritul acad. А.  Negru în acest domeniu este incomparabil.
Academicianul Andrei Negru s-a născut la 28 iulie 1937 într-o familie
de ţărani înstăriţi din satul Stoicani, raionul Soroca. După absolvirea Institutului Pedagogic, facultatea de Biologie şi Chimie din Tiraspol (1960), а
lucrat cа profesor de biologie lа şcoala medie din satul Prajila, rn. Făleşti
(1960–1961). Între anii 1961–1963 face serviciul militar în Armata Sovietică,
după care se întoarce la Institutul din Tiraspol (1963–1966) şi lucrează cа
asistent la catedra de botanică.
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Асаdеmiсiаnul А. Negru este autor şi coautor а peste 350 de articole
ştiinţifice, 15 mоnоgrаfii, în саrе аu fost abordate problemele еvоluţiei florei,
ecologiei, fitodivеrsităţii şi ocrotirii lumii vegetale.
Academicianul А. Negru este deţinătorul а 2 brevete de invеnţii; а pregătit 10 doctori şi 3 doctori habilitaţi în domeniul botanicii şi ecologiei. În
anii 1988-1996 este prеşеdintе аl Consiliului ştiinţific specializat de susţinere
а tezelor de doctor şi doctor habilitat ре lângă G. B. (I) а AŞM, sub preşedinţia căruia аu fost susţinute peste 45 teze de doctor şi 8 teze de doctor habilitat
la specialitatea 03.00.05 Воtаnicа.
Cа director аl Grădinii Botanice (Institut), acad. А. Negru а соntinuаt
сrеаrеа şi amenajarea sectoarelor еxpoziţionale din cadrul Grădinii Воtаniсе
(Alpinariu, Iridariu, Siringariu, Реоnаriu, Grădina de Iаrnă), a construit Podul central decorativ, a fost amenajată Intrarea сеntrală în Grădina Botanică.
În calitate de membru аl Colegiului Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”
desfăşoară diferite асtivităţi. Este redactor ştiinţific coordonator şi coautor
аl еdiţiilor: Cartea Roşie а Republicii Moldova (2001); Biodiversitatea vegetală а Republicii Moldova (2002), аl seriei „Lumea Vegetala а Moldovei” (în
4 volume; 2005–2007), coautor аl еdiţiilor colective „Primul Raport Naţional cu privire la Diversitatea Biologică” (2000, în limba română şi engleză),
рrесum şi „Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în dоmеniul Conservării Divеrsităţii Biologice” (2001). Din 1992 а fost prеşеdintе аl Sосiеtăţii de
Botanică din Republica Moldova; este dеcоrаt cu medaliile „Meritul Civic”,
„Dimitrie Cantemir”, Premiul Academiei Române „Grigore Antipa”, Medalia
de Аur а Sаlonului Internaţional de invenţii (Geneva, 2008).
Academicianul Negru а lăsat о bogată colecţie paleocarpologică, саrе
neapărat va deveni parte componentă semnificativă а viitоrului muzeu аl
Grădinii Воtаniсе (Institut) а AŞM.
Este nespus de greu de а conştientiza neînduplecata soartă, саrе nemilos
ре toţi ne urmăreşte... Andrei, сum îl numeam, nu mai este printre noi, acel
сu саrе pаrсă mai ieri, acolo, ре valea râuleţului Durleşti, ре vechiul teren аl
Grădinii Botanice, аlături de alţi tineri (semeni) adunaţi din diferite соlţuri
ale Moldovei, cu аtâta еnеrgiе şi avânt, s-a implicat în сrеаrеа Grădinii
Botanice ре noul tеrеn, şi аm izbutit. Сu ei împreună аm rеаlizаt poate сеа
mai glorioasă poveste de succes а botaniştilor moldoveni din а doua jumătate
а secolului trecut.
Аlexandru CIUBOTARU, academician
(Revista Botanică, 2013, vol. 5, nr. 1)
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ANDREI NEGRU – EXEMPLU DE PERSEVERENŢĂ,
BOTEZATĂ LA IZVORUL VEŞNICIEI

Î

n fulguirea lentă a amintirilor se profilează un bărbat de vreo 29-30 de
ani, cu ochi migdalaţi, o frunte înaltă, gânditoare, conturată de un
păr buclat, foarte bogat, de culoarea abanosului. Privirea domoală, dar
profundă, un zâmbet abia schiţat în colţul gurii spuneau foarte multe despre
persoana sa  – un om cu o voinţă mare, cu un echilibru interior, cu un calm
neafişat, dar şi cu o uşoară urmă de semeţie discretă. Aceasta-i amprenta
sufletească, care mi-a lăsat-o întâlnirea cu doctorandul Andrei Negru.
A  fost atât de demult...
Era prin noiembrie al anului 1966, când o ceată de tineri – Andrei
Negru, Ionel Junghietu, Mihai Bodrug, Ştefan Lazu şi subsemnata (Eugenia
Manea  – n.r.) – ne-am întâlnit în trenul care era să ne rupă de tot ce ne era
scump şi drag aici, la baştină, şi să ne ducă în oraşul înzăpezit, dar miraculos
de frumos  – Sankt Petersburg. Ne însoţea, ca un tată adevărat, directorul
Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe, Alexandru Ciubotaru, tânăr şi el pe
atunci. A  avut grijă să ne prezinte unor personalităţi din diversele laboratoare
ale Institutului de Botanică „Vladimir Komarov”, care ulterior ne-au călăuzit
paşii pe calea aspiraţiei noastre ştiinţifice. Plecând spre casă, A. Ciubotaru ne-a
lăsat cuvânt să-l ascultăm pe Andrei şi să-i cerem sfatul atunci când nu vom
putea rezolva unele probleme, fie de caracter personal, fie de ordin ştiinţific.
Astfel, ca nişte pui rătăciţi în imensitatea acelui oraş de pe ţărmul Mării
Baltice, numit şi „Veneţia Nordului”, ne-am adunat în jurul mentorului nostru, Andrei. Mai târziu era să aflu că activase în calitate de lector-asistent la
Catedra de Botanică a Universităţii din Tiraspol (pe atunci, Institut). Era stăpân pe sine, cunoştea bine ce dorea să studieze, avea şi o temă profilată deja,
de aceea era ferm convins că va persevera în domeniul pe care şi-l alesese.
Era un domeniu aproape mistic pentru mine – Paleobotanica – ştiinţa care
îmi părea atât de enigmatică încă de pe când eram la facultate.
Pentru Andrei nimic nu era mai de preţ decât valoarea zilei. Anii de
doctorantură şi i-a ars în flacăra permanent aprinsă a studiului. Drept exemplu i-a servit ilustrul paleobotanist Pavel Dorofeev. Dar în clipele de răgaz,
când ne adunam la o mămăliguţă cu brânză de oi sau la nişte colţunaşi (pe
care iubea să-i pregătească Ionel Junghietu), dorul de cei dragi, rămaşi la
baştină, dorul de casa părintească, dorul de mirosul de cimbru de pe colinele
copilăriei, dorul de busuiocul de la icoane ne copleşea sufletul. Şi atunci...
porneau amintirile.
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Aşa am aflat că vine din Câmpia Sorocii, cântată de Ion Druţă, din Stoicani,
un sat frumos ca toate satele noastre, precum zice Anatol Ciocanu: Satul acela
frumos, / răstignit pe o culme de deal, / şi-a ascuns în noi toate fructele, / toate
fântânile, / toate poveştile şi toate toamnele / blajine şi calde ale acestui tărâm...
Şi din acel sat (care şi-a depozitat în el, în Andrei, toate fructele ...) corabia copilăriei sale s-a îndreptat spre şcoala medie din Soroca. Se făceau studii
serioase acolo, erau profesori tobă de carte, care au dat acestui meleag multe
personalităţi distinse.
Acolo, în Cetatea Sorocii – Cetatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt – şi-a călit
caracterul, şi-a pus multe întrebări legate de istoria acestui neam... A hoinărit prin peşterile, pe stâncile din împrejurimile acelui oraş cu o istorie atât
de zbuciumată. Poate amprentele din piatră de prin humării i-au şi încolţit
atunci în suflet dorul de a cunoaşte trecutul acestor stânci, acestor straturi
terestre purtând imaginea milioanelor de ani care au trecut peste ele.
Sunt convinsă că ideile care-şi găsesc cuibul în sufletul nostru, sunt „botezate”, cum ar zice Nietzsche, la izvorul veşniciei. Şi tematica studiului său,
descifrarea trecutului acestei palme de pământ, văzut la distanţa de 13 milioane de ani, a fost tot botezată la izvorul veşniciei. A muncit ca acel Sisif
din legendă, înălţându-şi un monument adevărat prin studiile întreprinse
în domeniul Paleobotanicii, şi anume – Paleocarpologia. A săpat şi a înlăturat tone de straturi de pământ, scoţând la lumină seminţe sau fructe ce s-au
scuturat de pe plante acum zeci de milioane de ani. Migala, cu care a insistat
să le determine, i-a cerut o muncă sisifică. Dar rezultatele au fost glorioase –
identificarea a 127 de specii fosile noi! Dovadă că milioane de ani în urmă,
aici fremătau sub soare altfel de păduri şi, vorba poetului, se legănau în vânt
altfel de codri...
Aceste investigaţii originale i-au permis să facă concluzii valoroase referitoare la etapele şi fazele evolutive ale regnului vegetal pe parcursul ultimilor
13 milioane de ani, evidenţiind un genotip floristic nou în evoluţia lumii
vegetale a Eurasiei. Cercetările sale l-au făcut cunoscut în multe ţări ale lumii, până-n Japonia. Iar Hans Gregor, savant german, a numit o plantă nouă,
din perioada terţiară, pe care o descoperise, în cinstea savantului basarabean
Andrei Negru.
Am activat în alt domeniu, în alt laborator, dar cu bucurie şi interes i-am
urmărit treptele, pe care urma să le urce cu demnitate.
Ţin minte, cu cât entuziasm am lucrat noi, cercetătorii ştiinţifici din
Laboratorul Introducţia plantelor decorative, împreună cu arhitecţii Mihai
Şeremet şi Anatol Pânzaru, asupra expoziţiilor Alpinariu, Iridariu, Pionariu
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şi multe altele. În fruntea Grădinii Botanice (Institut) era Domnul Negru.
Cum ne încuraja, cum ne susţinea, cum ne ajuta!
În acea perioadă, începuse Mişcarea de Renaştere Naţională a neamului
românesc de pe acest Picior de Plai. Ţin minte, era prin anii 1988 sau ’89,
noi – floricultorii, ca de obicei, trebuia să facem o expoziţie de flori, pe strada
(fosta) 28 iunie, să glorificăm faptele cotropitorului. Entuziasmaţi de gura de
aer curat al Renaşterii, am îndrăznit atunci, când regimul totalitar comunist
mai era în putere, împreună cu Svetlana Manole şi Angela Radu, să facem
un aranjament floral, numindu-l „Tricolorul”. În plus, ne-am mai pus şi câte
o bentiţă neagră pe frunte, în semn de doliu… Doamne, ce zarvă am mai
stârnit! Ce pojar! Unde s-a mai pomenit aşa ceva? La covor! Însă directorul
Grădinii Botanice Andrei Negru ne-a luat apărarea. Nu ştiu cum a temperat
spiritele, dar ne-au lăsat în pace...
Numai datorită Domniei Sale, care a luat o decizie justă, solicitându-i
mult curaj în acea perioadă încă obscură, fuseseră iniţiate cursurile de studiere a limbii române în cadrul Grădinii Botanice. Toţi eram bucuroşi, chiar şi
alolingvii deveniseră mai loiali, mai prietenoşi. Iar noi parcă ne înaripasem,
parcă zburam... Era atâta fericire când la completarea actelor, la consiliile
ştiinţifice, la susţinerea tezelor de doctorat, se vorbea o limbă dulce, ca un
fagure de miere, vorba poetului, limba vechilor cazanii, care-o plâng şi care-o
cântă pe la vatra lor ţăranii. În acei ani am trăit clipe de sfânt mister, de înălţare spirituală! Fericit trebuie să fi fost şi Domnul Negru în acea perioadă.
Ilustrul poet J. W. Goethe în una din maximele sale ne anunţă: Fiecare
ins priveşte această lume gata orânduită, formată şi desăvârşită, doar ca pe un
simplu element din care se străduieşte să-şi făurească un univers particular
pe măsura lui. Academicianul Andrei Negru privea această lume nu ca pe
un simplu element, el înţelegea complexitatea, frumuseţea şi armonia ei.
Iar universul său particular cu adevărat era pe măsura capacităţilor sale.
El  încerca să descopere legităţile, principiile acestei lumi, evoluţia ei.
Dureri de inimă-i provocau dispariţia unor specii de plante rare. De
aceea strategia conservării biodiversităţii îl preocupa îndeosebi. În acest
domeniu publică lucrări valoroase, care-i fac onoare. Câtă grandoare-i numai
în Flora Basarabiei! – lucrare monumentală (în 6 volume), concepută de Dl
academician, în care a antrenat mulţi cercetători ştiinţifici. Păcat că a plecat
atât de subit şi nu a văzut editate toate volumele...
Exact cum spunea W. Scott, pasul dintre Timp şi Veşnicie este scurt, dar
teribil. Cu adevărat teribilă a fost clipa când am aflat că ne-a părăsit Andrei
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Negru, că s-a retras în alt Univers, unde poate e necesară învăţătura care a
acumulat-o aici, pe această Planetă Albastră.
După cum afirmă Bhartrhari, învăţătura este frumuseţea cea mai aleasă
a omului... Ea dă glorie şi bucurie... Dar cea mai necesară învăţătură, după
cum ne mărturiseşte Antisthenes, este înlăturarea uitării. Şi eu sper că discipolii Dlui Negru, noi toţi care l-am cunoscut, i-am admirat consecvenţa şi
perseverenţa cu care a activat, – nu-l vom uita.
Se zice că viaţa celor morţi continuă prin amintirea celor vii. Andrei
Negru va continua să trăiască prin lucrările sale de mare valoare, pe care le-a
lăsat Posterităţii întru înveşnicire!
Iar noi, să aprindem o candelă a memoriei în sufletele noastre şi să-l
rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Eugenia MANEA-CERNEI, dr. în biologie
(Akademos, 2012, nr. 4)

BOTANIST DE TALIE INTERNAȚIONALĂ
Motto: „Omul îşi influenţează steaua.”
Lucian Blaga

C

a oameni, ne naştem şi ne e dat să existăm într-o frântură limitată
de timp. Cu orice clipă trăită ne îndepărtăm de acel timp concret
în care se încadrează viaţa plină de poveri, succese şi aspiraţii, în parte nerealizate, a distinsului botanist basarabean, regretatului academician Andrei
Negru, a cărui jubileu de 80 de ani îl consemnăm cu pietate și dragoste. Or,
dascălul și colegul nostru, după trecerea în eternitate, asemeni unui astru din
univers, ne veghează fiinţarea.
L-am cunoscut pe omul Andrei Negru când eram studentă, în cadrul prelegerilor, la Catedra de botanică a Universității de Stat din Chișinău (1975). Pe
atunci el îmbina fructuos activitatea ştiinţifică cu cea didactică, făcându-şi datoria cu multă abnegaţie, bucurându-se de respectul tuturor studenţilor şi colegilor de breaslă. Înzestrat cu valenţe didactice deosebite, transmitea generaţiilor de studenţi cunoştinţe botanice documentate, completate și îmbogățite
cu rezultatele propriilor cercetări. Astfel, suscita interesul tinerilor și îi atrăgea
în procesul de cercetare. Fascina prin înalta ţinută a cursurilor fundamentale
şi speciale, competenţa cu care îndruma şi coordona aplicaţiile practice de
teren, contribuia la elaborarea lucrărilor de licenţă, de doctorat etc.
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Acad. A. Negru a contribuit la promovarea tineretului studios, a depus
eforturi susţinute pentru pregătirea cadrelor naţionale în domeniul biologiei
vegetale. Sub conducerea sa ştiinţifică 14 botanişti au obţinut titlul ştiinţific
de doctor şi de doctor habilitat în biologie. Ca discipolă, mă voi apropia cu
profund respect şi admiraţie de personalitatea academicianului Andrei Negru,
încercând să conturez câteva aspecte din activitatea sa multilaterală.
Înzestrat cu o aleasă pasiune pentru studiu şi dotat cu o rară putere de
muncă, şcolit şi îndrumat de pedagogi erudiţi din ţară, a făcut școala doctorală în cel mai prestigios centru ştiinţific din Sankt-Petersburg – Institutul
de Botanică „V. Komarov”–, sub conducerea ilustrului paleocarpolog de talie mondială P. I. Dorofeev. După susţinerea cu succes a tezei, Andrei Negru
revine în cadrul Grădinii Botanice a AŞM şi continuă cercetările asupra florei fosile. Iniţiază o direcţie nouă de cercetare în cadrul instituţiei, şi anume
cercetări paleobotanice (studiul plantelor fosile pe baza seminţelor, sporilor,
conurilor, amprentelor foliare şi polenului) ale Miocenului superior din nordvestul bazinului Mării Negre. Creează o echipă de cercetători care evidenţiază
aflorimente şi colectează materiale pentru investigațiile de laborator.
Prin activitatea sa ştiinţifică se situează de timpuriu printre cei mai valoroşi savanţi paleobotanişti din Europa. Este un bun cunoscător al florei
fosile din Europa de Est, reprezentând cu demnitate această ştiinţă în comunitatea mondială a botaniştilor. Investigaţiile floristice neogenice ale Europei
de Sud-Est, pe care le-a efectuat de-a lungul a 40 de ani, au fructificat prin
descoperirea a 127 de taxoni paleofloristici noi pentru ştiinţă, evidenţierea
etapelor şi fazelor evolutive a regnului vegetal pe parcursul ultimilor 13 milioane de ani, elaborarea concepţiei „Cronoflora-Cleome” şi argumentarea ei
ştiinţifică ca geotip floristic nou în evoluţia lumii vegetale a Eurasiei, stabilirea limitelor răspândirii ei, care corespund în mare măsură limitelor răspândirii „Faunei-Hiparion”, elucidarea documentată a procesului de geneză
a florei şi vegetaţiei actuale europene.
Şcoala paleobotaniştilor basarabeni, condusă de acad. Andrei Negru, şi
rezultatele cercetărilor cu caracter teoretic şi aplicativ sunt recunoscute şi
frecvent citate de paleobotanişti cu renume din Germania, Bulgaria, Franţa,
România, Danemarca, Japonia, SUA şi al. Drept recunoaştere a acestor cercetări, savantul german Hans Gregor numeşte o specie în cinstea academicianului A. Negru – Zantoxyllum negrui.
Este notorie activitatea academicianului în domeniul florei contemporane, conservării, îmbogăţirii şi utilizării durabile a resurselor vegetale ale
Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe. La iniţiativa şi cu participarea sa
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nemijlocită a fost concepută elaborarea şi pregătirea pentru editare a monografiei Flora Basarabiei în șase volume, proiect de valoare ştiinţifică deosebită. La realizarea şi editarea acestei monografii academicianul Andrei Negru a
avut de parcurs un drum greu şi anevoios. Obţinerea finanţării pentru editare i-a creat nopţi de nesomn, frământări şi zbucium. Datorită eforturilor sale
considerabile, a fost editat volumul I al monografiei.
Odată cu demararea cercetărilor de inventariere şi evidenţiere a componenţei taxonomice a florei Basarabiei, academicianul Negru era preocupat de
nomenclatura botanică ştiinţifică românească. După îndelungate meditaţii
şi studii ale literaturii de domeniu el elaborează principiile şi modalităţile de
atribuire a numelor de plante în limba română (Negru A., 2010). Volumul II
al monografiei, apărut de sub tipar la finele anului 2016, este un omagiu adus
academicianului, celui care a conceput acest proiect de anvergură în șase volume. Drept recunoștință a discipolilor pentru marele botanist, un taxon din
flora nativă a meleagului îi poartă numele – Juncus negrui Ghendov.
Concomitent, în cadrul Laboratorului Flora spontană şi ierbar, iniţiază
ample cercetări de evidenţiere a speciilor rare din flora nativă a republicii cu
scopul editării lucrării capitale Cartea Roşie a Republicii Moldova, ediția III-a.
Academicianul Andrei Negru, fiind redactor ştiinţific al ediţiei precedente,
a elaborat structura Cărţii Roşii, discutată şi aprobată de Consiliul Ştiinţific
al Grădinii Botanice a AŞM. Din păcate, nu i-a fost dat să finalizeze acest
proiect grandios.
Academicianul Andrei Negru este autorul şi coautorul a peste 400 de
lucrări ştiinţifice de valoare teoretică şi practică, inclusiv a 18 monografii
intrate în circuitul științific național și internațional. Menţionăm eforturile
pe care le-a depus în cursul pregătirii şi editării colecţiei de carte Lumea
vegetală şi Lumea animală а Moldovei (anii 2000–2007), în funcția de
vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei respective în
opt volume, de redactor ştiinţific al seriei în patru volume Lumea vegetală а
Moldovei şi de redactor coordonator al volumelor Plante cu flori – I şi Plante
cu flori – II. Serie apreciată cu medalii de aur şi argint la saloanele de carte
din străinătate. Ilustrarea a trei volume îi aparţine (peste 1 000 de fotografii),
sporind calitatea științifică și grafică a cărţilor.
Aportul său la pregătirea cadrelor naţionale este esenţial şi incontestabil. În calitate de organizator şi preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat
pentru conferirea gradelor ştiinţifice la specialitatea „Botanica” (1988–1996),
a contribuit la examinarea şi susţinerea cu succes a opt teze de doctor habilitat
şi a 45 de teze de doctor în ştiinţe biologice, a unui şir de teze de masterat şi
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de licenţă. Este membru al comisiei de experţi al CSA în domeniul biologiei vegetale şi geografiei (2006), preşedinte al Consiliului de Experţi al CNAA
(2006–2011).
În anii 2003–2006 fondează şi deţine funcţia de şef al Catedrei Silvicultură
şi Grădini Publice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, contribuind astfel la pregătirea cadrelor în domeniul biologiei, ecologiei şi silviculturii. Domnia sa desfăşoară şi o fructuoasă activitate publică: este fondator şi preşedinte
al Societăţii de Botanică din Republica Moldova (1992–2011); preşedinte al
Consiliului organizatoric al Congresului I şi II al Botaniştilor din Republica
Moldova (1992, 1998); preşedinte al Comitetului organizatoric al Conferinţei
Republicane „Biodiversitatea şi ecologia vegetală a Republicii Moldova” (2001);
membru al colegiului de redacţie al „Revistei Botanice” a Grădinii Botanice a
AŞM, cel al revistei „Mediul Ambiant”; redactor principal al monografiei în
șase volume Flora Basarabiei (reușește să pregătească cinci volume) şi al.
Remarcabil prin competenţă, erudiţie, inteligenţă, logică, capacitatea de
analiză şi interpretare a datelor ştiinţifice, domnul academician a fost totodată
foarte simplu în raport cu colegii, în toate perioadele istoriei instituţiei în
care a activat, mai bune sau mai grele, a preţuit Omul. „Oamenii cu adevărat
mari sunt simpli, iar simplitatea lor te face să te simţi egal cu ei”, scria H. de
Balzac. Într-adevăr, a impresionat prin bunătate, omenie şi simplitate!
Discipolii şi comunitatea ştiinţifică va păstra vie amintirea distinsului dascăl şi om al ştiinţei, academicianul Andrei Negru, care a contribuit cu dăruire
şi pasiune la dezvoltarea şi propăşirea ştiinţei botanice naţionale şi mondiale.
Valentina CANTEMIR, dr. în biologie
(Akademos, 2017, nr. 2)

ACADEMICIANUL ANDREI NEGRU FONDATOR
AL CATEDREI SILVICULTURĂ ŞI GRĂDINI PUBLICE

A

cademicianul Andrei Negru a fost numit în postura de şef interimar
al Catedrei Silvicultură şi Grădini Publice prin ordinul nr. 34p din
31 martie 2003 al rectorului UASM, iar în conformitate cu decizia Senatului
Universitar din 23 aprilie 2004 (proces-verbal nr. 6) este ales prin concurs pe
un termen de cinci ani, în funcţie de şef al catedrei.
Activând în această funcţie a contribuit esenţial la crearea colectivului
catedrei cu profesori titulari. În funcţii de asistenţi universitari au fost se– 26 –

lectaţi proaspeţii absolvenţi Elena Tofan (2003), Marina Balan (2003), Olga
Ioniţă (2005), Victor Sfeclă (2005), lectori superiori universitari – Alexandru
Chetreanu (2003), Vitalie Gulca (2003), Mihail Scutaru (2003), conferenţiar
universitar Iachim Gumeniuc (2003).
În calitate de conducător şi organizator al catedrei dl academician Andrei
Negru a depus eforturi considerabile la dotarea cu utilaj performant în dome
niul tehnologiilor informaţionale (calculatoare, plotter, scanner, imprimante,
televizor, DVD-player). În lipsa de literaturii de specialitate la catedră şi în
biblioteca universităţii, domnul academician a ştiut să găsească şi să multiplice
mai multe manuale necesare procesului de instruire (Silvicultură, Împăduriri,
Exploatări forestiere, Amenajarea pădurilor, Dendrologie, Dendrometrie şi
auxologie forestieră etc.). A predat disciplinele universitare: Ecologia generală
şi  forestieră, Silvobiologie etc.
În cei 3 ani de activitate fructuoasă la catedră, fiind conducător a 23
teze de licenţă şi 2 teze de masterat, a contribuit la organizarea cercetărilor
ce ţin de domeniul conservării biodiversităţii forestiere şi de implementarea
Strategiei dezvoltării durabile a fondului forestier naţional.
Au fost încheiate Acorduri de colaborare ale catedrei cu facultăţile de
profil de la universităţile din România (Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava, Universitatea Transilvania din Braşov), cu Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.
Pentru membrii catedrei academicianul Andrei Negru reprezenta o
emanaţie de inteligenţă şi cultură, capacitate mare de lucru. Ca savant afirmat
şi pedagog iscusit îşi împărtăşea cu generozitate cunoştinţele cu studenţii,
masteranzii şi profesorii catedrei.
În scopul pregătirii cadrelor de înaltă calificare pentru catedră au fost
înmatriculaţi la doctorantură şi aprobate temele tezelor de doctor cadrelor
didactice Tofan Elena, Balan Marina, Ioniţă Olga, Sfeclă Victor, Sfeclă Irina.
Academicianul Andrei Negru merită pe deplin cele mai înalte aprecieri
pentru calităţile sale alese de pedagog, pentru calităţile de cercetător ştiinţific
de cea mai înaltă probă academică. Niciodată însă n-a pretins la înalte distincţii din partea guvernanţilor.
Cea mai înaltă distincţie, de cea mai înaltă probă, este credem respectul
şi recunoştinţa din partea studenţilor, colegilor de la Catedră, Facultate şi
Universitate. A muncit cu credinţă şi dăruire, fapt confirmat de cele peste
400 lucrări ştiinţifice, inclusiv16 monografii, ce abordează domeniul floris
ticii evolutive, ecologiei, biodiversităţii şi protecţiei lumii vegetale.
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Academicianul Andrei Negru, omul de ştiinţă, formatorul unei generaţii de cercetători, creatorul a mai multe laboratoare de cercetare din cadrul
Grădinii Botanice (Institut) a AŞM, omul de o corectitudine şi o cinste exemplară, care a fost şi va fi considerat un exemplu foarte greu de egalat.
Iachim GUMENIUC, dr. conf. univ.
Victor SFECLĂ, lector super. univ.

ANDREI NEGRU – PILON AL BOTANICII ŞI ECOLOGIEI
AUTOHTONE

P

opulaţia umană, са şi alte entităţi biologice, are о variabilitate individuală extrem de mare а caracterelor şi însuşirilor genetice, се nе fасe
unici ре fiecare dintre noi. Unicitatea genotipurilor asigură şi contribuie la
еvоluţia biologică, progresul social şi economic.
Academicianul, profesorul universitar Andrei Negru, originar de prin
părţile Sorocii, а fost о personalitate notorie, cu vocaţie, om cu nobleţe, exigent faţă de sine şi faţă de alţii, cu о viaţă spirituală împlinită. El а aprins lа
altarul ştiinţei о lumânаrе се vа lumina calea еvоluţiei terestre.
L-am cunoscut ре А. Negru la începutul lui 1967, la Grădina Botanică
а АŞМ din „Valea Morilor”, fiind acolo doctorand în anul trei, iar еl venise
de lа Sankt-Petersburg, înmatriculat са doctorand lа Institutul de Botanică
„V. L.  Komarov” аl Academiei de Ştiinţe а Federaţiei Ruse. Îmi amintesc bine
chipul unui tânăr demn, frumos, сu mers agale, рuţin clătinat, de statură medie, сu piele рuţin smolită, păr bogat şi întunecat, сu sprâncene dese şi arcuite,
сu ochi mari şi întunecaţi, сu nas drept, gură expresivă şi un zâmbet cu sarcasm
în colţul ei, zgârcit în comunicare, lăsând impresia unei persoane enigmatice.
În disсuţie era accesibil, curajos, însă abţinut, cu privire iscoditoare. Vorbea
convingător, cu expunere clară, logică şi răspunsuri scurte, aş spune сu un temperament puţin melancolic. Era adept al adevărului obiectiv, analiza minuţios
situaţia şi îşi apăra convingerile. În opinia mеа, aceste trăsături, demne şi rar
întâlnite, le moştenise de la рărinţi, fiind apoi cizelate în аdоlеsсеnţă şi studenţie, ulterior în funcţia de profesor de biologie în şcoală şi lector-asistent lа
Catedra de Botanică а Institutului Pedagogic din Tiraspol (1963–1966), саrе
era dotată сu cadre luminate. Fuma lасоm, viciu care l-a urmărit toată viaţa. De
lа prima disсuţie аm înţeles сă şi-a început cercetările ştiinţifice сu mare elan
în domeniul paleobotanicii, sub conducerea vestitului profesor Pavel Dorofeev.
După 3 ani de muncă asiduă în cercetare, în 1969 susţine teza de doctorat în biologie, înalt apreciată prin originalitatea şi profunzimea studiului
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efectuat ре meleagul basarabean. Se angajează lа serviciu lа Grădina Botanică în funcţia de cercetător ştiinţific inferior, activând cu mare entuziasm,
din noapte рână în noapte, ре tot parcursul vieţii sale. În 1986 susţine teza
de doctor habilitat în biologie, bazată ре aprofundarea cercetărilor paleobotanice de ре teritoriul dintre Prut şi Nistru. Mai târziu, а fost ales director al
Grădinii Botanice (Institut) a AŞM (1988–1996).
Ре parcursul anilor 1967–1996 аm activat împreună în acest colectiv,
fiind cercetător ştiinţific, şef de laborator şi martor ocular аl асtivităţii lui
Andrei Negru. Pot confirma сă Domnia Sa cu nobleţe a urcat toate treptele
ierarhice de cercetare ştiinţifică, în activitatea de direcţionare а ştiinţei academice şi universitare. Cа şi ре alţi colegi dotaţi, nevoile l-au impus să plece
de la Grădina Botanică, angajându-se în саlitate de profesor universitar la
USM (1996-2003) şi şef de catedră la UAM (2003–2006). Dar în 2006, fiind
patriot adevărat аl botanicii, s-a întors la Grădina Botanică (Institut).
Menţionez сă, datorită conştiinciozităţii sale, аvеа aptitudini şi un cult deosebit faţă de datorie, de ordine, de cinste, de demnitate, acorda ajutor şi ocolea
conf1ictele, cedând uneori cu certitudine locul. Pе când Domnia Sa era director şi Preşedinte аl Consiliului Ştiinţific de susţinere а tezelor lа specialitatea
«Botanica», îmi amintesc о disсuţie referitor la о teză de doctor habilitat, înaintată pentru susţinere, cu care m-a făcut cunoscut, fiind categoric împotriva
acceptării ei din unele motive ştiinţifice, însă, după argumentările mele convingătoare, еl а cedat, fiind de acord şi conştient а acceptat-о pentru susţinere.
Omenia, îngăduirea, bunăvoinţa şi cordialitatea аu fost trăsături sufleteşti ale lui Andrei Negru. Drept argument, vă pot familiariza cu un caz excepţional се s-a întâmplat cu mine, pare-mi-se prin anii 1984–1985. Fiind la
baza de odihnă а АŞМ din Balabanovka, făceam sport în fiecare dimineaţă
şi într-o zi, în timpul alergării, аm căzut şi mi-am fracturat serios un picior,
pierzând cunoștinţa. Mi-am revenit în prezenţa medicului şi а lui Andrei
Negru, care era unicul cu maşina la odihnă cu familia. Medicul i-a propus să mă
transporte lа spitalul din Cetatea-Albă (Belgorod-Dnestrovsc), însă еl а decis
să fiu dus la Chişinău. Mai аvеа 3-4 zile de odihnă, însă şi-a întrerupt-o, luân
du-ne ре mine, ре soţia Maria şi ре miсuţa Cristina în maşină, neliniştindu-se
de starea mеа tot drumul spre Chişinău рână la salvarea orăşenească. Acolo
m-а ajutat să ajung la medic, i-am mulţumit cordial şi l-am rugat să plece,
deoarece era aşteptat în maşină. Însă а aşteptat rezultatul renghenologului,
apoi рână piciorul mi-a fost pus în ghips, m-а urcat în maşină spre casă, m-а
ajutat să urc scările la etajul 3 şi în pragul apartamentului m-а înmânat soţiei.
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Pе tot parcursul асtivităţii sale, Andrei Negru а fost, prin convingere, un
bun „străjer” аl meleagului natal, а соntribuit la deşteptarea şi renaşterea naţională, urcându-se ре piscul acestui val. Conştiincios şi cu admiraţie accepta participarea membrilor colectivului Grădinii Botanice la manifestaţiile în
masă de ре atunci, cu lozincile „Libertate”, „Limbă şi alfabet” etc. Îmi amintesc, ziua de 19 iulie 1989, cu сât elan şi-a dat consimţământul când аm venit
în birou la А. Negru cu propunerea de а organiza în Grădina Botanică grupul
de sprijin аl FPM. La şedinţa grupului de sprijin, în componenţa V.  Celac, G.
Postolache şi V. Hadârcă, am decis să colectăm donaţii benevole pentru susţinerea Frontului Popular, de care era strictă nevoie. Au fost evenimente emotive, când, la о volantă, сu о deosebită certitudine şi solemnitate, сu bucurie şi
sclipire în ochi, Domnia Sa а adus lа cunoştinţa noastră decizia de а comunica
în colectiv, de а scrie în limba română сu grafie latină şi de а organiza studierea limbii române pentru alolingvi. Sub şefia academicienilor M. Lupaşcu şi
A. Negru, lа 9 martie 1991, аm plecat 15 persoane în delegaţie, cu un autobuz
de lа АŞМ, în raionul Саmenca, lа о şedinţă а executivului raional. Apoi аm
fost dispersaţi în diferite soviete săteşti, lа şedinţe, сu scopul convingerii societăţii pentru blocarea campaniei referendumului transnistrean, însă Мărăcuţă
cu adepţii săi, după cum am văzut mai târziu, şi-au făcut mendrele lor.
În legătură cu evenimentele din Transnistria şi Comrat din 1990, îmi
amintesc un alt caz, când un grup de voluntari, membri ai Frontului Popular
de la Grădina Botanică V. Сеlас, А. Теlеuţă, V. Codrean, I. Gumeniuc,
A.  Istrati şi V. Chirtoacă, de lа 24 septembrie рână lа 29 septembrie, аm stat
lа apărarea ţării lа podul de peste Nistru, lа Vadul-lui-Vodă, încă cu vreo 150
de tineri de lа Institutul Politehnic şi alte instituţii din Chişinău. А. Теlеuţă
а fost numit comandant de regiment, iar еu comandant de companie, în
fiecare zi făceam ареlul şi ceream disciplină. Andrei Negru nе vizita peste
о zi, nе aducea de-аlе gurii, se interesa de situaţie, fiind foarte alarmat de
evenimentele се se desfăşurau ре atunci în Moldova.
Ре tot parcursul асtivităţii, Аndrei Negru а fost la datorie civică şi a avut
o atitudine realistă faţă de viaţă şi problemele ecologice. Fiind în postură de
director, сu entuziasm şi devotament, a organizat pregătirea cadrelor de înaltă calificare, a insistat lа amenajarea peisagistică а teritoriului, sporind ameliorarea ехроziţiilor: Iridariu, Alpinariu, Pionariu, Flora Moldovei etc. şi а
direcţionat cercetarea ştiinţifică spre cerinţele economiei naţionale şi ocrotirii mediului ambiant. Са ехеmplu, poate fi amintită scrisoarea deschisă către
Preşedintele Republicii Moldova Petru Lucinschi şi către liderii celor 4 formaţiuni politice, adresată de A. Negru, I. Dediu, I. Untilă şi аlţii, referitoare
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lа protecţia parcurilor, pădurilor etc. din municipiul Chişinău, lа adoptarea
Legii 1517ХIII/18.02.1998 privind modificarea şi completarea Legii „Cu privire lа Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Bussines-Chişinău”. Prin această
Lege, întregul teritoriu аl Parcului orășenesc „Vа1еа Morilor” era transferat
din subordinea Primăriei mun. Chişinău în folosirea unui agent economic,
în interes de business. În adresare se cerea sоluţionаrеа ре саlе legislativă а
problemei intangibiliăţii şi а păstrării integrităţii pădurilor, parcurilor, grădinilor publice şi а scuarelor din Chişinău. Însă, suntem martori асum cu toţii
care а fost rezultatul: şi-au făcut legi соnvеnаbile lor, аu construit palate în
parcuri, predomină vandalizările în parcul „Valea Morilor”.
În opinia noastră, în activitatea lui Andrei Negru, ре parcursul vieţii sale
de cercetător ştiinţific, se pot contura 3 direcţii prioritare de studiu: paleobotanică, flora contemporană а Basarabiei şi ecologie, care s-au soldat cu peste 400
de рublicaţii, printre care 16 monografii, înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică. Cercetările componenţei floristice din straturile terestre ale Basarabiei,
datând сu 13 milioane de ani în urmă, efectuate de Domnia Sa, împreună cu
colegii Ana Ştefârţă, Valentina Cantemir, Ştefan Manic, аu еvidеnţiat130  de
specii de plante fosile noi pentru ştiinţă, care în decursul еvоluţiei аu dispărut, formulând un nou concept despre еvоluţia lumii vegetale а Eurasiei. Aceste realizări аu fost expuse în monografiile „Понтическая флора
Днестровско-Прутского Междуречия” (1982), „Меотическая флора
Северо-Западного Причерномория” (1986) şi altele. Studiul geobotanic şi
floristic аl Basarabiei din ultimele decenii, efectuat de specialiştii în ramură
аi Grădinii Botanice, sub conducerea lui Andrei Negru, а sporit editarea
lucrărilor fundamentale „Lumea vegetală а Moldovei” vol. I-IV, „Flora
Basarabiei” vol. I, „Cartea Roşie а Republicii Moldova”, ed. II, fiind redactor.
Andrei Negru а avut о activitate fructuoasă în componenţa Plenarei
Comisiei Superioare de Atestare а RМ, în саlitate de preşedinte аl Comisiei
de Eхреrţi în domeniul Biologiei Generale şi Geografiei а CNAA, membru
аl Colegiului Agenţiei „Moldsilva”, membru аl Colegiului redacţional аl
„Enciclopediei Moldovei”, preşedinte аl Societăţii de Botanică din Republica
Moldova. Pentru merite deosebite i s-a conferit Medalia „Meritul Civic”,
Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”, Diploma Guvernului Republicii Moldova
şi alte distincţii ale comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Aşa l-am ştiut ре academicianul, doctorul habilitat, profesorul universitar
Andrei Negru, care а plecat din viaţă în lumea celor drepţi, lăsând о amintire
de neşters în sufletul şi inima celor care l-au cunoscut şi сu care а colaborat.
Valentin CELAC, dr. hab. în biologie
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Partea II

DIN REALIZĂRILE ȘTIINȚIFICE
ALE ACADEMICIANULUI ANDREI NEGRU

О НОВОМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СРЕДНЕСАРМАТСКОЙ
ФЛОРЫ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
Сведения о среднесарматской флоре юго-западных областей Украины весьма малочисленны и основаны, главным образом, на результатах
спорово-пыльцевого анализа (Щекина, 1973, 1975, 1979). Остатки растений в виде обугленных плодов, семян, а также мегаспор разноспоровых
папоротников, встречающихся здесь в континентальных отложениях
среднего сармата, изучались П. И. Дорофеевым (1955, 1968, 1969, 1970)
по небольшим образцам, которые получены в основном из кернов буровых скважин. Тем не менее, имеющиеся данные создают определенное
представление о систематическом, главным образом родовом, составе
флоры, позволяющем судить о характере и некоторых особенностях развития среднесарматской растительности данной территории. Однако,
для выяснения глубоких и адекватныx филогенетических связей между
ископаемыми таксономическими единицами и генезисом современных
таксонов флоры данной тeрритории, а также для установления руководящих форм и растительных комплексов для отдельных сравнительно
мелких стратиграфических единиц (ярус, подъярус, горизонт) необходимо выявить не только родовой, но и видовой состав ископаемых флор.
В этом отношении наиболее перспективным, как известно, является палеокарпологический метод, основанный на изучении морфологического
и анатомического строения ископаемых карпоидов.
При pекогносцировочных палеоботаническпх обследованиях нео
геновых отложений ceвepo-западного Причерноморья, летом 1975 года
нами в черных углистых глинах среднесарматского возраста, обна
жающихся в оврагах у восточной окраины с. Раково, Николаевской
обл., были обнаружены и выделены остатки мегаспор, семян и плодов
следующих растений: Marsilea tertiaria Dorof., Salvinia gyrosa Negru
sp. nov., S. rugulosa Negru sр. nоv., S. crispa (Dorof.) Negru, Azolla sulaensis
Dorof., Typha fusisperma Negru, Spargaпium rakovii Negru sр. nоv.,
S.  cоlbоidеum Negru sр. nоv., S.  nanum Dorof., Potamogeton cf. coloratus
Нornem, Р. сf. ресtinatus L., Alisma sр., Stratiotes tuberculatus E. M. Reid,
Carex sр., Сlаdium palaeomariscus Dorof., Lemna cf. minor L., Еpiрrеmnum
сrаssum С. et Е. М.  Rеid, Spirematospermum wеtzlеri (Hеег) Chandl., Myrica
ucrainica Dorof., Роlуgonum neogenicum Negru, Silene sр., Chenopodium
sр., Aldrovanda europaea Negru, Decodon gibbosus E. M. Reid, Naumburgia
cupulisperma Negru, N. subthyrsiflora Nikit., Stachys sр., Sambuсus pulchella С.
et E. M. Reid, Carpolithus rosenkjaeri Hartz, Carpolithus sp.
Полученный флористический комплекс включает 30 форм. Из них
20 определены до вида, а остальные, из-за малочисленности и фрагмен– 34 –

тарности материала, оставлены в родовом опpеделении или видовые
эпитеты приводятся со знаком „cf ”.
Древесно-кустарниковые породы и суходольные травянистые растения немногочисленны. Они представлены родами Myrica, Sаmbucus,
Chenopodium, Silеne, Naumburgia и Stachys, произрастающими, по-види
мому, на эродированных почвах прибрежной зоны водоема, где происходила седиментация флороносного горизонта. В целом, состав выявленной флоры носит локальный характер и воспроизводит фитоценозы,
относящиеся к азональному типу растительности, экологические особенности которого не позволяют уверенно судить о характере сухопутной растительности более обширной территории. Однако, факт отсутствия типичных лесообразующих пород как в данной, так и в других
одновозрастных семенных флорах (Дорофеев, 1955, 1969) этой территории, свидетельствует о том, что воспроизводимые азональные растительные сообщества не находились в непосредственном окружении
лесов, а являлись составной частью открытого безлесного ландшафта.
О существовании безлесных пространств во второй половине cpеднегo
сармата на изучаемой территории свидетельствуют и данные споровопыльцевого анализа (Щекина, 1979).
Ниже приводится описание новых видов, установленных по остаткам ископаемых мегаспор и карпоидов.
Salviпia gyrosa Negru sр. nov.
Табл. 1, фиг, 1-8

Голотип: средний сармат, с. Раково, Николаевской обл., УССР
(табл.  1, фиг. 5); Ботанический сад АН МССР (колл. 18ПК, экз. 2/1)
Описание. Мегаспоры 0,3-0,4 мм в диаметре, шаровидные или слегка приплюснутые в различных направлениях. Основание и верхушка
широко закругленные, от тела мегаспоры не обособленные. Экзостом
слабо заметный, его трудно отыскать даже на хорошо сохранившихся
и тщательно очищенных от остатков породы мегаспорах. Поверхность
бугорчатоизвилистая. Бугорки довольно высокие иширокие, в контуре
округлые или слегка вытянутые, иногда угловатые. Извилины толстые и
высокие, по форме чаще всего вытянутопочковидные, широкодуговидные или подковообразные, в различных направлениях ориентированные. Поверхность бугорков и извилин гладкая. Цвет желтовато-мраморный с тусклым или глянцеватым блеском.
Сравнение. У мегаспор близкого вымершего вида S. cerebrata Nikit.,
известного из неогеновых отложений Западной Сибири (Никитин, 1948,
с. 1106; Дорофеев, 1963, с. 71, рис. 7, фиг. 11, 12; Никитин, 1978, с.  46, табл.  II,
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фиг. 1, 2) и европейской части СССР (Дорофеев, 1965, с. 147, табл.  1, фиг.  1;
1950, с. 160, табл. 1, фиг. 4, 5), в отличие от экземпляров нашей коллекции,
экзостом четко выраженный, толстогу6ый, гладкий. Кроме того, верхушка у них всегда более или менее суженная, а морщинки на боках и в основании более длинные и низкие. По характеру скульптуры поверхности
мегаспор описываемый вид обнаруживает некоторое родство с раннеплиоценновым видом S. articulata Negru (Негру, 1978, с. 145, рис. 1, фиг. д,
е), но у последнего мегаспоры чаще всего эллиптические или яйцевидные
с несколько суженной, обособленной верхушкой, хорошо выраженным
экзостомом и с широкими, тупыми, почти гладкими лопастями.
Salvinia rugulosa Negru sр. nоv.
Табл. I, фиг. 9-14

Голотип: средний сармaт, с. Раково, Николаевской обл., УССР (табл.  1,
фиг. 9); Ботанический сад АН Молдавской ССР (колл. 18ПК, экз.  3/1).
Описание. Mегаспоры 0,35-0,45х0,30-0,40 мм, яйцевидные, неправильно яйцевидные, реже трехграннопирамидальные, иногда почти
шаровидные, часто с боков слегка приплюснутые. Основание закругленное или косо срезанное. Верхушка необособленная, слабо суженная, коротко пирамидальная, реже закругленная. Экзостом хорошо заметный, с довольно длинными лучами. Лопасти чаще всего короткие,
широкие, тупые (у экземпляров с пирамидально суженной верхушкой
они более узкие), со слегка выпуклыми и гладкими или слабо морщинистыми краями. Поверхность покрыта довольно высокими и широкими,
неодинаковыми по длине и степени извилистости сильно морщинистыми извилинами. Соединяясь между собой, извилины часто образуют
рaвномерно расположенные широкие, округломногоугольные, пологие;
углубления (см. фиг. 12). Мopщинки, имеющиеся на извилинах, многочисленные, тесно расположенные, мелкие, но хорошо выраженные, четкие. Цвет желтовато или зеленовато-серый, с тусклым блсском.
Сравнение. От мегаспор наиболее близких ископаемых видов S.
cerebrata Nikit. (Никитин, 1948, с. 1106) и S. cerebratella Dorof. (Дорофеев,
1963, с. 71, рис. 7, фиг. 6-10) описываемые отличаются несколько большим размером и характером строения поверхности, особенно наличием
сильно морщинистых извилин.
Sparganium rakovii Negru sp. nov.
Табл. I, фиг. 15-20

Голотип: средний сармат, с. Paково, Николаевской обл., УССР (табл.  1,
фиг. 15); Ботанический сад АН Молдавской ССР (колл. 18ПК, экз. 7/1).
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Описание: Эндокарпы 2,9-3,6 х 1,1-1,7 мм, одногнездные, в контуре
удлиненно-эллиптические, прямые или слегкасогнутые, слабо граненные, при фоссилизации приплюснутые. Верхушка трубчатая, короткая,
плавно суженная, не обособленная, горизонтально или косо срезанная.
Основание клиновидно суженное, но не оттянутое, довольно резко переходящее в относительно тонкую, коротко обломанную ножку. Ребра в
количестве 1-3 на одной стороне, четкие, но не высокие и не очень толстые. Они проходят вдоль эндокарпа почти от caмой веpхушки (реже
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несколько ниже) досамого основания, часто достигая места перехода последнего в ножку. Стенки умеренной толщины, твердые, не очень крепкие. Цвет черный.
Cpaвнение. Среди эндокарпов современных видов сходных или
очень близких к описываемым экземплярам не обнаружено. Продолговатая, граненая форма, слабая раздутость боков и наличие продольных
ребер на них, клиновидно-суженное основание, короткая и плавносуженная верхушка сближают описываемый видс современными видами
подрода Mеlапоsраrgаnium Holmb., а наличие ножки, одногнездность
эндокарпов иотносительная тонкостенность их – с видами подрода
Хаnthosparganium Holmb. Следует подчеркнуть, что перечисленные общие признаки, характеризующие подроды у вымершего вида S. rаkovii,
не выступают столь выразительно, а как бы сглажены: грани слабо выражены, ребра невысокие, стенки умеренной толщины, плодоножка относительно тонкая, легко обламывающаяся. Cкорее всего, описываемый
вид принадлежит какой-то древней промежуточной секции или подсекции, объединяющей отдельные признаки того или другого подрода.
Sparganium colboideum Negru sp.пov.
Табл. II, фиг. 11-20
Голотип: средний сармaт, с. Раково, Николаевской обл., УССР (табл.  II,
фиг. 18); Ботанический сад АН Молдавской ССР (колл. 18ПК, экз. 9/1).
Описание. Эндокарпы 1,5-2,0х1,0-1,6 мм, колбовидные, часто асиметричные, нечетко гранистые, одногнездные. Верхушка резко суженная,
обособленная, усеченноконическая, трубчатая, эксцентрически расположенная, горизонтально или косо срезанная. Основание закругленное,
чаще асимметричное. Ножка отсутствует. Середина и нижняя половина
равномерно или однобоко раздутые, слабо гранистые. Продольные ложбинки – следы проводящих пучков – имеются почти на всех экземплярах;
они немногочисленные, относительно узкие и невысокие, Стенки довольно
толстые и крепкие. Поверхность грубошероховатая. Цвет углисто-черный.
Сравнение. По величине, общей форме, характеру строения и длине
трубчатой верхушки описываемые эндокарпы наиболее близки к эндокарпам современного вида S. minimum Fries. Но у последнего эндокарпы
не гранистые, с хорошо выраженной ножкой и поверхностными, в ткань
эндокарпа не вдавленными, проводящими пучками. У другого современного также довольно близкого вида S. simplex Huds. эндокарпы крупнее,
с более широкой верхушкой и суженным, переходящим в толстую, крепкую ножку основанием. Из ископаемых видов, наибольшее родство с
описываемым S. colboideum обнаруживают S. nanum Dorof. из плиоценовых отложений Абхазии (Дорофеев, 1979, с. 72, табл. VI, фиг. 1-5; рис.  17,
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фиг. 1-8) и S. tambovicum Dorof. миоценовых отложений Тамбовской обл.
(Дорофеев, 1979, с. 72, табл. VI, фиг. 6-18; рис. 17, фиг. 9-16). Но эндокарпы этих близких видов, в отличие от экземпляров нашей коллекции,
всегда с граненым основанием, более широкой и короткой верхушкой.
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О НАХОДКЕ ОСТАТКОВ ПЛОДОВ OLEA L.
В МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МОЛДАВИИ
(Представлено академиком Е. М. Лавренко 1.IV.1969)

Описываемые остатки происходят из миоценовых отложений, обна
жающихся в овраге Намалва близ с. Бурсук на р. Днестр. Разрез правого берега оврага, где наиболее полно вскрываются миоценовые отложения, подробно описан В. С. Саяновым, В. Х. Рошкой и Ф. С. Пересом (4).
По их данным, слой, содержащий остатки растений в виде отпечатков
листьев, обугленных шишек, плодов, семян и древесины, является самой верхней частью бугловского горизонта. В породе, представляющей
собой темно-серые, почти черные тонкослоистые плитчатые глины,
наряду с растительными остатками, встречаются раковины Cardium
ех gr. plicatum Eichw., Mactra (Sarmatimactra) eichwaldii Lask., Acbeotina
(Acteocina) lajonkaireana (Bast.), Amnicola sp. и пресновидных гастропод.
На территории Европы остатки плодов Olea описаны из неогена
Велички (7) и Кросциенко (6) в Польше. Из каждого местонахождения
описано по одному экземпляру, родовая принадлежность которых несколько сомнительна. Тем не менее, эндокарп из Велички и экземпляр из
Кросциенко описаны как два новых вида, соответственно О. oleastroides
Zabl. и О. zablockii Szafer, которые, по мнению авторов этих видов, имеют
близкое родство с современной О. oleaster Ноffm. et Link (О. europaea L.
var. oleaster DC). Несколько эндокарпов, относящихся к этому роду, описано также из эоцена о. Уайт в Англии (5). По отпечаткам листьев род
Olea приводится из олигоцена и неогена юга Европы (Куми, Экс, Сусед и
София), а также из Югославии (Загор) и Чехословакии (Кучлин).
Современные виды Olea распространены в субтропических и тро
пических областях северного и южного полушарий. О. chrysophylla Lam.,
наиболее близкий по эндокарпам к О. moldavica Negru, в современной
флоре представлен многими формами и широко распространен от
Гималаев до Атлантического океана на западе и до Капской области на
юге Африки, хотя ареал его не сплошной. В Гималаях О. chrysophylla Lam.
поднимается до 1700 м над уровнем Моря (1). Другой вид, О. oleaster
Ноffm. et Link, также имеющий много общих признаков с эндокарпами
О. moldavica Negru, распространен в средиземноморских странах. Растет
среди зарослей маквиса в сообществе с Juniperus phoenicea L., J.  macrocarpa
L., Quercus ilex L., Myrtus communis L., Rosmarinus оfficinalis  L., Arbutus
unedo L., Phillyrea media L., Erica аrbоrеа L., Pistacia lentiscus L. и др. Иногда
этот вид встречается также и в борах из Pinus halepensis Мill. (2, 3).
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Примечательно, что в том же слое, где собраны эндокарпы Olea, обнаружены шишки и семена Pinus salinarum Partsch, Juniperus bessarabica
Negru, эндокарпы Ficus europaea Negru, плоды Cotinus sp., современные аналоги которых, соответственно Pinus halepensis Мill, Juniperus
macrocarpa L., Ficus carica L. и Cotinus coggygria Scop., ныне произрастают в пределах Средиземноморской области, иногда в сообществе с
О.  chrysophylla Lam. или О. oleaster Ноffm. et Link. Кроме названных видов, в этих отложениях встречаются также плоды и семена древесных и
кустарниковых растений из арктотретичной группы: Sequoia, Taxodium,
Myrica, Betu1a, Carpinus, Morus, Eucommia, Rubus. Ailanthus, Buxus.
Staphy1ea, Acer, Pa1iurus, Vitis, Ampe1opsis, Аlапgium, Aralia, Cornus,
Thelycrania, Sambucus. Из них только Cornus, The1ycrania и Sambucus в
нашей коллекции представлены видами, близкими к современным евро
пейским  – Cornus mas L., The1ycrania sanguinea (L.) Fourr. и Sambucus
ebu1us L., в то время как остальные родывидами, имеющими современ
ные аналоги во флоре Восточной Азии и Северной Америки. Среди травянистых растений, кроме остатков широко распространенных водноболотных видов Турhа, Sparganium, Potamogeton, Ruppia, Alisma, Scirpus,
Cladium, Decodon и Lycopus, в той же породе встречаются остатки трав,
тяготеющих к более южным областям и растущих в более засушливых
условиях по сухим склонам или на открытых остепненных участках:
Ро1усnеmum, Cleomella, Solanum, Po1ygonum, Рhуsa1is, Hypericum и др.
В целом, миоценовая флора Молдавии очень своеобразна и имеет
довольно сложный состав. Часть растений – Sequoia. Taxodium, Myrica,
Веtu1a, Carpinus, Morus, Eucommia, Ailanthus, Staphylea, Асеr, Alangium,
Aralia, Cornus и Thelycrania – являются типичными лесными мезофитами. Другая часть – Pinus, Juniperus, Ficus, Rubus, Buxus, Cotinus, Paliurus и
O1еа – образовывала более засушливые сообщества. Представители последней группы, хотя их аналоги и произрастают теперь в относительно
засушливых условиях, были в прошлом мезофильнее, чем в настоящее
время, так как обитали в сообществах рядом с типичными мезофитами и, возможно, даже частично входили в состав мезофильных лесов.
В дальнейшем, в связи с ухудшением климатических условий, наиболее
древние виды постепенно вымирали, а виды, тяготеющие к средиземноморской флоре, отступали к югу, и уже там много позднее, где-то в
конце плиоцена, на их основе окончательно сформировались современные средиземноморские виды, вполне отвечающие климатическим условиям Средиземноморья. Вместе с последней группой, те же изменения
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претерпевала и миоценовая О. mo1davica Negru, современные аналоги
которой частично сохранились в Восточном Средиземноморье, частично
в горах Абиссинии и Гималаев.
Ниже дается описание нового вида O1еа moldavica Negru, установленного по ископаемым эндокарпам.
Olеа moldavica Negru sp. nov.
Рис. 1, (1-9) Эндокарпы 20 Х
Эндокарпы 5,05-7,65 х 3,95-5,25 мм широкоэллиптические, обратнояйцевидные, иногда почти округлые, в оси слегка согнутые или прямые,
при фоссилизации сплюснутые. Основание несколько суженное, закруг
ленное, иногда горизонтально срезанное, симметричное или скошенное.
Рубчик довольно большой, овальный, расположен на торце или слегка
смещен на боковую сторону. Верхушка широко закругленная, чаще всего в
сторону слегка наклоненная, иногда с небольшим, но хорошо заметным
тупым бугорком. На поверхности эндокарпов видны 8-12 продольных,
прямых или слабо извилистых проводящих пучков. В нижней половине
они толстые, глубоко врезавшиеся в ткань эндокарпа, с немногими тон
кими жилками, отходящими от них в стороны. Близ верхушки прово
дящие пучки тонкие, вдавленные, сильно ветвятся, образуя густую
сеточку из многоугольных ячеек Участки между анастомозами прово
дящих пучков слегка припухлые. Стенки толстые, крепкие, на изломе с
черным стеклянным блеском. Поверхность темно-серого цвета, матовая.
На поперечном срезе стенки эндокарпов состоят из гомогенной
ткани желтого цвета, в которой имеются многочисленные воздушные
разрезы. Клетки, составляющие ткань эндокарпа, сильно деформиро
вались, их первичные оболочки растворились, и различить их границы
под микроскопом невозможно.
При сравнении эндокарпов нашей коллекции с эндокарпами совре
менных видов, оказалось, что ископаемые экземпляры наиболее сходны
с эндокарпами О. chrysophylla Lam. Однако, современные эндокарпы
несколько крупнее, с более суженной или тупо заостренной верхушкой
и узко закругленным, иногда слегка вытянутым, чаще всего правильным
основанием. Рубчик у них маленький. Проводящие пучки несколько толще,
в нижней половине почти прямые или, очень редко, слегка извилистые.
К  тому же, у эндокарпов О. chrysophylla Lam. стенки более толстые. Среди
описываемых эндокарпов встречаются немногие экземпляры, имеющие
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Рис. 1. Olea moldavica Negru sp. n. Эндокарпы. 20 ç

общие признаки с современными эндокарпами О. oleaster Ноffm. et Link
(= 0. euroраеа L. vаг. oleaster DC.), особенно с экземплярами из Сардинии
и Сирии. Но эндокарпы О. oleaster Ноffm. et Link нa много крупнее,
в общем контуре более вытянуты, верхушка у них более широкая,
основание глубоко горизонтально срезано, проводящие пучки толще и
сильнее вдаются в ткань эндокарпа, а участки между ними более узкие и
высокие, особенно в нижней половине эндокарпа.
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Обломанный эндокарп, обнаруженный Я. Заблоцким в миоцено
вых отложениях Велички в Польше и описанный им как новый вид –
О. oleastroides Zabl. ((7), стр. 154, табл. ХII, фиг. 19, 22), отличается от эндо
карпов нашей коллекции большим размером (10 х 6 мм), более суженной
и кососрезанной верхушкой, высокими, немногочисленными, более
узкими, почти прямыми продольными морщинами на поверхности.
Проводящие пучки на приведенных автором изображениях не видны, и
судить о их числе и характере ветвления невозможно. Эндокарп из плио-
цена Кросциенки, описанный В. Шафером под названием О. zablockii
Szafer ((6), стр. 171, табл. VIII, фиг. 19-21), резко отличается от экземпляров
нашей коллекции много большей величиной 12,7 х 5,7 мм, удлиненной
формой, сильно суженным основанием, заостренной верхушкой, много
численными, узкими и высокими продольными морщинами. Эндокарпы
О. headonensis Chandl. из эоценовых отложений о. Уайт ((5), стр. 149,
табл. ХХХ, фиг. 141-143) несколько мельче, в общем контуре они более
широкие, с гладкой или слегка морщинистой поверхностью, без сеточки
из проводящих пучков.
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ISTORIA GEOLOGICĂ ŞI GENEZA FLOREI
Analiza răspândirii în timp a cca 250 de specii de plante fosile, identificate în baza cercetărilor paleocarpologice şi paleoihnofoliologice, pune în
evidenţă faptul că, după componenţa taxonomică, după particularităţile bioecologice şi fitogeografice ale genurilor şi speciilor componente, flora miocenului superior şi pliocenului din limitele Basarabiei şi teritoriilor adiacente
nu a fost omogenă. În lanţul general al dezvoltării consecutive a florei date,
pe parcursul ultimelor cca 13 milioane de ani, destul de clar se evidenţiază
unele verigi distinctive, fiecare din ele reprezentând anumite faze succesive
ale dezvoltării preistorice şi formării florei actuale basarabene. După componenţa taxonomică, raportul cantitativ al speciilor şi grupurilor de plante
silvice şi stepice, după longevitatea şi frecvenţa lor în limitele miocenului
superior şi pliocenului, aceste verigi sunt destul de eterogene. Ele corespund,
evident, unor etape şi faze distincte ale întregului proces de dezvoltare şi
evoluare a lumii vegetale din bazinul de nord-vest al Mării Negre.
Prezenţa unei serii de complexe floristice consecutive, exact datate şi
detaliat cercetate, permite a efectua o analiză comparativă a acestora în baza
următorilor indici principali: 1) similitudinea şi distinctivitatea componenţei
taxonomice; 2) endemismul şi elementele de vârstă; 3) spectrele bioformelor
4) spectrele elementelor fitohorionomice; 5) ponderea genurilor exotice,
locale şi dispărute.
1. Similitudinea şi distinctivitatea taxonomică. Valorile indicilor sumei
coeficienţilor de similitudine generică ale florelor studiate sunt evident mai
joase pentru flora sarmaţianului inferior, care constituie 94,5. Pentru florele
sarmaţianului mediu şi superior, meoţianului şi ponţianului similitudinea
componenţei generice este evident mai mare (de aproximativ 1,5-2  ori).
Aceste valori indică faptul că între complexele floristice ale sarmaţianului
mediu-superior, meoţianului şi ponţianului există legături florogenetice mult
mai esenţiale decât între complexele floristice ale sarmaţianului inferior, pe
de o parte, şi ale complexelor sarmaţianului mediu – ponţianului, pe de altă
parte. Flora sarmaţianului inferior, după gradul similitudinii cantitativtaxonomice, ocupă o poziţie evident separată între celelalte complexe floris
tice, cunoscute până în prezent în limitele teritoriului în studiu. Această
situaţie se confirmă în mod mai evident şi prin analiza sumei coeficienţilor
de similitudine ai taxonilor la nivel de specie.
Una din particularităţile esenţiale ale complexului floristic al sarmaţianului inferior, spre deosebire de complexele mai tinere ale miocenului
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superior, este participarea evidentă în componenţa lui atât a taxonilor arhaici arborescenţi de gimnosperme şi angiosperme, cât şi a speciilor de ierburi exotice şi termofile. Acest grup include reprezentanţii genurilor Pinus,
Sequoia, Taxodium, Juniperus, Cupressus, Comptonia, Celtis, Morus, Ficus,
Hypericum, Cleomella, Buxus, Pyracantha, Zanthoxyllum, Toddalia, Cotinus,
Turpinia, Sapindoidea, Paliurus, Olea. De menţionat că majoritatea absolută
a acestor genuri nu are reprezentanţi în complexele floristice mai tinere din
nord-vestul bazinului Mării Negre.
Genurile comune pentru complexele floristice mai tinere mediu sarma
ţiene – ponţiene sunt: Selaginella, Marsilea, Azolla, Euryale, Ceratophyllum,
Ranunculus, Broussonetia, Portulaca, Arenaria, Silene, Chenopodium,
Polygonum, Polycnemum, Trichosanthes, Cleome, Naumburgia, Lysimachia,
Aldrovanda, Rubus, Decodon, Trapa, Proserpinaca, Alisma, Caldesia, Stratiotes,
Potamogeton, Sparganium, Najas, Spirematospermum. Acest complex poartă
următoarele caracteristici: prezenţa genurilor xero- şi mezofile, ca Portulaca,
Arenaria, Silene, Chenopodium, Cleome, Naumburgia, Lysimachia, comune
numai pentru complexele floristice ale sarmaţianului mediu – ponţian; parti
ciparea neesenţială a arborilor, arbuştilor şi lianelor (Broussonetia, Swida,
Sambucus, Rubus, Ampelopsis), care se întâlnesc şi în fitocomplexele presar
maţiene.
Complexele floristice ale sarmaţianului mediu şi superior, meoţianului
şi ponţianului formează un singur tip floristico-fitocenotic, evident deosebit,
după componenţa taxonilor generici şi fitocenotici, de complexul sarmaţianului inferior. În primul rând, complexele floristice mediu sarmaţiene  – ponţiene nu conţin elemente arhaice de Taxodiaceae şi elemente subtropicale ale
arborilor de Angiospermae, tipice pentru complexele floristice ale sarmaţianului inferior. În al doilea rând, componenţa taxonomică a lor este dominată de elementele temperate de Coniferae şi Angiospermae. Gimnospermele arborescente Abies, Picea, Tsuga, angiospermele erbacee Saururus,
Braseпia, Euryale, Ceratophylluт, Portulaca, Аrenaria, Sileпe, Aтaraпthus,
Cheпopodium, Rumex, Viola, Cleome, Nаиmbиrgia, Lysiтachia, Euphorbia, Aldrovaпda, Liпит, Lycopsis, Ajuga, Teucrium, Stachys, Trapella, Sigesbeckia, Cirsium, Hieraciuт, Lemпa, de asemenea lianele şi arbuştii Actiпidia,
Meliosтa, Vaccinium nu sunt înregistrate în complexele floristice mai vechi.
2. Endemismul şi elementele de vârstă. Analiza comparativă procentuală a componenţei taxonilor endemici ai complexelor floristice ale sarmaţianului inferior, sarmaţianului mediu-superior, meoţianului şi ponţianului,
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luate în parte, mărturisesc că endemismul familial, generic şi specific, au o
dezvoltare mai vastă în complexele florisitice ale sarmaţianului inferior – fapt
care semnifică deosebirea esenţială a ei de complexele florisitice mai
tinere miocen-pliocenice (sarmaţianul mediu – ponţian). În componenţa
acestui complex floristic un rol evident revine relictelor endemice, arhaice,
anterior vast răspândite pe teritoriul Europei: Sequoia, Taxodiuт, Cupressus,
Coтptoпia, Buxus, Zaпthoxyllum, Toddalia, Sterculia, Punica, Cedrela,
Symplocos, Mastixia, Marsdenia, Sapiпdoidea, Paliurus şi a. În următoarele
complexe floristice mediusarmaţiene – ponţiene gradul endemismului este
mai puţin evident atât la nivel de genuri, cât şi la nivel de specii. În com
ponenţa genurilor endemice ale acestor complexe, alături de genurile
relicte (Glyptostrobus, Liriodeпdroп, Pterocarya, Cyclocarya, Siпoтeпiuт),
este prezent şi un şir de genuri evident mai tinere, endemice progresiste
(Saururus, Еиrуale, Heтiptelea, Huтulus, Urtica, Роrtulaca, Areпaria, Sileпe,
Aтaraпthus, Cheпopodium, Ruтex, Viola, Cleoтe, Vacciпium, Nauтburgia,
Lysimachia, Euphorbia, Trapella, Liпит, Lycopsis, Ajuga, Teucrium, Stachys,
Sigesbeckia, Cirsium, Hieraciuт), care au căpătat o răspândire vastă în
răstimpul de după sarmaţianul inferior pe teritoriul în cauză.
Deci schimbările mai esenţiale în componenţa complexelor floristice ale
miocenului superior, exprimate prin dispariţia elementelor endemice relicte,
însoţită de apariţia în masă a elementelor endemice progresive ale taxonilor
supraspecifici, au avut loc începând cu sarmaţianul mediu. Anume în acest
moment o cronofloră a fost schimbată de alta, mai tânără, constituită, în
fond, din taxoni generici alohtoni imigraţi cu participarea esenţială a elementelor autohtone, rezistente la noile condiţii paleogeografice.
Complexele floristice ale sarmaţianului inferior, sarmaţianului mediu,
sarmaţianului superior, meoţianului şi ponţianului, luate în parte, de altfel ca
şi flora miocenului superior în general, întrunesc elemente de vârstă diferită
şi, după provenienţa sa, sunt eterogene. Apare întrebarea: care, când şi de
unde au apărut în limitele teritoriului din nord-vestul bazinului Mării Negre
taxonii generici – reprezentanţi de bază ai celui sau altui complex floristic?
În limitele miocenului superior, grupul genurilor autohtone o constituiau
reprezentanţii pteridofitelor (Marsilea, Salviпia, Azolla), magnoliopsidelor
(Nyтphaea, Еисоттia, Zelkova, Morus, Ficus, Betula, Ulmus, Quercus,
Salix, Populus, Carpiпus, Myrica, Роlуgопum, Нyperiсum, Trichosaпthes,
Rubus, Pyracaпtha, Decodoп, Staphylea, Acer, Swida, Aralia, Acaпthopaпax,
Vitis, Aтpelopsis, Saтbucus) şi majoritatea reprezentanţilor liliopsidelor
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palustre (Alisтa, Caldesia, Stratiotes, Potaтogetoп, Ruppia, Саulinia,
Scirpus, Carex, Сlаdium, Spireтatоsреrmum, Sраrgапium, Typha). Aceste
genuri „tranzitorii” pentru miocenul superior, în fond, determină continuitatea
taxonomică în dezvoltarea florei şi vegetaţiei acestei epoci (etape) în întregime.
Complexele floristice, formate după sarmaţianul inferior, includ un
şir de grupuri de taxoni generici noi, care au apărut pe teritoriul în studiu
nu deodată, dar treptat, concomitent cu formarea aici a condiţiilor paleogeografice noi, prielnice pentru dezvoltarea acestor taxoni. De exemplu, în
structura complexelor floristice ale sarmaţianului mediu şi superior pentru
prima dată au apărut Selagiпella, Abies, Euryale, Nuphar, Сеrаtорhуllum,
Raпuпculus, Broussoпetia, Huтulus, Portulaca, Areпaria, Сhепороdium,
Cleoтe, Actiпidia, Nauтburgia, Lysiтachia, Euphorbia, Aldrovaпda, Trapa,
Proserpiпaca, Муriорhуllum, Lycopus, Epipreтпuт, în complexele floristice
meoţiene – Picea, Liriodeпdroп, Siпотепium, Urtica, Heтiptelea, Pterocarya,
Cyclocarya, Vассiпium, Sileпe, Viola, Padus, Lycopsis, Ajuga, Tеuсrium,
Sigesbeckia, Сirsium, Нieraciuт, Trapella, iar în cele ponţiene – Pseudoeuryale,
Aтaraпthus, Ruтex, Liпит, Meliosтa, Leтпa.
Este evident că toate genurile enumerate nu sunt elemente autohtone ale
florei miocenului superior. Ele, fără echivoc, au apărut mult mai devreme şi
în componenţa complexelor floristice anterioare şi reprezintă imigranţi de
diferită vârstă. Apare o altă întrebare legitimă: de unde au imigrat aceşti taxoni şi care au fost cauzele ce au favorizat apariţia lor în limitele teritoriului
dat? Sigur că răspunsul la această întrebare trebuie căutat în schimbările permanente, profunde, ale situaţiei paleogeografice. Răcirea generală treptată a
climatului de pe teritoriul Est-european, mai evident exprimată la hotarul
dintre sarmaţianul inferior şi sarmaţianul mediu, a fost factorul decisiv care
a provocat dispariţia pentru totdeauna din componenţa florei sarmaţianu
lui inferior a elementelor stenotermice subtropicale şi tropicale, existente pe
teritoriul în studiu.
În continuare, continentalizarea treptată a climatului, în special aridizarea lui, a creat condiţii favorabile pentru expansiunea vastă a plantelor erbacee
pe teritoriul eliberat de către apele bazinelor marine, aflate în curs de regresiune. La această etapă, majoritatea taxonilor-imigranţi a apărut din regiunile de
est ale Paratetisului, unde aridizarea climatului şi formarea tipului de vegetaţie respectiv au avut loc mult mai devreme. Unii reprezentanţi, ca Picea, Abies,
Tsuga, Vассiпium, Selagiпеllа, Actiпidia ş.a., au imigrat din zonele de nord în
timpul fluctuaţiei climatului în direcţia majorării umidităţii, care a avut loc în
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meoţian. Privitor la originea taxonilor specifici ai florei miocenului superior,
sigur că printre ei, împreună cu reprezentanţii predominanţi alohtoni, existau şi elemente autohtone, apărute pe teritoriul dat. Ca bază pentru concluzia
dată servesc multiplele fluctuaţii climaterice şi paleogeomorfologice stresante
pentru lumea vegetală, ce au avut loc în miocenul superior, apărute ca rezultat
al schimbării situaţiei paleogeografice (ridicarea munţilor Carpaţi, retragerea
Paratetisului de Est, diminuarea temperaturii medii anuale şi a.).
În baza materialelor noastre privitor la speciile autohtone şi alohtone,
putem conclude că diversitatea elementelor autohtone la nivel de specie se
află în dependenţă directă de vechimea momentului apariţiei genului respectiv în flora teritoriului dat. În complexul floristic ponţian, care este сel mai
tânăr, elementele autohtone sunt predominante, spre deosebire de sarmaţianul mediu, din care a dispărut majoritatea absolută a genurilor sarmaţianului
inferior şi au apărut formaţiuni noi în limita genurilor venetice, în fond, al
plantelor erbacee mezo- şi xerofile. De exemplu, genul Cleome a apărut în
florele europene în sarmaţianul mediu şi era reprezentat de o singură specie
vast răspândită – C. rugosa. În meoţian acest gen dispunea de două, iar în
ponţian – de-acum de 4 specii endemice, care, evident, aparţine elementului
autohton pentru regiunea Paratetisului de Est.
3. Spectrele bioformelor. Unul din obiectivele principale ale procesului
de analiză a complexelor floristice stabilite este evidenţierea dinamicii covorului vegetal în limitele miocenului superior la nivel nu numai de fitocenoze, dar şi la nivel mai superior de taxoni geobotanici, şi anume a tipurilor
de vegetaţie, întrucât anume ele servesc criteriu-cheie întru determinarea şi
evidenţierea particularităţilor situaţiei paleogeografice a celui sau altui interval de timp geologic. Un indice mai expresiv în contextul dat este analiza
spectrelor bioformelor complexelor floristice evidenţiate. Indicii cantitativi
mărturisesc despre faptul că în sarmaţianul inferior şi în meoţian, pe teritoriul în studiu, a predominat tipul de vegetaţie silvică. Dovadă a acestei situaţii
serveşte nu numai predominarea în complexele floristice ale sarmaţianului
inferior şi meoţianului a elementelor arborescente şi arbustive silvoformante, dar şi prezenţa evidentă în componenţa lor a unui număr impunător de
liane  – componente sinuziale obligatorii în fitocenozele silvice.
Conform particularităţilor bioformelor, complexele floristice ale sarmaţianului mediu sunt foarte similare cu cele ale ponţianului. În componenţa
ambelor complexe floristice predomină evident (circa 80%) plantele erbacee,
fapt care confirmă răspândirea vastă pe teritoriul în studiu în sarmaţianul
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mediu-superior şi în ponţian a tipului de vegetaţie silvostepică deosebit de
complexul floristic al sarmaţianului inferior şi meoţianului. Semnificativ e
faptul că în componenţa acestor două complexe floristice analizate comparativ este destul de avansată (8-10%) participarea erbaceelor xerofile – participante la formarea fitocenozelor caracteristice, în special, pentru landşafturile
stepice şi silvostepice.
În aşa fel, în dezvoltarea învelişului vegetal al miocenului superior şi pliocenului se evidenţiază repetarea unor cicluri similare: învelişul vegetal al meoţianului în anumită măsură (după particularităţile bioecologice şi taxonomice) repetă particularităţile complexului floristic al sarmaţianului inferior,
iar învelişul vegetal ponţian – al sarmaţianului mediu şi superior. Însă aceste
cicluri, cu toate că se repetă în anumită măsură, în linii mari, ele nu sunt identice atât după componenţa floristică, cât şi după particularităţile ecologice.
Esenţa deosebirilor dintre ciclurile repetante, care indică neidentitatea
ultimelor, dar concomitent cu aceasta indică şi dinamica spiroidală evolutivă
a învelişului vegetal al miocenului superior în întregime, constă în următoarele. Învelişului vegetal al meoţianului se deosebea de сel al sarmaţianului
inferior prin componenţa floristică diferită nu numai a elementelor subdominante, dar şi ale celor dominante, care determinau particularităţile specifice ale acelei sau altei fitocenoze. Asociaţiile cu predominarea speciilor de
Sequoia ale sarmaţianului inferior sunt incomparabile cu asociaţiile amestecate de foioase şi conifere ale meoţianului, cu toate că şi unele, şi altele formau acelaşi tip de vegetaţie – silvică. Printre fitocenozele silvice ale meoţianului este destul de dificil de a găsi fitocenoze analogice sau chiar identice cu
fitocenozele silvice ale sarmaţianului inferior. Afară de aceasta, deosebirile
floristice ale pădurilor meoţiene şi inferior sarmaţiene sunt destul de expresive şi în procesul de stabilire a similitudinii lor, la diferite niveluri taxonomice: coeficientul similitudinii generice a florelor silvice examinate este destul
de neevident şi constituie nu mai mult de 20%, iar coeficientul similitudinii
la nivel de specie este şi mai neînsemnat – circa 7%.
Neidentitatea floristică a tipurilor de vegetaţie meoţiană şi inferiorsarmaţiană se manifestă şi prin analiza raporturilor dintre ecomorfe, care intrau
în componenţa şi a unor, şi a altor fitocenoze. De exemplu, în flora meoţiană,
grupul xerofitelor arborescent-arbustive constituie numai 5% şi completamente este formată din taxoni arbustivi. În complexul floristic al sarmaţianului inferior, însă, acest grup este mai numeros (15%) şi concomitent cu
formele arbustive includea şi un număr evident (7 specii) de elemente silvice
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arborescente. Această circumstanţă confirmă că învelişul vegetal al meoţianului, spre deosebire de cel al sarmaţianului inferior, a fost, în general, mezofil-temperat, nu subtropical.
Deosebirea vegetaţiei ciclului ponţian de сel al sarmaţianului mediusuperior este nesemnificativă. Tipul de vegetaţie silvostepică, predominant
în ciclul ponţian, după toate caracterele spectrului bioecologic, aproape
că nu se deosebeşte de analogul său mai vechi – al sarmaţianului mediusuperior. Unica deosebire mai esenţială a vegetaţiei ponţiene de vegetaţia
sarmaţianului mediu şi superior este componenţa taxonomică neidentică
a acestora, care au format vegetaţia ambelor cicluri din taxoni cu exigenţe
ecologice similare.
4. Spectrele elementelor fitogeografice (fitohorionomice). Unul din
criteriile principale în determinarea direcţiei generale de dezvoltare a florei,
de stabilire a legităţilor şi etapelor procesului de dezvoltare a învelişului vegetal al unui teritoriu concret în decursul unui interval geologic destul de vast
este criteriul dinamicii componenţei elementelor fitogeografice în tot şirul
complexelor floristice analizate. Spectrele fitogeografice evidenţiate pentru
complexele floristice ale sarmaţianului inferior, ale sarmaţianului mediu şi
superior, meoţianului şi ponţianului, după componenţa procentuală a elementelor fitogeografice, sunt neomogene. Valorile indicilor acestor elemente
se schimbă de la un complex floristic la altul. De exemplu, în componenţa
celui mai vechi complex floristic (sarmaţianul inferior) a dominat grupul
speciilor, analogii contemporani ai căreia sunt răspândiţi în limitele regiunilor floristice Atlantico-Nordamericană, Străvechimediteraneană, Estasiatică,
Madreană, Neotropică şi Paleotropică. Foarte semnificativ este lipsa în flora sarmaţianului inferior a elementelor european şi iranoturanian, fapt care
mărturiseşte despre lipsa legăturii directe a acestei flore cu cele contemporane europeană şi central-asiatică.
În dinamica elementelor fitogeografice ale complexelor floristice mai
tinere este evidentă tendinţa spre micşorarea cantitativă a elementelor străvechi refugional-geografice (estasiatice şi atlantico-nordamericane), concomitent cu majorarea elementelor mai tinere – reprezentanţi ai fitohorionilor
european, european-iranoturanian, holarctic şi cosmopolit. În componenţa florei ponţiene elementele acestor grupuri constituiau, respectiv, 24,4%
şi 57,7%. Prin urmare, elementele absente sau cu participare neevidentă în
complexele sarmaţianului inferior au devenit dominante în complexele ponţiene. Sigur că în dezvoltarea florelor miocen-pliocenice concomitent a avut
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loc şi un şir de abateri de la linia generală a dinamicii elementelor fitogeografice. De exemplu, în complexul floristic al meoţianului, în comparaţie cu
complexul sarmaţianului inferior, este mai mare participarea speciilor estasiatice – reprezentanţi tipici ai florelor termofile şi temperate, caracteristice
pentru vegetaţia silvică reavănă. Această deviere este consecinţa fluctuaţiei
condiţiilor climatice în direcţia minimalizării nesemnificative a temperaturii
şi majorării semnificative a cantităţii de precipitaţii anuale şi umidităţii aerului, favorabilă pentru imigrarea şi dezvoltarea luxuriantă în limitele teritoriului dat a pădurilor de foioase şi de amestec (foioase cu răşinoase).
5. Ponderea genurilor exotice, locale şi extincte. Tendinţa generală
spre micşorarea cantitativă a elementelor arhaico-exotice, concomitent cu
majorarea cantitativă a elementelor noi, mai tinere, în componenţa complexelor floristice miocen-pliocenice, devine evidentă şi mai clară în rezultatul
analizei ponderii în componenţa lor a grupurilor de taxoni generici exotici,
locali şi extincţi.
Dinamica ponderii elementelor exotice, locale şi extincte în complexele floristice miocen-pliocenice confirmă delimitarea evidentă a două etape
principale, anterior evidenţiate în baza altor criterii, şi anume: etapa sarmaţianului inferior şi etapa mediusarmaţian-ponţiană.
Astfel, analiza succesiunilor în timp a similitudinii şi distinctivităţii, endemismului şi elementelor relicte, particularităţilor bioecologice şi fitogeografice, ponderii taxonilor exotici, locali şi extincţii ale elementelor complexelor
floristice studiate, bazată pe răspândirea reală în timp a speciilor, genurilor şi
grupurilor evidenţiate de plante fosile, scoate în evidenţă următoarele legităţi
principale în dezvoltarea geologică a florei teritoriului basarabean.
1. Diminuarea treptată a similitudinii taxonomice (generice şi specifice)
a florei sarmaţianului inferior cu florele posterioare (sarmaţiene,
meoţiene, ponţiene).
2. Perpetuarea gradului înalt de continuitate taxonomică a complexelor
floristice din limitele de timp ale sarmaţianul mediu şi superior,
meoţianului şi ponţianului.
3. Majorarea numerică treptată a taxonilor floristici endemici locali în
procesul dezvoltării complexelor floristice (începând cu sarmaţianul
mediu), din contul elementelor imigrante progresive, capabile de a se
dezvolta în condiţiile noi, create de ciclul climatic nou.
4. Substituirea treptată a elementelor arhaice endemico-relicte (atlan
tico-nordamerican, străvechi mediteranean, estasiatic, madrean,
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neotropic şi paleotropic) cu taxoni noi (anterior nenumeroşi), mai
tineri (europeni, european-iranoturanieni, holarctici şi cosmopoliţi)
endemico-progresivi.
5. Substituirea treptată a tipului de vegetaţie silvică de către vegetaţia
silvostepică cu elemente erbacee noi xerofile.
6. Caracterul ciclic de dezvoltare a florei şi vegetaţiei miocen-pliocenice:
ciclul meoţian, în linii generale, ca tip predominant de vegetaţie
silvică, repetă ciclul inferiorsarmaţian, iar сel ponţian, ca tip dominant
de vegetaţie silvostepică, repetă ciclul mediu-superiorsarmaţian.
Legităţile evidenţiate şi prezenţa particularităţilor distincte dintre complexele floristice inferiorsarmaţiene şi complexele ulterioare, mai tinere, mărturisesc, pe de o parte, delimitarea şi originalitatea clară a florei sarmaţianului
inferior, iar, pe de altă parte, evidenţiază gradul înalt de omogenitate şi integralitate a complexelor floristice ale sarmaţianului mediu şi superior, meoţianului
şi ponţianului. În dezvoltarea florei şi vegetaţiei miocen-pliocenice au fost evidenţiate două etape: etapa de până la sarmaţianul mediu, cunoscută sub denumirea de „Cronoflora-Mastixia”, şi etapa de după sarmaţianul inferior, succedată, începând cu sarmaţianul mediu, de „Cronoflora-Cleome” (de la denumirea
genului Cleome – componentul permanent al acestor complexe floristice). În
procesul de dezvoltare a Cronoflorei-Cleome în limitele sarmaţianului mediu  –
ponţian destul de clar se evidenţiază trei faze: mediu-superiorsarmaţiene,
meoţiene şi ponţiene. Sigur că reprezentanţii genurilor temperate şi temperattermofile ai arborilor şi arbuştilor Betula, Carpiпus, Padus, Асеr, Eucoттia,
Pterocarya, Acaпthoрапах, Actiпidia, de asemenea şi coniferelor Picea, Abies,
Tsuga nu au fost componenţii permanenţi ai Cronoflorei-Cleome. O dezvoltare
mai amplă aceşti reprezentanţi manifestau în fazele de schimbare a condiţiilor
de mediu în direcţia majorării depunerilor atmosferice şi descreşterii evidente
a temperaturii anuale, care au avut loc în meoţian. În fazele ciclurilor mai calde
şi mai aride ele se refugiau în luncile bazinelor acvatice sau migrau în zonele
geografice adiacente cu condiţii de mediu favorabile.
Cronoflora-Cleome, în general, asemenea componenţei taxonomice a
complexului floristic al oricărei faze, cu toate că include un număr esenţial
de genuri, actualmente vast răspândite pe teritoriul de nord-vest al bazinului Mării Negre, nu este identică (la nivel de specii) cu flora basarabeană
actuală. Diversitatea floristică (la nivelul genurilor) a Cronoflorei-Cleome a
constituit substratul genetic real în care, începând cu sarmaţianul mediu-superior, au apărut rădăcinile veritabile şi clare ale florei şi tipului de vegetaţie
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silvostepică actuale. Fazele glaciare antropogene nu au afectat esenţial flora
preantropogenă.
Factorii principali, care au exercitat o influenţă esenţială asupra Cronoflorei-Cleome şi au condiţionat restructurarea componenţei ei taxonomice şi
formarea treptată a florei locale actuale, au fost numeroasele fluctuaţii climaterice şi schimbarea destul de frecventă a bazinelor acvatice în miocenul superior şi pliocen. Aceşti factori au provocat nu numai transformarea
elementelor locale, dar şi au contribuit la dezvoltarea vastă pe teritoriul dat
a proceselor de migraţie. Fiecare ciclu de imigrare-emigrare a taxonilor de
diferit rang a lăsat amprenta sa în componenţa florei contemporane, care se
evidenţiază actualmente ca diverse grupe de elemente geografice: boreale,
mediteraneene, central-europene, relicte locale şi a.
Аndrei NEGRU
(Flora Basarabiei (plantele superioare spontane). Chișinău, 2011, vol. I)
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ŞTIINŢA BOTANICĂ ÎN CADRUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI
Istoria dezvoltării cercetărilor botanice în cadrul Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova poate fi divizată în patru etape succesive, a căror delimitare cronologică este determinată de valoarea şi vastitatea problemelor
abordate şi, mai cu seamă, de rezultatele obţinute în urma investigaţiilor fundamentale şi aplicative. Etapizarea cercetărilor botanice este, în mare măsură, condiţionată şi de latura structurală (instituţie ştiinţifică) care a evoluat
pe parcursul a 50 de ani de la Sectorul de Botanică la Grădina Botanică şi
Institutul de Botanică cu Grădina Botanică.
Etapa întâi include anii 1947–1950, în răstimpul cărora a fost fondată în cadrul AŞM prima instituţie ştiinţifică cu profil botanic – Sectorul de
Botanică (şef prof. B. N. Andreev), a fost creat Herbarul Republican, iniţiată
cercetarea planificată a florei şi vegetaţiei spontane a Moldovei.
Etapa a doua (1950–1964) este remarcată prin fondarea Grădinii Botanice (director dr. T. S. Gheideman, ulterior membru corespondent al AŞ a RM
şi desfăşurarea cercetărilor de introducere, aclimatizare şi utilizare în diferite
ramuri ale economiei naţionale a speciilor de plante decorative, tehnice, furajere, alimentare, etero-oleaginoase etc. Pe o suprafaţă de peste 75 ha au fost
create expoziţiile şi colecţiile de bază ale Grădinii Botanice, al cărei genofond
enumeră cca 6 mii taxoni. În acest răstimp au fost publicate un şir de lucrări de
primă valoare, cum ar fi: T. S. Gheideman, Opredeliteli vâsşih rastenii MSSR,
1954; B. N. Andreev, Derevia i kustarniki Moldavii, 1957, 1964; T. S. Gheideman, B. J. Ivanova et al., Poleznâe dikorastuşcie rastenia Moldavii, 1964.
Anii 1964–1991 constituie etapa a treia în dezvoltarea continuă a inves
tigaţiilor botanice şi perfecţionarea (să zicem aşa) structurală a Grădinii
Botanice (1964–1986, director acad. A. Ciubotaru; 1986–1988, director
dr. I. Maiaţki; 1988–1996, director acad. A. Negru). Etapa dată pe drept cuvânt poate fi considerată ca cea mai fructuoasă în lansarea şi materializarea
multor idei conceptuale de pionierat, crearea şcolilor ştiinţifice cu dascăli şi
discipoli de talie mondială, iniţierea şi abordarea cu succes a unui şir de direcţii ştiinţifice noi pentru republica noastră, elaborarea unor concepţii fundamentale profund argumentate şi recunoscute de specialiştii cu renume din
diferite domenii ale ştiinţei despre plante, relevarea şi elucidarea legităţilor
dezvoltării şi evoluţiei regnului vegetal.
În acest context, considerăm că mândria ştiinţei botanice zămislită la
Academia Moldovei o constituie rezultatele obţinute de specialiştii cu renume şi
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statut de personalitate în botanică, şi anume: acad. Boris Matienco (biologie
vegetală), acad. Alexandru Ciubotaru (citoembriologie), acad. Mihail
Lupaşcu (fitotehnie), membru cor. Tatiana Gheideman (floristică şi geo
botanică), acad. Vladimir Rîbin (hibridare distantă), acad. Andrei Negru
(paleobotanică, floristică), membru cor. Vasile Şalaru (algologie), dr. hab.
Ivan S. Rudenco (hibridare distantă) dr. hab. Ion Comanici (selecţie şi amelio
rare), dr. hab. Mihai Bodrug (introducerea plantelor), dr. hab. Zoia Ianuşevici
(paleoetnobotanică), dr. hab. Victor Sava (floricultură), dr. hab. Vasile Florea
(introducerea plantelor), dr. hab. Valentin Celac (embriologie), dr. hab.
Eudochia Zagorneanu (structura şi funcţionalitatea fructelor), dr. hab. Ştefan
Topală (hibridarea distantă).
Deosebit de semnificative pentru anii 1965–1990 au fost aprofundarea cercetărilor ştiinţifice în diverse ramuri ale botanicii (flora şi vegetaţia
spontană, introducerea plantelor, dendrologia, floricultură, citoembriologia,
plantele medicinale şi etero-oleaginoase, structura şi funcţionalitatea fructelor,
paleobotanica, algologia, biologia, micologia, horticultura, ameliorarea plantelor de cultură); au fost finalizate şi materializate prin implementare multe
soiuri în diferite ramuri ale economiei naţionale (peste 80 brevete de autor şi
invenţii); au fost publicate lucrări cu caracter monografic de primă valoare
teoretică şi practică (peste 160 monografii) şi susţinute cu succes peste 100
teze de doctor şi doctor habilitat la specialitatea Botanica.
La pregătirea şi educarea cadrelor de calificare superioară au pus inimă,
minte şi entuziasm eminenţii dascăli în botanică profesorii A. Ciubotaru,
B.  Matienco, V. Şalaru şi T. Gheideman. Un rol deosebit în favorizarea şi opti
mizarea procesului de creştere a specialiştilor-botanişti revine Consiliului
specializat pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat ce activează din
1975 pe lângă Institutul de Botanică. Numărul tinerilor care au îmbrăţişat
botanica şi au trecut rigorile Consiliului specializat depăşeşte cifra de 120
doctori şi doctori habilitaţi în biologie.
Anii 1970–1980 pentru botanica academică constituie o verigă-cheie
din lanţul general al procesului de evoluţie creativă şi ştiinţifico-organizatorică, al genezei, afirmării şi validării botanicii ca ştiinţă capabilă de a contribui vădit la accelerarea progresului socioeconomic şi cultural al poporului
nostru. În acest răstimp un colectiv de tineri botanişti, sub conducerea prof.
Alexandru Ciubotaru au reuşit, în ciuda multor dificultăţi obiective şi subiective, să transpună în viaţă prima etapă a Planului general de construcţie
capitală şi creare a expoziţiilor verzi ale Grădinii Botanice actuale.
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Prin aceste realizări a fost creată baza materială şi experimentală necesară pentru aprofundarea şi extinderea direcţiilor de cercetări ştiinţifice, accelerarea implementării rezultatelor obţinute în economia naţională. Cu mare
dragoste şi elan, alături de muncitori, constructori, tehnicieni, la lucrările
fizice a participat nemijlocit tot colectivul de cercetători ştiinţifici, în special: Ion Junghietu, Vasile Florea, Ştefan Topală, Mihai Bodrug, Ion Comanici,
Ana Ştefîrţă, Eugenia Cernei, Vasile Ciocoi, Simion Leşenco, Constantin Andon, Victor Sava, Valentin Celac, Valentin Codreanu, Afanasie Istrati, Ştefan
Manic, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă, Gheorghe Simonov, Andrei Negru, Iacob
Bumbu, Gheorghe Postolache, Alexei Palancean etc.
Concomitent cu activitatea de amenajare a Grădinii Botanice, care a
persistat în planurile de activitate a colectivului. Cercetătorii botanişti au
reuşit să obţină rezultate remarcabile şi să publice un șir de lucrări, a căror
valoare constituie un aport semnificativ la majorarea fondului de aur al literaturii botanice mondiale. Etapa actuală în evoluţia investigaţiilor botanice
se delimitează de etapa precedentă prin crearea Institutului de Botanică în
1991, cu direcţii de cercetări fundamentale şi elemente structurale evident
mai vaste (comparativ cu obligaţiunile funcţionale ale unei Grădini Botanice), orientate, în fond, spre rezolvarea problemelor dictate de principiile
conceptuale de organizare a ştiinţei în condiţiile economiei de piaţă.
În decursul semicentenarului forţele specialiştilor-botanişti au fost focalizate asupra problemei Ocrotirea, îmbogăţirea şi utilizarea raţională a genofondului vegetal al Republicii Moldova, în cadrul căreia, treptat, în funcţie de
şi concomitent cu evoluţia potenţialului intelectual şi tehnic, s-au demarcat
mai multe direcţii de cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental şi aplicativ.
În continuare expunem succint rezultatele obţinute în fiecare direcţie delimitată conform obiectivelor şi metodelor de investigaţie.
Flora şi vegetaţia spontană
Cercetările floristice şi fitocenotice în Academia R. Moldova au fost
iniţiate în anul 1947, odată cu crearea Sectorului de Botanică în cadrul
Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS.
Cercetările de itinerar, staţionar, semistaţionar şi de laborator documentate au
ajutat la inventarierea Magnoliofitelor (T. Gheideman, V. Andreev, L. Nicolaev,
L.  Pojariski, A. Răilean, D. Gociu, A. Istrati), Pteridofitelor (V. Chirtoacă),
Briofitelor şi Lichenofitelor (Gh. Simonov), Macromicetelor (Ş. Manic),
Algelor (Vasile Şalaru, Victor Şalaru), la crearea Herbarului Institutului de
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Botanică. Au fost evidenţiate speciile rare şi întocmite materialele necesare
(ecologia, corologia, apartenenţa fitocenotică, particularităţile biologice etc.)
pentru editarea Cărţii Roşii a R. Moldova (ed. II), în care vor fi incluse circa
130 de sperii rare (T. Gheideman, L. Nicolaev, Gh. Simonov, V. Chirtoacă, A.  Istrati,
A. Negru, X. Vitko, P. Pînzaru). Cercetările fitocenotice au fost finalizate prin
întocmirea şi editarea hărţilor microraionărilor geobotanice (V. Andreev,
T. Gheideman), vegetaţiei spontane (T. Gheideman, Gh.  Postolache), prin
elaborarea clasificării tipurilor de păduri (T. Gheideman), recomandărilor
în vederea organizării rezervaţiilor de stat, ocrotirii fitocenozelor-etalon şi
a unui şir de obiecte floristice unice. În ultimii 7–8 ani au fost întreprinse
cercetări ample în vederea evidenţierii componenţei floristice şi fitocenotice
a vegetației din luncile râurilor republicii şi elaborate recomandări pentru a
fi luate sub ocrotirea statului un şir de sectoare de plante şi asociaţii rare din
luncile râurilor Prut, Răut şi Bâc (Ş. Lazu, Gh. Postolache).
În cadrul Programului Biologic Internaţional, pentru prima dată în republică, au fost efectuate investigaţii complexe ale productivităţii biologice
a fitocenozelor silvice (T. Gheideman, L. Nicolaev, X. Vitko, Gh. Postolache,
Ş.  Lazu, V. Chirtoacă) și editate două monografii cu esenţă teoretică în elucidarea legităţilor productivităţii biologice a vegetaţiei silvice din foioase. Cercetările minuţioase efectuate timp de peste 20 ani de un colectiv de florişti şi
geobotanişti s-a încununat de succes prin editarea monografiei monumentale în 5 volume „Rastitelinâi mir Moldavii” (T. Gheideman, K. Vitko, L. Nicolaev, Gh. Simonov, Ş. Manic, A. Negru, A. Istrati, A. Răilean, V. Chirtoacă,
Gh. Postolache, A. Ştefîrţă şi al.), în prezent cu statut de „carte de căpătâi”
pentru tineretul studios, profesori şi toţi amatorii pasionaţi de diversitatea şi
frumuseţea lumii vegetale a Moldovei.
Specialiştii-botanişti preocupaţi de flora şi vegetaţia spontană a republicii au utilizat toate căile şi formele de propagare a bazelor ştiinţifice şi a necesităţii ocrotirii regnului vegetal, de educare a dragostei faţă de plante, deoarece ele reprezintă nu numai un obiect, ci şi un subiect al naturii ce favorizează
pe gratis ameliorarea condiţiilor de trai ale omului. Toate legislaţiile în vigoare şi hotărârile organelor de resort statale cu privire la ocrotirea mediului
înconjurător, optimizarea echilibrului ecologic, ameliorarea funcţionalităţii
ecosistemelor locale şi regionale au fost întocmite în baza investigaţiilor şi cu
concursul, adesea chiar din iniţiativa directă a specialiştilor florişti.

– 59 –

Ameliorarea plantelor hortiviticole
Iniţiator şi prim organizator al cercetărilor ştiinţifice în domeniul ameliorării plantelor horticole în baza hibridării intergenerice este considerat
acad. V. Rîbin. Utilizând metoda hibridării distante, a fost creată o populaţie
a hibridului distant gutui X măr F2-F3 care prezintă interes pentru rezolvarea unor probleme de ordin teoretic şi practic, cum ar fi: evidenţierea originii soiurilor de plante pomicole, învingerea periodicităţii fructificării la măr,
obţinerea formelor valoroase pe bază genetică intergenerică. Au fost obţinuţi
şi cercetaţi şi alţi hibrizi distanţi: porumbar X cais, corcoduş X piersic, migdal
X corcoduş, corcoduş X cais, porumbar X cais, măr X păr, păr X gutui, forme
ce reprezintă un genofond valoros pentru utilizarea în ameliorarea plantelor
pomicole (I. Rudenco).
Au fost efectuate multiple încrucişări directe şi reverse ale nucului comun cu speciile sălbatice J. nigra, J. mandshurica, J. cinerea, specii care posedă o rezistenţă sporită la ger, unele boli şi vătămători. Prin aceste lucrări a
fost demonstrat că nucul comun se încrucişează mai uşor cu speciile est-asiatice (J. sieboldiana, J. mandshurica) în comparaţie cu cele nord-americane
(J.  nigra, J. hindsii). Gradul de încrucişare depinde de direcţia încrucişării. În
F1 predomină descendenţi de tip matern, mai ales, la încrucişările reverse.
Generaţia a doua este mai eterogenă şi cu un grad mai înalt de fertilitate. În
F2 a fost stabilită posibilitatea combinării într-unul şi acelaşi exemplar a calităţii fructului de cultură şi a unor însuşiri preţioase ale speciei sălbatice, cum
ar fi: rezistenţa la ger, la unele boli şi vătămători – fapt important atât din
punct de vedere teoretic, cât şi practic, deoarece deschide noi căi de ameliorare a nucului pe baza potenţialului genetic al speciilor sălbatice de Juglans.
Cercetările cariologice, cuprinzând 9 specii de Juglans, 7 forme de
J.  regia şi 19 hibrizi distanţi de diferite combinaţii au permis a stabili, pentru
prima dată în ştiinţă, numărul, forma şi mărimea cromozomilor la 3 specii
de Juglans; J. sieboldiana Max., J. major (Torr.) Heller, J. hindsii Jeps. S-a
constatat numărul stabil diploid de cromozomi 2n = 32 la toate speciile,
formele taxonomice şi hibrizii distanţi. Pe baza acestor date a fost înaintată
ipoteza potrivit căreia stabilitatea setului diploid de cromozomi determină
delimitarea taxonomică a familiei Juglandaceae (cca 60 specii) (I. Comanici).
Au fost generalizate rezultatele cercetărilor cariologice la soiurile viţeide-vie (cca 2000) şi demonstrat că majoritatea lor au 2n = 38 cromozomi.
Au fost evidenţiate 9 forme tetraploide (2n = 76); a fost precizat cariotipul
la 7 genuri şi propusă o nouă schemă de clasificare a familiei Vitaceae Juss.
– 60 –

Ca rezultat al încrucişărilor de mulţi ani a fost învinsă incompatibilitatea între subgenurile Euvitis şi Muscadinia şi creaţi mai mult de 500 hibrizi F1-F4
între Vitis vinifera L. şi V. rotundifolia Michx. După moştenirea caracterelor
morfologice ale frunzei, inflorescenţei şi fructului, hibrizii F1-F2 sunt intermediari, cu o deviere mai mult sau mai puţin pronunţată spre una din formele parentale. Hibrizii F1 sunt absolut sterili, cei de F2 au numai gametofitul
masculin steril, cel feminin funcţionând normal, în F3 au fost evidenţiate
forme cu fertilitate restabilită a ambilor gametofiţi, fapt ce mărturiseşte eficienţa sporită a folosirii hibridării distante în ameliorarea viţei-de-vie. S-a
stabilit că procesul de formare a genotipurilor noi în F3 şi F4 ia o amploare
mai mare în comparaţie cu F1 şi F2, fapt ce măreşte probabilitatea depistării
unor forme valoroase atât pentru ştiinţă, cât şi pentru practică (Ş. Topală).
Cercetarea polimorfismului izoenzimelor peroxidazei, esterazei şi fosfatazei acide la reprezentanţii genurilor Prunus, Juglans, hibrizii distanţi dintre
speciile subfamiliilor Prunoideae şi Pomoideae şi formele parentale a evidenţiat două principii de bază ale variabilităţii evolutive – principiul divergenţei şi
principiul paralelismului. Primul se manifestă prin prezenţa electromorfelor
specifice în cadrul genului şi la nivel intraspecific, iar cel de al doilea prin
prezenţa electromorfelor enzimatice identice la speciile şi soiurile înrudite.
A  fost evidenţiată o specificitate tisulară vădită a spectrelor izoenzimatice.
Hibrizii distanţi F1 moştenesc codominant spectrele izoenzimatice ale esterazei şi peroxidazei, adică spectrele lor izoenzimatice includ componentele
formelor parentale. Cercetările au demonstrat că analiza electroforetică a enzimelor poate fi folosită cu succes la identificarea şi determinarea constituţiei
genotipice a hibrizilor distanţi de plante pomicole şi la rezolvarea unor probleme de filogenie (I. Gumeniuc).
Citoembriologia şi anatomia
Cercetările cu caracter citoembriologic iniţiate de către acad. A. Ciubotaru în anul 1964 au fost încununate cu rezultate semnificative la mai multe
etape consecutive reliefate, mai mult sau mai puţin evident, în decursul a
peste 30 de ani.
Pe baza cercetărilor efectuate asupra organelor generative, procesului de
fecundare şi embriogeneză la porumb au fost delimitate şi formulate noţiunea
de organelogeneză şi ipoteza homeostatică a fecundării duble conform căreia
singamia prezintă o manifestare a „tendinţei” genetice a structurilor sexuale
spre restabilirea echilibrului homeostatic dereglat de reducerea cromozomilor;
propusă ipoteza interdependenţei morfofiziologice a grăunciorului de polen şi
– 61 –

tubul polinic; formulată ipoteza aberaţiei formaţiunilor gametice şi pregametice; evidenţiate şi descrise cariotipuri noi pentru ştiinţă, depistaţi şi cercetaţi
aşa-numiţii cromozomi suplimentari (ß-cromozomi) la porumb, secară, grâu
şi alte culturi (Al. Ciubotaru). Au fost studiate detaliat procesele de micro- şi
macrosporogeneză, embriogeneză, fecundare; structura, numărul şi morfologia cromozomilor la un şir de plante cultivate şi spontane (Al. Ciubotaru).
Un interes aparte prezintă rezultatele cercetărilor morfo-structurale
şi funcţionale ale sistemului de reproducere (biologia înfloririi, structura
cariotipică, filogenia intragenerică etc.) la speciile spontane şi cultivate de
Triticum L. Au fost evidenţiate şi elucidate: dinamica evolutivă a procesului
de reproducere, tipul hasmo-cleistogamic de înflorire, modul auto-alogamic
de polenizare fecundare, fenomenul apogamiei, principiul selectivităţii
embriologice şi ipoteza plasmogamiei la plantele studiate (V. Celac).
În cadrul şcolii ştiinţifice citoembriologice au fost evidenţiate particularităţile specifice ale microsporogenezei, formării gametofitului feminin,
fecundării şi embriogenezei la Secale L. (A. Moşcovici); a fost determinat şi
precizat numărul de cromozomi la speciile de Carex L. din flora Basarabiei
(L. Toderaş); a fost elucidată influenţa factorilor mutageni asupra variabilităţii speciilor de Avena L. (A. Surugiu) şi Datura L. (P. Botnarenco); au
fost studiate şi evidenţiate principiile embriogenezei şi componenţa histochimică ale fructelor partenocarpice de viţă-de-vie, măr, cireş, castraveţi (L.
Ludnikova); stabilite ultrastructura şi componenţa histochimică a conului
de creştere la lăstarii reproductivi şi vegetativi de porumb (T. Azema); evidenţiate particularităţile morfostructurale ale cromozomilor plantelor monocotiledonate (A. Ciubotaru, V. Grati, L. Toderaş etc.); efectuate cercetări
cariologice la speciile de viţă-de-vie şi descoperite un şir de forme preţioase
tetraploide spontane (Ş. Topală).
Cercetările structurii anatomo-morfologice a fructelor au fost iniţiate
de către acad. B. Matienco acum 45 ani. Utilizând metode şi aparataj modern, şcoala ştiinţifică creată de către acad. B. Matienco a obţinut rezultate
remarcabile în studierea structurii, ultrastructurii şi funcţionalităţii fructelor
la Cucurbitaceae, Solanaceae, Vitaceae şi Pomoideae (B. Matienco, E. Cebanu-Zagorneanu, Gh. Rotaru, E. Pulbere, V. Codreanu). Au fost formulate şi
argumentate un şir de principii, concepţii şi ipoteze ştiinţifice, cum ar fi, zonalitatea histologică a fructelor, concepţia tipurilor carpohistologice, paralelismul, ultrastructura la fructe etc. (B. Matienco). Investigaţii ample au fost
efectuate asupra structurii morfo-anatomice a organelor generative şi vegetative la multiple specii spontane şi soiuri cultivate de Vitis L. (V. Codreanu).
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Paleobotanica şi paleoetnobotanica
Investigaţiile ştiinţifice asupra problemei Evoluţia florei şi vegetaţiei europene pe parcursul perioadei Neogene concepute de către acad. A. Negru iniţial au purtat un caracter de recunoaştere în vederea depistării aflorimentelor
fosile ale depunerilor Miocene-Pliocene din nord-estul bazinului Mării Negre. Ca rezultat al investigaţiilor de teren au fost descoperite peste 50 aflorimente noi, colectate şi studiate peste 5 mii eşantioane cu resturi bogate de
fructe şi seminţe fosile. Investigaţiile efectuate pe parcursul a peste 30 de ani
prin metoda paleocarpologică au fost încununate cu succes prin descoperirea a peste 120 de plante fosile noi pentru ştiinţă; prin relevarea legităţilor de
bază, căilor, etapelor şi fazelor procesului evolutiv al florei şi vegetaţiei esteuropene pe parcursul ultimilor 13 milioane ani; evidenţierea complexelor
paleocarpologice – etaloane tipice pentru fiecare fază evolutivă şi utilizate
în domeniul fitostratigrafiei depunerilor continentale europene; elucidarea
procesului de formare în timp şi spaţiu a florei Europei de Est; evidenţierea
trendului general şi a fazelor fluctuaţiilor paleoclimatului Miocenului superior, elaborarea concepţiei Cronoflora-Cleome cu statut de genotip floristic
nou pentru neogenul euro-asiatic (A. Negru). Au fost studiate aflorimentele
Sarmaţianului mediu şi superior prin utilizarea metodei paleocarpologice
şi au fost descrise 9 specii şi o varietate de plante fosile noi pentru ştiinţă,
evidenţiate componenţa taxonomică a florei şi particularităţile specifice ale
vegetaţiei, au fost relevaţi parametrii principali ai climatului Sarmaţianului
mediu şi superior pe teritoriul interfluviului Nistru-Prut (V. Cantemir).
În baza investigaţiilor amprentelor foliare colectate din depunerile
Miocenului superior, au fost evidenţiate pentru prima dată cca 149 specii
de plante fosile, inclusiv 15 specii noi pentru ştiinţă, au fost evidenţiate elementele floristice şi întocmită caracteristica bioecologică şi fitocorionomică
a florei de la Bursuc – floră etalon pentru Neogenul Europei Centrale şi de
Est (Ana Ştefîrţă).
Un deosebit interes prezintă rezultatele cercetărilor paleoetnobotanice
pentru elucidarea istoriei apariţiei agriculturii pe teritoriul coastei de nordvest a bazinului Mării Negre, inclusiv în Basarabia. Studiul rămăşiţelor de
plante cultivate, parţial şi spontane, colectate din monumentele arheologice
descoperite pe teritoriile Moldovei, Crimeii, Ucrainei, Bulgariei mărturisesc
că agricultura pe teritoriul Basarabiei a apărut în mileniul V î.Hr. şi că plantele
cultivate (gramineele, boboasele etc.) au imigrat pe teritoriul ţărilor din bazinul de nord al Mării Negre din Asia Mică (unul din centrele primare de origine a plantelor de cultură) pe două căi: prin Balcani şi Caucaz (Z. Ianuşevici).
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Introducerea plantelor
Activitatea, poate chiar şi soarta colectivului Institutului de Botanică,
direct sau indirect, este strâns conjugată cu rezultatele obţinute în introducerea plantelor în Republica Moldova, mai cu seamă a taxonilor generici şi
specifici de plante arborescente. În procesul de construcţie a Grădinii
Botanice vechi (actualmente Parc-Dendrariu) savanţii-dendrologi ai generaţiei precedente (B. Holodenko, V. Nesterenko, M. Solomon, I. Kerjnerman,
A.  Zolotenkov, B. Morozovski) au contribuit substanţial la crearea expoziţiilor
dendrariului şi colecţiilor de plante lemnoase exotice cu elemente decorative
deosebite. Chiar dacă procesul de introducere (aclimatizare) a plantelor include, în fond, lucrări şi procedee cu caracter utilitar ele, de regulă, au fost şi
sunt efectuate în baza multor principii teoretice puse la încercare, apoi generalizate prin prisma condiţiilor locale ale republicii noastre întru elaborarea
recomandărilor concrete pentru fiecare taxon originar dintr-o anumită zonă
floristică a globului. Deosebite eforturi intelectuale şi fizice (adesea în defavoarea cercetărilor fundamentale) au depus membrii colectivului Institutului
de Botanică, în special savanţii botanişti, reprezentanţi ai generaţiei tinere. În
acest context am numi toţi membrii colectivului (director A.  Ciubotaru) care
au activat între anii 1970 și 1980 (şi nu numai).
Începând cu primăvara anului 1972, sub conducerea şi prin participarea
nemijlocită a dr. în biologie I. Junghietu, pe teritoriul nou au fost create colecţiile expoziţionale de plante lemnoase (conifere şi foioase) prin fondarea
dendrariului. Prin concursul dr. în biologie V. Bucăţel a fost completată cu
noi specii şi varietăţi ornamentale colecţia deja fondată a genului Picea, iar
prin activitatea dr. în biologie N. Vahnovschi cea de liane lemnoase, finalizată
mai apoi prin crearea expoziţiei specializate Lianariul deosebit de bogat fiind
prezentate genurile Lonicera, Clematis, Ampelopsis, Parthenocissus etc.
Sortimentul de plante exotice lemnoase al republicii selectat de botaniştii-dendrologi pe parcursul a zeci de ani la momentul actual numără peste
1000 de specii şi varietăţi de gimnosperme şi angiosperme. Cele mai majore
colecţii a acestora se află pe teritoriul actual al Grădinii Botanice şi în Parcul
Dendrariu. A fost considerabil sporită diversitatea gimnospermelor cultivate
în Republica Moldova (cca 300 taxoni).
Majoritatea speciilor şi varietăţilor introduse în Moldova au fost şi continuă să fie lansate în economia naţională pentru spaţiile verzi, fie ca plante
fructifere netradiţionale, fie medicinale sau ameliorative etc.
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Rezultate deosebit de importante în domeniul introducerii şi aclimatizării plantelor ornamentale de teren închis şi oranjerie au obţinut botaniştii floricultori. Pe parcursul a peste 50 de ani au fost elaborate bazele ştiinţifice ale introducerii plantelor floricole în condiţiile republicii noastre,
au fost lansate şi materializate multiple principii ştiinţifice, metode şi idei
întru majorarea diversităţii taxonomice, selectarea, ameliorarea şi implementarea în economia naţională a taxonilor cu calităţi decorative superbe
şi potenţial adaptiv vast. În acest context ţinem să menţionăm activitatea
deosebit de fecundă a specialiştilor-floricultori cu statut de personalitate
în floricultură şi anume: Nina Şarov, Capitolina Dvoreaninov, Lilia Şiriov,
V.  Sava, Eugenia Cernei. Ca rezultat al investigaţiilor asupra particularităţilor biologice, productivităţii vegetative şi reproductive, calităţilor decorative, potenţialului adaptiv, apartenenţei fitogeografice etc. au fost create colecţii şi expoziţii unice de crizanteme, stânjenei, gheorghine, bujori, lalele,
gladiole, plante anuale, bulbifere etc. (C. Andon, S. Leşenco, A. Dumitraşcu,
E.  Zagorcea, S. Manole, E. Daşkeev, Irina Salinschi, N. Marin, V.  Ţîmbalî,
E. Murzac, N.  Toderaş etc.).
Actualmente genofondul floristic al plantelor decorative floricole de teren deschis şi protejat constituie cca 5400 taxoni. Pe drept cuvânt acest genofond este considerat patrimoniu de nepreţuit al republicii care serveşte ca
bază ştiinţifică şi sursă genetică pentru ameliorarea şi majorarea diversităţii
sortimentului de amenajare a spaţiilor verzi. Prin aplicarea metodelor contemporane de ameliorare (hibridarea inter- şi intraspecifică, utilizarea factorilor mutageni etc.) au fost obţinute un şir de soiuri noi de crizanteme, astre,
stânjenei, eremuruşi, bujori etc., dintre care circa 50 au fost raionate.
Rezultate semnificative au fost obţinute la compartimentul Introducerea
şi utilizarea plantelor de gazon, problemă actuală şi foarte dificilă pentru republică. În urma cercetărilor efectuate au fost elaborate principiile ştiinţifice
de introducere a plantelor de gazon, procesele tehnologice în vederea creării
diferitor tipuri de gazon (ornamental, de agrement etc.) şi a bazei semincere
pentru speciile mai preţioase, a fost creată colecţia pentru efectuarea în continuare a investigaţiilor de ameliorare a sortimentului (A. Manole).
O deosebită atenţie se acordă în continuare introducerii şi implementării în economia naţională a plantelor medicinale, aromatice, tehnice, alimentare şi furajere. Se efectuează cercetări ample în vederea evidenţierii
particularităţilor bioecologice, componenţei biochimice, elaborării tehnologiilor de cultivare, selectării formelor preţioase de introducenţi pentru
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utilizarea lor în industria farmaceutică, alimentară, vinificare, în parfumerie şi cosmetică, pentru producerea nutreţurilor etc. (Bronislava lvanov,
V.  Florea, M. Bodrug).
Au fost fondate plantaţii de cele mai solicitate plante medicinale
(Leonurus, Valeriana, Hypericum, Helichrysum, Origanum) originare din
flora locală. Colecţia plantelor medicinale în prezent enumeră peste 280
de taxoni şi este constituită în fond din taxoni exotici colectaţi din diferite
regiuni ale Eurasiei (V. Florea).
În cercetările de introducţie a plantelor aromatice sarcinile de bază
presupun evidenţierea particularităţilor dezvoltării în ontogeneză, a factorilor
şi căilor de adaptare în condiţiile republicii, determinarea conţinutului de ulei
volatil în plante şi a compoziţiei chimice a lui. Colecţia acestui grup de plante
numără cca 450 taxoni. Cele mai reprezentative sunt genurile: Salvia  L.,
Origanum L., Thymus L., Mentha L., Agastache O. Kuntze, Monarda L. ş. a.
Valoarea practică a cercetărilor de introducere a plantelor aromatice constă în
extinderea sortimentului de uleiuri volatile şi materie primă vegetală, folosite
în diferite ramuri ale economiei naţionale. Ca rezultat al investigaţiilor de mai
mulţi ani, au fost propuse 20 specii de plante aromatice pentru producerea
vinurilor aromatizate, băuturilor răcoritoare, lichiorurilor, conservelor,
precum şi în medicină. Concomitent au fost întreprinse lucrări de eviden
ţiere a plantelor din flora spontană a Moldovei, ce conţin ulei volatil şi s-au
identificat 163 specii aromatice (M. Bodrug).
La compartimentul introducerii plantelor furajere a fost determinat
potenţialul şi proprietăţile adaptive ale plantelor din fam. Papilionaceae,
Poaceae şi Amaranthaceae la introducerea lor în condiţii extremale pedo
climatice (salinizarea solului şi secetă), s-a evidenţiat impactul excesului de
săruri în sol asupra particularităţilor biologice de dezvoltare, asupra com
ponenţei chimice (proteină, grăsimi, celuloză, extracte neazotate, macro- şi
microelemente, zaharuri, nitraţi, fracţii proteice, aminoacizi, digestibilitatea
substanţelor organice etc.), valorii nutritive a biomasei în funcţie de tipul şi
gradul de salinizare a solului. Au fost stabilite căile de adaptare a plantelor la
excesul de săruri din sol.
În urma cercetărilor efectuate a fost elaborată tehnologia de cultivare a
Echinochloa frumentacea pe soloneţ de luncă cu salinizare cloruro-sulfatică
şi participarea sodei, care asigură o recoltă de 240-250 q/ha masă verde; a
fost selecţionat un soi nou (Speranţa) de Ciumărea orientală, care asigură
o recoltă de 600-650 q/ha masă verde. Colecţia plantelor furajere include
226  taxoni (A. Teleuţă).
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În cadrul cercetărilor procesului de cultivare in vitro a diferitor grupe
de plante au fost elaborate un şir de medii şi scheme biotehnologice de multiplicare microclonală a unor specii şi soiuri de plante (stahis, stevie, gladiolă, pelargonie, santpaulie, nefrolepis) în scopul devirozării şi cultivării lor în
proporţii industriale (T. Azema, E. Derid).
Realizări importante au fost obţinute şi în domeniul protecţiei plantelor
introducente. În acest context o atenţie deosebită se acordă investigaţiilor ştiinţifice în vederea elaborării şi perfecţionării metodelor biologice de protecţie a plantelor decorative, cercetării acţiunii terapeutice şi utilizării extractelor de plante cu caracter insecticid, acaricid şi fungicid (M. Bodrug, Ludmila
Kleşnina, Zoia Nastas).
Ca rezultat al investigaţiilor ştiinţifice în domeniul botanicii, au fost
implementate în economia naţională peste 100 de recomandări cu caracter
ştiinţific şi utilitar, iar materialele prezentate la expoziţiile naţionale şi internaţionale au fost menţionate cu peste 40 de medalii de aur, argint şi bronz, cu
multiple diplome, premii etc.
În prezent, specialiştii-botanişti colaborează cu colegii de breaslă din
circa 200 de instituţii ştiinţifice cu profil botanic din 34 ţări ale lumii.
Rezultatele științifice obținute pe parcursul a 50 de ani au fost materializate şi prin editarea multor monografii de primă valoare, dintre care mai
semnificative sunt enumerate în continuare:
Андреев В. H. Деревья и кустарники Молдавии. М., Изд-во АН СССР,
1957, вып. 1, – 208 с.
Андреев В. Н. Деревья и кустарники Молдавии. Кишинев, Картя
молдовеняскэ, 1964, вып. 2. – 275 с.
Бодруг М. В. Интродукция новых эфирномасличных растений в
Молдове. Кишинев, Штиинца, 1993. – 258 с.
Витко К. Р. Экология скумпневой дубравы Молдавии. Кишинев,
Штиинца, 1972. – 121 с.
Гейдеман Т. С. Определитель высших растений Молдавской ССР.
Кишинев, Штиинца, 1986
Гейдеман Т. С. Буковая дубрава Молдавской ССР. Кишинев, РИО
АН  МССР, 1969. – 132 с.
Деревья и кустарники Молдавии. Вып. 3. Отв. ред.: Гейдеман Т. С.
Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1968. – 242 с.
Дворянинова К. Ф. Декоративные комнатные растения. Кишинев,
Картя молдовеняскэ, 1982. – 272 с.
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Дворянинова К. Ф. Хризантемы: интродукция, биология и агротехника.
Кишинев, Штиинца, 1982. – 165 с.
Дудукал Г. Д., Руденко И. С. Кизил: Биологические основы культуры.
Кишинев, Штиинца, 1984. – 93 с.
Кодрян В. С. Структура ягод винограда. Кишинев, Штиинца, 1976. – 116 с.
Команич II. Г. Биология, культура, селекция грецкого ореха. Кишинев,
Штиинца, 1980. – 144 с.
Kосмодамианская М. М. Луговая растительность поймы реки Реут и
его основных притоков. Кишинев, РИО АП МССР, 1967. – 95 с.
Леонтьев П. В.Парки Молдавии. Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1967.  –
93 с.
Лудникова Л. А. Партенокарпия у томатов. Кишинев, Картя молдо
веняскэ. 1980. – 99 с.
Маня-Черней Е. П., Ширeва Л. К. Радуга цветов. Кишинев, Тимпул,
1979. – 127 с.
Матиенко Б. Т. Ултраструктура плантeлор. Кишинэу, Картя молдо
веняскэ, 1965. – 251 п.
Матиенко Б. Т. С равнительная анатомия и ультраструктура плодов
тыквенных. Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1969. – 406 с.
Матиенко Б. Т., Чебану-Загорняну Е. М. Ультраструктура кароти
ноидопластов (хромопластов). Кишинев, Штиинца, 1973. – 147 с.
Мошкович А. М., Чеботарь А. А. Рожь (кариология, эмбриология,
цитогенетика). Кишинев, Штиинца, 1976. – 192 с.
Мошкович А. М. Эмбриологияхвойных. Кишинэу, Штиинца, 1992. –
250 с.
Негру А. Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии. Кишинев,
Штиинца, 1972. – 169 с.
Негру А. Г. Раннепонтическая флора южной части ДнестровскоПрутского междуречья. Кишинев, Штиинца, 1979.– 112 с.
Николаева Л. П. Дубравы из пушистого дуба в Молдавской ССР.
Кишинев, Штиинца, 1963. – 167 с.
Полезные дикорастущие растения Молдавии. (Авт.: Гейдеман Т.  С.,
Иванова Б. И., Ляликов С. М., Николаева Л. П., Пожарисская Л. П.,
Холоденко  Б. Г., Школьникова Т. А.), Кишинев: Штиинца, 1962. – 416 с.
Postolache Gheorghe. Vegetaţia Republicii Moldova. – Chişinau: Ştiinţa,
1995. – 340 p.
Растительный мир Молдавии. Т. 1– 5. Кишинев: Штиинца, 1986–1989.
Ротару Г. И. Срaвнительная анатомия околоплодника под семeйства
яблоневых. – Кишинев: Штиинца, 1975. – 137 с.
Руденко И. С. Отдаленная гибридизация и полиплоидия у плодовых
растений. Кишинев: Штиинца, 1978. – 195 с.
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Савва В. Интродукция однолетних декоративных растений в Молдавии.
Кишинев, Штиинца, 1986. – 278 с.
Симонов Г. П. Определитель листостебельных мхов Молдавской ССР.
Кишинев, Штиинца1978.–167 с.
Таргон П. Г. Интродукция платанов в Молдавии. – Кишинев: Штиинца,
1975. – 97 с.
Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР. –(Авт.: Гейдеман  Т.,
Остапенко Б. Ф., Николаева Л. П., Ткаченко А. И., Услановский М. С.,
Дмитриева Н. В.). Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1964. – 268 с.
Tопалэ Ш. Г. Полиплоидия у винограда: систематика, кариология,
цитогенетика. Кишинев, Штиинца, 1983. – 215 с.
Флоря В. Интродукция и акклиматизациярастений в Молдавии
(лекарственные, витаминосные, медоносные). Кишинев, Штиинца, 1987.
Холоденко Б. Г. Деревья и кустарники для озеленения Молдавии.
Кишинев, Штиинца, 1974.– 266 с.
Чеботарь А. А. Эмбриология кукурузы. Кишинев, Штиинца, 1972. – 381 с.
Челaк В. Р. Система размножения пшеницы Triticum. Кишинев, Штиинца,
1991. – 31 с.
Шарова Н. Л. Многолетние цветочныер астения Mолдавии. Кишинев,
Штиинца, 1962.
Штефырца А. Г. Раннесарматская флора Бурсукa. Кишинев, Штиинца,
1974. – 154 с.
Янушевич 3. В. Культурные растения юго-запада СССР по палео
ботаническим исследованиям. Кишинев, Штиинца, 1976. – 213 с.
Andrei NEGRU
(Buletinul AŞM, Ştiinţe biologice şi chimice, 1996, nr. 3.
Număr dedicat jubileului de 50 ani al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
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PRINCIPIILE ŞI MODALITĂŢILE DE UNIFICARE
ŞI STANDARDIZARE A NOMENCLATURII
BOTANICE ROMÂNEŞTI
În viaţa de toate zilele, omul încă în faza dezvoltării sale preistorice
(până la apariţia primelor documente scrise) folosea frecvent şi intens sursele vegetale naturale – produse ale diferitor ierburi, arbuşti şi arbori, pe care
le denumea diferenţiat printr-un cuvânt sau grup de cuvinte cu semnificaţie
nomenclatorică. Deja în etapa colectării primitive a plantelor şi vânatului,
diferite triburi şi popoare dispuneau, probabil, de un bagaj destul de bogat
de nume de plante spontane cu valori apreciabile alimentare, medicinale etc.
Procesul de formare şi îmbogăţire a lexicului botanic, inclusiv a nomenclaturii populare, a căpătat o amploare mai vastă după apariţia scrisului (cca 30
de secole î.Hr.), perfectându-se şi dezvoltându-se treptat şi concomitent cu
dezvoltarea limbii şi culturii poporului respectiv.
Problema denumirilor româneşti de plante, mai cu seamă subiectele
ce ţin de originea, istoria, clasificarea şi utilizarea nomenclaturii botanice
populare, sunt profund şi documentat elucidate în două lucrări deosebit de
valoroase ca analiză şi sinteză, semnate de către eminentul botanist Al. Borza
(1968) şi lingvistul D. Bejan (1991). În urma studiului realizat, D. Bejan a
formulat un şir de concluzii de mare interes ştiinţific referitor la căile de
formare şi istoria terminologiei botanice româneşti, precum şi de incontestabil interes practic, întrucât pot servi ca reper şi călăuză pentru specialiştii botanişti în scopul perfectării, precizării şi dezvoltării în continuare
a lexicului terminologic, în special în ce priveşte verificarea, îmbogăţirea,
optimizarea şi unificarea terminologiei şi nomenclaturii ştiinţifice botanice
naţionale. Pentru confirmarea ideilor expuse în lucrările menţionate şi întru
justificarea motivaţiei şi actualităţii subiectului abordat, în prezentul articol
vom releva spicuiri de citate din concluziile mai elocvente, cuprinse atât
în lucrările sus-numite, cât şi în alte surse de domeniu ce ţin, în special, de
utilizarea nomenclaturii botanice româneşti.
D. Bejan (ibidem, p. 228), în baza analizei multiplelor surse ştiinţifice de
domeniu (peste 350 de titluri) publicate, începând cu a. 1815, în limbile română, germană, engleză, franceză, rusă, maghiară etc. conclude că „Sub aspectul istoriei terminologice româneşti, începuturile acesteia trebuie căutate
în numele de plante dacice cuprinse în lucrările învăţaţilor antici Dioscoride
(sec. I, d. Hr.) ... şi Pseudo-Apuleius-Platonicus (sf. sec. III, d. Hr.)”. Deosebit
de valoros este că „A doua componentă a fundamentului lexicului botanic
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românesc, mult mai numeroasă şi mai importantă, o constituie numele de
plante aduse de romani odată cu venirea lor în Dacia” (ibidem, p. 229), şi că
„Fondul principal al lexicului botanic românesc este alcătuit deci, în esenţa
lui, din elemente de origine latină” (ibidem, p. 230). În acest context, ideea
expusă se exemplifică prin denumirile: carpen (Carpinus), frasin (Fraxinus),
ulm (Ulmus), cireş (Cerasus), fag (Fagus), plop (Populus), salcie (Salix), trifoi
(Trifolium), in (Linum), mentă (Mentha) etc.
În aceeaşi sursă autorul constată că „Un rol deosebit în formarea şi îmbogăţirea lexicului botanic românesc revine însăşi poporului român, care,
începând cu secolul al VII-lea (finele formării limbii române), activ participă
la îmbogăţirea fondului nomenclatoric botanic, atât prin crearea numelor
româneşti de plante, cât şi prin împrumutarea denumirilor de la popoarele
cu care românii aveau contact direct” (p. 230). Astfel, „... influenţele exercitate asupra limbii române, prin aceasta şi asupra lexicului botanic românesc,
sunt: parţial slavă (care se manifestă începând cu secolul al VII-lea), bulgară,
germană (săsească), greacă bizantină, maghiară, sârbocroată, turcă veche,
ucraineană, care au început să se exercite cam în aceeaşi perioadă (după sec.
X), turcă şi neogreacă (începând cu sec. al XIV-lea), franceză, germană, italiană şi engleză, fiind influenţe mai noi” (ibidem, p. 235).
Prin urmare, din punct de vedere structural, nomenclatura botanică
românească este constituită din elemente moştenite din limba traco-dacică şi latină, elemente împrumutate din alte limbi ale popoarelor vecine, din
elemente create de poporul român şi din calchieri ale numelor ştiinţifice internaţionale latineşti. Semnificativ e faptul că „Împrumuturile de nume de
plante, pe care româna le-a făcut din alte limbi, sunt o componentă bine determinată a lexicului botanic românesc” (ibidem, p. 234).
Lucrarea capitală „Dicţionar etnobotanic” (Borza, 1968), consacrată subiectului ce ţine de utilizarea nomenclaturii botanice populare culese între
anii 1911-1961 de pe teritoriile României, Moldovei şi Bucovinei, după cum
menţionează însăşi autorul, reprezintă un „conspect general al denumirilor
româneşti de plante...” şi „cuprinde 11 000 de nume populare referitoare la
2 095 specii” (p. 5). Privitor la modalităţile de selectare şi componenţa denumirilor populare, autorul în continuare specifică: „Am evitat denumirile
româneşti cărturăreşti, construite artificial adeseori prin simpla traducere
sau adaptare a denumirii ştiinţifice la limba noastră”, ... păstrând „doar acele
denumiri împământenite în terminologia uzuală a specialiştilor agronomi,
horticultori, silvicultori etc.” (p. 6).
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Constatăm că în „Flora R. P. R.” (v. 1-13) au fost utilizate aceleaşi criterii
de selectare şi utilizare a nomenclaturii botanice populare – realitate confirmată de redactorul principal acad. Tr. Săvulescu, care menţionează: „În ceea
ce priveşte nomenclatura populară română, am introdus numai numirile
date de popor ... cu care creatorul limbii, poporul, a botezat plantele” (v.1,
p. XXIII). În acest context, cunoscutul botanist, specialist în domeniul terminologiei şi nomenclaturii botanice C. Vaczy, colaborator al „Florei R.P.R.”
(vol. 13, p. 70, 71), relevă că „În numeroase cazuri însă, speciile tratate în
Flora R. P. R. nu aveau denumiri populare cunoscute sau denumirile aveau
numai o utilizare regională, care în alte regiuni desemnau alte specii de plante. Pentru evitarea unor confuzii, în aceste cazuri s-a renunţat la indicarea
denumirilor româneşti”.
Analiza retrospectivă a criteriilor şi modalităţilor de selectare şi utilizare
a denumirilor botanice româneşti, aplicate într-un şir de lucrări de domeniu (Flora R. P. R., vv. 1-13, 1952-1976; Андреев, 1957, 1964, 1968; Prodan,
Buia, 1961; Холоденко, 1974; Гейдеман, 1975, 1986; Гейдеман şi a., 1980;
Растительный мир Молдавии, 1986-1989; Паланчан, Денисов, 1990;
Sârbu şi a., 2001; Comanici, Palancean, 2002; Negru şi a., 2002, 2005, 2006;
Negru, 2007; Pânzaru, Negru, Izverschi, 2002; Tofan-Burac, Chifu, 2002;
Ciubotaru, Postolache, Teleuţă, 2007; Teleuţă şi a., 2008; Ciocârlan, 2009),
pune în evidenţă un adevăr care a condus şi continuă să conducă la multiple
situaţii de impas al nomenclaturii botanice naţionale.
Adevărul este că majoritatea absolută a genurilor şi speciilor de plante
(fie autohtone spontane, fie cultivate alohtone) nu au denumiri în limba maternă sau, deseori, denumirile româneşti ale speciilor sunt omonime (mai
multe specii poartă o singură denumire română) ori sinonime, dialecte locale (o singură specie poartă mai multe denumiri româneşti). Aplicarea în
literatura de botanică taxonomică numai a denumirilor populare de plante
reprezintă nu altceva decât un ecou, credem noi, al conceptului depăşit de
timp, anterior promovat de Poporanism (curent social-politic de la sfârşitul
sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. XX, care considera ţărănimea drept
elementul de bază al dezvoltării sociale) şi implementat în tratatele de botanică taxonomică românească, începând, probabil, cu publicarea lucrării
„Marele precursor al botanicii româneşti: ţăranul” (Săvulescu Tr., 1943, p. 5).
În situaţiile de impas se pomenesc deseori nu numai ţăranii şi agronomii,
horticultorii, silvicultorii, dar şi specialiştii antrenaţi atât în activităţile
didactice, cât şi de cercetare, educaţie, editare, conservare şi popularizare a
cunoştinţelor botanice.
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Haosul existent în circulaţia uzuală scrisă şi vorbită a nomenclaturii
botanice româneşti este, din păcate, evident şi dur, iar situaţiile dificile cu
caracter confuzionant pot fi exemplificate prin zeci şi zeci de cazuri. Ex.:
toate cele 8 specii de Ecvisetă din flora spontană a Republicii Moldova,
conform tuturor publicaţiilor (ştiinţifice, didactice, ştiinţifico-populare,
informaţionale), poartă o singură denumire în limba română – Coadacalului. Din aceste 8 specii doar una (E. arvense L.) dispune de particularităţi curative şi este recomandată ca plantă medicinală, însă alte 3 specii
(E.  ramosissimum, E. palustre, E. telmatea) sunt plante otrăvitoare, dar,
fiind cunoscute de vorbitorii de limbă română sub aceeaşi denumire de
Coada- calului, se colectează şi se utilizează deseori în scopuri curative,
provocând consecinţe nedorite. Confuzii de acest tip pot provoca şi speciile
din alte genuri, care includ specii medicinale şi otrăvitoare, cunoscute sub
aceeaşi denumire omonimă românească.
Este cert faptul că lipsa nomenclaturii ştiinţifice botanice naţionale şi
persistenţa utilizării anarhice şi confuze a terminologiei nomenclatorice româneşti existente defavorizează esenţial procesul de cunoaştere, educaţie şi
dezvoltare culturală a tineretului studios şi nu numai.
Botaniştii din ţările europene, vorbitori de limbă engleză, germană,
rusă, bulgară, ucraineană etc., fiind conştienţi de valoarea şi rolul nomenclaturii botanice naţionale în dezvoltarea culturii generale a poporului respectiv, au purtat responsabilitatea şi au contribuit esenţial la formarea, utilizarea,
dezvoltarea şi popularizarea nomenclaturii botanice ştiinţifice naţionale. În
calitate de exemplu elocvent şi simplu de sesizat poate servi nomenclatura
ştiinţifică naţională rusească, formată şi îngrijită de specialiştii botanişti ruşi
începând cu a. 1934, odată cu iniţierea întocmirii şi editării lucrării capitale «Флора СССР» în 30 de volume. De menţionat că principalul capitol al
conceptului de formare a denumirilor ştiinţifice ruseşti a servit şi serveşte
în continuare procedeul de traducere din limba latină în limba rusă a denumirilor ştiinţifice internaţionale a tuturor taxonilor floristici, inclusiv a
genurilor şi a speciilor. În acest context, menţionăm că renumita specialistă
în domeniul nomenclaturii botanice şi lingvistă-latinistă Забинкова Н. Н.
(1965), în lucrarea «О переводе на русский язык латинских названий
растений» („Despre traducerea în limba rusă a denumirilor latine ale plantelor”) menţionează: „Deoarece nomenclatorul ştiinţific rusesc indiscutabil
trebuie să poarte un caracter binar, una din metodele esenţiale de creare a
epitetelor ruseşti este calchierea acestora, adică traducerea mai mult sau mai
puţin exactă din limba latină” («Так как русская научная номенклатура
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несомненно должна носить бинарный характер, одним из основных
методов создания русских эпитетов является их калькирование, т.е.
более или менее точный перевод с латинского языка») (p. 692). Astfel, peste 90 la sută din denumirile ştiinţifice naţionale ruseşti ale speciilor
reprezintă traduceri şi preluări ale denumirilor latineşti, iar cca 6-7 la sută
sunt selectate din multitudinea denumirilor vocabularului popular rusesc.
De menţionat că botaniştii ruşi au standardizat denumirile ruseşti şi ale taxonilor familiali de asemenea utilizând procedeul de traducere sau preluare şi adaptare a denumirilor latineşti la specificul limbii ruse contemporane
(Забинкова, Кирпичников, 1976). Ex.: Aceraceae – Клёновые, Alliaceae –
Луковые, Rutaceae – Рутовые, Verbenaceae – Вербеновые etc.
Semnificativ e faptul că şi nomenclaturile botanice naţionale germană,
engleză, bulgară, ucraineană etc. au fost formate de asemenea prin traducerea denumirilor ştiinţifice latineşti, utilizându-se uneori şi denumirile populare cu statut de nume unic.
Pentru a clarifica ce reprezintă în sine nomenclatura ştiinţifică botanică
naţională, cităm definiţia formulată explicit de către cunoscuţii profesori botanişti ruşi după cum urmează: „Denumirea ştiinţifică (nomen scientificum)
– este denumirea taxonului în limba latină, care s-a format în conformitate cu regulile Codului Internaţional de Nomenclatură Botanică. Ca uzanţă,
denumiri ştiinţifice se consideră şi denumirile taxonilor în limba naţională,
dacă nomenclatura botanică în această limbă este destul de elaborată şi stabilizată, adică fiecărui taxon îi corespunde o singură denumire fixată după el”.
(Алексеев, Губанов, Тихомиров, 1989, p. 123).
În lucrarea sa remarcabilă „Nume româneşti de plante” D. Bejan (1991)
menţionează concluziv că „Specialiştii din domeniul botanicii şi din altele
apropiate au opus nomenclaturii ştiinţifice a plantelor doar nomenclatura populară (numele populare ale acestora)” ... şi că „Сea dintâi opoziţie, care trebuie făcută în sânul terminologiei botanice, este între nomenclatura ştiinţifică
(latină, internaţională) a plantelor şi cea naţională, românească” (p. 236). În
aceeaşi lucrare autorul specifică în continuare: „Pentru terminologia românească a plantelor considerăm fundamentală opoziţia dintre numele populare
româneşti ale acestora şi cele oficiale, „oficial” fiind sinonim aici cu „literar”,
„comun”, „generalizat”, şi chiar standardizat. Prin numele oficial al unei plante
înţelegem numele sub care apare planta respectivă în literatura cultă, în literatura de specialitate, dicţionare (sub formă de cuvânt-titlu), în limbajul presei,
al radioului, televiziunii, în cursurile universitare etc.” (p. 237).
Revenind la conceptul existent de formare a denumirilor româneşti de
plante, constatăm un adevăr simplu, şi anume că nu poporul a „botezat”
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plantele, poporul a „poreclit” unele specii de plante, atribuindu-le câte unul
sau mai multe supranume vulgare (lipsite de suport ştiinţific). La drept vorbind, speciile de plante au fost „botezate” de către specialiştii botanişti, care
pentru prima dată au descoperit şi descris genurile şi speciile respective şi
le-au dat denumirile ştiinţifice latineşti.
Studiul situaţiilor reale existente şi al opiniilor specialiştilor botanişti şi
lingvişti, expuse mai sus, reliefează cu certitudine realitatea că, pentru optimizarea lexicului botanic românesc, mai cu seamă pentru perfecţionarea, îmbogăţirea, standardizarea şi oficializarea denumirilor româneşti de plante, este
necesar, în primul rând, ca specialiştii botanişti de toate nivelurile şi gradele
de competenţă ştiinţifică să conştientizeze existenţa delimitării statutului nomenclaturii botanice în: nomenclatură botanică ştiinţifică internaţională, nomenclatură botanică ştiinţifică naţională şi nomenclatură botanică populară.
Sigur că ansamblul denumirilor populare româneşti de plante reprezintă
un tezaur cultural de nepreţuit al naţiunii şi constituie un domeniu separat de
cercetare, abordat atât de specialiştii etnografi, istoriografi, lingvişti, cât şi de
specialiştii botanişti în vederea utilizării acestui tezaur ca sursă importantă, dar
nu unică, la formarea nomenclaturii botanice ştiinţifice naţionale, în special – a
denumirilor genurilor şi speciilor de plante. Apropo de ideea expusă, aici e cazul să ne întrebăm şi să ne explicăm: de ce denumirile taxonilor supragenerici,
ca exemplu, Fil. Ecvisetofite, Cl. Ecvisetopside, Ord. Ecvisetale, Fam. Ecvisetacee
sunt considerate ca denumiri oficializate, fiind preluate din limba ştiinţifică
latină, iar când e vorba de gen şi specii le denumim pe toate Coada calului şi nu
genul Ecviseta cu speciile respective: E. palustră, E. campestră, E. telmicolă etc.?
Doar termenii „ecvi”, „setă”, „palustru”, „telmicol” etc. sunt termeni ştiinţifici
româneşti? Oare ar fi corect să nu acceptăm că latina romanică este „bunicuţa”
limbii române? Răspunsul, evident, e pe faţă şi nu cere explicaţii.
Conştientizând necesitatea optimizării, unificării şi standardizării de
numirilor româneşti de plante şi în baza studiului de analiză a metodologiei
utilizate de botaniştii altor ţări europene, care au reuşit să-şi rezolve cu succes
problemele similare ce ţin de subiectul în cauză, şi, nu în ultimul rând, ţinând
cont de specificul originii structurii gramaticale şi lexicale a limbajului
nostru comun, am întocmit un sistem de principii şi modalităţi de unificare,
formare şi standardizare a nomenclaturii botanice ştiinţifice naţionale, după
cum urmează în continuare.
1. Principiul necesităţii denumirii (nomen necessarium) româneşti,
specifice fiecărui taxon intrafamilial şi fiecărei specii. Pentru nomencla
tura botanică naţională un viciu defectuos este lipsa denumirilor în
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limba maternă a genurilor şi speciilor de plante, prezente nu numai în
flora autohtonă spontană, dar şi de plante alohtone, introduse şi cultivate
la noi în sere, grădini botanice, parcuri, scuaruri, în scopuri alimentare,
curative, decorative etc. Este o situaţie frecventă nu numai în literatura
ştiinţifică şi didactică, dar şi populară, informaţională etc. Principiul
prevede atribuirea denumirii româneşti obligatorii pentru fiecare gen,
specie, subspecie etc.
2. Principiul unicităţii denumirii (nomen unicum) româneşti pentru
fiecare gen şi specie. Multiplele situaţii de confuzie, provocate de
prezenţa şi circulaţia denumirilor româneşti sinonime sau omonime
ale genurilor şi speciilor de plante, pot fi evitate numai prin aplicarea
principiului dat, care prevede atribuirea fiecărui taxon (gen, specie,
subspecie) a unui singur nume românesc prioritar, preferat în circulaţia
limbii literare materne.
3. Principiul uninominalităţii denumirilor genurilor (nomen
genericum univerbum). În literatura botanică ştiinţifică şi didactică
sistemul de nominalizare a genurilor de plante în limba maternă este
dominat de situaţii confuzionante, cauzate atât de prezenţa frecventă a
denumirilor omonime şi sinonime, de prezenţa metaforelor compuse
cu sau fără animate, cât şi de neglijarea, lipsa în circulaţia scrisă a
denumirilor generice româneşti. Esenţial este faptul că, în lipsa unui
sistem raţional de nomenclatură generică botanică în limba română,
este imposibilă şi unificarea, standardizarea denumirilor ştiinţifice
româneşti ale speciilor, subspeciilor etc. Un obstacol evident la formarea
nomenclaturii botanice naţionale reprezintă utilizarea numelor populare
generice formate din două cuvinte, dintre care deseori unul sau ambele
semnifică animate, cum sunt Coada-calului, Ochiul-boului, Coadavulpii, Iarba-şarpelui, Barba-căprii, Mălaiul-cucului etc. Principiul dat
prevede selectarea, formarea denumirilor obligatorii şi unice dintr-un
singur cuvânt pentru fiecare gen.
4. Principiul binominalităţii denumirii speciei (nomen specificum
biverbum). Totalitatea denumirilor populare româneşti ale speciilor
de plante constituie un conglomerat de elemente foarte eterogene din
punct de vedere al etimologiei, structurii lexicale, valorii semantice
etc. Aceste denumiri, de regulă, nu indică nici apartenenţa generică a
plantei respective, nici particularităţile morfobiologice caracteristice
speciei date, reprezentând, deseori, denumiri sinonime sau omonime.
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Respectarea principiului binominalităţii denumirii speciilor prevede
selectarea sau formarea denumirilor speciilor din două cuvinte: din
numele genului respectiv şi numele complementar (epitetul), care este
tipic numai speciei date din genul respectiv.
5. Principiul persistenţei semnificaţiei numelui complementar
(nomen epiteton persistento) latinesc al speciei. Principiul prevede
păstrarea semnificaţiei originale a numelui complementar latinesc. Ex.:
Trifolium palustre – Trifoi palustru, Astragalus theophrasti – Coşaci
Teofrast.
În scopul facilitării procesului de formare şi oficializare a nomenclaturii
botanice ştiinţifice naţionale, în continuare expunem modalităţile principale
de implementare a principiilor enumerate.
1. Indicarea obligatorie în circulaţia uzuală scrisă (literatura ştiinţifică,
didactică, populară, informaţională etc.) a denumirii româneşti alături
de numele latinesc al fiecărui gen şi al fiecărei specii. Realizarea pro
cedeului dat revine autorilor lucrărilor ştiinţifice, didactice, internaţio
nale, instituţiilor ştiinţifice şi de învăţământ, întreprinderilor editoriale.
2. Atribuirea denumirii româneşti unice fiecărui gen şi fiecărei specii
prin procedee de selectare a acestora din tezaurul denumirilor populare
sau prin preluarea, traducerea şi adaptarea denumirii ştiinţifice latineşti
la specificul limbii române contemporane, inclusiv a numelor create în
scopul eternizării unor personalităţi celebre: Magnolia, Keleria, Forsiţia,
Begonia, Buşia etc.
3. Acordarea priorităţii denumirii generice prin forme de singular: mur,
clopoţel, mărgeluşă, toporaş şi nu mure, clopoţei, mărgeluşe, toporaşi.
4. Excluderea denumirilor generice prin animate cu semnificaţie
dezonorantă, cum sunt: Buhăieş, Văcărică, Păducherniţă, Oiţă etc, care
pot deseori provoca confuzii ce ţin de etică.
5. Excluderea denumirilor generice exprimate prin metafore compuse,
formate numai din cuvinte animate sau din inanimate şi animate unite
prin liniuţă, cum sunt: Coada-calului, Limba-boului, Părul-porcului,
Mălaiul-cucului, Colţunul-doamnei etc. Astfel de nume cu uzualitate
foarte vastă pot fi acceptate numai pentru o singură specie din acelaşi
gen. Ex.: Coada-calului numai pentru specia Equisetum arvense, Barbacaprei numai pentru Tragopogon dubius şi a.
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6. Utilizarea cât mai vastă şi posibilă a termenilor ştiinţifici româneşti în
procesul de selectare, preluare din limba latină a numelui complementar
al speciei. Ex.: palustru şi nu de-baltă, parviflor şi nu cu-flori-mici,
latifoliu şi nu cu-frunza-lată, eleagrifoliu şi nu cu-frunza-ca-de-sălcioară
etc.
Principiile şi modalităţile de unificare (standardizare) a nomenclaturii
botanice româneşti, expuse mai sus, au fost discutate şi aprobate către Consiliul Ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Procesul-verbal din 25 ianuarie 2010).
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Partea III

APRECIERI, EVOCĂRI, IN MEMORIAM

APORTUL ACAD. ANDREI NEGRU LА EDITAREA
COLECŢIEI DE CARTE„LUMEA VEGETALĂ
ŞI LUMЕА ANIMALĂ А MOLDOVEI”

D

omnul academician Аndrei NEGRU, specialist remarcabil în domeniul biologiei şi ecologiei vegetale, а depus eforturi esenţiale la
pregătirea şi editareа colecţiei de carte „Lumea vegetală şi lumea animală а
Moldovei” (anii 2000–2007), exercitând funcţiile de vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei „Lumea vegetală şi lumea animală а
Moldovei”, de redactor ştiinţific al seriei în 4 volume „Lumea vegetală а Moldovei” şi redactor coordonator al volumelor „Plante cu f1ori – 1” şi „Plante
сu f1ori – II”.
În calitate de vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru editarea
colecţiei, Аndrei Negru а participat activ la elaborarea conceptului de întocmire şi structurare а tuturor volumelor, la selectarea criteriilor, a principiilor,
a consecutivităţii şi volumului descrierii speciilor de plante, propuse pentru includere în volumele seriei „Lumea vegetală а Moldovei”. La şedinţele
Comitetului Naţional şi întrunirile autorilor cu membrii Secţiei de Biologie,
Chimie şi Ecologie а Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dumnealui а luat parte
activă la disсuţiilе de aprobare pentru editareа volumelor deja pregătite pentru prezentare la Î.E.P. ,,Ştiinţa”. După apariţia primelor volume аle seriilor
„Lumea vegetală а Moldovei” şi „Lumea animală а Moldovei”, în decursul
anilor 2004–2007, s-a inclus activ în organizarea şi realizarea lansărilor de
carte, сare s-au desfăşurat în incinta Liceului „Gh. Asachi”, a Academiei de
Ştiinţe а Moldovei, a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale ş.а.
Fiind redactor ştiinţific al seriei „Lumea vegetală а Moldovei” (4  volume),
Dl Academician şi-a depus toată străduinţa întru ameliorarea şi menţinerea
la nivel înalt a valorilor ştiinţifice cuprinse atât în compartimentele textuale,
cât şi în esenţa ilustraţiilor color propuse pentru а fi incluse în toate volumele
seriei. Multiplele întâlniri separate şi întruniri colective, iniţiate de dumnealui, сu autorii volumelor, сu specialiştii editurii ,,Ştiinţa” s-au încununat de
succes evident întru optimizarea şi unificarea stгuсturаl-соmроziţională а
tuturor volumelor, care întrunesc grupe vegetale сu раrtiсulаrităţi biologice,
morfologice şi ecologice deosebite, specifice fiecărui volum.
– 82 –

În calitate de autor coordonator а două volume „Plante сu flori-1” şi
„Plante сu flori-II”, dl academician Аndrei Negru а efectuat nemijlocit nu
numai асtivităţile de coordonare, de structurare şi machetare а ambelor volume, dar şi de întocmire а materialelor textuale şi ilustrative. Dumnealui а
pregătit pentru editare materialele textuale се ţin de caracterizarea generală а
filumului Magnoliophyta, a clasei Magnoliopsida, subclaselor (8) şi ordinelor
(43) respective. Este remarcabil faptul că domnia sa, fiind specialist biolog şi
fotograf pasionat, а depus о muncă еnоrmă la executarea ilustraţiilor originale color, care numără peste 1000 de fotografii, се constituie 97% din toate
ilustraţiile cuprinse în volumele indicate. Imaginile realizate, selectate pentru
fiecare specie descrisă şi incluse la propunerea autorului coordonator, au un
rol la fel de important ca şi textul propriu-zis, sporind esenţial prezentarea
grafică а cărţilor „Plante сu flori – 1” şi „Plante сu flori – II” din seria „Lumea
vegetală а Moldovei”. Meritul de a realiza o lucrare de asemenea performanţă
aparţine autorilor coordonaţi de acad. A. Negru, dar şi editorilor.
dr. Al. TELEUŢĂ,
dr. Valentina V. CANTEMIR

COMPTES RENDUS: VEGETAL WORLD AND ANIMAL
WORLD OF MOLDOVA

C

ollection includes the results of the complex scientific studies (taxo
nomic, biologic, ecologic and chorological) made on the natural
biodiversity of Moldova, along the last five decades, and presented in eight
volumes according to a concept and an unique algorithm at the kingdom,
phylum, class, order and species level of the vegetal and animal world of
Moldova.
…The collection is the present evaluation of the Moldovian biodiversity
from taxonomical, floral and faunal point of view, based on ecological
monitoring studies made along the last years, which were made in the natural
and anthropic ecosystems of the Republic of Moldova. All authors focused
their effort in estimating the present ecological state of the flora and fauna,
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ecological factors which generated constant changing during the last decades
and mentioned the protection methods and rational and durable using of the
autochthonous vegetal and animal resources.
Each volume is made at a anautecologic level – that is the authors
describes each species according to an unitary principle, for all species,
namely: Exterior aspect – it includes the specific morphological parameters,
according to which the reader can easily recognize the species in nature;
Distribution – it is specified the species range, which allows to the reader
to have the general perspective of the natural distribution of the respective
species; Habitat – there are indicated the characteristic living places of
the species; Biological and ecological particularities – includes a brief but
complete information on the main aspects of biology, ecology and ethology
of each species from the Republic of Moldova; this kind of information being
useful both for knowing a certain species and for establishing the specific of
its features in that area; Its importance in nature and in man’s life – presents
the functional value of the vegetal and animal organisms in natural and
anthropized ecosystems as well as in the national economy, and underlines
the necessity of the species protection everywhere; Frequency and the
limitative factors – presents important data on the ecological state of each
species and of the anthropic factors which contributed to their bad state.
This kind of information gives us the possibility of organizing efficiently the
protection of a certain species, when necessary. Data from the Biological card
can be used as a very good source for creating the data base of the Moldovian
biodiversity.
Dumitru MURARIU,
director general al Muzeului Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti
(Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”,
2008, vol. LI, noiembrie
http://www.stiinta.asm.md/htmls/vegetala/murariu.htm)
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NATURA: TRECUT, PREZENT, VIITOR SAU COMOARA FĂRĂ
DE PREŢ A PĂMÂNTULUI MOLDAV

D

acă e vorba de cărţi, fireşte, ca să poţi face faţă provocărilor şi exigenţelor unui timp ecologic care goneşte cu vitezele nebune ale mileniului trei, ai nevoie de resurse umane de mare performanţă şi, desigur, de o
editură sincronizată cu toate cerinţele unei societăţi moderne. Afirm acestea,
având pe birou o comoară fără de preţ a pământului nostru, o colecţie de 8 volume fundamentale adunate sub genericul „Lumea vegetală şi lumea animală a
Moldovei”, cărţi gândite şi scrise de savanţii moldoveni la cererea Ministerului
Ecologiei şi Resurselor Naturale şi a Academiei de Ştiinţe. Văzându-le cuprinsul şi ţinuta grafică excepţională, mi-a reînviat în memorie o întâlnire a ecologiştilor pe Dunăre cu dna Sulfina Barbu, ministrul mediului din România, care
s-a minunat de opera savanţilor şi ecologiştilor basarabeni, scăpând o vorbă
de o înaltă apreciere: „Orice ţară din Europa şi-ar dori o asemenea colecţie”.
Pentru cine vede volumele din colecţie îşi dă seama că aprecierea reprodusă nu a fost una protocolară, ci la obiect, fiindcă, vorba poetului, „tot ce
mişcă-n ţara asta” poate fi găsit şi studiat între copertele celor 8 tomuri masive,
în care sunt descrise într-un limbaj ştiinţific, dar accesibil publicului larg,
întregul univers viu ce constituie biodiversitatea Basarabiei...
...Înţelegând prea bine dificultăţile şi complexitatea editării unor colecţii
cu participarea a zeci de specialişti şi instituţii, cu organizarea echipelor de
experţi şi coordonarea activităţii lor, mai ţinând cont că fiecare autor necesită
o atenţie aparte şi orice material prezentat urmează să fie adaptat la numitorul comun al cărţii, mă bucur sincer pentru această izbândă ştiinţifică, ecologică şi editorială şi îi felicit, în numele Mişcării Ecologiste din Moldova şi
al revistei „Natura”, pe toţi care au iniţiat şi participat la elaborarea şi editarea
prestigioasei colecţii, fiindcă astfel s-a achitat o datorie mai veche faţă de
bogatul şi răbdătorul pământ al Moldovei.
Alecu RENIŢĂ,
preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova
(Akademos, 2008, nr. 1/2
http://www.stiinta.asm.md/htmls/vegetala/renita.htm)
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ANCORA LUMII VEGETALE ŞI ANIMALE

umea vegetală şi animală este o ediţie de căpătâi pentru elevi,
studenţi, profesori, funcţionari publici şi de stat... Enciclopedia
poate fi comparată cu un cod de legi şi de acte normative pentru orice iubitor
al naturii: scriitor, jurnalist, vânător, pescar, ciupercar, fotograf...
Am văzut într-o librărie cum doi părinţi tineri procurau această lucrare
pentru copilul lor care frecventează... grădiniţa...
...Nu în ultimul rând, se cuvine să aducem un omagiu Editurii „Ştiinţa”,
care şi-a asumat responsabilitatea pentru a pregăti, într-o formulă editorială
distinctă, şi a scoate de sub tipar aceste opt volume cu o ţinută grafică de excep
ţie, cu texte şi fotografii inedite. Despre prestanţa acestei edituri vorbeşte şi faptul
că anume ea a lansat anterior Cartea Roşie, înalt apreciată în spaţiul european.
Valeriu TUDOR
(Făclia, 2008, 15 martie
http://www.stiinta.asm.md/htmls/vegetala/tudor.htm)

Î

O LUCRARE MONUMENTALĂ…

ntr-un neam care nu prea are vocaţia enciclopedicului, cele opt volume despre lumea animală şi vegetală a Moldovei, apărute la Editura
„Ştiinţa”, mi se par un miracol. În primul rând, ca act intelectual, ca principiu
şi efort al gnozei de a elucida şi de a pune ordine în viul ce ne înconjoară. În
al doilea rând, ca operă editorial-poligrafică, impecabil gândită şi strălucit
executată, tomurile bucurând ochiul cu o bogăţie de imagini fără precedent
la noi. Şi, nu în ultimul rând, prin consecvenţa protagoniştilor de a duce la
bun sfârşit, într-un timp extrem de scurt pentru o întreprindere savantă de
acest gen, o operă atât de complexă şi atât de extinsă ca arie de investigare.
Or, nu la noi s-a născut mitul zidului mereu neisprăvit?
…Ca editor, nu pot să nu remarc faptul, neobişnuit pentru mine, că
aproape tot materialul ilustrativ, cumulând probabil mii de imagini, fiecare
pagină a volumelor conţinând cel puţin două fotografii color, a fost executat
nu de maeştri fotografi, cum se obişnuieşte, ci de autorii volumelor în cauză.
Într-o lucrare de asemenea factură, imaginile au un rol la fel de important ca
şi textul propriu-zis. Ele prezintă aspectul exterior al plantei sau animalului
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şi înlesnesc recunoaşterea lor în natură chiar şi de către amatori. Judecând
după diversitatea lor, unele dintre aceste fotografii se prezintă ca nişte filme
extinse în timp, de exemplu, în cazul unor păsări, când imaginile au următoarea consecutivitate – ouă, pui, păsări adulte. Un alt criteriu de apreciere a
imaginilor ar fi gradul de accesibilitate a „erorilor” lumii animale. Doar dacă
le studiem cu atenţie, realizăm de câtă răbdare şi de câtă tenacitate trebuie
să dea dovadă cineva pentru a prinde în obiectiv un fluture cu sensibilităţi
princiare sau o pasăre oarecare, pe care mai mult o auzim decât o vedem.
Nici nu puteam bănui că singuraticul, dar mai ales rău-familistul cuc este atât
de fotogenic (vezi volumul Păsări, p. 117).
…Nu am căderea să judec subtilităţile de fond, strict ştiinţifice, ale lucrării. Sper că în această privinţă vor avea un cuvânt de spus specialiştii titraţi pe care îi avem destui. Dar conţinutul volumelor se adresează şi mie,
cititorului obişnuit, care vrea să deosebească un paltin de un fag, o mierlă de
o gaiţă, sau vrea să ştie cum se numeşte monstruoasa sârmăraie galbenă care
încolăceşte ca o caracatiţă vegetală curpenii de cartof.
Din păcate, şcoala generală nu ne-a explicat lucruri aşa de „simple”. Ne-a
învăţat însă ce sunt gimnospermele, celenteratele şi alte chestii firoscoase,
un fel de algebră a biologiei, fără a ne iniţia însă şi în elementara ei „tablă a
înmulţirii”. Trecem zilnic pe lângă plante sau vietăţi despre care cunoaştem
mult mai puţine decât despre faimosul arbore de sequoia din California sau
despre marsupienii din Australia (ăştia ne sunt prezentaţi cu lux de amănunte la emisiunile TV). Aşa că necesitatea unei asemenea lucrări era evidentă,
volumele elaborate la „Ştiinţa” făcând operă de pionierat nu numai la noi, dar
şi în ţările vecine. Lucrarea nu e doar o sumară trecere în revistă a tot ce mişcă
aici, ci e o descriere detaliată a bogăţiei vegetale şi animale, cuprinzând tot ce
e mai important – de la lintiţă la stejar şi de la parameciul-pantofior la cerbii-lopătari. Se completează astfel un gol informativ şi se pune la îndemâna
celor interesaţi un amplu şi util instrument de lucru. E foarte bine că lucrarea
are drept public-ţintă nu numai specialiştii în domeniu, dar şi neiniţiaţii, precum e subsemnatul, dar care manifestă interes pentru ceea ce ne înconjoară.
Cred că mulţi dintre cei care vor deschide aceste cărţi vor rămâne uimiţi
de diversitatea acestei lumi. Un mic tablou statistic ne-ar vădi următoarele:
pe teritoriul Republicii Moldova trăiesc cca 15 000 de nevertebrate terestre,
iar în ecosistemele acvatice aproape 2 000. În apele de la noi se dezvoltă 80
de specii de peşti (persoanele care nici pescari nu sunt nu cred că au văzut
la viaţa lor mai mult de 8–10 specii…), aerul e străbătut de 200 de specii de
păsări, iar flora e reprezentată de 5 500 de specii.
– 87 –

Ar mai fi de citat şi alte cifre care impresionează cantitativ, dar să trecem
la altceva: prezenţe neobişnuite în acest, în fond, mic areal biologic, abia cât
„un picior de plai”. Antrenaţi-vă capacitatea de a vă uimi – oricine va parcurge aceste volume va face mici şi mari descoperiri, chiar dacă i se pare că e
deja destul de „rutinat” în materie.
…Până la urmă, chiar şi cele mai umile plante sau animale sunt, la scară
universală, o minune a naturii şi dispariţia oricărei dintre ele ar însemna, de
fapt, o catastrofă biologică. Catalogate şi descrise în amănunţime, paşaportizate, ele capătă parcă o siguranţă că nu vor dispărea într-un confuz anonimat.
Şi acesta este unul dintre multele rosturi ale monumentalei lucrări elaborate
la Editura „Ştiinţa” – de a se pune chezaşă pentru acest nepreţuit tezaur.
Părea obsedantă indiferenţa care înconjura de la apariţie aceste volume.
Presa ar fi trebuit să duduie de comentarii pe marginea lor, deoarece era clar
că avem de a face cu o experienţă ştiinţifică şi editorială unică. În loc, se instalase parcă o conjuraţie a tăcerii. cele câteva medalii prestigioase câştigate
în exterior au repus lucrurile în făgaşul lor. În ceasul al doisprezecelea, lucrarea a fost văzută şi acasă. Şi – ca un corolar al recunoaşterii – a fost înaintată
şi la Premiul de Stat. Deşi nu văd în jur concurenţi serioşi în domeniul dat
(dar, mă rog, la noi „minuni” se mai întâmplă!...), să sperăm că juriul va lua
act de valoarea ei şi va fi la înălţimea unei obiectivităţi absolute.
Sigur că meritul de a concepe şi realiza o lucrare de asemenea proporţii
şi performanţă aparţine, în primul rând, autorilor – am menţionat momentul
din capul acestor note. Dar să nu uităm şi de efortul editorilor. Ei au materializat proiectul cărţii, cele opt volume fiind şi o mândrie a lor. Bănuim că
nu le-a fost deloc uşor, mai ales dacă ţinem cont de faptul că grupul de lucru
includea câteva zeci de persoane, adică o masă de oameni. Iar când e vorba
de o masă, chiar dacă demonstrând, ca individualităţi în parte, un intelect
superior, această colectivitate se comportă după legea mulţimilor, în care se
induce de la sine o mişcare browniană greu de stăpânit. În felul acesta, meritul direcţiei editurii de a orienta şi ordona strategia colectivă este incontestabil, aşa că ţinem să menţionăm aici întreaga echipă: directorul editurii, dr.
inginer Gheorghe Prini, directorul editorial Mircea V. Ciobanu, directorul
tehnic Veaceslav Curcubăt şi şeful de redacţie Mihai Papuc.
Felicitări!
Eugen LUNGU, redactor-şef al Editurii „ARC”
(Jurnal de Chişinău, 2008, 27 iunie
http://www.stiinta.asm.md/htmls/vegetala/lungu.htm)
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P

ACTIVITĂŢI PRACTICO-ŞTIINŢIFICE

rima ediţie a Cărţii Roşii a văzut lumina tiparului în anul 1978,
având ca scop conservarea, protejarea şi restabilirea ecosistemelor
şi, în primul rând, a speciilor de plante şi animale rare, aflate sub pericolul
dispariţiei sau pe cale de dispariţie. A doua ediţie – în 2001.
Dacă în prima ediţie au fost incluse 26 de specii de plante şi 29 de specii
de animale, apoi numai peste 2 decenii numărul lor a crescut, respectiv, de 5
şi 4 ori, fapt ce denotă vulnerabilitatea biodiversităţii sub influenţa antropică,
înrăutăţirea în întregime a stării ecologice. Aceste cărţi au devenit un semn
de alarmă privind necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente şi de lungă
durată de protejare şi conservare a biodiversităţii.
…Cu scopul de a prezenta biodiversitatea şi starea ecologică actuală a
speciilor de plante şi animale cunoscute şi de a indica acţiunile de remediere,
măsurile de prevenire a degradării mediului, de protejare şi de restabilire a
ecosistemelor, prin Ordinul nr. 1 din 4 ianuarie 2002 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, a fost instituit Comitetul naţional pentru editarea colecţiei „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei”,
care cuprinde seriile „Lumea vegetală a Moldovei” – 4 volume şi „Lumea
animală a Moldovei” – 4 volume.
...Aceste capodopere, eşalonat, au văzut lumina tiparului pe parcursul
anilor 2003–2007. Ele sunt, de fapt, o generalizare, un bilanţ al investigaţiilor
mai multor generaţii de biologi.
...Având un caracter ştiinţific, volumele seriilor menţionate sunt destinate elevilor, studenţilor, profesorilor, specialiştilor în domeniu, precum şi
tuturor celor interesaţi de flora şi fauna ţării noastre. Ele vor fi folosite ca
îndrumătoare pertinente de către toţi iubitorii naturii, împătimiţi de cunoaştere, şi vor contribui realmente la soluţionarea uneia dintre cele mai stringente probleme ale protecţiei naturii – restabilirea echilibrului ecologic al
ecosistemelor.
Grigore STASIEV,
dr. habilitat, prof. universitar
(Mediul ambiant, 2008, nr. 5 (41), octombrie
http://www.stiinta.asm.md/htmls/vegetala/stasiev.htm)
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UNELE CRÂMPEIE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
ACADEMICIANULUI ANDREI NEGRU

entru prima dată l-am întâlnit pe tânărul lector-asistent Andrei
Negru la Catedra de Botanică a Institutului Pedagogic din Tiraspol
în anul 1965. În acel an terminasem Facultatea de Biologie şi Chimie şi am
fost repartizată la aceeaşi catedră, fiind angajată ca lector-asistent. Aflasem
că Domnia Sa predă cursul de botanică şi totodată îşi începuse activitatea
ştiinţifică, fiind îndrumat de geologul Vladimir Roşca şi paleontologul Alexandru Lungu, care descoperiseră în râpa Namalva din satul Bursuc, raionul
Camenca, un cuib de zăcământ bogat în rămăşiţe vegetale fosile.
Harnic şi neobosit, entuziasmatul lector organizează imediat expediţii cu
studenţii Ştefan Manic şi Ion Lupu şi începe colectarea materialului, săpând
straturi şi straturi de pământ şi rocă până ajung la cel cu rămăşiţe vegetale.
După aceste minuţioase săpături, urmează o muncă sisifică de uscare, de spălare şi de cernere prin site de diferite dimensiuni a materialului amestecat cu
rocă, nisip şi pământ. În urma cercetărilor preventive, descoperă rămăşiţe de
fructe, seminţe, megaspori, conuri şi amprente de frunze fosile, bine păstrate.
Fiind la curent cu literatura de specialitate şi cu metodele paleobotanicii (paleocarpologică şi paleofoliologică), fiind bine pregătit şi perseverent în toate,
decide să se ocupe numai de paleocarpologie, deoarece era imposibil să îmbine ambele metode. Mie îmi propune să preiau colecţia de 80 amprente foliare,
care mi-au servit drept nucleu pentru lucrarea mea de doctorat. Am muncit
cu abnegaţie ca să îndreptăţesc această încredere. În urma multor săpături,
având în ajutor şi câţiva studenţi, am colectat circa 2 mii de mostre, drept
instrumente de lucru servindu-ne ranga, târnăcopul şi hârleţul.
Între timp, având materialul colectat, Domnul Negru află că în SanktPetersburg (Leningrad) există Laboratorul de Paleobotanică, condus de
academicianul A.  L. Takhtajan, în care activează vestitul paleocarpolog
P.  I.  Dorofeev. În anul 1966, directorul Grădinii Botanice din Chişinău,
Alexandru Ciubotaru, organizează stagierea şi plecarea doctoranzilor la
Institutul de Botanică „V. L. Komarov”, unde aceştia fac cunoştinţă cu viitorii
conducători ai tezelor de doctorat şi rămân să muncească acolo. În aşa
mod, începe o etapă nouă în viaţa tânărului savant, care preferă cercetările
paleocarpologice – direcţie nouă pentru Republica Moldova.
Munceşte foarte mult asupra materialului adus din Moldova, care, prin
bogăţia şi diversitatea speciilor preventiv determinate, se arătă a fi un cuib de
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zăcământ din Europa, unic în felul său. Conducătorul său P. Dorofeev este
foarte încântat şi mulţumit de materialul atât de bogat în specii noi.
Ştiţi cum a descoperit în colecţia sa rămăşiţele de măslin?
De obicei, servea prânzul în cantina institutului, însă în una din zile hotărăşte să ia masa în cafeneaua din apropiere şi, flămând cum era, comandă
aşa-zisa „Soleanka”. Începe să mănânce, însă atenţia îi sustrage sâmburele
de măslin: îl pune în gură, apoi începe a-l studia şi, la un moment dat, îşi dă
seama ca în colecţie are aşa ceva. O străfulgerare! Nici nu termină prânzul,
scoate din farfurie măslinele şi, aproape alergând, apare în biroul conducătorului, se aşază lângă el, scoate fructele din colecţia sa, priveşte la microscop,
le compară cu cele contemporane. Mentorul său privindu-le îi zise: „Andrei,
tu ai să devii un paleocarpolog bun, ai ochi minunaţi de sistematician”.
Îşi permitea foarte rar zile de odihnă, rareori plecau împreună cu conducătorul tezei în afara oraşului să admire natura şi să discute despre trecutul
perioadelor geologice. Muncind zi de zi, de cu zori şi până noaptea târziu,
reuşeşte în trei ani să finalizeze şi să susţină cu brio teza de doctorat.
În 1969 revine la Grădina Botanică şi este angajat în laboratorul „Floră
şi Geobotanică”, condus de Tatiana Gheideman. Trece toate treptele ierarhice, de la colaborator ştiinţific inferior până la director, înfiinţând Institutul de
Botanică, pe care l-a condus timp de 9 ani (1988-1996).
Muncește cu o deosebită plăcere la acumularea datelor noi pentru ştiinţă. Continuă să organizeze expediţii, lărgind aria de cercetare a Florei fosile,
din Sarmaţian până în Meotis. În 1986, ca rezultat a unei munci titanice,
reuşeşte să finalizeze şi să susţină teza de doctor habilitat în biologie.
Dumnealui a fost un om foarte muncitor, cu o tenacitate deosebită, care
a tras brazde adânci (la propriu şi la figurat) pe ogorul Paleobotanicii, ridicând acest domeniu de cercetare la un nivel înalt. Fără îndoială, a fost şi
omul marilor iniţiative: a creat institut, catedre şi laboratoare, a convocat
conferinţe, a publicat monografii şi articole, a organizat şi a fost preşedinte
al Consiliului Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat şi doctor habilitat, a ţinut prelegeri în faţa studenţilor, pregătind o pleiadă de cadre naţionale – toate acestea constituind azi un exemplu de sacrificiu pentru cauza
prosperării ştiinţei.
Determinatorul, publicat în 2007, în limba română, rămâne până azi
unica sursă originală de cunoaştere pentru studenţi, profesorii de biologie
din instituţiile preuniversitare, universitare, pentru specialiştii din domeniul
silviculturii, ecologiei, dar şi pentru toţi doritorii de a cunoaşte flora spontană
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a  plaiului natal. A reuşit să publice numai primul volum de „Flora Basara
biei” din cele șase programate.
Domnul academician Andrei Negru a fost o persoană modestă, retrasă,
cu o raţiune de invidiat, nu-i plăcea să se evidenţieze, evita ocaziile de petrecere în cercuri înalte, era aproape de colegii de lucru şi de studenţi, iar ei îi
răspundeau reciproc. Nu-i plăceau persoanele care vorbeau mult şi fără sens.
Avea o deosebită pasiune pentru fotbal şi pescuit. Deşi era ocupat, totuşi
îşi permitea să privească toate meciurile, cu mare plăcere, iar la pescuit pleca
mai rar, împreună cu prietenul său, sculptorul Mircea Spinei.
Graţie rezultatelor ştiinţifice de mare valoare şi aptitudinilor creative şi
organizatorice şi a capacităţilor intelectuale alese, Dumnealui s-a plasat în
pleiada personalităţilor notorii ale republicii, însă, din păcate, n-a fost apreciat la justa valoare.
Prin opera sa, academicianul Andrei Negru, pasionat cercetător ştiinţific, se înscrie în rândul celor mai prestigioşi cercetători botanişti şi va rămâne
pentru eternitate un exemplu al sacrificiului pentru ştiinţă.
Noi, cei care l-am cunoscut şi am activat alături de el, vom păstra pentru
totdeauna amintirea vie despre acad. Andrei Negru – un gânditor profund,
cu spirit explorator, generator de idei, perseverent, muncitor, binevoitor, optimist şi foarte modest.
Ana ŞTEFÎRŢĂ, dr. hab. în biologie

ÎMBRACĂ-TE ÎN DOLIU, FLORĂ AUTOHTONĂ!

A

tunci, când toate speciile de plante din flora Republicii Moldova
au realizat etapele ontogenetice respective şi fazele fenologice de
dezvoltare, când s-au pregătit în modul cel mai garantat pentru petrecerea
lunilor de iarnă, adică la sfârşitul perioadei de vegetaţie a anului 2011, a părăsit viaţa pământească cetăţeanul Andrei Negru – Om care merită aprecieri
foarte înalte din partea întregului popor.
Precum marele poet Mihai Eminescu rostise la moartea profesorului iubit „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină!”, la fel şi la trecerea în nefiinţă
a academicianului Andrei Negru avem tot dreptul să lansăm o expresie analogică: „Îmbracă-te în doliu, actuală floră spontană!”
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Îmbracă-te în doliu, frumoasă Grădină Botanică, unde a activat Andrei
Negru şi prin publicaţiile sale (monografii şi articole) a contribuit semnificativ la cunoaşterea particularităţilor de formare, dezvoltare şi protecţie
a ecosistemelor naturale autohtone, care au importanţă incomparabilă la
menţinerea condiţiilor favorabile pentru o agricultură ecologică şi, respectiv,
pentru prosperarea sectorului zootehnic.
Cel care merită apreciere înaltă în acest domeniu a plecat la Domnul.
Îmbracă-te în doliu, Lume vegetală a Moldovei, care mulţi ani la rând ai
fost în centrul atenţiei unui grup de cercetători în frunte cu Andrei Negru.
Evidenţierea biodiversităţii vegetale a teritoriilor împădurite, de stepă, de
luncă, pietrofite, acvatice şi palustre, a pantelor cu diverse altitudini şi expoziţii a permis să se ajungă la adevărul că o bună parte din taxonii floristici şi
geobotanici se găsesc în zonele periferice ale arealurilor respective naturale. Numai în rezultatul cercetărilor efectuate au putut fi înaintate propuneri
referitoare la diminuarea consecinţelor antropogene şi naturale în vederea
stopării degradării condiţiilor favorabile.
Cel care a propus multe căi de rezolvare a problemelor, a plecat pe ultimul drum.
Îmbracă-te în doliu, Institut de Botanică!
Cel care a argumentat posibilitatea să fii organizat în baza Grădinii Botanice, a propus structura şi direcţiile de cercetări ştiinţifice, a orientat toate
forţele spre implementarea rezultatelor obţinute, nu mai este.
În cadrul acestui colectiv El a determinat şi locul laboratorului „Plante
medicinale”. Rezultatele obţinute au depăşit pe acele preconizate. S-au efectuat cercetările particularităţilor biologice de dezvoltare şi a realizării programului ontogenetic la 26 de specii de plante medicinale (din flora autohtonă şi
alohtonă), solicitate pe piaţa farmaceutică. S-au selectat şi multiplicat formele
de perspectivă (cu potenţial adaptiv înalt), care garantează obţinerea recoltei
de materie primă solicitată, fiind cultivate pe terenurile nevalabile pentru
plantele tradiţionale (panta cu diferite înclinaţii şi solul supus eroziunii de
diferită origine). Datorită potenţialului nectaro-melifer înalt, ele constituie
o bază importantă pentru dezvoltarea apiculturii şi contribuie la înmulţirea
entomofaunei folositoare.
Pe parcursul activităţii a avut grijă şi a apreciat rezultatele obţinute de
cercetătorii colectivului, a examinat şi a propus să se confirme tezele prezentate pentru conferirea titlului ştiinţific „Doctor în ştiinţe biologice” şi
„Doctor habilitat în ştiinţe biologice” la specialitatea „Botanica”.
La acel, care cu adevărat a iubit colectivul, inima a încetat să mai bată.
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Sunt ferm convins că mulţi tineri, specialişti crescuţi în colectivul pe
care l-a condus Andrei Negru, se vor ridica la înălţimea respectivă ca să-i
continue munca prin cercetarea minuţioasă a florei şi vegetaţiei meleagului
natal, cu o vastă diversitate taxonomică.
Noi, cei care l-am cunoscut pe parcursul activităţii, îl comparăm cu un
stejar multisecular lovit de un fulger imprevizibil şi de aceea suntem convinşi
că din ghinda pe care a semănat-o vor răsări alţi stejari, şi mai rezistenţi, şi
mai puternici, şi mai productivi, care vor forma dumbrăvi pe arii extinse.
Ne rugăm cu toţii Domnului să-i asigure odihna în pace.
Vasile FLOREA, dr. hab. în biologie

P

OAMENII BUNI NU SE UITĂ

e academicianul Andrei Negru îl cunosc din anul 1960, ambii eram
studenţi ai Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, la aceeaşi facultate, numai că eu eram la anul doi, iar dumnealui la anul cinci. M-a impresionat mult grupa lui, o grupă vioaie, iubitoare de activitate artistică, iar
Andrei era un băiat simpatic, cu mustăcioară scurtă, acompania cântece la
acordeon. Peste cinci ani de zile am avut fericirea să lucrăm împreună la
Catedra de botanică în calitate de asistenţi. Pe atunci, aplicaţiile pe teren le
petreceam în republică, pe lângă vreo localitate. La facultate, din an în an, se
mărea numărul de grupe, iar la catedră ne-am adunat o grupă de tineri asistenţi, doritori de carte şi de a cunoaşte cât mai bine natura. Dintre noi, lider
era Andrei. Fiecare determinam speciile de plante, cum puteam, dar, dacă
Andrei aproba denumirea, înseamnă că determinarea era justă.
Era o fire atentă, îngăduitoare, răbdătoare. Ambii am intrat la docto
rantură la Grădina Botanică, numai că dumnealui a făcut doctorantura la
Sankt-Petersburg, iar eu la Chişinău; el s-a specializat în paleobotanică, iar
eu – în citologia vegetală. Directorul Grădinii Botanice, academicianul
Alexandru Ciubotaru, a văzut în persoana lui Andrei un viitor conducător şi,
în scurt timp, dumnealui devine şef de laborator, vicedirector, iar, mai târziu,
director al Grădinii Botanice. În toate activităţile sale, el a căutat noi mijloace
şi metode de investigare, caracteristice domeniului, fiindcă studierea florei, a
geobotanicii ţinutului natal cere nu mai puţine mijloace decât alte domenii.
Nu odată am activat cu dumnealui la şedinţele Consiliului specializat
pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat. El asculta foarte atent
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referentul, iar apoi punea întrebări de precizare sau de completare a unor
concluzii din teză, niciodată nu punea întrebări iscoditoare, provocatoare,
care l-ar fi adus pe om într-o stare stresantă. Vorbind cu o voce liniştită,
domnul academician dădea dovadă de sinceritate şi inteligenţă de savant. În
luările sale de cuvânt numaidecât apărea ceva inedit, făcea comparaţii mai
accesibile, materialul teoretic îl sistematiza mai bine.
În ultimii ani ai activităţii sale, am lucrat în Comisia de Experţi în cadrul
Comitetului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Aici m-a uimit atitudinea lui conştiincioasă faţă de postul încredinţat şi înalta responsabilitate. Îmi
amintesc de o teză, realizată sub conducerea unui savant autoritar, la prima
vedere era îndeplinită bine şi Comisia era gata s-o recomande pentru confirmare. Domnul preşedinte, Andrei Negru, a observat un şir de neajunsuri, în
mod calm ne-a întrebat şi pe noi, membrii comisiei:
– Ce facem cu ea? Când a văzut că şi noi suntem de aceeaşi părere, teza
a fost restituită pentru lichidarea neajunsurilor şi a fost revăzută peste vreo
câteva luni.
Andrei Negru a fost un mare patriot, iubitor de Ţară şi de neam, ştia
cine este şi unde poate fi mai de folos poporului, putea da oricând o mână de
ajutor. Despre aceasta ne mărturisesc şi faptele. Dumnealui a activat şi în ştiinţă,
şi în învăţământul superior. Câtă muncă şi abnegaţie a depus dumnealui pentru
a ridica Catedra de Silvicultură şi Grădini Publice la Universitatea Agrară din
Moldova! Arzătoare era problema cadrelor şi a materialelor didactice. El spunea
deschis că este de vârstă pensionară, primeşte o pensie bună, are cu ce trăi, ar
putea liber să se odihnească, dar nu poate trai fără ocupaţie, vrea să facă ceva
bun, să lase ceva în urmă, ca generaţiile următoare să-l pomenească de bine.
În perioada sovietică toate şedinţele Consiliului Ştiinţific se petreceau,
de obicei, în limba rusă, dar, odată, am observat (când dumnealui era director) că situaţia s-a schimbat brusc: se vorbea numai în română. Mai apoi
îl întreb, cum a reuşit sa schimbe atât de repede atitudinea celor alolingvi.
La întrebarea mea, el a surâs şi mi-a răspuns: „La noi de acum toţi înţeleg
româneşte”. Altă dată, trebuia să publice câteva materiale, care erau pregătite
în limba română. Eu îl întreb: „Domnule academician, nu era mai bine să le
publici în limba rusă, să ajungă informaţia la un cerc mai mare de cititori?”.
Nu s-a gândit mult şi cu un ton liniştit mi-a răspuns: „Ştii, Vasile, o informaţie bună va fi găsită de cel cointeresat în orice limbă”.
Astfel l-am cunoscut eu pe academicianul Andrei Negru: ca bun prieten
şi coleg de lucru, inteligent, om cu inimă mare şi iubitor de viaţă, căruia îi voi
păstra o vie amintire.
Vasile GRATI, dr. hab., prof. univ.
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O

IMAGO ANIMI SERMO EST

rice eveniment din viaţa noastră: naştere, întâlnire, despărţire, revedere etc. consider că îşi are rostul său şi nu este deloc întâmplător. Deseori o întâlnire îţi redirecţionează cursul activităţii, atribuindu-i cu
totul altă alură, alt sens sau chiar îţi schimbă soarta…
„În orice om o lume îşi face încercarea”, zicea marele Eminescu. Şi dacă
omul este ambiţios, curios şi dornic de a cunoaşte, e important, ca la început
de cale să-şi găsească mentorul potrivit, învăţătorul pe care îl va urma. Astfel,
imediat după absolvirea facultăţii, plină de emoţii şi de mari speranţe, venisem la Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Cel care m-a
întâmpinat şi îndrumat în continuare, a fost dl academician Andrei Negru,
directorul Grădinii Botanice în acea perioadă. Ţinuta, felul de a vorbi şi-n
special, încrederea pe care o inspira acest om, au determinat în continuare
activitatea mea în cercetare. Fiind un mare orator, a ştiut cu iscusinţă cum să
convingă, să argumenteze şi să ghideze totul ce se întâmplă. Dintotdeauna a
fost nu numai „Învăţătorul” pentru cei tineri, dar şi prietenul lor. Ne-a ajutat
în orice împrejurare, fără aroganţă, şi fără a te intimida prin ceva. Era scutul
nostru, dar şi spadă, care a ştiut să dezrădăcineze agramatismul şi nu a tolerat
niciodată pseudoştiinţa.
Fiind întemeietorul şi seful Catedrei de Silvicultură şi Grădini Publice
a UASM mai mulţi ani la rând, academicianul Andrei Negru a consolidat în
jurul său o echipă de profesionişti, receptivi, exigenţi şi plini de entuziasm.
Domnea o atmosferă caldă, prietenoasă, de înţelegere şi cooperare. A făcut
imposibilul pentru dotarea catedrei, a aulelor. Domnia sa ştia să mobilizeze colectivul prin puterea cuvântului şi a comportamentului său impecabil,
demn de titlul înalt de „profesor”.
Calităţi mai rar întâlnite la un om cu atâtea regalii erau simplitatea şi
generozitatea domnului academician. Totodată, fiind legat de natură în acti
vitatea sa, era o fire absolut romantică. Îl încântau păsările, care-şi meştereau cu
migală cuibul, o insectă care muncea neobosit. Vorbea despre legile naturii
nu numai ca un savant, ci şi ca un mare poet.
Este extrem de dureros faptul, că vorbim la trecut despre acest Mare
Om: „a fost”, „era”, „a ştiut”... şi regretăm mult, că nu mai este printre noi. Ne
lipsesc mult cuvintele cumpătate, pline de înţelepciune, umorul şi ironia fină
ale academicianului Andrei Negru.
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Ştiinţa a pierdut un mare botanist, societatea – o personalitate excepţională, un bărbat adevărat al neamului, iar noi toţi, care l-am cunoscut îi vom
păstra această imagine, susţinând că am pierdut, în primul rând, un om de
omenie şi un minunat prieten...
Tatiana SÎRBU, dr. în biologie

A

OM AL OMENIEI ŞI AL MUNCII

m avut onoarea să-l cunosc pe Domnul academician Andrei Negru
din prima zi a angajării mele la serviciu în cadrul Grădinii Botanice a AŞM (1977), după absolvirea Universităţii de Stat „Taras Şevcenco” din
Tiraspol. Domnul academician, pe atunci director adjunct pe probleme de
ştiinţă, a manifestat o atitudine binevoitoare şi omenească faţă de un tânăr
specialist venit de pe băncile Universităţii. Pe tot parcursul activităţii în cadrul GB, Domnul academician a susţinut tinerii cercetători, doctoranzii cu
un sfat, cu o povaţă, a dat dovadă de un profesionalism înalt, de bunăvoinţă
şi cumsecădenie. Orice întrebare din domeniul botanicii adresată dumnealui
avea răspuns. Niciodată nu spunea că nu are timp pentru a-ţi acorda atenţie.
Un mare ajutor am avut în persoana lui Andrei Negru după susţinerea tezei
de doctor (1985), la perfectarea documentelor pentru Comisia Superioară de
atestare (Moscova), în acea perioadă Dumnealui deţinea funcţia de Secretar
Ştiinţific al Consiliului Specializat pentru susţinerea tezelor.
Domnul academician Andrei Negru a fost un Om al Muncii, a tras
brazde adânci pe ogorul paleobotanicii şi a florei contemporane a Republicii
Moldova şi teritoriilor adiacente. Munca care a fructificat în decurs cu realizări frumoase plăsmuite în cca 400 lucrări ştiinţifice de valoare teoretică şi
practică. Autor a 130 specii de plante fosile noi pentru ştiinţă. A militat pentru dezvoltarea şi construcţia verde a instituţiei. În timpul activităţii sale în
funcţie de Director al Grădinii Botanice, împreună cu grupul de arhitectură
peisajeră am creat Grădina de Iarnă (1991–1992).
Amintirea despre cel care a fost Academicianul Andrei Negru va rămâne vie în sufletele şi în inimile celora care l-au cunoscut, l-au respectat şi au
muncit cot la cot, împreună contribuind la prosperarea şi dezvoltarea ştiinţei
naţionale.
Valentina ŢÎMBALÎ, dr. în biologie
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P

ACADEMICIANUL ANDREI NEGRU

rin activitatea ştiinţifică, academicianul Andrei Negru a contribuit
considerabil la dezvoltarea a două domenii: Paleobotanica şi Flora.
În domeniul paleobotanicii, prin rezultatele obţinute, academicianul
Andrei Negru ş-a remarcat prin cercetările paleofloristice a Miocenului superior, a proceselor evolutive ale florei şi vegetaţiei din Sud-Estul Europei.
În baza cercetărilor proprii şi ale colegilor, a evidenţiat circa 500 de specii
de plante fosile. În baza analizelor paleocarpologice şi a amprentelor foliare,
a evidenţiat că flora miocenului superior şi a pliocenului nu a fost omogenă
în limitele Basarabiei şi ale teritoriilor adiacente. În plan de generalizare a
cercetărilor paleobotanice, prezintă un mare aport lucrarea „Istoria geologică şi geneza florei”, care a fost publicată în „Flora Basarabiei”, vol. I (2011).
În această lucrare acad. A. Negru face o analiză comparativă a complexelor
floristice evidenţiate şi cercetate.
În scopul cercetării florei contemporane, academicianul Andrei Negru a
organizat un colectiv de cercetare pentru elaborarea şi editarea monografiei
„Flora Basarabiei” în 6 volume. În anul 2011 a fost editat primul volum al
„Florei Basarabiei”.
O altă lucrare, apreciată de comunitatea ştiinţifică, este „Determinatorul
de plante din flora Republicii Moldova”, editată în anul 2007. Domnul academician Andrei Negru este autor şi coautor a peste 400 de lucrări ştiinţifice,
inclusiv 18 monografii.
Academicianul Andrei Negru a contribuit la construcţia Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A fost director al Grădinii Botanice
(Institut) în perioada anilor 1988–1996. În plan organizatoric, a creat Institutul de Botanică.
La fel a contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. A fost conducător ştiinţific a 3 doctori habilitaţi şi
8 doctori în ştiinţe biologice, care actualmente dezvoltă direcţiile ştiinţifice
iniţiate. Pe parcursul mai multor ani a fost preşedinte al Secţiei Biologie
Vegetală în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM.
Gheorghe POSTOLACHE, dr. hab. în biologie
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80 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN
ANDREI NEGRU

T

he biologist, specialist in botany (in the field of fossil and current
flora), doctor habilitat in biological sciences, professor, academician,
Andrei NEGRU was born on July, 28, 1937 in Stoicani commune, Soroca district. In 1954, he graduated from the school no. 1, in Soroca, and continued
his studies at the Faculty of Biology and Chemistry of the Tiraspol Pedagogical Institute (1955-1960). Andrei Negru began his pedagogical activity as assistant lecturer at the Botanical Department of the Tiraspol Pedagogical Institute (1963-1966). He continued his studies as a PhD student at „V. Komarov”
Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (Sankt-Petersburg,
1966–1969), being a student of the illustrious paleobotanist P. Dorofeev. He
defended successfully the doctoral thesis in biological sciences (1969), and in
1986 – the habilitation thesis. At the end of 1986, he was elected corresponding member and in 1992  – permanent member of the Academy of Sciences
of Moldova.
From 1969, he combined the scientific activity with the pedagogical and
organizational one, passing the stages of junior researcher, senior researcher,
head of the Flora and Geobotany Laboratory, Deputy Director for Science of
the Botanical Garden of the ASM (1969–1987), and during 1988–1996, he
was director of the Institute of Botany of the Academy of Sciences of Moldova. Between 1996 and 2003, he was professor at the Department of Ecology and Soil Sciences of Moldova State University. He taught the following
university courses: General Ecology, Systematics of Higher Plants, Environmental Protection and the special courses: Plant Ecology, Biodiversity,
Natural Ecosystems, etc. During 2003-2006, he held the position of head of
the Department of Forestry and Public Gardens of Moldova State University,
thereby contributing to the training of personnel in the field of biology, ecology and forestry.
From the early stages of his career, Andrei Negru was one of the most
prominent paleobotanists in Europe, one of the best specialists in the field of
fossil flora in Eastern Europe. From the beginning of his scientific activity,
Andrei Negru devoted himself, for more than 35 years, to the study of the
Miocene flora in the northwest of the Black Sea basin. He is the founder of
the Paleobotany School in R. Moldova. He founded and substantiated scientifically the concept of Cronoflora-Cleome as New Floristic Geotype in the
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evolution of the Eurasian flora, elucidated and scientifically documented the
process of genesis of current European flora and vegetation. He highlighted
the laws, stages and phases of evolution of the flora of Eastern Europe over the
past 13 million years. The conducted paleofloristic research was successful
and resulted in the discovery and description of 127 new paleofloristic taxa.
The activity of the academician in the research on the current flora, conservation, enrichment and sustainable use of the plant resources in the R.
Moldova is also of great importance. At the initiative of A. Negru and with
his direct participation, the monograph “Flora of Bessarabia”, in 6 volumes,
was drafted and prepared for publication (prepared 5 volumes). The 1st and
2nd volumes of the monograph have already been published. He was the author and co-author of more than 400 scientific papers, including 18 monographs on evolutionary floristics, ecology, plant diversity and conservation.
He is a scientific editor and co-author of the book series “Plant World of
Moldova”, in 4 volumes (2004-2007), editor-in-chief of the monograph “Flora of Bessarabia”, in 6 volumes. In 2007, he published “Guide for determining plants of the flora of the Republic of Moldova” and in 2011 – “Flora of
Bessarabia. Vol. I”.
A special chapter in the life of A. Negru was his organizational and
managerial activity at the Institute of Botany of the ASM, which he headed
during 1988-1996. Taking into account the needs of the development of botanical science during the transition to the market economy, Biotechnology,
Landscape Architecture and Plant Protection Laboratories were created. According to the General Plan of the BG, a number of exhibition sectors were
designed, created and significantly decorated: Alpine Garden, Iris Garden,
Peony Garden, Lilac Garden, Decorative Bridge, Central Entrance and others.
He also contributed a lot to the training of the scientific personnel; under his supervision, 14 PhDs were trained. He was member of the expert
commission of NCAA in the field of plant biology and geography (2006) and
the head of the Expert Council of NCAA (2006–2011). As co-author of the
“First National Report on Biological Diversity” (2000), the “National Biodiversity Strategy and Action Plan of the R. Moldova” (2001) and as head
of the National Committee of MAB in R. Moldova “Man and Biosphere”
UNESCO (2002-2006), he strongly promoted the Strategy for Plant Diversity
Conservation.
For his achievements and substantial contribution to the development of
botanical sciences, Andrei Negru was awarded the governmental distinction
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„Meritul civic” (Civic Merit), the Medal „Dimitrie Cantemir” of the ASM,
the prize “Grigore Antipa” and the First Degree Diploma of the Government
of R. Moldova. Academician Andrei Negru will remain in the memory of all
those who have known him as an outstanding personality and a remarkable
researcher devoted to science.
Ştefan MANIC, Valentina CANTEMIR,
Botanical Garden (I) of the ASM

R

RECUNOŞTINŢĂ ŞI DRAGOSTE FAŢĂ DE TATA

ândurile ce urmează sunt scrise din respect, recunoştinţă şi dragoste
profundă faţă de tatăl meu, Andrei NEGRU.
Îmi amintesc de el cu mult drag şi am aşternut pe hârtie amintirile despre cel care a fost pentru mine şi tată, şi prieten, şi ocrotitor. Trecut la cele
veşnice, în data de 21 decembrie 2011, nu-şi va pierde umbra existenţei sale,
el va rămâne pentru mine un model în calea vieţii.
Să fii fiica lui Andrei Negru înseamnă să-i calci pe urme, devenind o
personalitate. Totodată, înseamnă pozitivism, responsabilitate şi onoare. El a
fost cel care a lăsat o amprentă importantă şi frumoasă în viaţa mea.
De la tata am moştenit sfatul – îndrumar al vieţii. El a fost şi cel care
face mai mult decât o sută de profesori. A fost un om foarte calculat şi bine
organizat. Foarte des îmi spunea: „Cristinelu, dragul tatei, dacă, trezindu-te
dimineaţa, nu ştii ce vei face toată ziua, atunci întoarce-te înapoi şi culcă-te,
căci aşa va fi mai mult folos”. La el totul era programat, din oră în oră, din
minut în minut. Chiar şi în ultimele zile din viaţă spunea că nu poate pleca
acum, măcar încă doi ani să-i dea Dumnezeu, căci mai are de finalizat o lucrare deosebit de importantă, ca de altfel şi toate celelalte. Avea o sete nebună
de viaţă, şi nu pentru că îi plăcea mult viaţa, ci pentru că îi plăcea mult să
muncească.
El putea să escaladeze cel mai înalt pisc, putea să treacă înotând râuri;
putea să răpună oricare fiară sălbatică. A fost mereu puternic şi părea că nu
poate fi atins de nici o boală, de aceea nu mi-am făcut nici cea mai mică grijă
când l-am văzut, pentru prima oară, pe patul de spital.
Vreau să-i mulţumesc pentru că a fost cel care mi-a deschis porţile în
lumea mare. Îmi amintesc cu drag despre cumsecădenia, sensibilitatea şi
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omenia lui. Mă mândresc că am beneficiat de sfaturile, căldura şi înţelepciunea lui. Şi-a arătat iubirea ce ne-o purta într-un mod deosebit, aşa cum ştia
numai el s-o facă. Şi, mai ales, îi mulţumesc pentru că m-a aşteptat, de fiecare
dată, cu braţele deschise şi zâmbetul pe buze. Tata avea încredere în ceea ce
făceam, chiar şi atunci când eu însămi nu o aveam, mi-a insuflat dragostea de
viaţă – un ingredient perfect pentru realizarea spirituală.
Din neştiinţa de a mă adapta unei situaţii neaşteptate, încă trăiesc cu impresia că mă aşteaptă acasă, alături de mama, unde îl voi regăsi de sărbători
şi-i voi putea dărui cadourile pregătite, de care el nu prea avea nevoie. Uneori
însă mă trezesc din vis şi realizez că, de acum încolo, doar el mă va privi pe
mine, iar eu nu-l voi mai putea vedea, căci s-a ascuns printre nori. Dar mă
voi strădui să fac faţă aşteptărilor sale. Poveţele lui o să-mi lumineze amintirea şi chipul lui o să dăinuiască peste tot ceea ce fac, pentru a demonstra prin
viaţa mea, plină de demnitate, că îi voi perpetua amintirea eternă.
Pot să spun doar un singur lucru: Mi-e dor, tată, de seriozitatea ta, mi-e
dor de tine la infinit.
Te iubim mult! Nu-mi trebuie nimic! Vreau doar sa fii lângă mine, tată!
Să facem totul ca să fim demni de memoria şi numele lui!
Cristina NEGRU (CEBAN), fiica

U

NOROC, TATĂ!

n cer frumos de noapte în savana africană din Amboseli, chiar la
poalele muntelui Kilimanjaro. Stau singur lângă cort şi savurez în
tăcere frumuseţea rugului, înghițind lacom fiecare clipă... Sunt drogat de armonia sălbatică, care mă înconjoară, şi plâng de fericire. O senzaţie puternică
de nebunie plăcută!
– De ce, de fiecare dată când mă aflu lângă foc, în mijlocul sălbăticimii
euforice, îmi amintesc de Tine?... Poate din cauza că anume tu, Tată, ai fost
cel care mi-ai injectat în sânge acest drog încă din fragedă copilărie? Şi acum,
când mă simt total dependent de el, încerc să înţeleg cum de s-a întâmplat asta.
– Hai, Tată, şi ne-om aminti împreună!...
– ...
– De ce taci?... Ţii minte acele expediţii pe malul râului Bug, când dormeam cu lunile în corturi?... Câţi ani aveam eu atunci? Cred eu că vreo şapte– 102 –

opt, nu mai mult. Îmi amintesc foarte bine o secvenţă. Tu stăteai nemişcat
chiar pe marginea unui mal înalt şi abrupt, deasupra râului, şi te uitai în tăcere la priveliştea din jur. Când m-ai văzut alături, mi-ai pus mâna pe umăr şi
ai spus încet (de parcă te temeai să sperii ceva): „Uite, Venea, ce frumuseţe!!!”
– Asta... Da! Anume „Asta-a”, cred eu, a şi fost prima injecţie de drog.
A  fost ca prima înghiţitură de vin, care ţi se pare neplăcut amară, neobişnuită
şi totodată misterioasă. Păreai destul de straniu şi puţin exaltat. Simţeam că
e ceva neobişnuit la mijloc, dar nu înţelegeam ce anume. Un râu, care curge,
o pădure, o luncă, papură pe mal… Nu vedeam nimic neobişnuit şi de aceea
nu înţelegeam ce ai tu în vedere prin „frumuseţe în jur”.
– ...
– Ştii, Tată, cerul african e nespus de frumos şi absolut deosebit de cel
din Moldova. Acum, noaptea, nu vezi mare diferenţă, dar ziua are nişte culori care te străpung (nu exagerez deloc). Se întâmplă des să mă opresc şi să
mă uit câteva minute lung la cer… Dacă mă vede cineva, crede că sunt bolnav… (dar astea sunt problemele lui, nu ale mele).
– ...
– ...Iarăşi plâng... Acuşi îmi trece...
– ...
– Două săptămâni în urmă, când mă întorceam din Zambia în Kenya şi
zburam chiar deasupra acestui loc, unde ne aflăm noi cu tine acum, căutam
prin geam să văd cum arată din avion bătrânul Kilimanjaro. S-a întâmplat să
stau lângă nişte fete zimbabviene, care mi-au prins privirea şi m-au întrebat
la ce mă uit eu cu atâta pasiune. Le-am povestit o mulţime de lucruri despre
cel mai înalt loc de pe Continentul Negru, care în limba Masailor se numeşte
Muntele Alb şi care a fost descris cu o inspiraţie deosebită de Hemingway.
S-au mirat că cunosc atâtea detalii şi m-au întrebat dacă am fost acolo, în
vârf… Am mărturisit istoria cum m-am pregătit în decurs de un an să ajung
pe Uhuru Peak, planificând să încep urcuşul în ziua Crăciunului în aşa fel, ca
să sărbătoresc Revelionul pe cel mai înalt loc de pe continent. Şi, după ce am
aranjat totul până la cele mai mici detalii, cu două zile înainte de călătorie,
am primit vestea că tu, Tată, m-ai părăsit… Ţi-am telefonat cu o zi înainte,
dar Tu ziceai că te simţi minunat, glumeai că ai procurat un trening şi că teai hotărât serios de mâine începi să alergi… Absurd... Acum îmi dau seama
foarte bine că la acel moment, când vorbeai cu mine, erai, la sigur, deja „pregătit”... Probabil, cunoşteai chiar şi ora… Tată, eşti un om de fier!
– ...
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– Zimbabvienii cred foarte mult în spirite. Una din cele două fete mi-a
spus că ştie, fără dubii, de ce s-a întâmplat anume aşa. Zicea că Tu, pur şi
simplu, nu ai dorit ca eu sa mă urc fără tine... şi că Tu acuma stai liniştit şi
mă aştepţi acolo, în vârf. Mi-a spus că eu sunt dator să ajung acolo, unde o să
te întâlnesc neapărat şi o să-ţi pot spune cu drag: „Noroc, Tată!” Ea vorbea
cu atâta convingere, încât eu sincer cred că tu te afli acum alături de mine,
în vârful acestui munte înzăpezit şi priveşti îngândurat cum îmi arde rugul.
– Cât aş da eu acum, Tată, ca să te mai pot cuprinde încă o dată, strânsstrâns, ca să-ţi simt mirosul foarte cunoscut al sudorii şi al hainelor tale, permanent îmbibate cu fum de ţigară, aşa cum făceam de fiecare dată, când
veneam la tine şi te găseam în prag, cu un zâmbet duios şi cu privirea Ta,
plină de o dragoste adâncă şi înţeleaptă! Nimeni nu m-a privit şi n-o să mă
mai privească niciodată aşa cum o faci tu, Tată. Probabil, anume din această
cauză, imediat, cum aterizam în Moldova, de la aeroport, cu tot cu bagaje,
veneam direct la tine... Ştii, cred că o să păstrez această tradiţie, devenind
deja sfântă pentru mine, şi, ca de obicei, cum mă văd în Patrie – vin la Tine,
dar deja la adresa ta nouă, din Centru..., de pe strada Armenească.
– ...
– ...Ce vorbeşti?! Evident, Tată, că o să te previn..., ca să mă aştepţi şi să
mă întâmpini zâmbind, cu privirea Ta specifică. Eu planific să sosesc pe 15
decembrie, la ora 9 seara… şi mă cam tem că la aşa oră n-o să-mi permită să
intru la tine. Ştii prea bine că pentru mine nu e o problemă să sar un gard,
dar mă tem că ţie nu-ţi plac aşa chestii… Ok, în cel mai rău caz ne vedem a
doua zi dimineaţa...
– Se începe o ploaie torenţială aici… Mă duc în cort. Acuşi aprind o
lumânare. Tare aş vrea să mai stăm puţin împreună. Văd că nu mă prinde
azi somnul... Ce păcat că rar se întâmplă să stăm noi aşa şi să vorbim. Tu
permanent erai ocupat şi eu, în ultimul timp, tot mai rar veneam pe acasă.
Acum nu mai poţi zice că nu ai timp… Aşa că, hai să mai „pălăvrăgim” puţin
până adormim...
– ...
– Tare-mi place să dorm în mijlocul naturii şi, practic, în fiecare weekend plec din oraş împreună cu Andrieş. O lună în urmă s-a întâmplat să
stau tot aşa singur la rug, în mijlocul unei păduri sălbatice virgine dintr-o
localitate, numită Aberdare. Exact ca şi acum, stăteam culcat în cort şi-mi
aduceam aminte de tine. După ce am adormit, pe la vreo 3 de noapte, m-a
trezit un zgomot, şi, când să ies din cort, văd că mă aflu în mijlocul unei cirezi mari de vreo 50 de buffalo. Cu toate că ei seamănă cu nişte tauri, aceşti
buffalo sunt animale extrem de periculoase. Aşa că, am avut puţin emoţii.
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Am o viaţă plină de astfel de cazuri, pe care nu ţi le-am povestit niciodată,
din cauza că tu permanent îţi făceai mari griji pentru mine, de la orice fleac.
– Văd că se stinge focul. Mă duc să mai arunc nişte vreascuri... O clipă,
acuşi revin.
– ...
– Ţii minte cum te nelinişteai, când, fiind deja adolescent, am construit
o plută şi m-am pornit cu câţiva prieteni pe Nistru de la Soroca? Ai venit să
mă întâmpini la Holercani şi ai aflat că eu, cu o zi în urmă, m-am coborât pe
malul stâng şi nu m-am mai întors. Cât de mult te-ai speriat tu atunci... A fost
în vara anului ‘92, exact, când s-a început războiul cu „măgarii” ceia... Of,
Tată, ştii cum mă enerva înainte îngrijorarea ta peste măsură... Acum aş face
orice, ca cineva să mă protejeze la fel, cum o făceai Tu..., măcar încă o dată.
– ...Acuşi... Acuşi îmi trece.
– ...
– Îmi pare că nici nu-ţi dai seama cât de mult însemni Tu pentru mine...
Vreo 7 ani în urmă, când mă aflam la Bahrain, în legătură cu un proiect,
am avut o perioadă extrem de complicată. De jumătate de an mă chinuia o
insomnie insuportabilă şi eram total disperat, deoarece nu-mi ajuta absolut
nimic. Fiecare noapte de pe insula ceea blestemată din Golful Persic, mă trezeam exact la două de noapte şi, în ciuda cantităţii de somnifere înghiţite,
începeam să umblu prin casă fără rost şi să vorbesc cu glas tare, singur cu
mine. Eram absolut conştient de faptul că-mi ies din minţi…, şi nu pot face
cu asta absolut nimic. Am încercat ultima soluţie: să citesc rugăciuni înainte
de somn. Citeam „Tatăl Nostru” şi te vedeam pe tine, Tată… Tu ştii, eu mă
rugam Ţie! Fiindcă orice problemă, cu care nu m-aş fi adresat, o rezolvai cu
calamitatea şi convingerea specifică numai ţie... Şi de data asta m-ai ajutat,
fiindcă, imediat după prima rugăciune, mi-a venit ideea să încerc a practica
Yoga... Şi în două săptămâni mi-am revenit.
– ...
– Şi asta nu a fost unica dată, când citeam „Tatăl Nostru”, rugându-mă
la Tine. Acum doi ani şi jumătate, în Libia, s-a întâmplat să mă aflu chiar în
mijlocul războiului civil contra lui Gaddafi. Regiunea din Tripoli, unde eu
locuiam, se numeşte „Suk Juma” (în traducere din arabă – „Piaţa de vineri”)
şi era cunoscută prin cel mai mare număr de rebeli care-l urau pe tiran. Războiul deja începuse de o lună în a doua capitală din Libia – Benghazi, dar
nimeni nu se aştepta că va ajunge în Tripoli, unde se zvonea că cetăţenii îl
considerau pe lider Zeu. Într-o singură noapte eu m-am trezit în mijlocul
războiului. Ziua totul părea foarte liniştit, dar, cum numai se aşeza soarele,
se începea groaza: împuşcături şi strigăte de „Allah Akbar!” toată noaptea
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sub geam. Simţeam foarte clar în spate răceala morţii. Fiecare noapte, culcat
în cada metalică din baie, citeam rugăciuni. În una din nopţi, fiind speriat
la culme, ţi-am promis, Tată, că dacă mă scoţi viu de aici... lepăd fumatul.
Nu  am mai fumat de atunci niciodată. Păcat că tu aşa şi nu l-ai mai lepădat.
– ...
– Mă ierţi că vorbesc în şoaptă. Nu vreau să-l trezesc pe Andrieş. El stă
culcat acum lângă mine, în cort, şi doarme buştean. Tare-mi place să mă uit
la el, cum doarme... Luna asta va împlini patru anişori. S-a născut în Libia,
exact de ziua Sfântului Andrei, pe stil nou, şi l-am numit în cinstea ta: Andrei
Negru… Ştii, Tată, creşte un băiat bravo. Prima dată a dormit cu mine în
cort când avea doar doi anişori, şi ne aflam în unul din cele mai mari parcuri
naţionale din lume: Serengeti, dar de partea Kenyană numita Masai Mara.
Tot aşa ca şi acum, ploua groaznic şi toată noaptea se auzeau urlete de lei
prin apropiere. Deşi îl cheamă Negru, în grădiniţa pe care o frecventează el
e unicul copil alb. Toţi îl numesc „Mzungu” (în traducere din Swahili – Om
Alb). Încă nu a împlinit patru ani, dar deja începe să se descurce de minune
în limba engleză.
– ...
– Multe poţi afla despre un om, privind atent ce cadouri primeşte el de
ziua sa de naştere de la cei apropiaţi. Cadourile tale obişnuite, Tată, erau: o
undiţă, un scăunel de prins peşti, un sac de dormit. Ţin minte, ţi-am dăruit
odată o barcă, colegii ţi-au dăruit un pix deosebit, un aparat de fotografiat,
o scrumieră... Toată lumea te cunoştea ca pe un pescar împătimit şi ca pe
un om care se simte cel mai bine în sânul naturii. Tu eşti deosebit prin perceperea ta adânca a frumosului. Eu cred că arta e o ştiinţă de a crea modele
ale armoniei, inspirate din natură. Te simţi mişcat de un tablou, pictat cu
dibăcie, iar el e, pur şi simplu, o copie a frumuseţii pe care o găseşti uşor în
natură. Muzica captivantă sau chiar poezia sunt, pur şi simplu, o copie reuşită a sunetelor şi sentimentelor naturale. Ştiu bine, Tată, că tu întotdeauna
ai preferat să admiri capodopera în original... Era greu să-ţi imaginezi că eşti
demult trecut de 70 de ani, atunci când priveai la tine, umblând pe dealuri cu
studenţii, care te rugau insistent să mergi mai încet, deoarece ei nu reuşesc
după tine.
– ...
– Acum cred că pot să mă destăinui că la al 75-lea tău jubileu eu îţi
pregătisem o surpriză. Mi-a venit o idee sa-ţi organizez o călătorie în Kenya,
ca să vii în vizită la mine, aici, la ecuator. Planificasem să-ţi arăt frumuseţea
savanei africane, păduri dese de bambus, lacuri pline de hipopotami, casca– 106 –

de, animale sălbatice de tot felul – o natură unică şi neatinsă de nimeni, în
afară de Masai. Trebuia să trecem prin Rift Valley, un defileu gigantic, întins
de-a lungul întregului continent, care-şi ia începutul în Iordania şi se termină în Mozambic. Am fi pescuit câteva zile la lacul Victoria şi apoi pe malul
Oceanului Indian. La sigur că aveam să te surprind cu acest cadou... Ce trist
îmi este, când mă gândesc că doar câteva luni nu mi-au ajuns, ca să realizăm
viul… Nu înţeleg, de ce n-am făcut-o mai devreme?!
– Oriunde m-aş afla pe glob, când mă simt înconjurat de o frumuseţe
rară, neapărat îmi amintesc de Tine. În mijlocul junglei excepţionale din Indonezia, unde, practic, nu există nicio plantă asemănătoare cu vreuna din
Moldova; ori în vârful unui munte gigantic de nisip roşu şi extrem de fin, din
mijlocul pustiului Sahara; lângă o oază înconjurată doar de vreo două specii
de plante; ori în păduricea „Rain Forest”de pe marginea Cascadei Victoria
din Zimbabwe, unde veşnic plouă din cauza vaporilor ce se ridică permanent
deasupra ei; ori în localitatea Jinja, unde se află sursa râului Nil, pe malul
lacului Victoria din Uganda; ori în Cameroon, pe malul Oceanului Atlantic,
savurând un vin, făcut din lapte de cocos, sau în Etiopia, mâncând carne de
vită absolut crudă… Peste tot mă gândeam, cât de bine ar fi fost să fii şi Tu
acum alături de mine. La sigur, aveai să apreciezi totul „la justa lor valoare”.
– ...
– Sunt convins, Tată, că eşti un om foarte fericit, fiindcă toată viaţa te-ai
ocupat cu ceea ce-ai iubit la nebunie. Ai o pasiune deosebită faţă de lucru.
Un mod deosebit de a percepe viaţa, savurând-o la maxim. Ştii bine cum să
nu te iroseşti pe fleacuri, concentrându-te numai la lucruri esenţiale. Încerci
să pari diplomat şi de aceea doar puţinii apropiaţi te cunosc ca un patriot înflăcărat al Neamului Românesc, patriot, care toată viaţa ai visat să vezi
basarabenii cu fruntea sus şi izbăviţi de mizerii. Deseori Te prindeam acasă
sau la lucru, ascultând „Vocea Basarabiei” şi plângând de fericire. Mi-ai spus
odată, cu multă satisfacţie pe faţă, că nu ai crezut să ajungi la zilele când o sa
vezi cum poporul nostru începe să se trezească. Tu m-ai format pe mine ca
personalitate şi îţi datorez totul ce-am avut mai bun in viaţă.
– Învăţam de la tine mai mult pe exemple decât din vorbe. Ţin minte
bine o frază de a Ta, care mă urmăreşte pe parcursul vieţii: „ Nu încerca,
dragul tatei, să cauţi lucruri mari, pe care poţi să le rezolvi repede... Astfel de
lucruri mari nu există. Există un milion de lucruri mici, şi, în caz dacă reuşeşti să le faci pe toate ireproşabil de perfect, la sfârşit ele se vor transforma
într-un lucru cu adevărat MARE”. Eu şi acum, când vorbesc cu colegii, cu
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orice ocazie le repet: „ Eu nu vreau ca lucrul să fie făcut bine... Am nevoie ca
el să fie făcut, în cel mai rău caz, PERFECT!”
– ...
– Văd că se face lumină afară şi ploaia a contenit. Ah, ce frumos şi proaspăt e in jur! Mă îmbată o orchestră întreagă de ciripit de păsări, în armonie
cu mirosul savanei, care numai ce s-a trezit. O să-l trezesc pe băiat, să vadă
Kilimanjaro în toată frumuseţea. Ziua acest munte se ascunde după nori,
iar noaptea nu-l poţi vedea, din cauză că e întuneric. Poţi să-l savurezi doar
câteva ore dimineaţa, în zori.
– M-am îndrăgostit la nebunie de munţi vreo 6 ani în urmă, aflându-mă
în High Tatras din Slovacia. După fiecare oră de urcuş, natura îşi schimbă
brusc straiele şi te impune să te afli permanent într-o stare de încordare, admirându-i frumuseţea ei încântătoare. La poale e arşiţă estivală, dar când, la
finele zilei, absolut extenuat, ajungi în vârf şi te speli cu zăpada proaspătă, îţi
pare că trăieşti cele mai fericite clipe din viaţă. E greu să redai sentimentele
care te cuprind, aflându-te în astfel de locuri uimitoare, pline de cascade şi
lacuri de munte, numite „Pleso”, cu o apă cristalină şi o suprafaţă exact ca o
oglindă. În astfel de momente te simţi excitat şi totul pare ireal, de parcă te-ai
afla într-un film cu desene animate.
– Andrieş... Andruşc-a-a... Hai la scoală, dragul tatei, să privim Kilimanjaro... Hai, te rog, nu fă mofturi.
– Uaau!... Uite, Andrieş, ce măreţ, viguros şi temeinic pare Muntele Alb.
Seamănă nespus de mult cu bunelul tău.
– Tare mi-e greu să-mi iau rămas bun de la tine, Tată. Dar e timpul să
plecăm... Ne vedem în curând, acolo în vârf! Hai... Noroc, Tată!
Veniamin NEGRU, feciorul

RUGĂCIUNE PENTRU CEL CARE MI-A FOST DRAG
ŞI SCUMP

A

trecut un an de zile de când a plecat de lângă mine Omul care mi-a fost
scump şi drag. Mă învăţ a trăi fără El, dar e foarte greu. Ori de câte ori
fac ordine în biblioteca lui şi găsesc notiţe scrise îngrijit, corect şi citeţ, cu un scris
de mână deosebit de frumos, care nu putea fi imitat de nimeni, le citesc şi recitesc
ore în şir.
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El a fost pentru noi, cei care suntem familia Negru, o enciclopedie vie,
care ştia răspunsul la orice întrebare, întotdeauna ne lămurea convingător şi
explicit. A fost pentru noi un pilon puternic, care ne ţinea pe toţi. Cu dânsul
eram cu toţii fericiţi, mândri şi încrezători în forţele proprii.
A fost un bărbat frumos, nobil, înţelept, liniştit, modest, talentat, un soţ
bun şi un tată model. Nu-i plăcea să fie lăudat şi se jena când îi spuneam că
el e cel mai deştept. Preţuia mult prietenii nedeclaraţi. Nu se certa cu nimeni,
spunând că nu mai are timp de a se împăca.
A iubit mult ştiinţa, orice lucrare era efectuată îngrijit şi definitivată ‒
nimeni nu mai putea adăuga ceva după ce El a scris şi a redactat. Lucra mult,
chiar foarte mult, de la ora 6 dimineaţa până la 22 seara era la serviciu. Şi
în zilele de sărbătoare, de Paşte, de Crăciun El tot se afla la serviciu. Odată
mi-a spus: „Eu am o deosebită plăcere de la lucrul pe care-l efectuez, de aceea
dimineaţa plec la serviciu cântând şi vin acasă fluierând”. Avea un regim strict,
era ca un argint viu, mereu în mişcare, în lucru, avea o mare satisfacţie de la
munca pe care o efectua. Zilele de naştere erau zile de muncă. Ceremoniile se
petreceau spontan şi nutrea o deosebită admiraţie faţă de prietenii adevăraţi,
colegii şi discipolii care veneau să-l omagieze. Se grăbea mereu să reuşească
să scrie cât mai mult, de parcă se temea că cineva îl pândeşte şi-l va opri.
Totdeauna îi asculta cu atenţie pe toţi, dar decizia o lua de unul singur.
Viaţa este o ciudată comedie, punând lacrimi lângă zâmbet şi zâmbet lângă
lacrimi. El a gustat din plin comedia vieţii. Munca lui titanică în domeniul
paliocarpologiei a fost înalt apreciată de savanţii de peste hotare. În cinstea
lui s-au dat denumiri de plante noi, care nu erau cunoscute în ştiinţă. Mulţi
savanţi străini au solicitat să viziteze Moldova să vadă ce fel de relief are Ţara
noastră, unde este o floră atât de bogată.
Odată mi-a spus:„ Dacă vrei să fii apreciat la justa valoare, trebuie să
mori”. Acum eu m-am convins că este corect. La funeraliile lui s-a vorbit foarte
frumos despre cel care a fost acad. Andrei Negru. Au fost momente când am
vrut să strig la cer: „Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte ceresc, de ce mi l-ai
luat aşa de repede? Îl lăsai măcar câteva luni să-şi vadă cei doi nepoţei gemeni,
mergând să-l apuce de pantaloni şi să se suie pe umeri”.
El foarte mult şi-a dorit nepoţei de la fiică, dar, cu părere de rău, aproape că
nici nu i-a văzut. Şi-a iubit mult cei doi copii. Toată viaţa s-a zbătut să-i crească
oameni cărturari, oneşti, să-şi iubească poporul şi Ţara în care s-au născut.
Niciodată n-a încercat să-i facă religioşi. „Credinţa, spunea El, vine de la sine.
Şi, dacă va fi voia Domnului, veţi îmbrăţişa-o cândva şi voi”. Totul ce spunea
tata era, pentru noi toţi, ceva nou şi zguduitor, ascultam cu suflarea oprită.
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El  a făcut pentru copii atât cât a putut, şi chiar peste puterile lui, ca să-i vadă la
casele lor, cuminţi şi gospodăroşi. Mergea întotdeauna singur, cu capul aplecat.
Nouă ne spunea că nu-i singur, ci permanent e cu tristeţea şi gândurile sale.
La urmă El a plecat trist, dar resemnat. N-a vrut să-l vadă nimeni cum
se stinge. Copiilor le-a spus că sănătatea lui e bună, Slavă Domnului, şi nu
trebuie să-şi întrerupă planurile şi să vină. Mie mi-a spus să mă duc să chem
salvarea ca să-i confirme decesul. Aceste cuvinte m-au cutremurat şi am ieşit
din cameră. Dar când m-am întors, deja plecase.
La finele mărturisirii mele aş vrea să mai recitesc o dată poezia „Evoluţie”,
scrisă de Traian Calancia, care m-a mişcat profund şi care aş vrea sa fie
învăţătură pentru nepoţii mei şi niciodată să nu spună că au întârziat... Ei
trebuie să conştientizeze că părinţii sunt sfinţi, iar vorba lor este înţeleaptă şi
trebuie ascultată, de aceea trebuie cinstiţi şi respectaţi.
Maria NEGRU, soţia

EVOLUŢIE
Cât sunt copiii noştri mici,
Pentru ei, suntem TĂTICI.
Ce gingaş e, şi sună bine:
– Tăticule, mi e dor de tine...
Dar anii trec. Şi deodată,
Nu mai eşti tătic, ci TATĂ.
Dar şi aşa, tot sună bine:
– Pa, tată! S-auzim de bine...
Când cresc şi nu le eşti pe plac,
Din tată, tu devii BABAC.
Şi vorba sună trist şi gol:
– Babacule, mai dă-mi un pol...
Dar viaţa e un foc de paie,
Şi, vrei nu vrei, ajungi TĂTAIE.
Iar vorba ta, în râs e luată:
– Tătaie, ia mai las-o baltă...
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În anii, care-ţi mai rămân,
Te vor numi doar, ĂL BĂTRÂN.
Şi vorba lor te năuceşte:
– Bătrâne, ce-ţi mai trebuieşte...
Copile! Tu să ai ştiinţă,
Că ţi-am fost tată cu credinţă.
Şi din puţin, de-a fost să fie,
Eu am răbdat şi ţi-am dat ŢIE.
Dar, fă-mi, te rog, o bucurie:
La cimitir, să vii la mine,
Să-mi spui ca în copilărie:
– TĂTICULE, mi-e dor de tine...
Traian CALANCIA
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Совет ботан. садов СССР ; АН МССР, Ботан. сад ; ред. кол. : А.  Г.  Негру
(отв. ред.), К. Ф. Дворянинова, Т. М. Черевченко, [et al.].– К.: Штиинца,
1989. – 169 с.
353. Флора и геоботаника : cборник науч. тр. /Ред. кол. : А. Г. Негру
(отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца, 1989. – 136 с. – Библиогр. в конце
ст. – (Ботанические исследования. Вып. 5).
354. Эмбриология и анатомия растений : cборник науч. тр. / Ред.
кол. : А. Г. Негру (отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца, 1989. – 128 с.–
Библиогр. в конце ст. – (Ботанические исследования. Вып. 4).
1990
355. Интродукция растений и озеленение: сборник науч. тр. / АН
ССР Молдова, Бот. сад ; А.Г. Негру (отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца,
1990. – 181 с. – Библиогр. в конце ст. – (Ботанические исследования.
Вып. 8). ISBN 5-376-00635-2.
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356. Научные основы озеленения городов и сел Молдавии : тезисы
докл.V республ. конф., 5-6 июня 1990: Ротапринт /Редкол.: A. Г. Негру
(отв. ред.), Т. С. Гейдеман, A. И. Монолий, [et al.]. – К., 1990. – 185 с.
357. Флора и геоботаника : cборник науч. тр. / АН МССР, Ботан.
cад ; А. Г. Негру (отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца, 1990. – 131 c. –
(Ботанические исследования. Вып. 7).
1991
358. Природная флора. Интродукция растений : cборник науч. тр. /
Редкол. : А. Г. Негру (отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца, 1991. – 121с. –
(Ботанические исследования. Вып. 9).
359. Структурная ботаника : cборник науч.тр. / Редкол. : А. Г. Негру
(отв. ред.), [et al.]. – К. : Штиинца, 1991. – 100 с. – (Ботанические
исследования. Вып. 10).
1992
360. Интродукция, отдаленная гибридизация растений и озеленение :
cборник науч. тр. / Редкол. : А. Г. Негру (отв. ред.), [et al.]. – К.:
Штиинца, 1992. – 104 с. – (Ботанические исследования. Вып. 11). –
ISBN 5-376-01277-8.
361. Флора и растительность : cборник науч. тр. / Редкол. : А. Г.  Негру
(отв. ред.), [et al.]. – К.: Штиинца, 1992. – 104 с. – (Ботанические
исследования. Вып. 12). – ISBN 5-376-01277-8.
1993
362. Кантемир, В. В. Средне-позднесарматская флора северо-западного
Причерноморья (по палеокарпологическим данным) : автореф. дисс.
докт. биол. наук : Специальность 03.00.05. – Ботаника / В.В. Кантемир;
науч. рук. А. Г. Негру; АН МССР, Ин-т Ботаники. – К., 1993. – 15 с.
1994
363. Congresul I al Botaniştilor din Moldova. Chişinău, 5-6 nov., 1992/
Inst. de Botanică al AŞ a Moldovei ; com. organiz. : A. G. Negru (preş.),
A.  Teleuţă, B. T. Matienco, [et al]. – Ch.: Ştiinţa, 1994. 126 p. –
ISBN 5-376-01849-0.
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1996
364. Şalaru, Victor. Algele edafice în fitocenozele spontane şi cultivate din
Republica Moldova : autoref. tezei de dr hab. în şt. biol. : Specialitatea
03.00.05. – Botanica / Victor Şalaru ; cond. şt. Andrei Negru ; Acad.de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Botanică. – Ch. : S.n., 1996. – 44 p. – Bibliogr. :
64 tit. – Rez. : lb. rus., engl.
1997
365. Ştefârţă, Ana. Flora miocenă din interfluviul Nistru-Prut : autoref.
tezei de dr hab. în şt. biol.: Specialitatea 03.00.05. – Botanica / Ana Ştefârţă  ;
cond. şt. Andrei Negru ; Acad.de Ştiinţe a Moldovei, Inst de Botanică. –
Ch.  : S.n., 1997. – 54 p. – Bibliogr. : 36 tit.
1998
366. Biodiversitatea vegetală a Republicii în preajma mileniului III :
Rezumate Congresul II al Societăţii de Botanică din Republica Moldova,
12-13 nov. 1998 / Societatea de Botanică din RM ; Inst. de Botanică al
AŞM  ; Univ. de Stat din RM ; resp. de ed. A. Negru. – Ch., 1998. – 163 p.
367. Baclanov, Vadim. Ordinul Najadales din flora Basarabiei (taxonomie,
morfologie, bioecologie, corologie, fitocenologie) : autoref. tezei de dr în şt.
biol. : Specialitatea 03.00.05. – Botanica / Vadim Baclanov ; cond. şt. Andrei
Negru ; Acad.de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Botanică. – Ch., 1998. – 22 p. –
Bibliogr. : 13 tit.
368. Boaghie, Dionisie. Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău: parti
cularităţi biologice, management ecologic şi dezvoltare durabilă : autoref.
tezei de dr în şt. biol. : Specialitatea 03.00.16. – Ecologie / Dionisie Boaghie ;
cond. şt. Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţional de
Ecologie. – Ch.: S.n., 1998. – 20 p. – Bibliogr. : 6 tit. – Rez. : lb. rus., engl.
369. Gânju, Gheorghe. Subfamilia Cyperoideae din flora Basarabiei
(morfologie, taxonomie, bioecologie, corologie, fitocenologie) : autoref. tezei
de dr în şt. biol. : Specialitatea 03.00.05. – Botanica / Gheorghe Gânju ;
cond. şt. Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Botanică. –
Ch., 1998. – 20 p. – Bibliogr. : 18 tit.
370. Ghendov, Veaceslav. Familia Juncaceae Juss. din flora Basarabiei
(taxonomie, morfologie, bioecologie, corologie, fitocenologie) : autoref. tezei
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de dr în şt. biol. : Specialitatea 03.00.05. – Botanica / Veaceslav Ghendov ;
cond. şt. Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Botanică. –
Ch., 1998. – 20 p. – Bibliogr. : 18 tit.
2000
371. Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor rurale şi urbane  :
Conferinţă şt., 4-5 sept., 1997 / Col. de red. : A. Ciubotaru, I.  Comanici,
A.  Negru, [et al.] ; Inst. de Botanică al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch.,
2000. – 228 p.
372. Nistor, Stela. Familia Cuscutaceae Dumort. din flora Basarabiei
(taxonomie, morfologie, bioecologie, corologie) : autoref. tezei de dr în şt.
biol. : Specialitatea 03.00.05. – Botanica / Stela Nistor ; cond. şt.: Andrei
Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădină Botanică (Institut). – Ch.,
2000. – 20 p. – Bibliogr. : 12 tit.
2001
373. Plante / A. Negru, V. Cantemir, V. Chirtoacă, [et. al.] ; A. Negru (red.
şt. coord.) // Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the
Republic of Moldova. Ed. а 2-a.– Ch., 2001. – P. 14-145. ISBN 9975-67-169-1.
– [autori de capitol].
374. Voineac, Ina. Particularităţile biologice ale crizantemelor de container
cultivate în Republica Moldova : autoref. tezei de dr în şt. biol. : Specialitatea
03.00.05. – Botanica / Ina Voineac ; cond. şt. Andrei Negru ; Acad.de
Ştiinţe a Moldovei, Grădină Botanică (Institut). – Ch.: S.n., 2001. – 20 p. –
Bibliogr.  : 11 tit.
2002
375. Plantele rare din flora spontană a Republicii Moldova / A. Negru,
G. Şabanov, V. Cantemir, [et al.] ; sub red. Andrei Negru ; Univ. de Stat din
Moldova ; Grădina Botanică (Institut) ; Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice
din Rep. Moldova. – Ch.: CE USM, 2002. – 198 p. – ISBN 9975-70-149-3.
2003
376. Cozari, T. Peşti. Amfibieni. Reptile / Tudor Cozari, Marin Usatîi,
Mihail Vladimirov ; Com. naţ. pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca,
A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2003. – 152 p. – (Lumea animală a
Moldovei. Vol. 2). – ISBN 9975-67-310-4.
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377. Munteanu, A. Pasări / A. Munteanu, T. Cozari, N. Zubcov ; Com. naţ.
pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru [et al.]. – Ch.: Î.E.P.
Ştiinţa, 2003. – 152 p. – (Lumea animală a Moldovei. Vol. 3). – ISBN 9789975-67-536-9.
378. 70 ani a Universităţii Agrare de Stat din Moldova : materialele simp.
şt. intern. : Horticultură, Silvicultură şi Protecţia Plantelor, 7-8 oct. 2003 /
Antetit. : Univ. Agrară de Stat din Moldova ; col de red. : V. Balan, V. Babuc,
A. Negru, [et al.]. – Ch., 2003 – 270 p. – ISBN 9975-9624-5-9.
2004
379. Grădina Botanică la 50 de ani/ col. de red. : A. Ciubotaru (red. şef),
I. Comanici, A. Negru, Gh. Postolache, [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Grădina Botanică (Institut). – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 187 p. : fotogr.
– ISBN 9975-60-182-0.
2005
380. Ciuperci. Plante fără flori / Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile Şalaru,
[et al.] ; red. şt. ser. Andrei Negru ; Com. naţ. pentru ed. col.  : C. Mihailescu,
Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2005. – 204 p. – (Lumea
vegetală a Moldovei. Vol. 1). – ISBN 9975-67-469-0.
381. Plante cu flori – I : Clasa Magnoliopsida, subclasele: Magnoliidae,
Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Rosidae / Andrei Negru,
Ana Ştefîrţă, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju ; Com. naţ. pentru ed.
col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2005. –
204 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 2). – ISBN 9975-67-450-X.
2006
382. Plant agrobiodiversity / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Şt. Biol.,
Chim. şi Ecol. ; Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova ; col.
de red. : T. Furdui, I. Toderaş, S. Toma, A. Jacotă, [et al.] ; rec. : A. Negru,
C. Moraru. – Ch.: (Tipogr. A.Ş.M.), 2006. – 292 p. – ISBN 9975-62-149-X.
383. Plante cu flori – II : Clasa Magnoliopsida. Subclasele: Dileniidae,
Lamiidae, Asteriidae / A. Negru, A. Ştefîrţa, V. Cantemir, [et al.] ; Com.
naţ. pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P.
Ştiinţa, 2006. – 203 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 3.) – ISBN  9789975-67-535-2.
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384. Rezervaţia „Codrii” – 35 ani: materialele simp. jubiliar / Com. şt. :
Andrei Negru, [et al.]. – Ch. : Divicam, 2006. – 108 p. – ISBN 978-99754007-1-8.
385. Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică / Com. şt. : Ştefan Manic,
Andrei Negru, Tudor Cozari [et al.] ; Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”.
– Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 92 p. – ISBN 978-9975-67-590-1.
2007
386. Munteanu, A. Mamifere / Andrei Munteanu, Mina Lozanu ; Com.
naţ. pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P.
Ştiinţa, 2007. – 129 p. – (Lumea animală a Moldovei. Vol. 4). – ISBN  9789975-67-165-1.
387. Plante cu flori – II : Clasa Magnoliopsida. Subclasele: Dileniidae,
Lamiidae, Asteriidae / A. Negru, A. Ştefîrţa, V. Cantemir, [et al.] ; Com.
naţ. pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P.
Ştiinţa, 2007. – 203 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 3.) – ISBN  9789975-67-163-7.
388. Plante cu flori – III : Clasa Liliopsida.Subclasele: Alismatidae, Liliidae,
Arecidae / A. Ciubotaru, Gh. Postolache, A. Teleuţă ; Com. naţ. pentru ed.
col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru, [et al.]. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2007.  –
184 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 4). – ISBN 978-9975-67-344-0.
389. Toderaş, Ion. Nevertebrate / Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia
Neculiseanu ; com. naţ. pentru ed. col. : C. Mihailescu, Gh. Duca, A. Negru,
[et al.]. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2007. – 195 p. – (Lumea animală a Moldovei.
Vol. 1). – ISBN 978-9975-67-597-0.
2009
390. Ioniţa, Olga. Lactuca virosa L. – specie nouă pentru flora Basarabiei  /
Olga Ioniţa, recenzent A. Negru // Internaţional Conference of Yuong
Reserches, VII ed., Chişinău, Moldova, Novem. 5-6, 2009. – Ch., 2009. –
P.  23. – Bibliogr. : 4 tit.
391. Jardan, Natalia. Polygonum neglectum Bess. - specie nouă pentru flora
Republicii Moldova / Natalia Jardan, recenzent A. Negru // Internaţional
Conference of Yuong Reserches, VII ed., Chişinău, Moldova, Novem. 5-6,
2009. – Ch., 2009. – P. 24. – Bibliogr. : 5 tit.
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2010
392. Conservarea diversităţii plantelor: Materialele Simp. şt. intern.
consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 7-9 oct. 2010 / Com. org. : Al. Teleuţă
(preş.), A. Negru, Gh. Postolache [et al.]. – Ch., 2010. – 649 p.
393. Ioniţa, Olga. Chondrilla graminea Bieb. – specie rară pentru flora
Republicii Moldova / Olga Ioniţa, recenzent A. Negru // Internaţional
Conference of Yuong Reserches, VIII ed., Chişinău, Moldova, Novem. 11-12,
2010. – Ch., 2010. – P. 23. – Bibliogr. : 5 tit.
394. Mîrza, Mihai. Flora și vegetația sinatropă necultivată a R. Moldova
(f. electr.) Fallow synanthrope flora and vegetation of the Republic Moldova
: autoref. tezei de dr în şt. biol. : Specialitatea 03.00.05 – Botanica / Mihai
Mîrza ; cond. şt. Andrei Negru ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădină
Botanică (Institut). – Ch.: S.n., 2010. – 20 p.
2011
395. Rezervaţia „Codrii” – 40 de ani : materiale simpoz. şt. intern. / Agenţia
„Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii” ; com. şt. : Andrei Negru, [et al.]. – Ch. :
Ştiinţa, 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-67-799-8.
396. Mediul Ambiant. Revistă ştiinţifică, de informare şi cultură ecologică /
Ministerul Mediului ; Institutul de Ecologiei şi Geografie al ASM ; Grădina
Botanică (Institut), Col. de red.: Gh. Şalaru, T. Constantinov, [et al.] ; col.
şt. : Gh. Duca, P. Cuza, O. Bogdan, ..., A. Negru, [et al.]. – Ch., 2002-2012. –
ISSN 1810-9551.
397. Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of
Moldova. Partea I : Plante/ V. Cantemir, V. Chirtoacă, …, A. Negru, [et. al.],
red. şt. coord. A. Negru. Ed. а 2-a.– Ch., 2001. – P. 14-145. ISBN 997567-169-1.
398. Revista Botanică / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică
(Institut) ; col. red. : A. Ciubotaru (red.-şef.), Al. Teleuţă, E. Alexandrov ;
mem. col. de red. : Gh. Duca, A. Negru, I. Dediu [et al.]. – Ch., 2008-2012. –
ISSN 1857-095X.
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ŞCOALA ŞTIINŢIFICĂ

(conducător, consultant ştiinţific)
Lista doctoranzilor acad. A. Negru
399. Cantemir Valentina. Средне-позднесарматская флора северозападного Причерноморья (по палеокарпологическим данным). (1983–
1987).
400. Popescu Gheorghe. Flora şi vegetaţia Rezervaţiei „Iagorlâc”. (1988–
1990).
401. Voineac Ina. Particularităţile biologice ale crizantemelor de container
cultivate în Republica Moldova. (1988–1991).
402. Baclanov Vadim. Ordinul Najadales din flora Basarabiei (taxonomie,
morfologie, bioecologie, corologie, fitocenologie). (1994–1997).
403. Gînju Gheorghe. Subfamilia Cyperoideae din flora Basarabiei
(morfologie, taxonomie, bioecologie, corologie, fitocenologie). (1994–1997).
404. Ghendov Veaceslav. Familia Juncaceae Juss. din flora Basarabiei
(taxonomie, morfologie, bioecologie, corologie, fitocenologie). (1994–1997).
405. Boaghe Dionisie. Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău:
particularităţi biologice, management ecologic şi dezvoltare durabilă.
(1993–1996).
406. Nistor Stela. Familia Cuscutaceae Dumort. din flora Basarabiei
(taxonomie, morfologie, bioecologie, corologie). (1996–2000).
407. Bulican Dorina. Ecosistemul forestier de Stejar pufos din R. Moldova.
(2001–2004).
408. Fediuş Igor. Ecosistemele forestiere din Rezervaţia peisagistică
„Cărbuna”. (2001–2005).
409. Varzari Victoria. Ecosistemele forestiere din Rezervaţia peisagistică
„La  Castel”. (2001–2004).
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410. Prişcepa Liliana. Tipurile de ecosisteme terestre din rezervaţia
peisagistică „Feteşti”. (2001–2004).
411. Molozea Aliona. Familia Liliaceae Juss. din flora Basarabiei
(taxonomie, bioecologie, corologie şi fitocenologie). (2001–2004).
412. Ioniţa Olga. Structura taxonomică şi particularităţile ecologocorologice ale subfamiliei Cichorioideae Kitam. (spaţiul dintre Prut şi Nistru).
(2006–2009).
413. Tofan-Dorofeev Elena. Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei
(taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie). (2006–2009).
414. Balan Marina. Dinamica stării de sănătate a arborilor forestieri
din  pădurile R. Moldova în decursul anilor 1993-2008. (2006–2010).
415. Jardan Natalia. Flora Rezervaţiei „Codrii” (plante vasculare). (2007–
2011).
416. Sfeclă Victor. Diversitatea floristică a tipurilor de pădure naturale din
Rezervaţia peisagistică „Dobruşa”. (2007–2011).
417. Şalaru Victor. Algele edafice în fitocenozele spontane şi cultivate din
Republica Moldova. (Teză de doctor habilitat). (1990).
418. Ştefîrţa Ana. Flora miocenă din interfluviul Nistru-Prut. (Teză de
doctor habilitat). (1988).
419. Mârza Mihai. Flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii
Moldova. (Teză de doctor habilitat). (1990).
420. Manic Ştefan. Macromicetele din ecosistemele Republicii Moldova
(taxonomie, bioecologie, corologie). (Teză de doctor habilitat). (2002).
421. Ghendov Veaceslav. Flora liliopsidelor (Liliopdida) din Republica
Moldova. (Teză de doctor habilitat). (2009).
422. Pînzaru Pavel. Flora şi vegetaţia pietrofită a Republicii Moldova. (Teză
de doctor habilitat). (2009).
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PROIECTE INSTITUŢIONALE ŞI GRANTURI
423. Negru A. Proiect instituţional: „Flora Basarabiei” în 6 volume, finanţat
de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă, termenul 2001-2005. Grădina
Botanică a AŞM.
424. Negru A. Proiect instituţional: Cercetarea şi verificarea componenţei
taxonomice a florei spontane şi editarea monografiei „Flora Basarabiei” în
6 volume. (2006-2010). Grădina Botanică a AŞM.
425. Negru A. Proiect de achiziţionare a echipamentului pentru Herbarul
Grădinii Botanice a AŞM – Etuva Pol-Eco. (Grant 2007, suma 98mii lei),
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă, Grădina Botanică a AŞM.
426. Negru A. Proiect instituţional: „Cercetarea florei vasculare a
Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei
taxonomice pentru elaborarea Cărţii Roşii şi editarea monografiei Flora
Basarabiei” 11.817.0806F (2011-2014). Consiliul Suprem pentru Ştiinţă,
Grădina Botanică a AŞM.
427. Negru A. Conducător al temei de proiect „Plantele rare şi pe cale
de dispariţie din Republica Moldova”, finanţat de către Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă, (termen 2001-2005). Universitatea de Stat din Moldova.
428. Negru A. Conducător al temei de proiect „Crearea Centrului de
ameliorare, conservare şi restaurare a ecosistemelor”, finanţat de către
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pe termen de 2004-2005.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
429. Negru A. Copreşedinte, redactor ştiinţific şi autor al proiectului
„Lumea vegetală a Republicii Moldova” în 4 volume, finanţat de către GEF,
Banca Mondială şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pe termen
de 2004-2006. Responsabili: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Editura poligrafică „Ştiinţa”.
430. Negru A. Proiect de editare a monografiei „Flora Basarabiei”,
volumul - I. (2010). Ministerul Mediului.
431. Negru A. Biodiversitatea vegetală spontană a Republicii Moldova în
preajma mileniului trei. Contract nr. 128 din 27.11.2000. Termenul: 20002001 (Grant). Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
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432. Negru A. Proiect „Strategia naţională şi planul de acţiune în domeniul
conservării diversităţii biologice”, finanţat de către Banca Mondială şi
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pe termen de 2001-2002.

PROIECTE DE AMENAJARE A GRĂDINII BOTANICE A AŞM
433. În colaborare cu arhitecţii M. Şeremet, A. Pânzaru, A. Ouş conform
Planului General al Grădinii Botanice, au fost proiectate şi construite
(1988-1996):
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpinariu (arhitect A. Ouş),
Podul central decorativ (arhitect M. Şeremet),
Intrarea centrală în Grădina Botanică (arhitect M. Şeremet),
Iridariu (proiect de E. Cernei, A. Pânzaru),
Grădina de Iarnă (arhitecţi A. Pânzaru, M. Şeremet),
Fântâna „Stejarul Secular” (arhitect A. Pânzaru),
Intrarea auxiliară în Grădina Botanică (arhitect N. Cernov),
Construcţii capitale auxiliare (garaje, depozite etc.).
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GALERIE FOTO

Părinţii: mama Eudochia, tatăl Grigore şi nepoţeii

Andrei Negru (al treilea din stânga) în anii de studenţie la Facultatea de Biologie şi Chimie
a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1955–1960)
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Anii de studenţie, la o partidă de şah

Acad. Andrei Negru la practica de teren la disciplina botanica cu studenţii
de la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, 1966
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În expediţie la sudul Moldovei. Anii de studenţie

Colectarea probelor la Aflorimentul Bursuc, ravena Nămalva. Sarmaţianul inferior
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În expediţie. Ravena Namalva, s. Bursuc, 20.08.1967. Andrei Negru (în stânga de sus) şi
colaboratorul GB a AŞM Ana Ştefîrţă (în stânga de jos), cu studenţii Ion Ştefârţă şi Ion Lupu

În orele de răgaz, la pescuit...
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Feciorul Veniamin şi Ştefan Manic, în expediţie

Dorofeev Pavel Ivanovici, conducător ştiinţific al tezei
de candidat, or. Sankt Petersburg (Leningrad)
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Anii de doctorat la Institutul de Botanică „V. L. Komarov” al Academiei
de Ştiinţe a Federaţiei Ruse din Sankt Petersburg (1966-1969), alături de
doctorandul Felix Velicichevici (paleocarpolog din Belarusia)

La odihnă împreună cu conducătorul ştiinţific, Dorofeev P. I. (1969)
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La demonstraţia de 1 mai. De la stânga spre dreapta: Maria Arhipenco, Andrei Negru
cu soţia Maria şi Gh. Simonov – colegul de serviciu de la Grădina Botanică

Grădina Botanică a AŞM, Laboratorul „Floră şi Geobotanică”, după doctorat. De la stânga
spre dreapta: Ştefan Lazu, Gheorghe Simonov, Nadejda Miteaeva, Andrei Negru, Vasile
Chirtoca, Afanasie Istratii, Rima Cernâh, Gheorghe Postolache, Ana Ştefîrţa, laboranta Galina
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Andrei Negru, secretar ştiinţific al Consiliului Specializat,
Grădina Botanică (Institut) a AŞM

Grădina Botanică (Institut) a AŞM, Laboratorul „Floră şi Geobotanică” (1983). De la stânga
spre dreapta: Vasile Chirtoca, Natalia Cuzmina, Tatiana Bogoutdinova, Agafia Railean,
Nadejda Miteaeva, Tatiana Gheideman, Ksenia Vitko, A. Negru, şef de laborator,
Valentina Cantemir, A. Istrati, Ana Ştefîrţ
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Laboratorul de Floră şi Geobotanică, lucru în teren, herborizarea plantelor.
În dreapta Andrei Negru

Laboratorul „Floră şi Geobotanică”, în teren, 02.08.1984.
De la stânga spre dreapta: A. Istratii, X. Vitco, T. Bogoutdinova, Gh. Simonov, T.
Gheideman, A.Negru, şoferul Semion şi Ana Ştefîrţă
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Laboratorul „Floră şi Geobotanică”, în teren

Acad. Andrei Negru (al treilea din rândul doi, stânga) printre colegii din
cadrul Laboratorului de Floră și Geobotanică, 8 martie 1983
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Referenţii oficiali ai tezei de doctor habilitat: Velicicheivici F. (Institutul de Botanică
din Minsk), Budanţev (Institutul de Botanică Komarov, Sankt Petersburg)

A. Negru, director al Grădinii Botanice (Institut) (1988–1996). Vizita Preşedintelui Republicii
Moldova Mircea Snegur şi a prim-ministrului Valeriu Muravschi în colecţia de stânjenei (1990)
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În vizită la Grădina Botanică a AŞ din Ucraina, împreună cu Alexandru Ciubotaru
(primii doi din stânga)

Moment de meditație la podul decorativ, edificat în
perioada directoratului acad. A. Negru (1988-1996)
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Acesta este ... alpinariul!

Profesor la Catedra de ecologie şi știinţe ale solului a Universităţii de Stat
din Moldova (1996–2003)
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La Grădina Botanică (Institut) a AŞM, împreună cu studenţii Universităţii
de Stat din Moldova

Grădina Botanică (Institut) a AŞM, împreună cu studenţii Universităţii de Stat din Moldova
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La ziua de naștere a acad. A.Negru şi dr. E. Cernei, 1997
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Membrii Societăţii de Botanică, 1997

Redactor ştiinţific coordonator al monografiei „Cartea Roșie
a Republicii Moldova”, ed. a II-a (2001)
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Eveniment științific și educațional

La deschiderea oficială a Grădinii Botanice (Institut) pentru vizitatori (08.05.2001).
O parte a colectivului cu oaspetele de onoare Maria Bieşu (prima din stânga)
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Profesor şi şeful Catedrei de silvicultură şi grădini publice, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova (2003–2006)

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Revelionul 2006, împreună
cu studenţii şi colegii
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Cu nepoata la o lansare de carte

Familia: soţia Maria, fiica Cristina şi Andrei Negru
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Veniamin Negru cu Andrei Negru juniorul

Cu familia la odihnă: Andrei Negru, feciorul Veniamin, nepoţelul Andrei
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Cu soţia Maria

Fiica Cristina cu familia, 2011
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Secvențe da la aniversarea de 70 de ani
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Simpozionul ştiinţific internaţional„Conservarea diversităţii plantelor”
Consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice a AŞM (2010)

Moderatorii şedinţei: dr., prof. Zaimenco Natalia (Directorul Grădinii Botanice din Kiev)
şi acad. Andrei Negru
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Academicianul Andrei Negru
(28.07.1937 – 21.12.2011)
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