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PROFESORUL GHEORGHE POSTOLACHE,  
UN NUME NOTABIL

(În loc de prefață)

Gheorghe Postolache, doctor habilitat, profesor, șeful Laboratorului 
geobotanică și silvicultură este un cercetător științific recunoscut deoarece 
are o contribuție importantă în domeniul geobotanicii, florei, silviculturii, 
conservarea in situ și ex situ a diversității plantelor și în construcția Grădinii 
Botanice Naționale „Alexandru Ciubotaru” din Chișinău. În februarie 1966 
a fost angajat în calitate de laborant în Laboratorul de floră și geobotanică 
de către directorul Grădinii Botanice a Academiei de Științe, academicianul 
Alexandru Ciubotaru. În anii 1967–1970 a urmat doctoratul sub conducerea 
m. cor., dr. hab., profesor Tatiana Gheideman și în anul 1971 a susținut teza 
de doctor în științe biologice, iar în 1997 a susținut teza de doctor habilitat în 
științe biologice cu tema Vegetația Republicii Moldova. Activitatea științifică 
și managerială a desfășurat-o la Grădina Botanică (Institut) pe parcursul a 50 
de ani. Prin cumul a avut activități în unele universități și instituții științifice, 
însă nu și-a schimbat locul de muncă de bază de la începutul activității 
științifice până în prezent. A activat la început în funcția de laborant, apoi co-
laborator științific, șef de laborator și director adjunct pe probleme de știință. 
Pe parcursul activității sale a fost conducător a 33 proiecte științifice, dintre 
care 8 proiecte instituționale, 18 proiecte de grant și 7 proiecte editoriale.

A efectuat cercetări științifice în toate tipurile de vegetație (forestieră, de 
stepă, de luncă, acvatică și palustră), flora și vegetația ariilor natural prote-
jate, conservarea in situ și ex situ a diversității plantelor, cercetarea arborete-
lor, regenerarea naturală, productivitatea biologică ș.a. În urma cercetărilor 
a evidențiat și a descris noi legități de formare și răspândire a comunităților 
vegetale în păduri, stepe, lunci în văile râurilor. În baza informației colecta-
te din câmp a elaborat clasificarea vegetației stepelor și luncilor, concepția 
de optimizare a ariilor naturale protejate din Republica Moldova, concepția 
Carcasa forestieră a stepei Bălți și a Republicii Moldova, conceptul de cerce-
tare a arboretelor, arborilor seculari (noțiune, clasificare etc.). A elaborat noi 
metode de cercetare: metoda de creare a rețelei de suprafețe permanente în 
rezervații forestiere, metoda de cercetare și descriere a arboretelor. A elabo-
rat recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în pădurile afectate de 
polei, Recomandări de creare a perdelelor forestiere în livezi ș.a.
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Un aport deosebit al profesorului Gheorghe Postolache este cercetarea și 
scoaterea din anonimat a Patrimoniului Natural al Republicii Moldova, care 
îl reprezintă sistemul de arii naturale protejate de stat. Pe parcursul anilor 
2009–2012, împreună cu un colectiv de cercetare de botaniști, geologi, pale-
ontologi, hidrologi, pedologi au elaborat proiectul Fortificarea capacităților 
instituționale și a reprezentativității sistemului de arii naturale protejate din 
Moldova susținut financiar de PNUD Moldova. În baza cercetărilor efectu-
ate a fost elaborată o bază de date despre toate ariile naturale protejate din 
Republica Moldova. În anii 2015–2018 a elaborat proiectul editorial Ariile 
naturale protejate din Moldova în 4 volume.  

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în 420 de lucrări 
științifice în reviste, enciclopedii, culegeri din țară și de peste hotare, dintre 
care în 24 de monografii. Monografia Vegetația Republicii Moldova (1995) 
este o lucrare de generalizare a cercetărilor efectuate în acest domeniu și este 
citată în numeroase monografii și articole științifice din țară și de peste ho-
tare. Monografia Ariile naturale protejate din Moldova, în 4 volume, este pe 
larg folosită de specialiștii de la ministere și departamente în instituțiile de 
învățământ mediu și superior. 

Gh. Postolache a participat cu rapoarte la conferințe și simpozioane 
științifice în țară și peste hotare. În anii 1995–2002, Gh. Postolache a fost co-
ordonator național în Programul European EUFORGEN, iar din 2002 parti-
cipant în Programul European PLANTA EUROPA. Împreună cu savanții din 
România, Bulgaria, Luxemburg au elaborat proiectul Cercetarea resurselor ge-
netice din sud-estul Europei și au publicat două monografii. A fost îndrumător 
de doctorat a 7 discipoli care au susținut tezele de doctor în biologie.

Profesorul Gheorghe Postolache a participat activ la construcția Grădi-
nii Botanice din Chișinău de la începutul lucrărilor de trasare a drumurilor, 
a primelor plantări până în prezent. Domnul profesor Postolache este cel 
care a organizat și a fost responsabil în perioada anilor 1972–2018 de elabo-
rarea Expoziției „Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică Națională „Ale-
xandru Ciubotaru”, care actualmente include 12 microexpoziții forestiere, o 
microexpoziție cu vegetație de stepă, una cu vegetație de luncă și una cu 
vegetație acvatică și palustră. În această perioadă a fost mobilizat genofondul 
a peste 500 specii de plante autohtone. Toate aceste microexpoziții sunt cre-
ate pentru conservarea ex situ a unor specii de plante și comunități de plante 
rare pe cale de dispariție din teritoriul Republicii Moldova. Actualmente în 
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această expoziție se realizează conservarea ex situ a peste 50 specii de plan-
te vasculare rare. Rezultatele acestor lucrări au fost reflectate în monografia 
Expoziția „Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică AȘM (2010).

Profesorul cercetător Gheorghe Postolache a fost membru al Comisiei de 
experți în Comisia națională de atestare și acreditare a cadrelor științifice, a 
fost președinte al Seminarului de profil la specialitatea „Botanica”, președinte 
al Consiliului specializat de susținere a tezelor de doctor și doctor habili-
tat în biologie (specialitatea Botanica 164.01). A fost membru al colegiului 
de redacție a revistei Journal of Plant Development (Iași). Actualmente este 
membru al colegiului de redacție a revistei, Revista de Silvicultură și Cinege-
tică (Brașov) și Revista Botanică (Chișinău).

Prezenta carte include bibliografia lucrărilor științifice și organizato-
rice, curriculum vitae, unele aprecierii ale specialiștilor despre activitatea 
științifică de cercetare în domeniu și unele felicitări cu ocazia jubileului pro-
fesorului cercetător Gheorghe Postolache. Lucrarea este destinată cadrelor 
științifice, masteranzilor, studenților și tuturora care se interesează de diver-
sitatea plantelor, precum și de protecția patrimoniului natural.  

Cu ocazia aniversării a 75-a îi adresăm domnului profesor Gheorghe 
Postolache sincere felicitări, mulți ani și îi dorim sănătate și noi realizări în 
domeniul de cercetare. 

Dr. Ion ROȘCA,
Directorul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
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CURRICULUM  VITAE

DATE PERSONALE
Nume, prenume Postolache Gheorghe
Data și locul nașterii: 2 mai 1943, s. Codreanca (Cobâlca),  
                                         judeţul Orhei, azi rn. Strășeni 
Limbi vorbite: româna, engleza, rusa

STUDII, GRADE ŞI TITLURI 
 ■ 1959–1964 – Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, Facultatea de 

Biologie și Chimie
 ■ 1968–1970 – Doctorand la Grădina Botanică a Academiei de Știinţe 

a Moldovei
 ■ 1971 – Doctor în știinţe biologice, specialitatea „03.00.05-Botanica” 
 ■ 1997 – Doctor habilitat în știinţe biologice, specialitatea „03.00.05- 

Botanica” 
 ■ 2009 – Profesor cercetător

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Din 1966 – Activează la Grădina Botanică a Academiei de Știinţe a 
Moldovei

 ■ 1970–1975 – Cercetător știinţific inferior, Grădina Botanică a AȘM
 ■ 1975–1979 – Cercetător știinţific superior, Grădina Botanică a AȘM
 ■ 1979–1981–Director-adjunct pe știinţă, Grădina Botanică a AȘM
 ■ 1981–1985 – Șeful Laboratorului de fitocenologie, Grădina Botanică 

a AȘM
 ■ 1986 – până în prezent – Șeful Laboratorului de geobotanică și silvi-

cultură, Grădina Botanică a AȘM

REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE
 ■ 1969–2018 – Este autorul a 420 de lucrări știinţifice, inclusiv 24 de 

monografii
Este autorul concepţiilor: 

 ■ 2015–2018 – De conservare in situ și ex situ a diversităţii plantelor în 
Republica Moldova.
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 ■ 1976 – Litiera ‒ component al biogeocenozei (definiţie, clasificare).
 ■ 1988 – Carcasa forestieră a Republicii Moldova (definiţie, componentele).
 ■ 2003–2005 – Resurse vegetale. A propus noţiunea resursă vegetală și 

a delimitat după provenienţă patru categorii de resurse vegetale: fo-
restiere, ierboase (de stepă și de luncă), acvatice și palustre, resurse 
genetice forestiere.

 ■ 2008–2017 – Arboret (definiţie, clasificarea după provenienţă ș. a).
 ■ 2015 – Arbori seculari (definiţie, clasificare în funcţie de provenienţă, 

după valoare, starea de sănătate, longevitate, valoarea ornamentală, 
valoarea conservativă).
Este autorul definiţiilor:

 ■ Litiera, forma litierei (1976), carcasa forestieră (1988); resurse vegeta-
le, forestiere, ierboase, acvatice și palustre (2003–2005); microexpozi-
ţie (2010); arboret natural fundamental, parţial derivat, total derivat, 
artificial (2008-2017); arbori seculari (2015).  
Este autorul clasificărilor:

 ■ 1995 – Clasificarea vegetaţiei stepelor
 ■ 1995 – Clasificarea vegetaţiei luncilor
 ■ 1976 – Clasificarea tipurilor de litieră 

Este autorul unor metode de cercetare:
 ■ 1984, 1985, 1987 – Metoda de creare a perdelelor forestiere în livezi
 ■ 1994 – Metoda de amplasare a reţelei de suprafeţe permanente în re-

zervaţii forestiere
 ■ 2001 – Metoda cercetării diversităţii floristice și fitocenotice în ariile 

protejate forestiere
 ■ 2008, 2017 – Metoda de cercetare a arboretelor

Este autorul unor hărţi:
 ■ 1999 – Harta speciilor de plante rare din Republica Moldova
 ■ 2002 – Harta Vegetaţiei Republicii Moldova
 ■ 2002 – Harta Regionarea geobotanică a Republicii Moldova
 ■ 2000 – Harta răspândirii gorunului (Quercus petraea) în sud-estul  

Europei (coautor) 
 ■ 2000 – Harta răspândirii fagului (Fagus sylvatica) în sud-estul Europei 

(coautor)
 ■ 2000 – Harta răspândirii stejarului (Quercus robur) în sud-estul  

Europei (coautor)
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Este autorul unor recomandări:
 ■ 1998 – Recomandări de instituire a noi arii naturale protejate de către Stat 
 ■ 1987 – Recomandări de creare a perdelelor forestiere în livezi
 ■ 1987 – Recomandări de creare a plantaţiilor forestiere în zona bazi-

nelor acvatice
 ■ 2000 – Recomandări de conservare a resurselor genetice forestiere de 

gorun și de fag
 ■ 2000 – Recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în pădurile 

afectate de polei 
 ■ 2014 – Recomandări privind ameliorarea stării arborilor seculari din 

Moldova  

ACTIVITATEA ÎN PROIECTE NAŢIONALE  
ŞI INTERNAŢIONALE
A fost conducător a 33 de proiecte științifice, dintre care 8 proiecte 

instituționale, 18 proiecte de grant și 7 proiecte editoriale. Câteva proiecte 
de mai mare volum:

 ■ 1995–2005 – Coordonator naţional în Programul European EUFOR-
GEN

 ■ 1998–2001 – Proiectul internaţional: Cercetarea resurselor genetice 
forestiere în pădurile de foioase din sud-estul Europei, care s-a înde-
plinit împreună cu savanți din instituţiile de cercetări știinţifice din 
Bulgaria, Italia, Luxemburg, România și Republica Moldova, în cadrul 
Programului European EUFORGEN.

 ■ 2009–2012 – Proiectul Fortificarea capacităților instituționale și a 
reprezentativității sistemului de arii naturale protejate din Moldova 
susţinut financiar de PNUD Moldova

 ■ 2015–2018 – Proiectul editorial Editarea cărții „Ariile naturale prote-
jate din Moldova” în 4 volume. 

 ■ 1970–2018 – Proiectul Elaborarea Expoziţiei Vegetaţia Moldovei din 
Grădina Botanică 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
 ■ 2005–2011 – Activează (prin cumul) în calitate de profesor universi-

tar și a susţinut cursul
 ■ Tipologie și staţiuni forestiere la Catedra silvicultură și grădini publice 

a UASM și la Institutul de Știinţe Reale de la USM
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PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE
 ■ 10 specialiști licenţiaţi și masteranzi în domeniul silviculturii și gră-

dini publice
 ■ A pregătit 7 doctori în știinţe biologice (inclusiv un doctor habilitat)

ACTIVITATEA PUBLICĂ ŞI REDACŢIONALĂ
 ■ 2000–2010 – Președinte al Seminarului știinţific de profil la speciali-

tatea „03.00.05-Botanica” 
 ■ 2014–2018 – Președinte la 4 consilii știinţifice specializate la speciali-

tatea „03.00.05-Botanica”
 ■ 2000–2011 – Membru al Comisiei de experţi în domeniul biologiei 

vegetale la CNAA
 ■ 2014–2015 – Membru al Comitetului Naţional „Cartea Roșie” al Re-

publicii Moldova
 ■ 1970–2018 – Membru al Societăţii Botaniștilor din Republica Moldova

TITLURI ONORIFICE
 ■ 1974 – Laureat al Premiului din Moldova „Boris Glavan” în domeniul 

știinţei și tehnicii
 ■ 2010 – „Om Emerit” al Republicii Moldova
 ■ 2012 – Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir”
 ■ 2016 – Medalia de bronz EUROINVENT, Iași, România 
 ■ 2018 – Laureat al Premiului Academiei de Știinţe a Moldovei în do-

meniul biologie și ecologie „Alexandru Ciubotaru”
 ■ 2018 – Diploma de Onoare al Ministerului Educaţiei, Culturii și  

Cercetării al Republicii Moldova





Partea I

VIAŢA ȘI ACTIVITATEA ȘTIINŢIFICĂ
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ANII DE STUDENŢIE ŞI DE DOCTORAT (1968–1971)

Dr. hab. Gheorghe POSTOLACHE 

În anul 1959 după absolvirea școlii medii din satul natal Codreanca 
am depus actele pentru a susţine examenele de admitere la Facultatea 

Știinţe Naturale și Geografie, specialitatea Biologie și Chimie a Institutului 
Pedagogic din or. Tiraspol. În acel an era concurs câte 4 candidați pentru un 
loc. La examenele de admitere am fost cazat în căminul nr. 2, în apropiere 
de Instituit. În cameră eram 8 candidaţi de diferite vârste. Erau câţiva care al 
doilea, al treilea an încercau să susţină examenele de intrare. Eram cel mai 
mic din cameră. Aveam mari emoţii. Câteva zile înainte de examen am în-
ceput a ne pune întrebări unul altuia. Și am observat că unii băieţi arătoși nu 
aveau cunoștinţe în simple întrebări. Atunci eu am prins la aripi că nu sunt 
eu cel mai slab în cunoștinţe. Primul examen a fost chimia și am fost apreciat 
cu nota 4. După primul examen jumătate din colegii de cameră au picat și am 
rămas numai 4 candidaţi. Toate examenele le-am susţinut bine și am plecat 
acasă. La 20 august 1959 am primit scrisoare de la Institut că am fost înma-
triculat. A fost o bucurie mare. 

În grupa anului I eram 28 de studenţi. Majoritatea studenţilor erau de-
mobilizaţi din armată sau veniţi din câmpul muncii. Eu eram printre cei ve-
niţi de pe băncile școlii medii, de statură mică, firav, dar dornic de a face car-
te. La primul an nu mi s-a dat să trăiesc în cămin. Am locuit la o gazdă pe str. 
Levanevschi, care se afla după Parcul „Kirov”, cam departe de institut, dar în 
schimb la un preţ ieftin. Am locuit într-o căsoaie cu regretaţii Ion Pavalache 
și Valeriu Bujoreanu. 

La Institut erau bune condiţii pentru a face studii. Facultatea era dotată 
cu laboratoare bine amenajate, cu multe materiale didactice, reactive. Stu-
denţii învăţau care și unde. La Institut era o bibliotecă foarte bogată cu o sală 
de lectură mare, care aproape în fiecare zi erau toate locurile ocupate de stu-
denţi care făceau carte. În sala de lectură era liniște și condiţii bune de lucru. 
În anul 1960 în această sală de lectură pentru prima dată am citit o broșură 
de vreo 30 pagini despre Gregor Mendel fondator al geneticii. La facultate pe 
acele timpuri era un colectiv didactic puternic care pregătea cadre bune. Ac-
tivau o pleiadă de doctori în știinţe: doctorul habilitat, profesor universitar 
Petru Tarhon (fiziologia plantelor), Moisei Faierștein (chimia tehnologică), 



Fiodor Rusu (chimia și fizica coloidală), Alexandru Cociorva (didactica chi-
miei), Ion Procopeţ (fiziologia omului). Erau și lectori fără titlu știinţific dar 
care predau lecţii de calitate cum ar fi Eugen Nirca (chimia organică), Ghe-
orghe Simonov (sistematica plantelor), Feodora Frunze (fiziologia omului), 
Petru Bogatâi (istoria pedagogiei) ș.a.

În afară de lecţii eram antrenaţi la cercuri știinţifice, secţii sportive etc. 
La anul doi m-am înscris în cercul de botanică condus de Varvara Colomei-
cenco. Cercul de botanică era frecventat de vreo 15 studenţi. Făceam rapoar-
te, discuţii pe probleme actuale, priveam la microscop anumite structuri. 

Din punct de vedere financiar toţi studenţii din grupă eram cam în ace-
eași situaţie, deoarece după provenienţă la toţi părinţii lucrau în colhoz și nu 
aveau de unde să ne susţină financiar. Părinţii ne trimeteau produse, dar cu 
banii stăteam prost. Cele trimise le consumam toţi din cameră împreună.

O amintire deosebită mi-a rămas despre aplicaţiile pe teren la botanică 
și zoologie din vara anului 1960. Aplicaţiile la aceste două obiecte au fost or-
ganizate în satul Morozeni din raionul Orhei. Practica la botanică era de trei 
săptămâni. De exemplu, la botanică anul I colectam ierbar, îl determinam, 
în fiecare zi schimbam colile de ierbar până se uscau. În afară de aceasta, 
trebuia să facem exponate cu organele plantei (cu rădăcini, tulpini ș.a.). În 
prima jumătate a zilei ne duceam în câmp și colectam plante pentru ier-
bar, colectam plante pentru exponate morfologice, în a doua jumătate a zilei 
lucram cu ierbarul și exponatele. O impresie de neuitat a fost excursia în 
bazinul acvatic din apropiere de satul Brăviceni. Era o depresiune a luncii 
râului Răut de câteva hectare umplută cu apă și înconjurată de stufărișuri și 
păpurișuri. Apa era atât de curată că observam cum peștișorii, buhaiul de apă 
și alte vieţuitoare ale ecosistemului acvatic străbăteau apa. Aici pentru prima 
dată am văzut nufărul alb și multe alte specii de plante acvatice și palustre. La 
sfârșitul practicii am făcut o dare de seamă-examen despre lucrul îndeplinit. 
La examen trebuia să știm denumirile în limba română și latină a 120 specii 
de plante și să prezintăm exponatele morfologice cu explicaţii. 

La obiectul zoologia nevertebratelor aplicaţiile le-am făcut în diferite 
habitate din împrejurimile satului Morozeni. În timpul alocat trebuia să fa-
cem o colecţie de insecte, fluturi și alte animale să însușim denumirile în lim-
ba latină și despre ecologia acestor animale. În tabără domnea o atmosferă 
de lucru. Deoarece eram în condiţii de câmp în curtea școlii erau echipe care 
pregăteau de mâncare. Echipele se rânduiau băieţii se ocupau cu aducerea 
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apei cu butoiul de la fântâna din pădure, lemnelor, fetele cu pregătirea buca-
telor. Era o viaţă interesantă.  

Al doilea an de aplicaţii în teren l-am petrecut în or. Călărași. Pe stadi-
on am instalat corturi, bucătăria și alte necesare și am petrecut aplicaţiile în 
localităţile din jurul or. Călărași. Am făcut excursii în pădurea Sadova, Hâr-
jauca ș.a. M-a impresionat pădurile de fag și alte locuri.

Aplicaţiile din anul I și anul II de studii mi-au marcat destinul meu de 
mai departe.

Anii de doctorat. Înainte de doctorat am lucrat un an în funcţie de la-
borant în Laboratorul de floră și geobotanică condus de Tatiana Gheideman, 
membru corespondent, doctor habilitat, profesor. La seminarul din labora-
tor pe acele timpuri se discuta o lucrare științifică. Profesorul T. Gheideman 
mi-a propus să fac un raport despre litieră ca component al biogeocenozei. 
Am făcut un raport care a fost bine apreciat. 

În anul 1968 am susţinut examenul de doctorat. În acele timpuri ac-
tiva Programul „Omul și Biosfera”, care era continuarea Programului bio-
logic internațional UNESCO. Programul prezenta un plan de lucru pentru 
cercetare interdisciplinară, menit să îmbunătășească interacțiunea umană cu 
mediul său natural. Principalele obiective ale programului era de a determi-
na consecințele ecologice, sociale și economice ale pierderii biodiversității, 
precum și de a reduce aceste pierderi. Prin intermediul programului: „Omul 
și Biosfera” în anul 1970 s-au format rezervații ale biosferei, menite cerce-
tării științifice, protejării etc. La doctorat mi s-a propus o temă de cercetare 
actuală. Lucrările în teren le-am îndeplinit la unele și aceleași staţionare cu 
colegii de laborator doctoranzii Ștefan Lazu și Vasile Chirtoacă. Ei cercetau 
partea aeriană a fitocenozei, iar eu trebuia să răspund la partea a doua a cir-
cuitului de substanţe. Programul de doctorat a fost îndeplinit în termenul 
programat și în anul 1971 am susţinut disertaţia la Universitatea de Stat din 
or. Dnepropetrovsk (Ucraina). Referenţi mi-au fost cunoscuții profesori ge-
obotaniști Alexandru Belgard și Anatol Travleev. Erau personalităţi de mare 
cumsecădenie și bunăvoinţă, cunoscuţi în lumea științifică din Uniunea So-
vietică. După terminarea doctoranturii am fost angajat în funcţie de colabo-
rator știinţific în Laboratorul de floră și geobotanică din Grădina Botanică 
a AȘM. 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN DOMENIUL 
GEOBOTANICII

Acad. Nicolae DONIŢA

Activitatea de cercetare a profesorului Gheorghe Postolache în do-
meniul geobotanicii, poate fi divizată în două perioade. Prima pe-

rioadă începe din anul 1969, când a publicat primul articol științific în acest 
domeniu până la editarea monografiei Vegetația Republicii Moldova (1995). 
În această perioadă în cercetările științifice în domeniul geobotanicii Gheor-
ghe Postolache folosea metodele de lucru care erau utilizate în laboratorul de 
Floră și Geobotanică condus de Profesorul Tatiana Gheideman. 

În baza cercetărilor geobotanice din perioada anilor 1969–1995, pro-
fesorul Gh. Postolache a definitivat legităţile de formare și răspândire a 
comunităţilor de plante forestiere, de stepă, de luncă, acvatică și palustră, 
a elaborat clasificări ale comunităţilor de plante de stepă și de luncă, a evi-
denţiat diversitatea fitocenotică și alcătuit Prodromul Vegetaţiei Moldovei. A 
elaborat Harta Vegetaţiei și Regionarea Geobotanică a Republicii Moldova și 
recomandări de protecţie a unor suprafeţe cu vegetaţie valoroasă.

Autorul conchide că vegetaţia interfluviilor Nistru‒Prut s-a format sub 
influenţa încălzirilor și răcirilor repetate ale climei și poartă amprenta diferitor 
perioade geologice. Pe parcursul ultimelor secole, vegetaţia s-a schimbat consi-
derabil. Au fost defrișate multe suprafeţe de păduri, desţelenite multe suprafeţe 
cu vegetaţie de stepă și de luncă, desecate multe suprafeţe cu vegetaţie acvatică 
și palustră. Tendinţa de reducere a suprafeţelor cu vegetaţie spontană și de ex-
tindere a suprafeţelor cu vegetaţie degradată, de reducere a genofondului și a 
fitogenofondului a fost caracteristică pentru perioada analizată.

Vegetaţia actuală a Republicii Moldova reprezintă doar rămășiţele unui 
covor vegetal, care acoperă întreg teritoriul din această parte a Europei și este 
predominant zonală prezentă prin formaţiuni forestiere și de stepă. Forma-
ţiunile vegetale azonale ocupă suprafeţe reduse și prezente cu vegetaţie de 
luncă, acvatică și palustră.

Vegetaţia forestieră
Cât privește Vegetaţia forestieră, Gheorghe Postolache o caracterizea ză 

ca fiind reprezentată prin păduri de foioase similare cu cele din Europa Cen -
trală. Răspândirea lor pe teritoriul Moldovei este în funcție de alti tu  dine, 
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expoziţie și gradul de înclinare a versantului, sol ș.a. (Pacioski, 1914; Gheide-
man ș.a. 1964; Postolache, 1995). În funcţie de acești și alţi factori s-a format 
o diversitate de asociaţii vegetale.

Profesorul Gh. Postolache caracterizează vegetaţia forestieră din nordul 
Moldovei ca fiind predominată de păduri de stejar (Quercus robur) cu cireș 
(Cerasus avium). Pentru comunităţile vegetale ale acestor păduri sunt ca-
racteristice speciile: Quercus robur, Cerasus avium, Rhamnus tinctoria, Pul-
monaria mollis, Veratrum nigrum, Potentilla alba, Carex brizoides, Digitalis 
grandiflora. În pădurile din nordul Moldovei au fost evidenţiate specii de 
plante rare, incluse în Cartea Roșie a Moldovei: Gladiolus imbricatus, Padus 
racemosa ș.a. Pentru protecţia biodiversităţii pădurilor de stejar cu cireș au 
fost instituite 7 arii protejate (Pădurea Caracușeni, Pădurea Rosoșeni 1, Pă-
durea Rosoșeni 2, Pădurea Ocniţa, Pădurea Mestecăniș, Pădurea Climăuţi, 
Pădurea Cernoleuca). Pe parcursul ultimilor ani a fost evidenţiată compozi-
ţia și structura acestor arii protejate.

Vegetaţia forestieră din centrul Moldovei se deosebește de cea din nor-
dul Moldovei. La altitudini mai mari sunt suprafeţe cu păduri de fag (Fagus 
sylvatica), gorunet cu fag și gorunet cu carpen. Pe platouri și pe versanţi cu 
expoziţie sudică s-au format goruneturi cu tei și frasin și gorunet cu scum-
pie. În depresiuni și locurile mai joase s-au format păduri de stejar (Quercus 
robur) cu carpen. În pădurile din centrul Moldovei au fost evidenţiate multe 
specii de plante rare caracteristice pădurilor din Europa Centrală și de Vest: 
Daphne mezereum, Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-
mas, D. austriaca, Epipactis helleborine, Cephalanthera longifola, C.rubra, 
Dentaria glandulosa, D quinquefolia, Euonymus nana, Padus racemosa, 
Cephalanthera longifolia, Cypripedium calceolus, Orhis morio, Polysticum 
aculeatum, Dentaria glandulosa. 

Vegetaţia forestieră din sudul Moldovei este caracteristică prin păduri de 
stejar pufos (Quercus pubescens). În pădurile de stejar pufos au fost evidenţi-
ate speciile de plante rare: Pyrus elaeagrifolia, Chrisopogon gryllus, Pulsatilla 
grandis, Centaurea angelescui, Gimnospermium odessanum. Pentru conser-
varea plantelor pădurilor de stejar pufos au fost instituite două monumente 
ale naturii (Pădurea Borceac, Pădurea Cîetu), 12 rezervaţii naturale (Pădurea 
Baurci, Pădurea Ciobalaccia, Pădurea Misilindra, Pădurea Hârtopul Moisei, 
Pădurea Liceul Bolgrad, Pădurea Sărata Galbenă, Pădurea Copanca, Pădu-
rea Leuntea, Pădurea Vadul lui Isac, Pădurea Flămânda, Pădurea Cahul, trei 
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rezervaţii peisagistice (Pădurea Hârbovăţ, Pădurea Chioselia, Pădurea Căr-
buna). A fost efectuată inventarierea plantelor și comunităţilor vegetale în 
toate aceste 17 arii protejate. Gh. Postolache (2017) atenţionează că în urma 
secetelor din ultimii ani are loc uscarea fagului, carpenului și frasinului.

Vegetaţia azonală forestieră din văile râurilor Prut și Nistru este formată 
din răchitișuri (Salix viminalis, S.triandra, S.cinerea), sălcișuri (Salix alba și 
Salix fragilis), plopișuri (Populus alba și Populus nigra) și stejărișuri (Quercus 
robur). În pădurile de luncă au fost evidenţiate unele specii de plante rare: 
Alnus glutinosa, Alnus incana, Vitis sylvestris, Fritilaria meleagroides, Frangu-
la alnus, Ophioglosum vulgatum. Pentru conservarea biodiversităţii păduri-
lor de salcie și plop (zăvoaielor) a fost instituită o rezervaţie știinţifică (Pădu-
rea Domnească), două monumente ale naturii Pădurea de plop ‒ Dubăsarii 
Vechi, Pădurea Pogoreloe, șapte rezervaţii naturale Pădurea Dubăsari, Pădu-
rea Olănești, două rezervaţii peisagistice ‒ Grădina Turcească, Valea Mare. 
În valea Prutului ariile protejate Pădurea Dancu, Pădurea Nemţeni, Pădurea 
Sărata Răzești, Pădurea Pogănești, Pădurea Zberoaia Lunca și Pădurea Valea 
Mare. 

Pe substraturi pietroase pe versanţii râurilor Nistru, Vilia, Lopatnic, Dra-
ghiște, Racovăţ, Ciuhur, Ciorna ș.a. s-au format păduri cu o compoziţie și 
structură specifică. În pădurile pe substraturi pietroase au fost evidenţiate 
specii de plante rare cum ar fi Phylitis scolopendrium, Polypodium vulgare, 
Gimnocarpium robertianum, Hepatica nobilis ș.a. Pentru conservarea bi-
odiversităţii au fost instituite două monumente ale naturii ‒ Pădurea Rudi 
Gavan, Pădurea Haraba, opt rezervaţii naturale ‒ Pădurea Vadul, Rezervaţia 
peisagistică Hrușca, Rezervaţia peisagistică Sitișchi, Rezervaţia peisagistică 
Colohur, Pădurea Cobâleni, Pădurea Erjova, Rezervaţia peisagistică Teliţa, 
Rezervaţia peisagistică Stânca, 15 rezervaţii de peisaje Teţcani, Rezervaţia 
peisagistică Bugornea, Rezervaţia peisagistică Valea Adâncă, Rezervaţia pe-
isagistică Glubocaia Dolina, Rezervaţia peisagistică Rudi Arionești, Rezer-
vaţia peisagistică Calarașovca, Rezervaţia peisagistică La 33 de Vaduri, Re-
zervaţia peisagistică Trebujeni, Rezervaţia peisagistică Saharna, Rezervaţia 
peisagistică Ţipova, Rezervaţia peisagistică Cosăuţi, Rezervaţia peisagistică 
Holoșniţa, Rezervaţia peisagistică Climăuţii de Jos, Rezervaţia peisagistică 
Poiana Curătura.

Pe parcursul acestei perioade au fost efectuate lucrări de sistematizare 
şi clasificare a comunităţilor forestiere. Profesorul Al. Borza (1937) a descris 
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șapte asociaţii din Basarabia pe principiile şcolii Braun-Blanquet, care le-a 
atribuit la patru alianţe şi trei ordine. Profesorul T. Gheideman (1966, 1968) 
a elaborat clasificarea asociaţiilor forestiere în baza principiilor şcolii scan-
dinavo-sovietice. T. Gheideman, B. Ostapenco, L. Nicolaev, M. Ulanovski,  
N. Dmitriev în monografia Tipî lesa i lesnâe asoţiaţii Moldavscoi S.S.R. (1964) 
au descris 105 asociaţii forestiere. Asociaţiile pădurilor de fag din Moldova 
au fost descrise de T. Gheideman (1969). Asociaţiile unor păduri din lunca 
Prutului a descris A. Tkacenko (1979). Pentru pădurile de gorun cu cărpiniţă 
T. Gheideman și Gh. Simonov (1971) au descris o nouă asociaţie. Gh. Pos-
tolache (1978) a descris trei asociaţii noi pentru pădurile de stejar cu mes-
teacăn din nordul Moldovei. P. Pânzaru (1991) a descris noi asociaţii pentru 
pădurile pe substraturi pietroase din valea Nistrului de Mijloc.

Gh. Postolache (1995) a elaborat Prodromul Vegetaţiei Moldovei în care 
sunt date asociaţii silvice, din gorunet (Querceta petraea), stejăret (Querceta 
roboris), păduri de stejar pufos (Querceta pubescentis), făgete (Fageta sylvati-
cae), cărpinet (Carpineta betuli), teișuri (Tilieta tomentosae), plopișuri (Popu-
leta albae), sălceturi (Saliceta albae) și răchitișuri (Saliceta cinereae).

Vegetaţia stepelor
Profesorul Gh. Postolache în câteva publicații face o specificare că din 

punct de vedere botanico-geografic stepele Moldovei se află în partea de vest 
a zonei stepelor euroasiatice. Stepele în Moldova ocupă altitudini mai joase 
decât pădurile. Vegetaţia stepelor Moldovei s-a format în funcție de condiţi-
ile climatice, geomorfologice și pedologice. În funcție de acești și alţi factori 
s-a format o anumită diversitate de asociaţii vegetale. Pe platouri și în partea 
superioară a versanţilor s-au păstrat suprafeţe cu formaţiuni de negară (Stipa 
capillata, S.lessingiana, S.pulcherrima), păiuș (Festuca valesiaca). În locuri-
le mai joase s-au format asociaţii de Poa angustifolia și Bromopsis inermis. 
În asociaţiile vegetale din sudul Moldovei sporește participarea semiarbuș-
tilor: Artemisia austriaca, Thymus marschallianus, T.moldavicus, Teucrium 
polium. În stepele Moldovei au fost evidenţiate specii de plante rare: Bulboco-
dium versicolor, Crambe tatarica, Helichrysum arenarium, Ephedra distachya, 
Sternbergia colchiciflora ș.a. Gh. Postolache (1995) a elaborat clasificarea ve-
getaţiei stepelor din Republica Moldova, evidenţiind trei subtipuri: 

1. Pratostepe (Steppa subpratensis) cu formaţiunile Poeta angustifoliae și 
Bromopsideta ripariae.
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2. Stepe propriu-zise (Steppa genuina) cu formaţiunile Stipeta capillatae, 
Stipeta lessingianae, Stipeta pulcherrimae, Festiceta valesiacae.

3. Stepe subdeșertice (Steppa subdesertae) cu formaţiunile Artemisie-
ta austriacae, Artemiseta santoniacae, Potentilleta arenariae, Thymeta mar-
schalliani.

Pentru protecţia suprafeţelor cu vegetaţie de stepă au fost instituite 5 
arii protejate: Pajiștea Ciumai, Pajiștea Bugeac, Pajiștea Dezghincea, Pajiș-
tea Vrănești și Pajiștea Andriașevca. A fost cercetată compoziţia floristică și 
fitocenotică a ariilor protejate Pajiștea Ciumai (Postolache, Istrati, 1991; Pos-
tolache, 1995), Pajiștea Bugeac (Postolache, Istrati 1992), și Pajiștea Vrănești 
(Postolache, 1994, 1995). 

Vegetaţia din luncile râurilor
Gh. Postolache (1995) a cercetat vegetaţia din lunca Nistrului și afluenții 

(Răut, Cubolta, Căinari, Ichel, Bâc, Botna), precum și din lunca Prutului și 
afluenții (Vilia, Draghiște, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Sărata, Cahul) și râului 
Cogâlnic. O mare parte de descrieri geobotanice au fost efectuate în cadrul 
proiectului Cercetarea pădurilor din lunca inundabilă a râurilor din Republi-
ca Moldova și elaborarea recomandărilor în vederea ocrotirii, reconstrucției și 
formării, noilor plantații forestiere (1996), dar și al altor proiecte.

Cercetările au cuprins descrieri geobotanice de la izvorul râului până la 
vărsare. Rezultatele acestor cercetări au fost reflectate în câteva articole ști-
inţifice: Gh. Postolache, A. Istrati (1990, 1991), Gh. Postolache (1991, 1995), 
precum și într-un capitol aparte în monografia Vegetaţia Republicii Moldova 
(1995). Cât privește pajiștile mezofile din lunci spre deosebire de păduri și 
stepe nu alcătuiesc o zonă aparte, ci se întâlnesc sub formă de incluziuni în 
cadrul unei sau altei zone. Comunităţile vegetale din luncile râurilor au fost 
clasate în câteva categorii. După localizare sunt pajiști inundabile, aflate în 
văile râurilor și pajiști neinundabile. 

În pajiștile mezofile inundabile comunităţile vegetale au fost atribuite 
formaţiunilor vegetale: Agrostideta stoloniferae, Puccinellieta distantis și Loli-
eta perennis. Gh. Postolache (1995) a elaborat clasificarea pajiștilor de luncă. 
În cadrul pajiștilor de luncă inundabile a evidenţiat pajiști de luncă mlăști-
noasă, pajiști de luncă propriu-zise și pajiști de luncă halofile. 

Pajiștile de luncă mlăștinoase se formează în depresiuni unde dezvolta-
rea plantelor este legată nemijlocit de apele freatice. Este caracteristică pre-
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zenţa în biotopuri a umidității excesive permanente. În aceste locuri pre-
domină higrofitele și ultrahigrofitele. În asociaţiile pajiștilor mlăștinoase au 
fost înregistrate specii de plante rare ca: Orhis palustris, Epipactis palustris, 
Caltha palustris, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, Scrophularia 
umbrosa, Hypericum tetrapterum.

Pajiștile de luncă propriu-zise se formează pe locuri mai ridicate din 
luncă, unde nivelul apelor freatice pe parcursul perioadei de vegetaţie se 
menţine și puţin scade. Cele mai caracteristice formaţiuni sunt: Agrostideta 
stoloniferae, Cariceta ripariae, Elytrigieta repentis și Lolieta perennis. Pentru 
comunităţile primelor două formaţiuni este caracteristică prezența higrofite-
lor și a unui număr mic de mezohigrofite. 

Pajiștile de luncă halofite sunt răspândite mai ales în văile râurilor din su-
dul Moldovei și din lunca afluenților Prutului de Mijloc. Se formează pe locuri 
sărăturoase. Este caracteristic prezenţa în comunităţile vegetale a unui număr 
mare de plante anuale, ceea ce constituie aproape jumătate (42 %) din numărul 
speciilor de plante vasculare. Cele mai răspândite formaţiuni vegetale sunt: Jun-
ceta gerardi, Puccinellieta distantis, Cynodoneta doctyloni, Salicornieta europaeae. 

Gh. Postolache (1995, 1997), Gh. Postolache, A. Istrati (1990, 1991, 
1992) au evidenţiat legităţile de formare a vegetaţiei în luncile râurilor mici 
din Republica Moldova. A constatat că în urma lucrărilor de adâncire și în-
dreptare a albiilor râurilor mici (efectuate în anii 1960‒1980) apele freatice 
au coborât la adâncimi mai mari și respectiv habitatele din locurile desecate 
au devenit mai uscate. În aceste biotopuri din componenţa fitocenozelor au 
dispărut speciile mezo-higrofite și au apărut multe specii de plante ruderale 
și caracteristice pentru locurile mai uscate. 

Vegetaţia acvatică și palustră
Despre fitocenozele acvatice profesorul Postolache scrie că ele prezintă 

forme destul de variate. O parte din componentele lor se înrădăcinează în 
solurile subacvatice, altele nu sunt legate de substrat și pot migra. Acestea 
din urmă se împart în subacvatice și natante. Vegetaţia natantă este repre-
zentată prin formaţiunile Lemneta minoris, Salvinieta natantis, Hydrochareta 
morsus-ranae. Vegetaţia acvatică înrădăcinată este larg răspândită în bazi-
nele acvatice ale Moldovei și reprezentată prin fitocenoze ale formaţiunilor 
Potamogetoneta pectinati, Potomogetoneta perfoliati ș.a. 

Vegetaţia hidroaeriană înrădăcinată ocupă suprafeţe mici și este repre-



– 23 –

zentată de formaţiunile Trapeta natantis, Nymphaeta albae, Nymphoideta 
peltatae. Vegetaţia emerso-aeriană-acvatică este des răspândită și prezentă 
prin formaţiunile Phragmiteta australis și Typheta angustifoliae. 

Pentru protecţia comunităţilor acvatice valoroase a fost instituită Rezer-
vaţia știinţifică „Prutul de Jos”. Suprafeţe cu vegetaţie acvatică și palustră sunt 
și în Rezervaţia știinţifică „Iagorlâc”, mlaștina „Togai”, rezervaţiile naturale 
„Lebăda Albă” și „Cantemir”. A fost evidenţiată compoziţia floristică și fito-
cenotică a acestor arii protejate. 

Harta vegetaţiei și regionarea geobotanică
În baza cercetărilor geobotanice, Gheorghe Postolache a elaborat câteva 

hărți ale vegetaţiei Republicii Moldova în care a dezvoltat principiile de regi-
onare geobotanică. La împărţirea teritoriului Republicii Moldova în districte 
geobotanice, savanţii Tr. Săvulescu, V. Andreev și T. Gheideman, s-a ţinut 
cont de răspândirea vegetaţiei zonale. În același timp, vegetaţia azonală parcă 
a rămas în umbră. În baza răspândirii vegetaţiei zonale și intrazonale, Gh. 
Postolache (1995) a dezvoltat principiile de regionare geobotanică elaborate 
de Tr. Săvulescu, V. Andreev și T. Gheideman și a propus regionarea geobo-
tanică a Republicii Moldova grupând teritoriile cu vegetaţie omogenă în 9 
districte, 13 raioane și 20 de microraioane, a căror descriere a fost publicată 
în cartea „Vegetaţia Republicii Moldova” (1995). 

Gh. Postolache (2002) a participat la elaborarea Atlasului Republicii 
Moldova (2002) cu Harta vegetaţiei, Regionarea geobotanică, Plante medi-
cinale și Specii de plante rare. De asemenea, Gh. Postolache (2007‒2009) a 
elaborat hărţi a 45 de arii naturale protejate, Harta Vegetaţiei Grădinii Bo-
tanice Cahul (Postolache, 2008) și Harta Vegetaţiei Grădinii Botanice Bălţi 
(Postolache, 2009). 

Monografia „Vegetația Republicii Moldova”
De la primele publicații despre vegetația Republicii Moldova până 

în anul 1995 au fost publicate multe articole, rezumate și broșuri despre 
vegetația unor suprafețe, despre unele asociații vegetale etc. Însă până în 
anul 1995 nu exista o generalizare a tuturor cercetărilor științifice efectuate 
în Republica Moldova. Se simțea necesitatea elaborării unei lucrări de sinte-
ză despre vegetaţia Republicii Moldova. În anul 1995, profesorul Gheorghe 
Postolache a elaborat monografia Vegetația Republicii Moldova, care conține 
informație despre toate tipurile de vegetație. De aceea merită apreciere au-
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torul monografiei Vegetația Republicii Moldova, fiind prima lucrare de sinte-
ză despre vegetația acestui teritoriu. Monografia este alcătuită din 4 părți și  
15 capitole. Bibliografia include 450 lucrări.

La descrierea asociaţiilor vegetale în Republica Moldova au fost folosi-
te mai multe concepte și procedee nomenclaturale: fitocenologice-floristice 
(Borza, 1937; Arvat, 1939; Lazu, 1992); ecologico-fitocenologice (Gheide-
man și colab. 1964; Gheideman, 1966, 1969; Kosmodemianskaia, 1967; Pos-
tolache 1978, 1990, 1991, 1995) și ecologico-morfologice (Smirnova-Garae-
va 1980). Gh. Postolache (1995) a efectuat unificarea denumirilor asociaţiilor 
vegetale în baza principiilor folosite de geobotaniștii kieveni I. Seleag - So-
sonco și colab. (1991) și a elaborat Prodromul Vegetaţiei Republicii Moldova.  
Lista asociaţiilor vegetale a fost publicată în cartea Vegetaţia Republicii Mol-
dova (1995). 

Cercetările geobotanice pe principiile școlii Braun-Blanquet
Etapa a doua în cercetarea vegetaţiei Republicii Moldova începe din 

anul 2005 până în prezent. La descrierea și prelucrarea releveelor Gheorghe 
Postolache a folosit metode de evidențiere a asociațiilor vegetale utilizate de 
școala Braun–Blanquet (1964). 

Gh. Postolache, V. Chirtoacă (2005), în capitolul Vegetaţia din mo-
nografia Natura Rezervaţiei „Plaiul Fagului” a caracterizat vegetația acestei 
rezervații pe principiile școlii Braun –Blanquet. Comunităţile de plante din 
rezervaţie au fost atribuite la 33 asociații (13 asociații forestiere, 10 praticole, 
5 acvatice și 5 antropogene). În baza releveelor au fost alcătuite tabele sinteti-
ce și elaborat conspectul asociațiilor vegetale din Rezervaţia „Plaiul Fagului”. 

În monografia Rezervația „Prutul de Jos” vegetația este caracterizată 
după aceleași principii. Comunitățile de plante au fost atribuite la 40 asociații. 
Comunitățile vegetale din Rezervația „Pădurea Domnească” au fost atribuite 
la 65 asociații vegetale grupate în 28 alianțe, 19 ordine și 11 clase (Posto-
lache 2017). Vegetația este caracterizată după aceleași principii. În ambele 
rezervații au fost evidențiate asociațiile rare.

Profesorul Gheorghe Postolache (2017) după principiile școlii Braun–
Blanquet, în cadrul Rezervaţiei „Pădurea Domnească” comunităţile de 
plante acvatice au fost încadrate în 20 asociaţii, 8 alianţe, 5 ordine şi 2 clase. 
Comunităţile de plante din luncile mezofile au fost încadrate în 9 asociaţii, 4 
alianţe, 3 ordine şi o clasă. Comunităţile de plante halofile au fost încadrate în 
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6 asociaţii, 3 alianţe, 2 ordine şi o clasă. Comunităţile de plante de tufărişuri 
au fost încadrate în 2 asociaţii, o alianţă, un ordin şi o clasă. Comunităţile 
de plante forestiere au fost atribuite la 5 asociaţii, 2 alianţe, 2 ordine şi  
2 clase. Comunităţile de plante antropogene au fost atribuite la 24 asociaţii, 
11 alianţe, 8 ordine şi 4 clase.

Pe baza acestor principii au efectuat cercetări ştiinţifice în cadrul tezelor 
de doctorat discipolii Dlui Postolache, Aliona Miron (2007, 2008, 2009) şi 
Victoria Covali (2008, 2009).

Conform principiilor școlii Braun–Blanquet, Gh. Postolache (2017) a 
evidențiat și a descris asociațiile vegetale în cadrul altor arii naturale prote-
jate de stepă, de luncă ș. a.

Resurse vegetale
Gh. Postolache (2003, 2004, 2005) a elaborat Conceptul resurse vegetale. 

Acest concept se bazează pe resursele tipurilor de vegetaţie. A propus noţiunea 
resursă vegetală ce presupune totalitatea produselor și foloaselor obţinute din 
formaţiunile vegetale care pot fi valorificate și utilizate pentru anumite necesităţi 
vitale. După provenienţă a delimitat 4 categorii de resurse vegetale: forestiere, 
ierboase (de stepă și de luncă), acvatice și palustre, resurse genetice forestiere. 

1. Resursele forestiere includ totalitatea produselor și serviciilor păduri-
lor și terenurilor cu vegetaţie forestieră, care pot fi utilizate pentru satisfacerea 
unor necesităţi vitale (Postolache, 2003). Resursele forestiere sunt divizate în 
conformitate cu articolul 33 al Codului silvic în produse lemnoase, nelem-
noase, servicii de recreere și resurse genetice forestiere. 

2. Resursele vegetaţiei ierboase includ totalitatea produselor și foloase-
lor pajiștilor stepelor și vegetaţiei ierboase de luncă, care pot fi utilizate pentru 
satisfacerea anumitor necesităţi ale populaţiei. Până la apariţia omului pe teri-
toriul Republicii Moldova, pajiștile ocupau mai mult de jumătate din terito-
riu. Actualmente formaţiunile ierboase (de stepă și de luncă ocupă 348,8 mii 
ha, ceea ce constituie 11,3 % din teritoriul Republicii Moldova. După modul 
de utilizare resursele ierboase sunt divizate în fâneţe și pășuni. 

3. Resursele vegetaţiei acvatice și palustre includ totalitatea produselor 
și foloaselor aduse de plantele acvatice și palustre. Multe lacuri cu vegetaţie 
acvatică și palustră existau în prima jumătate a secolului trecut în văile Prutu-
lui, Nistrului, Răutului, Bâcului, Botnei, Ichelului și altor râuri mici. Suprafaţa 
totală a locurilor băltoase și mlăștinoase în 1960 constituia circa 26 mii ha. 



Această suprafaţă s-a redus în perioada anilor 1960‒1980 o dată cu efectuarea 
lucrărilor de desecare și ca rezultat al îndreptării albiilor râurilor mici. Circa 
60 specii de plante vasculare, acvatice și palustre sunt răspândite în bazinele 
acvatice din Moldova. Cele mai mari resurse vegetale prezintă resursele de 
stuf (Phragmites australis) și papură (Typha angustifolia, T. latifolia) 

4. Resurse genetice includ cele mai valoroase suprafeţe de păduri, pajiști 
și a., care sunt constituite din specii autohtone sau alohtone conservate in situ 
şi ex situ. Resursele genetice sunt acele fonduri de gene care au importanţă 
pentru prezent și pentru viitor. Resursele genetice forestiere includ cele mai 
valoroase suprafeţe de păduri pentru anumite categorii de condiţii staționare 
(Postolache 1999; Blada, Alexandrov, Postolache, Turoc, Doniţă, 2002). De 
aceea diapazonul resurselor genetice crește evident.

Impacturi naturale și antropice
Profesorul Gheorghe Postolache s-a pronunţat la multe conferinţe și 

simpozioane știinţifice în anii 1994, 1995, precum și în monografii (Posto-
lache 2012, 2017) privitor la impacturile naturale și antropice asupra vege-
taţiei pădurilor, vegetaţiei stepelor, pajiștilor de luncă, vegetaţiei acvatice și 
palustre.



– 27 –

ACTIVITATEA DE CERCETARE  
ÎN DOMENIUL FLOREI

                                                                               Dr. Veaceslav GHENDOV

Primele exicate colectate de Gheorghe Postolache care se păstrează 
în Herbarul Grădinii Botanice sunt cele colectate în anul 1966, în 

cadrul expediției de cartare a pădurilor în actualul teritoriu al Rezervației 
„Codrii”. În următorii ani Gh. Postolache a colectat ierbar în alte regiuni ale 
Republicii Moldova. Rezultatele cercetărilor florei anumitor suprafeţe, arii 
naturale protejate de Gh. Postolache sunt reflectate în 6 monografii colec-
tive, o monografie de un singur autor și peste 60 articole știinţifice. În ulti-
mii 20 ani Gh. Postolache a cercetat flora ariilor naturale protejate din toa-
te tipurile de vegetație. Gh. Postolache, A. Istrati (1991) în articolul Флора 
и растительность заказника Чумай pentru prima dată stabilește flora 
pajiștii „Ciumai” care include 422 specii de plante vasculare, atribuite la 230 
de genuri și 62 de familii. Cele mai multe specii revin familiilor: Asteraceae 
(74), Poaceae (42), Fabaceae (33), Lamiaceae (27), Rosaceae (27), Brasica-
ceae (18), Caryophilaceae (11), Liliaceae (13), Apiaceae (11), Rubiaceae (11). 
Au fost evidențiate 46 de specii de plante rare, dintre care 14 specii (Achil-
lea ochroleuca, Allium guttatum, Astragalus dasianthus, Bellevalia sarmatica, 
Chrysopogon ghryllus, Colchicum ancyrense, C. triphyllum, Eremogone ri-
gida, Gagea ucrainica, Gypsophila glomerata, Ornithogalum amphibollum, 
O. oreoides, Scorzonera mollis, Sternbergia colchiciflora, C. fominii, Crambe 
tatarica, Dianthus pallidiflorus, Ephedra distachya, Eremogone cephalotes, 
E. rigida, Gypsophila pallasii, Nepeta parviflora, Ornithogalum amphibo-
lum, O. oreoides, Stipa dasyphylla) sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova (2015).

În altă publicaţie, Постолаке și А.И. Истрати (1992) au stabilit că flora 
ariei protejate Bugeac include peste 273 de specii de plante vasculare, atri-
buite la 152 de genuri și 40 de familii. Au fost evidențiate 8 specii de arbuști: 
migdalul-pitic (Amygdalus nana), tăvăluga (Spirea crenata), caragana (Cara-
gana frutex, C. molis), porumbarul (Prunus spinosa), sângerul (Swida sangu-
inea, S. australis) și 4 specii de subarbuști: iarba-vântoasă (Kochia prostrata), 
jugărelul (Teucrium chamaedrys, T. polium), cimburelul (Thymus marschalli-
anus). În componența pajiștii au fost evidențiate 42 de specii de plante rare, 
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dintre care 19 specii (Achillea ochroleuca, Adonis volgensis, Allium inaequale, 
Astragalus pubiflorus, A. dasyanthus, Bellevalia sarmatica, Colchicum arena-
rium, C. fominii, Crambe tatarica, Dianthus pallidiflorus, Ephedra distachya, 
Eremogone cephalotes, E. rigida, Gypsophila pallasii, Nepeta parviflora, Or-
nithogalum amphibolum, O. oreoides, Stipa dasyphylla, Valeriana tuberosa) 
sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015).

Gh. Postolache (1994), în articolul Flora și vegetaţia Rezervaţiei „Vrănești” 
a stabilit că flora ariei protejate „Vrănești” include 164 de specii de plante vas-
culare. Cele mai multe specii aparțin familiilor: Asteraceae (28), Fabaceae 
(24), Poaceae (19), Lamiaceae (15). Pe teritoriul rezervației au fost înregistra-
te specii de plante: multianuale – 103, bianuale – 19, anuale – 18,3 specii de 
semiarbuști și 3 specii de arbuști. Au fost evidențiate 29 de specii de plante 
rare, dintre care 4 (Bellevalia sarmatica, Astragalus dasyanthus, Nepeta par-
viflora, Crambe tatarica) sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. 
Cuprinde multe specii caracteristice pajiștilor stepelor din părţile centrală 
și de est ale Europei. Din punct de vedere fitogeografic, 73 de specii aparţin 
elementului eurasiatic. Elementele pontice de diferite nuanțe alcătuiesc 49 de 
specii, cele europene – 31. Analiza ecologică a evidențiat că mezoxerofitele 
constituie 35%, xeromezofitele – 27%, iar xerofitele –25% din numărul total 
al speciilor de pe teren.

În monografia Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 4. Pajiști și 
monumente de arhitectură peisajeră (2017) profesorul Gh. Postolache carac-
terizează flora și vegetaţia altor arii naturale protejate. Pentru aria protejată 
„Pajiștea Dezghingea” Gh. Postolache (2017) indică 160 de specii de plante 
vasculare. Edificatorii comunităţilor vegetale sunt bărboasa (Bothriochloa 
ischaemum), păiușul (Festuca valesiaca), negara (Stipa lessingiana). Aici se 
află și multe alte specii caracteristice stepelor, cum ar fi: Teucrium polium, 
Salvia nutans, Euphorbia stepposa, Verbascum nigrum, Campanula sibirica, 
Centaurea orientalis, Crinitaria vilosa, Thymus marschalianus, Salvia nemo-
rosa, Trinia ucrainica, Phlomis pungens, Linum austriacum, Hypericum per-
foratum etc. În componența pajiștii Dezghingea au fost evidențiate 14 specii 
de plante rare: ruscuţă (Adonis vernalis), sparanghelul medicinal (Asparagus 
oficinalis), coșaciul-păros (Astragalus dasyanthus), imortela (Helichrysum 
arenarium), negara (Stipa lessingiana), zambila (Hyacinthealla leucophaea), 
șofrănelul (Crocus reticulates). Opt specii de plante rare: Adonis volgensis, 
Allium inaequale, Colchicum arenarium, Crambe tataria, Ephedra distachya, 
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Eremogone rigida, Nepeta parviflora, Ornithogalum oreoides sunt incluse în 
Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015). În monografia sus-numită este 
dată și flora ariei protejate Pajiștea Andriașevca Nouă. 

Gh. Postolache (1994; 1995) semnalează prezența a cca 800 de specii de 
plante vasculare pentru pajiștile de stepă. În componența pajiștilor de stepă 
Gh. Postolache (2017) a evidențiat 60 de specii de plante rare, dintre care 8 
specii amenințate la nivel european, iar 38 specii amenințate la nivel național 
(19 specii de plante critic periclitate și 19 specii de plante periclitate și vul-
nerabile, 17 specii de plante (Rindera umbellata, Crambe tataria, Eremogone 
cephalotes, E. rigida, Paronychia cephalotes, Gypsophila glomerata, Convol-
vulus cantabrica, C. lineatus, Astragalus dasyanthus, A. pubiflorus, Pulsatilla 
grandis, Sternbergia colchiciflora, Bellevalia sarmatica, Ornithogalum amphi-
bolum, O. oreoides, Colchicum fominii, Ephedra distachya), sunt incluse în 
Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015).

Date despre flora unor suprafeţe din lunci profesorul Gheorghe Posto-
lache a publicat în câteva monografii și articole. În monografia „Rezervaţia 
Prutul de Jos” (2012) indică circa 180 specii de plante de luncă, iar în mo-
nografia „Pădurea Domnească” (2017) indică peste 250 specii de plante de 
luncă. Gh. Postolache (2017) pentru Pajiștea Cubolta-Maramonovca indică 
96 specii de plante, pentru Pajiștea Căinari-Ceapaevca indică 102 specii de 
plante, pentru Pajiștea Buda 77 specii de plante, iar pentru Pajiștea Baraboi 
180 specii de plante vasculare. În luncile râurilor au fost evidențiate 14 specii 
de plante rare, dintre care 2 specii de plante (Angelica palustris și Carex seca-
lina) amenințate la nivel european și 12 specii amenințate la nivel național. 
Flora acvatică și palustră este la fel săracă și include 6 specii de plante rare 
amenințate la nivel european și 5 specii de plante amenințate la nivel național. 

În monografia „Rezervaţia Prutul de Jos” profesorul Gh. Postolache 
(2012) indică prezenţa a 20 specii de plante acvatice și 65 specii de plante 
palustre. Precizează componenţa florei din rezervaţie, precum că unele specii 
indicate anterior ca Epipactis palustris, Orchis palustris, Nymphaea candida, 
Stratiotes aloides nu au fost întâlnite, fapt cauzat, posibil, de anumite impac-
turi sau determinări necorecte a plantelor.

Profesorul Gh. Postolache despre flora unor arii protejate forestiere a 
publicat în 3 monografii și circa 20 articole. Pentru pădurile din Rezerva-
ţia „Pădurea Domnească” (2017) indică prezenţa a 250 specii de plante vas-
culare. Pentru ariile naturale protejate din fondul forestier Gh. Postolache  
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a evidențiat 7 specii amenințate la nivel european și 72 specii de plante 
amenințate la nivel național care sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova (2015). 43 specii de plante sunt atribuite la categoria specii de plan-
te critic periclitate, dintre acestea cele mai multe specii (24) se află în păduri 
de gorun, 14 specii în păduri de stejar-pufos, 13 specii de plante rare se află 
în păduri pe substraturi pietroase, 6 specii în păduri de fag, 4 specii în păduri 
de stejar pedunculat cu cireș și 3 specii în păduri de luncă. 48 specii de plante 
rare sunt atribuite la categoria de specii de plante periclitate și vulnerabile.

Așadar, rezultatele cercetărilor floristice a profesorului Gheorghe Posto-
lache au fost publicate în peste 20 articole cu conţinut despre flora anumitor 
teritorii, în special arii naturale protejate, în 5 monografii unde este autor și 
coautor și rezumate la conferinţe și simpozioane. Cercetări floristice unde 
este dat conspectul plantelor vasculare cu indicarea speciilor de plante (denu-
mirea, bioforma, înălțimea, răspândirea generală, răspândirea în rezervație, 
habitatul, categoria de raritate, indicele ecologic, perioada de înflorire) este 
dată lista completă a speciilor de plante, analiza taxonomică, formelor bio-
logice, ecologică, geoelementelor, indicii de temperatură, indicii de reacție a 
solului sunt date în monografiile: Gheorghe Postolache „Rezervația Pădurea 
Domnească” (2017); Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragoș Pos-
tolache, Constantin Cojan „Rezervația Prutul de Jos” (2012) și în capitolul 
Flora și Vegetația din monografia „Natura Rezervației Plaiul Fagului”, autori 
V. Chirtoacă, T. Izverschi, Gh. Postolache, (2005). Gh. Postolache (2015) este 
unul din autorii Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediţia 3. Este unul din 
autorii monografiei „Flora Basarabiei”, volumul 1 (2011). 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN DOMENIUL 
SILVICULTURII

                                                    Dr. hab. Petru CUZA, dr. Dumitru GALUPA 

Profesorul Gheorghe Postolache a adus o anumită contribuție la cer-
cetarea arborilor seculari, arboretelor, resurselor genetice forestiere; 

productivitatea biologică; carcasa forestieră și alte probleme cu caracter sil-
vic. În baza acestor cercetări a elaborat câteva concepții care reflectă trăsături 
generale ale unor clase de obiecte silvice distingându-se de alte noțiuni.

Arbori seculari
Gheorghe Postolache (2015) în monografia Ariile Naturale Protejate din 

Moldova. Volumul 2 Arbori seculari, a elaborat conceptul arbori seculari. 
A propus definiția: Arbori seculari sunt exemplare solitare sau grupuri mici 
izolate de arbori, impresionanți prin vârstă, dimensiuni, frumusețe, raritate 
sau prin faptul că au fost martorii unor evenimente istorice. În baza cercetării 
a 433 arbori seculari protejați de stat din 158 amplasamente a elaborat clasifi-
cări a acestora după anumite criterii. Au fost cercetate următoarele proprietăți 
ale arborilor seculari: înălțimea (metri), diametrul tulpinii și circumferința 
tulpinii (centimetri, ambele măsurate la înălțimea de 1,3 m – înălțimea piep-
tului), diametrul coroanei și înălțimea acesteia (metri), suprafața proiecției 
coroanei (metri pătrați), numărul de ramuri primare, numărul de ramuri 
uscate, starea de sănătate și vârsta (ani). De asemenea, sunt documentate 
impacturile naturale și antropice care afectează viața arborilor. În baza cer-
cetării arborilor seculari protejați de stat din Republica Moldova, a propus 
clasificarea arborilor seculari după următoarele criterii: 

 ● în funcție de proveniență: 
 ○ arbori autohtoni: fag, frasin, gorun, paltinul-de-câmp, părul, plop-

alb, plop-cenușiu, scoruș, stejar pedunculat, tei, ulm etc.
 ○ arbori alohtoni: alun turcesc, arborele pagodelor, brad de Caucaz, 

castan porcesc, cedru de California, dud, duglas verde, glădiță, maclura po-
miferă, molid înțepător, molid de Canada, pin moale, platan occidental, sâm-
bivină, soforă, stejar casatniefoliu etc. 

 ● în funcție de valoare:
 ○ arbori longevivi (cea mai cuprinzătoare categorie)
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 ○ arbori de dimensiuni impresionante
 ○ arbori ornamentali
 ○ arbori rari
 ● în funcție de starea de sănătate: 
 ○ arbori sănătoși 
 ○ arbori cu coroana parțial afectată de speciile însoțitoare
 ○ arbori cu coroana substanțial afectată de rupturi sau tăieri
 ○ arbori cu tulpina afectată
 ○ arbori doborâți de vânt sau uscați
 ● după valoarea conservativă: 
 ○ valoare redusă: arborii nu necesită măsuri speciale de conservare
 ○ valoare moderată: arborii solicită observări periodice
 ○ valoare mare: arborii necesită atenție deosebită și măsuri de protecție
 ○ valoare foarte mare: arborii necesită monitorizare permanentă și 

măsuri specifice de conservare.
După longevitate, în 2015 în Republica Moldova erau înregistrați 293 

de arbori protejați de stat cu vârsta mai mare de 100 de ani. Cel mai longeviv 
arbore este considerat stejarul pedunculat (Quercus robur) numit în cinstea 
Domnitorului Moldovei Stejarul lui Ștefan cel Mare din localitatea Cobâlea 
raionul Șoldănești care are o vârstă de circa 700 de ani. Stejarul pedunculat 
din apropierea satului Zahorna al aceluiași raion are vârsta de 385 de ani. Ste-
jarul pedunculat de la Schinoasa municipiul Chișinău, stejarul din Lipcani, 
stejarul de lângă Giurgiulești, raionul Cahul și stejarul de la marginea satului 
Pârâta, raionul Dubăsari, toți aproximativ au câte 350 de ani. Din alte specii 
se remarcă cei trei duzi (Morus alba, M.nigra) din Grădina Publică Ștefan cel 
Mare din Chișinău. 

După dimensiuni, arborii au fost apreciați după mai multe caracteris-
tici. Arborele cu cea mai mare coroană, de exemplu, este stejarul pedunculat 
de la Schinoasa, mun. Chișinău, cu diametrul coroanei de 32 m și suprafața 
proiecției de 804 m². Acest parametru dendrometric poate fi ușor măsurată 
circumferința trunchiului la 1,3 m (cbh). Astfel, în Moldova există 13 arbori 
cu cbh mai mare decât 500 cm:

1. 766,5 cm – stejarul din Cobâlea, raionul Șoldănești
2. 675 cm – stejarul de la marginea satului Pârâta, raionul Dubăsari
3. 633 cm – un stejar din apropierea satului Gura Bâcului, raionul Anenii Noi 
4. 600 cm – stejarul din satul Pârâta, raionul Dubăsari
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5. 580 cm – platanul din apropierea satului Păulești raionul Călărași 
6. 562 cm – stejarul din rezervația peisagistică Călărășeuca, raionul Ocnița 
7. 557 cm – stejarul din pădurea Galoci, raionul Criuleni
8. 553  cm – stejarul din rezervația peisagistică „Grădina Turcească”,  

raionul Ștefan Vodă 
9. 550 cm – stejarul din apropierea satului Zahorna, raionul Șoldănești
10. 540 cm – stejarul din pădurea Păruceni, raionul Nisporeni 
11. 536 cm – stejarul din or. Lipcani
12. 520 cm – un stejar de la mănăstirea Curchi, raionul Orhei 
13. 510 cm – un stejar din apropierea satului Micăuți, raionul Strășeni 

După valoarea ornamentală
Arborii ornamentali se caracterizează prin însușiri decorative astfel în-

cât trezesc admiraţia oamenilor. Gh. Postolache (2015) a identificat 11 arbori 
cu valoare ornamentală deosebită, ordonați descrescător: 

1. stejarul din apropierea satului Boldurești, raionul Nisporeni 
2. stejarul de la Schinoasa, municipiul Chișinău 
3. stejarul din Leova
4. cedrii de California din Grădina Publică din Chișinău 
5. stejarul de la marginea satului Pârâta, raionul Dubăsari 
6. un stejar din apropierea satului Micăuți, raionul Strășeni
7. stejarul de la marginea satului Zahorna, raionul Șoldănești
8. stejarul lui Ștefan Cel Mare din Cobâlea, raionul Șoldănești
9. stejarul din pădurea Morenii Noi, raionul Ungheni
10. un stejar din apropierea satului Gura Bâcului, raionul Anenii Noi
11. stejarul din apropierea satului Giurgiulești, raionul Cahul

Arborii rari
Arborii rari sunt cei care cresc în puține locuri, iar în unele cazuri sunt 

incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova. În Republica Moldova sunt 
protejate câteva astfel de exemplare: 

 ■ un scoruș la marginea cimitirului din or. Nisporeni
 ■ un pin moale într-o tabără de odihnă din apropierea or. Drochia
 ■ cinci exemplare de alun turcesc în același loc
 ■ două exemplare de maclură pomiferă în municipiul Chișinău
 ■ patru cedri de California din Chișinău 
 ■ un stejar castaneifoliu din pădurea Crocmaz.
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Arboret
Gh. Postolache (2008; 2017) a elaborat conceptul arboret. A propus de-

finiţia: Arboretul este stratul arborilor dintr-o pădure omogenă format din una 
sau din câteva populaţii de specii de aceeași sau de vârste diferite care cresc 
în condiţii staționare omogene. Arboretele la rândul lor au fost atribuite la 2 
categorii: 1) arboreturi constituite din specii autohtone (de fag, de gorun, de 
stejar pedunculat, de plop alb, de plop negru și de salcie albă) și 2) arboreturi 
constituite din specii alohtone (salcâm, arţar american, nuc etc.).

După provenienţă sunt arborete natural fundamentale, arborete deriva-
te și arborete artificiale. A propus definiţii pentru cele 3 categorii de arborete 
(Postolache, 2017):

Arborete natural fundamentale. La această categorie sunt atribuite ar-
boretele care s-au format și se dezvoltă fără intervenţii substanţiale ale omului 
și sunt constituite din specii (arbori) autohtone și formează compoziții în de-
plină corespundere cu specificul stațiunilor forestiere. În cazul Rezervaţiei „Pă-
durea Domnească” edificatorii: stejarul pedunculat, plopul alb, plopul negru, 
salcia (numărul de arbori sau volumul masei lemnoase) constituie nu mai 
puţin de 50% din arboret. Arboretele naturale fundamentale sunt separate 
după specia principală. Pot fi arborete de stejar pedunculat, de plop alb, de 
plop negru, de salcie albă. Sunt arborete constituite din două și trei specii 
principale: stejar pedunculat, plop alb și salcie (Postolache, 2017).

Arborete derivate. La categoria arborete derivate au fost atribuite arbo-
retele care sunt generate de factorii naturali, care au o compoziţie și o structu-
ră modificată ca rezultat al intervenţiei omului dar își păstrează elementele 
de bază ale arboretului natural fundamental. În aceste arborete proporția 
de participare (numărul de arbori sau volumul masei lemnoase) a speciilor 
principale (edificatorului) este mai mică de 40% din arboret. Așadar, arbo-
retele derivate apar ca rezultat al impacturilor naturale extremale (chiciură, 
secete sau antropice). După gradul de schimbare a compoziţiei și structurii  
sunt arborete parţial derivate care au suferit schimbări parțiale și arboreturi 
total derivate, în care specia principală constituie un procent mai mic decât 
10% din totalul celor din arboret. Ca rezultat al intervenţiei nechibzuite a 
omului ori al unor calamităţi naturale, în arboreturile derivate crește cota de 
participare a speciilor însoţitoare. În multe arboreturi total derivate predo-
mină speciile însoţitoare. În Rezervaţia „Pădurea Domnească” sunt arborete 
total derivate, în care domină jugastrul (Acer campestre), în alte arboreturi 
predomină arţarul american (Acer negundo).
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Arborete artificiale – sunt arborete instalate prin semănături sau plantații 
constituite din specii de arbori autohtone și alohtone. Preluând aceste definiţii, 
s-a elaborat un concept de cercetare a diversităţii arboreturilor în Ariile Na-
turale Protejate (Postolache, 2008).

În scopul evidenţierii diversităţii arboreturilor, într-un masiv de pădure, 
arie protejată etc., s-a purces la următorul mod (sistematic) de cercetare a lor.

1) S-au separat categoriile de arboreturi după provenienţă: - arborete natu-
ral fundamentale; arborete derivate, arborete total derivate și arborete artificiale.

2) s-au separat arboretele în descreștere după gradul de degradare, de la 
cele mai puţin degradate spre cele mai mult degradate (parţial derivate, total 
derivate).

3) s-au separat arboretele după productivitate, în ordine de descreștere, 
de la arborete de productivitate superioară, de productivitate mijlocie și ar-
borete de productivitate inferioară.

4) s-au separat arboretele după specia principală.
5) s-au separat arboretele după compoziţie, în ordine descrescătoare, de 

la arboretele pure 10GO; 9GO1FR; 8GO1FR1TE; 7GO1FR1TE1CA; 6GO-
2CA1FR1TE; 5GO3CA-2FR etc. la cele mixte.

6) s-au separat arboretele din cadrul fiecărei unităţi compoziţionale a 
arboretelor după vârstă, de la cele mai tinere spre cele mai bătrâne. 

În baza acestui concept se poate de determinat starea actuală și gradul 
de degradare a oricărui trup de pădure, arie protejată, ocol silvic și întreprin-
dere silvică.

Carcasa forestieră 
În anii 1981–1988, Gh. Postolache a cercetat compoziţia și structura 

perdelelor forestiere de protecţie din Moldova. A fost evidenţiat că la cre-
area perdelelor forestiere de protecţie în Moldova au fost folosite 14 specii 
de arbori autohtoni (stejar, gorun, frasin, tei, arţar de câmp, paltin, jugastru, 
glădiţă, salcie, ulm, plop alb, plop negru, scoruș) și 12 specii alohtone (sal-
câm, mesteacăn, ulm pitic, castan, nuc, arţar american, paltin de munte, plop 
canadian, dud, molid). Dintre speciile florei spontane la crearea perdelelor 
forestiere în cele mai multe suprafeţe a fost plantat paltinul de câmp și fra-
sinul, dintre speciile alohtone cele mai multe suprafeţe de perdele forestiere 
sunt create din nuc și salcâm. Pentru optimizarea creării perdelelor forestiere 
a fost propus de folosit legităţile fitocenotice evidenţiate în pădurile naturale. 
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Gh. Postolache a participat la elaborarea instrucţiunilor de proiectare a 
perdelelor forestiere pentru întreprinderile din Moldova (1987) precum și la 
elaborarea Recomandărilor și îndrumărilor privind combaterea secetei (1995). 

Gh. Postolache (1987, 1995) a elaborat recomandări de creare a planta-
ţiilor forestiere de-a lungul albiilor râurilor mici din Moldova folosind une-
le legităţi de formare și răspândire a fitocenozelor spontane. Folosind acest 
principiu  Gh. Postolache (1995) a elaborat recomandări de creare a comu-
nităţilor ierboase care a fost implementat la crearea microexpoziţiei de stepă 
în Grădina Botanică AȘM. 

În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate Recomandări de creare a 
perdelelor forestiere de protecţie în livezi în baza principiului de folosire a con-
veierului de înflorire a diferitor specii de arbori și arbuști pentru atragerea 
insectelor folositoare la procesul de polenizare și protecţie a livezii (Postola-
che, Lazu, 1990). 

Legităţile de formare și răspândire a asociaţiilor vegetale și tipurilor de 
păduri în Moldova au fost folosite la crearea expoziţiei Vegetaţia Moldovei 
(suprafaţa 15 ha) din Grădina Botanică din Chișinău în anii 1972–2018. 

În cadrul proiectului „Elaborarea procedeelor tehnologice de reconstrucţie 
și creare a perdelelor forestiere în scopul reducerii influenței negative a calami-
tăţilor naturale asupra plantelor de cultură în stepa Bălţi” în anii 2005–2007 
a fost analizată starea pădurilor, perdelelor forestiere și spaţiile verzi ca ele-
mente ale carcasei forestiere, elemente stabilizatoare în agrolandșaftul din 
Stepa Bălţi cu scop de optimizare a lor pentru reducerea activităţii calami-
tăţilor naturale în câmpurile agricole în comunele și satele din Stepa Bălţi 
(raioanele Glodeni, Râșcani, Drochia, Florești, Fălești și Sângerei). 

În urma cercetărilor au fost inventariate toate perdelele forestiere de 
protecţie, au fost stabilite suprafeţele actuale și minim necesare de păduri, de 
perdele forestiere de protecţie pentru fiecare comună și sat, din Stepa Bălţi 
(raioanele Glodeni, Râșcani, Drochia, Florești, Fălești și Sângerei). Au fost 
elaborate procedee tehnologice de restabilire a perdelelor forestiere de pro-
tecţie deteriorate și degradate cu scop de optimizare a lor pentru reducerea 
activităţii calamităţilor naturale.

Profesorul Gh. Postolache (2008) în baza acestor și a altor lucrări a ela-
borat conceptul carcasa forestieră și a propus noţiunea carcasa forestieră 
– include o totalitate de masive de păduri, tufărișuri, perdele forestiere de pro-
tecţie și spaţii verzi cu interes social (dintr-un anumit spaţiu geografic) unite 
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într-o reţea cu funcţii de moderare a calamităţilor naturale și de asigurare a 
stabilităţii teritoriului. A descris componenţii carcasei forestiere: pădurile, 
perdelele forestiere, tufărișurile, spaţiile verzi.

Carcasa forestieră a teritoriilor comunelor și satelor din stepa Bălţi re-
prezintă o reţea de masive (trupuri) de păduri, pâlcuri de tufărișuri, perdele 
forestiere de protecţie, spaţii verzi, pajiști. Aceste componente diferă după 
mărime, compoziţie, structură și caracterul de influenţă a lor asupra me-
diului înconjurător. În Stepa Bălţi au fost înregistrate 287 masive de păduri, 
dintre care 3 masive de păduri foarte mari, 3 masive de păduri mari, 20 ma-
sive de păduri mijlocii, 43 masive mici și 218 masive de păduri foarte mici. 
Suprafaţa totală a pădurilor este de 43262,2 ha ceea ce constituie 7,5 % din 
suprafaţa pământurilor stepei Bălţi. 

Pentru a avea o situaţie ecologică mai bună în câmpurile agricole din 
Stepa Bălţi au fost plantate 5136,3 ha perdele forestiere de protecţie, ceea ce 
constituie 0,8% din suprafaţa totală a pământurilor din Stepa Bălţi. La crearea 
perdelelor forestiere în Stepa Bălţi s-a folosit un sortiment din 21 specii de 
arbori și 7 specii de arbuști. Cele mai multe suprafeţe de perdele forestiere au 
fost plantate cu nuc (Juglans regia) (2336,9 ha), ceea ce constituie 51,7% din 
suprafaţa perdelelor forestiere de protecţie plantate. Multe suprafeţe de perdele 
forestiere au fost plantate cu salcâm (645,2 ha), ceea ce constituie 14,2%. Au 
fost create puţine suprafeţe cu perdele forestiere de stejar, de arţar, de ulm, de 
frasin, de mesteacăn, de plop, de vișin, de tei. Cota altor specii de arbori este 
mai puţin de 1% din suprafaţa perdelelor forestiere de protecţie. Pentru a avea 
o situaţie ecologică mai bună în Stepa Bălţi s-a propus de plantat 23565,6 ha 
păduri și 4645,7 ha perdele forestiere de protecţie. În sortimentul speciilor de 
arbori este necesar de mărit cota salcâmului, ulmului, stejarului și a paltinului. 

În urma tăierilor ilicite, multe perdele forestiere de protecţie au fost de-
teriorate. Au fost distruse complet circa 357 ha perdele forestiere în raionul 
Drochia și circa 22,7 ha perdele forestiere de protecţie în raionul Florești. 
Actualmente avem multe perdele forestiere degradate. Ponderea perdelelor 
forestiere foarte puţin afectate în raionul Drochia este de 24,3%, celor pu-
ţin afectate este de 23,7%. Ponderea perdelelor forestiere mediu și puternic 
afectate este neînsemnat. Estre foarte mare ponderea perdelelor forestiere 
foarte puternic afectate. Aproape peste tot în comunele și satele din raioanele 
Drochia și Florești nu s-au efectuat lucrări de îngrijire în perdelele forestiere.  
De aceea s-a redus funcţionalitatea perdelelor forestiere de protecţie. 
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În perdelele forestiere de protecţie puţin și mediu degradate au fost evidenţi-
ate posibilităţi de redresare a unor perdele forestiere de protecţie. S-a propus 
de folosit mlada care apare din cioturile copacilor tăiaţi pentru restabilirea 
copacilor din perdele forestiere de protecţie.

Resurse genetice forestiere.
Pe parcursul anilor 1995–2006, Gh. Postolache a fost coordonator 

național în Programul European de cercetare a resurselor genetice forestiere 
(EUFORGEN). 

În perioada anilor 1997–2002 a fost îndeplinit proiectul „Cercetarea re-
surselor genetice a pădurilor de foioase din sud-estul Europei” în colaborare 
cu savanţi din Bulgaria (acad. Al. Alexandrov), România (acad. N. Doniţă, 
dr. I. Blaga), Luxemburg (J. Husman), coordonat de International Plant Ge-
netic Resources Institute (Roma). În cadrul acestui proiect Gh. Postolache, a 
cercetat resurse genetice ale fagului (Fagus sylvatica), stejarului (Quercus ro-
bur), gorunului (Quercus petraea), stejarului pufos (Quercus pubescens), pal-
tinului (Acer pseudoplatanus), arţarului (Acer platanoides), jugastrului (Acer 
campestre). După o anumită metodă de selectare a suprafeţelor de păduri 
care includea explorarea, eșantionarea și clasificarea a fost selectat un anumit 
număr de suprafeţe cu păduri valoroase atribuite la 4 categorii de resurse 
genetice forestiere: arborete etalon, arborete cu diversitate intraspecifică în 
zona de contact, arborete preţioase din rezervaţii și arborete surse de seminţe 
(Postolache, 2000). 16 suprafeţe cu arborete etalon de gorun (Quercus pe-
traea) au fost propuse pentru a fi implementate ca arii protejate de stat. În 
baza cercetărilor efectuate a fost elaborată monografia Genetic resources of 
Fagus spp. in southeastern Europe autori J.Turok, A. Alexandrov, I. Blada, Gh. 
Postolache, I. Biris, N. Doniţă, V. Ganct, K. Genov și S. Lazu (2000). În cadrul 
acestui proiect au fost elaborate: Harta răspândirii fagului (Fagus sylvatica), 
Harta răspândirii gorunului (Quercus petraea), Harta răspândirii stejarului 
pedunculat (Quercus robur), Harta răspândirii stejarului pufos (Quercus pu-
bescens) în sud-estul Europei. 30 resurse genetice forestiere au fost incluse în 
rețeaua europeană a resurselor genetice forestiere. 

Litiera ‒ component al biogeocenozei
Gh. Postolache (1976) în monografia Лесная подстилка в круговороте 

веществ a emis conceptul litiera ca un component aparte al sistemului bi-
ogeocenotic. Litiera nu este component al fitocenozei și nici component al  
solului, dar totodată este în strânsă dependență de acești componenți.  
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În baza acestor postulate autorul propune următoarea definiție a litierei: un 
tip de litieră poate avea un set de trăsături care rezultă din formarea sa în 
cadrul unei anumite biogeocenoze (adică tip de pădure) sub influența procesu-
lui biogeocenotic. Diversitatea litierei depinde de compoziția arboretului. În 
arboretele mixte se formează litieră mozaică formată din suprafețe mici de 
litieră de stejar, carpen, tei etc. În astfel de suprafețe se formează anumite for-
me de litieră. Sub formă de șlitieră sunt contuturi mici de litieră cu character 
neuniform, care se formează în condițiile arboretelor mixte. 

Impacturi naturale și antropice
Profesorul Gh. Postolache în mai multe lucrări a scris despre impacturi 

naturale și antropice asupra pădurilor. În anul 1994 la Congresul I al Bo-
taniștilor din Republica Moldova în raportul Starea actuală și perspectivele 
ocrotirii vegetaţiei Republicii Moldova s-a pronunţat despre starea vegetaţiei și 
în special asupra pădurilor. La multe alte conferinţe și simpozioane a vorbit 
despre starea anumitor tipuri de păduri și a propus recomandări de îmbună-
tăţire a stării lor.

Pe parcursul istoriei pădurile au fost afectate de impacturi naturale și an-
tropice. În anii 1948–1953 s-a declanșat procesul de uscare a ulmului. În anii 
1972–1980 s-a declanșat procesul de uscare a stejarului pedunculat și a goru-
nului. Mai mult au avut de suferit pădurile din nordul Moldovei. S-a stabilit că 
procesul de uscare a cuprins arboretele degradate, de provenienţă din lăstari.

Gerurile timpurii din noiembrie 1993 și seceta din 1994 au afectat pădu-
rile de salcâm. Cele mai multe suprafeţe cu salcâm s-au uscat în pădurile din 
sudul Moldovei. În total procesul de uscare a salcâmului a cuprins 12 mii ha 
de păduri de salcâm (Postolache, Galupa 1995).

Poleiul din noiembrie 2000 a afectat 51 mii ha de păduri mai ales din 
nord-estul Moldovei. Au fost afectate pădurile din întreprinderile silvice So-
roca, Șoldănești, Orhei, Camenca, Râbniţa. Mai mult au fost afectate păduri-
le de la altitudini mari 250–400 m. În Întreprinderea pentru Silvicultură Șol-
dănești au fost afectate aproape 90% de păduri. Prejudiciul cauzat fondului 
forestier de la calamitatea din noiembrie 2000 a constituit circa 135,5 mln. 
lei. Gh. Postolache, P. Rotaru, I. Talmaci (2001) au elaborat Recomandări de 
efectuare a lucrărilor silvotehnice în pădurile afectate de polei.

În anumite suprafeţe de păduri au fost înregistrate incendii cauzate de 
tunet-fulger, care afectează tulpina și coronamentul arborilor la altitudini 
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mai mari. Au fost înregistrate cazuri când fulgerul a fărâmiţat complet arbori 
cu diametrul tulpinii de 80 cm și înălţimea 25 m.

În urma unor activităţi hidrotehnice care au fost efectuate fără cercetări 
știinţifice, au avut de suferit mari suprafeţe de păduri. În anul 1978 a fost 
construit barajul Costești-Stânca cu un volum de 1085 m de apă pe râul Prut. 
Ca rezultat al construcţiei barajului au fost stopate inundaţiile în aval de ba-
raj. Absenţa inundaţiilor pe parcursul a 40 ani a dus la schimbări esenţiale în 
ecosistemele forestiere și pajiștile situate mai ales în aval de baraj. În pădurile 
din Rezervaţia „Pădurea Domnească” s-a constatat faptul că au coborât ni-
velul apelor subterane. Ca rezultat al coborârii apelor subterane au avut loc 
schimbări esenţiale în compoziţia și structura ecosistemelor forestiere mai 
ales din Rezervaţia știinţifică „Pădurea Domnească” (suprafaţa 6032 ha) și 
tot atâtea suprafeţe cu pajiști din această regiune. Consecinţele acestui baraj 
asupra vegetaţiei sunt următoarele:

 ■ stejarul pedunculat (Quercus robur) cu arbori remarcabili (mândria 
rezervaţii) se usucă și sunt substituiţi de arborete derivate de jugastru. 

 ■ ca rezultat al destabilizării ecosistemelor de sălcii și de plop, aces-
te ecosisteme în mare parte sunt substituite și invadate de arţarul american 
(Acer negundo). 

 ■ își lărgesc aria de răspândire speciile ruderale (urzica, turiţa) care 
sunt străine ecosistemelor spontane. 

 ■ a scăzut productivitatea și a crescut vulnerabilitatea ecosistemelor 
din aval de baraj. 

Pentru ameliorarea situaţiei create în pădurile și pajiștile din aval de ba-
rajul Costești-Stânca s-a propus de organizat 2-3 inundaţii din contul apelor 
barajului Costești-Stânca. S-a propus ca în perioada de vegetaţie (mai-au-
gust) de eliberat anumite cantităţi de apă care vor umple gârlele cu apă din 
lunca Prutului și vor crea anumite rezerve de apă în ecosistemele forestiere 
și în pajiștile din luncă. 

În urma defrișării suprafeţelor de păduri, plantării unor suprafeţe cu 
arboreturi din specii alohtone și a altor activităţi umane, au avut loc schim-
bări esenţiale în compoziţia și structura comunităţilor vegetale din păduri. În 
perioada anilor 1950–2004, evoluţia suprafeţelor împădurite în multe cazuri 
a fost dictată de politica statului. 

În anii 1947–1970, în sectorul forestier la lucrările de împădurire spe-
ciile prioritare erau salcâmul și stejarul. În anii 1955–1970 în lucrările de 
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împădurire se dădea prioritate speciilor introducente, mai ales rășinoasele.
În anii 1975–1985 a avut loc majorarea culturilor de arbuști fructiferi 

în legătură cu Programul alimentar de stat care demara în acele vremuri. 
În această perioadă au fost defrișate anumite suprafeţe de păduri și plantate 
cu salcâm, rășinoase, arbori și arbuști fructiferi. În majoritatea cazurilor se 
plantau păduri fără a ţine cont de biologia speciilor și condiţiile staționare. 
Ca rezultat în marea lor majoritate s-au creat arborete mai inferioare decât 
arboretele autohtone. S-au format astfel multe suprafeţe cu arborete slab pro-
ductive, slab rezistente la condiţii climaterice extremale. Dar, este necesar de 
menţionat faptul important de ameliorare prin împădurire a acestor terenuri 
degradate, inapte pentru agricultură. 

În anul 2002 s-a încheiat primul ciclu al lucrărilor de amenajare a pădu-
rilor gestionate de Agenţia de Stat Moldsilva după sistemul European.

Actualmente regenerarea și extinderea pădurilor este una din principa-
lele sarcini ale sectorului forestier naţional. Regenerarea pădurilor din Repu-
blica Moldova se realizează pe trei căi: naturală, artificială și mixtă. În peri-
oada 1997–2002 regenerarea pădurilor în fondul forestier s-a asigurat pe o 
suprafaţă de 21394 ha. Din această suprafaţă, 5894 ha (27,6%) au fost planta-
te cu culturi silvice, 10872 ha (50,8%) au fost parcurse cu lucrări de ajutorare 
a regenerării naturale iar 4628 ha (21,6%) au rămas sub regenerare naturală.

Extinderea fondului forestier este prevăzută de Hotărârile Guvernului 
Republicii Moldova nr. 107 din 7 februarie 2001, Strategia dezvoltării durabile 
a sectorului forestier naţional multiple acorduri internaţionale la care face par-
te Republica Moldova (Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schim-
barea Climei, Convenţia pentru Combaterea Deșertificării etc.). În perioada 
postbelică suprafaţa fondului forestier a fost extinsă cu circa 200 mii ha.

În cazul ţării noastre crearea culturilor forestiere este calea posibilă de 
ameliorare/ refacere/ reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate, care au 
pierdut capacitatea de autoregenerare și de extindere a vegetaţie forestiere în 
terenurile degradate și inapte pentru agricultură.

Din măsurile pozitive în sectorul forestier sunt de menţionat urmă-
toarele:

 ■ s-a majorat suprafaţa fondului forestier; 
 ■ extinderea suprafeţelor de păduri a avut loc prin împăduriri efectuate 

pe terenuri impracticabile pentru agricultură, primite de la gospodăriile agricole. 
 ■ În ultimii ani are loc o creștere evidentă a suprafeţelor de cvercinee, 

care se datorează în mare măsură trecerii de la regimul crâng la regimul codru. 
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Din măsurile negative sunt de menţionat următoarele:
 ■ necesită o mai mare atenţie problemele de regenerare naturală în 

arboretele natural fundamentale. Deoarece arboretele natural fundamentale 
constituie un mic procent, în ele sunt concentrate principalele populaţii de 
plante rare inclusiv speciile de plante rare incluse în Cartea Roșie. Arboretele 
natural fundamentale necesită o mai strictă atenţie din partea silvicultorilor. 
Pentru a păstra genofondul din arboretele natural fundamentale trebuie de 
practicat mai larg regenerarea naturală în funcţie de anii cu fructificare a ste-
jarului. Este recomandat ca să fie limitată regenerarea artificială în arboretele 
natural fundamentale. 

Se vor efectua crearea de plantaţii din specii repede crescătoare în scopul 
asigurării mai bune a economiei și populaţiei cu masă lemnoasă. 

Efectuarea lucrărilor stringente de întreţinere și ameliorare a stării fon-
dului forestier cer costuri foarte mari, care în prezent nu sunt asigurate de la 
bugetul statului. Este tot mai evidentă contradicţia dintre sistemul de catego-
rii funcţionale, necesităţile societăţii și mecanismul de finanţare a silvicultu-
rii. Armonizarea și modernizarea acestor relaţii, fundamentarea știinţifică a 
lor, previziunea privind evoluţia lor în viitor, ar fi baza relaţiilor dintre silvi-
cultură și protecţia mediului înconjurător, precum și cu alte domenii.

Profesorul Gheorghe Postolache în anul 2014 a elaborat Recomandări 
privind ameliorarea stării arborilor seculari din Moldova, care au fost prezen-
tate la Ministerul Mediului pentru a fi implementate. Într-un capitol aparte 
face o analiză a impactelor naturale și antropice asupra arborilor seculari. În 
baza cercetărilor efectuate concluzionează că arborii ocrotiţi de stat din Re-
publica Moldova au fost afectaţi de mai multe impacte naturale și antropice. 
După starea de sănătate arborii ocrotiţi au fost grupați în 5 categorii.

Arborii sănătoși. La categoria de arbori sănătoși au fost atribuiți exem-
plare nevătămate, în bună stare, neafectați de boli. În majoritatea cazurilor 
arborii solitari sunt sănătoși și sunt amplasaţi în locuri bine luminate. Au fost 
atribuiți la categoria de arbori sănătoși arborii din 26 amplasamente. 

Arbori cu coroana afectată de speciile învecinate. Arborii din 45 amplasa-
mente au fost afectați de speciile învecinate (paltin de câmp, frasin, carpen, 
jugastru etc.). Speciile însoțitoare sunt tolerante la umbră și pătrunzând în 
coroana arborilor umbresc ramurile inferioare. Ultimele, neavând necesarul 
de lumină se usucă. Acest proces este bine exprimat la arborii de stejar pe-
dunculat (75,76) care au fost umbriți de molid. 



Arbori cu coroana substanţial afectată (rupturi). Arborii din 3 amplasa-
mente fag (36, 68), stejar pedunculat (25). Rupturi esenţiale au loc la arborii 
cu bifurcarea ramurilor de jos. În locul de bifurcare a ramurilor se adună 
apă și se creează un mediu favorabil pentru ciuperci și alţi vătămători care 
afectează lemnul. 

Arbori cu tulpina afectată. Dintre toate speciile de arbori cel mai frec-
vent este afectată tulpina părului (Pyrus piraster). S-a constatat că tulpinile la 
toți arborii de păr protejați de stat (16, 28, 63) sunt cu scorburi. 

Arbori doborâţi de vânt, uscaţi. Sunt doborâți de vânt în primul rând 
arborii afectați de vre-o boală, vătămați de ciuperci, cu scorburi în tulpină, 
arbori care sunt în stare precară, arbori stejar (85, 100, 112), gorun (93), plop 
alb (89), păr (101) au fost doborâți și s-au uscat.

La capitolul de impacturi antropice pot fi atribuite inscripţiile lăsate pe 
tulpinile copacilor, drumuri care trec pe sub coroana arborilor etc. La unii 
stejarii s-au constatat decojirea unor sectoare din tulpini. 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN DOMENIUL
CONSERVĂRII DIVERSITĂŢII PLANTELOR

                                                                                    Dr. Alexandru TELEUŢA

Conservarea diversităţii plantelor se efectuează prin două metode: 
conservarea in situ și ex situ. Conservarea in situ constă în menţine-

rea plantelor în habitatele lor naturale, în care s-au format și evoluat. Această 
metodă de conservare are avantaj că permite plantelor să-și formeze evoluţia, 
în condiţiile naturale în care s-au format și dezvoltat. În Republica Moldova 
conservarea in situ se efectuează prin Sistemul de arii naturale protejate. Pro-
fesorul Gheorghe Postolache a aplicat ambele metode în cercetarea conser-
vării diversităţii plantelor și a adus un anumit aport în acest domeniu. Prima 
lucrare știinţifică cu care a început activitatea de cercetare în conservarea 
in situ a diversităţii plantelor de Gheorghe Postolache este Леса северной 
Молдавии, их состояние и охрана prezentată în anul 1973 la o conferenţă 
știinţifică în or. Chișinău, raport despre starea pădurilor din Nordul Republi-
cii Moldova în special cele din ariile protejate Pădurea Rosoșeni și Landșaftul 
Fetești. Până în anul 2000 a mai publicat câteva articole despre diferite aspec-
te privitor la protecţia plantelor din cadrul unor arii protejate.

Din anul 1991 profesorul Gheorghe Postolache a început cercetări am-
ple de inventariere a florei și vegetaţiei din ariile naturale protejate. Primul 
articol din acest domeniu care este des citat și apreciat Г. Постолаке Флора 
и растительность заказника Чумай, în care autorul indică prezenţa a 420 
specii de plante vasculare în aria protejată de stepă Ciumai (Vinogradovca). 
În anul 1992 a publicat un alt articol Флора и растительность степноăо 
участка Буджяк, iar în anul 1994 a publicat articolul Flora și vegetaţia re-
zervaţiei „Vrănești”. În felul acesta  Gh. Postolache face inventarierea plan-
telor principalelor arii naturale protejate cu vegetaţie de stepă. Începând cu 
anul 2000 profesorul Gheorghe Postolache a iniţiat un proiect instituţional 
de cercetare a ariilor naturale protejate forestiere. A elaborat un concept de 
cercetare a ariilor naturale protejate, care include: diversitatea floristică, di-
versitatea fitocenotică, diversitatea arboretelor, impacte naturale și antropi-
ce, conservarea biodiversităţii și elaborarea recomandărilor de optimizare 
a biodiversităţii din cadrul ariei protejate. În cadrul acestui proiect au fost 
cercetate 5 rezervaţii naturale silvice: Leordoaia (89 ha), Scăfăreni (97 ha), 
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Voinova (192 ha) și un monument al naturii Hârjauca-Sipoteni (5,4 ha).  
A urmat al doilea proiect Cercetarea diversităţii floristice și fitocenotice a arii-
lor protejate din fondul forestier cu scopul elaborării recomandărilor de opti-
mizare a conservării biodiversităţii (2006‒2010). În cadrul acestui proiect au 
fost cercetate ariile naturale protejate La 33 de vaduri, Rudi Arionești, Rudi 
Gavan, Suta de Movile. 

În anul 2007 profesorul Gheorghe Postolache împreună cu Alexandru 
Ciubotaru, Alexandru Teleuță și alţi colaboratori știinţifici de la Grădina 
Botanică au elaborat monografia Lumea Vegetală a Moldovei. Volumul 4. 
Plante cu flori-III, Clasa Liliopsida, Subclasele Alismatidae, Liliidae, Arecidae. 
Editura Știinţa 2007. 181p. În monografie sunt descrise 164 specii de plante 
vasculare din cea de a doua clasă mare a acestuia, clasa Liliopsida, subclasele 
Alismatidae, Lilidae și Arecidae. În procesul selectării materialului s-a dat 
preferinţă speciilor dominante, edificatoare din comunităţile vegetale spon-
tane, ale Republicii Moldova, fiind prezentate inclusiv speciile de plante rare 
din această clasă. La începutul cărţii s-a făcut o caracterizare a clasei Liliopsi-
da la general și prezenţa acestei clase în Republica Moldova.  

În perioada 2009–2012, profesorul Gheorghe Postolache a elaborat îm-
preună cu alți specialiști proiectul „Fortificarea capacităților instituționale și a 
reprezentativității sistemului de arii protejate din Moldova”, finanțat de Fondul 
Global de Mediu (UNDP/GEF), încheiat cu A. O. „Protecția Biodiversității”. 
Coordonator de proiect Gh. Postolache. Scopul proiectului a fost reevaluarea 
și identificarea stării actuale a tuturor Ariilor Naturale Protejate din Republica 
Moldova. În urma procesului de reevaluare pentru prima dată s-a efectuat o 
reevaluare complexă a Sistemului de Arii Naturale Protejate din Republica 
Moldova. De asemenea, s-a evidențiat că suprafața totală a Ariilor Naturale 
Protejate din Republica Moldova ar putea fi de 196695,87 ha sau cu majo-
rare cu 1108,2 ha, ceea ce constituie 5,81% din teritoriul țării. S-a evidențiat 
compoziția floristică, elementele valoroase, s-au precizat hotarele tuturor Ari-
ilor Naturale Protejate și s-au elaborat hărțile în format GIS pentru acestea. 

În urma cercetărilor realizate, pentru prima dată s-a efectuat o reevalua-
re complexă a Sistemului de Arii Naturale Protejate din Republica Moldova. 
În baza cercetărilor efectuate Gheorghe Postolache a publicat peste 50 artico-
le despre ariile naturale protejate forestiere, din stepe, din lunci etc. 

În anul 2012 a fost publicată monografia Rezervaţia „Prutul de Jos”, autori 
Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragoș Postolache, Constantin Cojan.  
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În lucrarea Rezervaţia „Prutul de Jos” sunt descrise diversitatea florei, fau-
nei și vegetaţiei unei suprafeţe de mare valoare pentru conservarea biodi-
versităţii. Conspectul florei include 310 specii de plante vasculare. Se face 
și o succintă descriere a fiecărei specii a apartenenţei ecologice, geografice 
etc. Este dată o caracterizare fitosociologică a vegetaţiei și sunt descrise 40 
asociaţii vegetale. Dinamica multianuală și sezonieră, zonarea vegetaţiei 
constituie capitole aparte ale lucrării. După cercetările efectuate de către 
autori s-a constatat că diversitatea faunei însumează un număr de 40 de 
specii de mamifere, 192 de specii de păsări, 7 specii de reptile, 9 – de amfi-
bieni, 27 – de pești. Studiul s-a axat pe partajarea acestor animale pe grupe 
ecologice, în funcţie de habitatul pe care îl ocupă. Lucrarea a fost elaborată 
de un grup de botaniști și zoologi de la Grădina Botanică (Institut) și Insti-
tutul de Zoologie ale Academiei de Știinţe a Moldovei pe baza materialului 
acumulat prin cercetările știinţifice efectuate în ultimele decenii. Mono-
grafia este destinată cercetătorilor știinţifici din domeniile biologiei, ecolo-
giei, profesorilor, studenţilor, tuturor celor care se interesează de protecţia 
biodiversităţii.

În anul 2017 Gheorghe Postolache a publicat monografia Rezervaţia 
„Pădurea Domnească”. În monografia Rezervaţia „Pădurea Domnească” 
sunt expuse diversitatea florei, vegetaţiei și arboreturilor unei suprafeţe de 
mare valoare pentru conservarea biodiversităţii. Conspectul florei include 
660 specii de plante vasculare, dintre care 32 specii de plante rare. Este de-
scrisă succint fiecare specie de plante (denumirea, răspândirea generală și 
în rezervație, apartenenţa ecologică, geografică etc.). Comunitățile de plante 
din rezervație au fost atribuite la 65 de asociaţii vegetale. Sunt caracterizate 
comunitățile vegetale (compoziția, răspândirea etc.) ale fiecărei asociații ve-
getale. Pentru fiecare clasă, ordin, alianță și asociație vegetală sunt date spe-
ciile de plante caracteristice. Sunt descrise arboretele, este dată zonarea, harta 
vegetației și alte caracteristici ale rezervaţiei. Prezenta lucrare este destinată 
cercetătorilor știinţifici, specialiștilor în botanică, ecologie, studenţilor, tutu-
ror celor care se interesează de protecţia biodiversităţii.

Așadar s-a acumulat o bază de date despre ariile naturale protejate, drept 
consecinţă a lucrărilor de cercetare, în anul 2014 profesorul Gheorghe Pos-
tolache a iniţiat proiectul editorial „Editarea cărţii „Ariile naturale protejate 
din Moldova” – 4 volume, care a fost finanțat de Fondul Ecologic Naţional al 
Ministerului Mediului.
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În anul 2015 în cadrul acestui proiect profesorul Gheorghe Postolache 
a editat cartea Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 2. Arbori seculari. 
Editura Știinţa. 180 p. În volum au fost caracterizaţi 313 arbori seculari din 
150 amplasamente. Descrierea arborelui cuprinde: amplasarea, coordonate-
le, deţinătorul funciar, parametrii arborelui, importanţa, impacturilor natu-
rale și antropice, starea de sănătate, acţiunile propuse în sprijinul conservării 
și recomandări de ameliorare a stării arborilor seculari. În urma evaluării, 
135 de arbori seculari au fost apreciați drept arbori sănătoși, 167 – cu co-
roana parțial afectată de anumite impacturi naturale și antropice. Așadar, 
302 arbori atribuiți la aceste două categorii au fost validați și propuși pentru 
a fi incluși în Lista arborilor seculari protejați de stat. 71 de arbori din Lista 
arborilor seculari protejați de stat nu mai există, deoarece s-au uscat, au fost 
doborâți de vânt sau afectați de incendii. 56 au fost substanțial afectați de 
speciile însoțitoare sau de alte impacturi. Mulți sunt cu rupturi, pierzându-și 
din valoare și necorespunzând statutului de arbore secular, fapt care a pro-
vocat excluderea din Lista arborilor seculari protejați de stat. Prin urmare, 
pe parcursul ultimilor 40 ani au dispărut 71 de arbori seculari, iar 56 sunt 
substanțial afectați și mulți dintre ei ar putea să dispară. Am putea califica că 
fenomenul dispariției arborilor seculari are loc și în Republica Moldova, fapt 
care impune necesitatea de a întreprinde anumite măsuri în vederea optimi-
zării protecției acestor arbori. 

În ultimii ani au fost evidențiați 33 de arbori din 27 de amplasamente, 
care se deosebesc prin vârstă, dimensiuni, frumuseţe, raritate. În anul 2018, 
33 de arborii seculari evidențiați au fost propuși pentru a fi incluși în Lista 
arborilor seculari protejați de stat.

În funcţie de valoare, arborii seculari au fost împărţiţi în 4 categorii: 
arbori longevivi, arbori de dimensiuni impresionante, arbori ornamentali 
și arbori rari. Cei mai mulți arbori au fost atribuiți la categoria de arbori 
longevivi, care au vârsta de peste 100 de ani. 20 de arbori seculari: Stejarul 
din s. Cobâlea, stejarul de la Schinoasa (mun. Chișinău), stejarul din apro-
pierea s. Boldurești, stejarul din or. Leova, stejarul de la marginea s. Pârâta 
(Dubăsari), stejarul din apropierea s. Gura Bâcului, stejarul din s. Pârâta, 
stejarul din apropierea s. Micăuți, stejarul din Rez. „Călărășeuca”, stejarul din 
pădurea Galoci, stejarul din apropierea s. Zahorna (Șoldănești), stejarul din 
or. Lipcani (Briceni), stejarul de la mănăstirea Curchi (Orhei), stejarul din 
apropierea s. Morenii Noi (Ungheni), stejarul din apropierea s. Giurgiulești 
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(Cahul), stejarul din pădurea Petrușeni (Râșcani), stejarul din Rez. „Grădina 
Turcească” (Ștefan-Vodă), frasinul din s. Vărzăreștii Noi (Călărași), platanul 
din apropierea s. Păulești (Călărași), au fost atribuiți la categoria de arbori 
care posedă o valoare europeană, iar restul – la cei de valoare națională. Car-
tea este ilustrată cu fotografii color originale, hărţi, tabele. Monografia a fost 
înalt apreciată de către Victor Giurgiu academician al Academiei Române.

În anul 2016 a fost editată cartea Anatolie David, Viorica Pascari, Igor 
Nicoara, Adam Begu, Maria Sandu, Andrei Ursu, Gheorghe Postolache.  
Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 3. Monumente ale naturii geologi-
ce, paleontologice, hidrologice, pedologice. Editura Știinţa 176 p. Coordonator 
al proiectului editorial Gh. Postolache. El este și autor al articolului de fond 
cu care începe cartea Sistemul de arii naturale protejate din Moldova. În lu-
crare sunt descrise 110 Arii naturale protejate, dintre care 70 Arii naturale 
protejate Geologice și Paleontologice, 27 Arii naturale protejate Hidrologice 
și 13 Arii naturale protejate Pedologice. Este dată compoziția, structura și 
starea actuală. Volumul cuprinde informație științifică acumulată de către 
specialiști în domeniu pe parcursul a mai multor ani. 

În anul 2017 a fost editată cartea Gheorghe Postolache, Vasile Bucățel, 
Ștefan Lazu, Alexandru Teleuță, Aliona Miron Ariile Naturale Protejate din 
Moldova. Vol. 4. Pajiști și Monumente de arhitectură peisajeră. Editura Știinţa 
180 p. Coordonator al proiectului editorial Gh. Postolache. Cartea include 
descrierea a 60 de arii protejate și 6 suprafeţe propuse pentru a fi ocrotite de 
stat, dintre care 8 sunt pajiști de stepă, 24 pajiști de luncă, 3 grădini botanice, 
21 monumente de arhitectură peisajeră, 5 zone umede, 2 sisteme forestiere 
de protecţie, Landșaftul Suta de Movile și Grădina Zoologică din Chișinău. 
Pentru fiecare arie protejată s-au prezentat amplasarea, coordonatele, supra-
faţa, deţinătorul funciar, descrierea sitului (arboretele, flora, vegetaţia), spe-
ciile și habitatele ameninţate, valoarea conservativă, acţiuni în sprijinul con-
servării și recomandări. Pentru aprecierea stării actuale a conservării in situ 
a speciilor de plante în pajiștile din stepe și din luncile Republicii Moldova, 
a elaborat Lista naţională pentru speciile de plante ameninţate la nivel global, 
european și naţional, recomandate pentru conservare în documente interna-
ţionale de referinţă: Lista Roșie Globală (GRL) – IUCN; Lista Roșie Europeană 
(ERL) Directiva Habitate (HD); Convenţia de la Berna (BC);

Monografia Ariile naturale protejate din Moldova. Vol. 3, Rezervații na-
turale silvice, autori Gheorghe Postolache, Ștefan Lazu, include informație 
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științifică despre 90 arii naturale protejate forestiere. Sunt caracterizate 2 arii 
naturale protejate de fag, 33 arii naturale protejate cu păduri de gorun, 8 arii 
naturale protejate cu păduri de stejar pedunculat cu cireș, 16 arii naturale 
protejate cu păduri de stejar pufos, 21 rezervaţii peisagistice cu păduri pe 
substraturi pietroase și 10 arii naturale protejate cu păduri de luncă. Ariile 
naturale protejate au fost descrise și cuprind informaţie despre amplasare, 
caracterizarea sitului, diversitatea arboretelor, floristică, fitocenotică, specii 
și habitate amenințate, valoarea conservativă și recomandări de îmbunătățire 
a stării lor.

Pentru aprecierea stării actuale a conservării in situ a speciilor de plan-
te în ariile naturale protejate forestiere din Republica Moldova, profesorul 
Gheorghe Postolache a alcătuit Lista naţională pentru speciile de plante din 
păduri ameninţate la nivel global, european și național recomandate pentru 
conservare în documente internaţionale și naţionale de referinţă:

– Lista Roșie Globală GRL (IUCN)
– Lista Roșie Europeană - ERL,
– Directiva Habitate - HD,
– Convenţia de la Berna - BC,
– Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015) - CRRM.
Au fost delimitate 4 categorii de taxoni ale celor mai ameninţate specii la 

nivel global, european și național:
Ai – Arii populate de specii global ameninţate
Se iau în consideraţie speciile de plante incluse în Lista Roșie Globală;
Aii – Arii populate de specii european ameninţate
Se iau în considerare speciile de plantele incluse în Directiva Habitate-

Anexele IIb &IV b, Convenţia de la Berna –App. 1
Aiii – Arii populate de specii naționale [Critic periclitate] și ameninţate
Se iau în considerare speciile de plante incluse în Cartea Roșie a Repu-

blicii Moldova cu statut de Critic periclitate Critically Endangered (CR)] și 
ameninţate, care nu se regăsesc în categoriile Ai și Aii.

Aiv-Arii populate de specii naționale periclitate și vulnerabile ame-
ninţate

Se iau în considerare speciile de plante incluse în Cartea Roșie a Repu-
blicii Moldova cu statut de specie periclitată [Endagered(EN)] și vulnerabilă 
[Vulnerabile(VU)], ameninţate și care nu se regăsesc în categoriile Ai, Aii și 
Aiii. 
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În fondul forestier au fost evidențiate 7 specii amenințate la nivel 
European și 72 specii de plante amenințate la nivel național care sunt incluse 
în Cartea Roșie a Republicii Moldova. 43 specii de plante sunt atribuite la 
categoria specii de plante critic periclitate, dintre acestea cele mai multe 
specii (24) se află în păduri de gorun, 14 specii în păduri de stejar pufos, 
13 specii de plante rare se află în păduri pe substraturi pietroase, 6 specii în 
păduri de fag, 4 specii în păduri de stejar pedunculat cu cireș și 3 specii în 
păduri de luncă. 48 specii de plante rare sunt atribuite la categoria de specii 
de plante periclitate și vulnerabile.

Aşadar, profesorul Gheorghe Postolache publicând monografiile Ariile 
Naturale Protejate din Moldova în 4 volume, monografia „Rezervaţia „Pru-
tul de Jos”, monografia „Rezervaţia Pădurea Domnească” şi un număr mare 
de articole a scos din anonimat ariile natural protejate şi a pus la dispoziţie 
un mare volum de informaţie despre conservarea in situ la tot Sistemul de 
Arii Naturale Protejate din Republica Moldova. Coordonator şi îndeplinitor 
a multor din aceste lucrări a fost efectuat de către profesorul Gheorghe Pos-
tolache.

Conservarea „ex situ” înseamnă conservarea diversității plantelor în 
afara habitatelor naturale şi se realizează prin aducerea plantelor în grădini 
botanice, arborete ș.a., care se aplica pentru speciile rare mai ales celor care 
sunt ameninţate în habitatele lor naturale. Pentru conservarea „ex situ” a 
diversităţii plantelor în Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubota-
ru” (Institut) a fost alocat un teritoriu cu suprafaţa de 15 ha. Începând cu 
anul 1970 de la lucrările de pregătire a terenului pentru plantări şi până în 
prezent profesorul Gheorghe Postolache a organizat şi participat la elabora-
rea Expoziţiei Vegetaţia Moldovei pentru conservarea „ex situ” a diversităţii 
plantelor. 

Actualmente Expoziţia Vegetaţia Moldovei include 12 microexpoziţii 
forestiere, 1 microexpoziţie de stepă şi 2 microexpoziţii cu pajişti mezofile de 
luncă şi 1 microexpoziție cu vegetaţie acvatică şi palustră. Pe parcursul a 46 
ani (1972‒2018) au fost efectuate lucrări de mobilizare a genofondului şi de 
creare a microexpoziţiilor. Genofondul mobilizat include 450 specii de plante 
vasculare, dintre care 30 specii de arbori, 20 specii de arbuşti şi peste 400 spe-
cii de plante ierboase. În acest teritoriu este asigurată conservarea ex situ a 
circa 50 specii de plante rare. Rezultatele elaborării Expoziţiei Vegetaţia Mol-
dovei în Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” de la primele 
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plantări (anul 1972) până în prezent sunt oglindite în monografia Postolache 
Gheorghe Expoziţia Vegetaţia Moldovei din Grădina Botanică AŞM (2010). 
În această carte profesorul Postolache propune noţiunea microexpoziţie, care 
include  prezentarea unui tip de comunitate vegetală (tip de pădure) creat pe 
o anumită suprafaţă cu scopul de a pune în lumină caracteristicile şi specificul 
acestuia (compoziţia, structura etc.) în condiţii spontane.

Microexpoziţiile au fost create după principiul ecologo-fitocenotic. Ca 
model de creare a fiecărei microexpoziţii s-au luat tipurile de păduri, comu-
nităţile de stepă, de luncă etc. din natura Moldovei.

Profesorul cercetător Gheorghe Postolache a participat la elaborarea 
Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 
2015‒2020, precum și la Strategia Naţională și Planul de Acţiune în domeniul 
Conservării Diversităţii Biologice anterioare (2001). 

A participat la elaborarea mai multor Rapoarte Naţionale și Strategii cu 
privire la diversitatea biologică, dintre care prezentăm unele:

Republica Moldova: Primul Raport Naţional cu privire la diversitatea 
biologică /Alexandru Teleuţă, Arcadie Capcelea, ......Gheorghe Postolache, 
[et.al.]; Min. Mediului și Amenajării Teritoriului al Rep. Moldova. - Știinţa, 
2000.- 68p. ISBN 9975-67-167-5.

Strategia Naţională și Planul de acţiune în domeniul conservării diversi-
tăţii biologice / A.Teleuţă, Arcadie Capcelea …Gheorghe Postolache [et.al.]; 
Min. Mediului și Amenajării Teritoriului al Rep. Moldova.- Știinţa, 2000.-
105 p.

Raportului V Naţional al Republicii Moldova cu privire la Diversitatea 
Biologică/ Alexandru Teleuță, Michael R. Appleton.... Gheorghe Postolache. 
2014-72 p. 

Gheorghe Postolache a participat la elaborarea și a altor Strategii și Ra-
poarte Naţionale cât privește conservarea diversităţii biologice în Republica 
Moldova. 
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ACTIVITATEA ÎN ELABORAREA EXPOZIŢIEI 
VEGETAŢIA MOLDOVEI

Dr. Ștefan LAZU, dr. Ion ROȘCA

Conform planului general de construcţie a Grădinii Botanice a Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei, pentru crearea Expoziţiei Vegetaţia 

Moldovei a fost alocat un teren cu suprafaţa de 15 ha. Profesorul Gheor-
ghe Postolache a fost încadrat în lucrările de construcţie a Expoziţiei de la 
început, din anul 1970. Mai întâi s-a încadrat în lucrările de proiectare și 
de pregătire a terenului. În etapa de proiectare a analizat condiţiile de re-
lief, adâncimea apelor subterane, solurile ș.a. a terenului destinat pentru 
elaborarea Expoziţiei Vegetaţia Moldovei. Având cunoștinţe despre lo-
calizarea anumitor tipuri de păduri în natura Republicii Moldova, ecosis-
teme de stepă, de luncă a elaborat planul de amplasare și a alcătuit harta 
distribuţiei în teren a microexpoziţiilor. În distribuirea microexpoziţiilor 
în teren s-a condus de condiţiile de relief, altitudine, expoziţia versantu-
lui, gradul de înclinare a versantului, sol, roci etc. În planul de elabora-
re a Expoziţiei Vegetaţia Moldovei cea mai mare parte a teritoriului a fost 
alocată sectoarelor cu vegetaţie forestieră și puţine suprafeţe pentru vege-
taţie de stepă, de luncă, precum și sector cu vegetaţie acvatică și palustră. 
Pentru vegetaţia forestieră s-au alocat 12 suprafeţe numite mai târziu mi-
croexpoziţii (tipuri de păduri) mai larg răspândite în Republica Moldova.  
A stăruit ca hotarul între fiecare microexpoziţie să fie drumurile.

Profesorul Gh. Postolache a coordonat și organizat lucrările de pro-
curare a materialului săditor (puiet de arbori, arbuști, ierburi, semin-
ţe ș.a.). Primele plantări a stejarului pedunculat au fost efectuate în pri-
măvara anului 1972. La lucrările de plantare a arborilor și arbuștilor au 
fost folosite metode cunoscute în silvicultură și în construcţia grădini-
lor botanice. S-a avut grijă ca toate plantările să fie efectuate în stil nere-
gulat. În microexpoziţiile forestiere mai întâi s-au plantat speciile edifica-
toare: stejarul pedunculat, fagul, gorunul și stejarul pufos. Peste 3-4 ani  
s-au plantat speciile însoţitoare teiul, paltinul de câmp, paltinul de munte, 
jugastru, frasinul, cireșul ș.a. Marea majoritate a arborilor și arbuștilor au 
fost aduși din ecosistemele respective celor planificate. Plantele ierboase au 
fost incluse la momentul de încheiere a coronamentului. Porţiuni de pământ 
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(brazde cu plante ierboase au fost recoltate din ocoalele silvice Briceni, Dur-
lești, Scoreni, Căpriana ș.a. S-a străduit ca materialul colectat să corespundă 
tipului de pădure planificat. Această metodă a fost folosită și la crearea unei 
suprafeţe cu vegetaţie de stepă. Au fost aduse brazde de pământ cu ţelină de 
stepă din suprafeţe cu vegetaţie de stepă din sudul Moldovei și dintr-o supra-
faţă cu stepă înţelenită din apropiere de localitatea Vatra.

Timp de 46 ani (1972–2018) au fost efectuate lucrări de mobilizare a ge-
nofondului și de creare a microexpoziţiilor. Pe toată această perioadă de ani 
în cadrul microexpoziţiilor forestiere au fost plantaţi peste 20 mii arbori și 
12 mii arbuști. Pentru crearea expoziţiei Vegetaţia Moldovei a fost mobilizat 
genofond autohton a 32 specii de arbori, 18 specii de arbuști și 400 specii de 
plante ierboase. În procesul lucrărilor de îngrijire au fost extrași peste 4 mii 
arbori (arbori uscaţi, rămași în creștere, invazivi etc.). În urma acestor lucrări 
au fost create 12 microexpoziţii cu vegetaţie forestieră, o microexpoziţie cu 
vegetaţie de stepă și o microexpoziţie cu vegetaţie de luncă. Au fost creare 
câteva microexpoziţii cu vegetaţie acvatică și palustră. Actualmente în ex-
poziţia Vegetaţia Moldovei sunt peste 12 mii arbori, iar la aceste lucrări de 
unicat a participat  și au fost coordonate sub bagheta profesorului cu renume 
național și internațional Gheorghe Postolache. 

Expoziţia Vegetaţia Moldovei este creată cu scopul de conservare ex-situ 
a speciilor de plante rare, care sunt în pericol de dispariţie din teritoriul Mol-
dovei. Această expoziţie este folosită în scopuri didactice. Aici au loc lucrări 
practice cu studenţii de la facultăţile de biologie, silvicultură, farmaceutică a 
diferitor universităţi, acreditate din Republica Moldova, precum și sunt efec-
tuate  excursii pentru un grup țintă foarte larg. 

Rezultatele lucrărilor efectuate la elaborarea Expoziţiei Vegetaţia Mol-
dovei sunt descrise de profesorul Gheorghe Postolache în monografia sa: 
„Expoziţia Vegetaţia Moldovei din Grădina Botanică AȘM” (2010).
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PROIECTE

Dr. hab. Gheorghe POSTOLACHE

Pe parcursul activităţii știinţifice profesorul Gheorghe Postolache a 
fost conducător a 33 proiecte, dintre care 8 proiecte instituţionale, 

18 proiecte de grant și 7 proiecte editoriale. A participat prin cumul în alte 
proiecte. La elaborarea proiectelor au participat Șt. Lazu, V. Chirtoacă, Alio-
na Miron, Victoria Covali, Gh. Titica, Alina Pavliuc, L. Talmaci ș.a.

Proiecte instituţionale
1. Proiectul Разработать оптимальные варианты конструкций  

лесных полос с цельи создания высокопродуктивных агробиоценозов  
и передать их для внедрения Министерству Лесного хозяйства  
МССР (Выполнено по Постановления СММССР от 20.07.1981. N 260-).  
1982–1984. Proiectul a fost îndeplinit de colaboratorii Laboratorului de fi-
tocenologie din Grădina Botanică în colaborare cu Institutul de Zoologie și 
Fiziologie al Academiei de Știinţe a Moldovei. Proiectul a fost îndeplinit în 
cadrul Programului Adaptarea. Cercetările au fost efectuate cu scopul de a 
evidenţia starea actuală a perdelelor forestiere de protecţie (compoziţia flo-
ristică, faunistică, construcţia etc.), pentru elaborarea unor recomandări de 
creare a unor perdele forestiere de protecţie cu compoziţie și structură mai 
optimală care ar ameliora starea în câmpurile agricole. În baza cercetărilor 
efectuate a fost stabilit că compoziţia floristică a perdelelor forestiere de pro-
tecţie include 32 specii de arbori și arbuști, peste 300 specii de nevertebrate, 
76 specii de păsări, 21 specii de mamifere și 5 specii de amfibieni și reptile. 
S-a stabilit că compoziţia faunistică este mai redusă în perdelele forestiere de 
salcâm și mai bogată este în perdelele forestiere mixte din mai multe specii 
de arbori și arbuști. Starea actuală a perdelelor forestiere este nesatisfăcătoa-
re. Sunt într-o stare degradată din pricina unor scheme nereușite și din pri-
cina gestionării nechibzuite a lor. S-a recomandat că la crearea noilor perdele 
forestiere la selectarea sortimentului de avut în vedere biologia speciilor și 
condiţiile habitatului unde se plantează. S-a recomandat ca principala specie 
în crearea perdelelor forestiere de protecţie trebuie să fie stejarul peduncu-
lat și gorunul. S-a propus un concept de creare a unor perdele forestiere de 
protecţie pentru livezi, din specii de plante care ar fi loc de atracţie a faunei 
folositoare.   
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2. Proiectul: Cercetarea pădurilor din lunca inundată a râurilor mici 
din Republica Moldova şi elaborarea recomandărilor în vederea ocrotirii, 
reconstrucţiei şi formării noilor plantaţii forestiere. 1991‒1996. A fost cercetată 
componenţa şi structura pădurilor de luncă (zăvoaielor) şi pajiştilor din 
luncile râului Prut şi fluviului Nistru din Republica Moldova cu scop de a 
aprecia starea actuală a lor. În urma cercetărilor efectuate au fost evidenţiate 
tendinţele care au loc în pădurile de luncă (substituirea speciilor autohtone 
şi apariţia speciilor alohtone cum ar fi invazia arţarului american (Acer ne-
gundo), defrişarea pădurilor autohtone şi plantarea cu specii de plante ne-
caracteristice stațiunilor din luncile râului Prut şi fluviului Nistru. Au fost 
evidenţiate 22 suprafeţe cu vegetaţie preţioasă printre care şi Mlaştina Togai 
care au fost propuse pentru a fi protejate de către stat.

3. Proiectul: Cercetarea vegetaţiei din luncile râurilor mici cu scop de ela-
borare a recomandărilor pentru evidenţierea unor suprafeţe valoroase pentru 
a fi recomandate de a fi ocrotite de către stat. 1997‒2000.

În văile râurilor mici s-a constatat legitatea de schimbare a vegetaţiei şi a 
solurilor în direcţia de la izvor spre gura râurilor. Această legitate se constată 
în repartizarea comunităţilor vegetale (de la comunităţile vegetale de luncă 
propriu-zise din cursul superior şi cel mijlociu spre comunităţile halofite la 
partea mijlocie și inferioară până în apropiere de gura râurilor.

Comunităţile vegetale răspândite în văile râurilor mici pot fi clasate în 
trei grupuri: 

- râurile mici din nordul Moldovei (predomină comunităţile pajiștilor 
de luncă propriu-zisă);

- râurile mici din Centrul Moldovei (pe cursul lor superior și mediu 
predomină comunităţile de sălcișuri și pajiștile de luncă propriu-zisă, în cel 
mijlociu - pajiștile de luncă halofită - în partea inferioară pajiști de luncă 
propriu zise;

- râurile mici cu vegetaţie halofilă Camenca, Ustia, Gârla Mare, Ialpug, 
Cahul. 

În urma cercetărilor a fost evidenţiat impactul lucrărilor hidrotehnice 
efectuate în anii 1960–1970 neargumentat știinţific de adâncire și de îndrep-
tare a albiilor râurilor mici. Au fost evidenţiate suprafeţe valoroase și propuse 
pentru a fi protejate de către stat.

4. Proiectul: Cercetarea diversităţii fitocenotice a rezervaţiilor natura-
le (silvice) și a monumentelor naturii din Republica Moldova cu scopul de a  
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elabora recomandări de optimizare a conservării biodiversităţii. 2001‒2005. Pe 
parcursul anilor 2001‒2005 a fost cercetată compoziţia arboretelor, florei și 
vegetaţiei a 34 arii naturale protejate dintre care 25 rezervaţii naturale silvice: 
Pădurea Sadova, Pădurea Leordoaia, Pădurea Scăfăreni, Pădurea Rosoșeni, 
Pădurea Ocniţa, Pădurea Mestecăniș, Pădurea Climăuţi, Pădurea Voinova, 
Pădurea Baurci, Pădurea Ciobalaccia, Pădurea Liceul Bolgrad, Pădurea Va-
dul-lui-Isac, Pădurea Flămânda, Pădurea Sărata Galbenă, Pădurea Vila Cara-
cui, Pădurea Sărata Răzești, Pădurea Hârtopul Moisei, Pădurea Ostianovca, 
Pădurea Misilindra, Pădurea Cobâleni, Pădurea Vâșcăuţi, Pădurea Roșcani, 
Pădurea Condriţa, Pădurea Malcoci-Condriţa, Pădurea Cobac; 2 rezervaţii 
peisagistice Codrii Tigheci, Pădurea Chioselia și 7 monumente ale naturii 
Pădurea Hârjauca-Sipoteni, Pădurea Cărăcușeni, Pădurea Lipnic, Pădurea 
Borceag, Pădurea Câietu, Pădurea Schinoasa, Pădurea Bălţata. În rezultatul 
cercetărilor efectuate a fost evidenţiată compoziţia floristică, fitocenotică și 
arboretelor a fiecărei arii naturale protejate. Sunt evidenţiate speciile de plan-
te rare și cele incluse în Cartea Roșie.

5. Proiectul: Cercetarea diversităţii floristice și fitocenotice a ariilor na-
turale protejate din fondul forestier al Republicii Moldova cu scopul elaborării 
recomandărilor de optimizare a conservării diversităţii plantelor (2006‒2010). 
A fost elaborat un concept de cercetare a ariilor naturale protejate care cu-
prinde diversitatea floristică, diversitatea fitocenotică, diversitatea arbore-
telor, impacturi naturale și antropice, conservarea diversităţii plantelor și 
recomandări de optimizare a diversităţii plantelor din cadrul ariilor natu-
rale protejate. În baza acestui concept pe parcursul anilor 2006‒2010 a fost 
cercetată compoziţia floristică, fitocenotică și a arboretelor a 32 arii naturale 
protejate forestiere: Pădurea Cernoleuca, Pădurea Călinești Mici, Pădurea 
Pociumbeni, Pădurea Stânca, Pădurea Lucăceni, Pădurea Saptebani, Pădurea 
Rădoaia, Pădurea Zăbriceni, Pădurea Băxani, Pădurea Cuhurești, Pădurea 
Hligeni, Pădurea Telenești, Pădurea Logănești, Pădurea Ţigănești, Pădurea 
Temeleuţi, Pădurea Căbăiești- Pârjolteni, Pădurea Dolna, Pajiștea Cantemir, 
Pajiștea Antonești, Ecosistemul Lebăda Albă, Pădurea Trebujeni, Rezervaţia 
peisagistică Poiana-Curătura, Pădurea Copanca, Pădurea Hârbovăţ, Rezer-
vaţia peisagistică Climăuţi de Jos, Pădurea Pogoreloe, Pădurea Vila Nispo-
reni, Pădurea Pohrebeni, Rezervaţia peisagistică La 33 de vaduri, Rezervaţia 
peisagistică Rudi-Gavan, Rudi-Arionești, Pădurea Izvoare-Risipeni, Suta de 
Movile.
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Pentru fiecare arie protejată a fost evidențiată compoziția florei, 
vegetației, alcătuită Harta ariei protejate în care sunt indicate tipurile de ar-
borete, răspândirea speciilor de plante rare și suprafeţele ocupate de speciile 
edificatoare din arborete. Informaţia despre 16 arii protejate în acest concept 
a fost publicată în revista Mediul Ambiant și alte reviste. 

6. Proiectul: Cercetarea diversităţii floristice și fitocenotice a Ariilor Natu-
rale Protejate în vederea elaborării recomandărilor de optimizare a conservării 
diversității plantelor (2011‒2014). Pe parcursul anilor 2010‒2014 a fost cer-
cetată diversitatea florei, vegetației și arboretelor a 20 arii naturale protejate. 
După componența florei și vegetației ariile naturale protejate ar putea fi atri-
buite la 3 categorii; 1. Arii protejate amplasate pe substraturi pietroase (Re-
zervaţia peisagistică La 33 de vaduri, Rezervaţia peisagistică Rudi-Arionești, 
Rezervaţia peisagistică Rudi-Gavan, Rezervaţia peisagistică Zolonceni, Re-
zervaţia peisagistică Călărășăuca, Rezervaţia peisagistică Holoșnița, Rezer-
vaţia peisagistică Cosăuți și Rezervaţia peisagistică Telița); 2. Arii protejate 
cu diversitate de habitate (Suta de Movile, Pădurea Izvoare-Risipeni, Pădurea 
Voinova); 3. Arii protejate cu vegetație de luncă ierboasă (Pajiștea Baraboi, 
Pajiștea Maramonovca-1; Pajiștea Maramonovca-2; Pajiștea Cornova, Pajiș-
tea Condrătești, Pajiștea Hârcești-1, Pajiștea Hârcești-2, Pajiștea Hârcești-3). 
Pentru ariile naturale protejate amplasate pe substraturi pietroase este carac-
teristic o diversitate deosebită a florei și un număr mare de specii de plante 
rare. Pentru ariile naturale protejate amplasate în luncile râurilor este carac-
teristic un număr mai mic de specii de plante inclusiv plante rare, dar un nu-
măr mai mare de asociații vegetale cum ar fi aria naturală protejată Baraboi 
unde au fost evidențiate 23 asociații. 

7. Proiectul: Cercetarea vegetaţiei forestiere și de stepă pentru evidenţierea 
suprafeţelor valoroase și elaborarea recomandărilor de extindere a ariilor natu-
rale protejate din Republica Moldova, 2015–2019.

În baza cercetărilor știinţifice a suprafeţelor din preajma a 17 arii natura-
le protejate s-a evidenţiat potenţialul de extindere a 16 arii naturale protejate: 
Pădurea Scăfăreni, Pădurea Hârjauca-Sipoteni, Pădurea Leordoaia, Pădu-
rea Telenești, Pădurea Ghiliceni, Rezervația „Pădurea Domnească”, Pădurea 
Saptebani, Pădurea Lucăceni, Pădurea Rădoaia, Rezervația „Plaiul Fagului”, 
Rezervația „Codrii”, Pădurea Cobac, Pădurea Trebujeni, Pădurea „Misilindra”,  
Pădurea”Văscăuţi”, Pădurea „Pogoreloe”, Pădurea „Călineștii Mici”, Pădurea 
„Sadova”. Au fost elaborate: Recomandări de protecţie a 33 arbori seculari.  
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2. Recomandări de extindere a ariei naturale protejate „Telenești”. 3. Recoman-
dări de extindere a ariei naturale de stepă „Pajiștea Vrănești”. 4. Recomandări 
de instituire a ariei naturale protejate de stepă „Pajiștea Prepeliţa”. 

8. Proiectul: Elaborarea „Expoziţiei Vegetaţia Moldovei din Grădina Bo-
tanică Naţională  (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 1972–2018.

În Grădina Botanică Naţională „Alexandru Ciubotaru” pe parcursul 
anilor 1972‒2018 a fost elaborată „Expoziţia Vegetaţia Moldovei”. Suprafaţa 
15 ha. În urma lucrărilor efectuate au fost create 12 microexpoziţii foresti-
ere (făget (Fagus sylvatica), de gorun (Quercus petraea) cu fag, de gorun cu 
carpen, de gorun cu tei și frasin, de gorun cu scumpie, de gorun cu cărpi-
niţă (Carpinus orientalis), de stejar pedunculat (Quercus robur) cu carpen, 
de stejar pedunculat cu cireș, de stejar pedunculat cu porumbar, de stejar 
pufos (Quercus pubescens), de plop (Populus alba), de salcie (Salix alba),  
1 microexpoziţie cu vegetaţie de stepă, 2 microexpoziţii cu vegetaţie de luncă 
și o microexpoziţie cu vegetaţie acvatică și palustră. Genofondul mobilizat în 
acest teritoriu este de 500 specii de plante vasculare. În această expoziţie este 
asigurată conservarea ex situ a 50 specii de plante rare. 

Proiecte de grant
9. Proiectul: Исследовать фитомелиоративнуя обеспеченность и 

разработать эффективные способы создания элементов древесной рас-
тительности на береăах малых рек и водохранилищ. Заказчик Управ-
ление по эксплуатации водохранилищ МССР. 1984.

În urma cercetărilor efectuate a fost evidenţiată componenţa vegetaţiei 
de pe malurile lacurilor de acumulare și a unor râuri mici. A fost apreciată 
starea arborilor și arbuștilor în funcție de sol, condiţiile hidrologice etc. Au 
fost experimentate 40 specii de arbori și arbuști pe malurile lacurilor de acu-
mulare. În urma experimentelor a fost evidenţiaţi posibilitățile de creștere și 
dezvoltare, factorii care reduc creșterea și dezvoltarea arborilor și arbuștilor 
de pe malurile râurilor mici și lacurilor de acumulare. A fost elaborat sorti-
mentul de arbori și arbuști pentru crearea spaţiilor verzi pe malurile lacurilor 
de acumulare. 

10. Proiectul: Cercetarea vegetaţiei din lunca Nistrului de Jos (sectorul 
Copanca-Palanca) cu scopul aprecierii situaţiei actuale și elaborarea reco-
mandărilor de protecţie. 1996. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţional.  
A fost cercetată componenţa și structura formaţiunilor forestiere, pajiștilor 
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și locurilor cu vegetaţie acvatică și palustră și mlăștinoasă din lunca fluviului 
Nistru (sectorul Copanca-Palanca). În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit 
că vegetaţia actuală este prezentă prin 4133 ha de păduri și circa 2000 ha 
cu suprafeţe acvatice și palustre. În funcție de condiţiile hidrologice s-a for-
mat o diversitate floristică și fitocenotică. În apropiere de malurile fluviului 
Nistru domină comunităţile de răchitișuri (Salix triandra, S.viminalis, ș.a.). 
În locurile puţin mai înalte domină comunităţile de plante de salcie (Salix 
alba, S.fragilis). Pădurile de plop alb (Populus alba, P.nigra) ocupă cele mai 
mari suprafeţe. Au fost înregistrate suprafeţe neînsemnate de păduri de ste-
jar pedunculat (Quercus robur). Au fost evidenţiate suprafeţe cu vegetaţie 
valoroasă (de pădure, locuri mlăștinoase, cu vegetaţie acvatică și palustră). 
Cele mai valoroase suprafeţe au fost propuse pentru a fi puse sub protecţie 
de către stat.

11. Proiectul: Cercetarea vegetaţiei de luncă (Valea Prutului, sectorul 
Dunărea-Cantemir) cu scopul aprecierii situaţiei actuale și elaborarea reco-
mandărilor de protecţie. 1997. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţio-
nal. Sectorul Valea Prutului de la Cantemir până la Dunăre este prezentă 
vegetația acvatică (lacurile Beleu, Manta, Brânza etc.), vegetația praticolă și 
vegetația forestieră. Suprafața zonei este de peste 16 mii ha. Cele mai valo-
roase suprafețe au fost evidențiate în Lacul Beleu, Lacul Manta și bazinul 
acvatic din apropiere de s. Brânza. Ultima suprafață a fost propusă pentru a 
fi protejată de către stat.  

12. Proiectul: Cercetarea florei și vegetaţiei rezervaţiilor peisagistice Sa-
harna și Țipova cu scop de elaborare a recomandărilor în vederea optimiză-
rii conservării biodiversităţii și elaborarea traseelor turistice”. 1997. Proiect 
finanțat de Fondul Ecologic Naţional. A fost îndeplinit împreună cu cercetă-
tori științifici de la Institutul de Geografie AȘM. 

În baza cercetărilor efectuate a fost stabilit că Aria naturală protejată 
„Saharna” este o suprafaţă valoroasă reprezentată cu o diversitate mare de 
arborete, floră și vegetaţie. În partea superioară a versanţilor și pe platouri 
s-au format 12 arborete natural fundamentale pure și mixte de gorun (10Go) 
(suprafaţa 178,8 ha). Sunt 12 arborete parţial derivate de gorun (suprafaţa 
196,6 ha). În partea de jos a versanţilor de-a lungul albiei râuleţului Saharna 
s-au format 7 arborete natural fundamentale de stejar pedunculat (Quercus 
robur) cu carpen, tei, paltin și 4 arborete parţial derivate de stejar (suprafaţa 
26,0 ha). În aceste locuri sunt câţiva arbori seculari care prin mărimea lor 
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impresionează vizitatorii. Au fost înregistrate mici suprafeţe pure de carpen și 
alte specii. În teritoriul Ariei protejate „Saharna” au fost plantate 105 ha păduri 
dintre care 28 arborete în majoritatea cazurilor pure de salcâm (80,4 ha) și 
mici suprafeţe cu stejar (13,7 ha), gorun (2,5 ha), salcie (3,4 ha), pin (3,5 ha).

Flora include un genofond constituit din mai mult de 302 specii de plan-
te vasculare, dintre care 32 de specii de arbori, 23 de specii de arbuști și peste 
248 de specii de plante ierboase. 

În aria protejată „Saharna” au fost evidenţiate 22 specii de plante rare 
dintre care 4 specii (ghiocei (Galanthus nivalis), limba cerbului (Phyllitis sco-
lopendrium), prescurice (Saxifraga tridactylites), (Schivereckia podolica) sunt 
incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015).

Diversitatea fitocenotică. Comunităţile de plante din aria protejată „Sa-
harna” au fost atribuite la următoarele asociaţii: as. Carpino-Quercetum pe-
traea Borza 1941; as. Querco robori-Carpinetum Soόet Pocs (1931) 1957; as. 
Quercetum robori – petraeae Borza 1959; as. Aceri tatarico-Quercetum roboris 
Zolyomi 1957; as. Salicetum albae Issler 1924; as. Coryletum avellanae Soό 
1927; as. Pruno-spinosae-Crataegetum monogynae (Soό 1927) Hueck 1931; 
as. Asplenietum trichomano-rutae-murariae R.Tx.1937; Sambucetum ebuli 
(Kaiser 1926) Felfoldy 1942.as. Taraxaco serotinae-Bothriochloetum ischaemi 
Burduja et al 1956;.

Rezervația peisagistică „Ţipova” ocupă suprafața 302 ha. Ecosistemele 
forestiere ocupă suprafaţa de 130,6 ha și sunt prezente prin 7 arborete natu-
ral fundamentale de stejar pedunculat (Quercus robur) (suprafaţa 97,7 ha) și 
puţine tufărișuri. Sunt niște arborete pure (compoziţia 10ST; 6ST2GO2DT) 
de productivitate mijlocie cu vârsta de 40-120 ani. Este un arboret de stejar cu 
vârsta de 200 ani. Înălţimea stejarului 14-21 m, diametrul tulpinii 18-86 cm. 
Volumul masei lemnoase 115-158 m3/ha. Mai este un arboret total derivat cu 
compoziţia 2ST4FR3AR1JU, care ocupă suprafața de 2,1 ha. Au fost plantate 
11 arborete dintre care 5 arborete  de stejar pedunculat (suprafaţa 7,8 ha), 4 
arborete  de salcâm (suprafaţa 15,9 ha) și câte un arboret de gorun și de pin. 
Suprafaţa totală a arboretelor plantate este de 30,8 ha. Restul suprafeţelor  
(60 ha) din Rezervaţia peisagistică „Țipova” sunt ocupate de pajiști, stâncă-
rii etc. 

Aria naturală protejată „Ţipova” include un genofond constituit din 373 
specii de plante vasculare, dintre care 20 specii de arbori, 16 specii de arbuști 
și 320 specii de plante ierboase.
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În Aria naturală protejată „Ţipova” sunt 26 specii de plante rare luate sub 
protecţia statului dintre care 10 specii de plante vasculare (Aurinia saxatilis, 
Crambe tatarica, Convolvulus lineatus, Koeleria moldavica, Galanthus nivalis, 
Schivereckia podolica, Sempervivum ruthenicum, Phyllitis scolopendrium, Poa 
versicolor, Dryopteris filix-mas, Gymnocarpium robertianum) sunt incluse în 
Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015).

Comunităţile de plante din Aria protejată „Ţipova” au fost atribuite la 
asociaţiile: as. Quercetum robori – petraeae Borza 1959; Ceraso(avium)-Quer-
cetum (robois) Gheideman și col. 1964; Aceri tatarico – Quercetum roboris 
Zolyomi 1957; as.Coryletum avellanae Soό 1927; as. Pruno-spinosae-Cra-
taegetum monogynae (Soό 1927) Hueck 1931; as. Asplenietum trichomano-
rutae-murariae R.Tx.1937; as. Taraxaco serotinae-Bothriochloetum ischaemi 
Burduja et al 1956; as. Sambucetum ebuli (Kaiser 1926) Felfoldy 1942.

13. Proiectul: Cercetarea suprafeţelor cu vegetaţie naturală valoroasă pen-
tru elaborarea propunerilor de instituire a noi arii naturale protejate. 1998. 
Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţional. Au fost cercetate pădurile și 
alte tipuri de vegetaţie din Republica Moldova. În baza cercetărilor efectuate 
au fost evidenţiate 6 suprafeţe valoroase: Pădurea Băxani, Pădurea Malcoci-
Condriţa, Pădurea Mestecăniș, Pădurea Roșcani, Mlaștina Togai, Pădurea 
Voloca-Verbca. În baza acestor cercetări toate aceste 6 suprafeţe au fost in-
cluse în Lista ariilor naturale protejate de stat acceptate prin Legea privind 
fondul ariilor naturale protejate de stat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
1538-XIII din 25.02.98.

14. Proiectul: Genetic resources of broadleaved forest tree species in So-
utheastern Europe. 1997–2002 (Ţările participante Romania, Bulgaria, Italia, 
Luxembourg și Republica Moldova).

Proiect finanțat de Guvernul Luxembourg.
Pentru evidenţierea resurselor genetice forestiere din Republica Mol-

dova au fost analizate  arboretele de fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus 
petraea), stejar pedunculat (Quercus robur), de stejar pufos (Quercus pubes-
cens) ș.a. Crearea fondului de resurse genetice forestiere urmărește scopul de 
menţinere a fondului genetic a speciilor din fondul forestier și folosirea unor 
capacităţi biologice pentru lucrări și de reconstrucţie a arboretelor derivate. 
În urma cercetărilor efectuate au fost selectate 365 de resurse genetice fores-
tiere cu o suprafaţă totală de 10602 ha. Au fost selectate 181 resurse geneti-
ce forestiere de stejar pedunculat (Quercus robur) cu suprafaţa de 3900 ha,  
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146 resurse genetice forestiere de gorun (Quercus petraea) suprafaţa 6492 
ha și 38 resurse genetice forestiere de păduri de fag cu suprafaţa de 420 ha. 
În cadrul acestui proiect au fost elaborate Hărţi ale răspândirii în Europa a 
resurselor genetice forestiere de fag, gorun, stejar pedunculat și stejar pufos. 
30 resurse genetice forestiere din Republica Moldova sunt incluse în Reţeaua 
Europeană a Resurselor Genetice Forestiere.

15. Proiectul: Implementarea a 16 suprafeţe cu resurse genetice forestiere 
de gorun (Quercus petraea) pentru includerea lor în fondul ariilor naturale 
protejate de stat. 2000. Proiect finanțat de REC-Moldova. Au fost cercetate 
pădurile de gorun din Republica Moldova. În baza cercetărilor efectuate au 
fost evidențiate cele mai valoroase 16 suprafețe cu păduri de gorun care au 
fost descrise conform cerințelor către resursele genetice forestiere și au fost 
propuse pentru a fi declarate ca resurse genetice forestiere. Majoritatea resur-
selor genetice forestiere se află în Centrul Republicii Moldova.  

16. Proiectul: Recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în pădu-
rile afectate de polei în noiembrie 2000. Proiect finanțat de Fondului Ecologic 
Naţional.

La sfârșitul lunii noiembrie 2000, 51 mii ha de păduri, preponderent 
din nord-estul Republicii Moldova au fost afectate de polei. Întru realizarea 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1250 din 14 decembrie 2000 
„Privind măsurile urgente de lichidare a consecinţelor calamităţii naturale 
din noiembrie 2000” a fost instituită comisia și un grup de lucru. Pentru rea-
lizarea acestei hotărâri au fost cercetate pădurile afectate de polei și elabora-
te recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice. Recomandările includ 
date despre raioanele afectate de polei, schimbările apărute în compoziţia și 
structura arboretelor afectate de polei, cauzele afectării pădurilor de calami-
tatea naturală, aprecierea gradului de afectare a arboretelor, a diferitor specii 
de arbori și arbuști și recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în 
pădurile afectate de polei,

17. Proiectul: Elaborarea hărții geobotanice a Grădinii Botanice Bălţi 
2005. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţional. În urma cercetării florei 
și vegetaţiei în teritoriul în care se va construi Grădina Botanică Bălţi au fost 
evidenţiate 25 specii de arbori, 8 specii de arbuști și 103 specii de ierburi, 
dintre care două specii de plante rare (Padus avium și Vinca minor). Au fost 
evidenţiate 14 specii de arbori autohtoni (Acer campestre, Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Cerasus avium, Padus avium, Fraxinus 
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excelsior, Populus alba, Populus nigra, Pyrus pyraster, Quercus robur, Salix 
alba, Tilia cordata, Ulmus carpinifolia) și 10 specii de arbori alohtoni (Acer 
saccharinum, Aesculus hipocastanum, Gleditcia triacanhos, Fraxinus lanceo-
lata, Pinus nigra, Populus deltoids, Pinus nigra, Prunus divaricata, Robinia 
pseudacacia, Saphora japonica, Ulmus pumilla) care merită a fi încadrate în 
viitoarele expoziţii a Grădinii Botanice Bălţi.

Marea majoritate a suprafeţelor Grădinii Botanice sunt invadate de ar-
ţarul american (Acer negundo). Au fost evidenţiate și descrise 32 grupări de 
plante care au fost tipizate, descrise și expuse în Harta Vegetaţiei Grădinii 
Botanice Bălţi. Harta include 4 tipuri de vegetaţie (acvatică, palustră, de lun-
că, forestieră și antropogenă) precum și perdelele forestiere. În raportul ști-
inţific a fost dată descrierea fiecărui tip de vegetaţie, comunitate de plante, 
etc. Harta și materialul explicativ a fost publicat în revista Mediul Ambiant.

18. Proiectul. Elaborarea procedeelor tehnologice de restabilire a perdele-
lor forestiere de protecţie deteriorate și degradate cu scop de optimizare a lor și 
a creării carcasei forestiere a Stepei Bălţi. Proiect elaborat în cadrul Progra-
mului de Stat „Principii și procedee de diminuare a consecințelor calamităţi-
lor naturale asupra plantelor de cultură” (2005).

19. Proiectul: Elaborarea procedeelor tehnologice de restabilire și creare a 
perdelelor forestiere în scopul reducerii influenței negative a calamităţilor na-
turale asupra plantelor de cultură în Stepa Bălţi. Proiect elaborat în cadrul 
Programului de Stat „Principii și procedee de diminuare a consecinţelor ca-
lamităţilor naturale asupra plantelor de cultură” (2006).

A fost analizată starea pădurilor, perdelelor forestiere și spaţiile verzi 
ca elemente ale carcasei forestiere, elemente stabilizatoare în agrolandșaftul 
din Stepa Bălţi, cu scopul optimizării lor, pentru reducerea activităţii cala-
mităţilor naturale în câmpurile agricole în comunele și satele din Stepa Bălţi 
(raioanele Glodeni, Râșcani, Drochia, Florești, Fălești și Sângerei).

În urma cercetărilor au fost inventariate toate perdelele forestiere de protec-
ţie, stabilite suprafeţele actuale și minim necesare de păduri, de perdele forestiere 
de protecţie pentru fiecare comună și sat, din Stepa Bălţi (raioanele Glodeni, Râș-
cani, Drochia, Florești, Fălești și Sângerei). Au fost elaborate procedee tehnolo-
gice de restabilire a perdelelor forestiere de protecţie deteriorate și degradate, cu 
scop optimizării lor, pentru reducerea activităţii calamităţilor naturale.

În baza acestor și a altor lucrări precedente a fost elaborat conceptul 
„Carcasa forestieră” (Postolache, 2008). A fost propusă definiţia carcasei  
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forestiere care include o totalitate de masive de păduri, tufărișuri, perdele fo-
restiere de protecţie și spaţii verzi cu interes social (dintr-un anumit spaţiu ge-
ografic) unite într-o reţea cu funcţii de moderare a calamităţilor naturale și 
de asigurare a stabilităţii teritoriului. Au fost descrise componentele carcasei 
forestiere: pădurile, perdelele forestiere, tufărișurile, spaţiile verzi.

Au fost elaborate bazele știinţifice a creării carcasei forestiere (Gh. Pos-
tolache, 2008); 

20. Proiectul. Elaborarea hărții geobotanice a Grădinii Botanice Cahul. 
2006. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţional. A fost evidenţiată com-
poziţia floristică și comunităţile vegetației a teritoriului în care va fi con-
struită Grădina Botanică Cahul. Au fost demarcate 22 suprafeţe cu vegetaţie 
spontană și antropogenă. Suprafeţele cu vegetaţie spontană au fost atribuite 
la 3 tipuri de vegetație: forestieră, de stepă și praticolă. Suprafeţele cu vege-
taţie antropogenă au fost atribuite la comunităţi de pin negru, salcâm și plop 
canadian. În baza acestei informaţii a fost alcătuită Harta Vegetaţiei Grădinii 
Botanice Cahul. În plan de conservare a biodiversităţii acestui teritoriu pre-
zintă anumit interes știinţific suprafeţele cu vegetaţie praticolă -Vp, cu vege-
taţie de stepă-Vst și cu vegetaţie spontană forestieră (comunităţile de plop 
alb și de salcie). Aceste suprafeţe se evidenţiază printr-o mai mare diversitate 
floristică și fitocenotică. Cu efectuarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică 
s-ar putea optimiza compoziţia și structura comunităţilor vegetale din aceste 
suprafeţe. În raportul știinţific a fost dată descrierea fiecărui tip de vegetaţie, 
comunitate de plante etc. Harta și materialul explicativ a fost publicat în re-
vista Mediul Ambiant.

21. Proiect. Recomandări de instituire a Zonei cu protecţie integrală în re-
zervaţia știinţifică „Pădurea Domnească”. 2008. Proiect finanțat de Rezervaţia 
„Pădurea Domnească”. În baza cercetărilor anterioare și celor din anul 2008 
au fost delimitate 10 suprafeţe, care au fost propuse pentru instituirea zonei 
integrale a  Rezervaţiei „Pădurea Domnească”. Ele includ 144,7 ha suprafeţe 
cu ecosisteme forestiere dintre care 30,3 din zonă include colonia de păsări 
„Ţara Bâtlanilor”și 114,1 ha pădure de stejari remarcabili. Suprafeţele cu eco-
sisteme acvatice și palustre includ 6 stariţe (Potcoava, Chilia, Cărbunăria, 
Kilometrul 1005, Balta ursului, și Țiganca) și Lacul La Fontal cu suprafaţa de 
139,7 ha. Suprafaţa totală a zonei cu protecţie integrală din Rezervaţia „Pădu-
rea Domnească” este de 284,4 ha. În zona cu protecţie integrală a rezervaţiei 
cresc peste 25 specii de plante rare, sunt suprafeţe cu arborete remarcabile. 
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22. Project ID 00062742 „Improving coverage and management effective-
ness of the Protected area system in Moldova” 2009‒2011. Proiect finanțat de 
PNUD Moldova. Pe parcursul anilor 2009–2012 un colectiv de cercetători 
științifici de la Grădina Botanică (Institut), Institutul de Zoologie, Institutul 
de Geologie și Seismologie ale Academiei de Științe a Moldovei au elaborat 
proiectul „Fortificarea capacităților instituționale și a reprezentativității sis-
temului de arii protejate din Moldova” care a fost implementat în comun de 
Asociația Obștească „Protecția Biodiversității” și susținut de PNUD Moldo-
va. Coordonator al proiectului Gheorghe Postolache. În urma cercetărilor 
realizate, pentru prima dată s-a efectuat o reevaluare complexă a Sistemului 
de arii naturale protejate din Republica Moldova. De asemenea, s-a constatat 
că existau 451 de arii naturale protejate cu o suprafață totală de 190 031,67 
ha, cea ce constituie 5,81% din teritoriul țării. Proiectul a oferit posibilități 
de evidențiere a elementelor valoroase, au fost precizate hotarele și elaborate 
hărți pentru ele. În rezultatul cercetărilor efectuate în cadrul proiectului a 
fost elaborată o bază de date despre toate ariile naturale protejate din Repu-
blica Moldova, care a fost dat la Ministerul Mediului al Republicii Moldova.   

23. Proiectul. Recomandări de instituire a Zonei cu protecţie integrală din 
Rezervaţia „Prutul de Jos”. Proiect susţinut de A.O. „Protecţia Biodiversită-
ţii”. Zona cu protecție integrală include principalele tipuri de ecosisteme din 
rezervație. Suprafața 168,3 ha. Este un spațiu unic unde s-au păstrat comple-
xe floristice și faunistice specifice și caracteristice pentru locurile acvatice și 
băltoase. Aici cuibăresc multe specii de păsări, conviețuiesc diferite specii de 
plante și animale caracteristice zonelor umede. În zona cu protecție integrală 
din rezervație au fost evidențiate 132 specii de plante vasculare, 30 asociații 
vegetale, populații de plante rare incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldo-
va caracteristice pentru zonele umede.  

24. Proiectul. Recomandări privind ameliorarea stării arborilor seculari 
din Moldova. 2014. Editarea Recomandărilor… a fost sponsorizat de ICAS 
Chișinău. Arborii seculari în Legea privind fondul ariilor naturale protejate 
de stat nr. 1538 din 25.02.98 au fost clasaţi la: Categoria Arii naturale prote-
jate de stat, Monumente ale naturii. C) Botanice, b) Arbori seculari. În Ane-
xa nr. 3 a acestei legi sunt menţionaţi 433 arbori seculari, care cresc în 158 
amplasamente. Este o categorie aparte de monumente ale naturii de impor-
tanţă naţională și cultural-educativă. În perioada 2009‒2011, în cadrul pro-
iectului susţinut de PNUD Moldova UNDP/GEF „Fortificarea capacităţilor  
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instituţionale și a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Moldo-
va” a fost evaluată starea actuală a arborilor seculari ocrotiţi de stat. În baza 
cercetărilor efectuate au fost validaţi 300 arbori seculari și propuși pentru 
a fi în continuare în Lista arborilor seculari protejaţi de stat. Recomandările 
sunt elaborate pentru ameliorarea stării arborilor seculari protejaţi de stat. 
Recomandările includ 2 compartimente: Caracterizarea generală a arborilor 
seculari (noţiune, clasificare, starea sanitară etc.) și Caracterizarea arborilor 
și recomandări pentru ameliorarea arborilor din fiecare amplasament. 

25. Proiectul. Evaluarea stării actuale a florei din zona cu protecție in-
tegrală din Rezervația „Plaiul Fagului”. 2017. Proiect finanțat de Rezervaţia 
„Plaiul Fagului”. În baza cercetărilor efectuate în anul 2017 a fost evidențiată 
compoziția floristică a zonei cu protecție integrală din Rezervația „Plaiul Fa-
gului”. S-a constatat că flora zonei cu protecție integrală din rezervație inclu-
de 327 specii de plante vasculare, dintre care 26 specii de arbori, 21 specii 
de arbuști, 278 de specii de plante ierboase și 2 specii de liane. În zona cu 
protecție integrală au fost evidențiate 38 specii de plante rare. Dintre acestea, 
18 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015), dintre ele 
5 specii de plante vasculare (Daphne mezereum, Cephalanthera rubra, Cypri-
pedium calceolus, Dryopteris austriaca, Epipactis purpurata) au fost atribuite 
la categoria de specii critic periclitate, 5 specii (Padus avium, Aconitum la-
siostomum, Dentaria quinquiefolia, Dryopteris cartusiana, Thelypteris palus-
tris) au fost atribuite la categoria de specii periclitate, iar 7 specii (Euonymus 
nanus, Athyrium-filix-femina, Cephalanthera damasonium, C.longifolia, 
Dentaria glandulosa, Dryoptheris filix-mas, Nectaroscordum bulgaricum, Sco-
polia carniolica) au fost atribuite la categoria vulnerabile. 20 specii de plante 
rare sunt incluse în Lista plantelor protejate de către stat (1998). Tendința ge-
nerală a speciilor de plante rare din zona cu protecție integrală este reducerea 
numărului de indivizi în populații precum și-n reducerea parametrilor bio-
morfologici. Secetele din ultimii ani au afectat fagul, carpenul, mesteacănul, 
frasinul și alte specii de plante.

26. Proiectul. Recomandări de protecţie a 35 arbori seculari. 2018. Pro-
iect susținut de A.O. „Protecția Biodiversității”. Pe parcursul ultimului dece-
niu au fost evidenţiaţi în teritoriul Republicii Moldova noi arbori seculari. 
Stejarul din Pădurea din apropiere de s. Sireți a fost propus de primăria s. 
Sireți (r. Strășeni), stejarul din s. Grozești a fost propus de primăria s. Gro-
zești (r. Nisporeni), plopul alb din apropiere de s. Volontiri a fost propus de 
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primăria s. Volontiri (r. Ștefan-Vodă), părul (Pyrus pyraster) din apropiere 
de s. Avdarma a fost propus de primăria s. Avdarma (r. Comrat), fagul din 
Pădurea Ciorăști a fost propus de Ocolul Silvic Ciorăști, sorbul și stejarul 
pedunculat din Rezervaţia „Plaiul Fagului” au fost propuși de administraţia 
rezervaţiei sus numite. Restul arborilor seculari au fost evidenţiaţi de autor și 
sunt propuși pentru a fi puși sub protecţie de către stat. În total sunt propuși 
pentru a fi protejaţi de stat 33 arbori seculari din 30 amplasamente care se 
deosebesc prin vârstă, dimensiuni, frumuseţe, raritate ș.a.

Arborii seculari au fost descriși și elaborată o bază de date cu scop de 
a fi propuși pentru a fi incluși în lista arborilor protejați de stat. 20 arbori 
valoroși din 16 amplasamente de stejar pedunculat (Quercus robur), 4 arbori 
de molid (Picia abies) din 2 amplasamente, 2 arbori de arborele pagodelor 
(Ginkgo biloba) dintr-un singur amplasament, 2 fagi (Fagus sylvatica) din 
două amplasamente, un arbore de sofora (Sophora japonica) dintr-un am-
plasament, un păr (Pyrus pyraster) dintr-un amplasament, au fost propuși 
pentru a fi incluși în lista arborilor protejați de stat. Recomandările au fost 
prezentate la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și au 
fost acceptate.

Proiecte editoriale
27. Proiect editorial. Editarea cărții: Постолаке, Гeoрге. Лесная 

подстилка в круговороте веществ. Кишинев: Штиинца, 1976. – 178 с. A 
fost cercetată dinamica formării, descompunerii litierei în principalele tipuri 
de păduri din Moldova. Este propusă noțiunea de litieră și o nouă clasificare 
a tipurilor de litieră. Lucrarea a fost apreciată cu Premiul tinerilor savanți din 
Republica Moldova. 

28. Proiect editorial. „Editarea cărţii: Postolache Gheorghe. „Vegetaţia 
Republicii Moldova”. Știința. 1995. 340 pag. Proiect finanțat de Fundaţia Soros. 
În baza cercetărilor proprii și altor autori sunt descrise tipurile de vegetație 
(forestieră, de stepă, de luncă, acvatică și palustră) din Republica Moldo-
va. Este descrisă vegetația ruderală și segetală. Un capitol aparte este dedi-
cat descrierii vegetației din văile râurilor. Este alcătuit Prodromul Vegetației 
Moldovei și elaborată Regionarea geobotanică a Republicii Moldova. Sunt 
descrise perdelele forestiere din landșafturile agricole și plantațiile forestiere 
din preajma malurilor bazinelor acvatice. Într-un capitol aparte este Ocro-
tirea Vegetației Republicii Moldovei. Sunt caracterizate rezervațiile naturale 
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(Codrii, Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Prutul de Jos și Iagorlâc). Sunt 
la fel caracterizate o mare parte din alte categorii de arii naturale protejate. 
Cartea reprezintă o generalizare a cercetărilor efectuate de la primele cerce-
tări în domeniul florei și vegetației până în anul 1995, pe principiile descrise 
de autorii respectivi.   

29. Proiect editorial „Editarea cărţii: Postolache Gheorghe „Expoziţia 
Vegetaţia Moldovei din Grădina Botanică AȘM”. Știința. 2010. 80 pag. 

Cartea familiarizează cititorul cu diversitatea speciilor de plante autoh-
tone, prezentând în special comunitățile vegetale create într-un mic terito-
riu. Ea include rezultatele lucrărilor efectuate la crearea Expoziției Vegetația 
Moldovei în Grădina Botanică a AȘM de la primele plantări (anul 1972) până 
în anul 2010. Sunt descrise metodele care au fost folosite la mobilizarea ge-
nofondului autohton și principiile de creare a 12 microexpoziții forestiere, o 
microexpoziție cu vegetație de stepă și două microexpoziții cu vegetație de 
luncă. Sunt prezentate rezultatele conservării ex situ în expoziția creată. 

30. Proiect editorial. „Editarea cărţii: Postolache Gheorghe, Munteanu 
Andrei, Postolache Dragoș, Cojan Constantin. Rezervaţia Prutul de Jos. 2012. 
152 pag. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Naţional. În lucrarea Rezervaţia 
„Prutul de Jos” sunt descrise diversitatea florei, faunei și vegetaţiei unei su-
prafeţe de mare valoare pentru conservarea biodiversităţii. Conspectul florei 
include 310 specii de plante vasculare și o succintă descriere a fiecărei specii 
a apartenenţei ecologice, geografice etc. Este dată o caracterizare fitosociolo-
gică a vegetaţiei și sunt descrise 40 asociaţii vegetale. Dinamica multianuală 
și sezonieră, zonarea vegetaţiei constituie capitole aparte ale lucrării. În urma 
cercetărilor efectuate de către autori s-a constatat că diversitatea faunei în-
sumează un număr de 40 de specii de mamifere, 192 de specii de păsări, 7 
specii de reptile, 9 – de amfibieni, 27 – de pești. Studiul s-a axat pe partajarea 
acestor animale pe grupe ecologice, în funcţie de habitatul pe care îl ocupă. 
Lucrarea a fost elaborată de un grup de botaniști și zoologi de la Grădina Bo-
tanică (Institut) și Institutul de Zoologie ale Academiei de Știinţe a Moldovei 
pe baza materialului acumulat prin cercetările știinţifice efectuate în ultimele 
decenii.

31. Proiect editorial. Editarea cărţii: „Ariile naturale protejate din Moldo-
va în 4 volume”. 2013‒2018. Proiect finanțat de Fondului Ecologic Naţional.

31.1. David Anatolie, Viorica Pascari, Igor Nicoara, Adam Begu, Maria 
Sandu, Andrei Ursu, Gheorghe Postolache. Ariile Naturale Protejate din Mol-
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dova. Vol. I. Monumente ale naturii:  geologice, paleontologice, hidrologice și 
pedologice. Știința. 2016. 178 pag. Cartea începe cu capitolul Sistemul de arii 
naturale protejate din Moldova în care se face o caracterizare a proiectului 
editorial Editarea cărţii: „Ariile naturale protejate din Moldova în 4 volume”. 
2013‒2018. În continuare în lucrare sunt descrise 68 de monumente geologi-
ce și paleontologice, 28 monumente hidrologice și 13 monumente ale naturii 
pedologice. Este dată compoziția, structura și starea actuală de protecție. Vo-
lumul cuprinde informație științifică acumulată de către specialiști în dome-
niu pe parcursul a mai multor ani. 

31.2. Postolache Gh. Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 2: Arbori 
seculari. Știința. 2015. 180 pag. În lucrarea Ariile naturale protejate. Vol. 2. 
Arborii seculari sunt descriși 313 arbori seculari din 150 de amplasamente. 
Descrierea arborelui cuprinde: amplasarea, coordonatele, deținătorul funci-
ar, parametrii arborelui, importanța, impacturile naturale și antropice, starea 
de sănătate, acțiunile propuse în sprijinul conservării. Este elaborat concep-
tul arbori seculari și propusă definiția: Arbori seculari sunt exemplare solita-
re sau grupuri mici izolate de arbori, impresionanți prin vârstă, dimensiuni, 
frumusețe, raritate sau prin faptul că au fost martorii unor evenimente istorice. 
În baza cercetării arborilor seculari protejați de stat din Republica Moldova, 
a fost propusă clasificarea arborilor seculari după câteva criterii.

31.3. Postolache Gheorghe, Lazu Ștefan. Ariile Naturale Protejate din 
Moldova. Vol. 3. 

Rezervaţii silvice. Știința. 2018. 210 p. Monografia Ariile naturale prote-
jate din Moldova. Vol. 3, Rezervații silvice include informație științifică despre 
90 arii naturale protejate forestiere. Sunt caracterizate 2 arii naturale proteja-
te de fag, 33 arii naturale protejate cu păduri de gorun, 8 arii naturale proteja-
te cu păduri de stejar pedunculat cu cireș, 16 arii naturale protejate cu păduri 
de stejar pufos, 21 rezervaţii peisagistice cu păduri pe substraturi pietroase 
și 10 arii naturale protejate cu păduri de luncă. Ariile naturale protejate au 
fost descrise și cuprind informaţie despre amplasare, caracterizarea sitului, 
diversitatea arboretelor, floristică, fitocenotică, specii și habitate amenințate, 
valoarea conservativă și recomandări de îmbunătățire a stării lor. Cartea este 
ilustrată cu fotografii color originale, hărţi etc. 

31.4. Postolache Gheorghe, Vasile Bucățel, Ștefan Lazu, Alexandru 
Teleuță, Aliona Miron. Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 4. Pajiști 
și monumente de arhitectură peisageră. Știința. 2017. 180 pag. Lucrarea Ariile 
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naturale protejate din Moldova, vol. 4. Pajiști și monumente de arhitectură pe-
isajeră cuprinde informație științifică acumulată în decursul mai multor ani 
pe teritoriul Republicii Moldova. Include descrierea a 59 de arii protejate și 6 
suprafețe propuse pentru a fi ocrotite de stat, dintre care 8 sunt pajiști de ste-
pă, 24 – pajiști de luncă, 3 – grădini botanice, 21 – monumente de arhitectură 
peisajeră, 5 – zone umede, Landșaftul „Suta de Movile”, 2 – sisteme forestiere 
de protecție și Grădina Zoologică din Chișinău. Pentru fiecare categorie de 
arie naturală protejată s-au prezentat componentele, starea actuală, impactu-
rile naturale și antropice și s-au indicat măsuri de îmbunătățire a condiţiilor 
în care se află. 

32. Proiect editorial. Editarea cărţii: Gheorghe Postolache „Rezervaţia 
Pădurea Domnească”. 2017. 256 pag. Proiect finanțat de Fondul Ecologic Na-
ţional. 

În monografia Rezervaţia „Pădurea Domnească” sunt expuse diversi-
tatea florei, vegetaţiei și arboretele unei suprafeţe de mare valoare pentru 
conservarea biodiversităţii. Conspectul florei include 660 specii de plante 
vasculare, dintre care 32 specii de plante rare. Este dată o scurtă descriere 
a fiecărei specii de plante (denumirea, răspândirea generală și în rezervaţie, 
apartenenţa ecologică, geografică etc.). Comunitățile de plante din rezervație 
au fost atribuite la 65 de asociaţii vegetale. Sunt caracterizate comunitățile 
vegetale (compoziția, răspândirea etc.) a fiecărei asociații vegetale. Pentru 
fiecare clasă, ordin, alianță și asociație vegetală sunt date speciile de plante 
caracteristice. Sunt descrise arboretele, este dată zonarea și alte caracteristici 
ale rezervaţiei.

33. Proiecte de creare a microexpozițiilor
Proiectul de creare a Microexpoziţiei „Vegetaţia de stepă” 1976–2000.
Proiectul de creare a Microexpoziţiei „Pădure de stejar pedunculat cu 

cireș” 1972–2018
Proiectul de creare a Microexpoziţiei „Vegetaţie acvatică” 2009–2012.
Proiectul de creare a Microexpoziţiei „Pădure de plop alb (Populus  

alba L.)” 2005–2018 ș.a.
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DISCIPOLII PROFESORULUI  
GHEORGHE POSTOLACHE 

Dr. hab. Petru CUZA, dr. Aliona MIRON

Gh. Postolache este un savant prin vocaţie, care de-a lungul timpului 
a desfășurat o activitate știinţifică prodigioasă în domeniul geobo-

tanic, floră, conservarea biodiversităţii și silviculturii, fiind deopotrivă un 
mentor intelectual și profesional pentru o pleiadă de tineri studioși, pe care  
i-a îndrumat cu multă îngăduinţă și înțelepciune, formându-i profesional în 
ceea ce numim școala vieţii morale și știinţifice. 

Profesorul Gheorghe Postolache pe parcursul vremii a acumulat vaste 
cunoștinţe în mai multe domenii și s-a străduit să transmită aceste cunoștin-
ţe discipolilor. A știut să trezească pasiunea pentru activitatea de cercetare. 
Activând ca coordonator naţional în cadrul Programului European EUFOR-
GEN a ajutat tineri cercetători la deplasări în centre știinţifice din Europa 
cu participare la conferinţe și stagii în domeniul geobotanicii și silviculturii. 
Discipolii profesorului Gheorghe Postolache au elaborat lucrări știinţifice în 
câteva domenii: 

 ■ domeniul cercetării diversităţii florei, vegetației și conservării in situ 
(Aliona Miron,Victoria Covali, Ghenadie Titică, Natalia Jardan, Alina Pa-
vliuc);

 ■ domeniul cercetării resurselor genetice forestiere (Cuza Petru, Dra-
goș Postolache, Starodub Vitalie, Cebotarenco Ion, 
Ion Palancean).

Primul doctorand ghidat în cercetările științifice 
din domeniul silviculturii de către profesorul Gheor-
ghe Postolache a fost Petru Cuza, care relatează în con-
tinuare despre mentorul său astfel. Fiind un specialist 
cu cunoștinţe temeinice în știinţa botanică, profesorul 
cercetător Gh. Postolache, prin abilitatea și harul înţe-
lepciunii imuabile, a reușit să-mi trezească încă de pe 
timpurile doctoratului sentimentul de nesfârșită pasiune pentru cercetarea 
silvică. Profesorul Gh. Postolache m-a călăuzit cu iscusinţă și elocvenţă, ob-
servând aptitudinea și predilecţia mea pentru cercetare, astfel încât la un mo-
ment dat mi-a sugerat cu bunăvoinţă, dar și în virtutea unei responsabilităţi  
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deosebite pe care mi-a încredinţat-o, să mă ocup de un domeniu nou, nedes-
coperit de cercetare, acela de studiere a variabilităţii populaţiilor stejarului 
pedunculat. Făcând studiile la doctorat, profesorul Gh. Postolache după un 
șir de discuţii, dar și unele temeri pentru un domeniu, pe cât de impresio-
nant, pe atât și de dificil pe care mi l-a încredinţat, într-un final mi-a formulat 
tema lucrării de doctorat: „Structura populaţională a stejarului pedunculat 
(Quercus robur L.) din Republica Moldova”.

Colaborarea știinţifică cu profesorul Gh. Postolache a fost una durabilă și 
după susţinerea tezei de doctor în biologie s-a concretizat în cadrul unor studii 
aprofundate a florei și fitocenozelor forestiere din Rezervaţia Știinţifică „Plaiul 
Fagului”, unde am avut onoarea să activez în calitate de director adjunct pe 
știinţă. Tocmai în acea perioadă de timp profesorul Gh. Postolache, cu acea 
delicateţe și amabilitate proprie Dânsului, mi-a relatat că ar fi bine să explorez 
în continuare enigmele biologice și ecologice ale speciilor spontane de stejar. 
Urmare a unor discuţii blânde, parentale, dar și pline de mare responsabilitate 
pentru munca laborioasă, plină de dibăcie și iscusinţă profesională care trebu-
ie efectuată, am convenit cu Dl profesor să urmez lucrarea de doctor habili-
tat cu tema: „Particularităţile populaţionale și morfo-fiziologice ale speciilor de 
stejar și rolul lor în menţinerea fitocenozelor forestiere în Republica Moldova”.

Investigaţiile știinţifice în domeniul variabilităţii populaţiilor și a stresu-
lui termic la speciile spontane de stejar din Republica Moldova pe care le-am 
desfășurat s-au soldat cu un șir de rezultate:

1. În baza structurii morfologice a frunzelor stejarului pedunculat 
(Quercus robur), răspândit în Republica Moldova, se pot evidenţia strate-
giile adaptive ale populaţiilor pentru expansiunea în zone cu condiţii cli-
matice diferite. Indivizii de stejar care reprezintă populaţiile din distric-
tul pădurilor de stejar și cireș din nordul Moldovei se caracterizează prin 
frunze de dimensiuni mari, limburi foliate subţiri, lobi scurţi și rotunjiţi la 
vârf. De la nord spre sud la indivizii populaţiilor stejarului se micșorează 
dimensiunile frunzelor și sporește proporţia caracterelor xeromorfe. În dis-
trictul silvostepei de stejar pufos din sudul Moldovei indivizii se remarcă  
printr-o prezenţă mai mare a frunzelor pieloase și pubescente, care adese-
ori au lobi înguști și profund lobaţi. Tendinţele succesorale în ce privește 
variabilitatea caracterelor frunzelor se păstrează și la descendenţii proveniţi 
din aceste zone, cultivaţi în Rezervaţia „Plaiul Fagului”, deci ele sunt în mare 
măsură adaptive și determinate genotipic.
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2. În spaţiul de răspândire stejarul pufos (Quercus pubescens) este con-
stituit dintr-un șir de populaţii locale specifice din punctul de vedere al mor-
fologiei frunzelor. Gradul înalt de asemănare morfologică a frunzelor prele-
vate din populaţiile naturale dovedește că actualele arborete răzleţe de stejar 
pufos în trecutul apropiat formau păduri de întinderi mai vaste.

3. Caracterele frunzelor la stejarul pedunculat și stejarul pufos se carac-
terizează printr-un grad înalt și foarte înalt de variabilitate în metamerele ar-
borilor și în interiorul populaţiilor. De aici reiese că formarea și variabilitatea 
frunzelor reflectă succesiunile adaptive în populaţii. În plus, pe baza caracte-
relor frunzelor nu pot fi identificate genotipurile dintr-o anumită populaţie 
sau, altfel spus, acestea nu pot servi în calitate de marcheri fenotipici.

4. Caracterele organelor generative se disting printr-un nivel redus de 
variabilitate în metamerele arborilor. Între arborii din cadrul populaţiilor se 
atestă o variabilitate mai vastă. Acest fapt denotă importanţa funcţională a ca-
racterelor organelor generative și că dezvoltarea lor este condiţionată prepon-
derent de genotip. Analiza acestor caractere poate fi extrem de utilă pentru 
soluţionarea problemelor ce ţin de sistematica speciilor din genul Quercus.

5. Creșterea descendenţilor stejarului pedunculat este determinată de 
specificul genitorilor. La puieţii obţinuţi din libera polenizare a arborilor din 
populaţia naturală se remarcă tendinţa de creștere mai rapidă și uniformă 
în înălţime decât la descendenţii proveniţi după consangvinizare. Specificul 
încrucișării arborilor de pe lizieră determină ca o parte din descendenţi să 
suporte acţiunea „depresiunii consangvine” care se exprimă prin reducerea 
la ei a energiei de creștere, ceea ce cauzează reducerea valorii medii a înăl-
ţimii puieţilor în populaţia consangvină în comparaţie cu cea polimorfă. 
Distribuţia descendenţilor după energia de creștere a puieţilor obţinuţi după 
consangvinizare depinde de gradul de heterozigoți ai arborelui semincer.

6. Eritabilitatea caracterelor energiei de creștere în înălţime și după dia-
metru sporește cu înaintarea în vârstă a descendenţilor de stejar pedunculat. 
Totodată, în tinereţe (până la vârsta de 9 ani) nu este oportun de a realiza 
selecţia familiilor repede crescătoare, deoarece în această perioadă influenţa 
factorilor de micromediu asupra creșterii este destul de însemnată.

7. În semănăturile de primăvară, comparativ cu cele de toamnă, creșterea 
puieţilor în înălţime și după diametru a fost mai rapidă. În cazul nostru timpul 
geros care s-a menţinut în perioada de iarnă a determinat scăderea viabilităţii 
ghindei și vigorii descendenţilor în semănăturile efectuate toamna, ceea ce a 
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cauzat scăderea energiei de creștere a stejăreilor. De aceea, pentru a evita aces-
te riscuri, este recomandabil ca la efectuarea lucrărilor de împăduriri semă-
năturile să se realizeze primăvara devreme cu ghinda stratificată în prealabil.

8. La descendenţii proveniţi dintr-o populaţie naturală de stejar se ma-
nifestă corespunderea dintre termenele lor de înfrunzire și ale părinţilor. La 
arborii maturi, în marea majoritate, desfacerea mugurilor se produce anual 
în aceieași termeni calendaristici. Legitatea surprinsă demonstrează că însu-
șirile specifice ale arborilor seminceri în ceea ce privește termenii de înfrun-
zire atestă tendinţa de a se transmite prin ereditate descendenţilor.

9. Metoda de scurgere a electroliţilor oferă posibilitatea de a detecta de-
osebirile dintre termotoleranţa speciilor și genotipurilor de stejar. Din acest 
punct de vedere stejarul pufos (Qurecus pubescens) se caracterizează printr-o 
termotoleranţă ridicată, iar gorunul (Quercus petraea) s-a dovedit a fi cea 
mai sensibilă specie de stejar întâlnită în Republica Moldova.

10. Exemplarele stejarului pedunculat cu înfrunzire timpurie se caracte-
rizează printr-o termotoleranţă mai ridicară în comparaţie cu arborii care se 
remarcă prin desfacerea târzie a frunzelor. Acest caracter se transmite prin 
ereditate descendenţilor. La exemplarele stejarului pufos se manifestă o ten-
dinţă opusă, adică arborii cu înfrunzirea târzie se deosebesc prin toleranţă 
mai sporită faţă de acţiunea șocului termic decât cei cu înfrunzirea timpurie. 
Fenomenul evidenţiat poate fi pus în legătură cu particularităţile strategii-
lor privind adaptarea speciilor la diferite condiţii ecologice ale teritoriilor în 
care acestea sunt răspândite. Acestea au determinat acumularea pe parcursul 
evoluţiei a complexelor de gene specifice în zonele de răspândire a speciilor.

11. Acţiunea șocului termic asupra frunzelor stejarului pedunculat, go-
runului și stejarului pufos a demonstrat că aparatul fotosintetic al speciilor 
studiate se deteriorează în zonele practic identice ale temperaturilor înalte. 
Diferenţele dintre reacţiile speciilor la acţiunea temperaturilor înalte sunt 
cantitative, de aceea pericolul încălzirii globale poate avea repercusiuni dras-
tice asupra tuturor speciilor de stejar, întâlnite în Republica Moldova.

Doctorul habilitat, profesorul Petru Cuza a activat în funcţie de director 
adjunct pe probleme de știinţă în cadrul Rezervaţiei „Plaiul Fagului”, director 
al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Știinţe a Moldovei. 
Actualmente activează în funcţie de profesor universitar la Universitatea de 
Stat din Moldova. Este membru al colegiului de redacţie al revistei Silvicultu-
ra și Cinegetica (Brașov, România).



– 75 –

În domeniul cercetării resurselor geneti-
ce forestiere profesorul Gheorghe Postolache 
(în calitate de consultant) a ghidat doctorandul 
Dragoș Postolache, care a finalizat în anul 2006 
cu succes teza de doctor în științe biologice cu 
titlul „Conservarea in situ și ex situ a resurselor 
genetice forestiere de stejar (Quercus robur) și de 
gorun (Quercus petraea) din Republica Moldova”. 
În cadrul tezei de doctorat a fost evaluată pen-
tru prima dată diversitatea genetică a unor re-
surse genetice de stejar și gorun din Republica Moldova cu ajutorul unor 
marcheri genetici moleculari. De asemenea a constituit o noutate științifică 
pentru Republica Moldova, studiile de conservare ex situ statică cu aplicarea 
unor tehnici moderne de crioconservare a genotipurilor valoroase de stejar 
și gorun în bănci de gene. Este de menționat, de asemenea, importanța de-
scrierii resurselor genetice forestiere din Republica Moldova după modelul 
elaborat în cadrul Programului EUFORGEN. În cadrul tezei de doctorat au 
fost menționate aspecte privind mărimea populației evidențiate, mărimea 
vecinătății și structura resurselor genetice forestiere de stejar sau de gorun. 

Rezultatele științifice despre resursele genetice forestiere din Republica 
Moldova au fost publicate în raportul „State of Forest and Tree Genetic Reso-
urces in the Republic of Moldova”, în cadrul Programului pentru Agricultură 
și Alimentație al O.N.U. (F.A.O). 

În perioada 2012‒2014, Dragoș Postolache a urmat studiile de doctorat 
în Italia la Universitatea Scuola Superiore Sant’Anna din Pisa, iar la finalizarea 
celui de-al doilea doctorat a obținut Diploma de doctor în domeniul resurse-
lor genetice vegetale. Cercetările în cadrul studiilor de doctorat din Italia au 
fost realizate sub coordonarea lui Giovanni Giuseppe Vendramin, directorul 
institutului CNR-IBBR din Florența. 

Titlul tezei de doctorat susținută de Dragoș Postolache la Universitatea 
Scuola Superiore Sant’Anna din Pisa a fost: „Adaptation of silver fir (Abies alba 
Mill.) populations located at the southern peripheral species distribution range”.

Rezultatele studiilor de doctorat din Italia au fost publicate în articole 
științifice în reviste cotate ISI Web of Science.

Pe parcursul studiilor din Italia, Dragoș Postolache a efectuat specializări 
în noi domenii de cercetare; genomică, transcriptomică și bioinformatică.  
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Astfel în 2013 a participat la o specializare la Universitatea Uppsala, din Suedia, 
iar în 2014 a participat la un curs organizat de Universitatea din Udine (Italia) 
în colaborare cu Applied Genomic Institute și IGA Technology Services.

În anul 2015, Dragoș Postolache a coordonat un proiect cu titlul Adapti-
ve genetic variability of Fagus sylvatica across Europe, care a fost finanțat prin 
intermediul programului „Transnational Accesses”, Trees4 Future (European 
Research Infrastructure project), cercetările fiind efectuate la INRA, Pierro-
ton, Bordeaux-Aquitaine, Franţa.

Dragoș Postolache a coordonat în perioada 2016–2018 două proiecte de 
cercetare finanțate în cadrul programului național NUCLEU din România.

Pe parcursul carierei de cercetător științific, Dragoș Postolache a publi-
cat peste 35 articole științifice, din care este coautor la 3 monografii. Este 
membru al colegiului de redacţie al revistei Silvicultura și Cinegetica (Brașov, 
România). 

În prezent, Dragoș Postolache activează ca cercetător științific gradul II,  
în cadrul colectivului de genetică forestieră de la Institutul Național de Cer-
cetare-Dezvoltare în Silvicultură (I.N.C.D.S.) „Marin Drăcea”, Filiala din 
Cluj-Napoca (România).

Profesorul Gheorghe Postolache activând în cadrul Programului Eu-
ropean EUFORGEN a atras tineri cercetători. În anii 2001‒2003 în cadrul 
acestui program profesorul Gh. Postolache a fost conducător de doctorat a 
dlui Ion Palancean cu tema „Conservarea in situ și ex situ a resurselor genetice 
de plop alb (Populus alba) în Republica Moldova”. Pentru conservarea in situ a 
resurselor genetice forestiere de plop alb a efectuat inventarierea suprafeţelor 
de plop alb din Republica Moldova. Ca rezultat al cercetărilor efectuate au 
fost evidenţiate circa 40 suprafeţe valoroase, dintre care 20 au fost propuse 
pentru a fi declarate ca resurse genetice forestiere de plop alb și conservate 
in situ. S-a efectuat pașaportizarea acestor suprafeţe și descrierea arboretului, 
arbuștilor și plantelor ierboase din fiecare resursă genetică forestieră. Rezul-
tatele cercetărilor au fost reflectate în 3 articole. Doctorandul Ion Palancean 
în culegerea Populus nigra Network Report of the serven (25-27 october 
Osijek, Croatia) and eighth (22-24 may 2003 Trepheln, Germany mitings) a 
participat cu raportul In situ and ex situ conservation of whaite poplar (Popu-
lus alba) in the Republic of Moldova la această conferinţă din Croaţia, care a 
fost publicat. Dl Ion Palancean a participat cu raportul Resursele genetice de 
plop alb (Populus alba) în Moldova/ Ion Palancean, Gheorghe Postolache și la 
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simpozionul Conservarea diversităţii plantelor in situ și ex situ” : rezumatele 
I-ul simp. șt. int., 9-11 oct. 2003. – Ch., 2003. 

Studiul florei și vegetaţiei de luncă, realizat de profesorul Gheorghe Pos-
tolache în perioada 1990‒1998, a fost continuat cu cercetările vegetației lun-
cilor unor râuri mici, realizate de doctoranda Aliona Miron, care au finalizat 
în anul 2009 cu susținerea tezei de doctor în biologie „Vegetaţia din luncile 
râurilor mici din stânga Prutului de Mijloc”. În baza acestor cercetări pentru 
prima dată a fost stabilită compoziţia floristică a pajiștilor din luncile râurilor 
Delia, Nârnova, Lăpușna, Sărata, Tigheci, Larga și a fost alcătuit conspectul 
florei vasculare. Flora cercetată a fost analizată sub aspect taxonomic, al bio-
formelor, geoelementelor, ecologic și economic. Au fost identificate speciile 
de plante rare și stabilită răspândirea lor în zona de studiu. În premieră au 
fost evidenţiate și descrise asociaţiile de plante răspândite în luncile râurilor 
luate în studiu. În baza rezultatelor obţinute au fost întocmite hărţile de ve-
getaţie și au fost elaborate recomandări de conservare și folosire raţională a 
florei și vegetaţiei din luncile râurilor cercetate.

În perioada 2009‒2010 dna doctor Aliona Miron a fost conducător al pro-
iectului pentru tinerii cercetători cu tema: „Cercetarea diversităţii floristice și fi-
tocenotice a ariilor naturale protejate de stat din luncile râurilor Ciuluc”, cu par-
ticiparea tinerilor cercetători dr. Victoria Covali, Ghenadie Titică, dr. Dragoș 
Postolache. În cadrul proiectului au fost evaluate flora și vegetația a 10 arii na-
turale protejate de stat amplasate în luncile râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul 
Mic și Ciulucul Mijlociu. A fost stabilită compoziția floristică și fitocenotică și 
au fost elaborate recomandări de optimizare a conservării diversității plantelor.

În anii 2013‒2014 a fost conducător al unui alt 
proiect pentru tineri cercetători cu tema „Cerceta-
rea florei și vegetaţiei de stepă din raioanele Cahul și 
Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de in-
stituire a noi arii naturale protejate” la care au par-
ticipat 5 tineri cercetători din cadrul Grădinii Bota-
nice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. În 
baza studiilor realizate în cadrul proiectului au fost 
identificate și descrise 2 sectoare cu vegetație de stepă 

valoroasă sub aspect al biodiversității. Unul dintre aceste sectoare (Pajiștea 
Moscovei din raionul Cahul) a fost recomandat pentru luarea sub protecție 
de stat. De asemenea, în cadrul proiectului a fost identificată o specie nouă 
pentru flora Republicii Moldova ‒ Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski.
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Actualmente dna doctor Aliona Miron activează în cadrul Grădinii 
Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” în funcţie de director  
adjunct pentru știință, este autor și coautor a peste 50 de lucrări știinţifi-
ce, dintre care: monografii – 1, articole știinţifice în reviste naționale și 
internaționale – 12, broșuri – 2, ghiduri – 1, rapoarte naționale – 9.

În domeniul conservării in situ a diversităţii plan-
telor vasculare profesorul Gheorghe Postolache a fost 
conducător știinţific al doctorandei Victoria Covali 
care în anul 2009 a finalizat teza de doctor în știinţe 
biologice cu tema: „Biodiversitatea fitocenotică a ari-
ilor naturale protejate forestiere din Valea Prutului de 
Mijloc”. În procesul de cercetare a fost studiată diversi-
tatea floristică și fitocenotică a 6 arii naturale protejate: 
Pădurea Valea Mare, Pădurea Zberoaia-Lunca, Pădu-
rea Nemţeni, Pădurea Dancu, Pădurea Pogănești, Pădurea Sărata-Răzeș din 
lunca Prutului de Mijloc. Ca rezultat al cercetărilor a fost stabilită compoziţia 
floristică și întocmit conspectul floristic pentru fiecare arie naturală prote-
jată. Compoziţia floristică a fost analizată din punct de vedere taxonomic, 
al bioformelor, geoelementelor și evidenţiate speciile de plante rare. A fost 
determinată compoziţia fitocenotică și stabilite conspectele cenotaxonomice 
ale ariilor naturale protejate: Pădurea Valea Mare, Pădurea Zberoaia-Lunca, 
Pădurea Nemţeni, Pădurea Dancu, Pădurea Pogănești, Pădurea Sărata-Răzeș 
din lunca Prutului de Mijloc. A fost evaluată diversitatea arboretelor și elabo-
rate hărţile de vegetaţie, pașapoartele ariilor naturale protejate cercetate. Au 
fost propuse recomandări de optimizare a regimului de conservare a diversi-
tăţii plantelor în ariile naturale protejate. 

În perioada 2011‒2017 dna Covali Victoria este cadru didactic la Uni-
versitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. Actualmente doctorul în știinţe biologice Victoria Covali activează 
în cadrul Agenţiei „Moldsilva”. Este autor și coautor a peste 30 articole știin-
ţifice, inclusiv 2 monografii.

În domeniul cercetării florei și vegetaţiei stepelor subdeșertice Ghe-
orghe Postolache a ghidat doctorandul Ghenadie Titica care a finalizat cu 
succes în anul 2015 susţinerea tezei de doctor în știinţe biologice „Flora și 
Vegetaţia stepelor subdeșertice din Republica Moldova”. Ca rezultat al investi-
gaţiilor efectuate a stabilit compoziţia floristică și a elaborat conspectul flo-
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rei vasculare a pajiștilor subdeșertice din Republica 
Moldova. Au fost identificate speciile de plante rare 
din stepele subdeșertice. A fost evidenţiată compo-
ziţia și structura comunităţilor de plante vasculare 
și elaborat conspectul cenotaxonomic al vegetaţiei 
stepelor subdeșertice. A fost elaborată Harta vege-
taţiei stepelor subdeșertice și propuse recomandări 
pentru optimizarea conservării florei și vegetaţiei 
stepelor subdeșertice din Republica Moldova. În baza cercetărilor efectuate 
a elaborat recomandări de instituire a 2 arii naturale protejate „Câșliţa Prut” 
și „Slobozia Mare”. 

În perioada 2017‒2018 dl doctor în știinţe biologice Ghenadie Titica 
a fost conducător al proiectului tinerilor cercetători: „Cercetarea vegetaţiei 
halofile din luncile râurilor din stânga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) 
cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii 
naturale protejate”. În baza investigațiilor întreprinse în cadrul proiectului 
au fost identificate noi suprafeţe valoroase cu vegetaţie halofilă din raioanele 
Ungheni și Fălești. Pentru fiecare dintre aceste suprafeţe s-a stabilit compo-
ziţia și structura florei și vegetaţiei, elementele valoroase pentru conservare, 
precum și hărţile sectoarelor în sistemul GIS. 

Rezultatele cercetărilor știinţifice ale dl. Gh. Titica sunt reflectate în 16 
publicaţii știinţifice, dintre care este coautor la 2 monografii. 

Actualmente dl dr. Ghenadie Titica activează în funcţie de cercetător 
știinţific în Laboratorul geobotanică și silvicultură al Grădinii Botanice Naţi-
onale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. 

În domeniul cercetării florei profesorul Gheor-
ghe Postolache (în calitate de consultant) a ghidat doc-
toranda Natalia Jardan care a finalizat cu succes susţi-
nerea tezei de doctor în știinţe biologice la tema Flora 
Rezervaţiei „Codrii” (plante vasculare) în anul 2015. Ca 
rezultat al investigaţiilor efectuate doctoranda a preci-
zat compoziţia florei vasculare a Rezervaţiei „Codrii”. 
Pentru prima dată a fost identificată flora pădurilor 
din Rezervaţia „Codrii” care include 215 specii de plan-
te vasculare, flora pajiștilor de deal ‒ 207 specii de plante, flora pajiștilor de luncă ‒  
276 specii de plante, flora de lizieră ‒ 158 specii de plante, flora ruderală ‒  
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97 specii de plante vasculare; identificate 8 specii de plante noi pentru flora 
rezervaţiei; evidenţiate 134 specii de plante indicate anterior pentru teritoriul 
rezervaţiei neconfirmate în teren sau prin material herbarizat, 18 specii de 
plante determinate incorect; 8 specii de plante sinonime cu alte specii care 
sunt deja prezentate în listă. A fost analizată flora plantelor vasculare pe tipuri 
de vegetaţie, sub aspect taxonomic, bioecologic și fitogeografic. S-a evidenţiat 
lista speciilor de plante ocrotite de stat și elaborate măsuri de conservare ale 
speciilor de plante rare. Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în 13 publi-
caţii știinţifice, dintre care 2 monografii. Actualmente Natalia Jardan activea-
ză în funcţie de director adjunct pe probleme de știinţă în Rezervaţia „Codrii”. 

Un alt discipol al profesorului Gheorghe Postola-
che este Alina Pavliuc care dupa doctorat și concediu 
de maternitate va finaliza teza de doctorat cu tema: 
Flora și Vegetația Rezervației Peisagistice „Pădurea 
Hâncești”. Ca rezultat al cercetărilor efectuate a stabilit 
că compoziția floristică a gorunetelor din Rezervația 
Peisagistică „Pădurea Hâncești” include peste 103 
specii de plante vasculare dintre care: 13 specii de 
arbori, 10 specii de arbuști și 80 specii de plante ier-
boase. Au fost evidențiate 5 specii de plante rare: sorb 

(Sorbus torminalis (L.) Crantz), scoruș (Sorbus aucuparia L.), clocotiș (Sta-
phylea pinnata L.), ceapă bulgărească (Nectaroscordum bulgaricum Janka), 
umbra iepurelui (Asparagus tenuifolius Lam.), linte azurie (Lathyrus venetus 
(Mill.) Wohlf.). Comunităţile vegetale de gorun au fost atribuite la 3 asociaţii. 
La fel a stabilit compoziţia floristică și fitocenotică a pădurilor de stejar pufos 
și altor tipuri de păduri din aria protejată  „Pădurea Hâncești”. A participat la 
elaborarea proiectului tinerilor savanți „Cercetarea florei și vegetaţiei de ste-
pă din raioanele Cahul și Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de 
instituire a noi arii naturale protejate”. Actualmente Alina Pavliuc activează 
în Laboratorul Geobotanică și Silvicultură în cadrul proiectului instituțional 
„Cercetarea vegetaţiei forestiere și de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor va-
loroase și elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate 
din Republica Moldova”. Este coautor a unei monografii și 5 articole știinţifice.  
A participat la conferinţe și simpozioane știinţifice.

În domeniul silviculturii profesorul Gheorghe Postolache a fost condu-
cător știinţific al doctorandului Ion Cebotarenco care a elaborat disertaţia 
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cu tema: „Cercetarea pădurilor din sud-estul Repu-
blicii Moldova cu scop de optimizare a conservării 
biodiversităţii”. A fost cercetată diversitatea arbore-
telor de stejar pufos (Quercus pubescens), de stejar 
pedunculat (Quercus robur) și arboretele artificiale. 
De asemenea a fost studiată diversitatea floristică și 
fitocenotică din cadrul ariilor naturale protejate: Pă-
durea Hârbovăţ, Pădurea Leuntea, Pădurea Copan-
ca, Pădurea Misilindra, Pădurea Olănești, Grădina 
Turcească. Au fost identificate impacturile naturale 

și antropice și elaborate căi de ameliorare a stării arboretelor și de conservare 
a biodiversităţii. În baza cercetărilor a publicat 5 articole știinţifice. Actual-
mente activează în funcţie de inginer silvic șef în cadrul Întreprinderii pen-
tru silvicultură Tighina.

Un alt discipol al profesorului Gheorghe Postolache este Vitalie Staro-
dub care a elaborat teza: Studiul comparativ al provenienţelor de stejar pedun-
culat (Quercus robur) în Republica Moldova. Teza este consacrată cercetării a 
2 colecţii de provenienţe de stejar pedunculat (Quercus robur) din Republica 
Moldova. Prima colecţie de provenienţe de stejar pedunculat a fost plantată 
la 11 aprilie 1968 în Ocolul silvic Hârbovăţ din Întreprinderea pentru silvi-
cultură Tighina. Colecţia include 39 de provenienţe de stejar pedunculat din 
30 de locuri din 21 regiuni administrative din Federaţia Rusă și Ucraina. A 
doua colecţie de provenienţe de stejar pedunculat a fost creată în anul 1977 
în subparcela 62K din Ocolul Silvic Lipcani din Întreprinderea pentru sil-
vicultură Edineț. Colecţia include 25 de provenienţe din Ucraina, Federaţia 
Rusă și Belarus. Aceste 2 colecţii de provenienţe de stejar pedunculat repre-
zintă un genofond preţios de acea au fost luate în studiu. Au fost cercetate 
indicii dendroclimaterici, vitalitatea provenienţelor testate ș.a. Provenienţele 
din aceste 2 colecţii au fost cercetate cu scop de a fi folosite pentru crearea 
unor plantaţii cu destinaţii speciale. În baza cercetărilor efectuate Vitalie Sta-
rodub a publicat 2 articole știinţifice. A participat cu rapoarte a 3 conferințe. 
Actualmente Vitalie Starodub activează în funcţie de inginer silvic șef la În-
treprinderea pentru Silvicultură Orhei.





Partea II

REFLECȚII ALE UNOR SAVANȚI DESPE 
LUCRĂRILE PROFESORULUI  
GHEORGHE POSTOLACHE
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     Алеxсандр ALEXANDROV, 
Membru titular al Academiei Bulgare

СЪОБЩЕНИЯ
Александър Александров  

Институт за гората — София

POSTOLACHE, GH. 1997. VEGETAȚIA 
REPUBLICII MOLDOVA, CHIŞINĂU, ŞTINȚA. 

РАСТИТЕЛНОСТТА В МОЛДОВА – ПОСТОЛАКЕ

През миналата година Издателството на Академията на науки-
те в Молдова отпечата монографията на д.б.н. Георге Посто-

лаке за растителността на тази страна. Научният труд обхваща четири 
части: История на растителните проучвания, Описание на главните 
типове естествена растителност, Описание на главните типове антро-
погенна растителност и Запазване на флората. Най-обстойната част 
се отнася за естествената растителност и е описана в 8 раздела: гори, 
степи, ливади, флора на речните долини, водна и блатна растителност, 
рудерална флора, флористично въведение и геоботаническо райони-
ране на Молдова. Частта за антропогенната растителност обхваща три 
раздела: защитни горски пояси в земеделските земи, горски култури 
по бреговете на водни басейни и начини за създаване на тревни съ-
общества.

Растителността между реките Днестър и Прут започва да се фор-
мира през късния неоген и много термофилни видове са открити в 
Сарматските отложения. През втория дял на този период климатът се 
захлажда и растителността претърпява съответни промени. Послед-
валите затопляния и застудявания също дават съществен отпечатък 
върху развитието и разпространението на местната флора. Със засил-
ването на човешкото въздействие, особено през последните векове, са 
унищожени големи площи от гори и степи.

Днешната естествена растителност на Молдова се формира под 
влиянието на европейската широколистна горска област, субсредизем-
номорската горска област и Евроазиатската степна област.
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В миналото степите са заемали по-голяма част от територията на 
страната, но понастоящем тревната растителност е само 343 000 ha 
(10,2%). Тя е съставена обикновено от степни формации с участието 
на видове от род Festuca, Stipa, Bothriochloaи Роа. В южните райони има 
съобщества и от полупустинна растителност.

Горите са разпространени главно между 200 и 400 m н. в. и са пред-
ставени ов широколистни видове. Участието на Fagus sylvatica е пре-
димно на високите места в северозападната част върху кафяви горски 
почви. Горите от Quercus robur и Carpinus betulus са до тях в понижения, 
следвани от Quercus petraea, който е върху сиви горски почви, а в южна-
та част на страната има малки площи от Quercus pubescens. Освен това 
в Молдова се срещат редица видове като Tilia cordata, Fraxinus excelsior, 
Acer campestre, Populus alba, Populus nigra, Salix capraea, Salix alba и други.

Бреговата растителност включва два подтипа: върху наводнени и 
ненаводнени долини на реките.

Бодната растителност е представена от някои видове на род  
Ceratophyllum, Potamogeton, Nymphaea, Nymphoides, Typhetum, Phragmi- 
tetum и др.

Защитните горски пояси с обща площ 31 000 ha са създадени от 
14 вида местни дървета и храсти и 10 вида интродуценти. Като глав-
ни видове често са използувани Juglans regia и Robinia pseudoacacia, но 
най-ефективни и дълговечни се оказват дъбовете. В зависимост от ус-
ловията на месторастене в горските пояси са използвани 57 схеми на 
смесване.

Защитените територии с растителност са 45 100 ha, или 2,8% от 
площта с естествена флора. Под закрила на държавата са обособени 
три горски резервата, два хидробиологични резервата, четири — със 
степна растителност, а така също 31 природни пейзажа, две системи от 
защитни горски пояси и други.

Тази монография съдържа ценна информация за ботаници, лесо-
въди, географи и еколози не само от съседните на Молдова страни, но 
и за българските поради фитогеографската близост до Добруджа и Лу-
догорието.

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 3/4, 1997  
FOREST SCIENCE, No 3/4, 1997
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Victor GIURGIU,
Membru titular al Academiei Române 

POSTOLACHE, GH. 2016. ARIILE NATURALE  
PROTEJATE DIN MOLDOVA. VOL. 2. ARBORI 

SECULARI. CHIŞINĂU ŞTIINȚA. 180 p.

Ocrotirea și descrierea  științifică a arborilor excepționali după vâr-
stă, înălțime, diametru, frumusețe și semnificație istorică ‒ a con-

stituit o preocupare majoră a multor botaniști și silvicultori europeni mai 
ales în ultimul secol. În această privință se detașează oamenii de știință din 
centrul Europei. Interesantă este recenta monografie „Cei 500 cei mai bătrâni 
arbori ai noștri Ussrich et al., 2012 (BLV Buchverlag, Munihcn). În România 
s-au scris multe articole pe seama lor, inclusiv recent în „Revista Pădurilor” 
nr. 5-6 din 2014 „Revista de Silvicultură și Cinegetică” ș.a. Promotor este 
însă silvicultorul Iuliu Moldovan care în 1934 a cerut să inventariem aceste 
podoabe ale trecutului și să facem Cartea de aur a veteranilor din pădurile și 
din întreg spațiul românesc, cea ce din păcate pentru noi nu s-a înfăptuit încă. 
Salutăm în schimb, preocupările recente ale oamenilor de știință din Repu-
blica Moldova în primul rând ale distinsului profesor Gheorghe Postolache 
prezentate acum în monografia „Arii naturale protejate din Moldova. Arbori 
seculari”.

De menționat că este o monografie a celor mai reprezentativi arbori se-
culari din Republica Moldova după principalele caracteristici de mare inte-
res științific. În acest scop s-au făcut cercetări ample pentru a stabili poziția 
lor geografică, exacta, starea de sănătate, modul de ocrotire etc. Pe autentice 
baze științifice s-au propus în final 246 arbori pentru a fi incluși în lista ar-
borilor protejați de stat (validați), precum și recomandări pentru ocrotirea 
lor strictă.

Este o lucrare științifică valoroasă și utilă în domeniul conservării 
biodiversității, oferă material genetic de mare interes economic și, totodată 
sunt veritabilii martori istorici. Lucrarea analizată reprezintă, totodată și un 
model, precum și un îndemn pentru silvicultorii și biologii din România, 
interesați pentru elaborarea de serii dendrocronologice, acestea încorpo-
rând perioade de multe sute de ani. Un început în acest sens s-a realizat prin  



lucrarea „Rețeaua națională de serii dendrocronologice din România” la ela-
borarea căreia au fost prelevate carote descreșteri de la arbori multiseculari 
(uneori de peste 900 de ani). Apreciem că lucrarea domnului prof. Gh. Posto-
lache ar putea fi utilă și pentru elaborarea de serii dendrocronologice specific 
Republicii Moldova. Considerăm că volumul „Arbori seculari din Republica 
Moldova” poate fi de mare interes și pe planul Uniunii Europene. De aceea, 
propunem ca rezumatul în limba engleză să fie amplificat. De exemplu în re-
centa lucrare „Pădurile virgine și cvasivirgine ale României” (2013) – păduri 
în care se regăsesc zeci de mii de arbori multiseculari, caz unic în Europa 
Centrală și de Vest – sunt prezentate rezumate în engleză după fiecare capi-
tol, pe baza cărora au apărut numeroase recenzii în țări europene.   

Din cele menționate mai sus apreciem valoarea monografiei „Ariile na-
tural protejate din Moldova. vol. 2. Arbori seculari” elaborată de profesorul 
Gheorghe Postolache. 
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Nicolae DONIȚA, 
membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Sisești” (București) 

POSTOLACHE, GH. 2017. REZERVAȚIA „PĂDUREA 
DOMNEASCĂ”. CHIŞINĂU, ŞTIINȚA. 258 p.  

Monografia „Rezervaţia Pădurea Domnească”, cu un volum de 258 
pagini, este structurată în 8 capitole, urmate de concluzii și de bi-

bliografie (92 titluri).
Într-un prim capitol se face o scurtă caracterizare fizico-geografică a re-

zervaţiei (așezare geografică, relief, geologie, climă, hidrologie, soluri).
În patru capitole – Floră, Vegetaţie, Diversitatea arboretelor, Zonarea 

rezervaţiei se prezintă un vast material știinţific privind biodiversitatea deo-
sebit de mare din rezervaţie. Un scurt capitol este consacrat faunei. În două 
capitole se analizează impacturile natural și antropice și se fac propuneri de 
conservare a biodiversităţii.

În rezervaţie s-au făcut, cu timpul, numeroase cercetări asupra florei și 
vegetaţiei, destul de multe chiar de autor și colaboratorii săi. Dar prin mo-
nografia propusă pentru publicare se face o importantă sinteză a tot ce se 
cunoștea până acum, completat însă cu cercetări recente asupra florei și ve-
getaţiei, întreprinse de autor.

Este de arătat că s-a elaborat conspectul florei care cuprinde 640 specii 
de plante vasculare. S-au realizat și analizele taxonomice, a formelor biolo-
gice, a indicilor ecologici a tuturor speciilor. Pentru fiecare specie se dau de-
numirea știinţifică și populară, durata de viaţă, dimensiunile, biotopurile în 
care apare, arealul și frecvenţa apariţiei în rezervaţie. Se obţine astfel o ima-
gine cuprinzătoare a fiecărei specii și a importanţei ei în structura învelișului 
vegetal.

Într-un tabel sunt cuprinse 20 de specii rare, apreciindu-se și viabilita-
tea lor în rezervaţie și evidenţiindu-se cele 9 specii incluse în Cartea Roșie a 
Republicii Moldova.

Este prezentat apoi conspectul unităţilor tipologice de vegetaţie care cu-
prinde 11 clase, 19 ordine, 28 alianţe și 62 de asociaţii vegetale, dintre care 
două rare. Cele mai multe sunt asociaţii de locuri umede pentru că rezervaţia 
este situată în lunca mare a Prutului.

Urmează descrierea unităţilor. Pentru unităţile superioare se indică 
speciile caracteristice și scurte caracterizări ecologice. Pentru asociaţii se 
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fac scurte descrieri ale biotopurilor și locurilor unde apar, iar compoziţia 
lor floristică este dată în tabele grupate pe ordine sau aliniate indicându-se 
numărul de relevee (descrieri) și indicii de constanţă a speciilor. Iar acestea 
sunt grupate pe categorii sociologice. Se obţine astfel o bună caracterizare 
cenotaxonomică, dar și ecologică a asociaţiilor. Acest vast și valoros material 
știinţific a fost adunat, în mare parte, de autor care a făcut descrieri în toate 
anotimpurile pentru a cuprinde întreaga compoziţie a asociaţiilor. 

S-a întocmit și o hartă de vegetaţie a rezervaţiei. Aceasta este principala 
contribuţie știinţifică a monografiei.

Autorul a acordat importanţă și descrierii mai amănunțite a pădurilor, 
care reprezintă o mare parte din vegetaţie. Sunt descrise atât pădurile natu-
rale de stejar, plopi, sălcii, cât și cele artificiale, create prin plantaţii și cu alte 
specii. Pentru toate pădurile se dau tabele cu indicarea speciilor de arbori și 
unităţile amenajistice pe care le ocupă.

Pe baza întregului material știinţific s-a făcut și zonarea rezervaţiei sta-
bilindu-se 10 suprafeţe cu vegetaţie deosebită pentru zone de conservare in-
tegrală. S-au descris detaliat flora, fauna, vegetaţia din aceste suprafeţe. În 
zona de protecţie s-au descris, de asemenea 3 arii protejate deosebit de inte-
resante prin vegetaţia lor xerofilă. S-au identificat și arbori seculari de stejar 
ce urmează a fi ocrotiţi.

Se discută, ca impacturi, schimbarea regimului hidrologic al râurilor 
învecinate și artificializarea pădurilor, prin plantaţii cu alte specii decât cele 
naturale.

Se fac și propuneri privind conservarea biodiversităţii din rezervaţie.
Este de relevat și bogata ilustrare fotografică a monografiei (63 fotografii 

a celor mai reprezentative asociaţii, arboreturi, specii).
Monografia Rezervaţiei Pădurea Domnească, elaborată de Gheorghe 

Postolache, bine cunoscut cercetător al florei și vegetaţiei din Republica Mol-
dova, este o lucrare remarcabilă prin valoarea știinţifică a bogatului material 
de date asupra florei și vegetaţiei acestei deosebit de interesante rezervaţii de 
luncă, cum sunt puţine în Republica Moldova, dar și în ţările vecine.

Este un merit deosebit al autorului că a adunat și ordonat tot ce s-a scris 
anterior, dar a venit și cu un mare volum de date noi din cercetări intensive 
proprii. Așa s-a putut prezenta o imagine completă asupra florei și vegetației 
rezervaţiei.

Apreciind în mod deosebit valoarea lucrării analizate și contribuțiile ști-
inţifice de mare valoare pe care le aduce, recomandăm cu căldură publicarea 
monografiei „Rezervaţia Pădurea Domnească”, elaborată de profesorul, doc-
tor habilitat Gheorghe Postolache. 
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Dr. hab. Petru CUZA

POSTOLACHE, GH. 2016. ARIILE NATURALE  
PROTEJATE DIN  MOLDOVA.VOL. 2. ARBORI 

SECULARI. CHIŞINĂU ŞTIINȚA. 180 p.

Monografia este elaborată de către profesorul cercetător, doctor 
habilitat, șeful Laboratorului de geobotanică și silvicultură de la 

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul Pro-
iectului editorial „Ariile naturale protejate din Moldova”. 

Volumul cuprinde descrierea a 313 arbori seculari din 150 amplasa-
mente. În prefață autorul propune noțiunea arbori seculari: „Secularii sunt 
exemplare solitare sau grupuri mici izolate de arbori, impresionanți prin vâr-
stă, dimensiuni, frumusețe, raritate, sau prin faptul că au fost martorii unor 
evenimente istorice” și face o descriere amplă a particularităților biologice. 

Obiectivul acestei lucrări constă în generalizarea informației privind 
starea actuală a arborilor seculari, printr-o documentare științifică și fami-
liarizarea instituțiilor responsabile, precum și a populației cu starea lor și 
anumite recomandări și măsuri necesare în vederea optimizării procesului 
de conservare.

Arborii seculari protejați în Republica Moldova sunt incluși în Lista ar-
borilor protejați de stat din Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fon-
dul ariilor naturale protejate de stat, cu modificările ulterioare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68, art. 442). Arborii seculari au 
fost clasați la Categoria Arii Naturale Protejate, Monumente ale naturii, C) 
Botanice b) Arbori seculari. În Anexa 3 a acestei Legi sunt menționați 433 
de arbori seculari care cresc în 158 de amplasamente, care includ de la 1 
până la 33 arbori. Arborii protejați de stat au fost cercetați în toate amplasa-
mentele. Descrierea arborilor cuprinde: amplasarea, coordonatele geografi-
ce, deținătorul funciar, parametrii arborelui, importanța, impacte naturale și 
antropice, starea de sănătate, acțiunile propuse în sprijinul conservării. 

În urma cercetărilor științifice efectuate, autorul a stabilit că după 
proveniență arborii sunt atribuiți la două categorii: autohtoni (Quercus 
robur, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Acer campestre, 
Pyrus pyraster, Populus alba, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Tilia  
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cordata, Ulmus carpinifolia) și alohtoni (Abies nordmaniana, Aesculus hipo-
castanum, Celtis occidentalis, Corylus columa,  Gleditsia triacanthos, Quer-
cus castaneifolia, Libocedrus decurrens,  Maclura pomifera, Picea abies, Picea 
canadensis, Picea pungens, Pinus strobus, Pinus nigra, Platanus occidentalis, 
Sophora japonica).

După valoare, arborii seculari au fost atribuiți la 4 categorii: arbori 
longevivi, arbori de dimensiuni impresionante, arbori ornamentali și arbori 
rari. Cei mai mulți arbori au fost atribuiți la categoria arbori longevivi, care 
au vârsta de peste 100 ani. 20 arbori seculari: Stejarul (Quercus robur) din 
Cobâlea, stejarul din Schinoasa (mun. Chișinău), stejarul din apropierea s. 
Boldurești, stejarul din or. Leova, stejarul de la marginea s. Pârâta (Dubă-
sari), stejarul din apropierea s. Gura Bâcului, stejarul din s. Pârâta, stejarul 
din apropierea s. Micăuți, stejarul din  rez. „Călărășeuca”, stejarul din Pădu-
rea Galoci, stejarul din apropierea s. Zahorna, stejarul din or. Lipcani, steja-
rul de la Mănăstirea Curchi, stejarul din apropierea s. Morenii Noi, stejarul 
din apropierea s. Giurgiulești, stejarul din Pădurea Petrușeni, stejarul din rez. 
„Livada Turcească”, frasinul (Fraxinus excelsior) din s. Vărzăreștii Noi, plata-
nul (Platanus occidentalis) din apropierea s. Păulești, ar putea fi încadrați la 
categoria de arbori de valoare europeană, iar ceilalți la categoria de arbori 
de valoare națională.

După starea de sănătate, arborii seculari au fost divizați în 5 categorii: 
arbori sănătoși, arbori cu coroana parțial afectată de speciile însoțitoare, arbori 
cu coroana substanțial afectată (rupturi), arbori cu tulpina afectată (scorburi, 
bolfe etc.), arbori doborâți de vânt și uscați. Conform evaluării, 135 arbori au 
fost apreciați drept arbori sănătoși, iar 167 arbori cu coroana parțial afectată 
de anumite impacturi naturale și antropice. Cei 302 arbori din aceste două 
categorii au fost validați și propuși a rămâne în continuare în Lista arborilor 
seculari protejați de stat. Arborii seculari din Moldova au fost afectați de anu-
miţi factori naturali și antropici. Pe parcursul ultimilor 40 de ani, 71 arbori 
din Lista arborilor seculari protejați de stat s-au uscat, au fost doborâți de 
vânturi sau afectați de incendii. 56 arbori seculari au fost substanțial afectați 
de  speciile însoțitoare sau de alţi factori. Toți acești arbori aparțin la 29 specii 
de plante vasculare, cei mai mulți fiind stejari pedunculați (Quercus robur). 
Mulți arbori sunt cu rupturi, așa că acești arbori și-au pierdut din valoarea 
lor și nu corespund statutului de arbore secular, de aceea se propune de a 
fi excluși din Lista arborilor seculari protejați de stat. Am putea califica că 



fenomenul dispariției arborilor seculari are loc și în Republica Moldova. 
De aceea, este necesar a fi întreprinse anumite măsuri pentru ameliorarea 
stării arborilor seculari. Pentru aceasta, în anul 2014, profesorul Gheorghe 
Postolache a elaborat Recomandări de ameliorarea stării arborilor seculari din 
Moldova.

În ultimii ani au fost identificați 33 de arbori din 27 amplasamente care 
se deosebesc prin vârstă, dimensiuni, frumusețe, raritate. Arborii evidențiați 
sunt propuși de a fi incluși în Lista arborilor protejați de stat. Lucrările de 
identificare de noi arbori seculari vor continua. 

Cartea este ilustrată cu fotografii originale, hărți tabele etc. Volumul 
are un caracter științific și de popularizare a cunoștințelor despre arborii se-
culari. Este destinată specialiștilor în domeniul conservării biodiversității, 
profesorilor, studenților, elevilor și tuturor celorcare sunt interesați de starea 
actuală a ariilor naturale protejate.

Silvicultura și Cinegetica, 2017, nr. 40. Brașov (România)
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Anatolie David, Viorica Pascari, Igor Nicoara, Adam Begu,
Maria Sandu, Andrei Ursu, Gheorghe Postolache

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN MOLDOVA. 
VOLUMUL 1. MONUMENTE ALE NATURII 

(GEOLOGICE, PALEONTOLOGICE, HDROLOGICE, 
PEDOLOGICE)

Academia de Științe a Moldovei (Institutul de Ecologie și Geologie,  
Institutul de Zoologie, Institutul de Geologie și Seismologie).  

Chișinău, 2016, 176 p.

Lucrarea Ariile naturale protejate din Moldova, volumul 1, Monumente 
ale naturii: geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice cuprin-

de rezultatele cercetărilor științifice acumulate de specialiștii în domeniu pe 
parcursul mai multor ani. ANP Volumul 1 ‒ Monumente ale naturii: geolo-
gice, paleontologice, hidrologice, pedologice face parte din seria de publicații 
editate sub genericul Ariile naturale protejate din Moldova, coordonator edi-
torial al proiectului fiind doctorul habilitat în biologie, profesorul universi-
tar, Gheorghe Postolache. Întreaga serie este editată cu suportul financiar al 
Fondului Ecologic Național al Ministerului Mediului al Republicii Moldova. 
În ediție sunt descrise 68 de monumente geologice și paleontologice, 28 de 
monumente hidrologice și 13 monumente pedologice.

Conceptual structura lucrării cuprinde: o prefață intitulată Sistemul  
de arii naturale protejate din Moldova; Compartimentul Monumente ale  
naturii: geologie și paleontologice, care include Capitolul podișul nord-mol-
dovenesc (sub capitolele Podișul Hotinului; Podișul Nistrului; Câmpia Prutului 
Mijlociu; Podișul Podolic); Capitolul podișul central-moldovenesc (subcapi-
tolele Podișul Bâcului (Codrilor); Capitolul podișul sud-moldovenesc (sub-
capitolele Câmpia Colinară a Botnei; Colinele Tigheciului); Capitolul câmpia 
sud-moldovenească (subcapitolul Câmpia Bugeacului); Capitolul câmpia 
mării Negre (subcapitolul Câmpia Nistrului Inferior); Compartimentul mo-
numente ale naturii: hidrologice, care include Capitolul complexe acvife-
re poros-carstic-fisurate cu acumulări freatice prioritar în roci de calcar;  
Capitolul complexe acvifere poros-stratificate cu acumulări ale apelor fre-
atice prioritar în roci de nisip-prundiș-pietriș; Capitolul complexe acvifere  
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poros-stratificate cu acumulări ale apelor freatice prioritar în roci cu 
componență granulometrică mixtă; Compartimentul monumente ale natu-
rii: pedologice. Încheie lucrarea Concluziile, Bibliografia selectivă, ordonată 
pentru fiecare compartiment în parte; rezumatele lucrării în limbile engleză 
și rusă și Cuprinsul.

Analizând în detaliu conținutul structural al informației oferite, 
menționăm că pentru fiecare monument în parte, pe lângă denumire, este 
dată o hartă care indică locul amplasării acestuia și o mică descriere a ampla-
sării; sunt date coordonatele geografice exacte (latitudine, longitudine, altitu-
dine); e indicată suprafața exactă și deținătorul funciar. Pe lângă acestea, sunt 
oferite informații ce țin de descrierea detaliată a monumentului, importanța 
acestuia și unele recomandări privind valorificarea eficientă a fiecărui mo-
nument în parte. Totodată, descrierea fiecărui monument este însoțită de 
imagini color generale reprezentative, care pun în valoare importanța monu-
mentului. La multe monumente paleontologice sunt oferite și imagini color 
de calitatea obiectelor fosile descoperite în cadrul acestora. E important fap-
tul că pentru monumentele pedologice sunt oferite imagini color ale profilu-
rilor solurilor, dar și a vegetației care se întâlnește în cadrul acestora. Pentru 
multe monumente hidrologice sunt oferite informații despre calitatea apei 
din cadrul lor, și anume: nivelul pH, poluarea cu anioni de NO3, precum și 
tipul apei, evaluat după prezența și raportul anionilor de HCO3 și SO4 și a 
cationilor de Ca, Mg, Na.

Concluzionând, menționăm faptul că apariția de sub tipar a ediției în 
cauză a fost una imperativă și bine-venită, atât pentru specialiștii din dome-
niile menționate în lucrare, pentru toți cei interesați de starea actuală a ariilor 
naturale protejate, cât și pentru publicul larg.

Dr. Sergiu Pană, 
Șef Secție Științele Naturii, MNEIN 
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DESPRE MONOGRAFIA 
„REZERVAȚIA PĂDUREA DOMNESCĂ”

Academia de Științe a Moldovei Grădina Botanică (Institut) AȘM. 
Chișinău, 2017, 256 p

Ne bucură faptul apariţiei noii monografii a doctorului habilitat în 
biologie, profesor cercetător, șeful Laboratorului de Geobotanică și 

Silvicultură din Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Știinţe a Moldo-
vei,  „Rezervaţia Pădurea Domnească”. 

Profesorul Gh. Postolache cuprinde un spectru larg  de domenii de cerceta-
re - vegetaţia forestieră, de stepă, de luncă, acvatică și palustră, inclusiv studierea 
și caracterizarea  resurselor genetice forestiere, ecosistemelor naturale, care au  
contribuit la conservarea biodiversităţii, regenerarea naturală și  metodelor de 
conservare in situ (în acelaşi mediu – Rezervaţii naturale) şi ex situ (în condiţiile 
Grădini Botanice și a.). Rodul acestor eforturi sunt publicarea a cca. 420 de lu-
crări știinţifice, elaborarea a 5 monografii ca unul singur autor și 15 cu coautori. 

Monografia este o pagină nouă în creaţia savantului, noi cunoștinţe in-
cluse în baza tezaurului patrimoniului floristic. Constituită din prefaţă, 8 ca-
pitole (Caracteristica fizico-geografică, flora, vegetaţia, diversitatea arboretu-
rilor, fauna, zonarea rezervaţiei, impacturi naturale și antropice, conservarea 
biodiversităţii), concluzii, bibliografie și rezumat în limba engleză și rusă, 
cuprinse în 256 pagini,  lucrarea „Rezervaţia Pădurea Domnească” poartă un 
caracter știinţific complet, cu  subiecte documentate în poze fotografice (62), 
27 tabele, 7 figuri, dintre care 2 harţi – Vegetaţia „Rezervaţiei Pădurea Dom-
nească” și harta  Aria naturală protejată Călineștii Mici, atribuită la categoria 
Monumente ale Naturii.  

Pădurea Domnească este situată în lunca inundată a Râului Prut, pe o 
suprafaţă de 6032 ha, amplasată pe teritoriul între râul Prut și liziera pădurii, 
spre râul Camenca.

Caracterizarea fizico-geografică a rezervaţiei, expusă în prim plan, denotă 
caracteristicile principale  ale arealului acesteia: așezarea geografică, relieful, 
structura geologică, clima, condiţiile hidrologice, solurile, ce indică caractere 
specifice ale vegetaţiei și modului de repartizare a acesteia în spaţiu și timp.  

Capitolul Flora, prezintă o totalizare a cercetărilor multianuale ale auto-
rului  și publicațiilor de specialitate privind diversitatea specifică a rezervației. 
Important este să notăm  că fiecare subcapitol este o  expunere sistematică a 
cunoștinţelor privind metodele de cercetare, analiza taxonomică, a indicilor 
ecologici, nemijlocit și a istoricului cercetării florei din rezervaţie. 
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Conspectul plantelor vasculare este un abecedar și o mică enciclopedie a 
cunoștinţelor în analiza și sistematizarea plantelor, înșirate pe 69 pagini. Un 
loc deosebit revine speciilor de plante rare.

Vegetaţia rezervaţiei, analizată potrivit principiilor Braun-Blanquet 
(1964) la fel cuprinde descrierea metodelor de cercetare, caracterizarea gene-
rală a vegetaţiei, semnificată prin prezentarea  detaliată a conspectului asoci-
aţiilor vegetale din rezervaţie. Caracterizare profundă a vegetaţiei forestiere, 
acvatice și palustre, a pajiștilor mezofite, vegetaţia halofită, a tufărișurilor, la 
rând cu vegetaţia antropică, este încununată cu elaborarea Hărţii vegetaţiei 
„Rezervaţiei Pădurea Domnească”.

Important să menţionăm, evaluarea rezervelor de vegetaţie dată prin anali-
za regenerării naturale, capitolul fauna fiind un atribut de integritate biocenotică. 

În scopul păstrării celor mai reprezentative ecosisteme, al conservării 
unor specii şi comunităţi de plante rare şi restabilirea celor mai caracteristice 
biocenoze s-a elaborat zonarea rezervaţiei, care merită să fie luate în valoare 
de specialişti şi cei ce pot contribui la valorificarea patrimoniului natal.

Lucrarea dată prezintă un deosebit interes în special ca prezentare a 
unui studiu complex al vegetaţiei, tipurilor de fitocenoze, ecosisteme etc., 
care pot fi valorificate prin gradul înalt de  diversitate specifică, fitocenotică 
etc. Genofondul constituit din 660 de specii de plante vasculare, cuprinde  
34 de specii de arbori, 32 de arbuști, 5 specii de liane și 590 de specii de ier-
buri, dintre care 8 specii rare de plante vasculare.  

Comunităţile de plante descrise de autor sunt atribuite la 65 de asociaţii 
vegetale, grupate în 28 de alianţe, 19 ordine și 11 clase.

Avizând cunoștinţe privind metode și metodologii de abordare ecosiste-
mică, cu specificul sistematizării și analizei botanice,  caracteristicilor profun-
de, indicilor de evaluare calitativi și cantitativi, totalizări, recomandări ce pot fi 
aplicate pe larg, acestă lucrare este un compendiu știinţific de știinţe ale naturii.

Experienţa și devotamentul savantului emerit Gh. Postolache, care 
a luat în valoare, totalitatea caracterelor „Rezervaţiei Pădurea Domnescă”,  
nemijlocit și multitudinea numerică a speciilor de plante, efectuând măsu-
rări directe, este o muncă enormă, un merit civic a autorului, o nouă pagină 
în dezvoltarea, valorificarea  și promovarea valorilor naturale naţionale.

Monografia prezintă o verigă nouă a cunoștinţelor în lanţul celor ela-
borate anterior, care poate fi folosită  de specialiști și competenţe în calea de 
cunoaștere a lumii vii.  

Doctor în știinţe agricole Tamara COJUHARI, 
Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală



Partea III

ACTIVITATEA PROFESORULUI  
GHEORGHE POSTOLACHE

 REFLECTATĂ ÎN PRESA VREMII
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O VARIANTĂ CONTEMPORANĂ A LUCRĂRII 
„DESCRIPTIO MOLDAVIAE”

Nu e o hiperbolizare în titlu. Prin prestanța științifică, documenta-
ră, arhitectonică, cartea savantului Gh. Postolache, șef al Labora-

torului de geobotanică al AȘM a Republicii Moldova, „Vegetația Republicii 
Moldova”, apărută la Editura „Știința” sub auspiciile Fundației „Soros”, e o 
realizare de mare prestigiu nu doar a autorului, fiind rodul unei munci asidue 
de cercetare și investigații de o viață, ci și împlinirea unui mare gol în geogra-
fia plantelor și de cercetare a covorului vegetal al ținutului nostru, operă ce 
totalizează și sistematizează tot ce s-a scris și tipărit în aceste domenii.

Iată de ce am comparat lucrarea cu „Descriptio Moldaviae”. 
Autorul vine cu o schiță istorică introductivă despre etapele de bază ale 

cercetării vegetației Basarabiei în care subliniază faptul că această studiere 
nu a fost totdeauna pur științifică, dezinteresată, ci a avut uneori un caracter 
pragmatic, de acaparare imperialistă.

Citez: „Se prea poate că anume din aceste considerente (utilizarea ma-
terialului lemnos moldovenesc pentru construcția de corăbii – n.a.) steja-
rul moldovenesc a ademenit Imperiul Rus, care până la anexarea oficială 
a Basarabiei (1812) a trimis în Moldova o mulțime de militari pentru a 
examina pădurile de stejar. 

Astfel, când se forma flota Mării Negre, din noiembrie 1809 până în 
martie 1810 în Moldova a fost trimis maistrul naval I. Tarasov, care a exami-
nat pădurile a șase ținuturi (Suceava, Neamț, Roman, Tecuci, Bârlad, Orhei). 
În ținutul Orhei au fost aleși 15 mii de stejari buni pentru construcțiile nava-
le” (Gh. Postolache, Vegetația Republicii Moldova, Ch., 1995, pag. 6).

Acesta a fost nenorocitul pocinog al defrișărilor în Basarabia. În decur-
sul secolului XIX pădurile basarabene și-au micșorat suprafața de patru ori! 
Și dacă pe hărțile Basarabiei de până la 1812 se puteau număra 58 de râuri și 
râulețe, acum dacă descoperim 15, și acelea mai mult cu numele… 

Dar să nu ne abatem de la temă. Fără a prezenta aici întreaga arhitectură 
a lucrării (o vor face, sperăm, mai cu succes specialiștii în ramură), vom sub-
linia doar aspectul ei exterior – ilustrarea prin fotografii ale unor botaniști 
de vază, poze-peisaje reprezentând aspectul geobotanic al diferitor zone și 
microzone din ținutul cercetat, diferite asociații, landșafturi caracteristice.  
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Un capitol aparte (aproape 20% din volumul lucrării) e consacrat proble-
melor privind ocrotirea vegetației; un altul – tipurilor de vegetație antropică –  
ambele de un real folos pentru știința ecologică. 

Tot cu semnul plus (chiar mai mulți de +) trebuie marcate următoarele 
performanțe ale lucrării:

1) e primul studiu de sinteză în domeniul dat, care, în afară de tabloul 
general, conține o amplă descriere a rezervațiilor naturale, braniștilor, monu-
mentelor naturii din republică;

2) la vegetația antropică pentru întâia dată se dă o caracteristică a per-
delelor forestiere și recomandări privitoare la crearea spațiilor forestiere 
în jurul bazinelor acvatice pe baza datelor furnizate de cercetarea și iden-
tificarea legităților de răspândire și dezvoltare a formațiunilor naturale; 

3) pentru prima dată se recomandă crearea unor perdele forestiere pen-
tru livezi, ținând cont de alegerea pozițiilor favorabile pentru fauna protec-
toare a masivelor de livezi.

În fine (dar nu în ultimul rând!), specialistul acordă o deosebită atenție 
cercetărilor speciale în zona regiunii naturale – Pădurea Codreanca și bazi-
nul râului Ichel. 

Autorul nu este indiferent față de cercetătorii premergători, pomenin-
du-l cu un cuvânt de bine pe un alt botanist, originar din Cobâlca, Alexe 
Arvat, care în anii ’30 publică lucrări originale în domeniu.

Gheorghe Postolache „trece Prutul” temerar nu numai citând lucrările 
botaniștilor români de renume mondial, ci inserând în lucrare și fotografiile 
savanților Tr. Săvulescu și Al. Borza, care la timpul lor (în anii ’20‒’30) au 
adus o valoroasă contribuție în cercetarea vegetației din Basarabia și în exa-
minarea problemelor științifice legate de ea. 

Am semnalat lucrarea nu pentru că e truda unui consătean (și fost elev) 
de-al meu, ci din adânca convingere că apariția ei constituie un eveniment de 
excepție în viața noastră științifică, în spiritualitatea spațiului nostru bântuit 
de aride vijelii politice, care împrăștie în patru vânturi bruma de cernoziom 
rămasă pe ici-colo, munca inspirată, concretă, creativă – singura în stare a ne 
scoate în lumea cea bună, a ne smulge din criza nefastă în care ne zbatem.

Constantin BOBEICĂ

Literatura și arta, nr. 33 (2869), joi, 17 august 2000, p. 7
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PLEDOARII ÎN FAVOAREA PARCURILOR 
NAȚIONALE

Legiferarea Strategiei conservării Biodiversității și Planului de acțiune 
constituie un semnal clar pentru autoritățile centrale și locale de a 

conferi o nouă dimensiune eforturilor de ocrotire a ariilor naturale protejate de 
stat. Formele cele mai avansate, cu mari posibilități de valorificare a resurselor 
locale în opera de protejare a patrimoniului natural și cultural sunt parcurile 
naționale și rezervațiile biosferice. Participanții la masa rotundă moderată de 
dl. Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, au fost aduse 
argumente convingătoare în favoarea creării parcurilor naționale în Republi-
ca Moldova. Am selectat opiniile, propunerile și argumentele dlor Alexandru 
Teleuță, directorul oficiului „Conservarea Biodiversității” Gheorghe Postolache, 
șeful Laboratorului de geobotanică și silvicultură, Grădina Botanică a Aca-
demiei de Științe, doctor habilitat în biologie, Valeriu Țarigradschi, directorul 
Rezervației științifice „Pădurea Domnească”.

Alecu Reniță:  
– În contextul sensibilizării opiniei publice și a factorilor de decizie 

privind problemele legate de conservarea și regenerarea biodiversității în 
Republica Moldova, revista „Natura” și-a propus să ia în dezbatere un alt 
subiect de o importanță vitală – parcurile naționale, rostul și necesitatea 
existenței lor într-o societate modernă. Aș porni discuția de la această masă 
rotundă cu o constatare dureroasă: suntem singura țară din Europa care nu 
are un parc național. Este greu de înțeles de ce am intrat în secolul XX fără 
un parc național, de ce până în prezent nu se observă un interes din partea 
guvernanților și chiar a societății civile pentru recuperarea timpului pierdut. 
Poate nu avem locuri și condiții de a fonda și legifera un parc național?

Alexandru Teleuță:
– Un obiectiv major al Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dez-

voltării Teritoriului continuă să fie conservarea biodiversității, canalizarea 
eforturilor pentru implementarea Planurilor locale de mediu, care în ultimă 
instanță trebuie să finalizeze cu regenerarea ecosistemelor și refacerea echili-
brului ecologic. Parcurile naționale se înscriu perfect în obiectivele Strategiei 
naționale și planul de acțiune în domeniul conservării diversității biologice. 
Dacă până mai ieri lipsea un document strategic pentru fondarea parcurilor 
naționale, astăzi îl avem. Deci să urnim carul din loc.
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Gheorghe Postolache:
– La noi în țară lipsesc parcurile naționale și rezervațiile biosferice, care 

sunt foarte răspândite în Europa și în întreaga lume. Aceste categorii supe-
rioare de arii protejate trebuie înființate și în Moldova. Cât privește parcu-
rile naționale, prin anii 1975–1980 au fost înfăptuite cercetări și lucrări pen-
tru fondarea Parcului Național „Orhei”, însă, din păcate, au apărut un șir de 
obstacole subiective, care au stopat lucrul savanților și ecologiștilor. Astăzi, 
după apariția Strategiei conservării biodiversității, populația deja a început să 
conștientizeze avantajele și beneficiile pe care le oferă un parc național. Savanții 
de la Grădina Botanică participă direct la diferite acțiuni legate de conservarea 
biodiversității. Noi am ajuns la concluzia că o parte din rezervațiile științifice 
ar putea fi transformate în rezervații biosferice și parcuri naționale. 

Valeriu Țarigradschi:
– Parcurile naționale fac parte din obiectivele secolului XX și țin de 

domeniul conservării biodiversității. Crearea parcurilor naționale sunt o 
necesitate a timpurilor actuale și oamenii vor avea o atitudine grijulie, gos-
podărească, fiindcă comunitățile locale vor fi marii beneficiari ai arealelor 
protejate. Dacă se va crea un parc național sunt convins că oamenii în scurt 
timp vor solicita să intre în componența acestui parc național. 

Cu regret, actualmente ariile protejate sunt ocrotite numai pe hârtie. Crea-
rea unui parc național va contribui la stoparea distrugerii monumentelor naturii. 
Colectivul de la Rezervația științifică „Pădurea Domnească” este pregătit  ca să 
devină un nucleu pentru formarea unui parc național în valea Prutului de Mijloc.

A.R.:
–  În ce părți ale Moldovei vedeți apariția parcurilor naționale?
A.T.:
– Strategia conservării biodiversității a identificat zonele și ecosistemele, 

care întrunesc elementele-cheie ale unui parc național. Este contraindicat și 
total neproductiv să credem că putem organiza parcuri naționale în orice 
colțișor al Moldovei. Să fim conștienți că parcurile naționale au nevoie de 
mari investiții, de susținerea statului și, mai ales, a comunităților locale. Dacă 
vom neglija interesele sociale și economice ale populației rurale nu vom avea 
câștig de cauză. Trebuie să găsim înțelepciune suficientă în noi pentru a inte-
gra și combina interesele ecologice cu cele socioeconomice ale comunităților. 
Cât privește locurile de fondare, în Strategia noastră, în teza inițială se preve-
de crearea Parcurilor Naționale „Orhei” și „Codrii Tigheciului”. 
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Gh. P.:
– Noi propunem fondarea rezervației biosferice în baza Rezervației 

științifice „Codrii”, anexând pădurile din ocoalele silvice Căpriana, Scoreni, 
Strășeni și Ialoveni, adică va cuprinde tot masivul forestier din centrul Mol-
dovei. Suprafața acestui areal ar putea fi de circa 18 600 ha. Aceasta ne-ar 
oferi posibilitatea să elaborăm un program pentru proiecte și granturi.

La nordul Moldovei propunem să fie organizat Parcul Național 
„Caracușeni” în baza pădurilor de la Caracușeni, Rosășeni, Șirăuți. Mai jos, 
în baza Rezervației științifice „Pădurea Domnească”, anexând „Suta de Movi-
le”, obiectele geologice, paleontologice, o parte din păduri din zona Ungheni, 
de organizat Parcul Național „Pădurea Domnească”.

În centrul Moldovei propunem să fie organizat Parcul Național „Orhei” 
în baza pădurilor din ocoalele silvice Bravicea, Curchi, Seliștea, Ivancea. În 
acest parc ar trebui incluse și obiectivele arheologic-paleontologice de la 
Trebujeni, Orheiul Vechi. Aici sunt și multe mănăstiri de la Curchi, Tabăra, 
Țigănești, Frumoasa care alcătuiesc un cerc turistic.

La sudul Moldovei propunem să fie organizat Parcul Național „Tigheci”. 
Rezervația științifică „Prutul de Jos” trebuie să devină o filială a rezervației 
transfrontaliere Delta Dunării din România, Ucraina și Moldova. La gura 
Nistrului ar fi bine să se organizeze rezervația „Nistrul de Jos”.

Dacă ar fi create parcurile naționale și rezervația biosferică sunt sigur că 
ne-am încadra în rețeaua europeană a rezervațiilor biosferice și a parcurilor 
naționale, am putea beneficia de ajutoare considerabile și ar avea de câștigat 
și economia țării.

V. Ț.: 
– Este foarte important să nu rămânem în urma timpului, căci și așa sun-

tem depășiți de un șir întreg de procese. Parcurile naționale și rezervațiile bi-
osferice sunt un imperativ, fiindcă ele ne-ar deschide drumul spre o finanțare 
externă. Strategia conservării biodiversității și a planului de acțiuni constitu-
ie un document de mare valoare pentru investitorii străini. În Moldova pot 
fi create mai multe parcuri naționale, dar condiții reale la moment există în 
arealul „Pădurea Domnească”. Cred că Parcul Național „Pădurea Domneas-
că” ar putea să cuprindă întregul areal de la peștera „Emil Racoviță” până la 
„Stânca Mare”, unde se încheie lanțul de toltre. Repet, noi, cei de la „Pădurea 
Domnească” avem potențialul necesar pentru a prelua în administrare pri-
mul Parc Național din Republica Moldova.
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A. R.:
– Viziunea și abordarea pe care o faceți modifică în mare măsură întregul 

sistem existent al ariilor protejate. Savanții, ecologiștii, autoritatea central de me-
diu, oficiul Conservarea Biodiversității și Serviciul de Stat „Moldsilva” urmează 
să examineze și să dezbată pe larg problema fondării Parcului Național, să ia în 
calcul nu numai avantajele, dar și dezavantajele, fiindcă, să nu uităm, nivelul de 
cultură ecologică al populației este, din păcate, la un nivel foarte modest. 

A.T.:
– Problema este abordată foarte corect: să calculăm mai întâi dezavan-

tajele, impactul general asupra mediului înconjurător, apoi să discutăm de-
spre reformarea sistemului existent al ariilor protejate. Oricum este impor-
tant ca parcurile naționale să cuprindă și teritorii noi, nu cele deja protejate.

G.P.:
–  Parcurile naționale vor fi create în baza ariilor protejate existente. În 

cadrul unui parc național vor fi concentrate câteva arii protejate existente. 
Acesta este patrimoniul nostru național și ține de datoria noastră ca acest 
patrimoniu să fie păstrat și protejat.

La prima etapă de formare a parcului național trebuie de făcut o zonare 
strictă. În țările civilizate parcurile naționale sunt protejate și ajutate de către stat.

Crearea parcurilor naționale în Republica Moldova ar putea fi și o școală 
de educație a populației în domeniul ecologiei, conservării florei și faunei. 
Cu regret, la noi în Moldova oamenii își petrec timpul liber neorganizat, ast-
fel aducând mare prejudiciu vegetației. Dacă lucrurile ar fi puse la punct, ar 
fi organizată și recreerea populației, și protecția vegetației.

V.Ț.:
– Fondarea, dar mai ales funcționarea parcurilor naționale pe principiile 

dezvoltării durabile, ar răsturna întreaga mentalitate perimată de exploatare 
nemiloasă a naturii. Sunt sigur că parcurile naționale vor deveni mari centre 
de atractivitate a comunităților locale, a autorităților publice, a ecologiștilor, 
etnografilor, arheologilor, silvicultorilor, fiind că forma lor de organizare și 
funcționare va fi benefică pentru toți. Inevitabil, primăriile și comunitățile 
vor solicita statului un șir de înlesniri în etapa inițială, dar în scurt timp 
parcurile naționale vor contribui substanțial la dezvoltarea și prosperitatea 
comunităților rurale, la crearea unor noi locuri de muncă și meșteșuguri. Să 
nu se uite  că orice obiect confecționat într-un parc național este considerat 
un produs ecologic pur (fie pomușoare, fie un suvenir de artizanat).
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A. R.:
– Referitor la parcurile naționale aș putea spune că ele au o perspectivă 

deosebită. La ora actuală noi dispunem de 66.000 hectare protejate. Această 
suprafață e foarte mică. Dacă se creează primul parc național în care statul 
stimulează activitățile fără impact negativ asupra mediului, dacă activitățile 
de artizanat, turism rural și ecologic sunt scutite de impozite pe o durată de 
10-15 ani, cum se face în alte țări, atunci, desigur comunitățile locale vor 
participa la extinderea ariilor protejate și ne putem aștepta ca până în 2003 să 
avem până la o sută de mii de ha. Parcul Național este un întreg sistem care 
activează și aduce beneficii din punct de vedere ecologic, economic, cultural, 
etnografic. Și atunci comunitățile sunt acele care mențin ordinea în parcurile 
naționale.

A. T.:
– Am convingerea că comunitățile rurale vor susține ideea creării parcu-

rilor naționale, dacă vor avea cât mai multă informație, dacă vom pedala pe 
unele programe de conștientizare și mediatizare publică.

Gh. P.:
– Contribuția revistei „Natura” la sensibilizarea populației și autorităților 

centrale și locale este deosebită. Faptul că s-a organizat această masă rotun-
dă e un semn că poate fi organizată o adevărată campanie de presă la acest 
subiect de mare actualitate. Zic acestea, fiindcă în final, statul va fi obligat să 
asigure un set de facilități pentru apariția și dezvoltarea Parcurilor Naționale 
în R. Moldova.

V. Ț.:
– Sunt ferm convins că oricâtă neînțelegere și împotrivire ar exista la 

moment, în acest deceniu vor fi legiferate 1-2 parcuri naționale. Se pare 
că anumiți factori de decizie sunt predispuși să susțină apariția parcurilor 
naționale, cel puțin în contextul Strategiei dezvoltării durabile a turismului, a 
Strategiei Conversării biodiversității. Iar parcurile naturale sunt locuri ideale 
pentru dezvoltarea meșteșugurilor populare, turismului rural și ecologic.

Natura, nr. 2 (131), februarie 2003 
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UN OM AL BIOSFEREI DOCTORUL HABILITAT  
ÎN BIOLOGIE PROFESOR CERCETĂTOR, 
GHEORGHE POSTOLACHE LA 75 DE ANI

Dr. hab. Ion COMANICI, 
Dr. Ion ROȘCA,

Dr. Ștefan LAZU 

Născut la 2 mai 1943 în comuna Codreanca (Cobâlca), judeţul in-
terbelic Orhei, azi raionul Strășeni. Domeniul de cercetare: geo-

botanica, flora, silvicultura, conservarea biodiversităţii. Doctor habilitat în 
științe biologice (1997), profesor cercetător  (2009), Om emerit al Republicii 
Moldova (2010). 

Recent la Grădina Botanică Naţională „Alexandru Ciubotaru” (Institut) 
a avut loc o manifestare științifică prilejuită de lansarea cărţii Rezervaţia „Pă-
durea Domnească” și sărbătorirea a 75 ani a profesorului cercetător, doctor 
habilitat în știinţe biologice, Gheorghe Postolache, șeful laboratorului Geo-
botanică și Silvicultură. 

Gheorghe Postolache din fragedă copilărie ca și mulţi alţi semeni a avut 
de suferit de pe urma vremurilor grele de după război. În anul 1959 absolvă 
școala medie din satul natal. În acel an a susţinut examenele și a fost înmatri-
culat la Facultatea de biologie și geografie, specialitatea biologie și chimie, a 
Institutului Pedagogic din or. Tiraspol. La această facultate, în acele vremuri, 
erau bine apreciate cursurile teoretice și lucrările de laborator, și în special 
lucrările practice în câmp care se efectuau de cunoscuţi botaniști B. Matien-
co, Gh. Simonov ș.a. Lucrările practicele în câmp în împrejurimile satului 
Morozeni (1959), Călărași (1960) în mare măsură au determinat viitorul  bo-
tanistului Gheorghe Postolache.

După absolvirea facultăţii (1964) a lucrat un timp scurt ca profesor la 
școala medie din comuna Cuizăuca (r. Rezina), după care a urmat serviciul 
militar, iar un scurt timp profesor de biologie și chimie în comuna Onești 
(r. Strășeni). În februarie anul 1966 a fost încadrat de directorul Grădinii 
Botanice, academicianul Al. Ciubotaru, ca laborant în Laboratorul de flo-
ră și geobotanică la Grădina Botanică a Academiei de Știinţe a Moldovei. 
În anii 1967‒1970 a urmat doctorantura la Academia de Știinţe a Moldo-
vei, unde a activat sub conducerea membrului corespondent al Academiei 
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de Știinţe a Moldovei, doctorul habilitat, profesorul Tatiana Gheideman. În 
anul 1971 a susţinut teza de doctor în biologie, iar în 1997 a susţinut teza 
de doctor habilitat în biologie cu tema: Vegetaţia Republicii Moldova. După 
terminarea doctoranturii a fost angajat la Grădina Botanică AȘM în calitate 
de colaborator știinţific. A lucrat o perioadă (1979‒1981) director adjunct pe 
probleme de știinţă a Grădinii Botanice, iar din 1981 până în prezent lucrea-
ză ca șef al laboratorului de geobotanică și silvicultură. Din 1966 până în pre-
zent Gh. Postolache a activat în domeniul geobotanicii, silviculturii și florei.  
A fost conducător a 33 proiecte știinţifice, dintre care 8 proiecte instituționale,  
18 proiecte de grant, și 7 proiecte editoriale. 

În perioada anilor 1967–1974 a cercetat litiera în circuitul de substanţe 
și productivitatea biologică, probleme încadrate în Programul Omul și Bio-
sfera. Ca rezultat al acestor cercetări a elaborat conceptul litiera-component 
al ecosistemelor forestiere. A emis definiţia, clasificarea ș.a. a acestui compo-
nent a ecosistemelor forestiere, care au fost reflectate în monografia editată 
„Лесная подстилкав круговороте веществ”, (1976). Această lucrare a fost 
apreciată cu Premiul tinerilor savanţi din Moldova. 

În perioada anilor 1972–1975, Gh. Postolache, în cadrul proiectului in-
stituţional al laboratorului, a cercetat regenerarea naturală a stejarului pe-
dunculat, a mesteacănului și a altor specii de arbori din nordul Moldovei. Ca 
rezultat al cercetărilor a stabilit că stejarul pedunculat edificatorul pădurilor 
din nordul Moldovei nu are capacitatea de a se regenera natural (prin se-
minţe). Stejarul înflorește aproape anual dar florile și fructele sunt afectate 
de vătămători și de îngheţurile timpurii de primăvară. Mesteacănul în aceste 
păduri creștea spontan (unicul loc din Moldova) forma multe seminţe însă 
seminţele nu germinau. Aceste specii de arbori nu se regenerează natural de-
oarece lipsește puietul. S-a pus problema de revitalizat starea actuală a aces-
tor specii, însă mesteacănul în ultimii ani a fost afectat de secete și practic a 
dispărut din aceste păduri. 

În anii 1980–1985 dr. Gh. Postolache a cercetat perdelele forestiere de pro-
tecţie din Republica Moldova și a elaborat sortimentul de specii de arbori și ar-
buști pentru crearea perdelelor forestiere pe câmpurile agricole. Folosind conve-
ierul de înflorire a plantelor pentru atragerea insectelor polenizatoare a elaborat 
Recomandări de creare a perdelelor forestiere și oazelor biocenotice în livezi (1985).

În anii 1986–1990, Gh. Postolache, în cadrul proiectului instituţional, 
a cercetat vegetaţia din văile râurilor. Ca rezultat al cercetărilor efectuate a 



– 108 –

evidenţiat regularităţile de formare și de răspândire a comunităţilor vegetale 
din luncile râurilor. Este cunoscut faptul că în anii 1960‒1975 s-au efectuat 
lucrări hidrotehnice de adâncire și îndreptare a albiilor râurilor din Moldo-
va. În aceste vremuri au fost desecate locurile băltoase din lunca Prutului, 
Nistrului, Răutului și a multor râuri mici. Aceste lucrări s-au efectuat fără o 
oarecare argumentare știinţifică, de acea a apărut necesitatea de a evidenţia 
impactul acestor lucrări asupra vegetaţiei. Ca rezultat al cercetărilor știinţifi-
ce Gh. Postolache a evidenţiat  că prin adâncirea și îndreptarea albiilor râuri-
lor au loc schimbări esenţiale în regimul hidrologic în luncă și în compoziţia 
și structura comunităţilor vegetale. Nivelul apelor subterane coborându-se 
are loc substituirea comunităţilor vegetale spontane cu comunităţi vegeta-
le bogate în specii de plante ruderale. Noile comunităţi vegetale au o pro-
ductivitate și diversitate mai scăzută decât cele spontane. Ca rezultat are loc 
procesul de degradare a comunităţilor vegetale. Pentru ameliorarea situaţiei 
dânsul a propus procedee tehnologice de păstrare a comunităţilor vegetale. 
În baza unor regularităţi de răspândire a comunităţilor vegetale a elaborat 
Recomandări de împădurire a malurilor bazinelor acvatice.

În noiembrie 2000, pădurile de la cele mai mari altitudini, mai ales cele 
din Podișul Nistrului au fost afectată de chiciură. În baza cercetărilor efectu-
ate împreună cu P. Rotaru și I. Talmaci au elaborat Recomandări de ameliora-
re a stării pădurilor afectate de polei în noiembrie 2000.

În anii 2003–2006 a elaborat proiectul „Elaborarea procedeelor tehnologi-
ce de reconstrucție și creare a perdelelor forestiere în scopul reducerii influenței 
negative a calamităților naturale asupra plantelor de cultură în stepa Bălți” 
efectuat în cadrul Programului de Stat „Principii și procedee tehnologice de 
diminuare a consecinţelor naturale (seceta, îngheţuri etc.) asupra plantelor de 
cultură (conducător de program acad. S. Toma). Ca rezultat al cercetărilor 
efectuate a fost elaborată Carcasa forestieră pentru Stepa Bălţi (raioanele Sân-
gerei, Fălești, Florești, Râșcani, Drochia). Pentru a avea o situaţie mai bună a 
mediului a propus plantarea a 23 565,6 ha păduri și 4 645,7 ha perdele fores-
tiere de protecţie, în Stepa Bălţi. S-a elaborat sortimentul de specii de arbori, 
au fost evidenţiate suprafeţele necesare pentru fiecare localitate din acest spa-
ţiu. În prezent recomandările elaborate se implementează în nordul și sudul 
Moldovei de către Agenţia de Stat Moldsilva. Rezultatele acestor cercetări au 
fost reflectate în monografia Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici 
extremi asupra plantelor de cultură (2008).
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Vegetaţia Republicii Moldova se studiază mai mult de 100 ani. Date des-
pre compoziţia floristică a unor suprafeţe cu vegetație spontană au fost publi-
cate în a doua jumătate a secolului XIX. În anii treizeci ai secolului trecut cer-
cetările geobotanice au luat amploare. La sfârșitul secolului trecut se simţea 
necesitatea unei sinteze în acest domeniu. În decursul anilor 1975–1995, Gh. 
Postolache a organizat expediţii în toată Republica Moldova care au dat posi-
bilitate de a colecta ierbar și de a efectua un mare număr de relevee a comu-
nităţilor vegetale și de a culege un mare volum de informaţie despre vegetaţia 
Moldovei. În timpul acestor expediţii a cercetat vegetaţia forestieră, de stepă, 
de luncă, vegetaţia acvatică și palustră. În baza acestei informaţii a evidenţiat 
legităţile de formare și răspândire a asociaţiilor vegetale care au fost oglin-
dite în monografia Vegetaţia Republicii Moldova (1995). În baza informaţiei 
colectate și legităţilor evidenţiate a elaborat: clasificarea vegetaţiei stepelor 
și luncilor Republicii Moldova (1995). A sistematizat, unificat și generalizat 
materialul colectat de autorii precedenţi și datele personale despre asociaţiile 
vegetale din Moldova și a elaborat Prodromul Vegetaţiei Moldovei (1995). 
În baza materialului colectat Gh. Postolache a elaborat câteva hărţi: Harta 
vegetaţiei Republicii Moldova (1995, 2001, 2002, scara 1:1500000); Regiona-
rea geobotanică a Republicii Moldova (1994, 1995, 2002, scara 1:4000000); 
Harta. Plante rare. (1999, 2002, scara1:1500000); Harta. Plante medicinale 
(2002); Regionarea perdelelor forestiere din Republica Moldova (1995). În 
aceste hărţi a fost inclusă informaţia acumulată din ultimii ani și reprezintă 
o variantă modernizată a predecesorilor (T. Săvulescu, T. Gheideman și a.). 
Primele 4 hărţi au fost incluse în Atlasul Republicii Moldova (2002). 

În anii 1995–2005 Gh. Postolache a fost coordonator naţional în Pro-
gramul European EUFORGEN. În cadrul acestui program în anul 1997 Gh. 
Postolache a iniţiat proiectul: „Cercetarea resurselor genetice forestiere în 
pădurile de foioase din sud-estul Europei”, care s-a îndeplinit pe parcursul 
anilor 1998–2001 împreună cu savanți din instituţiile de cercetări știinţifice 
din Bulgaria, Italia, Luxemburg, România și Moldova, proiect realizat în 
cadrul Programului European EUFORGEN. În cadrul acestui proiect au 
fost elaborate 2 monografii. Împreună cu savanţi din Bulgaria, România 
și Italia Gh. Postolache a elaborat Harta răspândirii fagului (Fagus sylvati-
ca) în sud-estul Europei; Harta răspândirii gorunului (Quercus petraea) în 
sud-estul Europei; Harta răspândirii stejarului pedunculat (Quercus robur) 
în sud-estul Europei.
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În perioada 2009–2012, a elaborat împreună cu alți specialiști proiec-
tul „Fortificarea capacităților instituționale și a reprezentativității sistemului 
de arii protejate din Moldova”, finanțat de Fondul Global de Mediu (UNDP/
GEF), care a contribuit la revalidarea sistemului național de arii naturale pro-
tejate din Moldova.

În prezent, prof. dr. hab. Gheorghe Postolache este coordonator al pro-
iectului editorial Ariile naturale protejate din Moldova, editat în 4 volume de 
către Editura „Știința”. În perioada anilor 1972–2018 pentru conservarea ex 
situ a unor specii de plante și comunităţi de plante rare care sunt amenin-
ţate de dispariţie în teritoriu împreună cu alți colegi, a elaborată Expoziția 
„Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică Naţională „Alexandru Ciubota-
ru”, care include 12 microexpoziţii forestiere, o microexpoziție cu vegetaţie 
de stepă și una cu vegetaţie de luncă. A fost mobilizat genofondul a peste 
500 specii de plante autohtone. Se realizează conservarea ex situ a 50 specii 
de plante vasculare rare. Rezultatele acestor lucrări au fost reflectate în mo-
nografia Expoziția „Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică AȘM (2010).

Gh. Postolache a elaborat câteva metode noi de cercetare: metoda de 
creare a perdelelor forestiere în livezi (1984, 1985, 1987); metoda de ampla-
sare a reţelei de suprafeţe permanente în rezervaţii forestiere (1994); meto-
da cercetării diversităţii floristice și fitocenotice în ariile protejate forestiere 
(2001); metoda de cercetare a arboretelor (2008).

A elaborat recomandări: Noi arii protejate de către Stat (1987, 1998); 
Recomandări de creare a perdelelor forestiere (1987, 1995) (Coautor); Reco-
mandări de creare a plantaţiilor forestiere în zona bazinelor acvatice (1987); 
Recomandări și îndrumări privind combaterea secetei (1995) (Coautor); Re-
comandări de conservare a resurselor genetice forestiere de gorun (Quer-
cus petraea) (2000); Recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în 
pădurile afectate de polei în noiembrie 2000 (2001); Recomandări privind 
ameliorarea stării arborilor seculari din Moldova (2014). 

În baza cercetărilor științifice a publicat peste 420 de lucrări științifice 
în diverse reviste, enciclopedii, culegeri, din ţară și străinătate dintre care a 
publicat 5 monografii de un singur autor (Лесная подстилка в круговороте 
веществ (1976), Vegetația Republicii Moldova, (1995); Expoziția Vegetația 
Moldovei din Grădina Botanică AȘM (2010), Ariile naturale protejate din 
Moldova. vol. 2, Arborii seculari (2015), Rezervația „Pădurea Domneas-
că”(2017), este coautor la 15 monografii. Monografia Vegetaţia Republicii 
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Moldova (1995) este larg folosită de specialiști de la ministere și departamen-
te, în instituţiile superioare și medii de învăţământ. 

Gh. Postolache a participat cu rapoarte la conferinţe și simpozioane 
știinţifice în ţară și peste hotare (Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, Elveţia, 
Estonia, Franţa, Germania, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Suedia, 
Ucraina, Ungaria ș.a.). Din 1995 Gh. Postolache este coordonator naţional 
în Programul European EUFORGEN, iar din 2002 participant în Programul 
European PLANTA EUROPA. Fiind coordonator naţional în aceste progra-
me Gh. Postolache a favorizat stagiile unor tineri cercetători și participarea 
la conferinţe și simpozioane internaţionale. 

A fost membru al comisiei de experţi din cadrul Comisiei Superioare 
de Atestare a Cadrelor din Republica Moldova, președinte al Seminarului de 
profil și al Consiliului Specializat de susţinere a tezelor de doctor habilitat 
în biologie (specialitatea Botanica-164.01), Membrul Consiliului Știinţific al 
Grădinii Botanice, Membru Consiliului Tehnic al Agenţiei de Stat pentru 
Silvicultură „Moldsilva”. Gh. Postolache a participat la elaborarea Primului 
Raport Naţional, Strategiei Naţionale și Planul de Acţiuni în Domeniul Con-
servării Diversităţii Biologice în Republica Moldova. A participat la elabora-
rea Strategiei Dezvoltării Durabile a Fondului Forestier Naţional. 

Prof. dr. hab. Gheorghe Postolache a îndrumat 7 discipoli pentru 
susținerea tezelor de doctor în biologie și un doctor habilitat în biologie.  
A activat în calitate de profesor la Universitatea Agricolă și Universitatea de 
Stat. A elaborat cursul tipologie și staţiuni forestiere. Profesorul Gh. Postola-
che a fost conducător a multor lucrări de licenţă. 

Gheorghe Postolache este laureat al Premiului tinerilor savanți în do-
meniul științei și tehnicii (1974), Laureat al Premiului Academiei de Științe a 
Moldovei în domeniul biologie și ecologie (anul 2018), iar pentru merite în 
dezvoltarea științei i s-a conferit titlul onorific de „Om emerit” din Republica 
Moldova și Medalia „Dimitrie Cantemir”.

Cu ocazia jubileului de 75 de ani, îi exprimăm domnului Gheorghe Pos-
tolache deosebit respect și consideraţiune, îi adresăm felicitări și îi dorim 
sănătate, realizări în domeniul de cercetare.
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VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
Doctorul habilitat, profesorul universitar Gheorghe Postolache  

la 75 de ani – renumit geobotanist, florist, silvicultor 

Petru VICOL, director general MNEIN, 
Dr. Andrei PROHIN, secretar științific, 

Dr. Tamara COJUHARI, șef Grădină Botanică și Vivariu
Dr. Sergiu PANĂ, șef Secție Științele Naturii

La 2 mai, în satul Codreanca, raionul Strășeni, în paradisul păduri-
lor din inima Moldovei, s-a născut un Om cu harul plin de lumină, 

un izvor nesecat de cunoștințe, emerit savant ce a pătruns în esența natu-
rii, înzestrat cu setea de a cunoaște, a crea, a dărui bogăția sufletului și a 
cunoștințelor acumulate celor din jur. 

Ați cules mai multe primăveri în sânul naturii și dragostea continuă față 
de natură V-a determinat să alegeți Facultatea de Biologie și Geografie a Ins-
titutului Pedagogic din or. Tiraspol, după care au urmat trepte în cucerirea 
cunoștințelor profunde și multilaterale privind tainele vegetației, acumu-
late mai mulți ani în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AȘM, în calitate 
de laborant, apoi doctorand, colaborator ştiinţific inferior, superior. În anii 
1979–1981, ați deţinut funcţia de director adjunct pe probleme de ştiinţă, iar 
din anul 1981 până în prezent sunteți șeful Laboratorului de geobotanică şi 
silvicultură la aceeași instituție. 

Datorită spectrului larg de cunoștințe fundamentale și aplicative, acu-
mulate în studiile consacrate vegetației forestiere, de stepă, luncă, acvatică 
și palustră, a productivității biologice a principalelor ecosisteme, a ariilor 
protejate, resurselor genetice forestiere etc., ați reușit să elaborați legități de 
formare și răspândire a asociațiilor vegetale (din păduri, stepe, lunci, bazine 
acvatice), în văile râurilor, pe care le-ați aplicat cu prisosință în elaborarea 
conceptelor de reconstrucție a grădinilor botanice din Republica Moldova.

Apreciem mult și munca Dumneavoastră fructuoasă în cadrul Grădinii 
Botanice a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Activitatea 
Dumneavoastră la muzeu, începând cu anul 2008, este o mărturie a efortu-
lui enorm, depus pentru îmbunătățirea stării vegetației și mobilizarea geno-
fondului floristic al Grădinii Botanice, elaborării hărții-schemă a speciilor 
floristice.
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Grădina Botanică a muzeului este constituită din 2 sectoare – Flora 
spontană și Flora ornamentală. Conceptul de reorganizare a sectorului cu 
floră spontană a Grădinii Botanice a muzeului, inițiat de prof. Gh. Postola-
che și colaboratorii muzeului, a propus optimizarea compoziţiei și structurii 
vegetației din cadrul Grădinii Botanice.

Luând în considerare degradarea ecosistemelor naturale, în legătură 
cu acutizarea factorilor naturali și antropici, în scopul conservării plantelor 
într-un regim special ex-situ, dr. hab. Gh. Postolache a stabilit în Grădina 
Botanică sectoare cu microexpoziții (suprafeţe cu vegetaţie forestieră și mici 
suprafeţe cu vegetaţie de stepă, de luncă, acvatică și palustră, de stâncării), 
precum și o zonă de protecţie. 

Domnia sa a propus noţiunea de microexpoziţie, noțiune ce include re-
flectarea unui tip de comunitate vegetală pe o suprafaţă mică, pentru a pune în 
lumină caracteristicile principale și specificul lor (compoziţia, structura etc.).

Realizarea conceptului, sub îndrumarea dlui Gh. Postolache, s-a 
desfășurat în baza inventarierii speciilor de arbori și arbuști. Ca rezultat, 
Domnia Sa a propus măsuri concrete de optimizare și reconstrucție a vegetației 
Grădinii Botanice, care au favorizat îmbunătățirea stării actuale a florei.

Contribuția profesorului Gh. Postolache în valorificarea microexpo- 
zițiilor din cadrul Grădinii Botanice a muzeului este semnificativă și prin 
încadrarea vegetației forestiere în tipuri de pădure, caracteristice florei fores-
tiere din republică, fapt ce a permis mobilizarea și completarea genofondului 
vegetal al grădinii, cu specii autohtone principale, rare, de arbori, arbuști și ier-
buri. Important este ca vizitatorul să aibă posibilitatea de a vedea principalele 
specii de plante care cresc pe teritoriul Moldovei.

Munca depusă cu abnegație este reflectată și în crearea microexpozițiilor 
cu Floră ornamentală. Realizarea recomandărilor elaborate împreună 
cu cercetătorii muzeului, privind reconstrucția și optimizarea sectorului 
cu floră ornamentală, este oglindită în crearea aspectelor decorative din 
microexpozițiile din fața blocului administrativ și a muzeului. Sperăm și în 
continuare să contribuiți la îmbunătățirea aspectelor expoziționale.

La acest popas aniversar, discipolii și colegii Dumneavoastră de serviciu 
Vă aduc sincere urări de noi reușite pe tărâm profesional și să ne fiți alături 
în nobila misiune de cercetare și ocrotire a lumii vii!
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GEOBOTANISTUL GHEORGHE POSTOLACHE  
LA 60 DE ANI

Acad. Tudor FURDUI, academician coordonator
 al Secţiei de Științe Biologice, Chimice și Agricole a AȘM;

Acad. Alexandru CIUBOTARU, directorul Grădinii Botanice  
(Institut) a AȘM, academician

Vegetaţia Moldovei se studiază mai mult de 100 ani. Date despre com-
poziţia floristică a unor suprafeţe au fost publicate în a doua jumă-

tate a secolului XIX. În anii treizeci ai secolului trecut, cercetările geobotanice 
au luat amploare. La sfârșitul secolului trecut se simţea necesitatea unei sin-
teze în acest domeniu. Această generalizare complexă a tuturor cercetărilor 
privind Vegetaţia Moldovei a efectuat-o doctorul habilitat în știinţe biologice 
Gheorghe Postolache, șeful Laboratorului de geobotanică și silvicultură de la 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Știinţe a Moldovei. Gheorghe Pos-
tolache a devenit recunoscut savant în domeniul geobotanicii, floristicii și sil-
viculturii datorită investigaţiilor fundamentale efectuate pe parcursul a 52 ani.

Gheorghe Postolache s-a născut la 2 mai 1943 în comuna Codreanca 
(Cobâlca), judeţul Chișinău, într-o familie de ţărani. Din fragedă copilărie 
ca și mulţi alţi semeni a avut de suferit de vremurile grele de după război. În 
anul 1959 absolvă școala medie din satul natal. În acel an a susţinut exame-
nele și a fost înmatriculat la Facultatea de Biologie și Geografie (specialitatea 
biologie și chimie) a Institutului Pedagogic din Tiraspol. La această facultate, 
în acele vremuri, erau bine apreciate cursurile teoretice și lucrările de labo-
rator și în special lucrările practice  în câmp care se efectuau de cunoscuţii 
botaniști B. Matienco, Gh. Simonov, A. Vainștein ș.a. Lucrările teoretice și 
practicele de câmp în împrejurimile satului Morozeni (1959), Călărași (1960) 
în mare măsură au determinat viitorul botanistului Postolache.

După absolvirea facultăţii (1964) a lucrat un timp scurt învăţător la 
școala medie din comuna Cuizăuca (judeţul Orhei), a urmat serviciul mi-
litar, iarăși un scurt timp învăţător de biologie și chimie în comuna Onești 
(judeţul Chișinău), iar în februarie anul 1966 a fost angajat de directorul Gră-
dinii Botanice, academicianul Al. Ciubotaru, ca laborant în Laboratorul de 
floră și geobotanică la Grădina Botanică a Academiei de Știinţe a Republicii 
Moldova. În anii 1967–1970 a urmat doctorantura la Academia de Știinţe a 
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Moldovei sub conducerea membrului corespondent a Academiei de Știinţe, 
profesorul Tatiana Gheideman. După terminarea doctoranturii a fost angajat 
la Grădina Botanică în calitate de colaborator știinţific. A lucrat o perioadă 
(1979–1981) director adjunct pe probleme de știinţă a Grădinii Botanice, iar 
din 1981 până în prezent lucrează ca șef al Laboratorului de geobotanică și 
silvicultură. Din 1966 până în prezent  Gh. Postolache a activat în domeniul 
geobotanicii, silviculturii și floristicii.

În perioada anilor 1967–1974 a cercetat productivitatea biologică, litiera 
în circuitul de substanţe, probleme încadrate în Programul Omul și Biosfera. 
În urma acestor cercetări a elaborat conceptul litiera component aparte a 
ecosistemelor forestiere. A emis definiţia, clasificarea ș.a. a acestui compo-
nent a ecosistemelor forestiere. În anul 1976 a editat monografia „Litiera în 
circuitul de substanţe în pădurile din Moldova”, care a fost apreciată cu Pre-
miul tinerilor savanţi din Moldova. 

În perioada anilor 1972–1975, Gh. Postolache a cercetat regenerarea 
naturală a stejarului pedunculat, a mesteacănului și a altor arbori. În urma 
cercetărilor a stabilit că stejarul pedunculat edificatorul pădurilor din nordul 
Moldovei nu are capacitatea de a se regenera natural (prin seminţe). Stejarul 
înflorește aproape anual dar florile și fructele sunt afectate de vătămători și de 
temperaturile joase. Mesteacănul în aceste păduri crește spontan (unicul loc 
din Moldova) formează multe seminţe însă seminţele nu germinează. Aceste 
specii de arbori nu se regenerează natural deoarece lipsește puiet. S-a pus 
problema de revitalizat starea actuală a acestor specii. Mesteacănul în prezent 
se află într-o stare critică, este pe cale de dispariţie din flora spontană. 

În anii 1980–1985 doctorul Gh. Postolache a cercetat perdelele forestie-
re de protecţie din Moldova. A elaborat sortimentul de specii de arbori și ar-
buști pentru crearea perdelelor forestiere pe câmpurile agricole. În baza unor 
regularităţi de răspândire a comunităţilor vegetale a elaborat recomandări de 
împădurire a malurilor bazinelor acvatice. Folosind conveierul de înflorire a 
plantelor pentru atragerea insectelor polenizatoare a elaborat recomandări 
de creare a perdelelor forestiere și a oazelor biocenotice în livezi.

În anii 1986–1990 Gh. Postolache a cercetat vegetaţia din văile râurilor. 
A evidenţiat regularităţile de formare și răspândire a comunităţilor vegetale 
în luncile râurilor. Este cunoscut faptul că în anii 1960–1975 s-au efectuat 
lucrări hidrotehnice de adâncire și îndreptare a albiilor râurilor din Moldo-
va. În aceste vremuri au fost desecate locurile băltoase din lunca Prutului, 
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Nistrului, Răutului și a multor râuri mici. Aceste lucrări s-au efectuat fără 
argumentare știinţifică, de aceea a apărut necesitatea de a evidenţia impactul 
acestor lucrări asupra vegetaţiei. 

În urma cercetărilor știinţifice Gh. Postolache a evidenţiat că prin adân-
cirea și îndreptarea albiilor râurilor au loc schimbări esenţiale în regimul 
hidrologic în luncă și în compoziţia și structura comunităţilor vegetale. Ni-
velul apelor subterane coborându-se are loc substituirea comunităţilor ve-
getale spontane cu comunităţi vegetale bogate în specii de plante ruderale. 
Noile comunităţi vegetale sunt cu o productivitate și diversitate mai scăzută 
decât cele spontane. Ca rezultat are loc procesul de degradare a comunităţi-
lor vegetale. Pentru ameliorarea situaţiei a propus procedee tehnologice de 
păstrare a comunităţilor vegetale.

În anii 1995–2000, Gh. Postolache a cercetat răspândirea, compoziţia, 
structura și situaţia actuală a pădurilor, perdelelor forestiere și spaţiile verzi 
din Moldova ca factori amelioratori ai agroecosistemelor din Moldova. Pen-
tru anumite zone ale Moldovei au fost apreciate suprafeţele actuale și eviden-
ţiate suprafeţele necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei ecologice din câm-
purile agricole și agrolandșafturi. În baza acestor cercetări au fost elaborate 
bazele știinţifice ale creării carcasei forestiere a Republicii Moldova.

Începând cu anul 2001, Gh. Postolache cu colectivul laboratorului ela-
borează tema cercetării ariilor protejate silvice din Moldova cu scop de op-
timizare a conservării biodiversităţii. Până în prezent au fost cercetate ariile 
protejate din nordul și centrul Moldovei. În baza cercetărilor efectuate în ul-
timii ani, Gh. Postolache a elaborat Concepţia de optimizare a reţelei ariilor 
protejate pentru conservarea biodiversităţii în Republica Moldova (2002). 
Acest concept este o argumentare de creare a Rezervaţiei Biosferice „Codrii” 
și 4 Parcuri Naţionale (Caracușeni, Pădurea Domnească, Orhei, Tigheci).

Pe parcursul anilor 1980–2002, Gh. Postolache a organizat expediţii în 
toată Moldova care au dat posibilitate de a colecta ierbar și de a efectua un 
mare număr de relevee a comunităţilor vegetale și de a culege un mare vo-
lum de informaţie despre vegetaţia Moldovei. În timpul acestor expediţii a 
cercetat vegetaţia forestieră, de stepă, de luncă, vegetaţia acvatică și palus-
tră. În baza acestei informaţii a evidenţiat legităţile de formare și răspândire 
a asociaţiilor vegetale care au fost oglindite în monografia Vegetaţia Repu-
blicii Moldova. În baza informaţiei colectate și legităţilor evidenţiate a ela-
borat: clasificarea vegetaţiei stepelor și luncilor Republicii Moldova (1995).  
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A sistematizat, unificat și generalizat materialul colectat de autorii precedenţi 
și datele personale despre asociaţiile vegetale din Moldova și a elaborat Pro-
dromul Vegetaţiei Moldovei (1995). 

În baza materialului colectat Gh. Postolache a elaborat câteva hărţi: Har-
ta vegetaţiei Republicii Moldova (1995, 2001, 2002, Scara 1:1500000); Regio-
narea geobotanică a Republicii Moldova (1994, 1995, 2002, Scara 1:4000000); 
Harta. Plante rare. (1999, 2002 Scara1:1500000); Harta. Plante medicinal 
(2002); Regionarea perdelelor forestiere din Republica Moldova(1995) În 
aceste hărţi a fost inclusă informaţia acumulată din ultimii ani și reprezintă 
o variantă modernizată a predecesorilor (T. Săvulescu, T. Gheideman ș.a.). 
Primele 4 hărţi au fost incluse în Atlasul Republicii Moldova (2002). Împreu-
nă cu savanţi din Bulgaria, România și Italia Gh. Postolache a elaborat harta 
răspândirii fagului (Fagus sylvatica) în sud-estul Europei; Harta răspândirii 
gorunului (Quercus petraea) în sud-estul Europei; Harta răspândirii stejaru-
lui pedunculat (Quercus robur) în sud-estul Europei.

Gh. Postolache a elaborat câteva metode noi de cercetare: Metoda de 
amplasare a reţelei de suprafeţe permanente în rezervaţii forestiere (1994); 
Metoda cercetării diversităţii floristice și fitocenotice în ariile protejate 
forestiere (2001); Metoda de creare a perdelelor forestiere în livezi (1984, 
1985, 1987).

A elaborat recomandări: Noi arii protejate de către Stat (1987, 1998); 
Recomandări de creare a perdelelor forestiere (1987, 1995) (Coautor); Reco-
mandări de creare a plantaţiilor forestiere în zona bazinelor acvatice (1987); 
Recomandări și îndrumări privind combaterea secetei (1995) (coautor); Re-
comandări de conservare a resurselor genetice forestiere de gorun (Quercus 
petraea) (2000); Recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice în pădu-
rile afectate de polei în noiembrie 2000 (2001);

În 1997 Gh. Postolache a iniţiat proiectul: Cercetarea resurselor genetice 
forestiere înpădurile de foioase din sud-estul Europei, care s-a îndeplinit pe 
parcursul anilor 1998‒2001 împreună cu lucrătorii din instituţiile de cerce-
tări știinţifice din Bulgaria, Italia, Luxemburg, România și Moldova. În baza 
cercetărilor efectuate au fost evidenţiate resursele genetice forestiere a prin-
cipalelor specii forestiere din această parte a Europei. Rezultatele acestor cer-
cetări au fost oglindite într-o monografie colectivă, articole și rezumate. A 
mai participat la îndeplinirea a 4 proiecte știinţifice internaţionale și a efec-
tuat cercetări știinţifice în cadrul a 5 proiecte naţionale. 
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Gh. Postolache a participat activ la crearea Grădinii Botanice din mu-
nicipiul Chișinău. Sectorul „Vegetaţia Moldovei” (cu suprafaţa de 14 ha) din 
Grădina Botanică AȘM, care include expoziţii a principalelor tipuri de ve-
getaţie și tipuri de păduri din Moldova, a fost creat pe parcursul a 30 ani cu 
participarea dlui Gh. Postolache.

Gh. Postolache a publicat 187 de lucrări știinţifice în reviste, culegeri, en-
ciclopedii din ţară și peste hotare. Este autor a 7 monografii, 8 hărţi și 4 bro-
șuri. Monografia „Vegetaţia Republicii Moldova” (1995) este larg folosită de 
specialiști de la ministere și departamente, în instituţiile superioare și medii de 
învăţământ. În 1971 a susţinut teza de doctor în biologie, iar în 1997 a susţinut 
teza de doctor habilitat în biologie cu tema: „Vegetaţia Republicii Moldova”.

Gh. Postolache a participat cu rapoarte la conferinţe și simpozioane 
știinţifice în ţară și peste hotare (Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, Elveţia, 
Estonia, Franţa, Germania, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Suedia, 
Ucraina, Ungaria). Din 1995 Gh. Postolache este coordonator naţional în 
Programul European EUFORGEN, iar din 2002 participant în Programul 
European PLANTA EUROPA. Fiind coordonator naţional în aceste progra-
me Gh. Postolache a favorizat stagiile unor tineri cercetători și participarea la 
conferinţe și simpozioane internaţionale. Este membru al comisiei de experţi 
din cadrul Comisiei superioare de atestare a cadrelor din Republica Moldo-
va, membrul Consiliului specializat de susţinere a tezelor de doctor habilitat 
în biologie, (specialitatea 05 botanica), membrul Consiliului știinţific a Gră-
dinii Botanice, membrul Consiliului tehnic al Agenţiei de Stat pentru Silvi-
cultură „Moldsilva”. Este laureat al Premiului tinerilor savanţi din Moldova 
în domeniul știinţei și tehnicii (1974). 

Gh. Postolache a participat la elaborarea Primului Raport Naţional, 
Strategiei Naţionale și Planul de Acţiuni în Domeniul Conservării Diversită-
ţii Biologice în Republica Moldova. 

A participat la elaborarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Fondului Fo-
restier Naţional. 

Gh. Postolache activează în calitate de profesor la Catedra de silvicultură 
a Institutului de Știinţe Reale. A elaborat cursul tipologie și staţiuni forestie-
re. Sub conducerea profesorului Postolache au susţinut teza de doctor în bi-
ologie, iar 16 licenţa absolvenţi ai acestei instituţii superioare de învăţământ 
și de la Universitatea de Stat. 

Literatura și arta, 2003 1 mai, p. 7
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GHEORGHE POSTOLACHE – GEOBOTANIST, 
FLORIST, SILVICULTOR RENUMIT

                     Acad. Alexandru CIUBOTARU,  
director onorific al Grădinii Botanice (Institut)  

a Academiei de Știinţe a Moldovei 

Gheorghe Postolache activează în Grădina Botanică (Institut) a Aca-
demiei de Știinţe a Republicii Moldova din februarie 1966 mai întâi 

ca laborant (1966), apoi colaborator știinţific (1970), director adjunct pe pro-
blemele de știinţă (I979), iar din 1981 este șef de laborator. 

Activează în domeniul geobotanicii, floristicii și silviculturii. 
Pe parcursul activităţii sale a cercetat: Productivitatea biologică a prin-

cipalelor ecosisteme forestiere în cadrul Programului „Omul și Biosfera” 
(1967–1974); Vegetaţia forestieră, de stepă, de luncă, acvatică și palustră 
(1970–2010); Regenerarea naturală a principalelor specii forestiere (1971–
1975); Perdelele forestiere de protecţie (1981–1987); Vegetaţia din văile râ-
urilor (1985–1995); Carcasa forestieră a Republicii Moldova (1996–2007); 
Resursele genetice forestiere (1997–2000); Ariile protejate (2000–2011).

A organizat expediţii în Republica Moldova care au dat posibilitatea de 
a colecta ierbar, de a efectua multe relevee a comunităților vegetale și de a 
culege un volum impunător de informaţie despre vegetaţia Republicii Mol-
dova. A participat la cartarea tipurilor de păduri în întreprinderile silvice din 
Centrul Moldovei (1966–1973).

În baza acestei informaţii a evidenţiat: Noi legităţi de formare și răspân-
dire a asociaţiilor vegetale (în păduri, stepe, lunci, bazine acvatice), tipurilor 
de păduri, speciilor de plante rare etc.; legităţi de formare a vegetaţiei în văile 
râurilor; noi asociaţii vegetale. 

În baza informaţiei colectate și legităţilor evidenţiate a elaborat: Clasifi-
cări: a vegetaţiei stepelor Republicii Moldova (1992, 1995); a vegetaţiei lunci-
lor Republicii Moldova (1995). A sistematizat, unificat și generalizat materia-
lul despre asociaţiile vegetale din Moldova și a elaborat Prodromul Vegetaţiei 
Republicii Moldova (1995); Concepţia de optimizare a reţelei ariilor prote-
jate pentru conservarea biodiversităţii în Republica Moldova (2002); Con-
ceptul Carcasa Forestieră; Conceptul resurse vegetale; Concepţia – Litiera 
component al biogeocenozei (definiţie, componenţii etc.). A elaborat – Bazele 
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știinţifice a creării carcasei forestiere (definiţie, componenţii etc.). Hărţi: Harta 
vegetaţiei Republicii Moldova (1995, 2001, 2002); Regionarea geobotanică 
a Republicii Moldova (1994, 1995, 2002); Harta „Plante rare” (1999, 2002); 
Harta „Plante medicinale” (2002); Regionarea perdelelor forestiere din Re-
publica Moldova (1995, 1998); Harta răspândirii fagului (Fagus sylvatica) în 
sud-estul Europei (coautor); Harta răspândirii gorunului (Quercus petraea) 
în sud-estul Europei (coautor); Harta răspândirii stejarului (Quercus robur) 
în sud-estul Europei (coautor). Noi metode de cercetare: Metoda de ampla-
sare a reţelei de suprafeţe permanente în rezervaţii forestiere (1994); Meto-
da cercetării diversităţii floristice și fitocenotice în ariile protejate forestiere 
(2001); Metoda de creare a perdelelor forestiere în livezi (1984, 1985, 1987); 
Metoda de sistematizare a arboretelor (2008). Recomandări: Noi arii prote-
jate de către Stat (1987, 1998); Recomandări de creare a perdelelor forestiere 
(1987, 1995); Recomandări de creare a plantaţiilor forestiere în zona bazine-
lor acvatice (1987); Recomandări și îndrumări privind combaterea secetei 
(1995); Recomandări de conservare a resurselor genetice forestiere de gorun 
(Quercus petraea) (2000); Recomandări de efectuare a lucrărilor silvotehnice 
în pădurile afectate de polei în noiembrie 2000 (2001); Recomandări de op-
timizare a conservării arborilor ocrotiţi de stat (2012).

În 1997 Gh. Postolache a iniţiat proiectul: „Cercetarea resurselor geneti-
ce forestiere în pădurile de foioase din sud-estul Europei”, care s-a îndeplinit 
pe parcursul anilor 1998 – 2001 cu participarea lucrătorilor din instituţiile de 
cercetări știinţifice din Bulgaria, Italia, Luxemburg, România și Moldova. A 
iniţiat și a participat la îndeplinirea a 10 proiecte știinţifice privitor la conser-
varea diversităţii plantelor. 

În baza cercetărilor efectuate a publicat 350 de lucrări știinţifice în re-
viste știinţifice, enciclopedii, culegeri, în ţară și peste hotare. Este autor și 
coautor a 15 cărţi. În baza generalizării cercetărilor efectuate până în prezent 
și a cercetărilor proprii a elaborat monografia „Vegetaţia Republicii Moldova” 
(1995), care este folosită de specialiști din domeniu, de la ministere și de-
partamente, în instituţiile superioare și medii de învăţământ. Gh. Postolache 
împreună cu Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă ș.a. au elaborat volumul 4. Plante cu 
flori – III. Clasa Liliopsida în cadrul seriei „Lumea Vegetală și Animală a 
Moldovei” (2007). Împreună cu savanţi din Bulgaria (A. Alexandrov), Ro-
mânia (I. Blada) și Italia (J.Turok) au elaborat monografia: Genetic resources 
of Fagus spp. in Southeastern Europe. Roma, IPGRI (2000). Împreună cu 
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savanţii din ţările unde crește fagul în Europa au elaborat monografia Genetic 
resources of beech in Europe – currentstate (2010).

Gh. Postolache a participat cu rapoarte la conferinţe și simpozioane ști-
inţifice în ţară și peste hotare (Armenia, Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, 
Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Portugalia, Ro-
mânia, Rusia, Suedia, Ucraina, Ungaria). 

În anul 1971 dl. Gh. Postolache i s-a conferit titlu de doctor în știinţe 
biologice, iar în anul 1997 i s-a conferit titlul știinţific de doctor habilitat în 
biologie în baza susţinerii disertaţiei „Vegetația Republicii Moldova”. În anul 
2009 i s-a conferit titlul de profesor cercetător.

 Sub conducerea dlui Gh. Postolache, dr. Petru Cuza a susţinut teza de 
doctor habilitat; 4 doctoranzi au susţinut teza de doctor în biologie, iar 25 
masteranzi – teza de licenţă. Gh. Postolache este președinte al seminarului 
de profil de susţinere a tezelor de doctor și doctor habilitat în biologie la 
specialitatea botanica, membrul seminarului de susţinere a tezelor de doctor 
habilitat în biologie la specialitatea ecologie, membru al Comisiei de experţi 
(biologie vegetală) la CNA, membru al Consiliului știinţific al Grădinii Bo-
tanice, membru al colegiului de redacţie a unor reviste știinţifice cum ar fi 
„Revista de Botanică” (Chișinău), „Journal of Plant Development” (Iași).

Din 1995 Gh. Postolache este coordonator naţional în Programul Euro-
pean EUFORGEN iar din anul 2001 este coordonator naţional în Programul 
European PLANTA EUROPA. Deţine titlul onorific de Om emerit (2010) și 
este laureat al Premiului tinerilor savanţi din Moldova în domeniul știinţei 
și tehnicii (1974).

Sectorul „Vegetaţia Moldovei” (cu suprafaţa de 14 ha) din Grădina Bo-
tanică AȘM, care include expoziţii a principalelor tipuri de vegetaţie și tipuri 
de păduri din Moldova, a fost creat pe parcursul a 40 ani cu participarea și 
sub conducerea dlui Gh. Postolache.

Așadar Gheorghe Postolache s-a distins prin lucrări originale de mare 
valoare teoretică și practică, a contribuit la dezvoltarea știinţei, economiei, 
educaţiei, naţionale și la pregătirea cadrelor știinţifice. 





Partea V

CANDIDAT PENTRU SUPLINIREA POSTULUI 
VACANT DE MEMBRU CORESPONDENT  
AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI
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Moldova; Fondul Ecologic Naţional. – Ed. a 2-a. – Chișinău: Știinţa, 
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coord.:Alexandru Teleuţă; Grădina Botanică a Acad. de Știinţe a Mol-
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ISBN 978-9975-108-40-9.
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ghe Postolache; red. șt.: Nicolae Doniţă; fot.: Gheorghe Postolache [et 
al.]; Acad. de Știinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Agenţia 
„Moldsilva” [et al.]. – Chișinău: S. n., 2017 (Combinatul Poligr.). – 256 
p.: fig., fot. color., tab. – Bibliogr.: p. 245-252 (137 tit.). – Rez. paral.: lb, 
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Postolache, Șt. Lazu; red. șt.: Nicolae Doniţă (București); Grădina Bo-
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35. Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova elaborată în ca-
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37. Recomandări de efectuare a lucrărilor silvo-tehnice în pădurile afec-
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Rotaru, Ion Talmaci; Acad. de Știinţe a Rep. Moldova; Grădina Botani-
că (Institut); Organizaţia Obștească „Protecţia Biodiversităţii”. – Chiși-
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52. Postolache, Gheorghe. Specii de plante rare:[Harta] // Geografia fizică. 
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социально-экономическая география: Aтлас: 8-9 кл. – 1: 1 500 000. –  
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60. Aria protejată „ Băxani”: [inclusiv : Harta Ariei protejate Băxani. Ocolul 
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biant. – 2008. – Nr. 1. – P. 30-31. 
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ansamblu – Scara 1:35000] /Gheorghe Postolache, Ștefan Lazu // Me-
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Ambiant. – 2008. – Nr. 6. – P. 33-39. 
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63. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Logăneşti”: [inclusiv: Harta 
Ariei protejate Logănești. Ocolul silvic Hâncești – Scara 1:50000; Schiţă 
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2011

64. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Călineştii Mici”: [inclusiv: Har-
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2011. – Nr. 2. – P. 37-40. 
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66. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Vâşcăuţi”: [inclusiv : Harta Ariei 
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chirilic].
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caracter chirilic]. 

76. Postolache, Gheorghe. Guşa – porumbelului//Enciclopedia Sovietică 
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Chișinău, 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 339. – [Cu caracter chirilic]. 
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88. Postolache, Gheorghe. Troscot //Enciclopedia Sovietică Moldoveneas-
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Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 25. 
96. Постолаке, Г. Г. Агробиоценоз//Садоводство: Энциклопедия. –  

Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 25. 
97. Постолаке, Г. Г. Агрофитоценозы//Садоводство: Энциклопедия. – 

Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 31. 
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