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Stema ţării noastre 
reprezintă mai multe 
elemente: acvila, care 
ţine în cioc o cruce, pe 
piept are un scut bicrom 
(roşu şi albastru), în 
gheara dreaptă – o ra-
mură verde de măslin, 
iar în cea stângă – scep-
trul domnesc. Pe scut: 
un cap de bour şi o stea 
cu opt raze (între coar-
ne), flancat în dreapta 
de o roză cu cinci petale 
şi în stânga de o semi-
lună conturată. Aceste 
simboluri reprezintă ele-
mente mistice şi cono-
taţii: zoologice (acvila şi 
bourul), botanice (măs-
linul şi roza), сosmice 
(steaua şi semiluna), 
religioase (crucea), ale 
apărării (scutul) şi auto-
rităţii (sceptrul).

În cele ce urmează 
vom analiza elemente-
le zoologice şi botanice, 
pentru a le da „viaţă”, şi pentru a re-
itera semnificaţia lor istorică. Ideea 
vine şi de la calendarul chinezesc, 
preluat de unele medii, potrivit că-
ruia 2009 este anul taurului.  

Menţionăm din start că nu sun-
tem siguri că anume speciile de 
animale şi plante la care ne refe-
rim, sunt plasate pe stema ţării, dar 
considerăm că din moment ce au 
devenit simboluri de stat, plasarea 
acestora s-a făcut în cunoştinţă de 
cauză. Nu s-au păstrat arhivele ob-
servaţiilor celor care au argumentat 
importanţa animalelor şi plantelor, 
inclusiv schiţele figurilor respecti-
ve care au servit ca reper pentru 

meşteri la cioplirea în piatră, lemn, 
la turnarea metalului etc. acest fapt 
ne împiedică să confirmăm specia 
conform clasificării clasice, dar per-
mite confruntarea simbolurilor cu 
informaţia de astăzi. Documente 
oficiale s-ar putea să nu fi existat. 

Presupusele schiţe şi desene nu 
s-au păstrat. S-au păstrat doar sim-
bolurile respective şi informaţiile, 
transmise din generaţie în genera-
ţie prin figuri, desene, povestiri şi le-
gende. În această ordine de idei, ne 
propunem să creăm o imagine cât 
mai vastă despre animalele şi plan-
tele respective, de mare importanţă 
istorică şi ecologică din orice timp. 

elementele zoologice: Aquila he-

liaca Savigny şi Bos tau-
rus primigenius linne.

Aquila heliaca 
savigny - acvilă-de-

câmp
Denumiri populare: 

acvilă, vultur, vultur im-
perial,  pajură, aceră.

sistematică. specia 
Aquila heliaca Savigny, 
familia accipitridae, or-
dinul falconiformes. 

Din componenţa 
speciilor de accipitride 
dispărute şi existente, 
evidenţiem câteva spe-
cii care în realitate au 
habitat sau habitează 
în ţară. Denumirea po-
pulară şi ştiinţifică este 
interpretată diferit. În 
această lucrare, priori-
tate se oferă acvilei im-
periale, fiindcă este şi 
pe moneda comemo-
rativă emisă de Banca 

Naţională în anul 2005.
statut: specie pe cale de dispa-

riţie, în special în Europa. În Româ-
nia se presupune că mai habitează 
100–120 de perechi, iar în spania 
– 60 de perechi. În Slovacia de Vest 
după anul 1970 numărul lor a înce-
put să crească uşor.

Răspândire geografică: europa 
(Spania, franţa Cehia, Slovacia, 
Ungaria, România, Moldova, Ucrai-
na, Rusia) şi Asia (Turcia, Iran, Chi-
na, Mongolia, Kazahstan) etc. În 
Republica Moldova este semnalată 
în timpul migraţiilor de primăvară şi 
de toamnă.

Habitatul. Populează biotopurile 
de stepă şi silvostepă, la marginile 
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pădurilor cu expoziţie sudică, dea-
luri şi câmpii cu pâlcuri de copaci şi 
pădurile mici, local în pădurile de la 
poalele munţilor.

Descriere. Adulţii au lungimea 
corpului de 72–83 cm, anvergura 
aripilor de 185–200 cm, greuta-
tea de 3–4 kg. Culoarea penajului 
este închisă: maro-negrie, cu cea-
fă crem-deschis, scapulare albe 
şi coada gri în porţiunea mijlocie. 
Remigele (penele) primare interi-
oare deschise de culoare deschisă, 
contrastând cu celelalte întunecate. 
Nu are (ca acvila de stepă imatură) 
dunga lată albă pe partea posteri-
oară a aripii. Silueta este aseme-
nea acvilei de munte, dar coada 
mai scurtă (adesea strânsă când 
planează), iar aripile sunt menţinu-
te orizontal în timpul zborului. cio-
cul este drept la bază şi încovoiat 
la vârf. Ghearele membrelor sunt 
de consistenţă dură şi puternice. 
imaturii sunt maro-deschis cu piep-
tul brăzdat de dungi închise şi par-
tea inferioară a spatelui de un alb-
crem-pal tipic. 

Manifestări comportamenta-
le. Cuibăreşte în pădurile rare, în 
poiene şi în copacii grupaţi solitar. 
În terenurile deschise cuibăreşte 
în arbuştii înalţi şi foarte rar pe pă-
mântul gol. În funcţie de sezon, pă-
sările sunt migratoare. Emit sunete 
răguşite: „coc-coc”. În cazul în care 
adulţii nu găsesc hrană suficientă, 
ei îşi autoreglează numărul prin 
omorârea unui pui. 

nutriţia. Acvila imperială este 
o pasăre răpitoare de zi care con-
sumă iepuri, ţiştari, popândăi, mar-
mote şi alte mamifere din arealele 
cu vizibilitate accesibilă. Aceasta 
determină planarea „circulară” a 
păsării în văzduh, când sunt în cău-
tarea hranei.  

factorii limitativi. lipsa locurilor 
favorabile pentru cuibărit, respectiv 
combinaţia arborilor înalţi cu vege-
taţie scundă, cu tufăriş cât mai rar, 
pentru ca animalele pe care le vâ-
nează să fie accesibile pentru pră-
dător. În cazul când aceste condiţii 
lipsesc, pasărea este obligată să 
migreze. Alt motiv de reducere nu-
merică este braconajul şi distruge-
rea cuiburilor, respectiv pasărea nu 
are posibilitate să-şi menţină area-
lele şi habitatele tradiţionale. Mulţi 
indivizi mor în urma electrocutării. 
Sunetele din industrie, precum şi 
alţi factori antropogeni, reduc nu-
mărul acestor păsări. 

Măsuri de protecţie. specia 
este inclusă în Anexa I a Convenţiei 
pentru protecţia biodiversităţii. Vâ-
natul cu orice scop este categoric 
interzis în toate ţările lumii. Este ne-
cesar de depistat cuiburile existente 
şi de asigurat protejarea lor indivi-
duală, în special în Europa, prin or-
ganizarea parcurilor şi rezervaţiilor 
speciale. Se recomandă realizarea 
construcţiilor speciale pentru pro-
tejarea păsărilor de electrocutare. 
Înmulţirea în captivitate şi lansarea 
ulterioară, este o altă metodă prin 

care se poate salva pasărea de la 
dispariţia definitivă. Informarea per-
manentă, respectiv educarea popu-
laţiei, despre importanţa speciei şi 
încurajarea acesteia de a participa 
la salvarea ei şi nu a contribui la 
dispariţia definitivă.  

alte informaţii. specia este in-
clusă în Cartea Roşie a Republicii 
Moldova. La 29 august 2005, Ban-
ca Naţională a Republicii Moldova 
a emis o monedă comemorativă în 
valoare de 10 lei din seria „cartea 
Roşie” cu inscripţia “CARTEA RO-
ŞIE, ACVILă IMPERIALă, AQUILA 
HELIACA”. 

Cercetări ornitologice şi istorice 
admirabile au realizat savanţii Bris-
son, numind acest gen de păsări 
aquila, şi respectiv Savigny, care 
a preluat ideea numind specia he-
liaca. astfel primul termen (aquila) 
provine de la latinescul aquilo, zeul 
care diviniza la vântul nordic şi al 
doilea (heliaca) provine din franceză 
héliaque – şi se traduce: care răsare 
sau apune odată cu soarele. Nu ne 
rămâne altceva decât să adăugăm 
că vulturul, într-adevăr, stăpâneşte 
înaltul cerului şi lumina zilei. 

 
Bos primigenius

denumiri populare: bour, asi-
milat cu zimbrul, buăr, boar, bohor, 
bourel.

sistematică. specia Bos primi-
genius linne face parte din familia 
Bovidae, ordinul Artiodactyla. Din 
componenţa speciilor de bovine 
dispărute şi existente evidenţiem 
câteva specii care în realitate au 
habitat sau habitează în ţară. De-
numirea populară şi ştiinţifică este 
frecvent interpretată de către oa-
meni neiniţiaţi, inclusiv de pseudo-
cercetători. În acest demers, priori-
tate în descriere se oferă bourului, 
celelalte fiind expuse pentru a ne 
forma o imagine mai amplă. 

1. Bos primigenius (dispărut) – 
bourul;

2. Bos taurus taurus (dispărut) – 
actualmente există vaca domestică;

3. Bos bubalus (există) – bivolul;
4. Bison bonasus bonasus 

(există) – zimbrul.
Din informaţia studiată, nu este 

clară provenienţa genetică a aces-
tor 2 genuri: Bos şi Bison. opiniile 
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sunt diferite, fie că Bos s-a desprins 
de la Bison, fie viceversa. Ambigu-
itatea se datorează dispariţiei unor 
specii sălbatice şi domesticirea 
altora dintre acestea. În rezultatul 
domesticirii, unele specii şi subspe-
cii s-au îndepărtat morfologic de la 
specia originară, producându-se 
confuzii genetice, respectiv în cla-
sificarea clasică. Comisia Internaţi-
onală de Nomenclatură Zoologică 
(2003), din cauza acestor inexacti-
tăţi ştiinţifice, a decis să conserve-
ze 17 denumiri ale speciilor şi sub-
speciilor acestor animale.

În concluzie, sursa de confirma-
re nu există, dar din informaţiile de 
care dispunem, încercăm să for-
măm o imagine despre acest – Bos 
primigenius, al cărui cap a devenit 
un element simbolic central al ste-
mei ţării noastre.  

Răspîndirea geografică. bou-
rul provine din India, răspândindu-
se acum două milioane de ani în 
Orientul Apropiat, ajungând până 
în europa acum 250 000 de ani. 
animalul a fost vânat intens în toa-
te timpurile şi de către majoritatea 
popoarelor. Ultima femelă a fost vâ-
nată în Polonia, în sec. XVII.

Descriere. Animalul sălbatic era 
masiv: partea proeminentă a corpu-
lui dintre gât şi spate, sau înălţimea 
greabănului ajungea până la 2 m, la 
sacrum – 1,8 m (intersecţia sau cru-
cea şoldurilor). Avea corpul acoperit 
cu o blană deasă, pâsloasă, inclu-
siv gâtul şi bărbia erau acoperite cu 
păr lung. Greutatea ajungea până la 
800 kg. Capul era mare şi lat, craniul 
avea fruntea plată şi uşor concavă, 
iar coarnele deschise, întoarse în 
afară şi scurte. Picioarele mai lungi 

decât la alte spe-
cii de bovine.

Mani fes tă r i 
comportamen-
tale. foarte bine dezvoltat instinctul 
de familie şi grija faţă de urmaşi.

alte informaţii. Din descifrarea 
denumirii ştiinţifice a bourului Bos 
primigenius Linne se creează o 
imagine completă: bos, s-ar putea 
să aibă tangenţă cu boss în engle-
ză, care înseamnă şef, conducător, 
stăpân; primi provine de la termenul 
latin – primus – întâi, iniţial, iar pen-
tru genius există  două explicaţii: 1) 
cea mai înaltă dotare intelectuală, 
deştept, talentat; 2) în mitologia 
romană – spirit-ocrotitor, care înso-
ţeşte omul toată viaţa lui şi-i condu-
ce faptele şi gândirea; ulterior acest 
spirit poate deveni fie bun, fie rău. 

Aceste animale (taurul, bourul şi 
zimbrul) sunt confundate, de aceea 
prezentăm ipostazele mitologice 
ale acestora: 1) a lua (a prinde) ta-
urul de coarne – a înfrunta cu în-
drăzneală o dificultate; 2.) Conste-
laţie boreală în dreptul căreia trece 
Soarele între 21 aprilie şi 21 mai; 3) 
al doilea dintre cele 12 semne ale 
zodiacului: taurul.

Julius Caesar a descris bourul 
în memoriile sale dedicate războ-
iul galic „...aceste animale care se 
numesc bouri. Ei sunt un pic mai 
scunzi decât elefanţii, dar aspec-
tul, culoarea şi formele sunt ca şi 
ale boilor. Puterea şi viteza lor sunt 
extraordinare; ei nu cruţă nici omul, 
nici animalul sălbatic pe care l-a 
observat. Sunt animalele pe care 
nemţii le gonesc în groapă şi le pro-
voacă dureri până la moarte. Băr-
baţii tineri îşi întăresc moralul cu 

această ocazie şi omorârea bouri-
lor în timpul vânătoarei îi onorează 
în faţa tuturor. Cei care au omorât 
cei mai mulţi, demonstrând aceas-
ta prin coarne trofee, sunt cei mai 
lăudaţi. Chiar şi cel mai tânăr care 
a omorât un bou, este acceptat în 
rândul adevăraţilor bărbaţi. Lun-
gimea şi forma coarnelor bourilor 
se deosebesc foarte mult de coar-
nele boilor noştri. Bărbaţii păstrea-
ză aceste coarne cu mare grijă, le 
îmbracă cu argint şi beau din ele la 
marile sărbători”.

Numele „Zimbru” este dat clubu-
rilor sportive, firmelor comerciale, 
mărfurilor industriale etc.  

elementele botanice: Olea eu-
ropaea Linne şi Posa spp.

Olea europaea linne.  
denumiri populare: măslinul, 

măslinul european, măsline.
sistematică. specia Olea eu-

ropaea linne face parte din familia 
oleaceae, ordinul lamiales.

importanţă. Măslinul european 
este cea mai cunoscută specie din 
genul Olea, fiind apreciat încă din 
antichitate. Măslinele erau şi sunt 
folosite fie pentru obţinerea uleiului 
de măsline, fie consumate ca fruc-
te. Pentru că au un gust amar, trec 
printr-un proces natural de fermen-
tare sau sunt consumate din sara-
mură. fructele şi uleiul de măsline 
se mai folosesc în industria farma-
ceutică, alimentară, parfumerică, 
cosmetologică etc. 

Răspândire geografică. Măslinul 

bour - Bos primigenius

Zimbrul - Bison bonasus bonasus
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este un arbore originar din Siria şi 
zonele de litoral din Asia Mică. Creş-
te în sud-estul asiei, în sudul africii, 
în estul Australiei şi este foarte răs-
pândit în zona Mării Mediterane, în 
Greciei continentală, precum şi în 
arhipelagul elen. Preferă zonele cli-
materice cu ierni blânde şi veri tori-
de, se dezvoltă foarte bine pe soluri 
calcaroase atinse de briza mării.

Descriere. Măslinul este con-
siderat “arborele veşnic roditor”, 
având o longevitate extraordinară 
şi o uimitoare putere de regenera-
re, formând mereu rădăcini şi lăstari 
noi. Măslinul sălbatic este un pom 
mic cu aspect de tufă, cu creştere 
lentă şi crengi presărate cu ghimpi. 
Varietăţile cultivate (peste 500) pre-
zintă multe deosebiri, dar în general 
sunt lipsiţi de spini, mai compacţi şi 
mai productivi. În condiţii naturale, 
măslinii pot dezvolta trunchiuri de 
dimensiuni considerabile, fiind înre-
gistrate recorduri de peste 10 me-
tri în diametru şi peste 7 secole de 
viaţă. În Italia se crede că unii dintre 
cei mai bătrâni măslini datează din 
primii ani ai Imperiului Roman. Po-
mii fructiferi sunt de talie mică (8–15 
m), frunzele verzi-argintii de formă 
alungită (4–10 cm lungime şi 1–3 
cm lăţime) se menţin verzi pe întrea-
ga durată a anului. florile sunt mici 
şi de culoare albă, iar fructele sâm-
buroase de 1–2,5 cm lungime, se 
recoltează de verzi sau maturizate. 
Cele maturizate au culoarea violetă, 
dar după procesare devin tradiţiona-
lele măsline negre. Tulpina cu timpul 
devine rugoasă şi se deformează. 

alte informaţii. Măslinele în Re-
publica moldova cuceresc tot mai mult 
consumatorul, de aceea considerăm 
necesar să aducem la cunoştinţă citi-
torului următoarea informaţie. 

Comparând actualele varietăţi 
de măslin cultivat cu cele descrise 
de producătorii Romei antice nu s-a 
reuşit o identificare sigură. Se crede 
totuşi că unele varietăţi existente în 
zilele noastre sunt înrudite cu vari-
etatea Licinian, descrisă de Plinius 
alături de alte 15 varietăţi cultivate 
în acea perioadă. Datorită uleiului 
obţinut, Licinian era cea mai apreci-
ată varietate în Roma antică. Spre 
deosebire de cele din italia, varie-
tăţile din Spania au frunze mai late 

şi fructe mai mari, însă gustul mai 
amar, iar uleiul extras de calitate 
inferioară. Iată de ce măslinele din 
Spania sunt mai puţin pentru obţine-
rea uleiului, destinaţia acestora fiind 
conservarea pentru consum alimen-
tar. Adesea sunt extraşi sâmburii, iar 
fructele sunt umplute cu diverse gar-
nituri şi îmbuteliate în saramură sau 
oţet. Datorită iernilor blânde, verilor 
toride, solului calcaros şi întinselor 
suprafeţe de litoral, Grecia oferă 
condiţii excelente dezvoltării măsli-
nului. fructele ajunse la maturitate 
sunt recoltate în lunile noiembrie şi 
decembrie. Măslinele de masă pot fi 
clasificate în funcţie de mărime şi de 
numărul lor dintr-un kilogram.

Măslinul este planta-record cita-
tă în literatură. De la Homer, Horace, 
contele Monboddo etc. putem afla 
despre perfecţiunea acestor fructe 
din toate timpurile: „Măslinele au 
fost preferate încă de romanii antici 
care considerau cu sunt unele din-
tre cele mai deosebite fructe”. Lăs-
tarul de măslin acoperit cu frunze 
se considera ca simbol al bogăţiei, 
gloriei şi păcii, de aceea se foloseau 
pentru încoronarea învingătorilor jo-
curilor amicale şi a celor care luptau 
până la vărsare de sânge.    

Măslinul era considerat ca em-
blemă şi se folosea pentru binecu-
vântare şi purificare, inclusiv prin 
figuri şi ritualuri se ofereau zeilor, iar 
unele au fost găsite şi în cavourile 
faraonilor egipteni. Măslinul era con-
siderat sacru şi se folosea pentru 
miruirea regilor şi atleţilor în Grecia 
antică. Uleiul se ardea în candela-
brele din biserici şi era „focul veşnic” 
al torţelor Jocurilor Olimpice. Învin-
gătorii acestor jocuri erau încoronaţi 
cu frunze de măslin. Astăzi mai exis-
tă ritualuri şi ceremonii religioase la 
care se foloseşte măslinul.

Măslinul şi măslinele sunt citate 
în Biblie (Vechiul şi Noul Testament) 
mai mult de 30 de ori. cea mai im-
presionantă este că porumbelul din 
corabia lui Noe, reîntors, avea în 
cioc o crenguţa de măslin, aceasta 
fiind dovada terminării potopului. 

Se consideră că planta se culti-
vă de peste 7 mii de ani, astfel gă-
sindu-şi utilizare în diverse domenii 
şi veneraţia milenară a mai multor 
popoare, în special a grecilor. Măs-

linul este planta pentru care se indi-
că nu numai suprafeţe ocupate, dar 
şi număr de plante, astfel se con-
sideră că pe Terra vegetează circa 
800 milioane de măslini, iar cel mai 
mare număr vegetează în ţările me-
diteraneene.

Simbolul păcii este porumbelul, 
iar planta care simbolizează pacea 
este măslinul.

rosa sp.
Conform Constituţiei Republicii 

Moldova, pe stemă există un simbol 
care se numeşte roza cu cinci pe-
tale. Simbolul „roza” ne îndeamnă 
să considerăm că este o specie din 
familia Rosaceae, iar plantele care 
vegetează la noi şi sunt cunoscute 
ar fi trandafirul sălbatic, sau măce-
şul. Pe alte steme istorice, desenele 
stilizate „roza” respectivă aminteşte 
mai mult de floarea mărului, fructul 
căruia la fel este biblic. Indiferent ce 
plante ar simboliza roza de pe ste-
mă, le considerăm suficient de cu-
noscute, de aceea nu le descriem.  

concluzii. Din aceste cunoş-
tinţe reale şi legendare despre im-
portanţa acestor plante şi anima-
le, sesizăm că voievozii şi domnii 
moldoveni au moştenit suficientă 
şi impresionantă înţelepciune anti-
că, precum că: între cer şi pământ, 
ape şi uscat, plante şi animale, în-
tre mistică şi realitate există doar 
semne, mai nou simboluri, care 
sesizate la timp şi preluate corect 
ne pot face mai puternici, deoarece 
cunoaştem mai multe. 

Virtutea şi conştiinţa i-a obligat 
într-un fel să continue ideile mari-
lor regi şi împăraţi ai lumii, demon-
strându-le omenie, loialitate şi cre-
dinţă. Animalele şi plantele devenite 
în timpuri seculare simboluri pe ste-
ma ţării noastre, îmbogăţite cu cele 
cosmice, religioase, de apărare şi 
autoritate, demonstrează înalta în-
ţelepciune a domnilor meleaguri-
lor noastre. Nu ne rămâne altceva 
decât să preluăm aceste simboluri, 
să le păstrăm cu aceeaşi sfinţenie, 
deoarece de secole cineva a avut 
grija nobilă: să ne găsească loc în 
marea istorie a lumii ca popor civili-
zat, cunoscător şi purtător de tradi-
ţii, devenite mândrie naţională. 


