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EMIL RACOVIŢA ŞI BIOLOGIA MARINA
Omagiu lui Emil. G. Racoviţă
C. MOTAŞ

Dupăi spusa celebrului poet francez P a u 1 V a 1 e r y , evenimentele
nasc din tată necunoscut, necesitatea este mama lor.
Dar, evenimentele înălţătoare la care asistăm astăzi, au din contra un
tată cunoscut şi foarte viguros, care a procreat cîteva vlăstare foarte via
bile, dacă nu nemuritoare. Intre acestea se numără Biospeologia, Biospeo
logicele, Taxonomia filogenetică, Ocrotirea naturii şi altele. El a creat în
Cluj, unde a fost profesor de biologie generală şi rector al universităţii,
primul Institut de Speologie din lume, pe care l-a transformat îndată·
in.tr-un centru de cercetări speologice de prestigiu mondial. Şi aceasta, cu
ajutorul colaboratorilor şi prietenilor săi devotaţi dr. R e n e J e a n n e 1
şi P. A. C ha p p u i s.
Inainte de a veni la Cluj, Racoviţă fusese iniţiat în secretele biologiei
marine la Banyuls şi Roscoff. In aceste laboratoare celebre create de ves
titul zoolog He n r i de La c a z e-D u t h i e r s, maestrul său neuitat. Sub
direcţia acestuia şi a eminentului oceanograf şi zoolog G e o r g e s P r u v o t, amicul său nedespărţit, şi-a făcut ucenicia în direcţia biologiei ma
rine.
Cercetător pasionat, neogoit şi neobosit. Racoviţă s-a dedicat în între
gime cercetărilor de biologie marină şi geonemie cotieră sub conducerea
lui P r u v o t , şi însufleţit de dorinţa nestăvilită de a cunoaşte toate tainele
mării şi locuitorilor ei.
Ecolog şi etolog ca formaţie Racoviţă nu avea sistematica în mare sti
mă, avea oroare de animale păstrate în bor.cane cu formalină sau alcool.
Ca şi D a r w i n şi Ho o k e r 1 el manifesta o adevărată repulsie pentru

•) Cuvintare ţinutl. la 'Cniversitatea .Babeş-Balyai# diln Cluj in şedinţa solemnă
de simbătă, 28 septembrie 1968.
1. Vedeţi : „La Vie et la Correspondance de Charles Darwin. Avec un chapitre
autobiographique". Publ i es par son fils M. Francis Darwin traduit d e l'anglais par
Henry C. de Varigni. Tome 1-er, p. 522. C. Reinwald, Paris, 1888.
Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU

-

ROMANIA
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„fabricanţii de specii" cu toate că sistematica este baza oricărei cercetări
de istorie naturală, şi cu toate că şi el a fabricat cîteva specii, şi încăl din
cele mai interesante în materie de zoologie.
Sub egida laboratorului Arago, cu bar.ca cu pînză „Lacaze-Duthiers"
Racoviţă şi părintele său spiritual, Ge org e s P r u v o t au început ex
plorarea .faunistică a golfului Lion şi a măJrilor catalane.
Străbătînd în lung şi în lat aceste mări, în căutarea animalelor marine,
ei erau deseori obligaţi să acosteze pe nisipul plajelor unor golfuleţe cunos
cute numai de ei, şi de pescarii catalani. De cîte ori nu s-au înfruptat ei,
împreună! cu aceştia, din faimoasa şi delicioasa lor „bouillabaisse" sau din
gustosul „arros" valencienez, din vinul generos ţinut în ploşte de piele
de capră!
De .cîte ori {lU au petrecut ei noaptea pînă. tîrziu în mijlocul acestor
iscusiţi şi viteji pescari, ascultînd, la foc, povestiri despre pescuirile lor
cele mai îmbelşugate şi frumoasele lor cîntece populare !

Medalia comemorativă Emil Racoviţă

„Astfel am învăţat - spune Racoviţă - să cunosc marea şi fauna ei,
navigaţia şi pe marinari, astfel am învăţat să iubesc Mediterana cea al
bastră şi acest popor al mării azurii strămoşilor căruia omenirea le dato
reşte nu numai cele dintîi şi cele mai grele etape ale civilizţaiei ei dar şi
ceea ce ea are încă şi azi mai frumos între frumuseţile eterne care fac
farmecul vieţii".
Vă cer iertare că am fost nevoit să repet acest pasaj din opera lui
Racoviţă 2, citat de prof. Codreanu. El era un clou al expunerii mele.
Cînd R o 1 a n d B o n a p a r t e, spune Racoviţă, i-a dăruit lui
La c a z e-D u t h i e r s vaporul „Roland", cercetările oceanografice şi fau
nistice făcute de P r u v o t, s-au intensificat. Insă, dacă ele au cîştigat în
comoditate, au pierdut din pitoresc. Cînd acest vaporaş de fier a fost în2. Vezi

:

Archives

de

Zoologie exper. gen. Supplement aux

H. le Soudier, Paris, 1937, p.

Volumes Jubilaires,

11.
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locuit cu un altul mult mai solid, al doile a „Rolan.d" construit după planu
rile şi cu cheltuiala lui P r o v o t, raza de adiune a cercetărilor laboratorului
Arago a devenit mai întinsă, ,campaniile s-au înmulţit şi rezultatele lor
ştiinţifice au fost mai bune. Din nefericire, survenind războiul din 1914,
laboratorul Arago a fost transformat în spital - pe care, fie zis în treacăt,
Racoviţă il întreţinea din mijloacele sale - iar vaporul „Roland" a fost
destinat altor sarcini, mai presante şi mai utile decît serviciile ştiinţifice.
Inter arma. silent musae
La Banyuls şi la Roscroff, Racoviţă a lucrat în domeniul biologiei ma
rine, cot la cot cu o întreagă pleiadă de cercetători de prima mină, între
care B o u 1l a n, C a n t a c u z e n e, C u e n o t, G u i a r t, H e r o u a r d,
L a b b e, T e 1 o h a n, T o p s e n t cu .care, fără îndoială, el a avut un
necurmat şi folositor schimb de idei, atît direct, cit şi prin scrisori, mai
ales ca redactor al „Arhivelor" lui L a c a z e. Racoviţă a cunoscut în acel
interval pe celebrul embriolog rus A 1. A. K o v a 1 e v s k i pe lîngă Odon
de Buen, J oubin, Duboscq prietenul şi colaboratorul lui L. L e g e r. Cu
D u b o s c q Racoviţă va trebui săi împartă, mai tîrziu, responsabilităţile
administrative absorbante ale laboratorului Arago.
In discursul său 3 ţinut cu ocazia festivităţilor Cincantenarului labo
ratorului Arago, a şaizecea aniversare a Arhivelor de zoologie şi a inau
gurării medalionului P r u v o t, Racoviţă a evocat amintiri neşterse care
n legau de locurile încîntătoare din preajma laboratorului, de cercetătorii
prieteni care s-au perindat prin acesta, de tot personalul acelui laborator,
aşezat la ţărmul „celei mai frumoase mări clin lume".
A vorbit emoţionant mai ales despre G e o r g e s P r u v o t, maestrul
său neuitat şi prietenul său nedespărţit.
Ecoul amintirilor lăsate de Racoviţă la Banyuls nu s-a risipit încă din
sălile laboratorului Arago, din încăperea frumosului acvariu. El pluteşte
încă în preajma vivierului, în .camerele fostei sale vile „Ies Mimosas". Con
struită de el în mijlocul unui parc cu adevărat paradisiac, astăzi această
casă este locuită de cercetătorul Y v e s C o i n e a u şi familia sa.
Cu această! ocazie aduc vii mulţumiri cercetătorului francez pentru
fotografiile din acest articol, luate de prietenul său, .cunoscutul herpetolog
K n o e p f 1 1 e r căruia îi mulţumesc de asemenea.
Deşi, vechiul meu prieten, R. C o d r e a n u, mi-a luat întîietatea, nu
mă poti opri de a nu repet a admirabila descriere a vivierului de la Banyuls,
această scenă pe care Racoviţă a observat jucîndu-se multe din dramele şi
comediile vieţii - cum el însuşi spunea :

„ln acest spaţiu măsun"'nd mai puţin de un hectar, viaţa este exuberantă. Pe lingă
arici de mare, midii, gabii, ceriţi, grapsuşi, a:nelide caTe formează populaţia statornică
a 'Vivierului, este o populaţie flotantă de oaspeţi în trecere. Sint alţii care se insta
lează aici pentru un anumit timp şi un anumit scop, şi nu sînt cei mai puţin intere
sanţi. Mai ales în lunile aprilie şi mai fOTfota este în toi şi vizitatorii se îmbulzesc. ln
această epocă, se leag4 ·logodnele, se întemeiază familiile şi se clădesc domiciliile con
jugale. Lingă palatul construit de Gobius minutus, indivizii de Acera bullata execută
dansul lor ciudat fluturindu-şi lobii pedioşi enormi. Apliziile, acuplate cite tret sau
3. Vezi : Archives de Zoologie experimentale et generale. Supplemeflit aux volu
mes jubilaires. Paris, 1937, pp. 38-44:
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patru, fa.c pete verzi pe pereţii uivierului, p e cind sepiile înoată Ia fund, masculul
urmărind femela. Caracatiţele hulpave, policerele brăzdate cu galben, labridele mul
ticolore etc., toată această lume iubeşte, se reproduce, mănincă, atacă şi se apără, pre
zentlnd astfel un cimp rodnic f,1 observaţii de tot Jelui''·

Rezultatele observaţiilor sale avea să le publice într-o serie de articole
care nu alcătuiesc o lucrare de ansamblu, ci sint capitole izolate ieşite din
hazardul observaţiilor. Precizia acestor observaţii, verva sa inepuizabilă1 şi
umorul său nesecat sînt minunat asociate cu dragostea sa neţărmurită de
animale.
Studiul său asupra acuplării caracatiţelor, cu care şi-a inaugurat aceste
„Note", cel asupra obiceiurilor unor crabi, observaţiile asupra pinguinilor,
focelor şi balenelor, arăta cu prisosinţă .că Racoviţă a fost nu numai un
observator fidel şi sagace al
obiceiurilor şi apucăturilor animalelor ma
rine, dar şi un suflet vibrînd de afecţiune _pentru ele, ca şi pentru toate
făpturile de pe pămînt şi de sub pămînt.
Din nota sa „Sur les moeurs de Pilumnus hirtellus Leach", voi spicui
doar cîteva observaţii „Acest drăguţ Crab roşu, acoperit de peri aspri", se
adăposteşte în pietre calcare de la oarecare adîncime din vecinătatea capu
lui l' Abeille de lingă Banyuls.
Racoviţă a pus într-un ba.c al acvariului laboratorului Arago, o piatră
mare plină de găuri, o grotă în miniatură, în care era ascuns un astfel de
crab „Am observat - scrie el - gesturile atît de comice făcute de acest
crab periindu-şi a doua sa pereche de antene. Este absolut gestul pisicii
care îşi trece laba peste bot ( . .. )" .
Apoi, Racoviţă descrie felul în care crabul înşfa.că prada cu care se
hrăneşte, de regulă o scoicuţă de genul Tellina. L-a văzut cum iese din
peştera sa minusculă cu capul şi labele înainte, pînă în gura locuinţei. Ră
mîne deodată nemiş-cat, atent parcă la un zgomot, o vibraţie. Atunci pipăie
împrejurimile cu o labă şi cu ghiara de la capătul acesteia scoate o scoicuţă
dintr-o gaură, apoi o apucă cu cleştele, o sparge şi „se delectează cu vo
luptate cu conţinutul ei". Racoviţă a observat cum crabul îşi netezeşte din
nou musteţile de perechea a doua, repetă exact acelaşi joc şi scoţînd o altă
telină îi sparge cochilia şi îi soarbe conţinutul cu cea mai mare poftii cum
ar face omul cu o stridie. Şi aşa mai departe.
Prin nişte experienţe simple, dar foarte convingătoare, Racoviţă a do
vedit cit de precis este avertizat Pilumnus de prezenţa unei teline din ve
cinătate. De obicei aceste larnelibranchiate se plimbau pe partea plană a
pietrei din bac. Cu o sîrmuliţă el a zgîriat uşor piatra la suprafaţă, atunci
crabul şi-a scos imediat capul afară din vizuină, cu o labă a pipăit exact
locul unde era sîrmuliţa, a înşfăcat-o cu cleştele şi a tras-o la el. Şi de mai
multe ori, Racoviţă1 a reuşit astfel să păcălească crabul. Prin urmare, văzul
nu joacă nici un rol în acţiunile animalului, ci numai şi numai pipăitul. Iar
organul care percepe vibraţiile, fie ele produse de scoică, fie de sîrmuliţă,
nu este altul decît „otocistul", situat - după cum se ştie - la baza antenei
de perechea a doua. De aceea crabul îşi perie cu atîta meticulozitate aceste
4. Vezi

:

Arch. de ZooI. exper. 3-2 Serie, T. II, 1 894, p. 22.
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antene, ca să înlăture toate necurăţeniile anorganice sau organice ,care se
prind de perişorii lor, ce.ea ce altfel ar stingheri perceperea vibraţiilor. Dar
nu numai atît : cu ajutorul otocistului său, crabul perc�pe şi direcţia miş
cării tetinelor cu care se hrăneşte. Ceea ce dovedeşte clar, .căi acest aparat
auditiv, atît de simplu - conţitînd dinf.r-o cavitate oăJpiuşită cu perişori
sensitivi şi un grăunte de calcar - este de o sensibilitate extraordinară.

Vila „Ies Mimosas"

in

care a locuit Emil Racoviţă la Banyuls-sur-Mer.

Racoviţă referindu-se la poziţia crabului în comparaţie cu aceea a
unui om care, fiind într-o peşteră, ar auzi un zgomot deasupra lui, transmis
prin stratele în .care e săpată peştera, nu crede că urechea omului, organ
de o complicaţie atît de mare, i-ar putea aduce aceleaşi servicii pe care i le
adu.ce crabului „otocistul" atît de simplu ca struchwăl.
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In altă notă de biologie (prima) intitulată „Accouplement et fecondation
chez I'Octopus vulgaris Lam". Racoviţă descrie cu verva şi umorul său
cunoscut actul genezic la aceste interesante animale din grupul moluştelor
cefalopode. Din fericire, prietenul şi antevorbitorul meu a avut marea a
mabilitate de a nu-mi deflora subiectul pe care 'îl voi expune după Ra
coviţă. 5
Intr-o zi, el a pus în acelaşi bac din acvariul laboratorului Arago o
caracatiţă masculă, unul din cele mai mari exemplare pescuite pînă atunci
la Banyuls, împreună cu un exemplar femei de cinci ori mai mic.
Şi a constatat că înainte de împreunare masculul pipMe şi dezmiardă
femela cu cea mai mare gingăşie, ca şi cum ar voi să-i cîştige favoarea.
Racoviţă a constatat că masculul mîngăia femela cu .capătul foarte
subţiat al braţului drept de părechea a treia. Se ştie că J a p e t u s
S t e e n s tru p (1 813-1 897) marele teutolog danez, a dat acestui braţ
sexual numele de „hectocotil" (cu „o sută de ventuze"). Femela pare să fie
foarte sensibilă! la aceste mîngîieri ale partenerului său j care sînt prelimi
nare împreunării. Masculul introduce apoi „hectocotilul" în cavitatea pa
leală a femelei, adică între man ta şi abdomen. Ea este cuprinsă imediat de
„contracţii violente, spasmodice. Dar stă pe loc, şi nu face nici o mişcăre
ca să se eschiveze de la datoriile sale conjugale", observă Racoviţă.
Impreunarea acestor două caracatiţe a durat o oră şi un sfert, şi după
o jumăltate de oră de la începutul acuplării, masculul a aruncat un nor des
de .cerneală„Imperecherea odată terminată - notează Rcaoviţă - masculul îşi
scoase braţul din cavitatea paleală a femelei, a mîngîiat-o cîteva clipe cu
capătul şi apoi l-a adus în aceeaşi poziţie ca şi celelalte. Femela a rămas
nemişcată şi, după o oră, era în acelaşi loc şi în aceeaşi poziţie".
Racoviţă, a pus apoi în acelaşi bac, care servise ca domiciliu conjugal
primei perechi, un mascul şi o femelă de aceiaşi specie, între care diferenţa
de talie nu era atît de mare. Ei s-au împreunat imediat, comportîndu-se
exact la fel ca şi primul cuplu. „Timp de o sărptămînă - observă Racoviţă
- animalele au trăit împreună, acuplîndu-se de două sau trei ori pe zi,
mai ales seara ; aceasta nu este cu siguranţă cazul normal. În plină mare,
femela o dată fecundată, trebuie să evite masculul ; aici ea era nevoită să
se supună poftelor partenerului ei".
„Animalele - notează Racoviţă - nu iau aceiaşi poziţie ca să se îm
preuneze. Insă oricum ar sta femela, sau orice poziţie ar avea masculul
faţă de ea, hectocotilul este totdeauna îndreptat spre ţelul lui. Ori că trece
printre braţele femelei, ori că este nevoit să-i îmbrăţişeze corpul, introdu
cindu-se fie pe sus, fie pe jos, capătul lui agil şi flexibil, nimereşte totdea
una în deschizătura paleală. Racoviţă descrie amănunţit poziţiile felurite
pe care le iau aceste animale în timpul împreunălrii lor.

5. Arch. de zool. exper. gen. 3-e Serie, Tome II, 1894, pp. 23-49.
•1 Caracatiţele nu numai femele, ci şi mascule, sint extrem de sensibile la dez
mierdări, ca şi pisicile. D -l prot P. D r a c h, directorul laboratorului Arago, mi-a
făcu t o demonstraţie foarte convingătoare, în 1967. despre aceasta.
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Dacă în acest timp ar fi făcut cel mai mic gest ca să se îndepărteze de
partenerul ei, atunci acesta ridica drept în sus un braţ de perechea a doua,
şi ameninţînd-o o făcea să-i cedeze. „Tot astfel - spune Racoviţă - ame
ninţa pe orice intrus venea să-l deranjeze, totdeauna .cu acelaşi succes. Era
un spectacol cu adevărat amuzant să vezi caracatiţoiul cum se face negru
tot de minie, şi cum ridică ameninţător în sus - ca un baston - braţul
înţepenit".
Racoviţă mărturiseşte că nu a văzut niciodată spermatoforii angajîn
du-se în şanţul care străbate hectocotilul în lung. Însă, el a studiati struc
tura a.cestui şanţ prin metod.a secţiunilor fialie la alt cefalopod. Rosia ma 
crosoma (Del'Ch.) mult mai amănunţit decît predecesorul său S t e e n
s t r u p 6 poate cel mail mare teutolog al timpurilor, ale cărui merite au
fost consacrate la noi în ţară. 7
După ·RacoViţă, spermatoforul odată expulzat prin orificiul penisului,

trece prin pîlnie care îl depune în şanţul hectocotilului. Prin contracţiile
canalului el se îndreaptă spre capătul distal al braţului sexual, ajungînd în
cavitatea paleală a femelei. Aici, în contact cu apa de mare spermatoforul
crapă şi spermatozoizii, pu� în libertate, fecundează ouăle în trecere,
înainte de a se forma coaja acestora.

Cam în aceeaşi epocă, între 1 893 şi 1 895, Racoviţă publică în C. R. de
l� Acad. des Sciences (Paris) o serie de note - prezentate de maestrul său

Lacaze - despre morfologia lobului cefalic şi encefalului anelidelor poli
chete. ovogenoza şi ponta unui astfel de anelid (Micr-0neireis).' U rmăreştje
bancurile de sardele şi de hamsii.
în comunicarea sa „Observation sur un banc d' Anchois (Engraulis
encrasicholus L.) recontre pres de 1'1le Cabrera (Baleares)" Racoviţă a putut

să verifice dreptatea observaţiilor făcute de pescari privitoare la bancurile
acestor peşti care, uneori „cuprind mai mult peşte decît apă". Racoviţă
împreună cu prietenul său Odon de Buen a întîlnit un banc uriaş de hamsii
atît de compact incit părea un adevă1rat tăvălug format mai mult din peşte
decît din apă, lung de 3-4 m şi gros de cca. 2 m, şi care se scufunda şi iar
ieşea la suprafaţă, făcînd impresia că este un singur peşte enorm. Marea
părea că fierbe în acel loc. Evoluţiile acestui banc erau datorite atacului
inverşunat al unui peşte carnivor (Auxis bisus Ra.fin). B
Cu L . B o u t a n, Racoviţă a cercetat fauna pelagică de adîncime,
publicînd rezultatele în lucrarea : „Sur la Peche pelagique .en profondeur"9,
confirmînd părerea lui C a r 1 C u h n şi V i c t o r H e n s e n, după care
această faună este abundentă! între 700 şi 800 m. adîncime, nu cum .credea
A 1 e x a n d e r A g a s s i z.
1. t. d., Copenhagen, 1962, p. 316.
6. Vezi

:

„The Cephalopod Papers of Japetus Steenstrup" Danish Science

Press

7. La 12 sept. 1870, după propunerea lui V.
A.
U r e c h e,
S t e e n s t r up a
fost ales membru de onoar e al Soc. Literare Romcine (Acad. Rom. de mai tîrziu). Cîţi
'$ti u aceasta ?
8. Bull. Zool. de France, 1904, t. XXIX, pp. 211-218.
9. C. R. des Seances. Acad., Sct. Paris, 1895. t. CXXI, pp. 174-176.
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Cu G e o r g e s P r u v o t, Racoviţă a publicat importanta lucrare
„Materiaux pour la faune des Annelides de Ban.yuls" 10, care a servit ca
bază tezei sale de doctorat „Le lobe cephalique et l'encephale des annelides
Polychetes" 11.
In timpul expediţiei antarctice belgiene (1 897-1899) Racoviţă a evo
cat cu un talent fără egal vraja singurătăţilor dezolante ale Antarcticii,
vaerul jalnic al banchizei, urletul uraganelor, sclipătul misterios al parhe
liilor, obiceiurile şi viaţa monstruoaselor balene, ale blindelor foce, falan
sterele şi obic�iurile pinguinilor. In memoriul său „Cetaces" în Voyage du
S. Y. Belgica (en 1897-1899) Resultats Scientifiques 12, Racoviţă urcat în
faimosul butoi („cuibul de corb") legat de un catarg, a putut observa toate
mişcări!� balenelor, modul .cum sondează, cum respiră! ; a stabilit - con
tra părerii lui W K il k e n t h a 1 - căi nu se afundă la o adincime mai
.

mare de 100-200 m. Bine înţeles, a găsit lipsită de orice temei susţinerea
unor zoologi, în frunte cu A r .i s t o t şi P 1 i n i u, după care balenele
ar arunca apă1 pe nări, cînd doar aburul ieşit din aceste orificii se con
densează şi cade sub formă de picături di;! apă.
N-a rel,l.Şit însă să dezvăluie taina împerecherii acestor monştrii ma
rini. „Şi este regretabil - declară el - căci aceasta trebuie să fie formi
dabilă".
Cine, afară de Racoviţă a dat animalelor intîlnite în Antarctica, epi
tete, mai potrivite şi mai amuzante ! AStfel; pinguinul lui Forster (Apte
nodytes patagonica) „împăratul pinguinilor" este expresia cea mai desă!
virşită a calmului şi mulţumirii de sine. Pinguinul papuan (Pygoscelis pa
pua) "e un flegmatic cu o frumoasăi ţinută liniştită", pe cînd pinguinul
Adeliei (Pygoscelis Adeliae), din contra „este nervos, iute în mişcări şi vio
lent". Furtunarul cafeniu (Megalestris antarctica) „este adevăratul repre
zentant al vulturului printre păsările de mare". Iar furtunarul uriaş (Ossi
fraga gigantea „ <;!Sie un hingher merituos", fiindcă curăţă plajele de
cadavre.
Despre falansterele de pinguini - spune Racoviţă : „Aceste animale
isteţe, făJcuseră în oraşul lor o adevărată creşă, unde copiii creşteau sub
conducerea unor supraveghetoare înţelepte, care aveau sarcina de a-i în
văţa ştiinţa vieţii şi principiile folositoare ale prudenţei".
„Organizaţia acestor pinguini - adăuga Racoviţă - este o organizaţie
colectdvislă şi le aduce toate avantajele care pot fi scontate de acest sistem
social perfecţionat".
Despre foci, Racoviţă note::tză următoarele : ,,Foca lui Weddel (Lepto
nyahotes Weddeli), e o focă de treabă, leneşă, şi prostănacă". însă foca cra
bierăl (Lobodon carcinophaga), cum te apropii de ea îşi arată colţii suflînd
cu violenţă aerul pe nări. Foca lui Ross (Ommatophoca Rossi) „are o voce
foarte curioasă, este o adevărată virtuoasă
antarctică ;
cînd
estie
enervată scoate un fel de gîngurit de turturică răguşită căruia îi urmează.
cirîitul unei gădni înnebunită de spaimă".
10. Arch Zoot. e:rp er. gen. 3-e serie, t. III, Paris, 1895, pp. 339-492.
11. Ibid. 3-e serie, t. IV, Paris, 1896, pp. 133-343.
12. Edit. J. P. Buschmann, Anvers, 1903, 142 pag., 4 pl.
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Pentru meritele sale de observator sagace şi fidel al animalelor marine

din Antarctica,. Societate� de Medici şi Naturalişti din Iaşi 1-a proclamat

în

1900 pe Racoviţă membru corespondent, iar în 1905, după propunerea
d-rului C. I. I s t r a t i, Academia Română l-a ales corespondent la Sec
ţia ştiinţifică.

La Banyuls-sur-Mer, bustul lui Racoviţă, oper-ăl a regretatului sculp
tor român Anghel, este separat de statuia în bronz a inseparabilului său

Bustul de bronz al lui

maestru
spaniol
'bronz

He n r i

de

M arian o
a

Racoviţă

de la Banyuls-sur-Mer, operă a sculptorului

român G. D. Anghel.

L a.c a z e-D u t h i e r s,

B e n 11 i u r e,

operă a marelui sculptor

prin o clădire nouă. Medalionul de

lui P r u v o t, făcut de J e a n M a g r o u, mai modest, este

:încastrat în zid.
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Astfel, efigiile celor doi mari cercetă,tori, maeştri ai lui Racoviţă), se
găsesc împreună acolo cu acea a naturalistului român de la naşterea căruia
s-a împlinit anul acesta o sută de aniEMllc n

RACOVIŢA

ET LA BIOLOGIE MARINE

Resumi

Dans l'allocution qu'il a prononcee a l'Universite de Cluj, au cours des festivites
du Centenaire d'l:mile G. Racovitza, l'auteur a evoque l'activite soutenue et feconde
du biologiste roumain dans le domaine de la biologie marine.
SQus l'egide du laboratoire Arago dont il fut le sous-clirecteur pendant une ving
talne d'annee&, Racovitza fut initie dans les secrets de la biologie marine par ses illus
tres maîtres Henri de Lacaze-Duthiers. et Georges Provot.
Sur la passerelle du bateau, ,,Roland"-Racovitza, Pruvot et Odon de Buen, pour
sulvirent des recherches sur la faune du golfe du Lion et des mers Catalanes.
Avant d'entreprendre son celebre voyage. dans l'Antartique pour y etudier les
moeurs des manchots, des pboquc� et des baleines, R.acovitza fit avec L. Boutan des
observatlons d'un grand lnteret sur la faune pelagique, entre 700-800 m., avec Odon
de Buen ll &dia Ies banca d'EnchoiS.
.
Ses obseiTVations sur les moeurs des cephalopodes et des crabes du genre Pilum
nus denotent chez Racovitza non seulement un tres vif esprit critique, mais aussi une
affeclion profonde pour les animaux marins et un bWTl()ur intarissable.
BuJ.. Dr. G. Marinescu, 29, Bucureşti 6

tPrimlt

:
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MU Z E U L D E ŞT I I N ŢEL E N A TUR I I B A C AU

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

I

1969

17

-

28

I

DATE MORFOLOGICE ŞI HISTO-ANATOMICE
COMPARATIVE ASUPRA SPECIILOR
DE GALANTHUS DIN ROMANIA
(Galanthus graecus, G. nivalis, G. plicatus)
C. BURDUJA,

RODICA

RUGINA şi

I.

SÂRBU

Descoperirea speciei Galanthw graecus în Moldova ca şi faptul că re
laţiile dintre taxonii acestui gen sint încă discutate (2 şi lit eratură 13) , au
fost cauzele principale care au determinat iniţierea acestei cercetări ana
tomice comparative. Scopul investigaţiei este de a releva cliferenţele struc
turale ale celor trei taxoni. Contribuţia tinde, în al doilea rînd, să prezinte
o descriere cît mai completă a anatomiei celor trei specii ; literatura de
care am dispus se ocupă numai de unele organe de la G. nivalis (7), sau de
caractere generale (8).
PROVENIENŢA MATERIALULUI ŞI PROCEDEU DE LUCRU. S-a
analizat material provenind, precum urmează : G. graecus : Palazul Mi c
Valea Ursului ") din Dobrogea ; Talaşmani, Căueşti, Paiu (Vaslui) din Mol
dova.
G. nivalis : Barboşi, Dragomireşti, Pîngăraţi •Dealul Părului, din
Moldova.
G. plicatus: Babadag "), Enisala-Vistera }, din Dobrogea.
Materialul a fost fixat în alcool de 70°. Secţiunile au fost făcute cu
microtomul de mină, în tulpină (ax florifer) la bază, mijloc şi imediat sub
inserţia spatului ; la fel, la pedicel (4), iar în frunză de asemenea la bază,
mijloc ş·i vîrf. Epiderma, pentru examinarea de faţă, s-a detaşat de pe am
bele fete ale frunzei.
,



•) Leg. C 1 e rn e n t 11 ore: anu, Agigea. ln localităţile Pa.lazul Mic - Valea Ursu
lui, Enisala - Vist�ra, plantele respective se citează prima dată.
Strada Karl Marx

nr.

2

-

BACAU

-

ROMANIA
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RUGINĂ SI I.

SlRBU

REZULTATE.

T U L P I N A. Morfologie. Conturul (PI. I, l, 2. 3), în secţiune
este elipsoidal la toate speciile ; la G. plicatus şi G. nivalis,
îndeosebi în regiunea mijlocie a tulpinii, capetele elipsei se prelun�esc în
-cite o .coastă, mai pronunţată la ultima specie, iar la G. graecus, capetele au
forma de unghi cu virful rotunjit.
Structură. La nivelul mijlociu, epiderma prezintă pereţii externi în
·groşaţi şi bombaţi, la G. nivalis, în mod mai accentuat. Stratul hipoderm.al
:arată o colenchimatizare slabă, uniformă. Parenchimul fundamental, în
totalitate, este un pare_ nchim obişnuit. In el sînt împlîntate (Pl. I 1, fvm.
.fvmr) două categorii de fascicule : mari, dispuse regulat într-un inel, şi
mici, dispersate în afara celor dintîi, într-un al doilea inel, neregulat. cu
oarecare tendinţă de grupare spre capetele elipsei, mai ales la G. nivalis.
Fasciculele prezintă numai o teacă parenchimatică (1, 3, 8), constitui
tă din celule mai mici decît cele vecine, încadrindu-se astfel, în grupa a
doua stabilită de Pa x şi Ho f f m a n n (11). Indeosebi, în afara inelelor de
fascicule mari, există lacune aerifere de dimensiuni diferite.
Constituţia fascicolelor _vasculare dHeră (Pl. I, 1 a, 2 a) la cele trei spe
. cii, după cum urmează : la G. graecu.s, partea lemnoasă deţine cea mai
mare parte din fascicul, la G. nivalis, raportul dintre lemn şi liber este
·Invers sau cel mult aproape egal, iar la G. plicatus, de regulă, situaţia este
asemănătoare cu cea de la prima specie.
La nivelul bazal, celulele epidermice au pereţii externi subţiri (fiind
învelite de teaca frunzei), iar ţesutul fundamental conţine lacune puţine
şi mai mici.
La nivelul superior, peretele extern al celulelor epidermi.ce este evi
. dent mai gros decît la nivel mijlociu, iar lacunele aerifere mai numeroase.
PEDICELUL (4). La nivel mijlociu, este de contur circular la G. nivalis şi G. graecus, iar la G. plicatus de contur eliptic. Epiderma, este asemă
nătoare cu cea a axului florifer.
G. nivalis, posedă numai un inel de fascicule mari, iar celelalte specii,
·ambele .categorii de fascicule şi anume G. graecu.s, în număr mai mare.
Aceeaşi �peeie, prezintă şi lacune aerifere în număr mai mare, aceste:i aflîn
·du-se şi în zona centrală.
Nivelul inferior, nu are diferenţe faţă de cel mijlociu, dar la nivelul
superior, epiderma are pereţii celulari externi mai îngroşaţi.
FRUNZA. Morfologie. Conturul, în secţiune transversală, redat sche
matic (Pl. II, III, IV, V, m. b), apare deosebit la cele trei specii. Marginile
frunzei de G. plicatus s1nt frînt-revolute, iar la G. nivalis, în special la mij
locul frunzei, marginile schiţează o conformaţie arcuat-revolută, pe dnd
·1a G. graecus, secţiunea transversală a f runzei are contur semilunar.
Structură. Epidermele, în secţiune transversală, la toate speciile sînt
alcătuite (Pl . II, III, IV, eps, epi) din celule mai înalte decît late, avînd pe
retele extern prevăzut cu cuticulă mai groasă la G. nivalis; faţa cuticulei.
:Prezintă un slab relief cuticular. G. graecus şi G. plicatus, au celule epider1 ra.nsversală,

·
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mice de aceiaşi mărime ; la G. nivalis celulele epidermei superioare sint
mai înalte şi mai înguste, cu peretele extern mai gros. Stomatele sînt si
tuate puţin sub nivelul epidermei. Osteola este vizibil împărţită în cele
două camere caracteristice.
Văzută de faţă, epiderma apare (PI. V, 1, 2, 3) formată din celulele
cele mai lungi la G. nivalis, în special pe faţa superioară şi din celulele
cele mai scurte, pe aceeaşi faţă la G. plicatus. Pe faţa inferioară, la toate
speciile, frecvenţa stomatelor este mai mare şi ac�asta mdeosebi
la G. plicatus.
Celulele interstomat.ale (9) prezintă o conformaţie variată {Pl. I, 3 a)
la cele trei specii. La G. nivalis, capetele lor au un contur uşor arcuat, un
ghiurile formate cu pereţii laterali fiind la nivelul acestora. La
G. plicatus, arcuarea este mai accentuată, iar unghiurile formate cu pere
·ţii laterali" au o tendinţă de extindere în afara liniei· lor. La G. graecus,
unghiurile respective manifestă o oarecare alungire pe lingă celulele sto
matice, depăşind în mod evident linia pereţilor laterali, ceea ce este cu atît
mai evident, cu cit sub aceste unghiuri, se conturează o uşoară în,gustare
a celulelor respective.
MEZOFILUL. Este format în cea mai mare parte din elemente paren
chimatice. La G. nivalis, celulele stratului de sub epiderma superioară, iar
la G. plicatus, celulele de sub ambele epiderme, manifestă o alungire anti
clină, amintind ţesutul palisadic. Această alungire este mai pronunţată în
faţa nervurilor (Pl. II, III, 3 sse) şi anume mal accentuat la G. nivalis, în
special spre marginile frunzei, iar la G. graecus, mai puţin accentuată ; la
G. plicatus, nu mai este aparent! această diferenţă de alungire. La ultima
specie, îndeosebi, <:elulele stratului de sub epiderma inferioară, prin proe
minenţe laterale opuse, se pun în legătură în forma literei „H", fapt sem
nalat (1 0) la alte plante. La aceiaşi specie, unele dintre celulele parenchi
mului au un contur care aminteşte celulele ţesutului lacunos de la Dicoti
ledonate (3, 8). La celelalte specii, conturul aceloraşi celule este mai mult
;au mai puţin rotunjit.
După stratul subepidermal, se găsesc celule cu mucilagiu şi rafide
(PI. II, III, IV, 2 crf), dunoscute şi 1;i. ·'llte plante (5, 12); acestea se disting
vizibil prin contur circular şi prin diametrul mai mic, în secţiune trans
versală. De asemenea pereţii apar puţin mai îngroşaţi decît la celulele ve
cine şi fixează mai intens colorantJul (carmin). In secţiune longitudinali
(sagitală), ele apar (PI. III, 4 crf) mai lungi decît celulele vecine şi izolate
sau grupate cite 2- (3), cap la cap. Celule cu rafide, de acelaşi aspect, se
află şi în preajma fasciculelor.
La toate speciile, în parenchim se află lacune aerifere alternînd cu fasci
culele. La G. nivalis, lacunele sînt uneori restrînse în sferturile mar.ginale·
ale frunzei. La G. graecus, acestea se află pînă la nervurile ce flanchează
nervura mediană, iar la G. plicatus, ele există în toată lăţimea frunzei. De
asemenea, parenchimul este străbătut şi de spaţii aerifere mai mici.
Fasciculele, au aceeaşi structură ca şi la tulpină, diferită la cele trei
specii.
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DONNEES MORPHOLOGIQUES ET HISTO-ANATOMIQUES COMPAREES SUR LES
ESP�CES DU GENRE GALANTHUS DE ROUMANIE

(G. GRAECUS,
G. NIVALIS, G. PLICATUS)
Resume

O n a anaJyse des plantes, recoltees dans certains stations de Moldavie et de
·nobroudja ; des sections tranversales ont ete pratiquees au sommet (au-dessous de
Tinsertion de la spathe), dans la region moyenne et a:i
niveau basal de la tige
(hampe de l'infloresCl:nce), ciu pedicelle et de la feuille.
La tige manifeste des faibles differences morphologiques chez les trois espe
ces; elle est bic11 elhµLiq�!.: ·(�I. I. 1, 2, 3) et aux G. plicatus et G. nivalis, soecia
·1ement dans la region 1;1oynuc, "elle produit dcux cotes, plus accentuees â. la der
niere des especes.
Les faisceaux vasculaires, de deux dimensions . et distribues en. deux · anneaux,
di fferen l (planche l, I a, 2 a ; quant â. la proportion du bois et du liber : chez G.
graecus, la su r fa c e de !.ection du bois est plus grande que celle du liber, pendant
·que chez G. niva�is, ce rapport est inverse l"IU les deux parties du faisceau sont â
.

·

peu pres egales et, en fin, chez G. plicatus, on voit une situation sembable a celle
·de la premiere espece.
Le pedicelle est circulaire (G. nivalis et G. graecus) ou ellyptique (G. plicatus).
·n possede seulement un anneau de faisceaux grandes (G. nivalis) ou deux anneaux
(G. graecus, plusiems fois::E:•mir, ct G. plicatus).
Dans les sections de la feuille, particulierement dans la regio
' n moyenne, les
"bord apparaisent soit brusquement-recourbes (G. plicatus), soit arques-recourbes
·(G. nivalis), ou, en fin, diriges en avant (section en demi-lune) chez G. graecus.
Vues de face. les cellules des epidermes superieures et inferieures ont Ies aspects
differents representes par la planche V, 1, 2, 3. La conformation des extremites des
·cellules interstomatales en contact avec les stomates, est renetee par la planche I , 3a.
Les cellules situees immediatement sous l'epiderme superieure, principalement,
sont allongees perpendio:ula1rement â. la surface de la fcuille, donanl ainsi !'aspect
d'assis e palissadique ; les differences de l'assise chez les trois taxons, sont presen
·tees dans la planche II, III, 3 sse
Les faisceaux vasculaires (planche I, 1 a, 2 a) ont la meme structure que celles
-de la tige. Dans l'explication des planches on donne aussi des indications sur les
-traits communs de structure.
.
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EXPLICAŢIA FIGURILOR
PLANŞA I - Schema secţiunii transversale a tulpinii : 1. Galanthus g,aecus ; 2.
G. nivalis ; 3. G. plicatus. v. vid ; m. mijloc ; b. bază ; ep. epiderma ; pf.
parenchin fundamental ; le. lacună ; fvm. fascicule
vasculare
mici ;
fvmr. fasdicule vasculare mari ; cs. coasta.
- Structura fasciculelor : la, 2a : lm. lemn ; lb. liber ; te. teaca ; pf. pa
renchin fundamental.
- Relaţia stomatielor cu celulele interstomata.le : 3a. g (G. araecus), 3a. n
(G. nivalis) , 3a_ p (G. plicatus).

G.graecus : 1. Schema secţiunii transversale a frunzei

: v. vid ; m. mij
b. bază ; ep. epiderma ; mz. mezofil ; le. acună ; fv. fascicul vas_
eular.

loc ;

PLANŞA II -

- 2. Structura frunzei (sector în secµune transversală) :
eps. epidermă
superioară ; pe. perete extern celulozic ; ct cuticulă ; sse. strat subepi
dermal ; crf. celule cu rafidii ; pr. parenchim ; te. teacă ; lm. lemn ; lb.
liber ; le. lacună ; epi. epidermă inferioară ; st. stomată.
- 3. Detaliu de structură : ep. epidermă ; sse. strat subepidermal ; pr.
parenchim ; fv. fascicul vascular.

PLANŞA III - G. nivalis : 1 , 2, 3. Notaţii ca în planşa II.
4. Detaliu de structură (in secţiune longitudinal-sagitală) ; ep., sse.. crf.
aceeaşi semnificaţie ca în planşa II, cs. celulă stomatică.
PLANŞA IV -

G. plicatus : 1, 2. Notaţia ca în planşa ' U.

PLANŞA V - Epiderma superioarl şi inferioară văzută de faţă
la
trei
nivele.
1. G. graecus : 2. G. nivalis ; 3. G. plicatus. v. virful ;
m. mijlocul ;
b. baza frunzei ; s. faţa superioară ; i. faţa inferioară a frunzei.
EXPLICATION DES PLANCHES

Schema de la coupe transversale de la tige : 1. Gcilanthus graecus ;
2. G• .'llvcalis ; 3. G. plicatus. v. sommet ; m. p art ie moyenne ; b. partie
basale ; ep. epiderme ; pf. parenchym fondamental ; le. lacune ; fvm.

PLANCHE I

petits faisceaux vasculaires ; fvmr. grands
faisceaux vasculaires ;
cs. cote. On remarque la forte cuticule de
l'epiderme superieur, par
rapport a cel le dn la face inferieure.
1 a, 2 a : Structure des faisceaux : lm. bois ; lb. liber ; te. gaine :
pf. parenchim fondam en tal . Les premieris tubes cribles sont peu a µeu
ecrases.
3 a. Relation entre les stomates et Ies cellules

g. G. graecus ;

n.

G. 11walls ; p. G. plicatus.

i nterstomatales :

PLANCHE II - G. graecus. 1. Scbernas des coupes transversales de la feuille :
ep. epiderme ; mz.
v. sommet ; m. partie moyenne ; b. partie basale ;
fv. faisceau vasculaire.
mesophylle ; le. lacune ;
2. Structure de la
feuille (secteur en coupe transversale) : eps.
epiderme superieur ; ct.
cuticule ; pc. parois externe celulosique ; sse. âssise sous-epidermique ;
crf. cellules avec raphides ; pr. parenchyme ;
te. gaine ;
lm. bois ;
lb. liuer ; k. la cun e ; epi. epiderme inferieur ; st. slomate. 3. Delail de
struc tura : cp. epiderme ; sse, assiese sous-epidennique ; pr. parenchyme ;
fv. faisceau vasculaire.
Les cellules de !'ep iderme sup erieur ont les parois interieures plus
fortes que celles de l'epiderme inferieur ; la cuticule se comporte de la
meme maniere. Chez G. nivalis ces dimensions sont un peu plus ac
centueecs que chez les autres especes. Chez l'espece derniere, les cellules
d e !'epiderme: superieur se caracterisent par un rapport hauteurllargeur
plus grand que les autres especes.
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L'hauleur des l a ss ise sous-epiderrnique est plus forte en face des
faisceaux vas::ulaire (G. nivalis) ou elle est presque partout la meme
(G. plicatus).
'

PLANCHE III .....:: G. niva lis : 1, 2, 3 memes notations que dans la planche II.
4. Deta.ii de st.ructure en coupe longitudinale-sagitale : ep., sse. cfr.,
memes notations que dans la planche II. ; cs. cellule stomatique.
L'epaississo?ment des parois internes epidermiques est bien visible.
PLANCHE IV

-

C. plicatus : 1 , 2. Memes notations que dans la planche II.

Epidermes superieur et inferieur vues de face au t.l"ois niveaux.
I . G. ţ,ruecw; ; 2. G. 11ivalis : 3. G. plicatus : v. sornrnet i rn. r e g i un mo·
yenne ; b. rtgion basale ; s. face superieure ; i face inferieure de la
feuille.
L'epiderme de G. plicatus possede des celulles generalement plus
courtes. i le fa.L explique particllernent, du rnoins, la densite plus qrande

PLANCHE V

-

des slomates.

G. plicatus se caracterise par une visible variat.ion de la dimen
sion des celule epidermiques.
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CITOKINEZA LA ALLIUM CEPA
SUB INFLUENŢA HIDRAZIDEI MALEICE ŞI ADONITULUI
GH. ACATRINEI, R. DAVID,

M. TUDOSE, A. ŞTIURCA

Procesul de citokineză a putut fi studiat cu ajutorul microscopului
electronic (1 1 , 14, 4).
Multe substanţe chimie direct sau indirect au acţiune puternică asupra
citokinezei. In anul 1944 M a u g e n o t şi C a r p e n t i e r (13) au obser
vat că în celulele de Allium şi Triticum sub influenţa cafeinei apar celule
binucleate în urma procesului de diviziune celulară. Apoi K i h 1 m a n şi
L e v a n în 1949 (10) au precizat că această substanţă produce un blocaj
citokinetic, formîndu-se celule binucleate.
Compartimentul celulelor binucleate în diviziune a fost studiat de·
H a q u e în 1953 (9) care a observat mitoze sincrone şi asincrone. Şi sub
acţiunea substanţei fiziologice extrasă din vise se observă apariţia celu
lelor binucleate care se divid în mod sincron sau asincron (1). Observaţii
asemănătoare au fost făcute asupra celulelor binucleate şi tetranucleate
în diviziune obţinute sub influenţa cafeinei (7, 6, 1 1 , 1 2). S-a constatat
că aceşti nudei dintr-o celulă se divid totdeauna sincron, ele au fost denu
mite bimitoze (biprofaze, bimetafaze, bianafaze şi bitielofaze) sau diviziu
nile celulelor tetranucleate au fost denumite tetramitoze (tietraprofaze, te
trametafaze, tetiraanafaze şi tetratelofaze (6, 8, 1 1 , 12). Aşadar cei doi, pa
tru sau mai mulţi nuclei dintr-o celulă se divid în mod simultan şi prin
aceasta bimitozele sau polimitozele sînt sincrone. O acţiune puternică asu
pra citokinezei o are y-hexaclorciclohexanul (5), acetonafletul (14), şi
kinetina (16).
Din experienţele noastre (2) se poate spune că teoflina (în concentra
ţie de 0,1 5%) are o mare acţiune asupra citokinezei in celulele rădăcinii
de ceapă blocînd formarea membranei despărţitoare şi prin aceasta se sti
mulează apariţia celulelor binucleate. Cei doi nudei fii pot să fuzioneze
forrnind un nucleu mare tetraploid sau să coexiste independenţi unul de
altul putindu-se divide mai departe. Diviziunile observate de noi au fost
totdeauna sincrone. Se pare că acţiunea acestui alcaloid nu este atit deStrada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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.selectivă comparativ cu cea a cafeinei, deoarece pe lingă o blocare totală
a citokinezei se observă şi o blocare parţială a ei. Insă membrana care se
formează este dispusă totdeauna în zona ecuatorială şi nu în mod dezor
donat aşa cum se întimplă sub acţiunea acetonaftenului (14).
MATERIAL ŞI METODA
Pentru această lucrare ne-am propus să studiem acţiunea hidrazidei
maleice şi a adonitului asupra citokinezei.
Ca material de experienţă, am folosit bulbi de AUium cepa puşi la în
colţit în soluţie Knop diluată la jumătate. Pentru prelucrarea rădăcinilor
de ceapă am folosit soluţii din următoarele substanţe :
1) Hidrazida maleică în concentraţii de 0,1 %, 0,01 % şi 0,001 %.
2) Adonitul în concentraţii de 0,05%, 0,01 %, 0,001 % şi 0,0001 % .
Soluţiile de hidrazidă maleică ş i de adonit s -au pregătit î n soluţie
Knop diluată la jumătate cu apă distilată.
Cînd rădăcinile crescute ln soluţie Knop diluată la jumătate aveau
lungimea de 2-3 cm, se înlătura aceasta înlocuindu-se cu soluţiile arătate
mai sus. In varianta pentru martor se primenea cu soluţie Knop diluată
jumătate.
După 24 de ore virful rădăcinii se secţiona la 0,5-1 cm şi se fixau în
amestecul Carnoy şi Navaşin. După fixare materialul a fost inclus în pa
rafină şi secţionat. Secţiunile au fost colorate după metoda Feulgen şi
apoi cu hematoxilimiăl Băhmer.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Pe aceste secţiuni am studiat acţiunea comparată a soluţiilor de hi
drazidă maleică şi adonit asupra procesului de citokineză. Am cercetat
numărul de celule binucleate (apărute sub influenţa substanţelor de mai
sus) comparativ cu cele mononucleate. Datele obţinute le dăm în tabelul
de mai jos.
După cum se observă din tabel sub influenţa hidrazidei maleice apare
un număr mare de celule binucleate. De exemplu la concentraţia de O, 1 %
şi 0,01 °Io celulele binucleate sînt de 43 de ori mai multe ca ia martor, iar la
concentraţia de 0,001 °Io numărul de celule binucleate este de 21 ori mai
mare comparativ cu martorul. Din aceste date se pot trage concluzia că
hidrazida maleică acţionează în sensul apariţiei celulelor binucleate.
Adonitul produce maximum de celule binucleate la concentraţia de
·0,05%, sub influenţa căreia apar celule cu doi nudei de 4 ori mai multe
comparativ cu martorul.
Din tabel reiese că hidrazida maleică formează celule binucleate de
1 0 ori mai multe decit adonitul. Aceste date ne arată că ea acţionează pu
ternic asupra procesului de citokineză Î!n celulele rădăcinii de Allium cepa..
Cei doi nudei dintr-o celulă se pot divide sincron sau ei se pot apro
pia unul de altul, fuzionează şi îmbracă aceeaşi membrană nucleară, pe
.această cale celulele se pot poliploidiza (2). Mai jos descriem cîteva microhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Tabelul nr
Ap2riţia celulelor binucleate sub influenta hidrazint>i maleice şi adonitului

Denumirea
substantei

s
i:;:

ra

·;:;

�
Hidrazidă ma
leică

Adonit

Celule binucleat.e

'11 ·�
u .

-8

'

�

G> �
i..• '3
ra
Z ...,. N

Număr

Martor
0,10/o
0, 01%
0.001%

1622
1454
2434
1323

2
78
130
35

Martor
0.05
o.oi
0.001
0,0001

2036
1632
2007
2208
2028

3
10
7
6
4

O/o de celule
% de celule bLnuclea.te
binuclecrte

0.123
5.365
5,341
2.647
0, 14
0,61
0.34
0,27
0, 1 9

comparativ
cu martc.1rul
1 00
4361
4343
2 1 52
1 00
435
242
192
135

fotografii care ilustrează formarea celulelor binudeate sub influenţa hi
drazidei maleice. Microfotografia nr. 1 ne ilustrează vederea de ansamblu
a unei secţiuni prin vîrful meristematic al rădăcinii de ceapă. Aici se ob
servă numeroase celule bin.ucleate. La microfotografia nr. 2 se remarcă
două telofaze unde nu se observă apariţia membranei despărţitoare. In me
ristemul radicular uneori apar r'induri de celule binucleate (microfotogra
fia nr. 3). Uneori cei doi nudei fii fuzionează (microfotografia nr. 4-a) for
!mînd un nucl�u imare tetraploid (microfotografia nr. 4-b).
Sub influenţa adonitului numărul de celule binucleate este mai mic
microfotografia 5) comparativ cu cele obţinute sub acţiunea hidrazidei
maleice.
Inhibiţia citokinezei are o mare importanţă în procesul de poliploi
dizare a celulei, iar această cale deschide perspective noi în domeniul
citologiei şi citogeneticei.
CONCLUZII

1. Sub influenţa hidrazidei maleice apar un număr mare de celule
binucleate, numărul lor creşte comparativ cu martorul de 43 de ori la
concentraţia de 0,1 % şi 0,01 %.
2. Uneori cei doi nuclei dintr-o celulă pot fuziona formind un nucleu
mare tetraploid.
3. Adonitul în concentraţie de 0,05% formează celule binucleate de 4
ori mai multe ca martorul.
4. Hidrazida maleică este mai activă asupra citokinezei decît adoni
tul, de aproximativ 10 ori.
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Microfotografia nr. 1. Vederea de ansamblu a unei sec�iuni
prin vîrful meristematic de Allium cepa. Se remarcă multe
celule binucleate. Oe 10 X ; ob. 10 .

Microfotografia nr. 2. Două telofaze unde lamela despărţitoare nu se ob
servă. Tratament cu hidrazidă maleică. Oe. 15 X ; ob. 40.
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Microfotografia nr. 3. Rînduri de celule binucleate. Tratament cu hidra
zidă maleică. Oe. 15 X ; ob. 10.

Microfotografia nr. 4. Se remarcă m ulte celule b inuc'lea.te ; a) fuzionarea
celor doi nuclei dintr-o celulă ; b) nuclei tetraploizi. Tratament cu hidra
zidă maleică. Oe. 15 X ; ' ob . 40.
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Mîcrofotografia nr. 5. O cclulă

mată

sub influenţa adonitului. Oe. 15 X ; ob. 40.

binucleată for
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LA CYTOCINEsE CHEZ AL
LIUM CEPA L. SOUS l'INF
LUENCE DE L'HYDRASIDE
MALEIQUE ET DE L'ADONITE

Resume

L'auteur a etudie I'action de l'hyd.raside maleique et de l'adonite sur le processua

de la cytocines. Sous l'influence de l'hydraside maleique apparait Ujll grand nombre
de cellules binucleees, dont le nombre augmente, comparativement au temois, de 43

fusianner, formant un grand noyan tetraploide. L'adonlte en concentration de 0,05 %

fois, a la concentration de 0,1 % et 0,010/o. Parfois deux noyaux d'une cellule peuvent
forme des cellules binucleees quatre fois plus nombreuses que celles du temoin.

En comparaison avec l'influence de l'adonite sur la cytocinese, celle de l'hydraside
est approximativement 10 fois plus grande.

DIE CYTOKINESE BEI ALLIUM CEPA L, UNTER OEM EINF
LUS
LEICUM UND ADONITIN
VON HYDRASINUM MAL

Zusammenfassung
Vom autor wurde die Wirkung von Hydrasinwn mallicum und Adonitin auf den
Prozess der Cytokinese untersucht. Unter dem Einflus von Hydrasinwn

mlalleicwn

tritt eine grosse Zahl von binuclearen Zellen auf, ihre Anzahl wăchst gegenilber der

zwei kerne einer Zelle miteinander verschmelzen indem die ei.neo �

kontrolle 43 mal bei den Konzentrationen von 0,1% und 0,01%. Manclunal Konnen die

den Kern bHden.

Adonitiin filhrt in iner Kanzentration von 0,050/o

treten Van biiillu clea.ren Ze1len als bei cler Kontrolle.
Hydrasinwn maJ.eicum

kinese aJs Adonitin.

ist ungefăhr

io

zu

tebra.p.lioi

einem 4 mal hău.figeren Auf

mal aktiver in ihrer

wi.rkung auf die Cyt.o..
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EFECTELE TRATAMENTELOR HORMONALE
ŞI A SELECŢIEI ASUPRA SEXULUI
LA RICINUS COMMUNIS L.
GH. ACATRINEI

La plante dimorfismul sexual este mai puţin dezvoltat decît la ani
male. Marea majoritate a plantelor superioare sînt hermafrodite, în rest
sînt unisexuate monoice şi dioice.
Deosebirea morfologică şi funcţională a sexului mascul şi femei la
olante este condiţionată de fenomenele deocamdată necunoscute ale proce
sului de diferenţiere celulară şi tisulară (1 6).
Cunoaşterea mai profundă a legilor care dirijează sexualitatea la plante
prin studiul controlului genetic, va da posibilitatea descifrării multor pro
bleme de evoluţie, dar şi rezolvarea unor aspecte legate de imperative
pract)ice. Din acest punct de vedere problema cunoaşterii procesului dife
renţierii sexuale la plante reprezintă unul dintre cele mai importante as
pecte ale biologiei contemporane. In această direcţie sînt interesante unele
lucrări care atestă că raportul clintire sexe poate fi modificat.
Din literatură se ştie că condiţiile de mediu influenţează asupra ra
portului dintre sexe, în special la plantele poliploide. S-a observat că dez
voltarea poliploidului Melandrum album, la o temperatură ridicată, are în
medie, un caracter pronunţat femei, iar dacă plantele .cresc la temperaturi
scăzute ele capăJtă un caracter puternic mascul (13, 1 4). In schimb la plan
tele spontane, condiţiile de mediu nu influenţează asupra detenninării se
xelor (5).
Numeroase date experimentale obţinute pe tetraploizii de Melandrum
album susţin că sexul este determinat de cromozomii sexuali X şi Y.
W r a m k e în anul 1 946 şi W e s t e r g a a r d în 1958 prin tehnici spe
ciale de fragmentare a cromozomilor (X şi Y) cu raze Rontgen, ajung la
con.cluzia că aceştia au anumite segmente detenninate care conduc dez
voltarea sexului mascul sau femel la Melandrum. In acest mod autorii de
monstrează că cromozomii sexuali conţin anumite gene determinante ale
genului mascul sau femel. Promiţătoare sînt constatările .că unele substanţe
Strada Karl Marx nr. 2
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în concentraţii diferite schimbă raportul dintre sexe. In această direcţie,
P r a s a d şi c o 1 a b o r a t o r i i în 1966 (7) arată căi acţiunea concen
traţiilor mici de hidrazidă maleică (150 mL'l) provoacă apariţia unui număr
mare de flori femeieşti la castraveţi, iar concentraţiile mai mari de 300

ml/l schimbă raportul în favoarea florilor bărbăteşti. După modul cum a
experimentat G o u j o n în 1 967 (6) reiese că hidrazida maleică produce
o blocare a funcţiei organelor mascule neinfluenţînd organele femele. Tot
atSt de interesante sînt şi experienţele făcute de O.
S h i f r i s s şi
G e o r g e în 1 966 (12) la ricin, care au demonstrat că descendenţii din
pirinţi crescuţi cu un ·regim nutritiv sărac (1/8 dintr-o soluţie Hoagland),
prezintă un procent de 2 1,2% indivizi femeli. iar descendenţa din pălrinţi
crescuţi în regim nutritiv bogat (de 4 ori concentraţia soluţiei Hoagland),
prezintă un procent de 5,6% indivizi femeli.
Intr-o lucrare anterioară, noi am arătat că procentul mare de indivizi
femeli (39,5% la ricin se datoreşte tratamentelor hormonale (ginosedol) şi
a selecţiei pe timp de 4 ani (1964-1967) (3). Incepînd cu anul 1965 pînă în
1968 în fiecare primăvară semănam seminţe provenite de la indivizi fe
meli ; în aceşti ani am constatat că o parte din plantele ce se dezvoltă erau
femele, iar o altă parte reveneau la monoicism. Insăl procentul de plante
femele a crescut treptat de la 5% (1964) pînă la 39,5% în 1 967.
Bazat pe tratamentele hormonale din 1964, urmate de 4 ani de selecţie
a plantelor pistilate de ricin, care a dus la o întărire a sexului femel în des
cendenţă şi la creşterea graduală a numărului de plante pistilate ne-am
propus să încercăm evaluarea cantităţii de capsule şi de seminţe a plante
lor femele faţă de plantele monoice.
Pentru aceasta în primăvara anului 1968 am semănat la Staţiunea Mi
roslava 3000 m2 de ricin (foto 1) cu seminţe provenite din plantele femele
(recolta anului 1967), după cel de al 4-lea an de selecţie. Pentru martor
am semănat seminţe de ricin provenite de la genitori nesupuşi tratrnnentu
lui şi selecţiei.
In decursul verii s-au dat îngrijirile necesare, iar din seminţe au cres
cut şi s-au dezvoltat plantele de ricin, o parte din ele erau femele (60,190/o),
iar restul au revenit la monoicism. Toamna s-au cules şi s-au cintărit se
parat capsulele provenite de la plantele femele şi de la cele monoice, iar
prin calcule s-a stabilit cantitatea de capsule şi de seminţe care revine unui
individ femel sau unuia monoic. Deci în al cincilea an de selecţie numărul
de plante femele a crescut ajungînd pînă la un procent de 60,19%. Dacă
în anul 1 964 în urma tratamentelor cu ginosedol am obţinut numai 50/o
plante femele, după cinci ani de selecţie procentul de plante femele a cres
cut pînă la 60, 19% (vezi graficul). Această creştere progresivă a indivizilor
femeli în .cele cinci generaţii s-ar datora efectului tratamentelor iniţiale şi
care se manifestă ca o tendinţă sexuală (la sexul femel) în creştere la pro
geni. Plantele femele au dat o cantitate de capsule de 2 1 7,60 kg iar din a
cestea s-a obţinut 103 kg. seminţe. Plantele monoice au dat o cantiit ate de
capsule de 1 10,600 kg şi din acestea am obţinut 55 kg semim.ţe .
Procentul crescut de capsule şi de seminţe .care revine unui individ
femel faţă de unul monoic este dat în tabela de mai jos.
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După cum se observ-ăl din tabel cantitatea de capsule şi de seminţe
creşte pe o plantă femelă comparativ cu una monoică, la capsule cu 370/o
iar la seminţe cu 300/o.

Foto nr. 1 . Vederea ele ansamblu a culturii de Ricinus communis,
în al 5-lea an de selecţie.
Această creştere a greutăţii capsulelor se explică prin aceea că race
mele plantelor femele poartă la bază în locul staminelor capsule, iar în
această regiune sistemul de ramificare a pedunculilor capsulali este mult
mai mare decît la partea superioară a racemului. Prin aceasta, creşte nuTABEL
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mărul de capsule faţă: de · plantele monoice şi ca atare greutatea capsulelor
şi a seminţelor pe individ (vezi foto nr. 3 şi 4) .
Deocamdată natura mecanismului biologic care generează aceşti mu
tanţi femeli ne scapă şi este mai presus de cunoştinţele noastre actuale,
însă nu este exclus să fie un factor de natură nucleară. Credem că. modifi
carea din organismul genitorilor care a dus La o creştere a frecvenţei indi
vizilor femeli în descendenţă, trebuie să fie de natură calitativ prof undă..

Foto

nr.

2. Plantă martor de ricin : a) flori mascule ;
b) flori femele (capsule).

Această modificare probabil trebuie să fi avut loc la nivelul genelor în
timpul meiozei din 1 964, pe un teren deja sensibilizat în această direcţie.
Apoi prin selecţie timp de cinci ani acest caracter s-a întărit. In sprijinul
acestei supoziţii vin constatările noastre făcutje asupra restructurărilor cro
mozomiale (aberaţiile cromozomice) observate la plantele de experienţă,
care se dublează faţă de martor (3).
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Din cele relatate mai sus· se constată că separarea sexelor are o mare
valoare ştiinţifică şi practică. Valoarea practică constă1 în aceea că pe un
individ femel se poate obţine o cantitate de aproximativ 37% mai multe
capsule şi 30 % mai multe seminţe faţă de plantele monoice, iar valoarea
ştiinţifică constă în aceea că sexualitatea l a plante este un proces complex
destµl de puţin cunoscut omului iar pe măsura cunoaşterii lui treptate el va
putea fi dirijat în sensul convenabil omului.
1uu
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3. Inflorescenţa plantelor femele.
•
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Inflorescenţa plantelor femele.
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LES EFFETS DES TRAITEMENTS HORMONAUX ET DE LA SELECTION
SUR LE SEXE CHEZ RICINUS COMMUNIS L.
Resume

Le grand nombre d'individus femelles du ricin (60,150/o) provenant de la culture de
l'annee 1968 est du aux traitements hormonaux de l'annee et a la selection effectuee
pendant 5 ans.
La quantite de capsules et de semences augmente chez un individu femelle, par
rapport a un individu monoique, de 37 % pour les capsules et de 30 % pour les se
mences.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA STRUCTURII
EMBRIONULUI ŞI A PLANTULEI DE TRIFOLIUM
PRA.'l'ENSE L.
C. TOMA

Studiind structura organelor vegetative de la trifoiul roşu, cult�vat
(9) sau spontan (10), am pus în evidenţă diferenţele existente la diferite
nivele ale rădăcinii, tulpinii şi frunzei de la plantele tinere şi mai ales
de la cele mature. In prezenta contribuţie ne ocupălm de unele aspecte
ale diferenţierii structurii în embrion şi plantulă.
In embrionul seminţei de T. pratense deja este format p r o c a m b i u 1,
care se diferenţiază devreme în celule mame ale protofloemului şi proto
xilemului. In secţiune transversală prin radiculă se disting deja 3-4 cor
doane procambiale, care alternează între ele, iar în centru, celule mai va
cuolizate ale viitoarelor vase de metaxilem.
In hipocotil, aceste cordoane de ţesut meristematic sînt separate prin
parenchim, care în centru formează măduva. In partea mijlocie şi supe
rioară a hipocotilului, procambiul se 'întinde sub forma a 6-8 cordoane
care trec în cotiledoane şi muguraş.
Atenţia anatomiştilor se îndreapt\i astăzi spre rezolvarea problemei :
cînd şi cu care organe începe diferenţierea sistemului conductor al em
brionului şi planlulei ?
V a s i 1 e v s k a i a (11) a stabilit, pentru plantulele de Compositae,
că diferenţierea sistemului conductor începe cu nodul cotiledonar şi acro
petal se continuă în cotiledoane, iar bazipetal în hipocotil. B e c q u e r e I
(1) şi O ' N e i 1 1 (8), cercetînd plantule de lupin, con.stată că apariţia
primelor vase începe în rădă1cină şi se continuă în direcţie acropetală.
S i 1 o v a (cf. 1 1), la Andromedaceae, a observat formarea primelor vase
în porţiunea mijlocie a hipocotilului. Aceste date dovedesc că la diferite
grupe de Angiospermae primele vase conductoare pot apare în diferite
părţi ale plantulei.
Strada Karl Marx nr. 2
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Seminţele de T. pratense s-au pus la germinat în cutii Petri, în la
boratorul de control al germinaţiei seminţelor, din laşi, la temperatura
de 22° ; plantulele s-au fixat în fiecare zi, timp de 8 zile, în alcool de
70°.
REZULTATELE OBSERVAŢIILOR PROPRII
Plantulele de T. pratense, ca de altfel ale tu turor speciilor de Trifo 
cercetate (10), cresc prin vîrful rădăcinii şi prin partea superioară a
hipocotilului ; restul hipocotilului, rădăcinii şi cotiledoanele cresc pe
seama întinderii celulelor. Diferenţierea sistemului conductor la T. pra
tense incepe în rădăcină (ca şi la lupin), de unde se continuă în direcţie
acropetală! în celelalte organe.
Am constatat, ca şi în cazul lupinului (1, 8), că liberul apare primul,
vasele de lemn după aceea ; acestea din urmă formează 3-4 grupe cu di
ferenţiere centripetă ; in felul acesta s-au format fasciculele alterne ale
rădăcinii. Mai tîrziu iau naştere vase noi, de ·fiecare parte a fasciculelor
alterne ; acestea nu sînt vase centrifuge, dar nici centripete, ci (după ex
presia lui C h a u v e a u d) vase intermediare, tangente la liber. O sec
ţiune făcută într-o rădăcină! de 3-4 zile arată că noi vase cu dezvoltare
centrifugă se adaugă celor intermediare, vase care se suprapun liberului.
Nu după, multă vreme, între vasele acestea şi liber, se observă formarea
unei zone generatoare care va produce curînd lemn secundar (suprapus)
şi liber secundar. Deci şi cazul de la T. pratense se încadrează în tipul de
evoluţie vasculară (putîndu-se urmări în ontogenie cele trei faze : alternă!,
intermediară, suprapusă - cum a arătat C h a u v e a u d), valabilă (1)
pentru toate plantele.
Cambiul apare mai devreme la trifoiul cultivat decît la cel spontan ;
în primul r'înd el se diferenţiază numai în floem şi abia mai tîrziu apare
lemnul secundar. Din faze foarte ttimpurii ale ontogenezei (chiar după
1-2 zile), la plantulele de trifoi cultivat, 'in partea superioară a hipocoti
lului (care s-a dezvoltat pe seama creşterii intercalare), se formează fas
cicule colaterale, ceea ce a observat şi V o r o ş i 1 o v a (12) la plantule
de soia.
ln plantulele de 7-8 zile, în partea superioară a hipocotlilului, se ob
servă apariţia cambiului interfascicular şi trecerea la structura inelară1 a.
stelului. Această grăbire a activităţii cambiului este, desigur, în legătură
cu creşterea muguraşului, în meristemul căruia are loc sinteza substanţe
lor de creştjere (12). In felul acesta, mărimea seminţei se exprimă şi prin
mărimea embrionului şi în acelaşi timp se corelează cu ritmul şi puterea
de dezvoltare a ţesuturilor. Datele noastre privind corelaţia dintre dez
voltarea diferitelor organe ale plantulelor de 'J.'. pratense corespund cu da
tele obţinute prin studierea altor specii, de căfjre alţi autori.
Atît la T. pratense spontan, cît şi la cel cultivat, rădăcina are o struc
tură triarhă, rareori tetrarhă sau diarhă (10). C o m p � o n (2) scria în
1912 că tetrarhia este strîns corelată cu plantulele mari şi - ca urmare cu seminţele mari, care se găsesc în special la plantele lemnoase. Odată
Zium
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-cu micşorarea dimensiunii seminţelor şi a plantulelor, structura tetrarhă
dat naştere la structura triarhă şi, în sfîrşit, la cea diarhă.. Deşi trifoiul
spontan are seminţe şi plantule mai mici în comparaţie cu cel cultivat,
structiura rădălcinii este aceeaşi ; condiţiile de cultură nu au putut zdrun
cina încă acest caracter, fixat ereditar în decursul unor perioade foarte
îndepărtate. Cu toate acestea, am observat că la speciile de Trifolium cu
seminţe mari rădăcina are o structură triarhă sau tetirarhă, pe cînd la
:speciile cu seminţe mici rădăcina are 'întotdeauna o structură triarhă
{foarte rar diarhă).
V a s i 1 e v s k a i a (1 1) crede că structura rădăcinii este în strinsă
legătură cu caracterul dezvolti!irii nervurilor cotiledonare. Rădăcina triarhă
tetrarhă de la T. pratense este în legătură cu nervurile laterale ale coti
ledoanelor, care apar vizibile de timpuriu.
Cit priveşte structura sistemului conductor în tulpină, se observă ur
mătoarele : în vîrful tulpinii se formează un inel procambial, continuu,
<:are se manifestă din momentul vacuolizălrii celulelor periferice şi interne
ale meristemului apical, 'adică din momentul diferenţiierii măduvei şi
scoarţei primare.
După E s a u (1943 : cf. 6), la plantele ce au un con de creştiere mic
-şi îngust nu se observă acest inel, adică prezenţa lui ţine de volumul co
nului de creştere ; această părere se confirmă şi la unele specii de 'l'rifo
Zium aparţinînd secţiei Chronosemium (considerată cea mai primitivă în·
cadrul acestui gen) : T. dubium, T. micranthum. T. campestre, T. strepens,
T. badium. T. patens, T. spadiceum.
Despre terminologia ţesutului meristematic din conul de creştere (ne
referim la cel din care se va diferenţia sistemul conductor) : �rmenul de
„meristem vascular" a fost introdus de F 1 o t (4) ; din acest termen
rezultă căi tot ţesutul trebuie să se diferenţieze în fascicule conductoare,
ceea ce totuşi (6) nu are loc întjotdeauna. Termenul de „inel procambial"
(utilizat des în literatura anatomică românească), introdus de K o s t y t
s c h e w (7), reflectă de fapt o fază mai tîrzie a diferenţierii meristemu
mului apical. H e 1 m (193 1 : cf. 6) numeşte acest ţesuf] „inel meristema
tic" şi consideră că el se formează mai sus decît cel mai tînăr primoridu
foliar. L o u i s şi G r e g o i r e (1935 : cf. 6) folosesc termenul „pro
d esmogen", afirmind că el nu poate să se formeze mai sus de primordiile
foliare. H e g e d ii s (5) îl numeşte „meri stem de trecere". K o n d r a
t i e v a M e1 i v i 1 i (6) foloseşte termenul de „inel f�rmativ" (introdus
le B a r a n e ţ k i i în 1 897), deoarece - spune autoarea - el caracte
rizează natura acestui ţesut şi dezvăluie rolul lui ulterior.
După cum se vede, problema etapelor iniţiale ale formării sistemului
conductor a fost cercetată mult, mai ales in ultimii 40 de ani ; termino
logia ţesutului iniţial din care se formează fasciculele conductoare este
încă discutată, fiecare din autorii care se ocupă de aceste aspectie ale ana
tomiei folosind unul sau altul din termenii existenţi pină acum în litera
tura de specialitate.
Cit priveşte direcţia diferenţierii diferitelor elemente ale fasciculelor
conducti'.'.>are, majoritatea lucrărilor actuale subliniază diferenţierea des-

-
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c.endentă a xilemului primar din urma foliară• In privinţa direcţiei de
diferenţiere a procambiului şi a floemului există încă şi astăzi păreri difP
rite. Majoritatea cercetătorilor, totuşi, stabilesc diferenţierea acropetală! a
procambiului şi floemului, ca o continuare a elementelor care au luat naş
tere mai devreme în tulpină (3). Unii cerceti3.tori constată procambiul mai
sus de cel mai tînăr primordiu foliar şi exprimă presupunerea că el con
diţionează formarea primordiilor foliare. O serie de cercetăt-'.>ri îşi exprimă
părerea despre diferenţierea bazipetală a procambiului şi floemului în tul
pină (F 1 o t, H e 1 m, L o u i s, G r e g o i r e, F o s t e r, W a r d 1 a v.
Ba11
citaţi de K o n d r a t i e v a - M e 1 i v i 1 i în 1 956), criteriul
lor fiind faptul că fasciculele vasculare sînt mai Clare la nod, iar sub nod
ele sînt mai mici. Urmărind dezvoltarea aparafll.llui conductor în vîrful
tulpinii de T. pratense, am ajuns la o serie de constatări care confirmă. in
bună! parte părerile lui K o n d r a t i e v a - M e l i v i 1 i (6) asupra struc
turi i aparatului conductor al tulpinii plantelor i-2rboase în general .
-

CONCLUZII

Cu cit este mai mare dimensiunea seminţei, cu attlt mai dezvoltat este
embrionul, cu atit mai repede decurge dezvoltarea ţesuturilor şi organe
lor la plantule ; aceasta are loc într-un ritm mai rapid la trifoiul roşu cul
tivat decît la cel spontan. Pentru a găsi primele faze ale evoluţiei vascu
lare, tirebuie să le studiem (aşa cum arăta şi B e c q u e r e I în 1 9 1 3)
acolo unde ele încep şi nu unde se termină.
Studiind detaliat structura embrionului şi a plantulei de T. pratense,
noi confirmăm datele altor autori. care au lucrat la leguminoase sau pe
plante aparţinînd altor familii .
In diferite forme d e structr1ră ale sistemului conductor a l tulpinii,
formarea lui are loc după acelaşi plan : faza iniţială a dezvoltării siste
mului conductor în vîrful tulpinii mature şi la plantule se caracterizează
prin structura fasciculară ; fasciculele conductoare sînt urme foliarP. ale
primordiilor de frunze.
Diferenţierea fasciculelor conductoare în tulpină• începe cu formarea
liberului. Cambiul ia naştere înaintie de a se termina formarea din pro
cambiu a lemn.ului primar ; act ivitatea lui începe cînd nodurile vîrfului
tulpinii sînt foarte apropiate şi creşterea tulpinii în lungime are loc odată
cu fogroşarea lui. Apariţia şi activitatea cambiului interfascicular este le
gatlă de creşterea frunzelor.
Formarea şi dezvoltarea ulterioară a ţesutului vascular are loc ca re
zultat al interacţiunii în dezvoltarea părţilor lui. Dezvoltarea urmelor fo
liare şi ale ramurilor este legată nu numai de creşterea organelor cores
punzătoare, ci reflectă creşterea tulpinii in întregime ; de aceea, înceti
nirea creşterii sau moartea unor frunze şi ramuri nu duc la distrugerea în
întregime a structurii tulpinii principale, creşterea urmelor caulinare con
tinuîndu-se sub influenţa frunzelor şi ramurilor care funcţionează în con
tinuare. Interacţiunea dintire fasciculele conductoare ale frunzei şi ramuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

49'

STRUCTURA EMBRIONULUI ŞI PLANTULEI LA TRIFOLIUM

rile ei axilare, ca şi intre fasciculele frunzelor şi ale ramurilor de la dife
rite nivele, condiţionează interdependenţa în creşterea acestor organe ; dP
aceea, îndepărtarea frunzei şi ramurii poate sau să stimuleze sau să slă
bească creşterea altor frunze şi ramuri pe tulpină.
După cum arată K o n d r a t i e v a M e 1 i v i 1 i (6), structru.ra sis
temului conductor este determinată de către un multiplu de factori: dis
poziţia •frunzelor, forma urmelor foliare şi caulinare, puterea şi durata de
creştere a frunzei, gradul de ramificare, poziţia sistematică a plantiei, le
gată de ecologia şi caracterul ontogenezei, adică reflectă1 toate particulari-·
tăţile de creştere şi de dezvoltare ale plantei.
-

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE
DE L'EMBRYON ET DE LA PLANTULE DE TRIFOLIUM PRATENSE L.
Resume

On etudie, comparativement. la structure de l' appareil conducteur chez le trefle
des pres, sauvage et cultive, en soulignant que : plus la dimension de la semence
est grande, d'autant plus developpe sera l'embryon et d'autant plus rapide sera le·
developpem ent tissus et des organes chez des plantules ; c'est ce qui a lieu dans.
un rythme plus rapide chez le trefle de pres cultive que chez celui sauvage (spon
tane).
La differentiation des la;!.ccaux conducteurs dans la tige commence par la for
mation du liber.Le cambium prend naissance avant que la formation du bois pri
maire sur le compte du procambium soit finie ; son activite commence lorsque les·
noeuds du bout de la tige sont tres proches et la croissance de la tige en longueur
a lieu en rneme temps que son epaissisment.
L'apparition et l'activite du cambium interfasciculaire est liee l la croissance
des feuilles. La structure du systeme conducteur est detennine par une mlultitude
de facteurs : la disposition des feuilles. la forme des traces foliaires et caulinaires,
la force et Ia dure de la croissance de la feuille. le degre de ramification, la posi
tion systematique de la plante, en liaison avec !'ecologie et avec le caractere de
l'onthogenese : c'est â dire (6), elle reflete toutes Ies particularites de croissance
et de developpement des plantes.
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DATE BACTERIOLOGICE PRIVIND APELE LACULUI ROŞU
V. I. GHENCIU, F. CAROL,

L. DINICA

Studiul unui lac, considerat ca un complex natural, cu un anumit
grad de integralitate [1, 2, 3] , rămine incomplet, dacă nu se cerce� ează
şi componenţa bacteriologică a acesf]uia, prin care se repune în circulaţie
materia Şli energia stocată în substanţele organice [14] .
Dacă se ia în .considerare şi faptul că. prin activitatea omului apele
dulci sînt în diferite grade poluate, atunci cercetarea bacteriologică a
apelor unui lac şi a afluenţilor săi, dobîndeşte şi o justificare prac
tică [5, 1 2] .
Lacul Roşu, ce se studiază ca un complex natural [1, 7], consf/ituie
obiect de .cercetare important din punct de vedere bacteriologic, dacă se
iau în considerare căile de evoluţie ale acestuia, cît şi faptul că, în jurul
lacului, se desfăşoară o intensă activitate turistică, piscicolă� forestieră etc. ·
In lucrare sînt interpretate parţial datele bacteriologice, privind ger
menii totali, aerobi şi coliformii, din apele Lacului Roşu şi din afluenţii
săi, în condiţiile anului 1 968.
Probele de apă pentru analize bacteriologice, au fost ridicate oda_tă
cu cele pentru analize hidrochimice şi hidrobiologice, din următoarele·
staţii : Debarcader central, Potamogeton (ambele staţii situate pe braţul
Oilor), P. Oilor. înainte de vărsare în lac, P. Licaş î:n zona de intrare în
păstrăvărie, P. Bicaz în zona barajului. Pe braţul Suhard al Lacului Roşu
s-au luat probe pentru analize bacteriologice în anul 1 967. (Fig. 1 , 2). In
lucrarea de faţă se interpretează datele bacteriologice obţinute pentru
următoarele luni din anul 1968 : mai, iulie, septembrie, noiembrie. 1 Pen
tru determinarea numărului de germeni s-a folositi mediul cu geloză sim•) Lucrare efectualii. de iaboralorul de Hidrobiologie al Universităţii .Al. I. Cuza" Iaşi şi de laboratorul Inspectoratului Sanitar de Stat Piatra Neamt.
1) La -recoltarea. probelor de apă pentru analize bacteriologi.ce un ajutor pre ţios
a fost dat de asistent igienist Siminic Pavel.

Strada Karl Marx nr. Z - BACAU - ROMANIA
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plă, care a fost ţinut după însămînţare la 37°, timp de 1 0-24 de ore. P�n
tru colimetrie s-a folosit şi mediul
E.M.B. 2•
Rezultatele analizelor bacteriologice sînt cuprinse în tabele, în care
sînt înscrise următoarele date : staţiile, adîncimea de la care s-a recoltat
proba, numărul de germeni/ml. numărul de coli/I, condiţii hidrofizice şi
hidrochimice în momentul recoltlirii.

Lacu! Roşu.

Zona barajului,
de unde pornesc apele
P. Bicaz (P. i3.).

Lacul Roşu. Zona de conflu
enţă a braţelor Oilor şi Su
hard. Staţia Debarcader
central (De) .

Lacul Roşu, format pn 1 alunecare şi baraj, se găseşte aşezat în grupa centrală,
a Caripaţilor Orientali, în zona geosinclinalului cristalino-mezozoic, în amonte de
Cheile Bicazului. la izvoarele P. Bicaz (7, 1 1 ). Lacul are forma literii L, format din
braţul Oilor (960 m) şi braţul Suhard (382 m) . Braţul principal al Oilor, este orientat
in direcţia meridianului. Acast lac are vaioarea de nod h idt'IOgrafic ( 1 1 ) . Braţul Oilor
primeşte ca afluent P. Oilor cu cel mai mare debit de apă. Acesta, la rîndul său,
primeşte ca afluent P. Roşu, după confluenţa lui cu p. Licaş. Braţul Suhard este
alimentat de P. Suha:1d, care are un debit mult mai mic.
2) Un real ajutor tehnic la îri stimîntare şi numărare.a germenilor, a fost dat de
tov. laborante S c u r t u
M a r i a şi N a c 1 o d E u f r o s i n a, de la Inspect\Jratul
.<le Stat Sanitar Piatra Neamţ
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Lacul Roşu este bogat în faună şi floră acvatică, apele sale afluente trec prin
zone de baraj şi cu caracter inundao:i. iar in jurul său se desfăşoară o intensă activi
tate umană.

Principalele caracteristici climatice şi hidrologice din zona Lacului Rcişu, pentru
perioada 1968 sînt următoarele : lunile de primăvară au fost mult mai oalde ca în
anul precedent, iar cele de vară au fost ploioase şi răcoroase ; precipitaţiile frecvente
din zona lacului, au determinat Vai."iaţii importante de debit şi nivel a apelor acestuia
.şi a afluenţilor.

ANALIZA DATELOR OBŢINUTE

ln tabelul nr. 1 sint cuprinse datele bacteriologice, din luna mai 1968,
cu privire la numărul de germeni şi de coliformi. Din acest tabel se des
prind următoarele aspecte :
17 mai 1 968

Tab. 1
Q) =

ca

E !::
EE

Germeni/ml

-� CI>

„ c

< :=.

D.c.

0,3 m

60

3

P.

PB.

PO.

PL.

200

30

300

60

De.

6.200

210

1

8

Coli/I
P-

6.200

PB.

600

PO.

6.200

PL.

600

24.000

100

1.300

250

230

Numărul mediu
pe lac.

Conditii
hidrologice

164

7586

Stratificaţie termică directă, temperatura apei cupI'insă intre
4°5-140. Aport de ape în Iac de origină nivală şi pluvială.
Cantitatea medie de oxigen de 9.1 me:n. şi cea de substanţă
oragincă de 41 mg. fl.

Numărul de germeni din apa Lacului Roşu este cuprins între
60-250/ml., iar media este de 164 germeni/ml„ indicînd o relativă bogăţie
în germeni [5 ]. La Debarcader central, la adîncimea de 8 m. şi în zonele
cu Potamogeton, mai bogate în substanţă organică, este un număr mai
mare de germeni aerobi. La Debarcader central, se remarcă o evidentă
stratificaţie a numărului de germeni, pe cînd în Potamogeton se observă
<> oarecare omogenitate numerică pe verticală, fapt ce coincide cu o stare
de uniformitate termică. De asemenea, se poate sublinia paralelismul din
tre numărul relativ mare a germenilor aerobi din anumite zone ale lacului
şi procesele mai intense de mineralizare a substanţelor organice, ce duc la
formarea de substanţe minerale biogene.
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Pîrîul Oilor, cu debit încă crescut, ce trece prin zone de baraj şi inun
dabile, are ape mai încărcate în germeni decît cele ale Lacului Roşu.
Plliul Bicaz în zona barajului, conţine în apa sa un număr mai mic de
germeni ca şi apele de la suprafaţă, din zona Debarcaderului central.
Numărul de colif.ormi/l , arată de asemenea diferenţe între staţii şi pe
verticală (tab. 1). Valoarea minimă a acestora este de 230/l (Debarcader
central, fund), iar cea maximă, este de 6.2,00/1 (Debarcader central, Po
tamogeton, P. Oilor). Toate aceste valori numerice indică un mare grad
de poluare bacteriologică a apelor lacului şi a afluenţilor săi (5 ].
In luna iulie 1 968, în noi condiţii meteorologice, hidrofizice, hidrochi
mice şi hidrobiologice, se constată un număr mediu de germeni mai mare
ca cel din luna mai (Tab. 2).
Tab. 2

·c:
i: ...
Qj
::! i:
:a r::

1 7 iulie 1968

ni Qj

Germeni/ml

·�

< \:::.
0,3
1

3

8

p

D.c.

500

PB.

200

r:n

2.400

PO.

150

Coli/I

PL.

D.c.

8000

6!10

P.

600

PO.

700.000

PB.

2.300

PL.
2.300.000

24.000

70

Numărul mediu
pe lac.
762
Conditii
hidrofizice
şi hidrochimice

8.400
Stratificatie termică directă, temperatura apei mal ridicată
c.a în luna mai, cantitatea medie de oxigen 8,2 mg/I, iar cea
mazimă de 15,1 mg/I la 3 m adîncime în zona Debaroaderulni.
Substents organică este cuprinsă între 34,76-4 1 ,08 mg/I.

Numărul cel mai mic de germeni este de 70/ml (la Debarcader central,
fund, unde este şi .cea mai mică cantitate de oxigen), iar numărul cel mai
mare este de 2.400/ml (în zonele cu Potamogeton). Aşa dar, în această lună
se remarcă o mare bogăţie în germeni a apelor Lacului Roşu. In apele
afluente lacului se găseşte deasemenea un mare număr de germeni, ca şi
în ale emisarului.
Coliformii, în apa Lacului Roşu, sînt în număr variat de la o staţie la
alta şi de la un orizont la altul. Numărul minim de coli este de 600/l (De
barcader central, la 0,33 m), iar cel maxim este de 24.000, în zonele din
amonte ale lacului.
Cel mai mare numălr de coliformi, s-ai găsit în apa P. Licaş, care
curge prin zona în care se depozitează cadavre de animale, înainte de a
fi introduse în bazinele păstrăvăriei. Şi P. Bicaz prezintă un număr ridi
cat de coliformi. In lunile de vară, turiştii folosesc frecvent pentru spălat
şi chiar băut, apă din pîraiele afluente şi din emisar, fapt care în condi
ţiile amintite reprezintă un mare pericol epidemiologic.
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In luna septembrie, analizele bacteriologice pun în evidenţă în con
tinuare, o bogăţie în germeni a apelor Lacului Roşu şi a afluenţilor.
1 8 septembrie 1968

Tab. 3
411
.i::
s ....

"' -

�s
:a
.s
<.„

0,3
1

3
6

Coli/l

Germeni/ml

Oli

D.c.

P.

PB.

( 34 ]

2400

44

PO.

PL.

470

D.c.

600

66

2300

240

2300

48

600

Numărul mediu
pe lac.

PB.

240.000

8200

PO.

PL.

1300

49.160
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Condiţii
hidrofizice
şi hidrochimice

P.

Nivelul lacului se mentine încă crescut după ploile abun
dente din luna august şi de la începutul acestei luni. Limi
tele de variatie ale cantitătii de oxigen sînt cuprinse intre
10,6-4,3 mg/l, iar cele ale substanţei organice sînt între
41,0�7,40 mg/I.

Indicele colic se menţine ridicat, atît în apele Lacului Roşu, cit şi în
apele afluenţilor şi emisarului.
Pentru luna noiembrie 1968, din tabelul nr. 4 se desprind următoarele
aspecte mai importante sub raport bacteriologic :
15 noiembrie 1968

Cii
4J ::::;
s .b
.„

Tab. 4

.5 s

Germeni/ml

Oli

"tl i::

<�

o

0.30

D.c.
-

P.

3300

-

1 600
1800

PO.

PB.

700

Coli/I
PL.

110.000

D.c.
-

-

6600

1

1 800

3

2100

6

900

6000

8

1400

23.000

Numărul mediu
_pe lac
Condiţii
hidrofizice
şi hidrochimice

p

6000

6200
6000

PB.

6000

PO.

PL.

700.000

6000

1.814

542
Debitul rîurilor afluente est.? mult mai mic, nivelul lacului
este coborit, este homeotermie şi stratificaţie termică inversă
in zonele din amonte. Apa lacului este mai bogată în oxip,en
pină la fund, iar substanţa organică este în cantitate de
63-76 mg/l.
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In Lacul Roşu, se pune în evidenţă o mare bogăţie de germeni, nu
mărul mediu pe lac fiind de 1 .814 germeni/ml. Numărul cel mai mic este
de 900/ml., iar numărul cel mai mare este de 3300 germeni/ml. Valorile
numerice sînt mari datprită şi creşterii cantităţii de substanţă organică din
apele lacului.
La Debarcaderul central şi in zonele .cu Potamogeton, se pune în evi
denţă, în toate orizonturile cercetate, pînă la fundul lacului, un număr
mare de germeni. Acelaşi fapt, se remarcă şi în apele afluienţilor şi emi
sarului. Coliforrnii sînt în număr mare, remarcîndu-se valori deosebit de
ridicate în apa P. Licaş.
DISCUŢII ŞI CONCLUZII

Numărul total de germeni/ml din apa Lacului Roşu, pentru perioada
1 968, este cuprins între valorile minime de 34 şi cele maxime de 3300/ml.
Valorile medii sînt cuprinse între 164 ş.i 1 .814 de germeni/ml. Toate
aceste valori indică că apa Lacului Roşu este destul de bogată în ger
meni aerobi. Analizele bacteriologice efectuate în anul 1 967, pun în evi
denţă aceleaşi caracteristici. De exemplu, în luna mai 1 967, la Debarcader
central, la 1 m adincime, numărul total de germeni găsiţi a fost de
1 000/ml.
Numărul mare de germeni din apa Lacului Roşu, se poate corela cu
prezenţa în cantitate mai mare în acest lac, a substanţei organice autoh
tonă sau alohtpnăl Regimul de oxigen din lac, ·favorizează de asemenea,
dezvoltarea germenilor aerobi (8 ].
Se poate afirma că, în circuitul substanţelor din lac, bacteriile ae
robe, determinate sub formă de germeni totali, au un rol esenţial, situîn
du-se în lanţul legăturilor trofice din ecosistemul lacustru, ca descompu
nători a substanţelor organice, ce se mineralizează.
Numărul germenilor prezintă variaţii pe staţii şi pe nivele. Astfel,
cel mai mare număr de germeni se pune în evidenţă în zonele cu macro
fite, unde se găseşte şi .cea mai mare cantitate de substanţă organică. Pe
verticală, sînt variaţii ale numărului de germeni în raport de condiţiile
hidrofizice şi hidrochimice din lac. Astfel, în lunile mai şi noiembrie, cînd
circulaţia apei în lac este mai intensă pe verticală, s-a pus în evidenţă un
număr mai mare de germeni la fundul bazinului. In luna iulie, cînd
cantitatea de oxigen de la fundul lacului este mai mică şi .circulaţia mai
redusă, s-a remarcat un număr mult mai mic de germeni faţă de stratele
superioare de apă.
Prin afluienţi, pătrunde in Lacul Roşu un număr destul de mare de
germeni, ce sînt antrenaţi din zonele de baraj şi din regiunile inundabile
bogate în substanţă organică.
Toate aceste fapte de natură bacteriologică pun în evidenţă, ca şi în
cazul analizei unor componente chimice, caracterul mezotrof al apei La
cului Roşu, evoluînd spre tipul de lac eutrof. In acelaşi timp, se d�mon
stează natura relaţiilor dintre lac şi afluenţi.
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Coliformii, se găsesc în număr mare în apele lacului, a afluenţilor şi
emisarului. Valorile numerice sînt cuprinse pentru lac, intre 60 şi 240.000
coli/1. In apele afluente se pun în evidenţă valori mult mai mari (P. Licaş).
p. Bicaz, care străbate Staţiunea Lacul Roşu, prezintă, frecvent ape încăr
cate �u coliformi.
Toate aceste date arată un insemnat grad de poluare bacteriologică a
apelor din zona Lacului Roşu, unde de fapt, se desfăşoară o vie activitate
turistică, pastorală, de exploatare forestieră, piscicolă etc.
Ca măsuri sanitare, se impune depistarea tuturor surselor de poluare
bacteriologică a apelor din zona Lacului Roşu, înlăturarea acestora şi or
ganizarea mai temeinică a muncii de educaţie sanitară a personalului care
deserveşte staţiunea de odihnă şi diferite întreprinderi de stat din această
zonă.
DONNeEs BACTERJOLOGIQUES CONCERNANrl' LES EAUX DE LACUL .ROŞU

R e s u. m e

Les auteurs ont etudie les conditions de l'annee 1968, le nombre total des germes
et le nombre des coliformes. Ils ont constate des variations de leur nombre sur la ver
ticale et dans le temps. On apprccie que le nombre total des germes est assez grand,
ce qui correspond au caractere mesotrophe accentue de ce lac.
Le nombre des coli. indique les sources importantes de pollution bacteriologique
des eaux du lac, des affluents tt de l'emissaire.
En consequence, on recommandc le depistage rigoureux des sources de pollution,
leur elimination et une educ:ati o1; sanitaire plus poussee de la population vivant dans
la zone du lac.
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LICHENII DIN BAZINUL UZULUI,
REGIUNEA MUNŢILOR NEMIREI ŞI CIUCULUI (NOTA 1)
EL. MANTU
GH. SAVA

In cadrul studiilor efectuate asupra florei şi faunei din viitorul lac de
baraj de la Poiana Uzului, precum şi a întregului bazin, 1) de către col�
tive largi de specialişti a diferitelor grupe, ne-a revenit piă.cuta sarcină
de a analiza materialul lichenologie.
1n această zonăJ nu s-au efectuat pînă în prezent cercetări lichenolo
gice, deşi o serie de specialişti (3, 4, 5, 10, 1 1 , 1 2, 13) au publicat date
despre flora lichenologică din Moldova.
Această primă notă semnalează 45 unităţi taxonomice, în special li
cheni de tip folios. Materialul analizat a fost colectat în cursul anilor
1 967•1968 începînd cu locul în care se află acum barajul şi terminînd cu
cel mai înalt virf, Nemira, din munţii cu acelaşi nume. Zona studiată
poate fi observată pe harta alătµrată (fig. 1).

R e 1 i e f u 1 este muntos. Munţii amintiţi sînt d e tip Ce.a.hlău-Ciuc, cu reliefuri
selective şi inversiuni de relief, pe conglomerate şi clipe calcaroase şi de tip Tarcău,
mijlocii şi joşi, cu culmi largi vălurite, în special pe gresii paleogene cu reliefuri de
cueste şi hogbackuri. Fiind vorba . de un reli ef muntos, a 1 t i t u d i n e a variază foarte
mult între : 550 m. Poiana Uzului şi 1648 m. Vf, Nemira.

R e ţ e a u a h i d r o g r a f i c ă este bine reprezentată. Afluenţii mai importanţi ai
Uzului sînt: Eghersecul, Benţe, Başca, Pîriul Roşu, Gopuria, Pîriul Izvorul Alb şi
Pîriul Groza.
C I i m a este de munte, încadrîndu-se în clima munţilor mijlocii, favorabilă pădu
rilor, caracterizată printr-un regim mai moderat al oscilaţiilor temperaturii aerului.
rremperatura medie anuală se menţine pozitivă în toată zona.
P r e c i p I t a ţ i i 1 e atmosferice sînt abundente în tot timpul anului, variind într�
'700 şi eoo mm. anual.
'f e m p e r a t u r a medie din luna iulie oscilează între 10 şi 18 grade C. Tempe
ratura cea mai ridicată din timpul verii se înregistrează în luna august şi variazii
intre 18 şi 22 grade C. Temperatura medie din luna ianuarie variază intre - 5 şi - 6
grade C.
1) Bazinu! Uzului face parte din sistemul hidrografic al Trotuşului.

Strada Karl Marx

nr.

Z

-
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Gl

V î n t u r i 1 e cele mai frecvente din această zonă suflă din S şi SV.
F o r m a ţ i u n i 1 e g e o 1 o g i c e pe care a avut loc geneza solurilor în această
regiune si nt gresiile şi conglomer·atele silicioase şi de altă natură, precum şi şisturile
argiloase şi marnoase. In zona cercetată de noi, predomină solul brun montan de
pădure tipic şi podzolit. Intr-o proporţie mai mică este întilnit şi solul brun acid mon
tan de pădure în diferite grade de podzolire.
de

arid it

a

te

după

Martonne

variază

în tre 40---4 3.

In ce priveşte s p e c i il e 1 e m n o a s e, întîlnim aici păduri ames
tecate de fag, carpen, molid, brad şi pin. In lungul apelor întîlnim în cea
mai mare parte arinul. Referindu-ne la raportul ce există între speciile
amintite, observăm că predomină (Picea excelisa), cu o proporţie de 400/o,
urmat de fag (Fagus silvatica) 200/o, carpen (Carpinus betulus) 1 80/o, pi
nul (Pinus silvestris) 1 00/o, (o mică parte în pinete naturale izolate), arinul
(Alnus incana şi A. glutinosa) 80/o, şi alte specii 4 % .
Pe acest substrat lignicol, citi şi pe cel tericol şi saxicol, noi am co
lectat un material lichenologie relativ variat.
Din cele 45 unităţi taxonomice citate în prezenta lucrare este men
ţionată pentru prima dată în literatura lichenologică a ţării noastre specia
Lepraria sulphurea Ach De asemenea, următoarele specii smt citate pen
tru prima oară în fiora lichenologică a Moldovei : Cetraria islandica Ach.
fi.. <&tygia Ach., Cladonia alpicola Wain., Cladonia alpicola Wain. var. fo
liosa (Sommf.) Wain., Cladonia sylvatica Hoffm. var. impexa Kiis., Par
melia centrifuga Ach., Parmelia conspersa Ach. var. stenophylla Ach . ,
;pann;e_lia physodes Ach. var. labrosa Ach., Physcia caesia Hampe., Le
praria candelaris (L.) Fr.
In continuare, noi dăm lista unităţilor sistematice determinate.
.

Fam. STICTACEAE

1. Lobaria pulmonaria Hoffm. A.Z.C.L., III : 309 ; VIII : 306 ; X : 271
Specie comună, citată mult şi în Moldova. In bazinul Uzului aflată la
Ocloş pe Fagus silvatica.
Fam. PELTIGERACEAE

2. Peltigera virescens Gyel., A.Z.C.L„ X : 294
Relativ frecventă. Citată şi în Moldova. O aflăm pe sol la Gura Băr
zăuţii.
Fam. LECIDEACEAE

3 . Lecidea parasema Ac. , A.Z.C.L., II ; 651 ; VIII ; 352 ; X : 317.
Specie răspîndită la toatie altitudinile. In Moldova citată numai lingă
Piatra Neamţ, pd. Tutovei, Lipovăţ, Hwnăriei. La Valea Uzului pe CaT
pinus betulus, Ocloş şi Pîrîul Adînc, pe Alnus incana.
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Fam. CLADONIACEAE

4. Baeomyces rufus Rebent., A.Z.C.L., IV : 419 ; VIII : 428 ; X : 380
Răspîndită în toată ţara în regiunile de deal şi munte. In Moldova
semnalată pe muntele Ceahlău şi împrejurimile staţiunii Slănicul Moldo
vei. In bazinul Uzului pe Vf. Megheş. Saxicol.
5. Cladonia fimbriata Fr., A.Z.C.L., IV : 494 ; VIII : 449 ;; X : 385
Relativ răspîndită. în ţară. Citată în împrejurimile biotopului cerce
tat, pe muntele Ceahlău, pd. Durău, Mţii Tarcău. O semnalăm la baraj,
Vf. Soi, Vf. Megheş şi pîriul Izvorul Alb pe Picea excelsa.
6. Cladania squamosa Hoffm., A.Z.C.L., IV : 594 ; VIII : 474 ; X : 390
Specie comună găsită de noi la Izvorul Alb pe trunchiuri putrede de
molid (Picea excelsa) şi pe Vf. Nemira pe sol.
7. Cladania squamosa (Scop) Hoffm. var. denticollis (Hoffm.) Flit., f.
squamosissima Flk., A.Z.C.L., IV : 597.
Relativ frecventă. Citată în împrejurimi pe muntele Ceahlău. A fost
identificată de noi pe Vf. Megheş. Tericol.

8. Cladonia alpicola Wain., A.Z.C.L., IV : 440 ; VIII : 431 ; X : 382
Puţin citată. A mai fost găsită pînă acum în Mţii Rodnei, Vf. Inău şi
Mţii Sebeşului. O cităm prima dată în Moldova la Valea Uzului pe muşchi.
9. Cladonia alpicola Wain. var. foliosa (Sommf.) Wain., A.Z.C.L., IV :
440 ; VIII : 431
Specie puţin citată. A mai fost găsită în Mţii Sebeşului şi muntele
Măgura. O cităm prima dată în Moldova la Gura Bărzăuţii. Tericol.
10. Cladonia iSylvatica Hoffm. var. impexa Kils., A.Z.C.L., IV : 550 ;
VIII : 458 ; X : 392.
Specie citată doar în trei locuri în ţară : în Mţii Rodnei, Mţii Retezat
şi Lacul Gemeni. O cităm pentru prima oară în Moldova pe Vf. Nemira,
pe muşchi.
1 1 . Cladonia pyxidata Fr. A.Z.C.L. IV : 573 ; VIII : 469 ; X : 389
Specie frecvent întilnită, răspîndită în toată ţara. Găsită de noi la
Gura Bărzăuţii pe sol.
1 2. Î::ladonia digitata Schaer., A. Z .C L. IV : 490 ; VIII : 448 ; X : 385
Specie relativ comună. Citată aproape în toată ţara. Găsită la Ocloş
pe trunchiuri putrede de Picea excelsa.
.

Fam. LECANORACEAE

1 3. Lecanora carpinea Wain., A.Z.C.L., V : 402 ; VIII : 533 ; X : 477
Relativ frecventă ; în Moldova semnalată pînă în prezent în pd. Tu
tova, Humăriei şi Bălăneşti. Găsită în punctul Culmea Deasă pe Alnus
glutinosa.
14. Lecanora muralis Rabh., A.Z.C.L., V : 632 ; Vlll : 544 ; X : 489
Specie relativ cunoscută în ţară. In Moldova citată numai în Mţii Tar
căJului şi Valea Armaşului. J.n bazinul Uzului pe Vf. Şoi, Gura Bărzăuţii,
pîrîul Adînc de Sus. Saxicol.
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15. Lecanora pallida Rabh., A.Z.C.L., V : 496 ; VIII : 538 ; X : 483
Este semnalată aproape în toată ţara. In împrejurimile zonei cerce
tate numai la M-tirea Neamţ. Aici o semnalăm pe Alnus gJu tinosa în
punctul Culmea Deasă.
16. Lecanora ISUbfusca Ach., A.Z.C.L., V : 551 ; 556 ; X : 485
Specie cunoscută în toată ţara, citată în Moldova Ia M-tirea Agapia,
M-tirea Neamţ, Mţii Tarcău, pd. Tutovei, Humăriei, Lipovăţ, Bîrnova,
Grajduri, Corneşti, Dobrovăţ, Repedea, Cazacu etc. Găsită la Gura Băr
zăuţii şi pîrîul Izvorul Alb pe Carpinus betulus, Vf. Megheş pe Fagus
silvatica, Pîrîul Adînc pe Alnus glutinosa.
Fam. PARMELIACEAE

17. Cetraria islandica Ach., A.Z.C.L., VI : 325 ; VIII : 570, 6 1 1 ; X : 345
Specie răspîndită, citată mult în literatura lichenologică a ţării, a
proape în toate regiunile montane. In împrejurimi citată pe muntele
Ceahlău, Mţii Tarcău - Vf. Tărhăuş, Bolovăniş, Ţapului, Nemira, Colţiii
Mari. O semnalăm pe Vf. Megheş, pe Quercus sp.
18. Cetraria islandica Ach. f. stygia Ach., A.Z.C.L., V : 332 ; X : 546.
In ţară este citată numai în cîteva staţiuni. O cităm pentru prima dată
în Moldova la Gura Bărzăuţii. Tericol.
1 9. Cetraria pinastri Rahl., A.Z.C.L., VI : 309-31 1 ; X : 548
Specie relativ cunoscută în regiunea montan! ; semnalată în Moldova
la Mtirea Neamţ şi muntele Ceahlău. Pe Vf. Nemira pe Pinus silvestris.
20. Parmelia caperata Ach., A.Z.C.L., VI : 226 ; VIII : 555 ; X : 508
Specie foarte r!spînclită, citată mult şi în Moldova. In împrejurimi
citată la Mtirea Durău. In bazinul Uzului la Ocloş pe Pirus piraster (L.)
Borkh. (P. communis), la Baraj pe Quercus sp., Pinus silvestris, Prunus
avium L., Ia Gura Bărzăuţii pe Carpinus bet1w!us,
Pdms piraster, Betula
v erru cosa, dar şi saxicol şi muscicol.
21. Parmelia cetrarioides Del., A.Z.C.L., VI : 233 ; VIII : 555 ; X : 509
Relativ frecventă în ţară, citată în Moldova numai pe Vf. Tărhăuş-
M-ţii Tarcăului. În bazinul Uzului pe Vf. Şoi şi Vf. Nemira pe Picea
e:rcelsa.

22. Parmelia conspersa Ach., A.Z.C.L., VI : 129 ; VIII : 566 ; X : 5 1 0
Semnalată sporadic în toată ţara, citat! î n împrejurimi l a Mtirea
Neamţ, Durău şi muntele Cozia. Găsită de noi Ia Gura Bărzăuţii. Saxicol.
23. Parmelia centrifuga Ach., A.Z.C.L., VI : 1 22 ; VIII : 355 ; X : 509
Semnalată în ţară numai în două staţiuni : în Mţii Făgăraş şi Bucegi.
Găsită pe Vf. Şoi pe Picea e:rcelsa.
24. Parmelia conspersa Ach. var. stenophylla Ach., A.Z.C.L., VI : 71 ;
X : 513
Puţin semnalată în ţară. O cităm prima dată în Moldova la Gura Băr
zăuţii şi Vf. Şoi. Saxicol.
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25, Parmelia furfuracea Ach., A.Z.C.L., VI : 61 ; VIII : 558 ; X : 5 1 8
Mult citată în ţară ; în împrejurimile zonei cercetate l a Piatra Neamţ,
muntele Ceahlău, pd. Durău, M-ţii Tarcăului. In bazinul Uzului pe Vf. Şoi
pe Pinus silvestris şi Vf. Megheş pe Alnus glutinosa.
26. Parmelia physodes Ach., A.Z.C.L., VI : 36 ; VIII : 563 ; X : 529
Citată relativ frecvent în ţara noastră. In jurul zonei cercetate este
.semnalată în pd. Neamţ, muntele Ceahlău şi Tarcău. Găsită de noi pe Vf.
Şoi pe Pinus silvestris şi Picea excelsa, Pîrîul Adînc pe Salix caprea,
Ocloş pe Alnus glutinosa, V. Uzului, pe Fraxinus sp.
27. Parmelia physodes Ach. var. labrosa Ach.. A.Z.C.L,. VI : 44 ;
X : 530
Specie puţin citată în literatura lichenologiei a ţării noastre. O cităm
prima dată în Moldova la Ocloş pe Pinus sp. , Vf. Megheş pe Picea exceJsa.
28. Parmelia saxatilis Ach., A.Z.C.L., VI : 198 ; VIII : 566 ; X : 533
Cunoscută şi răspîndită în toată ţara, inclusiv în Moldova. In apro
piere, semnalată la M-tirea Neamţ. O semnalăm la Culmea Deasă pe Alnu.�
9Jutinosa, la Gura Bărzăuţii pe Pinus silvestris, la Pîrîul Adînc pe Salix
caprea �i pe Vf. Şoi pe gresie.
29. Parmelia sulcata Tayl., A.Z.C.L., VI : 2 1 6 ; VIII : 568 ; X : 537
Cunoscută aproape în întreaga ţară, citată şi în Moldova. ln împreju
rimi este semnalată numai în Mţii Tarcăului şi Mtirea Neamţ. O aflăm pe
Vf. Nemira şi pirîul Izvorul Alb pe Salix caprea � la baraj pe Alnus glu
tinosa.
30. Parmelia tubulosa Bitter., A.Z.C.L., VI : 48 ; VIII : 569 ; X : 539
Puţin citată în literatura lichenologică a ţării noastre. In Moldova este
citată o singură dată la Mtirea Durău. A fost găsită de noi la Ocloş şi pîrîul
Izvorul Alq pe Fagus silvatica.
3 1 . Parmelia verruculifera Nyl., A.Z.C.L., VII : 1 1 9 ; X : 540
Deşi puţin citată în ţară, este semnalată şi în Moldova în pd. Tutovei
şi pd. Hălăreşti. In bazinul Uzului la baraj , pe Vf. Megheş pe Alnus glu
tinosa.
Fam. USNEACEAE

32. Alectoria jubata Ach., A.Z.C.L., VI : 389 ; VIII : 572 ; X : 556
Specie comună. Citată în jurul zonei cercetată de noi în Mţii Tarcăului
şi la Mtirea Neamţ. O găsim pe Picea excelsa la Ocloş.
3. Evernia prunastri Ach., A.Z.C.L., VI : 35 1-356 ; VIII : 571 ; X : 551
Specie comună. Citată mult în întreaga ţară. Găsită de noi pe Alnus
glutinosa la Ocloş, şi pe Sali:x: caprea la Pîriul Adînc.
34. Ramalina calicaris Rohl., A.Z.C.L., VI : 442 ; VIII : 574 ; X : 564
Relativ frecventă. Citată în Moldova. O găsim pe Sali:x: caprea la Pîriul
Adînc.
35. Ramalina obtusata Bitter., 45, 46, 60, 63, 187
Specie mai puţin citată. In Moldova este citată în trei localităţi în j urul
laşului. Găsită de noi la Valea Uzului pe Sali:x: sp.
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36. Usnea comosa Răhl.. A.Z.C.L., V : 571 ; VIII : 578 ; X : 577
Specie citată pînă acum în Moldova o singură dată la Bacău dar relativ
frecventă în celelalte părţi ale ţării. A fost identificată pe Pinu.s sp. la
Ocloş.
37. Usnea "florida Wigg., A.Z.C.L., VI : 564 ; VIII : 578 ; X : 584
Specie comună, citată aproape în întreaga ţară. In jurul zonei cerce
tate în Mţii Tarcăului şi Muntele Ceahlău. A fost găsită de noi pe Vf.
Megheş şi la Ocloş pe Picea excelsa.
Fam. TELOSCHISTACEAE

38. Xanthoria candelaria (Ach.) Arn.
(X. Jychnea Ach. Almg.) A.Z.C.L., VII : 277, 280 ; VIII : 590 ; X

:

631

Necitată în Moldova. O semnalăm la Gura Bărzăuţii. Saxicol.
39. Xanthoria parietina Beltr., A.Z.C.L., X : 632
Specie foarte răspîndită în ţara noastră. In bazinul Uzului la Culmea
Deasă pe Alnus glutinosa în asociaţie cu Physcia ascendens, Lecanora sul
fusca, Lecanora carpinea, Lecanora pallida, etc.
Fam. PHYSCIACEAE

40. Physcia adscendens Oliv., A.Z.C.L., VII : 588 ; VIII : 595 ; X : 650
Mai puţin răspîndită, este semnalată în Moldova numai în pd. Tutovei .
şi pd. Hălăreşti. O semnalăm la Culmea Deasă pe Alnus glutinosa.
4 1 . Physcia caesia Hampe., A.Z.C.L., VII : 600 ; X : 651
Specie mai puţin citată. In Moldova este semnalată prima dată în bazi
nul Uzului la Gura Bărzăuţii. Saxicolă.
42. Physcia pulverulenta Hampe., A.Z.C.L., VII : 670 ; X : 654.
Specie comună, răspîndită în toată ţara. Citată în împrejurimi la Mtirea
Neamţ şi muntele Ceahlău. A fost găsităi de noi pe Fmxinus sp. la V.
Uzului.
43. Physcia aipolia Hampe., A.Z.C.L., VII : 590 ; VIII : 596 ; X : 650
Specie relativ comună. Citată în Moldova în jurul Iaşului în pd. Peis
ter, pd. Tutovei, pd. Lipovăţ şi pd. Hălăreşti. O găsim pe Alnus glutinosa
la Ocloş.
LICHENES IMPERFECŢI

4. Lepraria candelaris (L.) Fr. (L. flava [Schreb.] Ach.) A.Z.C.L., VII :
578 ; X : 6�fl

Citată numai lingă Sibiu. O semnalăm în bazinul Uzului pe Vf. Ne
mira, pe Picea excelsa şi la Gura Bărzăuţii pe Pinus silvestris.
45. Lepraria sulphurea Ach.
Necitată în ţară. ln bazinul Uzului pe Culmea Deasă şi Oeloş pe Fagus
silvaticn şi Vf. Megheş pe Prunus avium.
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CONCLUZII
In prima parte a lucrării sînt descrise condiţiile de mediu a materia
lului colectat şi determinat. In continuare este dată lista celor 45 taxoni
analizaţi precizîndu-se poziţia lor după Catalogul Universal al lui A.
Z a h 1 b r u c k n e r. De asemenea la fiecar� UJilitate taxonomică în parte sînt
arătate ·,staţiunile din ţară şi în special din Moldova, în care au mai fost
semnalate pină în prezent.
Reiese că o specie este citată prima dat.ăl în ţară, iar 12 unităţi au fost
citate numai odată sau de două ori pînă în prezent în ţară, iar altele în
Moldova.
PRESCURTARI
A.Z.C.L.
J>d.
Mtirea
Mţii
Vf.

-

Catjalogus Lichenum Universalis
pădurea
Mtnăstirea
Munţii
Vîrful
TABEL SINOPTIC
Localitatea

S p ec i a

2. Peltfgera virescem Gyel.
3. Lacidea pa.rasema Ach.
4. Baeomt:es rufus Rebent.

1 . Lobaria pulmonaria Holfm.

5. Cladonfa fimbrfata

6.

+

+

+

+

+
+

Fr.

+

;Cladonia squ.amosa Haffm.

7. Cladoni.a squamosa (Scop.) Hoffm. var. denticolis (Hoffm.)
squ.amossima Flk.

+
+

+
+

10. CZadonia sylvatica Hoffm . var.
impe:ca

+
+

+

Flk. f.

B. Cladonia alpicola Wain.
9. Cladonia alpicola Wain. var.
foltosa (S ommf. ) Wain.

+

+

Kils.

11. Cladonia P'Jl:ridata Fr.
13. Lecanora carpinea Wain.
12. Cladonfa digitata Schaer.

+
+
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14.
15.
16.
17.
18.

I

2

Lecanora muralis Rabh.
Lecanora palida Rabh.
Lecanora sul/usca Ach.
Cetraria islandica Ach.
Cetraria islandica Adll. f. stygia.
Ach.

I

3

-

19. Cetrarta. pinastri Rahl.
20. Parmelia caperata Ach.
+
21. Parmelia centrifuga Ach.
22. Parmelia cetrarioidm Del.
23. Parmelia conspersa Ach.
24. Parmelia conspersa Ach. var.
stenophyla Ach.
25. Parmelia furfurac.eae Ach.
26. PamieHa physodes Ach.
+
27. Parmelia physodes Ach. var.
+
labrosa Ach.
28. Parmelia sazatflis Ach.
29. Parmelia sulcata Tayl.
30. Parmelia tubulosa Bitter.
+
31. Parmelia verruculifera Nyl.
32. Alectoria jubata Ach.
+
33. Evernia prunastri Ach.
+
34. Ramalina calicaris Rohl.
35. Ramalina obtusata Bltter.
36. Usnea comasa Rohl.
+
37. Usnea florida Wigg.
+
38. Xanthoria candelaria (Ach.) Arn.
39. Xanthoria parietina Beltr.
40. ·Physcla adscendens Oliv.
41. Physcia caesia Hampe.
42. Physeia pulverulenta Hampe.
43. Physcia aipolia Hampe.
+
-

44. Lepraria candelaris (L) Fr.

45. Lepraria sulphu.rea Ach.

+

I

4

I s I

6

+

+

+

+

+

I

1

I

s

9

I

10

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

12

+

+

+
+

+
+

+

1 11

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

I

+
+
+

+

+

+

+

Lucrare realizată în laboratorul Muzeului de Ştiinţele Naturii, Bacău
LES LICHENS DU BASSIN DE L'UZ DANS LA Rl!:GION DES MONTS NEMIRA

ET CIUC I.
Resume
Dans la premiere partie on decrit les conditions de milieu du materiel recolte et
detennine.
On donne la li ste des 45 especes analysee en precisant leur position d'apres le
Cataloque Universel de A. Z a h l b r u c k n e r. Pour chaque unite taxonomique on
indique les stations du pays, particulerement en Moldavie, ou ces especes ont ete
signalees jusqu'a presant.
II resuite qu'une espece est signalee pour la premiere fois dans le pays, 12 autres
seulement une ou deux fois jusqu'a present dans le pays, et Ies autres en Moldavie.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA BRIOFITEWR
DIN VALEA UZULUI
GH. MIHAI şi V. BARABAŞ

Materialul briofloristic care face obiectul acestei note a fost colectat
din diferite staţiuni de pe valea Uzului (judeţul Bacău) în cursul anilor
1 966-1967.
Studii amănunţite asupra florei Briofitelor de pe teritoriile vecine cu
această vale au fost e.f.ecfjuate de către C. P a p p în anul 1957 (13). Cerce
tările sale briologice se referă în special la regiunea cuprinsă intre văile
riurilor Oituz şi Uz. ln această lucrare (13) sint menţionate şi de pe valea
Uzului un număr mic de Briofite, cuprinzînd în total 1 3 specii, 3 varietăţi
-şi 3 forme pe care nu le mai menţionăm în conspectul sistematic.
Contribuţia noastră are ca scop cunoaşterea brioflorei din cuprinsul
Văii Uzului şi prin aceasta se aduce o completare la studiile briofloristice
efectjuate anterior (13), privind răspindirea diferitelor specii de Briofite în
această regiune. Astfel suprafaţa regiunii cuprinsă între Oituz şi Uz, bine
studiată din punct de vedere briologic (13), se măreşte în urma cercetărilor
noastre briofloristice cu teritoriile situate în cursul văii Uzului.
Deplasările noastre pe teren au fost efectuate în diferite sezoane de
vegetaţie ale anului ceea ce ne-a permis colectarea unui bogat material
briologic din care o bună parte se prezintă în nota de faţă.
Briofitele cuprinse in această lucrare provin din următoarele staţiuni
situate în cursul văii Uzului : Ocloş, Gura Megheş, Gura Bărzăuţei (can
toane forestiere), Valea Uzului (un mic cătun, care are acelaşi nume cu va
lea principală, aşezat în cursul mijlociu), Izvorul Alb, Poiana Uzului, Lacul
Bălătău. O parte dintre Briofite s-au colectat din unele staţiuni ale mun
ţilor prin care străbate această vale ca : virful Şoi (Munţii Ciucului), virful
Megheş (Muntele Nemira). Restul de Briofite pentru care nu s-a specificat
staţiunea, au fost colectate din diverse puncte ale văii Uzului.
Lucrarea cuprinde în total 67 specii, 5 varietăţi şi 2 forme de Briofite,
dintre care, 10 specii fac parte din Cls. Hepaticae şi 57 specii din Cls. Musei,
aparţinînd la 35 familii.
Strada Karl Marx

nr.

2

-

BACAU - ROMANIA
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Speciile de Briofite enumerate în această lucrare au fost analizate de
asemenea din punct de vedere al condiţiilor ecologice (umiditate, lumină,
etc.) şi al elementelor briogeografice, folosindu-se în acest scop diferite luc
rări briologice : (1), (2,3), (5), (7), (10), (1 5, 18) .
Clasificarea briofitelor în conspectul sistematic s-a făcut după H.
G a m s. (8)
CONSPECT SISTEMATIC
Clasa HEPATICAE
Fam. MARCHANTIACEAE
Marchantia polymorpha L. ; Frecventă în locuri umede, pe lingă pî
raie, pe pămînt ; în amestec cu Mnium rostratum Schrad. şi M. margina
tum (Dicks) P. Beauv. şi uneori cu Funaria hyţjrometrica (L.) Sibth. ; Hi
grofil, sciofil, tericol, indiferent. Cosmopolit.
Conocephalum conioum (L.) Vigg. ; Pe pămint umed, rar. Higrome
zofil, sciofil, tericol. Circumpolar.

Fam. METZGERIACEAE
Metzgeria conjugata Lindb. ; Pe pămînt umed, rar. Mezofil, sciofil, heli
ofil„ tericol. Montan pînă la subcosmopolit.

Fam. HAPLOLAENACEAE
Pellia fabbroniana Raddi ; Gura Bărzăuţei, pe sol umed. Hidrofil, he
liofil, tericol;. humicol. Circumpolar.

Fam. PLAGIOCHILACEAE
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. ; Gura Bărzăuţei, pe sol, frecventă.
Mezofil, sciofil, tericol, humicol, saxicol, indiferent. Circumpolar.

Fam. SCAPANIACEAE
:Scapania nemorosa

Dum. ; Vîrful Şoi (Munţii Ciucului), pe pămînt,

în asociaţia cu Polytrichum juniperinum Willd. ; Mezofil, sciofil, tericol.

saxicol, acidofil. Circumpolar.
Fam. LEPIDOZIACEAE

Blepharostoma tricophyllum (L.) Dum. ; Se întllneşte sporadic pe
trunchiuri şi cioate de Picea excelsa, în putrefacţie, de· cele mai multe ori

fiind asociată cu Dolichotheca silesiaca (Seliger) Flescher. ; Mezofil, scio
fil, hwnieol, tericol, acidofil. Circumpolar.
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Fam. RADULACEAE

Radula complanata (L.) Dum. ; Lingi barajul lacului de acumulare pe
cioate în putrefacţie. Se găseşte în amestec cu Leskeela nervosa (Schwa
egr.). Loeske şi Brachythecium salebrosum (Hof.fm.) Br. �ur. ; Xeromezo
fil, sciofil, corticol, indiferent. Circumpolar.
Fam. LEJEUNACEAE

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb ; Pe virful Şoi (Munţii Ciucului), în
amestec cu Heterocladium heteropterum (Bruch.) Br. eur. şi Isothecium
myuMLm (Pollich.) Brid., pe stînci umede. Mezofil, sciofil, saxicol. Cir
cumpolar.
Fam. FRULLANIACEAE

Frullania, dilatata (L.) Dum. ; S-a găsit numai pe un trunchi de Salix
caprea, rară. Xeromezofil, fotosciofil , corticol, indrferent. Eurasiatic.
Clasa MUSCI
Fam. POLYTRICHACEAE

Atrichum unduJatum (L.) P. Beauv. ; Prin păduri, pe sol. Xeromezo
fil, sciofil, tericol, calcifug, Circumpolar.
Polytrichum juniperinum Willd. ; In apropiere de barajul lacului de
acumulare şi pe muntele Nemira, asociat cu Ceratodon purpureus (L.).
Brid. şi cîteodată cu Bryum capil:lare L. sau Aulacomnium palustre (L.)
Schwaegr ; pe virful Şoi (munţii Ciucului) în amestec cu Scapania nemo1'osa Dum, pe sol şi uneori pe cioate în putrefacţie. Xeromezofil, fotofil,
teri.col, humicol, calcifug. Cosmopolit.
Polytrichum attenua.tum Menz. ; Răspindiu în apropiere de barajul la
cului de acumulare. Uneori vegetează împreună cu Hypnum cupressifor
me L. var. mamillatum Brid. ; Ocloş, pe sol. Mezofil, sciofil, tericol, cal
cifug. Circumpolar.
Fam. GEORGIACEAE

Georgia pellucida (L.) Rabenh. ; Foarte frecventă pe trunchiuri şi
cioate de Picea e:ccelsa în putrezire. Pe unele suporturi s-a găsit în aso
ciaţie cu Dicranodontium denudatum (Brid.) Hagen ; Izvorul Alb şi pe vîr
ful Şoi (munţii Ciucului). Mezofil, sciofil, humico!, acidofil, calcifug. Cir
cumpolar.
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Fam. DICRANACEAE

Dicranu:m. scoparium (L.) Hedw. ; Destul de răspîndit, pe sol. Izvorul
Alb, virful Megheş (muntele Nemira), asociat cu Pleurozium schreberi
(Willd.) Mitten. , sau cu Polytrichum juniparinum Willd., Poiana Uzului.
Mezofil, sciofil, tericol, saxicol, corticol, indiferent. Circumpolar.
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske ; Destul de frecvent pe
trunchiuri şi cioate de Picea excelsa în putrezire, muntele Nemira, Izvorul
Alb, vîrful Şoi (Munţii Ciucului). Mezofil, sciofil, humico!, arboricol, cal
cifug. Circumpolar.
Dichodontium pellucidum (L.) Schimp. ; Specie mai rară. S-a găsit
numai în cursul văii Uzului lingă localitatea cu acelaşi nume, pe păm"int,
în amest ec cu Funaria hygrometrica (L.) Sibth. ; Mezohigrofil, sciofil, teri
col, saxicol, indiferent. Circumpolar.
Paraleucobryum Jongifolium (Ehrh.) Loeske ; în munţii Ciucului pe
vidul Şoi, pe stînci, rar. Mezofil, sciofil, saxicol , calcifug. Circumpolar.
Dicranodontium denudatum (Brid.) Hagen ; Izvorul Alb, pe tirunchiuri
de Picea excelsa în putrefacţie, în asociaţie cu Georgia pellucida (L.) Ra
benh. ; Mezofil, sciofil, humico!, acidofil. Circumpolar.
Fam. DITRICHACEAE

Ceratodon purpuJreus (L.) Brid. ; Foarte frecvent în această regiune,
răspîndit pe sol şi mai rareori pe cioate de Picea excelsa. Uneori vege
teazAJ în asociaţie cu PoJytrichum juniperinum Willd. ; Valea Uzului, Gura
Megheş, vîrful Şoi (Munţii Ciucului) şi în apropiere de barajul lacului de
acumulare. Xerofil, fotosciofil, tericol, indiferent. Cosmopolit.
Fam. LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (L.) Schimp. ; Valea Uzului, Poiana Uzului pe
pămînt, rar. Mezohigrofil, sciofil, tericol, calcifug. Circumpolar.
Fam. TRICHOSTOMACEAE

Tortella tortuosa (L.) Limpr. f. fragilifolia (!uratzka) Moenkem. ; Va
lea Uzului, şi Gura Bărzăuţei, pe stînci. X�rofil, fotosciofil, saxicol, tericol,
calcifil. Circumpolar.
Fam. POTTIACEAE

Syntrichia ruralis (L.) Brid. ; Valea Uzului, pe pămînt, în asociaţie cu
Hypnum bambergeri Schimp., rar. Xerofil, fotofil, tericol, saxicol, indife
reRt. Circumpolar.
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Syntrichia subulata (L.) Web. et Mohr; In apropiere de barajul lacu
lui de acumulare, pe sol, rar. Xeromezofil, fotosciofil, tericol, saxicol, indi
ferent. Circumpolar.
Fam. GRIMMIACEAE

Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. ; Valea Uzului, Gura Megheş une
ori asociat cu Hypnum bambergeri Schimp., pe solul de pe stînci. Xerofil,
fotofil, saxicol, indiferent. Cosmopolit.
Grimmia pulvinata (L.) Sm. ; Vîrful Şoi (Munţii Ciucului), pe stînci.
Xerofil, fotofil, saxicol, bazifil sau indiferent. Circumpolar.
Fam.

FUNARIACEAE

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. ; Valea Uzului, pe pămînt umed, în
amestec cu Marchantia polymorpha L. sau cu Dichodontium pellucidum
(L.) Schimp. ; Xeromezofil, fotosciofil, tericol, indiferent. Cosmopolit.
Fam. BRYACEAE

Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr. ; Gura Megheş, pe pămint rar.
Mezofil, sciofil, tericol, humi.col, calcifil. Circumpolar.
Bryum argenteum L. ; Gura Megheş, pe sol. Xerofil, fotofil, tericol, in
diferent. Cosmopolit.
Bryum capillare L. ; lingăi barajul lacului de acumulare m amestec cu
Polytrichum juniperinum Willd., pe sol. Mezofil, sciofil, tericol, indiferent.
Circumpolar.
.
Bryum caespiticium L. ; în aceeaşi staţiune şi pe acelaşi substrat. Xero
rnezofil, fot ofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
Fam. MNIACEAE

Mnium punctatum Hedw. ; Gura Bărzăuţei, în amestec cu Ctenidium
moluscum (Hedw.). Mitten. şi pe vîrful Şoi, pe solul de pe stînci. Higro
fil, sciofil, tericol, humicol, indiferent. Circumpolar.
Mnium undulatum (L.). Weis. : Frecvent prin locuri umede sau inunda
te, pe sol. Valea Uzului, vîrful Megheş (Muntele Nemira), lacul Bălătău.
Mezohigrofil, sciofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
Mnium affine, Blandow. în munţii Nemira, pe părnînt. Mezofil, scio
fil, tericol, humicol, acidofil. Circumpolar.
Mnium 1rostratum Schrad. ; Gura Bărzăuţei, pe părnînt umed, asociat
cu M. marginatum (Dicks.) P. Beauv. şi Marchantia polymorpha L. ; Me
zofil, sciofil, tericol, indiferent sau calcifil. Circumpolar.
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. ; In aceiaşi staţiune şi pe ace
laşi substrat. Mezofil, sciofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
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Fam. AULACOMNIACEAE

Aulacomnium .palustre (L.) Schwaegr. ; In munţii Nemira, pe sol. A
sociat cu PolytTichum juniperinum Willd. ; Higrofil, fotosciofil, tericol, aci
dofil. Circumpolar.
Fam. BARTRAMIACEAE

Ba1rtramia pomiformis (L.) Hedw. ; Valea Uzului, pe sol. Mezofil, scio
fil, saxicol, tericol, calcifug. Circumpolar.
Fam. ORTHOTRICHACEAE

Ulota crispuJa Bruch .. ; Gura Bărzăuţei pe trunchiuri de Picea excelsar
rar. Mezofil„ sciofil, corticol, indiferent. Circumpolar.
Fam. HEDWIGIACEAE

Hedwigia albicans (Weber.) Lindb. ; Gura Megheş, pe solul de pe stîn
ci, în amestec cu Hypnum bambergeri Schimp. şi pe vîrful Şoi (Munţii
Ciucului) pe stînci, asociat cu Brachythedum populeum (Hedw.) Br. eur. şi
Leskee]a nervosa (Schwaegr.) Loeske ; Xerofil, fotofil, saxicol, tericol. Cir
cumpolar.
Fam. LEUCODONTACEAE

Leucodon sciuroides (L.) Schwaegr. ; Vîrful Şoi (Munţii Ciucului) pe·
stînci. Xerofil, fotos.ciofil, corticol, saxicol, indiferent. Circumpolar.
Fam. LEMBOPHYLLACEAE

Isothecium myurum (Pollich.) Brid. ; Valea Uzului, pe sol şi pe VîrfuI
Şoi (Munţii Ciucului), pe stînci umede, în amestec cu Lejeunea cavifolia
(Ehrh.) Lindb. şi Heterocladium h e teropterum (Bruch.) Br. eur. ; Mezofil,.
sciofil, tericol, saxicol, corticol. Eurasiatic.
Fam.I LESKEACEAE

Leskeela nervosa (Schwaegr.) Loeske ; Pe virful Şoi (Munţii Ciucului),
pe stînci, în asociaţie cu BraOhythecium populeum (Hedw.) Br. eur ; şi Hed
wigia albicans (Weber.) Lindb. ; Mezofil, sciofil, saxicol, corticol, indiferent�
Circumpolar.
Leskea polycarpa Ehrh. ; In apropiere de barajul lacului de acumu
lar.e, pe trunchuri de Picea e:rcelsa. Mezofil, fotc/fil, corticol, calcifil. Cir
cumpolar.
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Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Tayl. ; In aceiaşi staţiune, pe pă
mînt. Xeromezofil, sciofil, tericol, saxicol, corticol, calcrfil. Circumpolar.
Fam. THUIDIACEAE

Heterocladium heteropterum (Bruch.) Br. eur. ; Vegetează pe stînci u
mede, în asociaţie cu Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. şi Isothecium myu
rum (Pollich.) Brid. ; în Munţii Ciucului pe vîrful Şoi. Mezofil, fotofil, sa
xicol, calcifug. Circumpolar.
Thuidium recongnitum (Hedw.) Lindb. ; Poiana Uzului, pe pămint, me
zofil, fotosciofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
Fam. AMBLYSTEGIACEAE

Cratoneurum filicinum (L.) Roth. ; Pe pămint umed în jurul barajului
lacului de acumulare, împreună cu var. crassinervium Ren. Higrohidrofil,
fotosciofil, tf...ricol, indiferent. Circumpolar.
Amblystegium serpens (L.) Br. eur. ; Pe trunchiuri de Picea excelsa, în
apropiere de barajul lacului de acumulare. Mezofil, fotosciofil, corticol,
tericol, humicol, saxicol, indiferent. Circumpolar.
Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske ; In apropiere de barajul lacu
lui de acumulare, pe trunchiuri de Fagus sylvatica. Mezofil sciofil, cor
ticol, indiferent. Circumpolar.
Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb. ; In locuri umede, pe pămînt.
Ocloş. Mezohigrofil, fotofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
Drepanocladus uncinatus (Hedw.). Warnst. ; Valea Uzului pe sol. Me
zofil, sciofil, humico!, tericol, acidofil. Circumpolar.
Fam. BRACHYTHECIACEAE

Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Br. eur. ; Pe cioate în putrezire,
asociat cu Leskeela nervosa (Schwaegr.) Loeske şi Radula complanata (L.)
Dum., în apropiere de barajul lacului de acumulare. Mezofil, sciofil, teri
col, corticol, saxicol, indiferent. Circumpolar.
Brachythecium rivulare Br. eur. ; In apropiere de barajul lacului de
acumulare, pe pămînt umed . Higrofil, sciofil, tericol, humico!, indiferent.
Circumpolar.
Brachythecium veiutinum (L. ) Br. eur. ; Este o specie cu răspîndire mai
largă, mai ales în pădurile de foioase, găsindu-se pe sol, pe cioate şi trun
chiuri în putrefacţie, cît şi pe tulpinile arborilor. Barajul lacului de acumu
lare şi în munţii Nemira ; var. praelongum Br. eur., pe păanmt în amestec
cu Hylocomium splendens (Hedw.) Br. eur. ; Ocloş. Mezofil, sciofil, te
ricol, corticol, saxicol, indiferent\. Cosmopolit.
Brachythecium populeum (Hedw.) Br. eur. ; Vîrful Şoi (Munţii Ciucu
lui) asociat cu Leskeela nervosa (Schwaegr.) Loeske şi Hedwigia albicans
(Weber.) Lindb., pe stînci. Mezofil, sciofil, saxicol, corticol, tericol, indife
rent. Circumpolar.
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Eurhynchium zetterstedtii P. Stoerm. ; Ocloş, pe trunchiuri de Pi.cea
e:rcelsa, în putrezire, asociat cu Hylocomium splendens (Hedw.) Br. eur. ;
Mezofil, sciofil, tericol, humicol, saxicol, indiferent. Eurasiamc.
Eurhynchium swartzii (Turn.) Hobk. ; Poiana Uzului pe sol. Mezohi
grofil, sciofil, tericol, indiferent. Circumpolar.
Fam. ENTODONTACEAE

Pleurozium schre beri (Willd.) Mitten. ;
zofil, fotofil, tericol, calcifil, Circumpolar.

Gura Megheş, pe pămînt. Me

Fam. PLAGIOTHECIACEAE

Dolichotheca silesiaca (Seliger) Fleischer ; Valea Uzului, frecvent pe
cioate şi trunchiuri de Picea excelsa în putrefacţie, asociat cu Blepharos
toma tricophyllum (L.). Dum. ; pe acelaşi substrati şi în Munţii Nemira, dar
în amestec cu Brachythecium velutinum (L.) Br. eur. ; Mezofil, sciofil, hu
micol (saprolignicol), acidofil. Circumpolar.
Plagiothecium denticulatum (L.) Br. eur. ; Valea Uzului pe pămînt.
Mezofil, sciofil, tericol, humicol, acidofil. European.
Fam. HYPNACEAE

Hypnum cupressiforme L. ; Gura Megheş pe pămînt şi în apropiere de
barajul lacului de acwnulare ; var. mamillatum Brid. în ultima staţiune.
asociat cu Polytrichum junipernum Willd. ; var. subjulaceum Mol. , pe
acelaşi substrat ; Valea Uzului şi Gura Megheş ; f. resupinata Wils. ; Gura
Megheş pe acelaşi substrat, în asociaţie cu Hypnum bambergeri Schimp. ;
Me;zoxerofil, sciofil, forofil, tericol, saxicol, indiferent. Cosmopolit.
Hypnum paJJescens (Hedw.) Br. eur. ; Gura Bărzăuţei, pe sol, asociat
cu Mnium punctatum Hedw. ; Mezofil, sciofil, corticol, tericol. Circum
polar.
Hypnum bambergeri-" Schimp. ; Valea Uzului, Gura Megheş, pe sol.
Mezoxerofil, sciofil, saxicol, tericol, Circumpolar.
Ctenidium moluscum (Hedw.) Mitten. ; Gura Bărzăuţei, pe sol în ames
tec cu Mnium punctatum Hedw. ; var. erectum Schimp. în aceleaşi staţi
uni, pe acelaşi substrat. Mezofil, fotosciofil, tericol, saxicol, calcifil. Cir
cumpolar.
Fam. RHYTIDIACEAE

Rhytidiadelphus triquetrus (L.). Wamst. ; Ocloş, pe trunchiuri de Pi
cea excelsa, în putrezire. Mezofil, sciofil, tericol, saxicol, humico}, indife
rent. Circumpolar.
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Fam. HYLOCOMIACEAE

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. eur. ; Specie cu răspîndire largă
şi pe suprafeţe mai întinse. Gura Megheş, Ocloş, pe sol. Mezofil, fotoscio
fil, tericol. Circumpolar.
Pe teritoriul cercetat Briofitele sînt răspîndite pe variate suporturi :
pe pămînt, pe stînci, pe trunchiurile arborilor, pe cioate şi lemne în putre
zire, etc. Cele mai numeroase specii au fost găsite pe sol. Unele Briofite
ca Hylocomium splendens, Eurhynchium zetterstedtii şi Brachythecium
velutinum se întind pe suprafeţe mai mari, dezvoltîndu-se mai bine în sta
ţiuni umbrite. Pe trunchiurile vii ale arborilor s-au găsit un număr redus
de specii. Printre acestea menţionăm : Brachythecium velutinum, L eskea
polycarpa, Amblystegium serpens, Amblystegiella subtilis, Ulota crispula
şi Frullania dilatata.
Dintre speciile saprolignicole cu răspindire largă amintim pe Georgia
pellucida şi Dolichotheca silesiaca, iar sporadic se găseşte Blepharostoma
trichophyllum, Orthodicranum montanum şi Dioranodontium denuda.tum.
Pe suportul saxicol Briofitele se dezvoltăJ bin�. mai ales în staţiuni
umbrite, formînd în asemenea cazuri periniţe pe suprafeţe mai întinse.
Dintre Briofitele saxicole fac parte Schistidium apooo.rpum, Hedwigia a�
bicans şi Torte�la tortuosa, însoţite uneori de specii care se dezvoltă ş.i pe
alte suporturi ca : Leskeela nervosa, Anomodon viticulosus, Brachythe
cium populeum şi altele.
Pe asemenea substrat dar în periniţe mici vegetează de asemenea
Grimmia pulvinata.
Pe stînci umede şi pe suprafeţe reduse, umbrite, vegetează Lejeunea
cavifolia împreună cu Heterocladium heteropterum, fiind foarte rare în a
ceastă regiune.
Repartizarea speciilor după suport şi procentajul lor % se prezintă
după cum urmează : tiericole 41 specii (6 1 , 1 90/o) ; saxicole, cu 1 0 soecii
(14,920/o) ; corticale şi humicole cu un număr egal de specii 7 (10,440/o) ;
iar speciile teri-saxicole sau teri-corticob sînt reprezentate doar printr-o
singură specie (1,490/o).
Remarcăm că în această regiune Briofitele caracteristice dealurilor
mai joase au o răspîndire foarte slabă sau lipsesc complet. Dintre acestea
s-au întîlnit sporadic numai Syntrichia ruralis, S. subulata, Atriohum un
dulatum şi Brachythecium salebrosum.
Briofitele care se dezvoltă pe suporturi umede sau acoperite cu apă
sînt de asemenea slab reprezentate în a.ceastă regiune. Dintre acestea men
ţionăm doar pe Acrocladium cuspidatum, Marchantia polymorpha, Pellia
fabbroniana, Brachytheaium rivulare, Cratoneurum filicinum şi Mni um
unduootum. Ultii.ma specie are o răspîndire mai însemnată, fiind frecvent
întîlnită în locuri joase, mlăştinoase, în apropierea pîraielor şi a izvoa
relor.
In comparaţie cu speciile din clasa Musei, se constată că hepaticele au
o răspîndire mult mai slabăJ, dezvoltîndu-se îndeosebi pe suporturi umede şi
bine umbrite. Dintre Hepatice specia cu cea mai largă răspîndire în regihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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unea cercetată. este Plagiochila asplenioides, iar dintre speciile din clasa
Musei predomină Ceratodon purpureus şi Dicranum rScoparium.
Speciile de Hepatice, corticale sînt reprezentate numai prin Frullania
dilatata. avînd o răspîndire foarte mică în teritoriul cercetat.
Dintre familiile cu specii mai numeroase menţionăm următoarele :
Dicranaceae, Brachytheciaceae şi Amblystegiaoeae.
Printre speciile rare în ţara noastră aflate şi în această regiune arnin
tiin pe Dichodontium pe/lucidum şi Aula comnium palustre.
In ceea ce priveşte gruparea speciilor în funcţie de umiditate se con
stată că mai numeroase sînt cele mezofile, .cu 37 specii (55,220/o) ; urmea
ză apoi xeromezofilele cu 8 specii (11,930/o) xerofile cu B specii (11,930/o) :
mezohigrofile cu 5 specii (8,950/o) ; higrofile cu 4 specii (5,97) ; mezoxero
file 2 specii (2,920/o), iar cele higromezofile, hidrofile şi higrohidrofile cu
prind numai crte o singură specie (1,490/o).
Condiţiile de climat şi vegetaţie, existente în această regiune fac ca
în flora Briofitelor să predomine speciile sciofile, cu 43 de specii (64,170/o}.
Celelalte categorii ca fotosciofile şi fotofile au cîte 12 specii (17,90%).
Dintre elementele briogeografice cele mai reprezentative ale regiunii
cercetate sînt cele .circumpolare care cuprind în total 54 de specii (80,590/o).
CosmoJ?olitele sint într-un procentaj mult mai mic însumînd 8 specii
(11,94%) eurasiaticele cuprind numai 3 specii (4,480/o) iar cele europene şi
subcosmopolite sînt reprezentate cu o singură specie (l ,49 %).
In concluzie, putem afirma că Brioflora d e p e Valea Uzului este carac
terizată de speciile mezofile şi elementele circumpolare.
Lucrare realizată. în laboratorul Muzeululi. de Ştiinţele Naturii, Bacă.u
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA BRYOFLORE VALL�E
DU RIVltRE UZUL

Resume
L'ouvrage present comprend les resultats des recherches bryofloristiques effectuees
dans la Vale du riviere Uzul (Distr. Adm. du Bacău), entre les annees 1967-1968.
Sur le teritoire etudie sont enurnerees 67 especes, 5 varietes et 2 formes des Bry
ophytes.
Les elements muscines furent etudies du point de vue systematique, ecologique ;
ou fait d� meme quelques consideration d'ordre bryogeographique.
La Bryoflore de la region etudie est caracterisee par la predominance des especes
mesophytes et des elements circumpolaires.
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FLORA ŞI VEGETAŢIA PAJIŞTILOR
„VALEA LUI DAVID"
IAŞI
-

D. MITITELU, T. MOŢIU, D. DASCALESCU, C. TEŞU, CR. VITALARIU

Fîneţele din „Valea lui David", au o vechime atestată de peste 1 00 de
ani. In prezent se întind pe cca. 1 80 ha .. pe versantul cu expoziţie vestică
al d�alului Coş.eri (alt. : 1 80 m.) de-a lungul văii cu acelaşi nume pe care
curge, de la nord spre sud, un pîrîu cu debit temporar ce se varsă în
Bahlui la 5 km. vest de oraşul Iaşi. Versantul estic este ocupat de cca 50
ha păşune.
Relieful este reprezentat prin două dealuri cu orientare nord-sud ale căror ver
sanţi au panta intre 10°-35°. Datorită marnelor din substrat şi izvoarelor de coastă
s-au produs numeroase şi uneori accentuate alunecări care au determinat un micro
relief evldent variat ca expoziţie, umiditate şi salinizare locală. Pe locul rupturilor de
cornişă panta este foarte abruptă iar la piciorul prăbuşirilor s-au format uluce, para
lele cu cornişa, cu umiditate mult accentuată.
Clima împrejurimilor laşului, după I. Gugiuman şi S. Petrescu (1958), este tem
perat continentală, de tip esteuropean ; amplitudinea absolută a temperaturilor, de
cca. 75�C şi faptul că numai un interval de cca. � luni pe an este lipsit de brume şi
îngheţuri ii dau o nuanţă excesivă. ln Valea lui David se manifestă inversiuni clima
tice şi diferenţe de microclimat între valea Bahluiului (alt. abs. 42 m) la nivelul pîrîului
lui David şi coastele învecinate, pină în culmea dealului Coşeri (alt. abs. 180 m.) ; de
exemplu, pe vale, dimineaţa, în timpul iernii, este o temperatură cu cca 6°C mai scă
zută, la amiază cu cca. 3°C, iar seara cu cca. 4°C mai mică. Temperatura aerului, pe
dealurile vecine este în general cu aproape 2°c mai ridicată decit pe vale unde aerul
est•? mai umed (după 1. Gugiuman şi El. Erhan 1 958). Fiind în imediata apropiere a
roua şi ceaţa 9int
albiei majore a Bahluiului , pe vale, cantitatea de precipitaţii,
mai abundente decit pe dealurile învecinate, mai înalte. Vat1a, aceste coaste cu
peste 35°C la
pante pină la 35° sint încălzite puternic atingînd temperaturi de
umbră.
Pe ,·ersantul cu expoziţie sud-vestică, din stinga piriului mai însorit decit cel
opus, insolaţia este atit de puternică incit temperatura medie zilnică şi anuală este
(aproximativ 10-noc) mai ridicată cu cca. 2°c decit pe versantul opus. Seceta, care
poate dura peste patru luni, furtunile cu averse şi grindină ca şi brumele sint frec
vente aici.
Temperatura minimă absolută este de -36,3°C (1. II. 1937) iar temperatura maximă
absolută este de 39,SoC (13. VIII. 1946). Frecvenţa vinturilor de NV este mai mare
decit cea înrC'qistrată la laşi deoarece valea este orien tată aproxim at iv N-S ceea cc
favorizează brume mai timpurii, secetă mai îndelungată şi o aridizare sporită în com
paraţie cu climatul oraşului Iasi.

Strada Karl Marx

nr.

2

-

BACAU - ROMANIA
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Toate aceste condiţii climatice au concurat la o stepizare pronunţată a vegetaţiei
fînaţului secular din Valea lui David.
Solurile datorită frămîntării reliefului de pantă, sînt foarte variate ; au fost intîl
nite următoarele soluri : cernoziomuri levigate (degradate) care se găsesc pe platouri
(cu altitudine de peste 140 m.) formate de obicei pe luturi loessoide. Cernoziomurile
ae pantă sint frecvente pe ambii versanţi şi s-au format pe marne ; pot fi caroona
tice (cu efervescenţă de la suprafaţă) şi necarbon&tice (cu efervescenţă de la jumă
tatea orizontului A sau de la baza acestuia). Soluri de evoluţie, de înţelenire primară,
cu morfologie în formare se întilnesc pe formele de relief puternic erodate. Complexe
de soluri s-au notat acolo unde relieful fiind foarte frămintat şi prezentind nume
roase alunecări n-au putut fi delimitate strict soluri de evoluţie (de la roca la zi pînă
la soluri cu o morfologie formată), cernoziomuri de pantă carbonatice şi necarbona
tice, cernoziomuri colmatate şi cernoziomuri lăcoviştite. Solul salifer este prezent mai
ales pe versantul stîng, pe marne sulfatice. Aici sulfaţii se găsesc între 105 şi 500 mg.%
sol în timp ce clorurile sînt pînă la 10-18 mg. % sol. Solul salifer poate fi uscat sau
umed. Este salinizat de la suprafaţă cu o cantitate de săruri în orizontul A de 60-340
mg% sol. Prezintă următoarele soluri de evoluţie : roca la zi dezagregată, sol de înţe
lenire primară, sol în formare, sol salifer tipic.
Lăcovi.şti salinizate se găsesc pe vale, formate sub influenţa apei freatice a cărei
adîncime variază de la 0,80-1,50 m. Apa conţine sulfaţi, cloruri şi bicarbonaţi şi dato
rită curenţilor ascedenţi determină depunerea sărurilor în tot profilul solului pînă la
suprafaţă unde se observă, vara, eflorescenţe. In cursul superior (fundul) al văii
întîlnim soluri de mlaştină şi lăcovi.şti calcaroase.
Soluri coluviale se găsesc pe vale şi în cele mai multe cazuri sînt salinizate. La
piciorul pantelor întîlnim cernoziomuri colmatate cu orizontul A foarte gros.
Eroziunea solului este variabilă : de la nesesizabilă, slabă sau moderată (în cea
mai marc parte) pînă la puternică şi foarte puternică (spre cornişe şi liniile de rup
tură „ , � �i.inorărilor'

FLORA. Informaţii floristice din Valea lui David au publicat C. B u r
d u j a şi colab. în 1956 (3) şi 1959 (4), P. J a c u c s şi colab. 1 959 (8), M.
R ă v ă r u ţ , 1 956 (16) ş.a. Deşi se aprecia că aici cresc cca. 400 sp. de an
giosperme (4, 1 6) in literatură (1-1 6) au fost ciţate numai 208 sp. In decursul
a 12 ani noi am notat din aceste pajişti 530 sp. de angiosperme, ceea ce re
prezintă o treime din flora întregului Judeţ laşi (cca. 1 500 sp., după M.
R ă v ă r u ţ (1940) şi cam 1 5% din flora ţălrii. Pe fondul florei eurasiatice
32,501n) �i r>1 1 ropene (lQ. 70/r.) !':P p,1idf>ntiază elementele Continentale (14,80/o ),
pontice (8, 80/o), mediteran pontice (80/o) şi mediterane (7,80/o) ceea ce con
feră acestor pajisti ., un pronuntat caracter de stepă pontică" (16) cu floră
de tip sud-est european, pontosarmatic (9,10)1.
Un.ele dintre speciile rare ce cresc aici au fost menţionate deja în li�
raturăl (4, 16, 9) deoarece pe acest teritoriu a fost propusă o rezervaţie na
turală de stepă cu suprafaţă de 50 ha.
CONSPECTUL FLOREI

Achi!Jea millelolium L„ A. n e ilre ichl, A.
Kern., A. setacea W. et K. (4, 8), Adonis
aestivalis L., A. vernalts L. (3, 1 , 4, 8 ,
16), Aegilops cy!indrica Host., AgTimo

nia eupatoria L., AgrOJ)11Ton caninum
(L.), P.al. Beauv., A. crlstatwn (L.) Gaertn.

(1, 8, 16), A. intermedium (Host.) Beauv.
(1, 4, 8, 16), A. repens (L.) Pal. Beauv. (3,
16), Agrostis stolonifera L., Ajuga cha
maepitys (L.) Schreb. (8), A. genevensis
L„ A. la:rmannii (L.) Benth. (4, 8), A.
reptans L., Alisma plantago - aquatica

1. Noi am notat elementele floristice după M ă t h e, I. : Acta. geobot. Hung. IV, 1,
1941 şi M e u s e l, H. und. mittarb. : Vergi. Chorolog., 1965.
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L. (8), Alliaria officinalis Andrz., Allium
flavum L. (4) , A. rotundum L. (8), Alo
pecurus aequalis Sobol., A. pratensis L.,
A. ventricosus Pers. (8), Althaea canabi
na L., A. officinalis L., A. paZlida W. et
K., Alyssum alyssoides L. (3, 1), A. de
sertorum Stapf., Amarantus retrofle:z:us
L., Amygdalus nana L. (8, 16), Anagalis
arvensis L., Anchusa b11rrelieri (All.)
Vitm. (8), A. ochroleuca M. B. (8. 15), An
dropogon ischaemum L. (3, 8, 16), An
drosace elongata L., Anemone ranuncu
loides L., A. silvestris L. (8, 16), Anthe
mis ruthenica M. B., A. tinctoria L., An
thericum ra.mosum L., Anthyllis vulne
raria L., Arctium lappa L., A. minus
(Hill) Bemh„ Arenaria serpyllifolia L.
(1), ATThenatherum elatius (L.) J. et C.,
Aristolochia clematitis L. (8), Artemisia
absinthium L., A. austriaca Jacq. (1, 8,
16), A. maritima L. (1, 16), A. pontica L.,
A. vulgaris L., Asparagus officinalis L.
(4, 8), A. tenuifolius Lam., Asperugo pro
cumbens L., Asperula cynanchica L. (4,
8), A. glauca (L.) Bess. (4, 8), A. humifusa
(M. B.) Bess„ A . moldavica Dobr. (5,
4, 9, 1 5) , Aster amellus L., A. linosyTis
(L.) Bernh. (4), A. sedifolius L., A. tripo
lium L„ A. villosus (L.) Sch.
Bip (1,
8, 15, 16), Astragalus austriacus Jacq., A.
onobrychis L. (3. 4, 8), Asyneuma ca
nescens (W. et K.) Gris. et Sch. (4), Atri
plex littoralis L„ A. oblongifolia W. et
K„ A. tatarica L„ Ballota nigra L., Bar
barea vulgaris R. Br., Beckmannia eru
caeformis Host. (8), _Behen vulgaris
Mnch., Berteroa incana (L.) D. C. (1, 8).
Betonica officinalis L. (8), Bifora radians
M. B., Bolboschoenus maritimus (L.) Pa
lia (4, 16), Brassica elongata Ehrh. (4),
B. juncea (L.} Czern. et .Coss. Bromus
commutatus Schrad (1), B. inermis Leyss
(1, 4, 8,).B. japonicus Thunb. (4), B. mo
llis L„ B. squarrosus L., B. tectorum L„
Bunias orientalis L„ Bupleurum falca
tum L., B. rotundifolium L., Butomus
umbellatus L. (8), Calamagrostis epigeios
(L.) Roth, Calamintha acinos (L.) Clairv.,
Camelina sativa (L.) Cr., Campanula bo
noniensis L., C. persicifolia L„ C. rapun
culus L„ C. sibirica L. (4, 8), Campho
rosma ovata W. et. K (8, 16), Capsella
Medik., C. rube!la
bursa-pastoris (L.)
Reut„ Carduus acanthoides L., C. crispus
L„ C. hamulosus Ehrh. (4, 8, 15), C. nu
tans L., Carex acutiformis Ehrh., C.
caryophyllea Latour„ C. distans L„ C.
melanostachya W illd . C. pairael F.
Schultz, C. praecox Schreb. C. riparia
Curt., C. secalina Wahlbg., C. tomentosa
-
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L., C. vesicaria L., C. vulpina L. (8),
Carthamus lanatus L., Catabrosa aquati
ca (L.) P. Beauv, Caucalis lappula (Web.)
Grande (4), Centaurea adpressa (Ldb.)
Prod. (9), C. b ana t ica Roch. (9), xC. gre
cescui Prod. (6), C. micranthos Gmel. (4),
C. orientalis L. (4. 8), xC. panciciana
Prod. (7), C. pannonica (Heuff.) Hay.,
xC podolica Prcxi. (6), C. rhenana Bo 
reau (8), C. scabiosa L., C. solstitialis L.
(8), C. spinulosa Roch., C. stereophylla
Bess., Cephalaria transsilvanica (L.)
Schard. , C. uralensis (Murr.) Roem (4),
Cerastium anomalum Waldst. et Kit. (4),
C. semidecandrum L., Cerasus fruticosa
(Pall.) Woron·. (4, 16), Cera toca rpus are
narius L„ Ceratocephalus orthoceras DC.
(4, 16), Cerinthe minor L. (8), Chaerop
hyllum bulbosum L., Chenopodium al
bum L„ C. glaucum L., Chondrilla jun
cea L. (4), Chorispora tenella (Pall) DC.,
Chrysanthemum corymbosum L. (8), C.
vulgare (L.) Bernh., Chrysopogon gryllus
(Torner) Trin„ Cichorium intybus L. (3,
8), Cicuta virosa L. (8), Cirsium arvense
(L.) Scop., C. pannonicum (L. f.) LK. (4).
Clematis integrifolia L. (4, 8, 15, 16), C.
recta L., Conium maculatum L., Convol
vulus arvensis L., Cornus sanquinea L„
Coronilla varia L., (4), Coronopus pro
cumbens Gilib., Crambe tataria Sebeok
(4, 8, 16), Crataegus monogyna Jacq„
Crepis foetida L., C. setosa Hall., C. tec
torum L., CTocus variegatus Hoppe et
Hornschuch (4, 16) , Crupina vulgaris
Cass„ Cuscuta epilinum Weihe. C. euro
paea L„ C. monogyna Vahl., Cynanchun
vincetoxicum (L. ) Pers. (8).
Cynodon
dactylon (L.) Pers. (3), Cynoglossum of
ficinale L., Cytisus austriacus L.) (4) ,
Dactylis glomerata L., Datura stramo
nium L„ Daucus carota L., Delphinium
consolida L., D. orientale J. Gay (15).
Dianthus armeria L„ D. capitatus Balb .
(4. S). D. carthwianorum L. (8). D. reh
manii Blocki (8), Diplotaxis muralis (L.)
D .C., Dorycnium herbaceum Vill. (4. 8) ,
Draba nemorosa L., D. vei·na L. (16) ,
Echinops sphaerocephalus L„ Echium
rubrum Jacq. (4, 8), E. vulaare L„ (8),
Erodium cic'ILtarium .(L.) . L'Herit„ Eryn
gium campestre L. (3, 4, 8) . E. planum
L„ Erysimum diffusum Ehrh. (4, 8). E.
hieraciifolium Jusl.. xE. mixtefurcfl.tum
Nyâr. (4, 9), E. pannonlcum Cr., E. re
pandum Hojer„ Euclidium syriacum (L.)
R. Br., Euphorbia agraria M. B. (R). E.
esula L„ (8), E. salicifolia Host„ E. virga
ta W. et K. (4), Evonymus europaea L.,
Falcaria sioides (Wib) Aschers (8), Feru-
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lago silvatica (Bess) Rchb. (4), Festuca
arundinacea Schreb., F. pratensis Huds.,
F. pseudovina Hack. (3, 4, 1), F. sulcata
(Hack.) Nym. (8), F. valesiaca Schleich.
(3, 4, 16), FicaTia verna Huds (16), Fili
pendula he:rapetala Gilib. (4, 8), F. ul
maria (L.) Maxim, Fragaria vesca L.,
Fumaria schleicheri Soyer-Will, Gagea
arvensis (Pers) Durnort., G. lutea (L.)
Ker-Gawl., G. minima (L.) Ker-Gawl.,
G. pratensis (Pers) Durnort (8), Galium
cruciata (L.) Scop, G. mollugo L. (8), G.
ochroleucum Wolff., G. palustre L., G.
rubioides L., G. vernum Scop., G. verum
L. (8), Genista tinctoTia L., Geranium
pusillum Burm. f., G. sanquineum L.,
Geum urbanum L., Glauctum cornicula
tum (L.) Curt (4) , Glecoma hederacea L.,
G. hirsuta W. et. K. (4), Glyceria aqua
tica (L.) Wahlenb (8), G. fluita111S (L.) R.,
Br., Gypsophila muralis L. Heleocharis
palutris (L.) R. Br., Helichrysum arena
rium (L.) DC., Heliotropium europaeum
L., Herniaria incana Lam. (4), Hesperis
tristis L., Hibiscus trionum L. (4), Hiera
cium bauhini Besser (15), H. cymosum
L., H. pilosella L., H. sabaudum L., H.
virosum Pall. (8), Hierochloa odorata
(L.) Wahlenb, Holosteum umbellatum L.,
Hordeum murinum L., HyosciamUB niger
L., Hypericum peTforatum L. (8), lnula
bTitannica L., I. ensifolia L., (4, 8), I. ger
manica L. (1, 4, 8), I. hirta L. (8), x Inu
la hybrida Bawng. I. oculus - chTisti L.
(8), I. salicina L. (8), Iris aphylla L. (4,
16), I. brandzae Prod. (4), I. graminea L.
(4), I. hungarica W. et K. (4), I. pu
mila L. (8), I. sintenisii Janka (8, 16), I.
variegata L. (8), Juncus gerardi Lois.
(16), Jurinea arachnoidea Bge. (1, 8), Ko
chia prostrata (L.), Schrad (1, 15, 16),
Koeleria gracilis Pers (1, 3, 4, 8, 16),
Kna.utia arvensis Coult (8), Lactuca sa
ligna L. (4), Lamium ample:ricaule L.,
L. m.aculatum L., L. purpureum L.,
Lappulla echinata Gilib (8), Lathyrus
hirsutus L. (4), L. nissolia L. (4), L. pal
lescens (M. B.) K. Koch (4), L. pratensis
L . L. tuberusus L. (8), L. versicolor
(Gmel) Beck. , Lavatera thuringiaca L.
(4), Leotodon asper (W. et K.) Poir.,
Leonurus cardiaca L., L. m.arrubiastrum
L., L. qumquelobatus Gilib, Lepldlum
campestre (L.) R. Br., L. draba L. (3), L.
latifolium L. (8), L. peTfoliatum L., L.
ruderale L. (3), Leuzea salina Spreng.
(15) LinaTia geni.stifolia (L.) Mill . (4. 8),
Linum austriacum L. (3, 8) L. flavum L.
(4), L. hirsutum L. (4, 8), L. perenne L.,
L. tenuifolium L. (4), Lithospermum ar.

vense L., Lithrum virgatum L„ Lotus
corniculatus L. (3), Lycium halimifolium
Mill., Malva pusiZZa Sm., Marrubium pe
regrinum L. (3, l, 8), M. vulgare L. Ma
tricaria chamomilla L. (8), M. inodora L.,
Medicago falcata L. (3, 8) , M. lupulina
L. (3, 8), M. mtnima (L.) Grufb. (3, l, 8),
Melampyrum arvense L. (8), Melan
dryum album (Mill.)
Garcke., Melica
ciliata L., Melilotus albus L., M. offici
nalis (L.) Medik., Moehringia trinervia
(L.) Clariv., Muscari comosum (L. ) Mill.
(3, 4, 8) M. racemosum (L.) Mill. (1),
Myosotis arvensis (L.) Hill Link., M. co
llina Hoffm., M. micrantha. Pall., Myosu
rus minimus L., Nepeta pannonica L. (4,
8), Nigella arvensis L., Nonnea atra
Gros., N. p11illa (L.) Lam. et DC. (4,
8), Obione verrucifera Moq., Oenanthe
silaifolia M.B. (15), Onobrychis viciifolia
Scop (8, 4), Ononis hircina Jacq. (8).
Onopordon acanthium L., Origanum
vulgare L., Ornithogalum gussonei Ten
(4), O. umbellatum L., (4), Orobanche lu
tea Baumg., O. picridis F. Schultz., O.
purpurea Jacq., O:rytropis pilosa (L.)
DC. (4, 8), Papaver dubium L., Pastina.ca
graveolens M.B. (4, 15), P. sativa L., (8),
Petrosimonia triandra (Pall.) Link (4),
Peucedanum alsaticum L., P. latifolium
(M.B.) DC. (15) . Ph!eum boehmerl Wibel,
P. pratense L., Phlomis pungens Willd.
(4, 8, 1 5) , P. tuberosa L. (4, 8), Phragmi
tes communis Trin. (4, 8), Picris hieraci
oides L., Plantago cornutt Gouan (4), P.
lanceolata L., P. major L., P., media L.
(8), P. schwarzenbergiana Schur. (4, 8,
16), P. tenuiflOTa W. et K., Poa annuua
L„ P. bulbosa L„ (1, 4), P. palustris L.,
P. pratensis L., Podospermum canum C.
A. Mey. (4), Polygala comosa Schkuhr.,
P. sibirica L. (11, 4, 9, 16), Polygonum a
viculare L., Polygona.tum latifolium
(Jacq.) Desf., P. officinale All. (8) , Po
tentilla arena.rla Borkh (8. 16), P. argen
tea L., (8, 15), P. hirta L., P. recta L. (8),
P. reptans L., Primula officinalis (L.)
Hill. (18), Prunella gradiflora (L.) Jacq„
P. laciniata L., Prunus spinosa L. (16),
PuccinelH.a distans (Jacq) Parl. (4), Pul
satilla grandis Wender (14), P. montana
(Hoppe) Rchb., P. nigrlcans Storck (14),
Quercus robur L.. Ranunculus acer L.,
R. tllyrlcus L., R. pedatus W. et K. (4,
16), R. polyanthemos L., R. sardous Cr„
R. sceleratus L., Rapistrum perenne (L.)
All„ Reseda inodora Rchb., R. Iutea L.
(1), Rhamnus cathartica L., R. tinctorla
W. et. K., Rhtnanthus minor L„ R. ,-u
melicus Velen, Rochelia dispe,-m.a (L. f,)
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K. Koch., Rorippa austriaca (Cr.) Bess.,
R. kerneri Menyh., R. silvestris (L.) Bess,
Rosa canina L., R. gallica L., (8), R. pim
pinellifolia L. (8), Rubus caesius L., Ru
me:r acetosa. L., R. acetosella L., R. cris
pus L., R. patientia L., R. tuberosus L.
(4, 8, 9, 16), Salsola ruthenica Iljin, Sal
via austriaca Jacq (4), S. nemorosa. L.
(8), S. nutans L. (4), S. pratensis L. (2) ,
S. verticillata L. (4), Sambucus ebulus L. ,
S. nigra L., Scabiosa ochroleuca L.,
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (8,
16), S. tabernaemontani (Gmel) Palla,
Scilla bifolia L., Scleranthus annuus L.,
Sclerocloa dura (L.), P. Beauv (4), Scute
llaria h!Zstifolia. L., Senecio ;acobea L.
(8), S. vernalis W. et K., S. vulga.ris L.,
Sera.tula radia.ta. (W. et K ) M.P. (4, 8,
15), Sescli a.nnuum L., S. tortuosum L.
(4), Sideritis monta.na L. (4, 8), Silaum
sila.us (L.) Schinz et Thell (8), Silone
italica (L.) Pers, S. otites (L.) Wib (8).
Sinapis arvensis L., Sisymbrium loeselii
Juslen (8), S. polymorphum (Murr) Roth,
S. sophia L., S. stricti.Ssimum L., Solida
go virgaurea L. Sonchus arvensis L., S.
oleraceus (L.) . Gou., Sparganium ramo
sum Huds., Spergularia marginata (D C.)
Kitt., S. salina J. et C. Presl., Stachys
annua L., S. germanica L., S. recta L. (1,
4, 8), Statice gmelini Willd. (l; 4, 8 ), Ste
llaria graminea L., S. media (L.) Cyr.,
Stipa capillata. L. (4, 16), S. ;oannts Ce
lak (4, B, 16), S. lessingia.na Trin (3, 4,
16), S. pulcherrima C. Koch. (8, 4, 2),
S. stenophylla Czern (4), Suaeda mariti
ma (L.) Dumort (15), Symphytum offici
nale L. (4 , 15), Syrenia cuspidata (M.B.)
Rchb., Tara.xacum bessarabicum (Horn.)
H-Mazz., T. laevigatum (Willd) D C., T.
.
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ollicinale Web., T. sero t in um (W. et
K.) Poir (4), Teucrium chamaedrys L.
(8), T. palium L (8, 15) . Thalictrum a
quilegiifolium L, T. minus L., (4, 8),
T. simplex L., Thesium dollinerii Murb.,
Thlaspi arvense L., T. perfoliatum L.,
Thymus austriacus Bernh., �. glabres
cens Willd. (8, 15), T. marscha.!lJanus
T.
Willd., Tragopogon dubius Scop.,
porrifolius L. , T. pratensis L. (8). Tri
bulus terrestris L., Trifolium alpestre L.
T.
campestro
(4, 8), T. arvense L.,
Schreb., T. diffusum Ehrh . T. fragiferum
L., T. hybridum L., T. montanum
(4, 8), T. neglecum CAM (12 , 9), T.
ochroleucum Huds. (8), T. parviflorum
Ehrh., T. repens L., T. striatum L.
(4),
TTigonella
coerulea
(L.)
Ser
(8), Trinia glauca L .
(Dum.)
(11,
Hoffm.,
T.
ki
8), T. henningii
ta.ibelii M.B. (4), Turritis glabra L Typ
ha latifolia L., Ulmus folia.cea Gilib., Ur
tica dioica L., Vaccaria pyramidata Me
dik., Valeriana officinalis L. (8), Verbas
cum blatta.ria L., V. lichnitis L., V. phoe
niceum L., Veronica arvensis L. , V. cha
ma.edrys L., V. didyma. Ten., V. hederi
folia. L., V. ;acquinii Baumg. (4, 8), V.
longifolia. L., V. opaca Fries., V. orchidea.
Cr. (4), V. prostrata L. (16), V. spicata. L.,
V. spuria L., Vicia cracca L., V. la.thyroi
des L., V. pa.nnonica. Cr. (4), V. stria.ta.
M.B., V. tetrasperma (L.) Mnch., V. vi
llosa. Roth., Vinca. herba.cea. W. et K. (8),
V. minor L., Viola ambigua W. et K.,
V. arvensis Murr., V. canina. L., V. odo
ra.ta L., Xanthium spinosum L., X. stru
ma.rium L., Xeranthemum a.nnuum L.,
X. foetidum Mnch.


.

.•

VEGETATIA
Datorită faptului că relieful este foarte accidentat, avind numeroase
alunecări iar existenţa izvoarelor de coastă şi a substratului marnos fac să·
varieze sensibil şi pe suprafeţe mici procentul de umiditate şi de salini
zare, vegetaţia este şi ea foarte variată şi evident mozaicatru ceea ce face
foarte dificilă separarea unor fitocenoze tipice şi delimitarea lor strictă.
Deasemeni păşunarea coastei vestice, deseori şi a fîneţelor (primăvara de
vreme sau toamna). prezenţa unor culturi variate împrejur şi a unei stîni
precum şi desţelenirea parţială şi în perioade diferite a unor suprafeţe din
aceste pajişti au contribuit la schimbarea aspectului vegetaţiei iniţiale şi
mai ales la pătrunderea a numeroase buruieni ruderale în vegetaţia ste
pică originară. Dintre asociaţiile xerofile, predominantă este Medicagini
Festucetum valesiacae Wagner care se întinde pe toate tipurile de relief
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excepţia cornişelor cu alunecări puternice şi eroziune avansată! unde
predomină Andropogonetum ischaemi Krist. Mai puţin întinse dar bine
individualizate sînt asociaţiile Stipetum lessingianae So6, Stipetum capil
latae Krist şi Koelerietum gracilis Răv. et colab. Pe porţiunile puternic spă
late şi uşor salinizate, fără înţelenire, s-au extins ochiuri de Artemisietum
austriacae Răv. et colab. Pe păşune şi pe unele parcele desţelenite s-au
instalat buruienări nitrofile bine conturate ; astfel pe locul unei foste stîni
·(teren tîrlit) s-a instalat Samb'Ulcetum ebuli Kaiser ; pe o cărare bătă1torită
de oi este bine individualizată asociaţ; a Scler.o chloo-Polygonetum avicularis Garn.s, ambele mărginite de Sisymbrietum sophiae Kreh. Pe parcelele
recent desţelenite s-a instalat Onopordetum acanthi Br. Bl. iar pe porţiu
nile desţelenite mai de demult se obsrvă Sclerantho-Trifolietum arvense
Morariu. De-a lungul văii al cărei pîrîiaş seacă adesea s-a instalat o vege
taţie higro-mezofilă obişnuită. Asociaţia care face trecerea de la zona de
coastă uscatăi către valea umedă este Agropyretum repentis Burd, et .colab. ;
urmează apoi, spre firul văii Alopecuretum ventricosi Turenschi, Agrostis
·Caricetum distantis Rapaics, Scirpetum martimi Slavnic şi Caricetum acut iformis-ripariae So6 ; în fundul văli..i se întinde o mare suprafaţă cu Scirpo
Phragmitetum Koch iar în jurul fîntînii de pe versantul estic o evidentă
asociaţie de Catabrosetum aquaticae Riibel. In jurul acestor aso.ciaţii higro
file, pe substrat uşor salinizat dar umed se conturează numeroase ochiuri
de vegetaţie halofilă cu Juncetum gerardi Ţopa şi Puccinelietum . distantis
Ţopa : pe ochiurile salinizate uscate s-au instalat petece de Champhoros
metum annuae Ţopa şi Staticeto-Artemisietum maritimae Ţopa. Pe versantul estic se mai păstrează cîteva tufişuri bine individualizate cu Amygdale
tum nanae So6, Pruno spinosae-Cratae'getum Borza �-·i Orataego-Cerasetum
fructicosae So6 ca resturi ale unei vegetaţii de pădure de mult timp de
frişatăL
FLORE ET VEG�TATION DES PRAIRIES DE „VALEA LUI DAVID" 
JASSY
Re sume

Les prairies seculaires de la Valea lui David" , pres de Jassy, s'eter.dent sur 230 ha
de terrain accidente ou il " a aussi une reserve naturelle botanique. La flore de ces
prairies a un caractere po ntosarmatique et comprencl plus de 500 especes d'angiosper
mes. La vegetation en a le caractere d'une steppe pontique tres vari!!e. On a identifie
-et on a charte ici 25 associations vegetales.
•
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Centaurea orientalis L.

Primit : 20.N . 1 969

Arniygdalus nana L.
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Cerasus fruticosa {Pall.) Woron.

Linum hirsutum L.

Iris brandzae Prod.

Pulsatilla nigricans Storck
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Crambe tataria Sebeok

Plantago . schwartzenbergiana
Schur

.,

Crataego-Cerasetum fruticosae So6

Scirpo-Phragmitetum Koch
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Rumex tUberosus L.

rllopu·curetum ventricosi

Amygdaletum nana.e So6

Turenschi
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CamphCl'l'asmetum annuae Ţopa

Stipetu·m ·lessingianae So6
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Medicagini-Festucetum valesiacae

Wagner

Onopordetum acanthi Br. BI.
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Tab. 1 . Asociaţii higro-mezofile
asociaţia şi A + D

compoziţia floristică

Schoenoplectus tabernaemonta111i
Typha latifolia
Festuca arundinacro
Calystegia sepfum
Pragmites commur.is
Care:r riparia
Care:r acutiformis
Galium palustre

2

1
+
+
+
5
+

Heleocharis palustris
Glycerfa aquatica
Glycena tiuita.ns
Rume:r crispus
Sparganium ramosum
Schoenoplectus lacustris
Alisma plantaao-aquattca
Rorippa kemeri
Bolboschoenus maritimus
AZopecurus ventricosus
Care:r distans
Tara:racum offfcfn'!le
Juncus aerardi

+
+
+
+
+

Care:r hirta
Beckmannia erucaeformis
Rorippa austriaca
Alopecurus pratensis

+
+

1
+
1
+
+
+
+
+
4
+

+
+
+

Care:r wlpina
Ranunculus sceleratus
Agropyrum repens
Agrostis stolonii1.>Ta
Trifolium fragiferum
Cata'brosa aquatica
Care:r melanostachya

+
4
3
+
1

+

+

+
+
4
+
+
+

+

1

1

+
3

+
+

+
+
+
+

1
3
+

+
+

1

+

4
+
+

Cynodon dactylon
Bromus inermis
Trifolium repens
Lotus corniculatus
1\{edicago falca.ta
Melilotus officinalis
Lathyrus tuberosus
Inula britannica
Matricaria inodora
Achillea setacea
Cfchorium intybus
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2

4

J

6

7

8
-+
+
+
+
+

Rumex crispus
Ll/thrum 'DiTgatum
PodospeTmum canum
TTagopogon pTatense
Galium verum
Potentilla Teptans
Lepidium latifolium
Asperula humifusa
.i:TJ1ngfvm planum

+
+
+
+

Tab. 2. Asociaţii zeTofile
asociaţia şi A +D

e

e::s

G.>
i::

::s
....

compoziţia floristică

'1111

G.> s..
t: ti

.2

g iii
"2 .... G.>

���

< .!!

<i

4

J
+

1
+
+
1
+

+

+
+
+

e

::s
....
G.>
·- III
'"' ·-

G.> -

- o
G.> al

o

!id

fiii

s

"'

e::s ·liiG.>

e J!"'G.>

G.> :::::

G.> i::
ci. -;;;
.... G.>
Cil

c:i. - Q,
.... "'
Cil o

6

7

+

+
+
+
+

.... '1111
- ...

---

::s
....

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

1

+
+
+
+
+
+
+

+

+

G.>

: Qj �

s.. "'
"Cl ..c:
i:: o

2
Al11ssum deseTtOTUm
Poa bulbosa
lnula bTitannica
Plantago lanceolata
ETodium cicutarium
ATenaTia SeTP1/llifolia
Poa pratmsis
BTomus moHis
AstTagalus austriacus
Lappula echinata
Ajuga genevensis
Prunella laciniata
Lepidium draba
VeTonica aTVensis
Muscari Tecemosum
Medicago lupulina
Ct/nodon dact11lon
Lotus cOTniculatus
Madicago falcata
Achtllea setacea
Potentilla aTenaTia
CaTduus hamulosus
Siilvfa nemoTosa
Al11ssum al11ssoides
Th11mus maTschallianus
AstTtJgazus onobTJ1chis
Eryngium campestre

·a·- e::s "'

o
o ·c:i. E
o
G.>

Qj
- G.>
·III
"'
·- O
"'
E ·-

+
+

1
+
+
+
+
1
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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ThalictTUm minus
Carduus acanthoides
Tara:racum serotinum
Potentilla argentea
Andropogon ischaemum

+
+
+

Festuca valesiaca
Artemisia austriaca

+
4

Phlomis tuberosa
Hieracfum bauhini
Care:r praeco:r
Prunella grandiflora
Sal'Dur verticillata
Anthemts tinctoria
Rapistrum perenne
Dianthus rehmanni
Echium rubrum
Agropyrum repens
Nonea pulla
Reseda ·lutea
Rhinanthus mi.nor
Echium vulgare
Ononis hircina
Vinca herbacea
Filipendula he:rapetala
Pastinaca graveolens
Teucrium palium
Melampyrum arvense
Teucrium chamaedrys
Scabiostt ochroleuca
B�tonica officinalis
Knautia arvensis
Dorycnium herbaceum
Koeleria gracilis
Stipa joannis
Trifolium montanum
Adonis vernalis
Ph.ZOmis pungens
Centaurea orientalis
Potentilla recta
Plantago media
Muscari comosum
Asperula glauca
Salvia austriaca
Linum hirsutum
Jurinea arachnoidea
Centaure" scabiosa.
Galiu verum
Trifolium arvense

3
+
+
+

3
+

4

+
+
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

s

6

7

+
+
+
+

+

+

2
+

+
+
+

+
+
+
+

]

3
1

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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Varonica Of'chidea
Herniaria incana
BeTteroa inca11a
Trinia glauca
Crepis setosa
Anchusa ochroleuca
Inula germanica
Aster cinereus
La1Jatera thurtngiaca
Allium flavum
Sile11e otttes
Tragopog011 pratensis
Stipa capillata
Agropyrum cristatum
Agropyrum intermedium
Cytisus austriacus
Onobruchis viciifo'ia
Asparagus officinalis
Crambe tataria
Stachys recta
Marrubium peregrinum
Inuza ensifolia
Dianthus capitatus
Trifolium alpestre
C01'011illa 1Jaria
Se11ecio ;acobaea
Stipa lessingiana
Melica ciliata
0.T"•trODis pilosa.
Lathyrus 1Jersfcotor
Clematis integrifolia
Thlaspi perfoliatum
Rosa gallica
Althaea cannabina
FaZcaria sioides
Iris hungarica
Centaurea rhenana
A;iuga laxmanni
Cichoriu.m. intybus
Bromus inermis
Dactylis glomerata
Hteracium 1'irosum
Linum flavum
Verbascum lichnitis
Sal1Jia pratensis
Vicia cracca
Anthericum ramosum
Nepeta pannonica

J

4

s

7

6

+
+
+
+
+
+
+

'
T
'
...,..

+
+
+
+
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
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Tab. 3. Asociaţii halofile

E

asociaţia şi A + D

E

....

::l

compoziţia floristică

Q)
CJ
i::
::l

...,

E

:a
....

....

co

Q)
l>ll

Tara:racum bessarabicum

+

PZantago cornuti
Trifolium fragiferum

-�

Carex distans

+

Lectuca saligna

+

Heleocharis palustris

+

Aster trlpolium

�

Q)
i::

....
i::

Tl

tl. 'O
::l

-�

E

E
"'
Q)

....

o

o
.c:
r:i.

E

Q)
co
::l
i::

Cd i::
() co

8 ·e

� GJ
co ....

U5

4

+

+

+

+

+

+

+

Suaeda maritima

+

Sperguzaria salina

+

Plantago tenuiflora

+
+

Kochia prostrata
Matricaria chamomilZa

+

Champhorosma annua

+
1

I

+

5

+

1

+

Statice gmelini

+

+

+

Podospermum canum

+

+

+

+

1

+

4

+

+

Artemisia maritima
Plantago schwartzenbergiana
Agropyrum repens

+

Aster cinereus

+

Achtllea setacea

+

Potentilla argentea

+

Alyssum desertorum

+

Lepidiu� draba

+

M11osurus minimus

+
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M
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< E

+

Atriplex 'litorale

Puccinellia distans

::l
....

Q)
o ·"'
I

+

Atriplex tatarica
Juncus gerardi

::l
....
Q)
;:::
: ·Ul
......

::l
....
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Tab. 4. Asociaţii nitrofi-le
asociaţia şi A+D

compoziţia floristică

Carduus acanthoides

Poa annua
Atriplex tatarica
Convolvulus arvensis
Arctium lappa
Conium macuLatum
Lappula echinata
Taraxacum officinale
Ballota nigra
Aristo!ochia clematitis
Bromus tectorum
Chenopodium album
Sambucus ebulus
Glechoma hederacea
Lithospermum arvens !
Geranium pusillum
Urtica dioica
Potentilla argentea
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium sophia
Onopordon acanthium
Asperugo procumbens
Lepidium ruderale
Xanthium strumarium
Euclidium syriacum
Lamium amplexicaule
Stellaria media
Asperula humifusa
Chorispora tenella
Chrysanthemum vulgare
Salvia nemorosa
Fumaria schlei.cheri
Anchusa ochroleuca
Cynoglossum officinale
Ceratocephalus orthoceras
Erysimum repandum
Capsella bursa pastoris

E

:l

CI>
'O
i.. ·...
.....

o .C:
CI. ....
o
i::
i:: al
o �

E

CI>
u
:l
.o ....

e -;
al .o

tll

3

E

:l

:l

.....

CI>

1:
CI>

.....

.o al
E ·:., .C:
."'
... CI.
o
CI>

tll "'
4

o• E
:l
o .... "'

:a � ·c:

g � .!
t :.. B
(3 0 ">
tll ll.
s

al

o e

i: Qi CI>
al ·- flJ
M 0 C:
Cl> 'M CI>

..c: :l

tll E-< al

- - >
u i.. i..

6

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
l

+

+

+
+
5

+
+

+

+
+
3
+
+
+
+

+
+
+

+
4
+
+
1

1

+
+
1
1
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

I
I

+
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Lepidium draba

1

Berteroa incana

+

.i

�

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

Achillea setacea
Arenaria serpyllifolia

s

6

2

Sclerochloa dura
Lolium perenne
Holosteum umbellatum
Veronica polita
Polygonum aviculare

+

4

+

Anagalis arvensis

+
+
1

Medicago lupulina

+
+
+

Trifolium arvense

�

Cirsium arvense

+

Scleranthus annuus

2

+
+
+
+

Rumex acetosella
Viola arvensis
Veronica hederifolia
Agropyrum repens
1

Rubus caesius

Tab. 5. Asociaţii de tufişuri silvostepic'!
asociaţia şi A + D

compoziţia floristică

Andropogon ischaemum
Vinca herbacea
Thalictrum minus
ET11ngium campestre
Salvia nemorosa
Amygdalus nana
Cynodon dactylon
Asparagus officinalis
ATtemisia absinthi.Lm
Sambucus ebulus
Ulmus foliacea
Sambucus nigra
Rubus ca.esius

2

+
+
+
+
+
4
1
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
1

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

100

D. MITITELU ŞI COLABORATORII

2
Urtica dioica
Chaerophyllum bulbosum
Artemisia vulgaTis
Aristolochia clematitis
Viola odorata
Ballota nigra
Galium molugo
Rumu patientia
Ardium minus
Prunus spinosa
Cerasus fruticosa
Crataegus monogyna
Vicia cracca
J'estuca valesiaca
Hierochloe odorata
Achillea millefolium
Phlomis pungens
Silene otttes
Muscari comosum
FalcaTia siotdes

4

J
1
1

+
+
+
1

+
+
+
1
4

4

+
3

1

T

+
+
+
+
+
+
+
+

+

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

�ELiEFUL.SOLUL Şi V E GETAŢÎA
L fGENDA

�

LA VALEA LUÎ DAVÎD
.��!'J:�1m

ca„bonetat,pa: ma„ria

� .cernoziom l.•i9at, pe [uh (oe„oid
III cornpfex de solurt de ptti.U , pe l'l'lePnl

o

"
C

M
V

D

I

Sti„petum

Alopecyl°d:um ventrico,51

Stat...t.o- A.t.....„.i.-

•

•

f

•

E:::J

•Lal><I

mod•r11t-a

pu!.tr..c G

pwt.ernid .,. etuneGI„•
l'oe<'te

� e:o(inetere • bolti••
Gurbe. 1 4e 111Yd.

.,..,.,.,...

Medic.og."•- F"e &tucet.u,,..

St,pc.t....w., k••1n91onae

T

solului

t"e:.e„vct.1e "6tu111ld.

er-oziunea
nesesi.nbal6

colmet.11'"$

,._

Cemplio„o•m•&t.Yrn annua�

A

•

E

9.„.„4,

Koefe,..etum

•

�

Agropyre!um ,.. ponto•

K

v

soivan

tul'işur"i

� put<rnd

do•t.nto•

Puc.c.1nel1ei.om d1.şit.6nt1�

•

D
OIIlID

�rit""" '

'

L

c::J

� •'

JunoebtiM

S

lfil

CatAl>oo oetum a-iuatooae

oroc.1l...

i.ezu„i

(i) lot. e•pe„11ner'ltat.
rsJ pi•'u cu dtbol. temport•
� dl"utf"uri

:J

„

4

�

safumoh

'"rpe„Joe

·A�$1.1 • Caro<etu"'

paşune

8 mleistfne

ScorPo-Phragmo�\.. "'

Ce,..cetu,,.,

[f)

@] p;rloag6

c:mm c�,..„ o .i • om de pontă cb{'Jlj.-bat , pe mernc

marn•

© eul tur>•
rn rinaţ,

.C•Mox1om de ponta •1e<. 111r�11at•c.. , pfl rnorr1e

E:J so[ sal1Fett, pe

L E G E NDA

'

SoLu„;Lc
So(u„, df r.-.t.elef"lu•,_. pr-m.11"• pt t'CC.li l11 p

cernot1om ck pontil!

DE

Ana„opago„tt.um

vo[e�ocoa

1t-c.�oem1

S4>etum cap•ll.tae

Schlerochloo - Po!y9o.,.tum "'"'"i,, r,.
A A...nvfio1et.ul'l'I av:;tro1tH.8e

s.„b„cohum .o..!.

Ono.por-delum

•

soi:J'u•e.

Sc�LQf"anUo · Troifol1cWm
Sisymb,.,ttum

n11niJi1

•

faş1

JI P ·PM
"

., ,., ..,. °" ftVll l'J. •

„
H

"

„„..,ens1•

Pl"'U'lo 'P'"o:M!e • C„•teegetum

Amygdel•hum -

C rotoego - c •...,,.t„m

I

a.

b.

Clunedf•9"•'"•
p.-.c1pt. med. fun1roe
t.mp me.d lunere

ucet.a

G
.tmosf�1c'
- brvMt' „ Wt9l,e�rl
1!11 lnoh1ţ...., probobilo
ttl"ft.rncdre •n1.tel& • (&
fl": 8G1pit medit lnu•l•·�11.I "'""
Jll t' ,,„, in�lţ. : •1

IruU<J>He

....

lll�·
V
u

„
•

. „

-

...

....

...

-

„,

-

. ...

••
IJ

Şi
y

�

E
„

„
„.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

<•ntroaleWoOp•ne
"'rOpe,,.

cont.inertele
pot"tiG•
mrdlt.•r�
&llentAGt

belcano-dacice
ine0terMC
dec.ce
c.olmopolite
adv...t.Nc

J\1bf.1&1

Spec;t,..ul chorologlc

'

M U Z E U L D E ŞT I I N Ţ E L E N A T U R I I B A C A U

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI - 1969

I

101 - 1 05

I

CONTRIBUŢD LA COROLOGIA ŞI TAXONOMIA
GENULUI GALANTHUS (Galanthus graecus Orph., în Moldova)
C. BV.RDUJA, C. BARCA şi I. SARBU

(Ga/anthu.r; araci/is Celak), în general (1, 8) clin
şi apoi, pe baza unei analize morfologice minuţioase, citată (G.
graecus Orph.) din citeva localităţi din aceeaşi parte a ţării (1 1 , 1 3) ; tot d�
acolo, a mai fost semnalată (G. gracilis) (5) încă dintr-o Io.calitate.
Referitor la teritoriul României, în 1 956, se relevă (11) faptul căi planta
nu a fost identificată la nord de Dunăre. în 1958, specia este identificat ă
( 1 2) la N de fluviu, în U.R.S.S., iar ·1 n anul 1 968, ea (P l. I, fig . 1) a fost
descoperită în mai multe local ităţi din Moldova.
în contribuţia prezentă se consemnează localităţile din Moldova cu
unele particularităţi s t aţi onal e şi se redau într-o schiţă d� hartă (Pl. II),
toate localităţile de la nord de Dunăre din care se cunoaşte în prezent a
c eas tă specie.
Dată fiind, pe de o parte, discuţia asupra ierarhiei taxonului respectiv
:şi relaţiei cu Galanthus nivalis (2, 3, 4, 6, 1 0, 1 1 , 1 3) şi, pe de alta, relevarea
conformaţiei (PI. I, fig. 2) tecii (solzul) frunzei externe ( 1 1) ca una din par
ticularităţile distinctive, am urmărit acest caracter, comparativ, la G. niva
lis şi G. graecus ş.i am constatat că el se verifioăJ p e tot materialul exami
nat. De aceea sîntem de părere că omisiunea din Flora R. S. România (13)
trebuie corectată!, fiind vorba de o particularitate morfologică constantă şi
deci utilă pentru taxonomia plantei.
De asemenea s-a constatat că maculele verzi de pe foliolele perigoni
.ale interne sînt mult mai variat configurate la G. graecus (Pl. II, f ig. 3)
decit la G. niva/is (PI. I , if.ig. 4). Caract erul însă se prezintă net diferit la
Planta a fost indicată

Dobrogea

<:ele două specii.
Materialul de G. nivalis analizat este originar din : Jud. Vaslui, Corn.
Deleni, sat Barboşi, păd. Răriş ; Jud. Iaşi, Corn. Horleşti, Corn. Rediu Tătar,
părl. Mîrzeşti (9) ; Jud. Neamţ, Corn Dragomireşti, sat Negoieş ti-Crf1 ieşti ,
păd . , Vărărie şii Livâzuica, Corn. Pîngăraţi, Culmea Muncelului .

Strada Karl Marx nr. 2

-

BACĂU - ROMĂNIA

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

C. BUROUJA, C. IlÂRCĂ $1 I. SÂRBU

1 02

PI. I

PLANŞA I - Fig. 1, Galanthus graecus. Aspect general.
- Fig. 2, Idem. Conformaţi a teeii frunzei externe a bulbului.
- Fig. 3 , Idem. Vari aţia maculelor verzi d e pe foliolele perigoni ale
in terne.
- Fig. 4, GalanthU6 nivalis. Idem.
PLANCHE I

-

1. Galanthus graecus, aspect general.

2. G. graecus, la conformation de la gaine
du bulb.

chez

la

feuille

4. G . nivalis, v•ariation des macula des pieces internes du perigon.

3. G . graecus. v·ari,ation des macul·a des pieces internes du perigon.
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Plji.

� f ••
(IJlll1
0
„
PLANŞA II -- Schită de barlă cu răspindirea speciei G. graecus la N. de Dunăre.
Lista localităţilor : 1. Suceveni ; 2. Bereşti ; 3. Jorăşti ;
'1. Fîiţăneşti ;
5. Băneasa ; 6. Adam ; 7. G'vhor ; 8. Munteni ; 9. Ghidigeni ; 10. Tănă
soaia ; 1 1 . Vinderei ; 1 2 . Vaslui ; 1 3. Podu-Turculu i ; 1 4. Glăvăneşti ; 1 5.
Culmi ; 1 6. Berezin a ; 1 7. Borodino ; 1 8. Manzîr.
de Galamthus graecus au
PLANCHE II - L'equisse de carte sur la repartition
nord d,u Danube.
La liste des localites y comprises : district de Galatzi : (voir le texte
roumain) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; district de Vaslui : 1 1 . 12 ; district de
Vrancea : 1 0 ; district de Bacău : 13, 1 4 ; l'U.R.S.S. : 15, 1 6, 1 7. 18.
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Plantele din ultima localitate aparţin taxonului G. nivalis L. var.
montanus (Schur) Rouy (leg. cum G. G a v r i 1 e s c u).
G. graecus a fost identificat în următoarele localităţi : jud. Galaţi,
Corn. Suceveni (T. Vladimirescu, Oarba), în păd. Pogăneşti, punctul Fîn
tîna părăsită şi păd. Rediu Cerbului. Prima pădure, pe ambii versanţi, cu
panta de circa 1 5°, ai unei văi SV-NE, este alcătuită în ordinea d�cres
cindă, din : Fraxinus excelsior, Tilia tomentosa, Quercus pedunculiflom„ Q.
petraea, pe partea de sus a versanţilor se află Q. pubescens cu alte specii
cohabitante, Acer talaricum, Vi6urnum Jantana, Crataegus monogyna, Cor
nus mas ; în pădurea Rediu Cerbului, planta creşte pe un teren înţelenit
în cea mai mare parte, pe care mai persistă resturile foarte degradate, ale
unei păduri, redusă astăzi la tufe de Tilia toment osa , Quercus pubescens,
Acer tataricum, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa.
Corn. Bereşti, păd. Rediu (Rădi) pe un versant cu expoziţie V şi constituită
din Fraxinus excelsior, 'l 'ilia tomentosa, Quercus ctaJechampii, Carpinus
betulus, Cotrnus mas, Crataegus monogyna ; păicl.. Bîzanu, în aceiaşi expo
ziţie şi cu aceiaşi compoziţie floristică. Corn. Jorăşti, satul Zărneşti, ·1n
punctul ,,Dealul Ilieşului" (ierbarul liceului Bereşti, colectat 1967), Corn.
Fîrţăneşti , păd. Tăcuta, la 12 km NV de localitate (leg. prof. G. C a r b a r o),
Corn. Băneasa, păd. Băneasa NE de localitate, pe Valea Olimpiei (le.e;. prof.
E 1 e n a L e o n t e). Corn. Adam, sat Căueşti, păd. Căueşti (le�. prof. g c.
De n d r i n o). Corn Gohor, sat Berheci şi corn. şi sat Munteni. p3d. Balta
(Academiei) pe şesul rîului Bîrlad, Querceto-Fraxinetum : Quercus robur,
Fraxinus exceLsior, în aspectul vernal s-au mai notat : Fritilaria mo•1tana7
Leucojum aestivum, Corydalis cava, C. solida, Scilla bifolia. Com. Ghidi
geni, sat lacomi şi Ghidigeni, în staţiune similară.
Jud. Vrancea, Corn. Tănăsoaia, sat Valea Rea, pe valea rîului Zeletin,
în gorunet cu carpen, �xpoziţie N : Quercus pelraea 1 (2). 3, Q. robur +
Carpinus betulus 3. 5, Acer campestre + , Pirus pjraster +, Cra t aegus mo
nogyna + , Viburnum lantana +, Evonymus europaea + , E. verrucosa + ,
Ligustrum vulgare +, Doronicum hungaricum, Stellaria ho/astea, Hedera
helix, Convallaria majalis, Corydalis cavo. .
Jud. Vaslui, Corn. Vinderei, sat Talaşmani. păid. Talaşmani. pe culmea
de la est de tunelul C.F-R. şi pe un versant la SV de Casa de copii ; în a111bele puncte arboretul constă din Quercus petraea, Q. dalechampii, Tilia
tomentosa, Fraxinus excelsior, Acer tataricum, Viburnum lantana, Cratae
gus monogyna; pe versantul vestlic al culmii cu „Foişorul vechi" (leg. şi prof.
Ec. Dendrino). Oraşul Vaslui, păd. Paiu „la Olărie" în expoziţie N, forma
tă din Quercus pedunculifJora, Q. pubescens, Carpinus betulus, Ligustrum
vulgare, Tilia tomentosa, Acer tataricum, Viburnum Jantana, Evonymus
europaea, E. verrucosa, Rosa canina, Sambucus 1 nigra, Cornus mas, Cratae
gus monogyna, Scil/a bifolia, Arum macrulatum, Carex pilosa, Corydalis
cava, C. solida.
Jud. Bacău, corn. şi sat Podu Turcului, păd. Bodeasa de Quercus petraea
şi Carpinus betulus, Corn. GlăJVăneşti, sat Frumuşelu, păd. Seaca.
In tot spaţiul cu localităţile citate pentru răspîndirea speciei Galanthus:
graecus, nu s-a semnalat prezenta speciei G. n.ival�.
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Arealele celor doi taxoni, luate în general, apar separate şi niciodată
plantele nu cresc împreună, ceea ce constituie argumentul fitogeografic
pentru separarea taxonilor.
CONTRIBUTIONS A LA CHOROLOGIE ET LA TAXONOMIE DE GALANTHUS
GRAECUS OR.PH., EN MOLDAVIE
Resume
L"arlicle signale la presence de l'espece Galanthus graecus Orph. dans plusieurs
stations de Moldavie region ou l'existence de cette plante n'etait pas encore connue.
On mentionne egalement quelques stations pour G . nivalis L., et une pour la variete
montanus (Schur) Rouy. La carte qui accompagne l'article comprend aussi les stations
de l'U.R.S.S. ou G. graecus este connu.
L'analyse morphologique comparee releve que la conformation de la gaine de la
feuille cxterieure du bulbe a un caractere distinctif.
On souligne d'autre-part la separation des aires des deux especes et le fait qu'elles
ne coexistent nulle part.
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CONSIDERAŢII GEOBOTANICE
ASUPRA PADURD BUCIUMENI - TECUCI
C; V. BARCA

Nota de faţă cuprinde unele consideraţii geobotanice asupra masivului
forestier Buciumeni-Tecuci.
Regiunea ceocetată face parte din Colinele Tutovei, fiind situată aproape de limita
dintn. Coline şi Cîmpia Română şi anume în centrul Piemontului Poiana Nicoreşti (10).
Aspectul general al regiunei este de platou, traversat de citeva văi, de la nord la
sud, ca Valea Runcului unită cu Valea Moţocului, ambele pornind din terasa înaltă a
Siretului ; Valea Buciumeni, orientată nord-sud, separînd pădurea cercetată în două
jumătăţi a\)roape egale ; Valea Stăninoasa, unită cu Stăninoasa Mică, afluientă la Ya- .
lea Tecucelului, toate cu originea în dealul Tecucelului.
!r.ălţimea maximă (286 m) se află în marginea vestică a platoului (Poiana), iar ce:t
mică (190 m) este în Valea Buciumeni. Suprafaţa masivului păduros este de peste
2000 ha.
Cercetările geologice şi geografice (10) arată că pădure:i Buciumeni este ins�alată
pe un teren, care are la bază depozite de nisipuri şi prundişuri levantine-cv.alernare,
pt!ste care se aşterne o pătură groasă de loes, cuprinzînd o serie de intercalaţii de soluri
roşii. Partea superioară a loesului este tranformată într-un strat subţire de podzol.

VEGETAŢIA
Din punct de vedere fit ogeografic, regiun�a cercetată se încadrează la
zona fores�:eră (6) şi anume la contactul dintre pădure şi silvostepă.
Arboretele componente ale pădurii sînt quercete şi făgete amestec:lte.
Sînt mai puţine cazuri de arborete în care predomină fagul ; de cele mai
multe ori el apare diseminat, fiind înlocuit de carpen sau tei, care formea
ză grupări aproape pure, reprezentînd stadii de degradare a unor făgete
pure sau în amestec, mai vechi. Quer.cetele amestecate se prezintă, fie sub
formă de gorunete, fie de stejărişe, ambele însoţite de carpen şi tei, într-un
grad mai mare sau mai mic. In multe sectoare, în urma defrişărilor rase,
s-au instalat cărpinişe, teişuri şi chiar plopişuri, aproape pure, sau ameste
cate cu diferite esenţe lemnoase, apărînd ca formatii secundare.
Strada Karl Marx

nr.

2

-
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CARACTERIZAREA ASOCIAŢIILOR

In urma analizei fitocenologice a vegetaţiei lemnoase din pădurea Buciumeni, s-au descris trei asociaţii,* încadrate în următorul cenosistem :
Clasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937.
Ord. Fagetalia silvaticae Pawl. 1928.
AL Carpinion betuli So6 1 962.
As. Carpino-Fagetum Paucă, 1 94 1 .
As. Querco robori-Carpinetum So6 e t P6cs, 1 931
As. Qu erco petreae-Carpinetum So6 e t Pocs, 1�57.
1 . Asociaţia Carpino-Fagetum Paucă 1 941 (făgeto-cărpinişe). Tab. I
După valoarea fitocenotică a asociaţiei se constată că 1 3 specii sînt ca
racteristice pentru asociaţie şi alianţă, 1 0 pentru ordin şi 1 6 pentru .clasă.
Asociaţia cuprinde arborete care reprezintă diferite stadii intermedia
re de evoluţie, apărute în urma defrişărilor făgetelor mixte. Prezenţa ur1or
exemplare de fag cu diametrul de 30-50 cm în cadrul acestor arborete.
demonstrează degradarea unor făgete mixte su o influenţa antropogenă,
instalîndu-se căirpinişe, teişuri şi chiar stejărişe.
a) Cărpinişele, sînt arborete foarte numeroase, care apar, fie curate„
fi asociate cu fag şi tei argintiu. Ele sînt cantonate mai ales în partea cen
trală şi sud-estieăJ a masivului păduros, precum şi pe versanţii tuturor văi
lor ce traverseavă masivul. In majoritatea lor, se află exemplare izolate de
fag, cu grosimi pînă la 50 cm. Arboretele sînt în diferite stadii, de la nuie
liş-păriş pînă la codrişor, cu consistenta de O, 7-0,8.
In etajul dominant
intră Carpinus betulus, Fagus silvatica şi mai rar Tilia cordata, iar în cel
dominat, Quercus petraea şi uneori Acer campestre. Stratul arbustiv este
slab dezvoltat, atît ca număr de specii cit şi cantitativ, format din CratcLe
gus monogyna , Corylus aveJJana, Cornus sanguinea şi mai rar Viburnum
lantana. Stratul ierbos este sărac, format din Euphorbia amygdaloides„

Geum urbanum, Asperula odorata, Orobus nigdr, Carex silvatica, Polygo
natum officinale.
b) Teişurile, sînt arborete mai puţin numeroase, în care predomină
Tilia tomentosa, în amestec cu Carpinus betulus şi uneori şi cu Tilix car
iata şi FagUiS silvatica. Ele sînt situate mai ales pe versanţii vestici ai văi

lor Stăminoasa şi Moţoc. Sînt relativ tin �re, în stadii de nuieliş sau păriş
;i mai rar de codrişor, cu consistentă de 0,6 pînă la 0,8. In stratul arbustiv
se întilnesc : Corylus avellana, Comus sanguinea şi mai rar Ligugtrum
!JUlgare. Stratul ierbos este format din : Asperula adorata, Carex silvatica,
Pulmonaria officinalis„ Dentaria bulbifera, Viola silvestris, ş.a.
c) Gorunetele, formează arborete aproape curate, din Qurcus petraea,
care par să facă tranziţia de la goruneto-cărpinişe la făgeto-c.ărpinişe. Ele
au o răspîndire mai mică, restrînse în Valea Runcului. Pe lingă Quarcus
oetraea, care apare de cele mai multe ori dominant, mai participă Fagus
rilvatica, Carpinus betulus şi Tilia cordata, formînd arborete în stadii de
păriş pînă la codru,
*

cu consistenţa de

0,5-0,7.

In subarboret apare

Cory-

Pentru idE'ntifico.rea asociaţiilor am primit sugestii din partea lui I. P o P (Cluj)„
căruia îi aelucem mulţumiri.
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�us avellana şi Cerasus avium, iar în stratul ierbos, Poa nemoralis, Orobus
-iiger, Carex silvatica, Pulmonaria officinalis, Viola silvestris, Convallaria
majalis.
2. Asociaţia Querco robori-Carpinetum So6 et P6cs 1 931 . (stejăriş-e-căr
'.Jinişe) Tab. II.
Arboretele clin această asociaţie sînt caracterizate prin prezenta unui
i.umăr de 7 specii caracteristice asociaţiei şi aliantei, 1 1 specii pentru ordin
şi 20 pentru clasă. Ele sînt r�pîndite mai ales pe versanţii văilor Moţoc şi
3tăninoasa, apăllind sporadic şi pe platouri. Quercus robur, apare, fie do
ninant, fie cam în aceeaşi proporţie cu Carpinus betulus, la care se mai
1daugă, sporadic, Tilia cordata, Acer campestre şi foarte rar Quercus pe
lunculiflora. Stadiul de dezvoltare este de păriş-codrişor, cu consistenta de
0,6-0,7. Subarboretul este format din Corylus avellana, uneori formind
grupări curate de alun, apoi, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea şi mai
rar Ligustrum vulgare şi Clematis viialba. Din stratul ierbos se citează. :
Poa nemoralis, Brachypodium silvaticum, Carex pilosa, Pulmonalria off1cinalis, Geum urbanum etc.
In cadrul acestei asociaţii apar şi unele stadii de evoluţie, ca urmare a
tăierilor rase ale gorunului, instalîndu-se în felul acesta, .cărpinişe şi tei
şuri aproape pure, în care stejarul apare răzleţ, cu grosimi variabile, intre
8,20-0,40 m.
a). Că'rpinişele, sînt arborete în număr mare, situate pe platouri şi pe
versanţi, în majoritatea lor în stadiul de păriş-codrişor, cu consistenta de
0,7-0,8. Pe lingă Carpinus betulus care este dominant, mai participă
Quercus robur, Tilia tomentosa, T. cordata şi mai rar Quercus petraea. In
subarboret se întilnesc : Cerasus avium, Corylus avellana, Crataegus mono
gyna, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, iar din stratul ierbos amintim:
Poa nemorali1S, Asperula adorata, Lathyrus vernus, Carex pilosa, Carex
silvatica.
b). Teişurile, forme�I arborete mai puţin numeroase, cu consistenţa
0,7-0,9, în stadiu de păriş, în care predomină Tilia tomentosa. Diseminat
mai participă : Carpinus betulus, Tilia cordata şi Acer campestre şi uneori
Populus tremula în cantitate mare. In subarboret se intilneşte Corylus ave
Hana şi mai puţin Crataegus monogyna, iar ca plante ierboase, amintim :
Poa nemoTCii/is, Brachypodium silvaticum, Carex silvatica, Pulmonaria offi
cinalis, Geum urbanum, ş.a.
3. Asociaţia Querco petraeae-Carpinetum So6 et P6cs 1 937. (goruneto
cărpinişe). Tab. III.
In cadrul acestei asociaţii s-a constatat că 9 specii sint .caracteristice
asociaţiei şi alianţei, 9 specii ordinului şi 29 clasei.
Asociaţia cuprinde cele mai multe arborete din întregul masiv pădu
ros, în care apar şi diferite stadii de evoluţie. Stadiile de dezvoltare sînt
de la păriş pînă la codru, cu consistenţa de 0,7-0,9. In urma procesului de
carpenizare s-a ajuns la situaţia clnd Carpinus betulus este predominant în
toate arboretele, la care pe lîngă Quercus petraea, mai participă Tilia cor
data şi mai puţin Q. robur, Fagus si/vatica, Tilia tomentosa, Acer campes
tre şi foarte rar Fraxinus ornus. Dintre arbuşti amintim : Corylus avellana,
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Viburnum 1.antana, Evonymus verhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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rucosa etc„ iar dintre ierboase : Poa nemoralis, Viola silvestris, Asarum eu
ropaeum, Brachypodium silvaticum. Orobus niger, Carex silvatica, Carex
piZ.Osa, Euphorbia amygdJaloides, Geum urbanum; Ranunculus auricomus,
Melica uniflotra, Vicia sepium etc.

!n cadrul asociaţiei se întîlnesc stadii de evoluţie în care predomină
teiul alb şi plopul tremurător, apărute ca o consecinţă/ a defrişărilor arbore
telor de gorun cu carpen, diin care au rămas ca mărturii exemplare bătrîne,
destul de rare.
a). Teişurile, apar ca arborete puţine, în stadiul de păriş-codrişor, cu
consistenţa 0,8, în .care predomină Tilia toment0isa, în amestec cu Carpinus

(

'
...

I
.
...

,

,_

_ _ _ .

-

betulus, Tilia cordata .şi mai puţin Fagus silvatica şi Acer campestre. Din
cadrul arbuştilor amintim : Cerasus avium, Corylus avellana, Ligustrum
vulgare, Viburnum lantana, i ar din pătura ierboasă : Poa nemoralis, Eu
phorbia amygdaloides, Pulmonaria officinalis, Brachypodium silvaticum,
Geum urbanum, Convallaria majalis, Scrophularia nodosa, Ranunculus
auricomus.
b). Plopişurile, formează arborete pe suprafeţe mici, în care domină
Populus tremula, însoţit de Carpinus betulus, Quercus petraea. Acer camhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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pestre şi mai puţin Quercus robu.r. Ca arbuşti se remar.că : Corylu.s avellana
şi Crataegus monogyna, iar din stratul ierbos amintim : Brachypodium sil

vaticum, Orobus niger, Poa nemoralis, Dentaria bulbifera, Geum urbanum,
Ajuga reptans, Plantago media, Campanula trachelium, Neotia nidus-avis,
Viola silvastris etc.
CONCLUZII

Masivul păduros Buciumeni-Tecuci face parte din zona forestieră! a
Colinelor Tutovei, la limita cu silvostepa Piemontului Nicoreşti. In cadrul
acestei păduri s-au descris 3 asociaţii : 1 . As. Carpino-Fagetum (fă_geto
cărpinişe), 2. As. Querco robori-Carpinetum (stejărişo-cărpinişe), 3. As.
Quarco petraeae-Carpinetum (goruneto-cărpinişe). Toate asociaţiile prezintă
stadii de evoluţie, apărute ca o consecinţă a defrişării fagului şi a querci
neelor.
Sub influienţa antropogenă au apărut microclimate noi, care au dus
la dezvoltarea masivăJ a cărpinişelor şi într-un _grad mai mic a teişurilor şi
plopişurilor.
CONSIDl:iRAT/ONS GEO-BOTANIQUES CONCERNANT LE MASSIF FORESTIER

DE BUCIUMENI - TECUCI
Resume
L'auteur distingue et etudie dans t"e massif 3 ass ociations a differents stades d"evo
lution :
1. Association Carpino-Fa.getum, avec : a ) carpinosum, b) tiliosum, c) quercosum.
2. Association Querco robori-Carpinetum, avec : a) tiliosu111 b) populetosum.
· 3. Association Querco robori-Carptnetum, avec : a) carpinosum, b) tiliosum.
Les stades d'evolution sont une consequence des defrichements massifs des hetraies
et des cheraies, ce qui a cree des conditions favorables au developpement des stades.
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As. Carpino-Fagetum

Paucl 1941
Clrpi

Stadiul
Valoarea
fitocenotici

Nr. releveului

Altitudinea în m.

Expoz iţia

lnclinarea în grade

Suprafaţa în mp.
Caract. As. şi
Al.

Carpinus betulus
Fagus sflvatica
CeTasus avium
Tilia cordata
Ligustrum vulgare
Quercus peitraea
Tilia tomentosa
Acer platanoides
Acer campestre

.
lnsoţitoare
.

Caract. Ord
Cls.

Populus tremula
Corvlus avellana
Camus sanguinea
Cornus mas

Caract. Al., Cls.
Caract. As., Ord.

Caract. Al., Cls.
Caract. Ord„ Cls.
Caract. Al„ Cls.
Caract. Al.
Caract. Ord.

Caract. Ord.

Clematis vitalba
Crataegus monogyna
Viburnum lantana
Staphyllea pinnata
Hedera helix
Stellaria holostea
Pulmonaria officinalis
Ranunculus ficaria
Brach11Podium sflvaticum
Poa nemoralis
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Care:r ptlosa

5
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Polygonatum officinalis
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Tabel nr. 1
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Nr. rel e ve ului

Caract. Cls.

Caract. Ord.
Caract. Al.
Insotitoare

„
•

•

Convallaria majalis
Ajuga reptans
Lathvrus vernus
Asperula adorata
Stellarfa media
Carm: divulsa
Origanum vulgare
Cerastium caespitosum
Orobus niger
Daucua carota
Prunella tndgaris
Veronica chamaed1'1/S
Dactulis glomerata
Lysimachia. nummulaTia
HtnJertcum perforatum.
Galium cruciata
CHnopodium vulgare
Lapsana communis
Charophyllum bulbuosum
Betonica officinalis
Ag,-j..\nonia eupatoria
Ajuga genevensis
Gcrlfum verum
Alltarla offl,cinalis
Pteridium aquUinum
Praacrrla

veaca
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As. Querco robori C i r p i

Stadiul
Valoarea

I

Nr. releveului

fitocenotici

Altitudinea în

m.

200

2
200

E

NE

Expoziţia

Incllnarea ln grade
Suprafaţa în mp.
Caract. As. şi Al.
Al.

�

I

5

200 iso

E

V
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4on 400

" :5

400 �oo

2.3

+ .3

+. 4

5

3 .4

Tilia cordata

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

Cerasus avium
LigustMLm vulgare
Evonymu1 europaea

Carpinus betulus
Quercus petraea

Caract. Ord

Acer platanotdes

Caract. Cls.

Qurcua f"Obuf"
Acer campeme
Populus tf"emula
Corylus avelluna
CT"ataegus monogyna
Cornus sanguinea
Clematis vitalba
Aeer tataricum
Viburnum lantana
Cornus mas
Prunus sptnosa
Sambucus ni{lf'a
Evonymus VeTT"Ucosa

+

+
+

Acer pseudoplatanus
Vtburnum opulus

Insotitoare

J
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+
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+
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+
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+
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+
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+

+

TUta tomentosa
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Caract. Ord

AspeT"Ula adorata

+

BT"ach11Podium silvaticum
Lath11rus vemus
CaT"e% rilvatica
Pulmonaria offfcinalis
Dentaria bulbifera
Asarum europaeum
Micelis mu„alu

+

+

+
+
+

1
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+
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Carptnetum So6 et P6cs
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C
4

2

Care:c pflosa
Geum urbanum
Poa memOTalis
Polygonatum officinale
Viola silvestris

+
+
+

Melica uniflOTa
Ranunculus auricom.us
Convallaria ma;alis
Moehringia trinermia

lnsotitoare

r p

I I 3I I I

N r . rele veului

Caract. Al.
Caract. Al., Cls.
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As. Querco petraea Stadiul
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sv
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Quercuş petraea
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5
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1

Nr. releveului
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m.

Expoziţia
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'Caraet. Al.
"
"

"

2'tH4 cordata

Caract. Ord.

Acer pseudoplatanus
FllgUS silvatie11
Quercus robur
Populus tremula
Crataegus mon.ogyna
Corylus avellana

·Caract. Cls.

·Caract. Al. Cls.
lnsotitoare
Caraet. Al.
Caract. Al. Cls.

Cornus sanguinea
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+
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1
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5
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"
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4

+
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CONTRIBUŢII LA FWRA MONTANA A JUDEŢULUI BACAU
D. MITITELU ŞI N. BARABAŞ

In nota de faţă prezentăm 75 specii de angiosperme identificate cu
Qcazia unor cercetari geobotanice in zona montana a Judeţului Bacău ; din
tre acestea 3 specii sînt noi în flora Moldovei, 35 de r.pecii sînt necitate de
pe teritoriul judeţului Bacău, iar restul sînt mai rar întîlnite. Considerăm
-că aceste indicaţii chorologice vor contribui la completarea cartării florei
Carpaţilor.
Cercetările noastre se referă la localizări din bazinul mijlociu al Tro
tuşului şi anume de pe versanţii şi văile : Bolovăniş•, Camenca, Asău, Ciu
gheş, Şuiţa, Ciobănuş afluienţi ai Trotuşului, Başca, Bărzăuţa şi Izvorul
Alb afiuienţi ai Uzului şi Oituzului. De asemeni am .cercetat vîrfurile Tăr
hăuşul (1662 m), Nemira (1 643 m), Şoiul (1565 m), cantonul Ocloş şi lacul
Bălătău.
Literatura de referinţă circumscrie numai teritoriul judeţului Bacău.
Speciile fără indicatori bibliografici sînt pentru prima oarăJ citate din j u
deţ.
Aconitum paniculatum Lam. : Valea Uzului (corn. Dărmăneşti).
Aconitum toxicum Rchb. : Ocloş, Valea Uzului {.corn. Dărmăneşti).
Agrostis canina L. : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Alyssum saxatile L. : v. Ciobănuş (corn. Goioasa), cantonul forestier Gura
Başca (corn. Dănnăneşti).
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich. : Tocila (10), v. Izvorul Alb (corn.
Dălrm.ăneşti).
Aposeris foetida (L.) Less : culmea Cheşcheşul {Tg. Ocna) { 1 2), v. Camenca
{corn. Brusturoasa).
Atragene alpina L ; Palanca p� pîr. Şanţului (corn. Palanca) (2) , v. Carnenca
{corn. Brusturoasa).
Avenastrum planiculme (Schrad.) Jess. : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Bupleurum diversifolium Roch. : Camenca {corn. Brusturoasa). Ocloş, Va
lea Uuzului (corn. Dărmăneşti).
Callitriche verna L. : Lacul Osoi (corn. Asău).
Campanula alpina Jacq. : Ocloş pe vîrful Megheş (corn Dărmăneşti).
.

Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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Campanul carpatica Jacq. : Băile Slănic ( 14), Valea Uzului (corn. Dărmă-

neşti).

Cardamine hirsuta L. : Băile Slănic (8), Fierăstrău O ituz (corn. Grozeş.ti).
Cardaminopsis halleri (L.) Hay. : Camenca (corn. Brusturoasa).
Carex brizoides Jusl. : Băile Slănic (14), v. Ciobănuş (corn. Goioasa).
Carex canescens L. : Muntele Nemira {15), Camenca (corn. Brusturoasa).
Carex flacca Schreb. : Fintînele (corn. Hemeiuşi) (8), Dărmăneşti (corn.
-

Dăirmăneşti).

Carex gracilis Curtis : Muntele Nemira (1 5), Camenca (corn. Brusturoasa).
Carex lepidocarpa Tausch : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Carex montana L. : Ghimeş pe muntele ::>uhar (corn. Ghimeş-Făget) (5),

Baraj (corn. Dărmăneşti).

Carex oederi Ehrh . : Valea Uzului (corn. Dărmăneşti}.
Care;v pi/ulifera L. : Baraj (corn. Dărmăneşti).
Carex spicata Huds . : Gherăieşti (Bacălll) (1 0), v. Ciugheş (corn. Palanca).
Carex transsilvanica Schur. : Dărmăneşti, Gura Bărzăuţei (.corn Dărmă-

neşti}.

Carex vesicaria L. : Muntele Nemira ( 1 5), Lacul BălătăJu (corn. Dărmăneştr,).
Chenepodium bonus-henricus L. : Slănic pe vîrful Şandru (8), Valea Uzu

lui (corn. Dărmăneşti).

Cirsium waldsteinii Rouy : Palanca (corn. Palanca) (2), Valea Uzului (com.

Dărmăneşti).

Cortusa matthioli L. : Muntele Şandru (1 2),

Gura Başca (corn.

Dărmă

neşti).

Cytisus leucotrichus Schur : Muntele Berzunţi (9), Muntele Nemira (15),
Gura Bărzăuţei (corn Dăn:măneşti).
Draba car�nthiaca Hoppe : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Dryas octopetala L. : Ocloş pe vîrful Megheş (corn. Dărmăneş·ti).
Euphorbia exigua L. : Tg. Ocna (4), Trotuş aproape de Asău (1), Valea Uzului (corn. Dărmăneşti).
Evonimus nana M. B. : Corbu la „Gyergyohollo" (Tg. Ocna) (14), Ocloş
(corn. Dărmăneşti).
Gagea arvenris (Pers.) Dumort. : Dărmăneşti (corn Dărmăneşti) .
Gentiana excisa Presl. : Muntele Nemira.
Gentiana pneumonanthe L. : Caraclău pe dealul Straja, (corn. Bîrsăneşti)
(2), Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Gentiana utriculosa L. : Ghimeş (corn. Ghimeş Făget) (14), Valea Uzului
.

-

(corn. Dărmăneşti).
Gentiana verna L. : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Geum montanum L. : munţii Oituzului, munţii Tarcăului (14), Camenca
(cortl. Brusturoasa).
Helleborus purpurascens W. et K. : Moineşti pe muntele Minteanu, Pa5ul
Ghimeş (14), Ocloş � vîrful Şoi �ii Megheş (corn. Dărmăneşti).
Juncus atratus Krock. : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Lathyrus latifolius L. : Fintînele şi Gherăieşti (10), Camenca (corn. Brus
turoasa).
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Lonicera nigra L. : Palanca pe pir. Şanţului (2), Camenca (corn. Brusturoasa).
Lonicera xylo.steum L. : Coml!ineşti, Pasul Oituz (14), muntele Nemira.
Lycopodium alpinum L. : Ocloş pe vîrful Megheş (corn. Dărmăneşti).
Menyanthes trifoliata L. : Muntele Nemira (1 5), Valea Uzului (corn. Dărmăneş.t i).
Orchis globosa L. : Ghimeş pe muntele Ţaca (corn. Ghimeş-Făget} (5), Oc
loş (corn. Dărmăneşti}.
Pedicularis comosa L. : Comăneşti (7), Culmea Berzunţi ( 13}, Ocloş (corn.
Dărmăneşti}.
Phyteuma orbiculare L. : Gura Başca (corn. Dărmăneşti}.
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. : Slatina (10), Slănic pe Pufu (1 1},
Baraj şi v. Izvorul Alb (corn. Dărmăneşti} .
Poa chaixi Vill. : munţii Slănicului (8}, Camenca (corn. Brusturoasa}.
Potentilla aurea L. : Ghimeş pe muntele Ţaca (.corn. Ghimeş-Făget} (5), Pa
Ianca (corn. Palanca} (2), Muntele Nemira (15), vîrful Şoi.
Potentilla tommassiniana F. Schultz. : Culmea Perchiu lingă oraşul Gh.
Gheorghiu-Dej ; necitată din flora Moldovei.
Ranunculus carpaticus Hers. : v. Ciobănuş (corn. Goioasa).
Ranunculus cassubicus L. : Cîmpeni-Moineşti (2), Gura Bărzăuţei (corn.
Dărmăneşti).
Reseda Juteola L. : Făget (corn. Ghimeş-Făget).
Rorippa pyrenaica (L.) Rchb : Camenca (corn. Brusturoasa).
Rumex iScutatus L. : Camenca (corn. Brusturoasa).
Saxifraga aizoon Jacq. : v. Ciobă111u ş (corn. Goioasa), Muntele Nernira (1 5),
Oclos. Valea Uzului (corn. Dărmăne�ti).
Saxifraga oppositifolia L. : Valea Uzului (corn. Dărmăneşti).
Sedum cepaea L. : Ocloş (corn. Dărmăneşti) ; necitată din flora Moldovei.
Sedum .fabaria Koch : Ocloş (corn. Dărmăneşti), v. Şulţa (corn. Coşnea).
Sempervivum ruthenicum (Koch) Schnittsp. et C. B. Lehm. : Valea Uzului
(corn. Dărmăneşti).
Senecio umbrosus W. et. K. : Caraclău pe Slatina şi Babaghicea (corn. Bîr
săneşti) (2), Slănic (4), v. Bolovăniş (corn. Ghirneş-Făegt) .
Soldanela major (Neilr.) Vierh. : Ghimeş-Ogranteto (corn. Ghimeş-Făget) (5),
Muntele Nernira (15), Gura Bărzăuţei (corn. Dărmăneşti).
Stellaria longifolia Milhlenb. : Camenca (corn. Brusturoasa), Gura Başca
(corn. Dărmăneşti) ; necitată din flora Moldovei.
Streptopus amplexifolius (L.) DC. : v. Ciobănuş (corn. Goioasa) .
Symphytum tuberosum L. : V. Izvorul Alb, Gura Bărzăuţei (corn. Dărmă
neşti).
Symphytum x ullepitschii Wettst. : Gura Bl!iJrzăuţei (corn. Dărmăne�U) ;
·

necitată din flora Moldovei.

Teucrium montanum L. : Caraclău pe Babaghicea (.com. Birsăneşti) (2) Cior
tea-Brătila (Tg. Ocna) (6), Poiana Uzului (corn. Dărnăneşti).
Thesium alpinum L. : Ghimeş pe Muntele Ţaca (5), Muntele Nemira (15).
Şandru (3), Ocloş (corn. Dărmăneşti).
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Trifolium dubium Sibth. : Hemeiuşi (10), Muntele Nemira (15), Camenca
(corn. Brusturoas:::i.) .
Utricularia vulgaris L. : Schineni (10), lacul Osoi (corn. Asău).
Vallisneria spiralis L. : lacul Osoi (corn. Asău).
Viola ambigua W. et. K. : Ocloş (corn. Dărmăneşti).
Viola biflora L. : munţii Oituzului pe Şandru Mare (14), Gura Baş.ca (com.
Dărmăneşti), Camenca (corn. Brusturoasa).
Materialul colectat se află în laboratorul Muzeului de Ştiinţele Naturii, Bacău
CONTRIB·UTION A LA FLORE MONTICOLE DU DISTRICT DE BACAU
Resume
On cite trois especes nouvelles pour le territoire de la Moldavie, 35 especes
nouvelles pour le district de Bac.ău et 37 especes rares dans la flore de Roumanie.
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•
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CERCETARI ASUPRA VEGETAŢIEI HALOFITE
DIN BAZINUL HAŞEULUI (JUD. BOTOŞANI)
GH. MIHAI

Vegetaţia halofită din Bazinul Başeului a fost foarte puţin studiată. De
aceea ne-am propus să cercetăm îndeaproape acest teritoriu din Moldova
cu scopul de a analiza şi a face cunoscut asociaţiile vegetale de sărături
răspîndite în regiunea respectivă.
CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICA A BAZINULUI BAŞEU
Teritoriul oc.upat de bazinul riului Başeu
R. S. România, în cuprinsul judeţului Botoşani.

este

s i tu a t

în part ea nord-estică a

Dm punct de vedere fizico-geografic el aparţine jumătt.ţii nordice a Cîmpiei Mol
dovei, cunoscută i.n l i terat ura de specialitate sub nu m ele de Cîmpi a Jijiei superioare
şi a i3aşeului (2, 14).
Acest bazin face parte din sistemul hidrografic al Prutului. mărginindu-se spre est
cu Bazinul Volovăţului, iar spre vest ş i 5Ud cu Bazinul Jijiei.

hegiunea de care ne ocupăm prE'zintă o structură geologică relativ simplă, carac
teristică pentru Platforma Moldoveneas că (1) , (14). In fundamentul său se găsesc for
maţ iun i vari ate• ca litologie şi virstă care nu apar Ia supr·afată d ecît in V.alea Prutului.
Başeu l şi afluenţii săi secţionează doar formaţiunile sarmaţiene (volhyniene) con
stituite, in general, din argile nisipoase, cu alternanţe de nisipuri, marne, orizonturi
subţiri de gresii, sau chiar prundişuri şi conglomerate.
D i n punct de vedere geomorfologic. teritoriul studiat aparţine Cîmpiei Moldovei,
caracterizată printr-un relief larg vălurat, cu interfluvii colinare, deluroase, sau sub
formă de mici platouri joase, a căror altitudine se repetă pe suprafeţe destul de întinse

In ceea ce priveşte clima, B az i nu l Başeului prezintă aceleaşi caracteristici clima
tice ca şi întreaga parte de nord a Cimpiei Moldovei (8, 14). El aparţine sectorului cu
clima continentală din ţinutul deluros, stepic, al Jij iei şi se caracterizează prin tempe
ratu n medii anuale în jur de 8°,3 (-4°,4 în ianuarie şi + 1 9°,7 în iulie). Canti tatea de
precipitaţii oscilează în jur de 500 mm anual.
Printre alte tipuri azonale de soluri d i n acest bazin (12) se numără şi cele salifere,
pe care se dezvoltă vegetaţia de sărături. Solurile salifere sint răspindite ini zona de
şes a Başeului şi pe suprafeţe mici în zona versanţilor.

(2, 14).

Strada Karl Marx nr. 2

-
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GH. MIHAI
METODA DE CERCETARE A VEGETAŢIEI

Vegetaţia halofilă din această regiune a fost studiată in cadrul temei „Flora şi
vegetaţia din Bazinul Başeului", timp de mai mulţi ani (1962-1967), efectuîndu-se
deplasări pe teren în toate sezoanele de vegetaţie ale anului.
Pentru stabilirea asociaţiilor s-a luat în considerare prezenţa mai mult sau mai
puţin apreciabilă a speciilor caracteristice sau de recunoaştere pentru asociaţii, alianţă,
ocdin şi clasă. In acest scop s-au folosit diferite lucrări de vegetaţie, elaborate de
diverşi autori ca : A l. B o r z a (3, 4, 5) ; B r. B l a n q u e t (6, 7) ;H. E 1 1 e n b e r g (9,
10) ; A. S c a m o n i (18) ; R. S o 6 (20) ; R. T ii x en (23), etc.
ln r idicările geobotanice s-au folosit coeficienţii scării de + şi 1-5 pentru Abun
denţă + Dominanţă, dup ă scara lui J. B r a u n B l a n q u e t, iar cu a doua cifră s-a
notaL frecvenţa sau prezenţa locală.
Pentru identificarea asociaţiilor halofite s-au efectuat releveuri pe suprafeţe în
general de 10 pînă la 50 m� şi numai în cazuri mai rare pe suprafeţe mai mari.
In scopul delimitării fitocenozelor, m-am folosit pe lingă datele expuse în harta
solurilor, alcătuită de Comitetul geologic ( 1 2) şi de unele analiz.e de probe de sol, luate
din regiunea respectivă şi care au fost analizate la laboratorul D.R.I.F.O.T. Iaşi 1.
Stabilfrea elementelor fitogeografice s-a făcut după W. G a j e w s k y ( 1 1) ; I. M a
t h e ( 1 94(} -HJ.t l ) : R. S o 6 (20) şi alţii iar pentru formele biologice am folosit sistemul
Raunk iarr
B r a u n B 1 a n q u e t (1951) .
-

CLASIFICAREA ASOCIAŢIILOR HALOFIJE

Cls. Puccinellio - Salicornietea Ţopa 1939
Ord. Puccinellietalia 806 1940
Al. Puccinellion distantis Knapp 1 948
1. As. Puccineliietum distantis Knapp 1948
2. As. Camphorosmetum annuae (Rapaics 1 9 1 6) So6 1 933
şi subas. Artemisietosum So6 1947
Al. Cyperio - Spergularion Slavnic 1 948
3. As. Heleochloetum schoenoidis Ţopa 1 939
Al. Juncion gerardi Wendelbg. 1943
4. As. Juncetum g€lrardi (Wenzl. 1 934) Wendelbg. (1943) 1950.
Vegetaţia sărMurilor este alcătiuită din pajişti halofile, răspîndite pe
suprafeţe mici, plane, în lungul văilor şi mai rareori se găseşte sub formă
de ochiuri sărăturoase pe coastele dealurilor. Sărăturile din această regiune
sînt asemănătoare cu cele din restul Moldovei şi în general cu terenurile
sărăturoase, continentale din întreaga ţară, fiind caracterizate prin soluri
cu carbonaţi şi cloruri sau sulfaţi ş i cloruri,
Cele mai mari suprafeţe de sărături se întîlnesc în apropiere de loca
lităţile Havîrna, Mihălăşeni şi Ştefăneşti.
Dintre asociaţiile halofit1e cele mai răspîndite pe acest teritoriu sînt
oele de Puccinellia distans, Camphorosma annua, Juncus gerardi şi foarte
rar se instalează Heleochloa schoenoidis.
ln .comparaţie cu celelalte categorii de pajişti, valoarea economicii a
celor halofile este destul de mică.
1. Aducem şi .pe această cale mulţumiri tov. ing. pedolog E. Răileanu cace ne-a
ajutat în analiza solurilor.
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Flora şi vegetaţia halofilă din multe părţi ale ţărri i noastre a fost bine
studiată de către : E. Ţ o p a (24, 25) ; I. T o d o r (22) ; C. P. P o p e s c u
( 1 6) ; I. Ş e r b ăl n e s c u ( 1 9), etc.
Din Bazinul Başeului E. Ţ o p a (24, 25) aminteşte de sărăturile din
împrejurimile comunei Havîrna de unde citează unele plante halaiile, iar
M. R ă v ăl r u ţ ş i c o 1 a b o r a t o r i (17) semnalează asociaţia Puccinellie
tum d�stantis în vecinătatea satelor Păun şi Năistase.
în continuare sînt descrise asociaţiile halofile identificate în acest
bazin.
1. As. Pu.ccinellietum distantis Knapp 1 948
Este cea mai reprezentativă asociaţie halofilă din această regiune ocu
pînd suprafeţe mai întinse pe Valea Başeului între Ştefăneşti şi Murguţa
(tabelul 1 re!. 1-6) Mihălăşeni (rel. 8, 9) Havîrna (rel. 13-1 5). Pe porţiuni
mai mici de teren se întîlneşte şi pe văile afluente Başeului - Podriga
(rel. 1 1), Sîrbi (rel. 1 0), Havîrna (Valea Havîrnei - rel. 1 2) şi o găsim de
asemenea în jurul unor bălti de la Moara Jorii (pe dealul către Pădureni rel. 7). Terenurile pe care se dezvoltă asemenea asociaţie sînt uneori inun
date temporar, mai ales în timpul primă;verii. Pajiştile de Puccineilia dis
tans prosperă mai bine pe suprafeţe de teren mai slab sărăturate, avind
maximum de dezvoltare spre sfîrşitul lunii mai şi începutul lunii iunie.
Plantele caracteristice asociaţiei sînt Puccinellia distans şi Sperguluria
salina. Prima specie alcătuieş·l e fondul principal al asociaţiei, formînd stra
tul principal al cărui înălţime variază între 1 5-50 cm. Dintre cenozele ha
l ofile Puccinellietum dislantis constituie pajişt ile cele mai valoroase din
punct de vedere f.urajer. în structura asociaţiei pe lîngă plantele caracteris
tice alianţei (Comphorosma annua, Myosurus minimus), ordinului sau cla
sei, mai i nt ră un număr important de specii însoţitoare, unele dintre aces
tea avînd .calităţi furajere. Dintre caracteristicile ordinului, Aster tripoliu m
formează cîteodată faciesuri distincte (rel. 1 4 1 5). Se constat11 de asemenea
prezenţa unor specii ruderale, răspîndite cu deosebire către periferia aso
ciaţiei.

11.9%

C.o.
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Fig. 1 - Spectrul forisiic (a.) şi spectrd biuformelor (b.) al as.

Pucc i11e//ietum distant îs
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Tabelul nr. 1

F. b. E. f.

H
Th

Altitudinea·m s.m.
Acoperirea generală în %
I Suprafaţa releveului în m2
Numărul releveului

CARACT. ASOCIAŢIEI
Ct
Puccinellia distans
Cosm Spergularfa salina

70
60
50
1

70
70
50
2

70
60
80
3

3.:l

3.3

2.3

-

-

-

70
95

100

100

4

5

70
90
100
6

5.5

4. 5

3.5

-

-

-

70
80

4.4
-

150
80
40
7

80
85
100
8

80
70
1 00
9

3.5
-

3.Ş
-

120
95
25
10

100
95
40

11

70
50
12

4.5
-

5.5

3.4

-

+

1 30

120
95
30
13

1 20
95
40
14

3.5
1.3

4.5

120
90
50 K
15

4.5

V

CARACT. ALIANŢEI

Th
Th

p

Camphorosma annua

+

Cp

Myosurus minimus

+

Th

Eua
Eua
Eua
Eua

Matricaria chamom illa

+

-

-

-

-

-

1.5

-

-

-

-

-

-

Aster trtpolittm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

2.4

Juncus gerardi

-

-

-

-

-

-

+

Lepidium latifolium

-

-

-

-

-

-

Eua

Trifolium fragiferum

-

-

-

-

-

-

-

+

H
G

p

CARACT. CLASEI
Statice gmelini

M

Podospermum oa.111Um

H

Ct

PZantago tenuiflora

End

Plantago schwarzenb:.:rgiana

1.2

CARACT. ORDINULUI

G
G

H

H

Th

Ch

,Io;

-

--

1.1

-

-

1.2

1 .2

-

-

+

+
1.1

1 .1

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Artemtsia maritima ssp. salina -

1.2

-

-

-

-

-

-

-

+

. .1

+

15
.

+

-

-

H

Cosm Polygonum aviculare
Eua Lepidium ruderale
Eua Taraxacum officinale

1.1

1.+
+

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-·

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INSOŢITOARE

Th
Th

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1.2

1.2

1.1

-

-

-

-

-

1.3

-

-

-

1.2

1 .2

-

1 .1

-

1.3
-

-

2.5

-
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-

-

-

-

-

I

l

li

li

I

+
+
+
1 .5

-

-

-

1 .4

-

-

-

-

-

li

II
II

H
H
Th

G
G
G

H

Cosm Plantaoo

Eua
Eua
B
Eua

majM

-

-

Inu.la brltannica
Ranunculus sardous

+
+

Rarippa kerneri

-

Alopecurus pratensis

Cp

-

Poa pratensis

-

Eua

Agropyrum repens
Bolboschoenus marltimus

H

Cosm
Cosm
Eua
Eua

Th
Th
Th

Eua
Cp
Eua

HH
HH
HH

Phragmites communis
L11copus europaeus

-

-

-

Rume.x crispus
Xanthtum strumarium
Atrlple.x ha.stata
Matrlcarla inodora

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1
+
+

-

-

-

-

+
+

-

+
1.1

-

1.1
+
+
1.1

�

-

t

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.I -

-

-

-

-

-

-

-

1.5

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+
+

-

-

-

+

-

+

+

1.2

+

-

-

-

-

1.2

1 .2

+

+

+

-

-

-

li
II

I

l

+

-

+

-

-

-

-

---

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+
+
+

+
+

-

-

+

1.3
1.2

+

Specii notate într-un singur releveu : Th Cosm Stellaria media + (1 ) ; Th Ct Sium latifolium + (3) ; Th Eua Bi+ ( 1 4) ; H E Rorlppa silvestris + (14) ; H E Lotus cornicula!us + (14) ; H Eua Althaea officinalis +

(14) ; H E Trifolium h11bTidum + (15) ; HH Eua Stum lancifolium + (10) ; Th F;ua Chenopodium glaucum
Sonchus arvensis + ( 1 2) ; G Eua Juncus compressus + ( 1 3) ; Bryophyta : Phascum acaulon + (1),
dens tripartita
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+ (12) ; G Eua

Tabelul-

F. b. E. f.

Th

p

H

Ct

Th
G
H

Eua
Eua
Ct

Ch
G
Th
Th
Th
H
Th

E

H
Th

Eua
Eua
Eua

H
G
Th
Th

M

p
Ct
Ct
p
Cosm

Cp

Eua
Eua

Asoclatia
Altitudinea m.s.m.
Expoziţie
Inclinare in°
Acoperirea generală %
Suprafaţa releveului în m3
Numărul releveului
CARACT. ASOCIAŢIEI
Camphorosma annua
CARACT. ALIANŢEI

PuccineUia distans

CARACT. ORDINULUI

Matricaria chamomi!la

Juncus gerardi
Tarazacum besarabtcum
CARACT. CLASEI
Arlembia maritima ssp. salina

Podospermum canum

Suaeda maritima
Petrorimonia triandra
Plantaao tenuiflora
Statice am.elini
Spergula.ria salina
INSOŢITOARE
Pla.ntago lanceolata
Lepidium ruderale
'l'arazacum otticinale
Poa pratenris
Matricaria inodora
Madicago lupulina

70
Plan

Cam phorns melum a n n u a c>
150
70
70
1 60

130
NE
2
30
10
7

140
sv
3
40
9
8

145
s
15
50
12
10

135
sv
2
80
10
9

Plan

75
9
1

60
12
2

70
10
3

2.2

2.3

;j,3

4.5

3.5

-

-

-

-

-

1.1

1.2

l.l

+

1.4

-

-

1.5

-

-

1.1

1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

2.4

+

1.1

-

-

1.4

-

-

-

-

1.1
1.+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

70
8
5

-

---

1.3

1.1

9
4

-

-

-

1 . :ţ

90

-

Plan

+

1.+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

2.5

-

3.5
1.1

3.5
1.1.

1.1
+.1

3. 5
+

-

-

-

-

-

-

-

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ .1
+
+

-

-

-

-

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

Iii

m

r
I
I
III
H
I
I
I
I

+

-

-

1.5

-

-

I

-

·

-

2

Subas. artemisietosum
160
s
3-4
60
9
6

Plan

Plan

nr.

-

-

Specii notate într-un singur releveu : Th Cosm P•>fvgon.um avlcu/are 1 . 1 . (1) : H
AOTO'PlfTUm cristatum + (6) ; H Eua lnuta briia nnica + (6) ; H E l . otium pere nne · t
H Mp Ertl1lgium camp es tre + ( 1 0) ; H Cosm A11dropogon /schaemum + ( 1 0).

-

-

+

+

-

-

-

-

1.2
1.1

-

-

-

-

-

+

-

+

II
I
I
I
I
I

Eua AchiHea setacea + (6) ; G Ct
(10) ; H E Lotus corniculcitus + (lu) ;
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ln condiţiile de creştere a procentului de săruri în sol se observă că
această asociaţie evoluează treptat către Camphorosmetum annuae.
Componenţa floristică se caracterizează printr-un amestec de diverse
specii, legate de diferite condiţii ecologice ; unele provenind din paji�ti xe
rofile, iar altele din asociaţiile palustre. Acest lucru se oglindeşte bine în
spectrul elementelor fitogeografice, dintre care numai plantele eurasiatice
(47,6 % ) sînt mai numeroase ; o importanţă oarecum mai mare o au spe
ciile cosmopolite (14,20/o), europene (11 ,9%), restul elementielor floristice continentale (70/o), circumpolare (70/o), pontice (4,70/o), endemice (2,3°/o), sub
mediteranene (2,30/o) şi balcanice (2,3 % ) au număr mic de specii (fig. 1, a).
Intre formele biologice, un rol mai însemnat îl au terofitele (35, 70/o)
şi hemicriptofitele (33,30/o). Se evidenţiază apoi geofitele (19 % ), după care
urmează! hidrohelofitele (9,5 % ), iar chamefitele (2,30/o), cuprind o singură
specie (fig. 1 , b).
2. As. Camphorosmetum annuae (Rapaics 1916) Soo 1 933.
Se instalează prin sărături cu salinitate mai ridicată, alcătuind în tim
pul verii o vegetaţie pitică cu aspect cenuşiu, roşietic.
în regiunea cercetată de noi apare mai mult fragmentar. Camphoros
ma annua acopere în general sărăturile de pe suprafeţele plane din lungul
văilor, iar prin ochiurile săJrăturoase din cuprinsul fîneţelor sau pajiştilor
pe dealuri, vegetează mai bine Artemisia maritima ssp. salina„ cosntituind
subas. artemisietosum (tabelul nr. 2, rel. 6-10).
Pe teritoriul studiat această fitocenoză este răspîndită pe şesul Başeu
lui, la vest de Ştefăneşti (rel. 1-3), în fînaţul sitiuat la sud de iazul Negreni
(rel. 4), pe izlazul Tătărăşeni, la nord de Negreni (rel. 5, 6), prin sărăturile
din jurul Săvenilor (rel. 6-8) şi la Havîrna, pe Valea Havîrnei (rel. 10).
Planta caracteristică pentru această asociaţie este Camphorosma an
nua. Dintre caracteristicile alianţei, ordinului sau clasei şi care sint mai
frecvente, amintim pe Matrica ria chamomilla, Taraxacum besarabicum,
Statice gmelini ş·i Podospermum canum.
Speciile însoţitoare sau accidentale sint puţine la număr. In structura
floristică mai intră şi alte plante sporadice sau cu totul intîmplătoare, loca
lizate la marginea sărăturilor şi care au fost cuprinse într-un singur rele
veu (Polygonum aviculare, Inula britannica, Andropogon ischaemum, etc.).
Dintre formele biologice predomină hemicriptofitele (42,30/o) şi tero
fitele (38,4 % ) - Geofitele sint reprezentate prin patru specii (1 5,30/o) iar
chamefitele prin una singură (3,80/o).
Spectrul elementelor floristice se prezintă după cum urmează : Eua
34,6% ; Ct 19 % ; Cosm 1 1 ,50/o ; E 1 1,5 % ; P. 1 1 ,5% M (submediteranene)
3,8% ; Mp 3,80/o ; Cp 3,8 % .
Din analiza chimică şi granulometrică (tabelul nr. 3) a probei de sol
luată1 din sărăturile de pe pajiştea satului .Tătărăşeni (nu departe de Negre
ni), se constată că asemenea soluri au un pH alcalin, sint foarte bogate in
carbonaţi şi foarte sărace în humus şi săruri de N şi P ; forte bogate in K,
slab sărăturate în cloruri şi sulfaţi. Textura este Iuto-nisipoasă.
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3. As. Heleochloetum schoenoidis Ţopa 1939.
Pe malurile Başeului, în apropiere de şoseaua din direcţia Ştefăneşti
Stînca, pe porţiuni mici (25-30 m2> cu înclinare între 2-4° se află pilcuri
mici de Heleochloetum schoenoidis (tabelul nr. 4). Găsindu-se în apropie
rea cursului apei, aceste suprafeţe sînt inundate primăvara sau chiar în
restul perioadei de vegetaţie în timpul anilor ploioşi- Heleochloa schoenoi
dis se dezvoltă bine după retragerea apelor, în ochiuri mlăştinoase, sără
turoase, mai t]îrziu în timpul căldurilor mari se usucă! şi chiar dispare, fiind
înlocuită de unele specii ruderale printre care mai ales Polygonum avi
culare.
Planta specifică acestei asociaţii este Heleochloa schoenoidis. In număr
mai mare se găsesc speciile caracteristice alianţei şi ordinului. Dintre care
mai 'frecvente sînt Spergularia salina, Pu�cinellia distans şi Matricaria
chamomilla, etc.
Compoziţia floristică a acestui pilc se prezintă în felul următor.
Tabelul

F.b.

E.f.

Altitudinea m.s.m.
Expoziţie
înclinare în o
Acoperirea generală în O/o
Suprafaţa releveului în m2
Numărul releveului

85
N
3-4
80
8
1

CARACT. ASOCIAŢIEI

Th
ri

Eua

Heleochloa schoenoidis

65
N
2-3
60
8
2

4.4

2.3

+
+

+
+

+
+

1. +
+

+

CARACT. ALIANŢEI

Th

Crypsis aculeata
Ct
Cosm Spergularia salina

H
Th

Ct
Eua

Puccinellia distans
MatricaTia chamomma

Th

Ct

Plantago tenuiflora

1.1

ÎNSOŢITOARE

1.2

CARACT. ORDINULUI

CARACT. CLASEI

H
Th

B
Rorippa ke rneri
Cosm Polygonum aviculare

+
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4. As. Juncetum gerardi (Wenzl. 1934) Wendelbg. (1943) 1 950.
Juncus ge ro.rdi formează asociaţie pe suprafeţe mici de teren în locuri

mlăştinoase, slab săirăturate, cu umiditate ridicată. O găsim mai adesea
sub formă de pilcuri mici în jurul izvoarelor de suprafaţă (răspîndite pe
coastele dealurilor) sau ca fişii înguste în lungul şuviţelor de apă care pro
vin din aceste izvoare, de asemenea în locuri depresionare din ,cuprinsul
pajiştilor de luncă şi mai rareori în apropierea pîraielor. De cele mai multe
ori se învecinează cu Caricetum vulpinae, Bolboschoenetum maritimi, Alo
pecuretum pratensis şi uneori cu Caricetum acutiformis-ripariae.
Tabelul nr. 5

F.b.

E.f.

Altltudinea m.s.m.
Acoperirea generală în%
Suprafaţa releveului în m2
Numărul releveului

70
90
10
1

100
100
25
2

1 10
90
20
4

100
90
16
3

CARACT. ASOCIAŢIEI

G

Eua

Juncus gerardi

4.4

4.4

5.5

1.3

1.5

1.1
1.5
+
1.3
1.2
1.3

1 .2

4.5

CARACT. ORD. ŞI CLASEI

H Ct

Trifolium fragiferum
Puccinellia distans

H Eua
H Eua
H Cosm
G Eua
H Cosm
H Eua
H Eua

Care:r vulpina
Tara:racum officinale
Plantago major
Juncus compressus
Alopacurus geniculatus
Trifolium repens
Raniµnculus repens

H

Eua

lNSOŢITOARE
+

1.1

1.1
1.3
+
1.1
1.1
-.

+

V

!I
I

1.3

+

K

HI

iII
II

II
n

I

II

Specii notate într-un singur releveu : H E Trifolium hybridum 1 . +{l) ;
Th E Ranunculus sardoUiS + (1) ; HH Cosm Phragmites communis 1 . 1 (3) ;
HH E Schoenoplectus tabernaemontani + (3) ; G Cosm Heleocharis palus
tris 1.2 (4).
Asemenea ochiuri de vegetaţie, datorită faptului că umiditatea se men
ţine şi în timpul căldurilor mari de vară, au o culoare verde închis şi con
rastează puternic cu peisajul cenuşiu, monoton al suprafeţelor întinse de
pajişti xerofile, arse complet în această perioadăt.
In bazinul Başeului pilcuri de Juncetum gerardi s-au identificat la
Ştefăneşti, pe şesul Başeului către Murguţa (tabelul nr. 5, rel. 1), pe Valea
Bodesei, lingă satul cu acelaşi nume (sub forma unei fîşii de aproximativ
200-300 m lungime - rel. 2), pe coasta dealului, la est de Podriga (rel. 3)
şi în partea de vest a satului Drăguşeni (rel. 4).
Ac�astă asociaţie este .caracterizată de Juncus qerardi. Dintre plantele
specifice ordinului sau clasei se găsesc numai Puccinellia distans şi Trifo
lium fragi/erum.

Numărul speciilor însoţitoare este mai mare,
provenind din asociaţiile palustre.

majoritatea dintre ele
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în condiţii de salinitate mai mică, evoluează către Bolboschoenetum

maritimi sau Caricetum vulpinae.

Dintre elementele fitPgeografice, primul loc îl deţin eurasiaticele
(46, 60/o), urmează apoi cosmopolitele (26,6 % ), europenele (200/o), iar cele
continentale (6,60/o) cuprind o singură• specie (fig. 2 a).
Hemicriptofitele (600/o) sînt dominante şi 'în această fitocenoză, lăsînd
mult în urmă geofitele (200/o), hidrohelofitele (1 3,30/o) şi terofitele (6,6 % )
(fig. 2, b).
Analizînd succesiunea asociaţiilor halofile s-a constatat că acestea în
locuiesc rogozişurile (As. Bolboschoenetum maritimi).
!n ceea ce priveşte succesiunea v�getaţiei (tabelul nr. 6) se constată
că asociaţia de mlaştină - Bolboschoenetum maritimi So6 (1 945), 1 947,

,

E

Fig. 2

-

CI

t'tJsm.

1-/.

f!J

c

h'fl.

Spectrul floristic (a) şi spectrul bioformelor (b)
al

as.

Juncetum gerardi

care se dezvoltă, pe terenuri slab sărăturate, este înlocuită uşor de asocia
ţiile halofile. In funcţie de umiditatea şi salinitatea solului - as. Bolbos
choenetum maritimi trece fie spre asociaţia de pipirig (Juncetum ge1rardi)
şi apoi către Puccinellietum distantis sau este înlocuită; direct de către as.
de Puccinellia distans. Pe suprafeţele de teren mai puternic sărăturate as.
Puccineltietum distantis este înlocuită de Comphorosmetum annuae. Spre
Puccinellietum distantis evoluează! de asemenea asociaţi a pioneră Heleo
chlăetum schoenoidis.
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TABELUL Nr. 6
Schema succesiunii asociaţiilor halofite din Bazinul Başeului

Camphorosmetum annuae
t

I

Puccinellietum distantis
t

+---

Heleochloetum schoenoidis

I

J uncetum gerardi

î

Bolboschoenetum maritimi
RECHERCHES SUR LA V EGJ;;'l'ATION HALOPHYTE DU BASSIN
DE LA RIVIJ!:RE BAŞEU (ROUMANIE)

Resume
L.:: s recherches entreprises dans le bassin de la riviere Başeu (Depart. de Botoşani)
-ont permis d'identifier les 4 associations halophytes suivantes : Puccinellietum dis
tantis Knapp 1948 , Camphorosmetum annuae (Rapaics 19 16) So6 1933 avec la sou
sassocialion cntemisietosum So6 1 947, Heleoc h lo e t um schoenoidis, Ţopa 1939 et Jun
cetum gerardi ( Wenzl. 1 934). Wendclbg. ( 1 943) 1 950.

En conclusion l'auteur fait quelques considerations sur la succession des associa
tions vegetales halophytes.
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141 - 144

I

CONTRIBUŢII LA FLORA BAZINULUI INFERIOR
AL RIULUI BISTRIŢA (JUDEŢUL BACAU)
C. BlRJOVEANU şi TATIANA FRAŢILESCU-ŞESAN

Cu ocazia cercetărilor botani� efectuate în judeţul Bacău în anii
1967, 1 968 şi 1969 am recoltat un bogat mate1ial de Angiosperme, din
care un număr de 1 8 specii ne-au atras în mod deosebi� atenţi.a.
Dintre acestea, 2 forme sînt noi pentru literatura floristică a Moldo
vei, 3 specii s'înt rar întîlnite în această1 provincie, iar 1 4 specii sînt noi sau
rare pentru flora bazinului rîului Bistriţa şi a judeţului Bacău.
Menţionăm că în text speciile fără indici bibliografici sînt noi pentru
literatlll"a floristică a bazinului rîului Bistriţa, cit şi pentru teritoriul ju
deţului Bacău, cele cu indici bibliografici fiind rar întilnite în acest
ţinut }.
1. Dipsacus pilosus L. Verşeşti pe pîrîul Turlui (corn. Sănduleni) (1),
pîrîul Trebeş la Valea Budului (corn. Mărgineni)·
2. Epilobium adnatum Gris. Schineni (5), Valea Bistriţei la Bacău.
3. Erysimum pannonicum Cr. Caraclău (1), Hemeiuş (corn. Hemeiuş),
Stejaru (corn. Scorţeni) şi Mărgineni (corn. Mărgineni).
4. Euphorbia villosa W. et K. Pădurea Seaca (corn. Mărgineni) (5),
Gherăieşti (Bacău).
5. Gentiana ciliata L . Luncani (5), Stejaru (corn. Scorţeni), Mileştii
de Sus (corn. Parincea).
6. Hepatica transsilvanica Fuss f .Zeucantha (Kărp.) A. Nyar. Formă
rar răspîndită în ţară (12), nouă pentru flora Moldovei, am recoltat-o
lingă satul Stejaru (corn. Scorţeni). Endemism R.S.R. (fig. 1).
7. Hepatica transsilvanica Fuss f. obtusata (Kărp.) Borza. Formă
nouă pentru flora Moldovei. Am recoltat-o din Pădurea Trebeş (corn.
Mărgineni). Endemism R.S.R. (fig. 2).
.

") Pentru concursul dat în alcătuirea acestei note, inclusiv
verificarea unor
taxoni, exprimam mulţumirile noastre prof. dr. doc. Tr. I. Ş t e t u r e a c şi cerce
tătorului dr. Gh. D i h o r u (Bucureşti).

Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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8. Melampyrum barbatum W. et K. Specie rară în flora Moldovei,
este citată în literatură de la Hadîmbu, Mironeasa, Mogoşeşti, Iaşi {1 0), şi
Chişcăreni pe Dl. Zugravi (8). Se mai găseşte la Fîntînele (corn. Hemeiuş)
şi Mărgineni (corn. Mărgineni).
9. Nasturtium officinale R. Br. Specie rară în Moldova, cunoscută de
la CeahlălU (3), Ciric - Iaşi (2), Vatra Dornei (7), şi Izvoare-Dumbrava
(9). Am recoltat·-o de la Nicolae Bălcescu (corn. Nicolae Bălcescu) şi Buda
(corn. Blăgeşti).
10. Phi!omis pungens Willd. Mărgineni (corn. Mărgineni), Fîntînele
(corn. Hemeiuş).
1 1 . Phlomis tuberosa L. Mărgineni (corn. Mărgineni), Fîntînele (corn.
Hemeiuş).
12. Roriprxz pyrenaica (L.) Rchb. Cunoscută în Moldova de la Mes
teacăn, Valea Putnei lingă Vatra Dornei (12) şi Camenca-Brusturoasa
(6), am găsit-o şi la Stejaru (corn. Scorţeni).
13. Symphytum tuberosum L. Izvorul Alb, Gura Bărză1uţei (corn.
Dărmăneşti) (6), Valea Budului şi Trebeş (corn. Mărgineni).
Menţinăm şi urmăJtoarele specii comune, mai puţin întîlnite sau
necitate cu staţiuni în Flora R.S.R. : Euphorbia agraria M. B., Mărgineni,
Euphorbia sequie ri.ana Neck. , Valea Bistriţei la Buda şi la Stejaru, Myo
sotis caespitosa K. F. Schultz., Buda şi Nicolae Bălcescu, Sisymbrium
officinale (L.) Scop., Buda, Veronica jacquinii Baumg., Fîntînele, Vicia
villosa Roth., Fînt'Înele şi Gherăieşti.
CONTRIBUTIONS

A LA FLORE DU BASSIN INF�RIEUR DE LA
RIVIERE DE BISTRIŢA

R esume
Dans celte note on cite 18 especes, dont 2 fonnes sont nouvelles pour la litte
rature floristique de la Moldavie, 3 especes sont rarement rencontrees dans cette
province et 14 especes sont nouvelles ou rares pour la flore du bassin inferieur de
la riviere de Bistriţa et du departament de Bacău.
·
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Fig. 1 - Hepatica transsilvanica
Fuss f. leucantha (Kârp.) A. Nyar .

Fig. 2 - Hepatica transsilvanica
Fuss f. obtusata (Kârp.) Borza.
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-

Hepatica transsilvanica Fuss f. typica (Kârp.)
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145 - 150

I

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ITONIDIDELOR
GALICOLE (DIPTERA ITONIDIDAE)
DIN CARPAŢII ORIENTALI
PETRE NEACŞU

Date asupra itonididelor galicole (Diptera ltonididae) din zona sub
carpatică şi montană a Carpaţilor Orientali, aparţinînd judeţelor Bacău,
Neamţ şi Suceava au mai fost menţionate în unele lucrări de Cecidologie
ale lui I. B o r c e a şi M. G h i u ţ ă [ 2, 3, 7). Speciile indicate în pre
zenta notă au fost ,colectate în primăvara anului 1 968 din împrejurimile
municipiului Bacău şi din deplasarea organizată de Muzeul de Ştiinţele
Naturii Bacău, în judeţele Neamţ şi Suceava. Observaţiile s-au
făl:ut 'În următoarele localităţi : Bicaz, Schitul Durău - Pirîul
Martin, Broşteni-Pîriul Neagra, Tîrgul Neamţ-cabana Oglinzi {jud.
Neamţ) şi Zugreni-Valea Bistriţei, Pîriul Colbu, Vatra Dornei, Poiana
Stampei, Podul Coşnei, Valea Putnei, Codrul secular Slătioara, Mestecăniş,
împrejurimile oraşr..ilui Fălticeni (jud. Suceava).
Majoritatea speciilor intilnite sînt semnalate pentru prima oară în
aceste locuri, iar 6 dintre ele sint noi pentru fauna ţării noastre. La fiecare
specie se indică planta gazdă, frecvenţa, abundenţa şi localitatea unde a
fost găsită. La formele noi pentru ţară sînt prezentate şi unele caractere
ale larvelor şi galelor.
1 . Macrodiplosis dryobia F. Lw. : Quercus sp. Frecvenţa şi abundenţa
foarte reduse. (lmprejurimile municipiului Bacău - 1 6 .V. 1 968). Gala aces
tei specii a mai fost semnalată şi descrisă în această zonă de
I B o r c e a (4).
2. Macrodiplosis volvens Kffr. : Quercus sp. Frecvenţa şi abundenţa
foarte reduse. (Imprej urimile municipiului Bacău - 1 6.V. 1 968).
3. Ametrodiplosis auripes (F. Lw.). Insecti3. se dezvoltă1 în stadiul larvar
în gale sferice. brun-negricioase de 3-4 mm diametru, pe rădăcinile de
Galium mollugo L. (fig 1 a). ln fiecare gală se întilneşte o singură larvă albă
de 2-2, 1 0 mm lungime.
Strada Karl Marx nr. 2

-
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Spatula sternală de 1 1 4- 1 1 8 microni lungime, este puternic decupată ante
rior (fig. 2 a). Frecvenţa şi abundenţa foarte reduse (Podul Coşnei
-

20.V.1 968).

Insecta este nou citată în R. S. România.

I.
Gaie de ltonididae : a) A auripes, b) J. vacciniorum, c) D.
daphnes, d) D. harrisoni, e) D. tetensi, f) D. tympani (origimal).

Fig.

-

4. Contarinia acerpLicans (Kffr . ) : Acer platanoides L. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. (Codrul secular Slătioara
22.V.1 968).
5. Contarinia anthObia (F. Lw.). : Crataegus monogyna J acq . L. Frec
venţa şi abundenţa reduse. (Imprejurimile Mun. Bacău
1 5.V.1 968).
-

-
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6. Contarinia carpini.
Bacău - 1 6.V. 1 968).

:
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Kffr. : Carpinus betulus L. (împrejurimile Mun.

7 . Syndip�osis petioli (Kffr.) : Populus tremula L . Frecvenţa ş i abun
denţa moderate - (Bicaz - 1 7.X.1 968).
8. Atylodiplosis rumicis H. Lw. : Rumex sp. Frecvenţa şi abundenţa
foarte reduse (Tîrgul Neamţ - Cabana Oglinzi - 29. V. 1 968).
9. Cystiphora sonchi (Fr. Lw.) : Sonchus s p. Frecv�nţa ş·i abundenţa
moderate (Bicaz - 1 7.V.1 968). Gala a mai fost descrisăJ şi semnalată în
această zonă de I. B o r c e a (2).
1 0. Cystiphora talraxaci (Kffr.) : Taraxacum officinale Web. Frecvenţa
şi abundenţa foarte reduse (Vatra Dornei - 1 9.V.1 968).

Spatulă sternală : a) A. auripes, b) J.
vacciniorum, c) D. d a phnes, d ) D. harrisoni, e) D.
tetensi, f) D. tympani (original )

Fig. 2.

-

1 1 . Mikomyia coryli (Kffr.) : Corylus avellana L. Frecvenţa şi abun
denţa reduse (Bicaz - 1 7.V.1 968) .
12. Physemocecis ( ? ) hartigi (Lieb.) : Tilia sp. Frecvenţa şi abundenţa
moderate (Tg. Neamţ-Cabana Oglinzi - 24.V. 1 968) . Gala a mai fost des
crisă şi semnalată în această zonă de I. B o r c e a (2).
13. Bayeria capitigena (Br.) : Euphorbia cyparis.sias L. Frecvenţa şi
abundenţa foarte reduse. (împrejurimile Munic. Bacău - 1 6 . V. 1 968).
Gala a mai fost descrisă şi semna1atl9. în această zonă de I. B o r c e a (2).
14. Wachtliella rosarum (Hardy.) : Rosa alpina L. Frecvenţa şi abun
denţa foarte reduse (Bicaz - 1 7.V. 1 968). Gala a mai fost descrisă în această
zonă: de I. B o r c e a (2).
1 5. Jaapiella jaapiana (Rilbs.) : Medicago lupulina L. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. (împrejurimile Munic. Bacău - 1 7.V. 1 968). http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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1 6. Jaapiella loticola (Rilbs.) : LotUJs corniculatus L. Frecvenţa şi abun
denţa moderate (Poiana Stampei - 20.V.1 968).
1 7 . Jaapiella vacciniorum (Kffr.) : Larvele de culoare roşie se dezvoltă
în gale ce apar prin modificarea frunzelor lăstarilor terminali de Vaccinium
myrtillus L. şi V. vitis-ideae L. fig. 1 b). In fiecare gală se găsesc mai
multe larve de 2,60-2,65 mm lungime. Spatula sternală (fig. 2 b are lun
gimea de 1 55-158 microni. Frecvenţa şi abundenţa moderate. (Codrul se
cular Slătioara- 20.V. 1 968 şi Mestecăniş - 21.V.1 968).
Insecta nou citată în R. S. România.

18. Jaapiella veronicae (Vall.) : Veronica chamaedrys L. Frecvenţa şi
abundenţa mari. (Bacău - 1 6.V.1 968, în apropiere de Fălticeni-23.V.1 968,
in apropiere de Tg. Neamţ-Rîul Moldova 24.V.1968). Gala a mai fost des
crisă; şi semnalată în această zonă de I. B o r c e a (2).
1 9. Rhabdophaga heteorabia (H. Lw.) : Sali:r alba L. Frecvenţa şi abun
denţa mari (Broşteni-pîriul Neagra - 1 8.V.1968, Zugreni - 1 8.V. 1 968).
20. Rhabdophaga rosaria (H. Lw.) : Salix sp. Frecvenţa şi abundenţa
foarte reduse (FăJlticend-lingă riul Moldova - 23.V.1968). Gala a mai fost
descrisă în judeţul Bacău de M. G h i u ţ ă (7).
21. Rhabdophaga terminalis (H. Lw.) : Salix alba L. Frecvenţa şi abun
denţa moderate (Broşteni-Piriul Neagra
1 8.V.1968 şi în apropiere de
Fălticeni-rîul Moldova, 23.V. 1 968). Gala a mai fost semnalată în această
zonă de M. G h i u ţ ăl (7).
22. Dasyneura ca.psulae (Kffr.) : Euphorbia cyparissias L. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. (Bicaz - 1 7 .V.1 968).
23. Dasyneura daphnes (Kffr.) : Larvele se dezvoltă în frunzele lăsta
rilor terminali de Daphne mezet-eum L. (fig. 1 c.). Frunzele atacare se în
groaşă bazal şi se alipesc intre ele. In gala astfel constituită trăiesc mai
multe larve roşii-portocalii, cilindrice, de 2,57-260 mm lungime. Spatula
sternală are lungimea de 1 63-1 67 microni şi partea anterioară puţin decu
pată (fig. 2 c.). Frecvenţa şi abundenţa foarte reduse. (Codrul secular Slă
tioara - 22.V. 1968). Insecta .iou citată in R. S. România.
24. Dasyneura glechomae (Kffr.) : Giechoma hederacea L. Frecvenţa ş.i
abundenţa reduse. (Tg. Neamţ-cabana Oglinzi - 24.V.1968).
25. Dasyneura harrisoni (Bagnall). Larvele se dezvoltă izolat în gale de
consistenţă lemnoasă pe .care insecta le produce pe frunzele de Filipendula
hexapetala L. (fig. 1 d). Ele se localizează deobicei în jurul nervurei princi
pale. Lungimea larvelor este de 2,20-2,25 mm, iar spatula sternală de
1 22-1 24 microni (fig. 2 d). Frecvenţa şi abundenţa moderate (Bicaz 1 7.V.1968 şi Schitul Durău - 1 8.V.1968).
-

26. Dasyneura kieffsriana (Rilbs.) : Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop. Frecvenţa şi abundenţa reduse (Valea Putnei - 21.V.1968).
27. Dcisyneura serotina Wtz. : Hypericum perforatum L. Frecvenţa şi
abundenţa moderate (Bicaz - 1 7.V.1 968).
28. Dasyneura sisymbrii (Schrank) : Rorippa silvestris (L.) Bess . Frec
venţa şi abundenţa reduse. (Făltiiceni lingă rîul Moldova - 23.V. 1 968).
Insecta nou citată în R. S. România.
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29. Dasyneura similis (F. Lw.) : Veronica beccabunga L. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. (Fălticeni, lingă riul Moldova - 23.V. 1 968).
30. Dasyneura tetensi (Rilbs.) : Larvele de culoare albă au lungimea de
2,30-2,35 mm, iar spatula sternală de 1 42-145 microni (fig. 2 e). Ele se loca
lizează pe partea superioară a frunzelor de Ribes grossularia L. Regiunea
atacată se pliază şi se îngroaşă (fig. 1 e). Metamorfoza în sol. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. (Podul Coşnei
20.V.1 968).
-

Insecta nou citată în R. S. România.

31. Dasyneura tiliamvolvens (Rilbs.) : Tilia sp. Frecvenţa şi abundenţa
reduse. (Tg. Neamţ - Cabana Oglinzi, 24.V.1 968).
32. Dasyneura trifolii F. Lw. : Trifolium montanum L., T. repens L.
Frecvenţa şi abundenţa reduse. (Bicaz - 1 7 .V.1968 şi Vatra Dornei
1 9.V.1 968). Gala a mai fost descrisă şi semnalată în jud. Bacău şi Neamţ
de I. B o r c e a (2, 3).
33. Dasyneura tympani (Kffr.) Larvele de culoare albă se dezvoltă
izolat în gale pe frunzele de Acer campestre L. (fig. 1 f).
Locul atacat se decolorează şi se usucă, după ce larva îl părăseşte.
Lungimea spatulei sternale de 1 30 microni (fig. 2 f). Frecvenţa şi abundenţa
moderate (Bacău
1 6.V.1 968 şi Codrul secular Slătioara - 22.V.1 968).
-

-

Insecta nou citată in R. S. România.

34. Dasyneu1ra urticae (Perris) : Urtica dioica L. Frecvenţa şi abundenţa
moderate. (Fălticeni - lingă riul Moldova, 23.V.1 968). Gala a mai fost des
crisei şi semnalată în jud. Bacău de I. B o r c e a (2).
35. Dasyneura viciae Kffr. : Vicia sp. Frecvenţa şi abundenţa reduse.
(Bicaz - 1 7.V. 1 968 şi Podul Coşnei
22.V.1 968).
36. Mikiola fagi (Htg.) : Fagus silvatica L. Frecvenţa şi abundenţa
moderate. (Codrul secular Slătioara
22.V. 1 968) .
-

-

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES ITONIDIDES GALLICOLES
(DIPTERA-ITONIDIDAE) DE CARPATES ORIENTALIS

Resume

L'article decrit 36 especes d' ltonidides gallicoles (Diptera - Itonididae) provenant
de la zone souscar.palique et mont,a gneuse des Carpates O r·i en t al es (d istrincts de Bacău,
Neamţ, Suceava).
Quelques unes de especes mentionnes sont signatees pour la premiere fois dans.
cette region du pays ; six especes sont nouvelles pour la faune de Roumanie.

BIBLIOGRAFIE

Contribution d l'extension des zoocecidies de Roumanie. Bui.
Grăd. Bot. Muz. Bot. Univ. Cluj. Vol XIX, n. 1-2, p. 5 8-64.
2. BORCEA I., 1912, Zoocecidii din Rom4nia. Acad. Rom. Publ. fond. V. Adamachi,
t. V, n. 29, p. 113-241.
3. BORCEA I„ 1914. Zoocecidies de Roumanie. Ann. se. Univ. Jassy, t. 7, p. 327-359.
4. BORZA AL„ GHIUTA M„ 1938, Contribuţii la studiul şi răspîndirea cecidiiloT dtn
România. Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot. Univ. Cluj, voi. XVIII, n. 1-4 p. 78
1. BAUDIS ED„ 1939,

-

82.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1 50

PETRE NEACŞU

5 . BORZA AL., GHIUTA M., 1 944, .Schedae ad cecidolhecam romanicam
6.
7.

8.
9.

lO.
11.

l:?.

a

Museo Bo

tanico Universitatis Clausiensis editam. Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot. Umv.
Cluj, Vol. XXIV, n. 1-2, p. 1-23.
BUHR H., 1 964, Beslimmungstabellen der Gallen I Zoo-und Phytocecidien / an
Pfanzen Mittel - und Nordeuropas. Band I u. II Jena.
GHIUTA M . 1942, Beitrage zur Kenntnis und Verbreitung der Cecidien in Ruma-
niein IV, Pflanzengallen aus der Moldau, Ann. se. Univ. Jassy Sec. se. Nat,
vol. XXVII, fasc. 2, p. 544-554.
GHIUTA M., 1945, Contribuţii la studiul şi răspîndirea cecidiilor din Romdnia.
Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot. Univ. Cluj, vol. 25, p. 227-248.
HOUARD C . 1908 - 1909, Les zoocecidies des plantes d'Europe et du Bassin de la
Mediteranee. Tom 1-2, Libr. Sci. A. Herman. Paris.
IONESCU A. M., ROMAN T. N., 1966, Contribuţii noi la studiul zooceci.diilor din
R.P.R. An. Univ. C. I. Parhon, n. 1 1 , p: 1 6 1 1 731 Buc.
IONESCU A. M., 1961, Noi contribuţii la studiul zooceci.diilor din R.P.R., An. Univ.
C. I. Parhon, m. 28, anul X, p. 1 17-126 Buc.
NEACŞU P., 1966, Specii de itonidide (Diptera - Nematocera) noi pentru fauna
I<. S. România. St. şi cerc. Bio!. seria Zoologie, T.om 1 8 , n. 2, p. 1 09-1 1 2,
.

.

-

Buc.
1 3. ROBSAAMEN E., HEDICKE H., 1926-1938, Die Zoocecidien durch Tiere erzeucte
Pflanzengallen Deutschland unde Bewohner Stuttgart.
14. SKUHRAVA M., SKUHRAVY V., 1963, Gallmilcken und ihre Gallen auf Wild
pflanzen. A. Ziemsen Verla:g. Wittenberg Lutherstadt.

Facultatea de Biologie,
lndependenţei 91-95

Universitatea

Bucureşti,

Splaiu'.

Primii :

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

23.1.1 969

MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII BACAU

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

1969

I

1 5 1 - 156

I

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FORMICIDELOR
(FAM. FORMICIDAE) DIN CARPAŢII ORIENTALI
F. ClRDEJ, F. BULIMAR şi T. BO rŞTEANU

Fauna Carpaţilor Orientali, munţi care se întind de la graniţa nord
vestică a ţării şi pînă în Valea Prahovei, este repartizată după relieful,
vegetaţia şi clima acestora. Aceşti factori au favorizat adaptarea, răspîndi
rea şi menţinerea multor grupe de animale în aceşti munţi, printre care şi
a formicidelor.
Fauna mirmecologică a regiunii studiate are două origini : unele specii
provin din regiuni cu climăJ caldă şi temperată, iar altele, din regiuni cu
climă rece şi foarte rece.
In scopul de a cunoaşte răspîndirea furnicilor în cadrul terenului stu
diat, ţinînd seama şi de originea lor, au fost cercetate mai multe masive
muntoase, cu înălţimi diferite, văi, cit şi biotopuri cu totul specifice : ma
sivul Rodnei, Rarău-Giumalău, Ceahlău, Valea Sucevei, Moldovei, Trotu
şului şi tinovul Poiana Stampei.
Am grupat speciile după originea lor şi am indicat pentru fiecare aria
de răspîndire în general, cit şi în cadrul munţilor studiaţi.
I. SPECII CU PROVENIENŢA DIN REGIUNILE CU CLIMĂ CALDA
ŞI TEMPERATA.

La această categorie sînt atribuite speciile genurilor : Camponatus,
Lasius, Tetramorium, Stenamma, Aphenogaster, Leptothorax şi Prenolepis.
Genul Camponotus este foarte bogat în specii, majoritatea se găsesc
în regiunile calde, dintre care 24 specii în Africa.
In Carpaţii Orientali au fost semnalate 4 specii, dintre care mai bine·
s-au adaptat două.
1 . Camponotus ligniperda Latr.
Specia este răspîndită1 în întreaga Europă centrală în nord pînă în Sue
dia, nordul şi estul Siberiei, pînă în nordul Asiei. In sudul Europei se înt"îlStrada Karl Marx nr. 2

-
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neşte în munţi, în Italia nordică, Balcani, Crimeea. Aria de răspîndire se
întinde în aproape toată regiunea palearctică.
A fost citat din ţara noastră de la Breazu [ 2 ], iar din Carpaţii Orien
tali, de la Cheile Bicazului, Pîngăraţi f 2 ], Vatra Dornei [ 4 ] şi Poiana
Stampei f 5 l
2. Camponotus herculeanus L.
Ocupă acelaşi areal ca şi C. ligniperda Latr. Işi face cuiburile în lemn,
pe cînd primul şi le face sub pietre.
In Carpaţii Orientali a fost semnalată de la Cheile Bicazului, Pîngăraţi,
Rarău [ 2 ] şi Vatra Dornei [ 4 ] .
3. Camponotus vagus Scop.
Comun în regiunea mediteraneană. In Europa sudică este rălspîndit de
la Pirinei pînă în Asia Mică. Limita nordică este Polonia, Cehoslovacia,
Ucraina subcarpatică, sudul Finlandei. In Alpi urcă pînă la 800 m. Predomină în sudul regiunii palearctice.
In Carpaţii Orientali a fost semnalat de la Rarău [ 2 ] şi Mestecăniş [ 4 ) .
4. Camponotus aetiops var. marginata Latr.
Este o specie sud-europeană. Ajunge în Est pînă1 în Caucaz şi Asia
Mică ; în Nord pînă în Cehoslovacia şi centrul Germaniei. Predomină în su
dul regiunii palearctice.
A fost citat din ţara noastră de la Bîrnova [ 2, 4 ], iar din Carpaţii Orien
tali de la Bicaz [ 4 ) .
Originea speciilor genului Lasius este din regiunile c u climă caldă şi
temperată, cu toate căi în prezent este răspîndit în toată regiunea pa
learctică.
5 Lasius fw�iginosus La tr.
Aria de răspîndire se întinde pe aproape toată regiunea palearctică.
In N-V se întîlneşte pînă în Anglia, Finlanda ; în Sud, în ţările meditera
niene, pînă in Caucaz ; în Es1l pînă în Siberia, China, Japonia.
A fost citat din ţară din Transilvania [ 9 ], de la Filaret [ 6 ), Iaşi, Cuza
Vodă [ 3 ), Bîrnova [ 4 ), iar din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei-
Căsoi şi Pilugani [ 5 ] .
6 . Lasius niger L.
Este o specie palearctică!. Se întinde peste toată Europa, Africa de
nord, Siberia, Turkestan, China, Japonia.
A fost citată din ţară din Transilvania [ 9 ) , de la Comana [ 6 ) Iaşi,
Cuza-Vodă, Bîrnova, Breazu, Nicolina [ 3 ), Valea lui David [ 4 ], iar din Car
paţii Orientali, de la Poiana Stampei-Căsoi [5] .
7. Lasius alienus Forest.
Specia are aceeaşi arie de răspîndire ca şi L. niger L., cu deosebirea
că în Europa nordică este mai puţin frecventă.
Din ţară, a fost citată din Transilvania [ 9 ], de la Repedea, Bîrnova [ 3 ],
Valea lui David [4] , iar din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei
Pilugani [ 5 ) .
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8. Lasius .flavus r'abr.
Are o arie de răspîndire puţin mai mică decît a lui L. niger L. Este
cunoscut în Europa centrală1, Asia Mică, pînă în Siberia. Ocupă deci o mare
parte din regiunea palearctică.
A fost citat din ţară de la Tuşnad, Haţeg, Munţii Bihorului [ 9 ), Bă
neasa [ 6 ], Bîrnova, Breazu, Ciric, Bilca [ 3 ], Negreşti [ 4 ], iar din Carpaţii
Orientali de la Poiana Stampei [ 5 ].
9. Lasius emarginatus Oliv.
Este răspîndit în Europa Centrală, pînă în Transcaucazia, fiind mai
frecvent în Sud decit în Nord.
Din ţara noastră a fost citat de la Tuşnad, Oraviţa [ 9 ], Iaşi, Bîrnova
[ 3 ], Breazu [ 4 ], iar din Carpaţii Orientali de la Bicaz [ 3 ], Poiana
Stampei [ 5 ] .
1 0. Lasius umbratus Nyl.
Aria de răspîndire se întinde pe o mare parte a regiunii palearctice.
Se găseşte în toată Europa centrală şi nordică, ţkile mediteraniene, Sibe
ria, Asia Centrală, pînă în Japonia.
Specia a fost citată din ţara noastră de la Bîrnova, Breazu [ 3, 4 ], iar
din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei [ 3 ] .
1 1 . Tetramorium caespitum L.
Este răspîndită în Europa sudică şi centrală, însă sporadic.
A fost ,citatăl din ţară din Transilvania [ 9 ], Valea Prahovei şi Valea
Motrului [ 7 ], Dobrogea [ 1 1 ], Negreşti, Bîrnova [ 4 ], iar din Carpaţii Orien
tali, de pe valea Trotuşului [10] şi Poiana Cîrnului [4] .
1 2. Stenamma westwoodi West.
Se cunosc aproximativ 12 specii ale genului Stenamma, cele mai multe
fiind răspîndite în Africa de nord, de unde se deduce şi originea ei sudică.
Specia este răspîndită în Europa sudică şi centrală.
A fost citat din ţara noastră de la Băile Herculane [ 9 ], Brateş, Valea
lui David [ 4 ], iar din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei [ 5 ] .
1 3. Aphenogaster subterranea Latr.
Preferă zonele călduroase, fiind răspîndită mai mult în regiunea medi
teraneană. Se gălseşte în Europa sudică şi centrală, pînă în Caucaz şi Asia
Mică.
Din ţară, a fost .citată de la Oraviţa [ 9 ], Valea Motrului [ 7 ], iar din
Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei, Căsoi [ 4, 5 ].
1 4 . Leptothorax nylanderi Foerster.
Specia este răspîndită în Europa vestică, estică şi centrală, pînă în
Caucaz.
A fost citată din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei [ 5 ] .
15. Prenolepis imparis var. niteTM Mayr.
Este răspîndit din vestul Mă1riî Negre şi Asia Mică pînă în Italia. In
Nord, în Ucraina, Cehoslovacia.
Din ţara noastră a fost citat de la Tuşnad [ 9 ], iar din Carpaţii Orien
tali, de la Cheile Bicazului [ 4 ].
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II. SPECII CU PROVENIENŢA DIN REGIUNILE CU CLIMA RECE

La această categorie aparţin speciile eurasiatice, regiune care cores
punde ,cu ţinuturile reci şi joase ale vastelor cimpii ale Asiei Centrale şi
ale Rusiei, cit şi speciile boreo-alpine.
Astfel, putem enumera genurile : Myrmica, Myrmecina, Formica.
Genul Myrmica este răspîndit în toată Europa, cîteva specii sînt ho
larctice, fiind comune atît în Europa, cit şi în America.
16. Myrmica laevinodis Nyl.
Specia este comună în Europa, afară de regiunea mediteraneană. In
Pirinei urcă pînă la 1300 m., iar în Alpi pînă la 1400 m. Este .cunoscută şi
în Asia Centrală, Japonia şi America de Nord . Deci este o specie holarc
ticăr
A fost citată din ţară din Transilvania ( 9 ], Valea Prahovei, Valea Mo
trului [ 8 ], Negreşti, Vicovul de Sus, Ciric [ 4 ], iar din Carpaţii Orientali,
de pe Valea Trotuşului ( 1 0 ] şi Poiana Stampei-Căsoi ( 3 ].
1 7 . Myrmica sulcinodis Nyl.
Este o specie palearctică, fiind răspîndită din Norvegia pînă în Europa
·centrală şi vestică, în munţii Alpi, Apenini, în Est pînă în Siberia.
A fost citată din ţara noastră de la Birnova [ 4 ], iar din Carpaţii
·Orientali, de pe Valea Trotuşului [ 1 0 ] .
1 8 . Myrmica. rugulosa Nyl.
Este o specie palearctică, comună1 în Europa, din sudul Suediei, Eu
ropa centrală, vestică şi estică pînă în Siberia, Transcaucazia. In Alpi, urcă
pînă la 1200 m.
Din ţara noastră a fost citiată de pe Valea Prahovei [7] , Dobrogea [ 1 1 ] ,
iar din Carpaţii Orientali, de p e Ceahlău [ 4 ] .
1 9. Myrmica scabrinodis Nyl.
Specia îşi întinde aria de răspîndire din Norvegia şi Finlanda pînă în
Europa centrală, munţii Alpi, munţii Dalmaţiei, iar în Est pînăl în Asia
Centrală şi Siberia.
A fost citată din ţara noastră de pe Valea Prahovei ( 7 ], Dobrogea ( 1 1 ],
iar din Carpaţii Orientali, de pe Ceahlău [ 4] şi Poiana Stampei [ 5 ] .
20. Myrmica rubida Latr.
Este răspîndită în Europa sudică, pînă în Marea Caspică şi Asia Mică,
în Est pînă în Siberia. In munţi urcă pînă1 la 2000 m.
A fost citată de la Piatra Neamţ [ 4 ], iar din Carpaţii Orientali, de la
Poiana Teiului [ 4 ].
21. Myrmica ruginodis Nyl.
Aria de răspîndire este asemănătoare ca la M. laevinodis Nyl. în pădu
rile de conifere poate ajunge pină la 1 400-1600 m.
Din Carpaţii Orientali, a fost citată de la Poiana Stampei [ 5 ].
22. Myrmecina graminicola Latr.
Este răspîndită în Europa centrală şi sudică pînăJ în Asia Mică, în
Africa de nord ; în Nord, pînă în Suedia, Germania, Elveţia. La munte
urcă1 pînă la 1 .200 m. Are multe varietăţi în America de Nord şi Japonia.
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A fost citată din ţară de pe Valea Motrului [ 7 ], iar din Carpaţii Orien
tali, de la Cheile Bicazului [ 4 ] şi Poiana Stampei-Căsoi [ 5 ] .
Majoritatea speciilor genului Formica sînt holarctice, întîlnindu-se în
regiunile reci şi temperate ale emisferei nordice. Speciile de provenienţă
horea-alpină se întîlnesc în munţii Europei, la înălţimi mai mari, iar cele
de origine eurasiatică, în Europa sudică, neatingînd înălţimi de peste
1 300 m.
23. Formica sanguinea LatrEste o specie holarctică, eurasiatică, fiind cunoscută în toată Europa,
afară de regiunea mediteraneană ; Asia, America de Nord.
Din ţara noastră a fost citată din Transilvania [ 9 ], Valea Prahovei [ 7 ] ,
iar din Carpaţii Orientali de la Poiana Stampei [ 4 ].
24. Formica rufa L.
Este o specie palearctică, comună! aproape în toată Europa, din Spa
nia şi Italia de nord, pînă în Scandinavia, Norvegia, Asia, pînă în Siberia,
Ussuri, Kamciatka şi Sahalin. în Alpi, urcă pînă la 2200 m.
In Carpaţii Orientali se întîlneşte în păduri de conifere, păduri ames
tecate, în locuri umede şi umbroase.
25. Formica rufa var. pratensis Betzius.
In acelaşi areal ca şi Formica rufa L. Se întîlneşte în special în păduri
de conifere.
A fost citată din Transilvania [ 9 ] , Repedea, Negreşti. Piatra Neamţ
f 4 ], Poiana Stampei.
26. Formica truncorum Fabr.
Este o specie palearctică, fiind răspîndită în toată Europa, în N pînăi
în Laponia, în E pînă în Siberia, Japonia.
A fost citată din ţara noastră de pe Valea Prahovei [ 7 ], Bîrnova [ 4 ],
iar din Carpaţii Orientali, de pe Valea Trotuşului [ I O ] , Poiana Stam
pei [ 5 ].
27. Formica fusca LEste o specie holarctică ; se intîlneşte în Anglia, în Europa, la sud în
regiuni muntoase, în nord pînă în Norvegia, în est pînă în Asia nordică şi
centrală, Sahalin. In America de Nord de la Alasca, pînă în Carolina.
Este citat13. la noi din jurul Bucureştiului [6] Tuşnad [9] , Valea Praho
vei [ 7 ], Dobrogea [ 1 1 ]. Piatra Neamţ [ 4 ], iar din Carpaţii Orientali, de p e
Valea Trotuşului [ 1 0 ], Bicaz [ 4 ], Poiana Stampei [ 5 ].
28. Formica gagates Latr.
Este răispîndită în Europa sudică, Asia Mică, Transcaucazia.
La noi în ţară a fost citată de la Orliga [ 6 ], Baziaş [ 9 ] , Valea Praho
vei şi Valea Motrului [ 7 ], Dobrogea [ 1 1 ], Breazu, Bîrnova, Brateş [ 4 ],
iar din Carpaţii Orientali, de la Poiana Stampei-Căsoi [ 5 ] .
2 9 . Formica cinerea Mayr.
Este răspîndită în Europa sudică şi centrală, Asia Centrală, Transcau
cazia, Japonia. Apare şi-n Europa nordică, sporadic. A fost citată în ţara
noastră din Transilvania şi Banat [ 9 ], Valea Prahovei [ 7 ], Dobrogea [ 1 1 ],
iar din Carpaţii Orientali, de pe Valea Trotuşului [ IO ] , Ceahlău, Rarău
[ 4 ], Poiana Stampei [ 5 ] .
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30. Formica execta Nyl.
Este o specie palearctică� răspîndită în Europa centrală şi nordică, în
Nord pînă în Laponia, în Vest pînă în Anglia, în Sud pînă în Alpi, în Est
pînă în Siberia, Altai, Ussuri.
In Carpaţii Orientali a fost citată de la Poiana Stampei-Căsoi [ 5 ] .
31. Formica irufibarbis Fabr.
Este răspindită în regiuni temperate ; în Europa nordică pînă în Scan
dinavia ; în Asia.
In Carpaţii Orientali a fost citată de la Poiana Stampei [ 5 ] .
CONTRIBUTIONS

A L'�TUDE DES FORMICIDES (Fam. FORMICIDAE)
DES CARPHATES ORIENTALFS

Resumi

Les auteurs citent 3 1 especes de F o T m i c i d a e des Carpathes Orientales qu'il.s
-groupent selon leur origine, en indiquant pour chaque espece l'aire de repartition en
general, ainsi que dans Ies montagnes etudiees.
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FAMILIA SCHRECKENSTEINIIDAE IN FAUNA ROMANIEI
(LEPIDOPTERA)
ION NEMEŞ

·
In fauna Republicii Socialiste România, familia Schreckensteiniidae
este reprezentati pînă în prezent prin 3 specii aparţinînd la două genuri :
Pancalia S t e p h e n s, 1 829 şi Stathmopoda S t a i n t o n, 1 854. Studii
speciale asupra acestei familii în fauna ţării noastre. nu au fost făcute.
In rindurile ce urmează mi-am propus să prezint, pe scurt, rezultritele cer
cetărilor mele asupra acestei familii.
Semnalările reprezentanţilor familiei Schreckensteiniidae în fauna
României sînt sporadice. Pentru prima dată J o s e f M a n n (7) semna
lează în 1 866 Pancalia leeuwenho ekella L. de la Tulcea (în mai). ln 1900
A r i s t i d e C a r a d j a (1) reia semnalarea de mai sus, adălllgînd
Pancalia latreillella CURT. de la Grumăzeşti (primăvara), iar în 1 905 (2)
citează şi pe P. leeuwenhoekella L. de la Stînca-Iaşi şi Comana (în iunie).
C o n s t a n t i n H o r m u z a c k i semnalează �n 1 906 (6) prezenţa
lui P. Jatreillella CURT, de la Rădăuţi (leg A l f r e d P a w l i t s c h e k)
sub denumirea : P. Jeuwenhoerkella L. var. latreillella CURT. H a n s
R e b e 1, în studiul său asupra lepidoptierelor din Băile Herculane şi Or
şova (12) citează pe P. 1Zeeuwenhoekella L. de la Orşova în iulie 1 909 (leg
M o r i t z H i 1 f). In Transilvania : S z i l a d y Z o l t a n ( 1 5) semnalează
pe P. leeuwenhoekella L. de la Turda (în aprilie) ; D a n i e 1 C z e k e l i u s
(3) semnalează P. latreil leZla CURT. de la Gheorghieni, în 1 1 .VII. 1 9 1 3
(leg P a u 1 T i l t s c h e r) ş i Stathmopoda pedella L . d e l a Tălmaci (2.VII.
1 908), iar L a s l o D i o s z e g h y (4) citează pe St. pedella L. din Munţii
Retezat (Len.şiţu, 1 1 00 m) în 3 iunie.
Dintre cercetătr:>rii generaţiei actuale A u r e I i a n P o p e s c u G o r j semnalează prezenţa lui St. pedel la L. în colecţia A d r i a n o O s
r o g o v i c h (9) de la Muzeul „Grigor� Antipa" din Bucureşti şi mai tîrziu
în colaborare cu I o n D r ă g h i a ( 1 1 ) semnalează pe P. Jeeuwenhoeke/la
L. din pădurea Esechioi (Buceag) în 8.V. 1 958. In sf.îrşit, autorul, in cola
borare cu A. P o p e s c u - G o r j (10) semnalează din Bucovina pe
P. leeuwenhoekella L. de la Suceava (25.VI) şi pe St. pedella L. de pe
Strada. Karl Marx
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valea Colbu (Masivul Rarău} în 5.VII şi de la Cimpulung-Moldovenesc în
6.VI .
Continuind cercetările asupra faunei de Microlepidoptere româneşti,
am reuşit să capturez un însemnat număr de Schreckensteiniidae. Au fost
regăsite toate speciile semnalate pînă în prezent de pe teritoriul patriei
noastre, lărgindu-se astfel arealele acestor specii :
- Stathmopoda pedella L. a mai fost capturată de la Sinaia, unde este
foarte frecventă între 14. şi 22.VII iar 1 � a fost capturată/ la Poiana Ţapului
în 22. VII.
- Pancalia leeuwenhoekella L. a mai fost capturată la Suceava în
exemplare izolate intre 14 şi 1 7.V ; foarte frecventă este pe fîneţele secu
lare de la Frumoasa, între 1 0 şi 21.V. precum şi în pădurea Mihoveni
în 26.IV.
- Pancalia latreillella CURT. a mai fost capturată la Suceava : 1 �
în 31 .V, aparţinînd primei generaţii din mai-iunie şi o pereche la Chiril
(pe valea Bistriţei} în 2.VIII aparţinind celei de a II-a generaţii.
Intregul material a fost detenninati prin studierea armăturilor genitale
o o şi � � , urmată de compararea cu descrierea din a Oasele şi mono
grafiile recente (5,8).
O analiză mai atentă a materialului din colecţia personală a scos în
evidenţă existenţa unei specii deosebite aparţinînd familiei Schrecken
steiniidae, care constituie un gen şi specie noi pentru fauna! Republicii
Socialiste România, şi anume : Schreckensteinia festaliella HBN. Această
descoperire este remarcabilă şi necesită o descriere mai amănunţită a exem
plarelor ce stau la baza aestei lucrări, mai ales că din literatura de speci
alitate pe care am studiat-o, d escrierile, atît a aspectului exterior cit şi
a armăturilor genitale, sint total nesuficiente şi necesită completări şi
precizări.

SCHRECKENSTEINIA FESTALIELLA HUBNER
MATERIALUL EXAMINAT : 1 o din codrii seculari de la Slătioara
(Masivul Rarău) în 8.Vl.1 964 şi 1 3 de la Poiana Tapului (pe valea Prahovei
în 1 2.VII. 1 964.
Capul este acoperit cu solzi gri gălbui cu luciu auriu. Antenele, fili
forme, ating 3/5 din anvergura aripilor şi sint lăţite uş-or în jumătatea
distală. Culoarea antenelor este gri-brună întunecată, ele fiind acoperite cu
perişori foarte fini gri albicioşi, datorită cărora au un aspect catifelat.
Palpii labiali au articolul median cu 1/4 mai lung decit diametrul
ochilor. Articolul terminal are aceeaşi lungime, iar articolul bazal este mult
mai mic. Culoarea palpilor este albicios-gălbuie pe articolele bazal ş.i me
dian. Acesta din urmă, în partea distală, are o uşoară nuanţă spre gri.
Articolul terminal, ceva mai întunecat, este acoperit pe partea ventrală cu
solzi bruni negricioşi.
Toracele are culoarea capului.
Picioarele au culoarea gri-brună gălbuie cu luciu auriu şi uşoare pete
de solzi mai întunecaţi. Pintenii rnediani ai tibiei posterioare pornesc de
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la 3/5 din lungimea acesteia, sînt de lungimi egale şi ating capătul distal
al tibiei. Pintenii terminali au lungimea pintenilor mediani. De-a lungul
tibiei, pe partea dorsală, se află un rind de spini bine evidenţiaţi. Primul
articol al tarselor posterioare este odată şi jumătate mai lung decît .celelalte
articole la un loc. Pintenii terminali ai tibiei picioarelor mijlocii sînt
inegali : unul din ei fiind de două ori mai lung decăt celălalt.
Aripile anterioare au culoarea de fond gri--brună deschisă cu un uşor
luciu măltăsos. Cîmpul central este puţin mai întunecat. Desenul (fig. 1)
de tip longitudinal, are culoarea gri-brună negricioasă. El constă dintr-o
linie .costală ce ajunge pînă la marginea exterioară a aripii. Aceasta este
dublată de o a doua linie subcostală paralelă ce se pierde în culoarea de
fond, în cîmpul submarginal. O linie mediană, mai puţin întunecată, por
neşte de la bază şi se bifurcă la 2/3 din lungimea ar ipii. O ramură a bifur-

Fig. 1.

-

Schreckensteinia festaliella
Desenul aripilor.

HBN.

-

Fig. 2.

Schreckensteinia fruta:liella
Armătura genitală o
(Preparat genital nr. 900)
-

HBN.

-

caţiei se îndreaptă spre apex, iar a doua contiinuă spre vîrf.ul anpn şi se
mai bifurcă odată la aproximativ 1/2 din lungimea ei. O altă linie porneşte
de la bază şi merge paralel aproape de marginea dorsală a aripii. Ea atinge
marginea aripii în zona apexului şi se contiună astfel pînă întîlneşte pre
lungirea primei bifurcaţii a liniei mediane. Franjurile sînt gri-brune întu
necate. Spre apex baza franjurilor este brună-gălbuie deschisă (fig. 1 ) .
f\ripile posterioare gri-brune întunecate, unicolore au franjurile de
aceeaşi culoare.
Anvergura aripilor este cuprinsă între 1 2,5 şi 1 3 mm.
Armătura genitală o (Preparat genital nr. 900) are valva dreptunghiu
lară cu unghiurile rotunjite şi marginea exterioarăJ puternic zdrenţuită.
Marginea costală este ondulată şi are o concavitate în partea mediană. Sac
culus, ca o clapă, este ridicat, puternic chitinizat în partea dorsală şi pre
văzut cu un mare număr de solzi androconiali. La 4/5 de la bază, pe mijlo
cul valvei, există o formaţie aglomerată de spini puternici, dintre care trei
sînt mai mari şi depăşesc marginea costal.ăl a valvei. Tegumenul este foarte
bine dezvoltat. El are marginile aproape paralele şi se termină cu un uncus
cilindric, recurbat şi cu terminaţia distală ca o gheară. Vinculum, triun
ghiular prezintă un saccus cu puţin mai lung decît uncus-ul. Anellus se
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aseamănă cu o şea şi este prevăzut cu un şir regulat de peri (fig. 2). Aedo
eagus este cilindric, uşor recurbat în arc de cerc. Terminaţia distală este
ascuţită conic. In pătrimea distală� aedoeagus are pe toată suprafaţa lui un
mare număr de spinişori dispuşi neregulat.
Arealul speciei cuprinde Europa centrală şi de sud precum şi Anglia.
Exemplarele noastre extind mult spre răsărit arealul acest�i specii,
care nu a fost semnalat ă! în nici una dintre ţările vecine.
LA FAMILLE SCHRECKENSTEINIDAE DANS LA FAUNE
DE LA ROUMANIE (LEPIDOPTERA)

Resume
L'auteur fait une b�ve presentation des recherches sur la familie S c h r e k e n
s t e i n i i d a e dans la faune de la Roumanie, sa contribution personelle concernanl
!'areal des espec:es signalees jusqu'a present (Slathm-:Jpoda pedella L., iPanca/la Jeeu
wenhoekella L. et Pancalia latreilella CURT) . 11 donne egalement la description detai
llee de Schreckensteinia festaliella HBN, une espece signalee pour la premiere fois
dans la faune de la Roumanie.

BIB LIOGRAFIE

1. CARADJA A., 1900: Die Microlepidopteren Rumiiniens. Bul. Soc. Şt., Bucureşti, 10,
1-2, 110-168.
2. CARADJA A., 1905 : Neuer beitrag zur Lepidopterenfauna Rumiiniens. Idem, 14,
1-2, 227-243.
3. CZEKELIUS D., 1917 : Beitriige zur Schmetterlingsfauna Siebenbiirgens. Verh. u.
Mitt. Sieb. Vereins, Sibiu, 67, 1-56.
4. DIOSZEGHY L., 1 929-30 : Die Lepidopterenlauna cies Retyezat Gebirges. Idem,
79-80, 188-289.
5. GOZMANY L., 1955 : Molylepkek III (Microlepidoptera III). Magyarorszdg dllatvi
ldga. Akademiai Kiad6, Budapest, 16, 4, 1-164.
6. HORMUZACHI C., 1906 : Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukovina. Verh.

Zool. Bot. Gelel., Wien. 57, 34-104.
'i. MANN J., 1866 : Aufziihlung der in Jahre 1865 in der Dobrudscha gesammelten
Schmetterlinge. Idem. 16, 1-40.
8 . PIERCE F. N. and METCALFE J. W. 1935 : The Genitalia of The Tineid Families
of the Lepidoptera of the Britisch Islands. Middlesex.
!I. POPESCU-GORJ A., 1964 : Catalogue de la collection de Lepidopteres „prof. A.
Ostrogovich du Museum d'hi.storie naturelte „Gr. Antipa" , Buca.rest
10. POPESCU-GORJ A. şi NEMES I. 1965 : Les Microlepidopteres de la region de
Suceava (R. S. de Roumanie). Trav. Muz. Gr. Antipa,
Bucureşti, 5,

147-184.
1 1 . POPESCU-GORJ A. şi DRAGHIA I., 1967 : Ord. Lepidoptera (în L'entomofaune
des forets de sud de la Dobroudja). Idem, 7, 181-212.
12. REBEL H., 191 1 : Die Lepidopterenfauna von Herculesbad und Orşova. Eine Zoo
geographische Studie. Ann. Nath. Hofm., Vien, 25, 353-429.
13. SPULER A., 1910: Die Schmetterlinge Europas II. Schweitzerbart'sche Verlag,
Stuttgart, 2.
14. STAUDINGER O. und REBEL H., 1901 : Catalog der Lepidopteren des Palaearcti
schen Faunengebietes II. Friedlănder & Sohn, Berlin, 2.
15. SZILADY z., 1915: Magyarorzagi rovargyiijtesem ;egyzeke W. Lepidoptera 2. Rov.
Lap., Budapest, 22, 4-10, 72-76.
Str.

Ilie Pintilie nr. 40, Suceava

Primit

:

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1411.1969

M U Z E U L D E Ş T I I N Ţ E L E :N A T U R I I B A C Ă U

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

1 969

I

1 6 1 - 1 64

I

CARABUS AURATUS LINNE - SPECIE NOUA
PENTRU FAUNA ROMANIEI (COLEOPTERA)
IOAN DANILA

Oferindu-mi-se posibilitatea de a studia colecţia de coleoptere a prof.
I o n N e m e ş din Suceava, am descoperit printre exemplarele de Cara
bus auronitens F. şi un exemplar de Carabus auratus LINNE .
Acec-t exemplar .o a fost colectat de prof. M. Z ă i c e s c u din Răi
dăuţi, într-o excursie cu elevii prin împrejurimile oraşului, în luna
iunie 1 955.
Din literatură se ştie .că această specie nu face parte din fauna Româ
niei, ea fiind răspîndită din nordul Spaniei şi pînă la Oder în nordul Ger
maniei,(!) precum şi în partea vestică a Europei Centrale, spre est pînă în
Bavaria, Boemia şi Prusi a Orientală (2).
Exemplarele de la noi considerate a fi Carab'UJS auratus au fost confun
date cu Carabus auronitens escheri Palliardi (1).
Pentru a nu comite aceeaşi eroare, am studiat cu foarte mare atenţi�
acest exemplar, comparîndu-1 cu exemplarul de Carabus auratus L. provenit
din fauna Franţei, aflat în colectia Muzeului din Suceava, precum şi cu
exemplarele de Carabus auronitens din colecţia prof. I. N e m e ş şi cea a
muzeului amintit, prezentiîndu-1 apoi pentru confirmare tov. ing.
Ş t. N e g r u de la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa" din Bucu
reşti.
Capul (fig. 1), de culoare verde cu luciu metalic, mult mai îngust decît
pronotul. Clipeul neted cu doi peri laterali. Fruntea cu o punctuaţie fină
şi rară median, care se pierde lateral printre rugozităţile mai dese dar
mai fine decît la CaJrabus auronilens. Vertexul cu punctuaţie mult mai
rară decît fruntea cu rugozităţile mai fine orientate transversal pe un
şanţ longitudinal median de aceeaşi adîncime ce pare că porneşte de pe
frunte şi se continuă cu şanţul de pe pronot„
Antenele au primele patru articole de culoare roşcat-gălbuie ca şi
ambele capete ale articolului 5, care prezintă o pubescenţă albă, scurtă şi
oblică, segmentul din mijloc fiind de culoare brună.
Strada Karl Marx

nr.

2

-
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Carabus auratus L.
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Labrul roşcat deschis cu două pete bazale laterale de culoare brună,
. mai lat decit clipeul şi scobit median anterior. In această scobiturăl are! un
rind de peri roşcaţi îndreptaţi anterior, dispuşi într-un şanţ paralel cu sco
bitura.
Mandibulele puternice, late şi mult mai scurte decît la Carabus auroni
tens. Vîrful bont, lung de cca. 0,8-1 mm., formează cu marginea internă un
unghi puţin mai mare de 90°. Culoarea lor este roşcat-deschisă ca a labrului,
fiind mai întunecate marginile interne şi vîrfurile. Ultimul articol al pal
pilor labiali puţin lăţit şi tăiat aproape drept.
Pronotul are aceiaşi culoare de pe cap, mai lat la bază dedt la Carabus
auronitens, cu punctuaţie fină şi foarte rară, dispusă printre adînciturile
care pleacă de la şanţul median sau îl intersectează! perpendicular sau oblic,
acestea fiind mult mai regulate şi mai dese pe lungimea mediană a prono
tului decît la specia de mai sus. Rugozităţile de pe margini sînt mai dese,
mai ordonate şi mai fine, iar bordura laterală mai groasă şi mai aproape de
verticală decit la Carabus auronitens. De asemenea, gropiţele bazale sînt
mult mai superficiale decît la specia de comparaţie.
Măsurînd pronotul la mai multe exemplare de Carabus auronitens şi
la exemplarele de Carabus auratus, am găsit că raportul dintre lăţimea
maximă a pronotului supra lungimea lui (luată• pe linia mediană) este mai
mic la Carabus auronitens (1,32) dec1t la Carabus auratus (1 ,47), în schimb
raportul dintre lăţimea maximă şi cea bazală este mai mare la Carabus
auronitens (1,27) decît la Carabus auratu.s (1 , 1 9). Aceste date ne arată că
pronotul de la Carabus aurafus este mai scurt şi mai lat la bază decît
pronotul de la Carabus auronitens.
Scutelul este rotunjit la vîrf, cu marginile curbate, asemănător unui
semicerc (porţiunea cit se observă la exemplarele noastre).
Elitrele au forma ovală, alungite cu carenele mari ca nişte ondula
ţiuni joase şi late, cu pori foarte rari şi foarte fini, cu striuri de aseme
nea foarte fine şi dispuse mai mult transversal. Spaţiile dintre carene,
foarte înguste în raport cu lăţimea carenelor, au rugozităţi rare, fine,
presărate cu puncte tot atît de fine. Marginea elitrelor, mult mai lată
decît la Carabus auronitens, are o sculptură uniformă din puncte dese,
fine, străbătută că1tre partea internă de un rînd de puncte mai mari, dis
tincte, fiind pe alocuri şi cite două. Marginile laterale precum şi cea
suturală au culoarea wş-aurie. Spaţiul dintre carene verde cu reflexe slab
aurii. Carenele verzi lucioase. Raportul dintre lungimea şi lăţimea maximă
a elitrelor este de 1 ,72 la ambele specii.
Picioarele au culoarea palpilor şi a primelor 4 articole antenale. Tar
se:le au o culoare mai închisă ca cea a art. 5 antena! şi ultimul articol al
palpilor. Tarrnl anterior, pe pa1·tea centrală, are i:: ·e primele 4 articole
o pub�cenţă scurtă de aceiaşi lungime ş-i foarte deasă, care formează un
fel de ventuze.
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Mă folosesc de acest prilej pentru a mulţumi călduros, încă odată,
prof. I o n N e m e ş pentru punerea la dispoziţie a materialului de studiu ,
ing. Ş t. N e g r u pentru confirmarea speciei ş·i prof. C. Ş o v a, şeful
secţiei de ştiinţe naturale de la Muzeul din Bacău, pen1iru sprijinul acordat
la tipărirea lucrălrii.
CARABUS AURATUS (COLEOPT:E:RE) DANS LA FAUNE DE LA ROUMANIE
Resume
L'auteur signale la presence de l'espece Carabus auratus L. dans la faune de la
Rownanie et en donne une breve description.
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OBSERVAŢII ASUPRA BIOLOGIEI ŞI ECOLOGIEI
GIND.ACULUI ROŞU AL PLOPULUI (MELASOMA POPULI
L. COL. CHRYSOMELIDAE) DIN IMPREJURIMIIE
ORAŞULUI IAŞI
MIRCEA VARVARA, ION NASTASE

In lucrarea de faţă, prezentăm observaţiile făicute asupra biologiei
acestei specii, de-a lungul mai multor ani ,îndeosebi 1 962, 1 967, 1968.
Metoda de lucru s-a bazat pe observaţiile efectuate direct în natură
(Breazu, Ezăreni, Observatorul astronomic Iaşi) iintrebuinţînd pungi de
tifon şi cuşti de creştere.
Pentru urmărirea prolificităţii am hrănit gindacii, ţinind i.ăstari de
plop in borcane cu apă în cuşti de creştere. S-a urmărit prolificitatea la gîn
dacii apăruţi din generaţiile 2 şi 3, 1 968, izolîndu-se cine un cuplu pe mă
sura împerecherii, � În pungile de tifon.
APARIŢIA ADULŢILOR IN NATURA. Gîndacii ies de la iernat primă
vara, în aprilie. In 1 962, la Breazu, adulţii au ieşit în ultima decadă a lunii
aprilie, cînd temperatura medie a aerului era 1 5,9°C, în 1 967 la pepiniera
de plopi de la Observatorul astronomic Iaşi la 1 2 aprilie ( 1 8 ,4°C temperatură
medie) iar în 1 968 la pepiniera horticolă Ezăireni au apărut la 6 aprilie,
temperatura fiind de 21,4°C.
Gîndacii se răspîdesc pe tufe, pe puieţi şi nu i-am observat pe plopi i
bătrini, în urma controlului făcut asupra plopilor de la lacul Ciric, Bucium
şi oraşul Iaşi.
Hrănirea începe imediati dupăi apariţie ; se hrănesc cu frunze tinere
sau muguri, după care are loc împerecherea.
Imperecherea durează, atît în laborator cit şi în natură, de la 1 1 minute
pînă la 3 ore. O femelă se împerechează de mai multe ori.
La 3 mai 1 968 s-au controlat 286 plopi la pepiniera Ezăreni pentru a
se vedea numărul gîndacilor şi am constatat că 219 plopi aveau în medie
cite 7, d' Cf> (1-22 indiv izi, histograma nr. 1).
Strada Karl Marx: nr. 2
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PONTA. Nu s- a observat o delimitare întir.e depunerea ouălor ş� 'împe
rechere. Ouăle sînt depuse în grămăjoare [ fig. 1 ], deobicei pe partea inferi
oară a frunzelor, după cum se citează [ 5, 6, 8, 10, 1 4 ] şi după observaţiile
noastre.
De asemenea, femelele pot depune ouăle şi pe lujeri [ 6 ] sau pe ramuri
uscate ori pe tulpina puieţilor, iar în laborator femela depune ouăle şi pe
pereţii vasului de sticlă sau a cuştilor de creştere.

La 3 mai 1 968 s-au controlat la Ezăn.·eni 94 ponte, dintre care 89 erau
depuse pe partea inferioară a frunzelor şi numai 5 ponte erau depuse pe
ramuri şi pe tulpini.
La 12 mai 1 968 s-a controlat densitatea pontelor pe plopii din pepiniera

Fig. 1.

-

Ponta de Melasoma populi L.

Ezăreni, pe un număr de 1 32 plopi, la această dată era în medie o pontă,
variind de la 1 -4 ponte - histograma nr. 2.
La gîndacii din generaţia a 2-a şi a 3-a din anul 1 968 s-a urmărit pro
lificitatea la 15 cupluri, care este în medie la generaţia a 2-a de 1 4 1 ouă
(1 22-155 ouă) - tabelul nr. 1, la generaţia a 3-a de 105 (83-12-7) - ta
belul nr. 2.
Gîndacii din generaţia a 2-a şi a 3-a din 1 968 depun ouăle după o peri
oadă de hrălnire de 18-22 zile. Gîndacii din aceste generaţii .caută pentru
hrană frunze mai tinere.
Ouăle sînt aşezate perpendicular pe frunze sau pe ramuri. Ele sînt în
velite într-o substanţă cleioasă care lipeşte ouăle de substrat şi între ele.
Corionul este neted. Forma ouălor este ovală, alungită, puţin mai late la
mijloc şi înguste la capete [ l , 6, 10, 1 4 ] .
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Dimensiunile ouălor sînt cuprinse între 1, 53 mm lungime şi 0,65 mm
gro.;ime. Culoarea ouălor variază de la galben pînăi la roşu-portocaliu [ 8, 1 3 l
Aceeaşi culoare am observat-o şi noi, cu deosebire că în 1 968 majoritatea
ouălor erau de culoare cărămizie.
In timpul depunerii ouălor femela coboară abdomenul aproape de sub-
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Histograma nr. 1 .-Densitatea acţulţilor de Melasoma pO'JJ U li L.
pe PO']JUliws X canadensis Moench. la pepiniera Ezăreni la
data de 3 mai 1968.
Nr. 2. - Densitatea pontelor de Melasoma pO']Juli L. p e
PO']Juli X canadensis Moench. la pepiniera Ezăreni l a data
de 12 mai 1968.

Nr. 3. - Variaţia numărului de ouă de Melasoma pO']Juli L.
înl cele 3 generaţii în anul 1968.
Nr. 4. - Dimensiunile larvelor de Melasom:a pO'puli L. în
ultimul stadiu de dezvoltare
Nr. 5. - Dimensiunile adulţilor de Melasoma PO'JJUli L.

strat şi după ce a depus oul îl ridică puţin în sus. Un ou este depus în medie
în 22 secunde.
Numărul ouălor în pontă' este variabil : 10-50 [ 2, 5, 6 1, 20-30 ouă
f 10]. Din numărătorile noastre pe ponte aduse din natură în 1 968, 1 30 ponte
din generaţia a 1 -a conţin în medie 41 (1 6-66), la generaţia a 2-a s-au nuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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mărat 125 ponte, media fiind de 47 ( 1 5 -67), ouă, în generaţia a 3-a s-au
numărat 132 ponte, media 32 ouă (10-62) - histograma nr. 3.
Dacă femela este deranjată în timpul depunerii pontei, ea n-o păiră
seşte, ci continuă să depună ouă.
Primele ponte în natură au fost observate pe 20 aprilie 1962, 22 aprilie
1 967, 1 8 aprilie 1968.
INCUBATIA. Durata incubaţiei depinde de temperatură. La prima ge
neraţie din 1 962, incubaţia la citeva ponte observate a fost de 12 zile la
um:bra,· în 1 967 de 7-8 zile, iar în 1 968 de 8 zile, la generaţia a 2-a de 6
zile, la generaţia a 3-a de 5-6 zile.
ECLOZAREA. Larvele eclozează împingînd corionul oului cu capul.
Mişcările se fac sub formă de valuri, de la partea posterioară/ a .corpului
spre cap ; datorită acestui fapt corionul plesneşte.
LARVA. Larva este formată din cap, torace şi abdomen. Capul este
globulos, purtînd pe partea in·ferioarăJ armătura bucală pentru rupt şi mes
tecat. Palpii labiali sînt biarticulaţi. Antenele sîntj formate din 3 articole,
primul articol fiind mai mare. Pe părţile laterale ale capsulei cefalice îna paia antenelor, se găsesc cite 4 o.celi de fiecare parte.
Toracele este alcătuit din 3 segmente. Primul este mai mare, de culoare
neagră şi prezintă două1 mameloane. Celelalte segmente au cite 4 mame
loane n�re, iar lateral cite o umflătură neagră cu partea superioară albă.
Aceste umflături sînt glandulare.
Cînd larva este atinsă, apar simultan din aceste umflături, picături
sticloase ce conţin acid salicilic. Fiind atinsă de mai multe ori, larva răs
punde din .ce în ce mai puţin.
Pe partea ventrală a fiecărui segment toracic se găseşte cite o pereche
de picioare terminate cu cite o gheară.
Abdomenul este format din 8 segmente. Partea sa terminală este mai
îngustă.
Abdomenul poartă numeroase pete negre. Pe linia centrodorsală, pe
tele formează două şiruri, care pe ultimele 3 segmente se contopesc într-un
singur şir. Fiecare pată are cite 2 peri. Pe păJrţile laterale sînt cele două
şiruri longitudinale de pete negre şi între acestea cite un şir intermediar.
Pe partea ventrală a abdomenului se găsesc 5 şiruri de pete negre.
Abdomenul poartă pe partea dorsală tuburi glandulare îndreptate spre îna
inte. Acestea funcţionează după prima nlpîrlire pină la impupare, împreună
'
cu tuburile de pe torace.
In natură, am observat că dacă1 furnicile, care patrulează de obicei pe
ramuri, ating larvele de Melasoma populi L., acestea proiectează picăt uri
albe din tuburile glandulare, iar furnicile se retrag.
După aproximativ 24 ore de la eclozare, larvele au 1 , 5- 2 mm, ajungînd
pînă la 1 2-14 mm, [ 5, 6 ] . Noi am măsurat 108 larve din ultimul stadiu
larvar şi am constatat că în medie o lungime de 1 2,9 mm (1 1-14 mm) histograma nr. 4 .
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La ieşirea din ouă, larvele au culoarea porto.calie-albicioasă, apoi trep
tat se înnegresc - mai întîi capsula cefalică! şi picioarele. Pe măsură ce
cresc, culoarea devine neagră.
Larvele se mişcă cu ajutorul picioarelor toracice şi pigopodiului, în
formă de veziculă, la extremitiatea posterioară a abdomenului. Pigopodium
foloseşte larvei să nu cadă de pe frunză cin.el se hrăneşte, cînd se mişcă, de .
asemenea şi în timpul năpîr'lirilor.
HRANIREA. Larvele şi adulţii se hrălnesc cu frunze de plop. Uneori,
după eclozare, larvele consumă corionul ouălor din. care au ieşit. Larvele
din stadiul 1 preferă frunze tinere, fragede, mai ales în generaţiile 2 şi3.
Larvele din stiadiul I atacă conform fig. 2, iar celelalte stadii sche
letează fI'U!l1zele (fig. 3), adulţii rod frunzele începînd de la margine. Avînd

Fig . 2.

-

Modul de atac al larvelor de Melasoma popu'li L.
în stadi ul I.

în vedere că larvele din stadiul 1 din generaţia a 2-a şi eventual a 3-a .caută
frunzele tinere din vîrful plopilor consumîndu-le, prin aceasta împiedică
creşterea, devin mai dăunătoare în pepiniere şi plantaţii tinere.
DEZVOLTAREA. Larvele, în dezvoltarea lor, suferă 3 năpîrliri. Prima
năpîrlire la generaţia 1 are loc după 4 zile, a 2-a după 4-5 zile de la prima
năpîrlire, iar a treia are loc înainte de transformarea în pupă. In laborator
am urmărit modul de nălpîrlire.
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lnainte de năpîrlire, larvele stau liniştite, nu mănîncă şi-şi golesc con ·
ţinutul intestinal. Cînd se pregătesc de năpîrlire fac mişcări de umflare
şi revenire cu tot corpul. După un număr de mişcări de acest fel, larva se
fixează .cu pigopodiu de frunză! şi ia o poziţie oblică, făcînd un efort maxim,
crapă chitina de pe torace.
în.cep apoi mişcările sub formă de valuri, de la partea posterioară a
abdomenului şi crapă chitina de pe cap sub forma literei Y ; 1n acest timp
Iarv:�are o poziţie oblică, încovoiată, făcînd mişcări de scoatere a capului
din exuvie şi apoi a picioarelor.
Întregul proces de năpîrlire durează 9,20 minute. După terminarea
năpklirii, larva stă nemişcată în poziţia oblică, avînd capul şi picioarele
gălbui--transparente, apoi treptat se melanizează.
Larvele provenite dintr-o pontă năpîrlesc toate cam în acelaşi timp.
După întărirea chitinei, larvele încep să se hrănească atîti ziua cit şii. noaptea.

Melasoma populi L. în stadiile II şi III

Fig. 3-Modul de atac al larvelor de

Pentru transformarea în pupă larvele se fixează cu pigopodiu de sub
strat, avînd o poziţie oblică şi după 2 zile se transformă în pupă. ln natură,
dezvoltarea larvelor din generaţia a 1-a durează 21 zile în generaţia a 2-a
20 zile.
PUPA. Pupa are o culoare galben-brună cu pete negre, simetrice. In
timpul stadiwui de pupă, culoarea albă cu pete negre de pe partea dorsală
a corpului devine portocalie, ca rezultat al formării adultului.
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Pupa stă prinsă de partea inferioară a frunzelor prin ultima exuvie
larvară. In natură, stadiul de pupă durează 8-10 zile ; ieşirea adultului din
exuvia pupală durează în medie o oră.
In total, de la ou la adult ,în generaţia a 1-a dezvoltarea se face în
39-41 zile.
Adulţii din prima generaţie apar în natură spre sfîrşitul lunii mai şi
începutul lunii iunie.
GENERATIILE. Melasam.a populi L., obişnuit are 2 generaţii, dar în
condiţiile de temperatură favorabilă are 3 generaţii, de exemplu în 1 967
şi 1 968.
In natură, la punctele de observaţie, am urmărit longevitatea ginda
cilor în 1 967-1968, eşalonată pe 3 generaţii :
Dimensiunile adulţilor. prin măsurătorile la peste 100 exemplare, se
încadrează între 9 - 12, mm
histograma nr. 5.
-

Nr. crt.

Data apariţiei
gîndacilor

1

22 sept. 1967

10 iunie 1968

26 mai 1968

25 iulie 1968

60 zile

7 sept. 1968

41 zile

2

3

4

27 iulie 1968

Data dispariţiei
lor din nat.ură

Longevitatea
adulţilor de
M. populi L.
257 zile

25 sept. 1968

IERNAREA. Adulţii în toamnă trec la iernare în raport de tempera
tură. In 1 967, la 1 1 noiembrie ultimii gîndaci au părăsit plopii pentru iernat,
iar în 1 968 la 15 octombrie.
Adulţii iernează în frunzar şi în pămînt pînă la 7 cm adîncime. Verifi
cindu-se densitatea adulţilor pe m2, la 10 noiembrie 1968 la pepiniera
Ezăreni, am găsit în medie 1 4 gîndaci (tabelul nr. 3).
OBSERVATIONS SUR DE LA BIOLOGIE ET DE L'ECOLOGIE DE MELASOMA
POPULI L. (CHRYSOMELIDAE) DANS LES ENVIRONS DE JASSY

Resume
Les auteurs presentent leurs observation sur la biologie de Melasoma populi L„
concernant l'aparition des adultes en printemps, la ponte, la densite des pontes sur
x
canadensis Moench., le development des larves, des pupes, la
prolificite des adultes de la 2-eme et 3-eme generation, le mode d'attaque des larves et

Populus

des adultes ainsi que l'hibernation des adultes.
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Tabelul nr. 1
Prolificitate la Melasoma populi L. în generaţia a 2-a din anul 1988
nr.

Cuplul

I

31.V.

I

1.VI.

I

2.VI.

I

3.VI.

I

85
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31

4 VI.
.

I

5.VI.

28
26

I

8.VI.

38

38
62
36

38

8.v1.

I

9.VI.

I

10.v1.

37
57

55

46

45

82

27

38
42

44
38

58
32

47
65
·-

11.v1.

28

56

34
28

j

42

48
62
57

34
48
30

I

32

60
55

39

7.VI.

31

33
45

48

I

Data depunerii pontelor

60
58

32
.-:---- �- -- - -·· ·�-. ::-"- �
- �
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Total oul
129
124
148
123
136
146
122
123
143
122
1 45
134
1 24
139
155

Tabelul nr. 2
Prolificitatea la Melasoma populi L. în generatia a 3-a din anul 1968

:�

c

lul

I

22.07.

,

23.07.

,

24.07.

18
2
3
4

/

26.07.

,

27.07.

56

, ,
28.07.

,

30.07.

,

31.07.

,

�8.

01

I �:I
02 8

38

45

24

62
25

44

48
36

45

38

14

48
34
26

58

42

28
45

97
101
1 21

127
124

57

45

Total oul

95
112
120

17

53

I

84
100

16

57

34

�

03 8.

31

42

ai-

29.07.

21

38

32

- -- - ·

48

14

38

10

-

45

36
52

5

11
12
13
14
15

25.07.

45

8

7
8
9

,

Da t e ' e de p meri plantelor

-- - - ----- ·- ----

58
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122
93
84
107
103
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MIRCEA VARVARA, ION NĂSTASE
Tabelul nr. 3

Densitatea la m2 a adulţiloi: de Melasoma populi L. la data de 10.XI.1968, care au
trecut la iernat - în pepiniera Ezăreni.

Pătratul nr.

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

Nr. de gîndaci
găsiţi în frunzar

Nr. de gîndaci
găsiţi în pămînt
pînă la 7 cm.
adîncime

2
1
4
5
6
2
3
4
5
6

4
5
3
2

2
5
6

6
2
4

Total gîndacl
la m2

6
6
9
7
13
2
7

4
5
5
2
7

9

8
8

8
7
10
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UNELE OBSERVAŢII PRIVIND PREZENŢA SPECIEI
DENDROCTONUS MICANS KUG. (COLEOPTERJA
SCOLYTIDAE) IN NORDUL MOLDOVEI
GEORGE ISTRATE

In lucrarea de faţă semnalăm în pădurile de raşmoase din nordul
Moldovei (Ocolul silvic Pojorîta, jud. Suceava),
prezenţa dăunătorului
Dendroctonus micans Kug. cel mai mare gîndac de scoarţă al molidului,
din Europa, o specie rară în fauna României.
Prezenta comunicare reprezintă rezulta1]ul primei părţi a observaţiilor
şi �ercetărilor efectuate între anii 1 966-1 968, privind arii noi de răspîndire,
date biologice şi ecologice care aduc o contribuţie la cunoaşterea acestui
important dăunător.

STADIUL CUNOŞTINŢELOR
Dendroctonus (anterior cunoscut\ sub numele de Hylesinus) micans
Kug., a fost introdus în entomologia forestierăJ în anul 1 794, fiind singura
specie euroasiatică, cu o răspîndire largă în Europa de nord şi mijlocie, în
anumite păirţi din sud, precum şi în. Asia, pînă la insula Sahalin.
Literatura de specialitate furnizează o serie de date asupra răspîndi
rii, biologiei, ecologiei şi combaterii acestei insecte în Europa, dati fiind
că observaţii asupra istoriei vieţii lui D. micans au fost făcute în unele
ţări din continentul nostru de peste 100 de ani.
Descrieri privind morfologia şi biologia acestei specii se găsesc in de
terminatoarele generale de coleoptere, precum şi în lucrări de mai mare
amploare ce dau informaţii despre atacurile şi combaterea acesfjui dăJUnă
tor în Europa (S t e i n
1 852, J u d e i c h - N i t s c h e
1 895,
B r i c h e t-S e v e r i n
1 898, 1 902, E c k s t e i n
1 904, R e i t t e r
1 947,
1 91 6, E s c h e r i c h
1 923, P of e f. f e r
1 943, 1 955, V o u t e
1 949,
F r a n c k e-G r o s m a n n
1 949,
B a laschowsky
E 1 to n
1 950, S t a r k
1 952, P e t e r s e n
1 952, G o h r n
1 954,
1 962,
R il h m
1 954, S c h i m i t s c h e k
1 955, C h a r a r a s
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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M e l n i c o v a - 1962, 1 965, B r e n y - 1 964, B r o w n-B e v a n 1 966, K r u ş e v-M a ş n i n a - 1 968), ca să nu enumerăm decît o parte
din numărul specialiştiUor care au adus o contribuţie însemnată la cu
noaşterea acestui important dăunător al coniferelor din Europa.
Sintetizînd principalele surse de documentare oferite de literatura
de specialitate consultată, constatăm că într-adevăr D. micans este cel
mai mare gîndac de scoarţă al molidului din Europa. iar din punct de
vedere silvic el este unul dintre dăunăltorii periculoşi ai molidului, cu atac
primar şi frecvent în pădurile de răşinoase pe diverse specii de molid,
brad, pin şi larice.
Anglia, Austria, Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Olanda, Polonia, Suedia, Uniunea Sovietică, sînt cîteva din prin
cipalele zone afedate de acţiunea dăunătorului.
La început el n-a fost tratat ca o insectă dăunătoare. După o perioadă
de aproape 60 de ani (1852) el intră în nomenclatorul insectelor pericu
loase care produceau ravagii în pă!durile de conifere din ţările nord euro
pene. Astfel, studiul lui a devenit un obiect de cercetare şi o problemă de
act]ualitate ştiinţifică, chiar cu implicaţii economice.
In România acest gîndac a constituit obiectul unor relatări sporadice
(H o l d h a u s-D e u b e l - 1 91 0 · P e t r i - 1 9 1 2 ; M a r c u - 1931,
1 934 ; E l i e s c u - 1 952).
Din lucrările mai vechi ( 1 9 1 0- 1934) reiese că insecta a fost semna
lată la noi într-un număr mic de exemplare în puncte izolate şi răspînL EGENDA

oe,;., P "'""J
·�or;/o
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Fig. 1.

-

I

__J

Ariile vechi şi noi ale gindacului Dendroctonu.s micans Kug.
în România.
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dită 'În grupa munţilor Bucegi {Piatra Craiului, Coccra), in munţii Făgă
(Şerbot a) , Prăp.stia, lingă Zărneşti, Valea Ialomiţei, Predeal şi în
munţii Călimani. Se remarcă o arie de răspînd ire mai largă între Valea
Prahovei şi Valea Oltului. Fig. 1.
Literatura recentă (G e o r g e s c u - 1 957), nu-l consideră ca un dău
năi!pr, deoarece el este insuficient cunoscut şi studiat la noi. Ne propunem
deci să-l semnalăm şi în nordul Moldovei şi să lărgim totodat ăJ aria de
răspîndire a dendroctonului, oferind pe baza observaţiilor şi cercet1irilo r
proprii, date şi contribuţii asupra biologiei, ecologiei şi combaterii acestei
insecte.
raş

II.

TERITORIUL CERCETAT

Existenţa speciei D. micans a fost consemnată în pădurile de molid
ale Ocolului silvic Pojorîta (jud. Suceava), care ocu pă partea mijlocie spre

Fig. 2. - Molizi atacaţi de Den
droctonus micans Kug. în punctul
„Cocoara"

-

Pîlnii de răşină şi rume
reprezen tind năuri de intrare
al1: gind acu l u i sub scoartil ( o r i g i n a l ) .

Fig.
guş,

3.

cea superioarăt a bazinului !l.f o!dovei, cuprins între Obcinele Feredeului,
Mestecănişului şi culmea Gi umalăJu -R a rău .
Formele de relief întîlnite în cadrul ocolului sînt specifice regiuni
lor muntoase. Clima regiunii cercetate este influenţată de climatul sub
alpin avînd î.n me.:;ie aaual o temperatură de + 6°C şi pr·=cipitaţii î ntre
600-800 mm, cu un.ele excepţii cînd pot ajunge pînă la 1 000 mm anual.
Specia principală car e populează pădurile din acest ocol este moli
dul (Picea excelsa L.}, pe o suprafaţă de 82% ! fiind u rmat de br::i.d
(100/o) şi de alte specii (8 0/o ) .
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Expoziţia generală a arboretelor este NE, însă datorită reţelei hidro
grafice bogate, schimbările de expoziţii sint foarte frecven� şi variate.
Vînturile dominante şi periculoase sînt cele din NV care de obicei
iarna, primăivara şi uneori toamna produc numeroase doborîturi izolate
sau grupate, în molidişurile pure, adunîndu-se astfel însemnate cantităţi
de material lemnos care influenţează dezvoltarea unor grupe de dăună
tori.
Prezenţa acestei insecte în pădurile de molid din nordul Moldovei a
fost semnalată de noi începînd din iulie 1 965 (Şandru, Cocoara, Obcina),
cînd s-a întreprins o acţiune sistematică de colectare şi cercetare a gîn
dacului în toate stadiile, constatîndu-se că o arie însemnată de răspîndire
a dăunătorului se află în jurul oraşului Cîmpulung Moldovenesc, în-

Fig. 4.
Tipuri de galerii materne
la D. mi'cans (original) .
-

Fig. 5

Larve de D. micans, sta�
diul V. (Original)

-

tr-un număr de peste 1 0 puncte : „Şandru", „Cocoara" , „Bodea" , „Torrma
tic" , „Pîrîul Tiniş" , „Sterparu" , „Obcina"„,Valea Putnei," „Putnişoara" ,
„Mestecăniş" , a căror altitudine este cuprinsă între 649-1 .427 m.
E posibilă existenţa sa şi în alte puncte ale ocolului Pojorîta, precum
şi în alte zone din nordul Moldovei, lucru ce-l vom stabili în urma cerce
tărilor ulterioare.
Exemplarele de ouă, larve, pupe şi adulţi au fost colectate şi stu
diate pe molizi (Picea excelsa L.), unicul mediu în care gîndacul a putut fi
depistat pină în prezent. Fig. 2„
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l î9

Observaţia prezintă un deosebit
interes silvica-economic deoarece
molidul ocupă o suprafaţă relativ mare (20°/o) din suprafaţa fondului fo
restier ; el realizează o producţie mare la hectiar în comparaţie cu alte
specii forestiere ; lemnul său oferă o gamă largă de utilizări în industrie,
construcţii, agricultură, ca esenţă de rezonanţă, iar ca specie ornamen
tală, molidul este superior bradului datorită unei mai mari amplitudini
ecologice şi numărului mare de varietălţi.
Evidenţiem aceste calităţi ale molidului î'.n intenţia de a sublinia şi
mai multi importanţa studierii şi combaterii unui dăunător ca D. micans
care poate provoca molidului pagube uneori destul de mari şi cu conse
cinţe economice greu de recuperat.
III. RECUNOAŞTEREA INSECTEI
Insecta poate fi recunoscută după aspectul morfologic şi modul de
atac, criterii stabilite deja de unii specialişti
(J u d e i c h-N i t s c h e 1 895, B r i c h e t-S e v e r i n - 1 902, R e i t t e r - 1 9 1 6, E s c h e r i c h 1 924, S t a r k -1952, P f e f f e r - 1 955).
Confirmăm prin observaţiile noastre că recunoaşterea gîn:iacului se
poate face foarte lesnicios şi după pîlniile sau cornetele de răşină de cu
loare alb-gălbuie sau brun-roşcată1 care contrastează cu fondul întunecat
al scoarţei arborilor. Aşa dar răşina grăunţoasă de pe rădăcini şi de la
baza tulpinilor preferată de larve şi adulţi constJi.tuie un indiciu sigur al
prezenţei dăunătorului. Fig. 3.
-

IV. MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU

Am intreprins acţiunea de cercetare prin identificarea şi marcarea
arborilor atacaţi în diverse puncte ale ocolului silvic menţionat. Observa
ţiile ne-au permis să consemnăm principalele date fenologice şi biologice
necesare studiului : înălţimea, v1rsta, diametrul, expoziţia, locul şi orienta
rea atacului precum şi comportarea arborilor a�acaţi (la un numă·r de
peste 1 00 de exemplare).
Acţiunea a continuat prin colectarea de ouă, larve, pupe şi adulţi în
sumînd peste 1 .000 de larve şi peste 300 de gîndaci adulţi, cu scopul de
a face observaţii asupra dezvoltării insectei şi aspectului galeriilor. Para
lel s-au efectuat măsurători, fotografii şi schiţe, s-au luat probe din ma
tierialul atacat care în urma observaţiilor în teren şi în laborator au indi
cat date şi valori semnificative privind comportarea dăunătorului şi evo
luţia sa biologică.
V. REZULTATELE CERCETARII
1. B i o l o g i e
a) Ponta. După ce gîndacii execută zborul în lunile calde (mai-au
gust) ei 'îşi aleg locul pentru o nouă galerie pe care o fac uneori pe acelaşi
arbore alteori pe arborii vecini. Femela alege ca locuri pentru o nouă gahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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lerie în primul rînd partea inferioară! a rădăcinilor, locul de împreunare a
trunchiurilor (arborii îngemănaţi), precum şi locurile cu uşoare răni ş i cu
răşină de pe colet, tulpină sau ramuri mai groase.
După alegerea mediului femela sapă o gaură de intrare în scoarţa
molizilor în sflare de vegetaţie de o virstă variabilă. Locul de intrare în
scoarţă este marcat printr-o pîlnie de răşină şi rumeguş cu valori între
1-5 cm (1ungime), de culoare alb-gălbuie sau brun-roşcată.
Sub scoarţă, femela sapă de obicei o singură galerie maternă cu as
pect neuniform, ca un fund de sac cu dimensiuni (potrivit observaţiilor
noastre) cuprinse între 1-8 cm lungime şi 0,85-2,6 cm lăţime (4. VII. 1 968
- Tiniş ; 6. VIII 1 968 - Cocoara). Fig. 4. In această galerie sînt depuse
treptat, în grămezi şi învelire în rumeguş un număr variabil de ouă (201 00) albe sidefii (2. VII. 1 968, 8. VIII . 1 968 - Cocoara).

Fig. 6.

-

Pupe de D. micans
(original)

Fig. 7.

-

Molid atacat puternic de

D. micans în punctul „Cocoara"

In condiţiile climatice din zona Cîmpulung Moldovenesc se confirmă;
cele constatate şi de alţi specialişti (Brichet-Severin - 1 902 ; FrnackeGrosmann - 1 949 ; Gohrn - 1 954 ; Riihm - 1 954, Brown-Bevan - 1 966}
că ponta are loc în lunile calde mai-august.
b) STADIUL LARVAR ŞI PUPAL. S-a constatat că larvele ar
borilor atacaţi stau grupate în galeria maternă, nurnălrul variind foarte
mult (1 0-200 la 22.IX.1 968 - Obcina, 6.X., 1 7.X.1 963 - Tiniş).
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Măsurătorile au relevat că larvele în primele stadii (I-III) au di
mensiuni în medie de 1-5 mm, culoarea roză, iar pe măsură ce cresc, (sta
diile IV-V) ating dimensiuni între 5-10 rrun, capătă culoarea alb-gălbuie,.
sÎln.t puţin cilindrice, uşor curbate, apode, cu capul chitinizat, de culoare
brun-roşcată. Este interesant că în aceeaşi galerie larvară am găsit atît
exemplare de larve din stadiile I-II, iar altele din stadiile III-IV, sau
chiar V, gata de a se transforma în pupăi, fapt care denotă evolu
ţia lentă a dăunătorului, o virtuală premisă pentru distrugerea g!ndacu
lui încă din stadiul larvar In. urma roaderii de către larve rezultă o pastă
galben-brună alcătuităJ din răşină, rumeguş şi excremente, material din
care larvele din ultimul stadiu (V) îŞ'i vor forma leagănul de transformare
în pupă p e locul de hrănire. (Fig. 5).

Fig. 8 Molid atacat de D. micans.
în punctul „Tiniş" .

Fig. 9.
Galerii de atac şi de hi
b·:?mare la D. micans (original)
-

Pupele colectate la datele de 5.VIII . 1 967, 24.IV. ş i 22.X. 1 963 aveau cu
loarea albicioasă şi lungimea între 7-8 mm. Fig. 6.
c). STADIUL ADULT. Iernarea exemplarelor cercetate a avutt loc
atît în. faza larvară (stadiile I-V) cit şi în cea de adult. In lunilemai-au
gust pe molizii atacaţi s-au observat gîndaci adulţi care ieşiseră din gal�
rii prin găurile făcute în scoarţă. Urma faza de zbor sau de stabi
lire în noi galerii, pentru a continua ciclul biologic şi a-şi găsi noi condi
ţii mai prielnice de viaţă!.
Zborul gin.dacilor în condiţiile climat i ce arătate a avut loc în lunile.
călduroase (mai-august).
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Observaţiile de mai sus asupra stadiilor biologice ale insectei ne
permit să apreciem că D. micans are o singură generaţie pe an în nordul
Moldovei. Datorită factorilor climatici caracteristici pentru zona cercetată,
diversele stadii de dezvoltare ale gîndacului au duratia inegală ceea ce
confirmă şi ipoteza potrivit căreia unii gîndaci îşi continuă ciclul evolutiv
şi peste perioada de un an.
2. E c o l o g i e. A t a c u I.
Observaţiile noastre ne-au determinat să constatăm că .D. micans
preferă! îndeosebi molizii în stare de vegetaţie, bine însoriţi, situaţi mai
ales pe versanţii sudici şi sud-vestici, cu rădăcinile descoperite, cu unele
răni şi răşină, dispuşi în locurile cu umezeală, condiţii ce înlesnesc insta
larea dăunătorului.
In toate punctele unde s-au semnalat atacuri există umezeală cauzată
de precipitaţiile abundente ş.i de reţeaua hidrografică bogată, fapt ce fa
vorizează creşterea şi dezvoltarea normală a molizilor, care în regiunea
amintită formează, in cele mai multe locuri, arborete pure pe suprafeţe
mari, factor important în răspîndirea gîndacului.
Vîrsta molizilor atacaţi este variabilă (20- 1 50 ani), înălţimea lor este
cuprinsă între 1 2-30 m, iar diametrul are valori între 12 cm
95 cm.
Astfel aria de acţiune a gîndacului sporeşte şi consecinţele devin mai
.dăunătoare, ţinînd seama şi de faptul că molidul, mai mult ca 01ice: alt co
nifer, învinge cu greu urmările atacului.
Atacul se localizează pe rădăcini, pe colet, mai puţin frecvent pe tul
pină şi foarte rar pe ramuri.
Cercetînd. un număr de 1 00 molizi atacaţi de D. micans în diverse
puncte ale Ocolului silvic Pojorîta, am remarcat următoarele :
La un număr de 62 arbori atacul era localizat pe rădăcină ; la 42 din
tre aceştia erau ati:i.cate rădăcinile de la suprafaţa solului, iar la ceilalţi
20 atacurile se localizaseră pe rădăcini, în profwnzimea solului, pînă la
1 0-15 cm. Un număr de 31 arbori erau atacaţi în regiunea coletului şi la
7 arbori, atacul era situat pe tulpină diferenţiat astfel : de la 1-3 m (3 ar
bori), 3-1 0 m (3 arbori) şi peste 1 0 m (1 arbore).
Din cei 100 de arbori atacaţi, la 48 atacul avusese loc pe partea ex
pusă mai mult la soare (sud, sud-vestl) căci în aceste părţi scurgerile de
răşină sînt abundentie şi căutate de gîndaci. 92 dintre arborii cu atacuri
erau în stare de vegetaţie şi numai 8 arbori prezentau debilităţi, accen
tuate (ramuri uscate, vîrful rupt, putregai în mijloc). Arborii st1udiaţi pot
fi grupaţi astfel după virstă : 20-30 ani
8 ; 30-60 ani - 71 ; peste 60
ani
2 1 . Predomină deci atacurile la arborii de vîrstă mijlocie. 69 dintre
arbori se găseau în locuri cu multă umezeală, chiar pe marginea apei
(1-3 m de ia apă) în pîraiele Tiniş, Putnişoara, Şandru etc., ceea ce de
notă căi gîndacul atacă în mediul umed. Fig. 8 .
Arborii atncaţi se comportă diferenţiat după vîrstă, organul atacat,
locul atacului şi suprafaţa vătămată. Astfel, 86 dintre arbori aveau apa
rent o comportare normală (ace verzi şi fructificaţii), 14 arbori cu
atacuri mai puternice, cuprinzînd porţiuni mai mari din rădăcină, colet
.sau tulpină, prezentau un aflux de răşină, acele îşi schimbaseră culoarea
-
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=
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foarte puternic la doi molizi din puncte diferite, situate la 1 6 km distanţă
deau. Si..;.pravieţuirea arborilor depinde de faptul dacă atacul se i:nt.inde
pe o anumită porţiune sau pe toată porţiunea circulară a tuipinei. !n ca
zul cînd atacul este circular, partea superioară a locului atacat se usucă
şi arborele treptat moare. Dacă este atacatiă o parte din rădăcină, copacul
continuă să trăiască, iar cînd este afectată întreaga rădăcină are loc moar
tea copacului.
Şi gradul de iil'festare a· arborilor cunoaşte particularităţi şi di fe
renţieri.
La 86 exemplare infestnrea a fost slabă şi mijlocie şi numai la 1 4 ar
bori puternică şi foarte puternică. Această constatare prezintă interes şi
din punct de vedere silvic reclamînd măsuri şi acţiuni de protecţie şi
combatere.
Pentru a ilustra gravitatea atacului menţionăm 2 cazuri de atac
foarte putern!c la doi molizi din puncte diferite situate la 1 6 km distanţă
unul de altul (TiniŞ: şi Cocoara).
La primul arbore (Tiniş) atacul s-a întins pe 5 din cele 7 ramificaţii
ale rădăcinii, iar galeria de atac cuprindea 28 cm lăţime o;;i 39 cm lun
gime. Fig. 8.
La celălalt arbore (Cocoara) atacul s-a localizat în regiunea coletului
pe 31 cm lungime şi 24 cm lă1ţime cu 23 găuri de intrare. Gravitatea
atacurilor la cei doi molizi a avut ca efect o accentjlla tă şi rapidă slăbire a.
arborilor, urrnînd ca peste puţin timp să se usuce. Fig. 7.
Galeriile de atac făcute de larve au in general formă neregulată, ade
sea cu tendinţă circulară, în timp ce galeriile adulţilor iau forme
dintre cele mai diferite (dreptunghice, drepte, semicirculare, reţea, etc.).
Fig. 9. Uneori galeriile de atac servesc şi pentru iernare mt.rucît în ra
mificaţiile lor, asemănătoare cu nişte canale, gîndacii stau unul lîngă altul,
în şiruri lungi ce pot cuprinde pînă. la 80-100 indivizi. De menţionat că
numărul gîndacilor din galerii este foarte variabil depinz'ind şi de dimen
siunile galeriilor (26. VII. 1 967
Obcina
20 exemplare ; 23. X. 1967
Obcina
53 exemplare ; 13. X. 1 968
Tiniş = 65 exemplare).
Sistemele de galerii (în cazul observaţiilor noastre) măsoară valori
cuprinse între 5-48 cm lungime şi 3-52 cm lăţime. În raport de acest cri
teriu se poatie calcula suprafaţa şi gradul atacului.
Incheind acest capitol remarcăm că atacul afectează deocamdată o
zonă limitată, cu puncte sporadice, iar efectele pot fi de supra-faţă, necon
stituind întotdeauna un pericol grav pentru sănăl!J1tea arborilor de molid.
Ar fi totuşi utilăJ şi oportull'lă o acţiune mai largă de depistare şi comba
tere a dăunătorului care cel puţin în punctele cercetate şi menţionate de
noi prezintă un pericol real.
D u ş m a n i i n a t u r a 1 i. Majoritatea specialiştilor (B e r g m i 1 1 e r
1949,
1 903, E s c h e r i c h
1 924, F r a n c k e-G r o s m a n n
Elton
1 950, P e t e r s e n
1952, S t a r k
1 952, G o h r n
1954,
P f e f f e r- 1955) i.n studiul despre marele gîn.dac de scoarţă al molidului ,
indică drept c�i mai frecvenţi duşmani naturali ai acestui dăunător specii
ca : Rhyzophagus grandis Gyll., Rhyzophagus depresus F., Pityophagus
-
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jerrugineus L., Thanasimus formicarius L., Dromius schneideri Cr., din
tre prădă·tori şi specii ca Pimpla (Ephialtes) terebrans L., dintre paraziţi,
frecvenţi în galeriile larvare şi ale adulţilor.
Dintre cei observaţi de noi în zona cercetată menţionăm : larvele şi
adulţii prădătorului Thanasimus formicarius L., speciile Rhyzophagus
grandis Gyll., Pityophagus ferrugineus L. ·), care au o acţiune eficace
asupra dăunătorului distrugîndu-1 atît în stadiul larvar cît şi în cel de
adult. Se mai adaugă evident ciocănitiorile şi insectele parazite care limi
tează populaţia lui D. micans.
Cunoaşterea prădătorilor şi paraziţilor poate fi utilizată. astfel în
combaterea şi pe cale naturală a celui mai mare gîndac de scoarţă al mo
lidului, pe lingă celelalte mijloace (mecanice, chimice) folosite în diferite
zone europene afectate.
CONCLUZII
- Prin semnalarea speciei Dendroctonus micans Kug. în pădurile de
·molid din nord ul Moldovei se lărgeşte aria de răspîndire a acestu; cl ău
nător în România.
D. micans re caracterizează prin 5 stadii larvare şi în general printr-o
singură generatie pe an, în Europa şi în zona cercetată.
- Iernarea gîndacului se face atît în stare de larvă (stadiile I-V) cit şi
în stadiul de adult
- Zborul ş·i instalarea în galerii noi pentru continuarea ciclului biolo
gic are loc în lunile calde mai-august1 cu variaţii în funcţie de condiţiile
climatice.
- Atacurile se generalizează pe molizii în stare de vegetaţie avînd
ca particularităţi ce atrag insecta : răni uşoare şi scurgeri de răşină.
- Deş i virtual gîndacul este un dăunător primar, răspîndirea sa în
Ocolul silvic Pojorita este sporadică la data observaţiilor noastre.
- Intrucit răspîndirea dă;unătorului are loc continuu lucrarea me:n
(Thanasimus formicarius L„
ţionează existenţa unor duşmani naturali
Rhizophagus grandis Gyll„ Pityophagus ferrugineus L.) care pe l'îngă
mij loacele mecanice şi chimice pot sta în atenţia specialiştilor în comba
terea lui D. micans pe cale biologică.
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES Pt:RIODES DE MIGRATIONS
DANS LE NORD DE LA MOLDAVIE
Resume

L'auteur signale, dans les forets des coniferes du secteur silvique de Pojorîta
�suceava, la presence du nuisible Dendroctonus micans Kug. (Coleoptera, Scolytidae)
une espec!' rare dans la faune de la Roumanie.
•1 Materialul de Coleoptere prădătoare a fost determinat de către tov. M. Al.
I e n iş t e a. căruia ii aducem mulţumirile noastre.
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nouvelles aires de diffusion du nuisibl e de
Dans'cet ouvrage on donne
de
l'epicea ce qui constitute une contribution â la dispersion geugraphique de cette
espece en Roumanie.
L'auteur .presente aussi certaines donnees sur la biologie et !'ecologie du nuisible·
(surtout l'attaque) et fournit quelques renseignements sur Ies ennemi s naturels de
!'insecte etudie.

BIBLIOGRAFIE
1 . BALASCHOWSKY, A., 1949, Faune de France (Coleopteres

Scolytides, T. 50)

Paris.
2. BERGMILLE'.R F., 1 903, Dendroctonus micans und Rhizophagus grandis. Zen
tralbl. ges. Forstw.
3 . BRENY, R., 1964, Plantes-hâtes et Scolytides (Bull. et. Ann. de la Soc. R. d'En
tomologie de Belgque. T. 1 00. nr. 1 ) .
4 . BRICHET, O . , SEVERIN, G., 1 902. Dendroctonus mica.ns (Kugolann) en Belgi
que, Bull. Soc. centrale Forestiere de Belgique. 9. 72-8 1 .
5 . BRICHET, O., 1 898, L'hylesinus micans dans Za. foret d e l'Hertogenwald, Bull.
Soc. centrale Forestiere de Belgique, 9. 334-336.
6. BROWN, J. M., BEVAN. D., 1966, The great spruce Bark Beet:e Dendroctonus
mica.ns, in north west Europa, Forestry Commision, Bulletin nr. 38.
1. CHARARAS C., 1 962. Etude biologique des Scolytides des coniferes (Encyclo
pedie entomologique, Ser. XXXVII ) Editura Lechevalier, Paris.
8. ECKSTEIN, K„ 1904, Der Riesenbastkăfer Hylesinus (Dendroctonus) mica.ns Kug.
Z. f. Forst-u, Jagdwes, 36 : 243-249.
buprestide lor după
9. ELIESCU, GR., şi colab., 1 952, Determina.torul ipidelor şi
felul vătămării, Ed. de Stat, Buc., p. 2 1 , 31.
10. ELTON, E. T. G . 1 950, Dendroctonus mica.ns Kug. a pest of sitka spruce in
Neanthcrrla.nds, Proc. VIII Internat. Entomologica!,
Congress, Stockholm, 1 948.
1 1 . .ESCHERICH, K . 1924, Die Forstinsekten Miteleuropas, Bd. II. Verlag P. Parey,
Berlin, p. 421-646.
12. FRANCKE-GROSMANN, H., 1949, Ober Kopulation. Eiablage und Gelbkorper
biLdung beim Riesenbastkăfer, Dendroctonus
mica.ns
Kug. Verh. d.
deutschen Geseilschaft f. angew. Entomologie ; 142- 1 53, Mi.inchen.
13. GEORGESCU, C. C., şi colab., 1957, Bolile şi dăunătorii păduTi!or - biologie şi
combatere, Ed. Agro-Silvică, Buc.
1 4. GOHRN V„ şi coiab., 1 954, lagttagelser over Hylesinus (Dendroctonus) micans
Det forstlige Forsgsvoesen i Danmark XXI 381-433.
15. HOLDHAUS und DEUBEL, 1910 . Untersuchaugen ii.ber die zoogeographie der
Karpathen. Wien.
1 6. JUDEICH, J. F. NITSCHE, H., 1895, Lehrbuch der mitteleuropăischen Forst·
insektkunde, Berlin, p. 447, 458.
K ecologhii dendroctona (D. mica.ns
1 7. KRUSEV, L. T . . MAŞNINA, T. I. 1968,
Kug. Coieopera, Ipidae) v Belorusii, Biologhiceskie nauki, nr. 5 p. 2 4 27
18. MARCU, O., 1931, Contribuţii la cunoaşterea biologiei ipidelor din Rom4nia.
Codri i Bucovinei, An. I, nr. 10-12, p. 33-35 .
19. MARCU O., 1934, Die Ipiden Fauna. von Rumănien zusammengestelt, Bull. de
la Section Scientifiaue de !'Academie Roumanie, Bucureşti, p. 1-7.
20. MELNICOVA, N. I., 1 962, Nabliudenia za koroedom Dendroctonus mica.ns Kug.
v Podmoskovie, Zool. J. 4 1 nr. 2.
2 1 . MELNICOVA, N. I., 1965, Bolşoi elovii luboed (Dendroctonus mica.ns Kug.) v
Karpatah, Zool. J. 44 nr. 12.
22. PETRI, K., 1 9 1 2, Siebenbii,rgens Kăf erfauna auf Grund ihre1· Erforschung bis
zum Jahre 19 1 1, Sibiu.
23. PFEFFER, A„ 1943, Ober Generationsvarhăetnisse der europăischen Borken
kdfer, Lesnickă prace, 22 : 178- 1 90.
.

.

-

,

,

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

GEORGE ISTRATE

1 86

24. PFEFFER, A., 1955, Fauna C. S. R„ Svazek Kurovici (Scalytidae), Praha. p. 1 20.
25. PETERSEN, B. B., 1952, Hylesinus micans, artens adbredelse ag e n aversigt aver
optraeden i Darnmark. Dansk Skovf. T. 37 : 299-322.
26. REITTER, E., 191 6, Fauna Germanica, Band V, Berlin, p. 266-306.
27. ROHM W., 1 954, Riesenbastkăler (Dendroctanus micans Kug.) und seine Bekiimp·
fung, Merch-B 1, Beitrage zur Schădl. F. 2.
28. SCHIMITSCHEK E., 1 955, Die Bestimmung von lnseklenschăden in Walde, Ver
lag P . Parey, Hamburg und Berlin.

29. STARK, V. N., 1952, Fauna U.R.S.S., Jestkakrilîe sem. KD'Taedî, Tom. XXXI,
Academia de Ştiinţe a U.R.S.S.. Moscov a, p. 1 64 1 8 7 .
30. STEIN, F., 1 852, Beitrăge zur Forstinsektenkunde, Thar. Jahrb. 8 : 228-256.
3 1 . VOOTE, A. D., 1947, Het op treden van der sparrenbastkever (Dendroctonus mi
cans Kug.) in ons land en de mogelijkheit tot het voorkanen van de
plaag. Ned. Hosb. T. 1 9 : 85-87.
32. MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE, 1962, Amenajamentul Ocolului silvic
Pojorita, Bucureşti.
-

Cîmpulung Mold.

Str. Pinului, 32

Primii

:

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1 2.Il.1969

MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII BACĂU
STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

1 969

I

1 87

-

192

I

NOI CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ROLUL LOCOMOŢIEI
IN DIVERSIFICAREA MORFO-ECOLOGICA
A PEŞTILOR TELEOSTEENI
GHEORGHE HASAN
.La organisme, forma depinde de un
număr infinit de relaţii complexe"
( C h a r I e s D a r w i n, Originea spe
ciilor).

lntr-o comunicare făcută la sesiunea ştiintifică din 22-24 m ai 1 955 a Universilătii
din Iaşi conchideam că .,forma coloanei vertebrale a peştilor teleosteeni este determi
nată, în primul rînd, de rolul pe care acest organ îl are în locomoţie" (4) în comuni
cări ulterioare, la sesiunile din 1956 şi 1957, pe baza observaţiilor întreprinse asup�a
unui material osteologic mult mai variat - care confirmau concluziile noastre cu pn
vire la importanţa pe care o are modul de locomoţie în evoluţia peştilor teleosteeni afirmam din nou că . forma coloanei vertebrale a peştilor teleosteeni este determinată
de modul de locomoţie şi, corelativ, coloana vertebrală este un determinant al modului
de locomoţie" (5, 6).
Mai tirziu, în lucrarea . Contribuţii la studiul morfoecologic al coloanei vertebrale
la peştii teleosteeni" (7), prezentată în 1961 la Universitatea din Bucureşti ca dizertaţie
pentru doctorat. pe baza studiului anatomo-comparativ şi biostatistic al coloanei vert�
brale de la circa 700 exemplare de peşti teleosteeni aparţinînd la 40 specii din apele
României. susţineam aceeaşi teză cu privire l a determinismul locomoţiei în evolutir.
divergentă a acestor vertebrate, care, după cum se ştie (2), datorită perfecţionării
funcţiei locomotoare, ca o consecinţă a osificării integrale a scheletului, a perfecţio
nării musculaturii laterale şi a înotătoarei codale, au făcut încă din Cretacic un salt în
evoluţia vertebratelor inferioare.
între timp, în 1963, la Moscova apare lucrarea ihtiologului I. G. A 1 e e v. „Bazele
funcţionale ale morfologiei externe a peştilor" (1), în care, pe baza studiului particu
larităţilor formei externe a Caranginelor, Pleuronectiformelor Squaliformelor şi altor
grupe de peşti, autorul, prelucrînd şi lucrările altor autori referitoare la morfologia şi
locomoţia peştilor, relevă dependenţa formei externe a peştilor de modul de locomoţie,
de camuflare în mediu şi de prindere a hranei.

Apariţia acestei lucră1ri ne determină să reluăm analiza faptelor obser
vate de noi şi analizate 'în lucrările mai sus amintite cu privire la interde
pendenţa dintre funcţia locomotoar� şi morfologia peşti lor, în lumina ur
mătoarelor considerente :
Strada Karl Marx nr. 2 - BACAU - ROMANIA
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1 . pentru analiza interdependenţei formă-funcţie, studiul anatomo
comparativ al coloanei vertebrale la peşti oferă o bază şi mai largă decît
referirile limitate numai la morfologia externă, datorită, pe de o parte.
-corelaţiei existente între forma şi alcătuirea coloanei vertebrale şi forma
externă, de ansamblu, a corpului peştilor teleosteeni. Pe de altă parte,
datorită marii variabilităţi numerice şi dimensionale a vertebrelor, se faci
litează studiul cantitativ, biostatistic ;
2. forma externă, de ansamblu, a corpului peştilor teleosteeni este
.c onferită, în primul r'ind, de forma de ansamblu a musculaturii laterale care,
inserîndu-se pe coloana vertebrală, alcătuieşte împreună cu aceasta o uni
tate marfo-funcţională ce reprezintă aparatul de locomoţie principal al
peştilor osoşi (3). Raportată la volumul întregului corp, musculatura late
rală împreună cu coloana vertebrală depăşeşte volumul tuturor celorlalte
organe constituind masa principală a corpului :
3. similitudinea morfologică între forma externă a corpului teleoste
enilor şi forma coloanei vertebrale fiind o consecinţă a aceloraşi factori
morfogenetici ce acţionează în cursul ontogenezei, concluziile ce se des
prind din studiul morfologiei coloanei vertebrale, ca parte a întregului, sînt
valabile prin extrapolare pentru morfologia intregului oragnism ;
4. deşi termenul „mod de locomoţie" este admis unanim în litera
tura de specialitate, înţelegîndu-se prin el aproape exclusiv funcţia de
deplasare a animalelor în mediu şi separind-o ca şi în lucrarea lui I .
·G . A 1 e e v (1)
de „modul de camuflare" în mediu şi de „modul de
prindere a hranei" , noi atribuim termenului general de „mod de loco
moţie" atunci cind analizăm determinismul morfologic al acestei funcţii,
un sens mai cuprinzător, anume totalitatea actelor pe care animalul le
efectuează în diversitatea şi varietatea complexă a interrelaţiilor sale cu
mediul ambiant, biotic şi abiotic, cu alte cuvinte toate procesele implicate
de intregul comportament al animalului, bazate pe mişcare.
In ansamblu, coloana vertebrală a peştilor teleosteeni prezintă o alcă
tuire metamerică ce reflectă, de fapt, dispoziţia metamerică a muscula
turii laterale (3) .
Această corelaţie în dispozţia metameră a coloanei vertebrale şi a
musculaturii laterale este explicabilă. Dacă le considerăm în perspectiva
dezvoltării onbogenetice, atît vertebrele, cit şi miomerele derivă din somi
tele embrionare metamerice. După cum se ştie, această dispoziţie meta
merică, caracteristică stadiilor embrionare ale tuturor vertebratelor, se
păstrează la adulţii vertebratelor inferioare printre care, într-un grad foarte
accentuat, şi la peştii teleosteeni.
-

La aceşti peşti, numărul metamerelor - al vertebrelor şi al miome
relor - componente ale aparatului locomotor principal, constituie, în
raport cu funcţia locomotoare, care se realizează prin mişcările ondulatorii
ale corpului, particularitatea lor morfologică esenţialăl. ln consecinţă,
atenţia noastră s-a îndreptat asupra variabilităţii acestei particularităţi.
Analiza variabilităţii numerice a vertebrelor, atît la nivel interspeci
fic cit şi intraspecific, ne-a pus la îndemină un material faptic comparativ
extrem de util pentru in terpretarea determinismului morfologic al loco
moţiei.
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Coloana vertebrală, ca ax scheletic ce serveşte ca suport rezistent şi
totodată flexibil pentru musculaura laterală, are un rol important în loco
moţie. Acţionat de miomerele musculaturii laterale, acest ax imprimă
corpului peştilor mişcări de flexiune care determină propul;;b. în apă.
Pe baza variabilităţii numerice a vertebrelor, am stabilit mai multe
tipuri de colonă vertebrală. Principalele criterii în stabilirea acestor ti
puri morfologice au fost număirul vertebrelor şi lungimea relativă a
corpului vertebral.
Raportind lungimea relativă a corpului vertebral la lungimea speci
fică a corpului peştelui s-a calculat indicele vertebral. Valoarea acestui
indice arată gradul de flexibilitate a axului vertebral în ansamblu : indice
mic, grad de flexibilitate mare şi, invers, indice mare, grad de flexibili
tate s.căzut.
O altă particularitate morfologică a coloanei vertebrale este propor
ţia diferitelor ei regiuni. La nivelul regiunii codale, mişcările ondulatorii
sînt ·mai accentuate. Acest fapt fiziologic este atestat de proporţia nume
rLcă a vertebrelor codale raportată1 la numărul total specific al vertebrelor.
In general, există, în cadrul fiecărui tip morfologic de coloană vertebrală,
un paralelism evident între variabilitatea indicelui vertebral şi proporţia
numerică a vertebrelor codale.
Pentru exemplificare, ne referim la grupa ecologică fluviolacustră
reprezentată în materialul studiat de noi prin 1 1 si:·ecii de Cyprinidae. La
această grupă am constatat următoarea seriaţie în ordinea crescîndă a
valorii indicelui vertebral :
Specia

Indice vertebral

Mărimea relativă reg. coc�

Pelecus cu.:tratus
Aspius aspius
Barbus barbus
Chondrosioma nasus
Leuciscus idus
Brama brama
Rutilus rutilus carpathorossicus
Tinca tinca
Scardinius erythrophtalmus
Cyprinus carpio
Carassius carassius

1 . 97
2.00
2,12
2,14
2,19
2,42
2_57
2,59
2,63
2.89
3,22

47.6
45.fi
45,0
42.6
42.8
50.1
41,7
42,8
43,3
47 . 4
38.9

Se remarcă, în linii mari, că speciile cele mai active, mai mobile, cum
sînt Pelecus cultratus, Aspius aspius, Barbus barbus au indicele vertebral
mic, aşadar un grad mai mare de fl�xibilitate a axului vertebral. De
asemenea, se observă că speciile mai puţin active .cum sînt Cyprinus carpio,
Carassius carassius au indicele vertebral mai mare. ceea ce indică o creştere
a rigidităţii axului scheletic vertebral.
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Remarcăm, de asemenea, că nu există un paralelism absolut între
creşterea valorii indicelui vertebral şi descreşterea valorilor mărimii rela
tive a regiunii codale. De exemplu, după un paralelism aproape perfect
între creşterea indicelui vertebral şi descreşterea mărimii relative a re
giunii codale la primii cinci termeni ai seriei fluvio-lacustre, se constată
devieri la Brama brama (de la 42,8 creş�e la 50,1), la Tinca tinca (de la
4 1 , 7 la 42 8, la Scardinius erythrophthalmus (de la 4 1 , 7 la 43,3) şi la Cypri
nus carpio (de la 4 1 , 7 la 47,4).
După părerea noastră, aceste devieri sînt explicabile. In aceste .cazuri,
este vorba de interferenţa altor particularităţi morfologice : înălţimea mai
mare a pedunculului codal la Cyprinus carpio şi la Tinca tinca, inălţimea
mai mare a corpului, corelativ cu comprimarea laterală mai accentuată a
corpului la Brama brama şi Scardinius erythrophthalmus.
Comprimarea laterală, mai mult sau mai puţin accentuată, care deter
mină modifică1ri corelative ale proporţiilor corporale se explică, de asemeni,
prin alţi factori morfogenetici, cum ar fi, de pildă, presiunea pe care orga
nele din cavitatea viscerală o exercită, încă din etapele timpurii ale onto
genezei, asupra musculaturii laterale din pereţii cavităţii abdominale.
Corelativ cu comprimarea laterală a corpului pot interveni modificări fie
în sensul alungirii corpului - în cazul formelor mai rapide - însoţită de
diminuarea înălţimii, fie de scurtare a corpului - la formele mai puţin
active - însoţită, de regulă, de creşterea înălţimii.
Toate aceste modificăll"i sint corelate cu modificarea numerică a ver
tebrelor, în special a vertebrelor regiunii codale.
In ultimă analiză, aceste modificări reflectă acţiunea morfogenetică a
musculaturii asupra scheletului începînd din fazele iniţiale ale dezvoltării
ontogenetice în interdependenţă1 cu condiţiile de viaţă în continuă schim
bare şi cu ereditatea, adică cu modificările dobî.ndite în filogeneză.
In cursul evoluţiei filogenetice a peştilor teleosteeni au existat nume
roase modalităţi de realizare a locomoţiei.
Intre formele hidrodinamice tipice fusiforme, cilindrice şi formele a
lungite, cilindrice sau între formele fusiforme şi formele mai scurte şi
comprimate lateral, există forme de trecere la care flexibilitatea axului
vertebral este însoţită de deplasarea înotăJtoarelor perechi şi neperechi co
relativ cu alungirea sau scurtarea regiunii codale.
Transformările cele mai profunde ale scheletului axial se vădesc însă
în regiunea terminală a coloanei vertebrale şi anume în regiunea pedun
culului codal şi, mai ales, la nivelul scheletului înotătoarei codale. Aceste
transformări privesc atît variaţia numărului de vertebre ce i ntră în com
ponenţa pedunculului codal. cit, mai ales, în forma şi dimensiunile neura
pofizelor şi hemapafizelor vertebrelor respective.
Marea diversitate morfologică a regiunii terminale a coloanei verte
brale, mai precis a scheletului p�dunculului codal şi a înotătoarei codale,
este consecinţa diversificării ecologice a peştilor teleosteeni.
De aceea noi apreciem că diversele tipuri morfologice ale scheletului
codal, ca şi tipurile morfologice de coloană! vertebrală stabilite pe baza
criteriilor arătate mai înainte, sint, în acelaşi timp, tipuri morfoecologice
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deoarece aceste structuri sînt determinate de modul în care specia respec
tivă acţionează în raport cu condiţiile de viaţă şi modul de locomoţie.
De la tipul iniţial, filogenetic cel mai primitiv în materialul studiat de
noi, reprezentat prin Caspialosa ponti ca, diverg următoar.ele serii morfo
ecologice :

1 . Caspialosa pontica - Trachurus mediterraneus ponticus, Pomato
mus saltatrix, Scomber scombrus şi Sarda sarda, forme nectonice de viteze
mari ;

2. Caspialosa pontica - Engraulis encrlbSsicholus ponticus, Trachinus
draco, Gobius batrachocephalus (şi alte specii de Gobiidae), Pleuronectes
filessus luscus şi Scophthalmus maeoticus, forme ce s-au adaptat la viaţa

bentonică ;

3. Caspialosa pontica - Corvina umbra, Mull'U48 barbatus ponticus,
Spicara smaris flexuosa, forme batipelagice ;
4. seda, relativ omogenă, a Cyprinidelor ;

5. Percidele reprezintă, de asemeni ,un tip morfoecologic divergent
care poate fi conexat cu Centrarchidele : Lepomis gibbosus, Perca .fluvia
tilis, Sander lucioperca.

Totodată, clasificarea morfoecologică stabilită de noi (7), include serii
morfologice, ce pot demonstra prin analogie căile prin care s-a realizat,
filogenetic, evoluţia divergentă a teleosteenilor.

NOUVE:'LLES CONSIDERA TIONS SUR LE ROLE DE LA LOCOMOTION
DANS L 'E:VOLU TI ON MORPHO-ECOLOGIQUE DI VERGENTE
DES PO!SSONS TELEOSTEENS
'

Resume
A partir de nombreuses observation efectuees sur un mater.iel osteologique com
p re nant cnvirnri 700 squeletles axiaux appartanant a 40 especes de poissons te1eosteens
de Roumanie, l'auteur tire les conclusions suivants :
I. La forme de la colonne vertebrale des poissons teleosteens est en correlation
avec la forme de la musculature laterale du tronc .
Mais, la fo rm e et la disposition des myomeres, unites fonctionnelles metameriques
du muscll: lateral, conferent au corps des poissons sa f o r me generale.
La forme de la colonne vertebrale des poissons teleosteens est donc en correlation
avec la forme exterieure du corps.
2. La musculature laterale du tronc et la colonne vertebrale des poissons teleos
teens constituent deux elements d'une meme unite morpho-physilogique qui se deter
minent recipr.oquement . Cette unite morpho-physiologiqu·<? constitue l'appareil locomo
leur principal des poissons teleosteens.
3. La particularite essentielle de cet appareil est la variabilite numerique des
segments metameriques, Ies myomeres et Ies vertebres, en fonction de l a modification
des conditions de vie et du mode de locomotion.
4. Les poissons teleosteens presentent une grande variabilite numerique des verte
bres, tant au niveau intraspecifique. qu'interspecifique.
5. La musculature, organe activ de l'appareil Iocomoteur, detet'ITline la forme de la
col o an e vtrtcbrale ; i.a colonne vertebrale organe passif peut determiner a s on tour, la
forme de la musculature.
Les transformations de la colonne vertebrale et de la muscuhture provoquent des
transformDtions corelatives dans !'organisme : Ies rapports entre la oavite abdominale
et le pedoncule caudal, sont determines par le genre de vie et de locomotion. En
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fonction des modifications du ra pp or t entre la cavile abdominale el le pedcm
cule caudal, le volume de la cavite abdominale se modifie. Par suite de ce change
ment la forme des organes viscer.aux, se modifie eg·alemen l .
E n correlation avec les changements deterrnines par le mode de locomotion, s..ir
viennent aussi des modifications d·ans la forme generale de la tete. La p osi tions des yeux
de la bouche et meme la forme du viscero-crâne et du neuro-crâne changent egale
ment.

6. Les types morpho-ecologiques de la colonnc vertebrale des p ois:;o ns teleosteens
indiquent les directions probables de l'evolutlon d ivergente des furmes prlmitives
vers les formes les plus specialisees, en fonction du chagement du milieu dans la phy
logenese, comme resultat de la transformation du genre de vie et de locomotion.
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CERCETARI ASUPRA VARIABILITAŢII UNOR POPULAŢII
DE BOMBINA VARIEGATA L. (ANURA, DISCOGLOSSIDAE)
DIN ZONA MIJLOCIE A CARPAl'ILOR ORIENTALI
CONSTANTIN ŞOVA

ISTORIC. In ţara noastră cercetări asupra speciei Bombina variegata
L. au fost făcute, 'În ultimul deceniu, de către : I. F u h n (1 960) care
citează date ecologice asupra acestei specii, iar B. S t u g r e n (1 959, 1 966),
B. S t u g r e n şi N. P o p o v i c i (1961) au făcut analiza variabilităţii unor
caractere ale speciei. ln altă lucrare, B. S t u g r e n şi St. V a n c e a (1 968),
au examinat variaţia caracterelor metrice şi calitative la populaţiile din
Carpaţii Orientali. Din analiza caracterelor metrice au luat in considerare :
lungimea corpului, tibia şi femurul, arătînd că diferenţele mediilor arit
metice sînt nesemnificative in Carpaţi. Prin metoda citată au ajuns la
concluzia unei eterogenităţi fenotipice. In baza unui studiu asupra cîm
purilor albe şi negre a părţii ventrale, autorii au stabilit opt forme pentru
întregul areal al speciei.
Intr-o altă lucrare, C. Ş o v a (1968), arată prin date statistice dife
renţierea semnificativă a patru caractere metrice din cinci, luate în consi
derare la două populaţii din Carpaţii Orient.9.li, apropiate din punct de ve
dere geografic.
METODA DE LUCRU
Cercetarea calitativă s-a efectuat pe un număr de 1 852 exemplare co
lectate din 16 localităţi (tabel 1) situate între 200-900 m altitudine. Locali
tăţile se găsesc între paralele 46°-480 şi meridianele 250-270 avînd o tem
peratură medie anuală între 2°-9°.
Cercetarea biometrică şi prelucrarea statistică a datelor s-a făcut pe
un număr de 1 737 exemplare din 1 1 localităţi, măsurătorile făcîndu-se pe
sexe : 937 masculi şi 800 femele (fig. 1 , tabel 1 , 2).
Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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Colectarea materialului s-a făcut\ în lunile mai-iun.ie 1968, perioadă în
care are loc împerecherea, lucru ce a uşurat capturarea exemplarelor ma
ture şi urmălrirea raportului intre sexe.
Exemplarele capturate au fost măsurate imediat după omorîre şi se
găsesc în colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Bacău ").
Scopul lucrărilor este de a evidenţia formele de manifestare ale varia
bilităţi i unor caractere - continue şi discontinue - la specia Bombina
variegata, recunoscînd drept criteriu de \ncadrare a datelor, clasificarea
variabilităţii după I a b l o c o v (1 966).

VARIABILITATEA UNOR CARACTERE METRICE
In vederea caracterizării populaţiilor şi a formării unor idei de ansam
blu asupra variabilităţii speciei au fost luate în. studiu următoarele carac
tere : lungimea corpului (L), lungimea tibiei (T), lungimea femurului (F),
lungimea piciorului posterior (Pp) , lungimea piciorului anterior (Pa), lun
gimea capului (Le) şi lăJţimea capului (Ltc).
Pentru acest lucru s-a calculat media aritmetică şi eroarea acestora.
Calculele s-au făcut pe sexe şi localităţile de unde au fost colectate, loca
lităţi care au fost inscrise în tabele, în ordinea altitudinii la care se găsesc.
Toate rezultatele au fost înscrise în tabelele
graficele de la fig. 2-1 5 "") .

3-9

şi reprezentate în

Testarea dHerenţei mediilor dintre sexe, în cadrul fiecărei populaţii
s-a făcut în tabelul 10.
In afară de calcularea mediei aritmetice şi a erorii acesteia, autorul a
calculat şi coeficientul de variaţie. Rezuli.atele obţinute se găsesc consem
nate în tabelele 1 1-12.

VARIABILITATEA UNOR CARACTERE MERISTICE
In afara caracterelor metrice înscrise în tabelele şi graficele mai sus
amintite, autorul a luat în consideraţie şi unele caractere meristice ca :
numărul vertebrelor, numărul şi gruparea spinilor dorsali, petele continui
şi întrerupte de pe picioarele anterioare şi posterioare.
Rezultatele privind variabilitatea numărului de vertebre şi forma aces
tora sînt reprezentate în desenele de la fig. 1 6-21 şi în tabelul 15. Varia
bilitat)ea număirului şi a formei spinilor dorsali sînt reprezentate în dese
nele din fig. 22.

") Desenele şi graficele realizate de : V i o 1 e t a R a n g, cărei a îi mulţumim pe
această cale.
00) In grafice se reprezintă prin :
- triunghiul - media dimensiunii (X)
- purţiunea neagră - abaterea mediei (Sm X 2,6)
portiunea albă - abaterea standard ( s )
- l i n i a continuă - minimele şi maximele lungimilor.
in grat:ce se păstrează numerotarna din tabelul nr. I .
· -
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Harta cu localităţile ctrcelatc în Carpaţii Orientali.
umerotarea loca l i tăti tor in tabelul nr. I .
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Frecvenţa petelor galbene întrerupte sau continui de la picioarele an
terioare şi posterioare sînt incluse în tabelele 16-17.
In afara caracterelor metrice şi meristice, autorul a analizat şi varia
bilit)atea petelor negre de pe partea ventrală. Tipurile de repartiţie a pe
telor ventrale, sint reprezentate în desenele de la fig. 23 şi tabelul nr. 18.
DISCUŢII

VARIABILITATEA METRICĂ
Din analiza tab�lelor 3-14 şi a graficelor de la fig. 2-15, rezultă ur
mătoarele :
- Testarea diferenţei mediilor caracterelor metrice pentru cele două
sexe arată exist;enţa unor deosebiri statistice asigurate pentru tibia şi pi
ciorul posterior iar pentru :restul caracterelor se asigură pentru 670/o din
populaţiile cercetate. Din cele 1 1 populaţii numai la una (Slatina) toate
caracterele sînt statistic neasigurate.
- Aceste date ne arată o netă diferenţiere sexuală pentru tibie şi
piciorul posterior şi numai uneori apar aceste diferenţe la restul caracte
Ielor (tabelul 1 0).
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- Din cele 7 caractere lua1·e în studiu 4 (lungimea corpului, piciorul
posterior, femurul, tibia) au variaţii mai evidente în tirrip ce restul carac
terelor (lungimea capului, lăţimea capului şi piciorul anterior), prezintă o
variaţie mai puţin evidentă.
- Mediile caracterelor calculate la populaţiile : pîrîul Neagra Broş
teni (9); Bolovăniş (1 1 ), fac nofă discordantă cu mediile celoI'lalte popu
laţii din localităţile aşezate după altitudine. Considerăm că aecasta s-ar
datora condiţiilor spec?fice ale celor două localităţi.
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Fig. 9. - Graficul lungimii pici orului anterior la femele

Fără a face abstracţie de la cele subliniate mai sus, din analiza de
ansamblu a graficelor şi tabelelor mai sus amintite se impune sublinierea
următorului fapt :
- Mărimea medii lor caracterelor studiate este în stdnsă legătură cu
altitudinea. Cu cît altitudinea este mai mare cu atît cresc şi mf'diile carac
tierelor metrice ale populaţiilor.
In scopul de a arăta mărimea şi importanţa variaţiilor �cestor carac
tere am trecut la testarea diferenţei valorilor medii ale caracterelor stu
diate la care am constatat următoarele ;
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- există. o deosebire semnificativă a tuturor mediilor calculate la
populaţiile mai îndepărtate între ele şi de alti1rudini diferite (Izvorul Ma
lului - pîdul Neagra, pîriul Martin - pîrîul Adinc) ;
- şi deosebiri numai a unor caractere la populaţiile apropiate în
tre ele (confluenţa Trotuş-Oituz-pîriul Nimaşului - pîriul Gheţăriei Bolovănişi). Tabelele 1 3- 14.
COEFICIENŢII DE VARIAŢIE. Din analiza coeficientului de variaţie
înscris în tabelele 1 1-12, rezultă căi lungimea capului şi lăţimea capului
variază în limite mai mari (CV între 5,'/-1 6). Această variabilitate s-ar
putea datora în parte şi erorilor făcute cu ocazia măsurătorilor.
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Comparînd coeficientul d·� variaţie descri::. la diferitele loturi, rezultă
că unele dintre ele si:nt mai omogene (confluenţa Trotuş-Oituz, pîrîul A
dînc, pMul Gheţăriei, etc.) 1n timp ce altele prezintă o populaţie mai ete
rogenă, din punct de vedere al dimensiunilor (Izvorul Malului, pîrîul Nea
gra-Broşteni).
VARIABILITATEA MERISTICA
V a ri ab i 1 it a t e a

co1 o a n e i

v e r t e b r a I e. Din cercetarea a
(tabel 1 5) face;n

47 de schelete privind numărul de vertebre şi forma lor

urrnăJtoarele sublinieri:
900/o din acestea au coloana vertebrală normală cu 1 0 vertebre .
8% au coloana vertl:!brală formată numai din 9 vertebre.
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2% din 8 vertebre. Remarcăm procentul destul de ridi<:at al exempla
relor care au coloana vertebrală, cu un număr redus faţă, de cele normale.
Dacă în afară de sublinierile făcute în ceea ce priveşte variaţia numă
rului, adătugăm şi cele ce se reîeră la abaterea de la forma normală a ver
tebrei sacrale, constatăm că procentul abaterilor este şi mai ridicatj : 1 9%
(fig. 1 6-21).
Ana1iza

s p i n i l o r d o r s a 1 i . S-a constatat că unele populaţii

(pîrîul Adînc) au mameloanele situate pe insuliţe, care pot fi dese sau ,rare.
In alte cazuri spinii mici nu mai au mameloane (suporturi), insuliţele lip
sesc şi sîntj fixaţi pe tegument (nr.
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şi în număr reduşi şi în partea ventrală (nr.

1 8),

înlocuind negii.

La niveT

individual, variabilitatea meristică se manifestă prin spini mai deşi şi mai
rari pe corp.

Variabilitatea privind spinii dorsali constă din : forma spinilor ascuţiţi
(nr. 7, 1 1, 19, 24) prezenţa (nr. 26, 29) sau absenţa (nr. 2, 1 2) a mame
loanelor şi a insulelor, asocierea mai multor mameloane (nr .20) şi prezenţa
(nr. 13, 24, 25) sau absenţa nr. 8, 1 0, 28) a petei albe de la baza spinilor.
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Populaţia de la pîrîul Acil.ne are un procentaj de 8 1 % spini ascuţiţi,
iar proba de la p'îrîul Tazlău are un înalt grad de variabilita� a spinilor
dorsali (nr. 1 , 6) predominînd formele teţite.
De remarcat că în interiorul populaţiilor există o mare variabilitate
a spinilor dorsali, de la forme ascuţite la forme teşite. Atît formele ascu
ţitje cit şi formele teşite au o densitate medie de 4-5 spini pe cm2 în regiunea dorsală si 5-7 spini în reciunea capului.
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Am coni;tatat căl formele teşite sînt caracteristice la exemplarele re
cent năpîrlite, în timp ce formele ascuţite s-au găsit mai frecvent la exem
plarele care urmau să năpîrlească. La acelaşi individ am găsitj în porţiu
nile năpîrlite spini teşiţi, iar la cele nenăJpîrlite spini ascuţiţi. (fig. 22).
V ari abilitatea desenului de p e p ic i o r ul a n terior
ş i p i c i o r u 1 u i p o s t e r i o r (p a r t ·� a v e n t r a 1 ă). ln literatura de
specialitate (FUHN, 1 960) arată că pen.1iru specia Bombina variegata este
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caracteristic prezenţa petelor ne"înirerupte (continui), la nivelul piciorului
anterior.
Din analiza unui număr de 1 557 exemplare rezultăJ că este caractP
ristio populaţiilor cercetj:i.te tocmai petele întrerupte, acest fenomen evi
denţiindu-se în proporţie de 1 000/o pentru majoritatea populaţiilor. Abate
rile de la această regulă sînt J:n.tr-un procentaj destul de scăzut (p. Ad1nc
1 4-19%, Bolovăniş 1 4°/0, p. Slatina 1 90/o). La piciorul posterior sînt pre
dominante petele continui care dep�esc în cele mai multe cazuri, 50% din
indivizii populaţiilor. (tabelele 1 6- 1 7).
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R e p a r t i ţ i a p e t e 1 o r v e n t r a 1 e. In funcţie de concentraţia
petelor închise, am alcătuit 8 tipuri (lucru constatat şi de STUGREN şi
VANCEA - 1 968). (fig. 23).
Din analiza datelor înscrise în tabelul 18 se pot face următoarele con
statări :
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v'f./R A H UMOR UL UI

Fig. 16-21.- Variabilitatea coloanei vertebrale privind : numărul verte
brelor ş i abaterile vertebrelor sacrale la populaţiile cercetate în Carpaţi i
Orientali.
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Fig. 16-21.- Variabilitatea coloanei vertebrale privind : numărul verte
brelor şi abaterile vertebrelor sacrale la populaţiile cercetate în Carpaţii
Orientali.
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OUR.Â l.J
Fig. 16-21.- Variabilitatea coloanei
vertebrale privind : numărul verte
brelor ş i abaterile vertebrelor sacra
le la populaţiile cercetate în Carpaţii
Orientali.
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- Din totalul de 1 206 exemplare analizate, •frecvenţa cea mai ridi
cată o prezintă tipul IV (230/o), frecvenţa cea mai scăzutăt o realizează
tipul III (1 O/o) la care se poate adăuga tnpul I şi II. Frecvenţa ridicată,
apropiată de cea a tipului IV o realizează tipurile VII, VI şi VIII.

19

Fig. 22.

20

-

Variabilitatea

2f

spinilor

22

23

24

dorsali la Bombina variegata L.

- Dacă aceeaşi analiză o facem ţinînd cont de. localităţi, constatăm
că unele populaţii variază\ în limite mai largi (p. Tazlău, p. Adînc, Izvorul
Muntelui) în timp ce altele variază între limite mai apropiate (p. Martin„
p. Gura Humorului).
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Fig. 23.
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VIII-a

Variabilitatea petelor ventrale la Bombina variegata L.

I . Pete negre mici numai pe suprafaţa guşei şi zona axială.
1 1 . •a) Pete mici pe guşă cu tendinţe de concentrare în regiunea axială a mem
brului anterior.
b) Pete în regiunea axială a membrelor anterioare care se întind şi în regiu
nea posterioară a guşei.
Pe laturile corpului pete ± concentrate.
I II. a, b ) . Pete negre mici dispersate pe toată supraiaţa corpului.
IV. a, b). Pete negre mai mari dispersate pe întreaga suprafaţă a corpului cu uşoară
tendinţă de concentrare în regiunea axială a membrelor anterioare.
V. a, b, c) . Pete negre mari concentrate în regiunea posterioară a guşei şi în re
giunea axială a membrelor anterioare care se prelungesc pe p ărţile laterale
ale corpului.
V I . a. b. c. Pete negre concentrate pe întJreaga suprafaţă a g.uşei şi în regiunea
axială a membrelor anterioare.
Pe abdomen pete ± mari care predomină înt.reaga supi'afaţă.
VII. a, b, c, d, e. Pete negre mari distribuite uniform pe toată suprafaţa col'Pului cu
tend'nţă de concentlrare în regiunea guşei şi partea ax.ială a membreloir ante
rioare.
VIII. a, b, c. Pete mari negre concentrate mu1t în jurul guşei şi în regi'lmea axială a
membrelor anterioare fo:ranind o pată ± compactă.
Pe abdomen pete foarte mari care iQCupă 2/3 din suprafaţa a bdome.n.Uilui .
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- La o analiză mai atentă a tabelului în care sînt înscrise altitudini
diferite ale localităţilor, se observă o oarecare corelaţie intre altitiudinea
mai mare şi predominanţa tipurilor cu o culoare mai închisă.
CONCLUZII
Din analiza datelor metrice, meristice şi de culoare a unor caractere
analizate pe un număr de 1852 exemplare colectate din 1 6 localităţi si
tuate la latitudini şi altitudini diferite am ajuns la următoarele constatări
_generale :
1 . Toate caracterele metrice variază odată! cu altitudinea.
2. Unele dintre caractere au o variaţie mai mare (lungimea corpului,
piciorul posterior, femurul şi tibia) altele au o variaţie mai puţin evidentă
(lungimea şi lăţimea capului, piciorul anterior).
3. S-au const·atat deosebiri semnificative (statistic asigurate) la toate
·caracterele · lilate în considerare pentru populaţiile m� 'î�depărtate geogra
fic şi aşezate la altitudini deosebite.
bazin (Valea
- Pentru populaţiile apropiate geografic din acelaşi
·Trotuşului) deosebiri semnificative s-au constat,at numai la o parte din ca
ractere.
4. Există o netă deosebire sexuală privind tibia şi piciorul posterior,
far �n proporţie de peste 50% se păstrează şi pentru restul caracterelor.
5. Din analiza numărului de vertebre care intră în componenţa col oanei vertebrale. rezultă :
a. 90°/0 au 1 0 vertebre ; număir normal.
b. a0/n. au 9 vertebre.
c. 20/o au 8 vertebre.
In 10°/0 din cazuri coloana vertebral ă prezintă un număr anormal de
vertebre.
Dacă pe lingă variaţia privind numărul de vertebre adăugăm şi aba
terile de f.ormă ale vertebre i sacrale, atunci procentajul anomaliilor (nu111 ăr şi formă) se ridică la 190/o.
6. In legărtură cu numărul, gruparea şi form:t spinilor dorsali, s-a con
statat o variaţie evidentă :
a. densitatea variază cu anumite regiuni ale corpului (numărul spini
lor din regiunea capului este mai mare decît în restul corpului).
b. In unele cazuri spinii sînt prezenţi şi pe partea ventrală a corpului.
c. grupările spinilor nu sînt uniforme (de la 2-3 spini pînă la 9-1 0 în
tr-o singură insuliţă).
d. Forma variază de la teşiţi la ascuţiţi, cei ascuţiţi fiind predomi
nanţi pe tegument înainte de năpîrlire.
e. Prezenţa mameloanelor nu este obligatorie pentru toate exempla
rele, chiar din aceeaşi populaţie.
7. Petele întrerupte sînt caracterist,ice speciei Bombina variegata la
piciorul anterior şi numai o mică parte (pînă la 190/o) fac excepţie de la
.-această regulă, 'Ia unele populaţii luate în studiu de noi.
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8. In legătură cu frecvenţa şi concentrarea petelor inchise de pe par
tea ventrală a corpului am stabilit opt tipuri cu 13 forme de tranziţi �. S-a
constatat că :
a. timpul IV prezintă frecvenţa cea mai ridicată, în timp ce tipul III
are frecvenţa cea mai scăzută.
b. din totalul exemplarelor se observă dominanţa categorică a exem
plarelor a căro r pete "intiunecate ocupă o suprafaţă! mai mare de 50° ·0 .
Lucrare realizată î n laboratorul Muzeului d e Ştiinţele Naturii, Bacău

RECHERCHES SUR LA VARIABILITE DE CERTAINES POPULATION
DE BOMBINA VARIEGATA L. CANURA. DISCOGLOSSIDAE)
DE LA ZONE MOYENE DES CARPATES ORIENTALES
Resume

Par l'analyse des dates metriques, meristiques et de couleur- des quelques ca
ractb-es analyses sur un nombre de 1 852 exemplaires collectes de 16 localites sL
tuees aux divenes latitudes et altitudes (200-900 m) .
Oe ce nombre ,seuls 1 737 ex empla ires de 11 localites ont ete etudiees biometri
quement et analyses du point de vue statistique. Nous sommes par-venus aux sui
vantes constatations generales :
1.
Tous 1-es caracteres metriques varient avec l' altitude.
2.
Quelques uns des caracteres ont une variation plus grande (la longueur
du corps, le pied posterieur le femur, tibia) les auttes caracteres ont une variation
moins evidente Oa longueur et la largeur de la tete, le pied anterieur).
3 .- Des differences semnificatives (statistiquement garanties) sont constatees a
tous Ies caracteres analyses pour Ies populations eloignees geographiquement et
situees aux diverses altitudes.
Pour Ies populations aprrochees geographiquement du meme basin (Valea Tro
tuşului) Ies differences semnificatives sont constatees seulement pour une partie
des caracteres.
4
II existe une nette difference sexuelle on ce qui concerne la tibia et le
pied posterieur, et en proportion de plus de 50 % celle-ci est evidente pour les au
tres caracteres.
5
P.ar l'analyse du nombre des vertebres qui compos la colonne VC'rlebrale
il resUlte :
-

-

-

· -

a
900/o ont 10 vertebres ; numero normal
b - B% ont 9 vertebres
c
2% ont B vertebres
Dans 1 o o/o des cas, la colonne vertebral presente un numero anormal des ver
tebres .
Si a cote de la vanation des numeros des vertebres nous ajoutons aussi Ies .
deviations de la forme de la vertebre sacrale alors le pourcentage des anomalies
(nombre et forme) sera 190/o.
6. - En ce qui concerne le nombre, le groupage et la forme des espin-es dor
sales on a constate une variation evidente :
a. l a densite varie d'apres les regions du corps (le nombre des epines de la
region de la tete est plus grand que dans le reste du corp) .
b. En quelques cas, les espines sont presents meme sur la partie ventrale
du corps.
c. Ies groupages des epines ne sont pas uniformes ( de 2-3 epines jusqu'au 9- 1 0 •
sur une seule ilot).
-

-
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La forme varie - aplatis et pointus, les pointus predominent sur les tegu
avant de murer.
La presence des mamelons n'est pas obigatoire pour tous les exemplaires,
si ils appartiennent a la m�me population.
- Les tâches interompues
sont c aracteristiques pour l'espece Bombina va
Tiegata du pied anterieur et seulement une petite partie (jusqu'a 1 9 % ) font excep
tion a cette regle chez quellques populations etudees par nous.
8. - En ce qui concerne la frequence et la concentration des tâches foncees
sur la partie ventrale du corps, j'ai etabli 8 types avec 13 formes de tranzition.
,Qn a constate que :
a. Le quatrieme type presente la plus elevee frequence, tandis que le troisieme
type a la plus diminuee frequence.
b. De tous ces exemplaires, on observe une dom.lnation cathegorique des exem
plaires dont les tâches foncees occupent une partie plus grande que 500/o.
d.
ments
e.
meme
7.
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VARIABILITATEA UNOR POPULAŢII DE BOMBINA VARIEGATA

Tabelul nr. 1

LOCALITAŢILE CERCETATE ŞI RAPORTUL SEXELOR
·;:::
�

><

·-

.,J
...
u

...
z

L o c a l i t a te a

6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
13.
1 4.
15.
15.
16.
17.

.....
o
....
...
z
"'

,g

i:i

"'

-

1.
2.
3.
3.
4.
5.

Cii

u
Cii
o
u

Piriul Adînc

Pîriul Neagra Broşteni
Pîriul Neagra Broşteni
Pîriul Martin
Pîrîul Valea Putnei
Poiana Stampei
Pîriul Gura Humorului
Riul Moldova (Fălticeni}
Riul Moldova
(dupl Fălticeni)
Pîriul Nimaşului
Pîriul Ghetăriei
Izvorul Alb
Confluenta Trotuş-Oituz
Pîrîul Tazlău
Pirîul Racova
Izvorul Malului
Izvorul Malului
Bolovăniş

Pirîul Slatina

6.V.
9.V.
18.V.
18.V.
21.V.
21.V.
22.V.

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
23.V. 1968
23.V. 1968
28.V. 1968
29.V. 1968
30.V. 1968
1.VI .1968
7.VI. .1968
8.VI .1968
1 2.VI .1968
15.VI .1968
25.VI.1968
20.VI.1968

Frecventa
observat

°Io

Procentaj

--- -- -

o

�

6

�

244
59
1 68
168
24
26

127
21
137
137
7

117
38
31

56,6
35,5
8 1 ,5
81,5

47,9

29 . 1
38 . 4

70,8

41
17
29
77
139
129
105
248
33
276
172

39
9
12
35
98
60
53
62
15

37

65

10

141
113
42

lG

31
17
16
2

'..5, 1

8
17
42
41
69

52,9
41 . 3
45,4
70,5
46,5

52
186
18
135

50. 4
25,0

59
23

65,6
64,6
43,2

21

45,4
51,0

64,4

18,4
18,4
61,5
04,8
47,0·
58,6
54,529,4
53,4
49. 5
75 . 0
54,5
48,9
34,3
35,3
56,8

Tabelul nr. %

LOCALITATILE CERCETATE STATISTIC, GRUPAREA LOR PE ALTITUDINI
ŞI MEDIA TEMPERATURILOR ANUALE
Loca lltatea

1.
2.
3.

4.

5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Confl. Trotuş-Oituz-Valea Trotuşului

Pîrîul Tazlău-Valea Trotuşului
Pîrîul Adinc-Valea Bistritei
Slatina-Valea Bistritei
Izvorul Malului (Cimpulung Moldovenesc)
Pîrîul Alb-Vale aTrotuşului-Valea Moldovei
Pîriul Nimaşului-Valea Trotuşulul
Pîrîul Martin-Durău-Valea Bistritel
Pîriul Neai;tra-Valea Bistritei
Pirîul Gheţări�i-Valea 'l'rotuşului
Bolovăniş-Valea Trotuşului

Altitudine

To medie anuală

200-250
250-300
250-3�0
250-300
450-500
500-550
600-700
700-750
70'}-800
750-900
800-900
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50_90
90_90
90_90
90_90
20- 40
50_90
4 0_50
50-ao
20--40
20_40
20_40
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'I'abelul nr. 3

Altitudinea

e

I

o
o
....

J

o
"'1

e

o
o
t'-

J

o
...

e

o
o
O>

I

o
o
t'___ j,.

LUNGIMEA CORPULUI
Localitatea

Femele

Masculi

1.
2.
3.
4.

Confluienţa Trotuş-Oituz
Piriul Tazlău l Sărat
Piriul Adînc
Pîrîul Slatina

37,13 ± 0.45
39,69±0,33
38 . 1 1 ± 0.36
38,67±0,63

40,01 ± 0,36
38,56±!!,34
38,53 ±0.27
40,50± 0 . 88

5.
6.
7.

Izvorul Malului
Piriul Alb
Piriul Nimaşului

43.62±0,11
38,92± 0,46
43.59± 0.63

42,1 1 ± 0. 1 5
41,4 l ± IJ,33
42,89-t 0,31

Piriul Martin
Piriul Neagra

43,32±0,55
39,23±0,74
44,57± 0,40
39.08±0,55

43,54±0.21
40,68± 0,51
43,68 ±0 . 24
40,69 ± 0.38

8.
9.
1 0.
1 1.

Piriul Gheţăriei
Bolovăniş

Tabelul nr. 4

Altitudinea

e

o
o
M

J
o
"'1

e

o
o
t'-

J

o
...

e

o
o
O>

I

o
o
t'-

LUNGIMEA CAPULUI

I

Localitatea

Femele

Masculi

1.
2.
3.
4.

Confluienta Trotuş-Oituz
Pîrîul Tazlăul Sărat
Pirîul Adinc
Pîriul Slatina

9,19±0,10
8,71 ± 0.07
9,68 ±0.06
1 1 . 94±0,17

10.35 ±0,12
10, 1 4 ± 0.15
9,93 ± 0.06
1 1,63 ±0.31

5.
7.
7.

Izvorul Malului
Pirîul Alb
Pîriul Nimaşului

10,15±0,04
10,1 5 ± 0,11
10,02± 0.16

10,16±0. 03
9,89±0.09
10,60 ±0,15

8.
9.

Pîriul Martin
Piriul Neagra
Piriul Gheţăriei
Bolovăniş

1 1.87 ±0.18
10,40±0,27
10,19±0,ll
10,39±0,16

10,81 ±0,05
10,75 ± 1,18
9,89±0.07
10,48± 0.13

10.

11.
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Tabelul nr. 5

Altitudinea

E

LAŢIMEA CAPULUI

I

o
o
"'

I

o
o
C<I

E

o
o
t-

�

Localitatea

E

I

o
o
t-

Masculi

1.
2.
3.
4.

Confluienta Trotuş-Oituz
Pîriul Tazlăul Sărat
Pîrîul Adînc
Pîriul Slatina

9 . 83±0,12
9,59±0,07
10,25±0 . 08
10,96±0,32

10,60±0,lZ
10.17±0,13
10,67± 0,07
11,32±0,27

5.
8.
7.

Izvorul Malului
Pîrîul Alb
Pirîul Nimaşului

10 . 98± 0,04
10,2 1 ± 0,13
11,54±0,16

11,10±0,CJ't
10,97±0. 12
12,05±0,19

12,42±0,18
1 1 . 72±0.29
12,24±0,13
10,47±0,22

1 1 ,12±0,06
1 1,72±0,25
10,68±0,07
10,78± 'l,15

...

o
o
a.

Femele

8. Piriul Martin
9. Pirîul Neagra
10. Pîrlul Gheţăriei
1 1 . Bolovăniş

Tabelul

Altitudinea
E

g

J
M

o
N

e

o
o

J
..,..

E

g
C)
I

o
o
r-.

r.

6

PICIORUL ANTERIOR

I

Local itatea

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Confiuienta Trotuş-Oituz
Pîrîul Tazlăul Sărat
Pîriul Adînc
Pîrîul Slatina

Piriul Izvorul Malului
Pîriul Alb
Pirîul Nimaşului

Pirîul Martin
Pirîul Neagra
Pirîul Gheţăriei
Bolovăniş

Femele

Masculi

17, 1 5 ± 0,24
17.00±0,16
17,02±0,14
16,80±0. 47

17,8±0 . 19
17,53± 0.16
17,58±0, 1 5
17,25±0,57

19,15±0,10
17 . 36±0,23
18,84± 0,22

19,08±0, 1 0
18,39±0,26
19,52±0 . 25

18,68±0,30
17,38 ± 0,39
19,09 ± 0 . 21
18,61± 0,27

1 9,53±0.13
17,57±0,25
18,72± 0,17
18,93 ±0,25
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Tabelul nr. 7

Altitudinea

e

PICIORUL POSTERIOR

I

o
o
...,

el,

o
�

e

o
o
t-

J

o
..,.

e

Localitatea

1.
2.
3.
4.

Confluienta Trotuş-Oituz
Pîrîul Tazlăul-Sărat
Pîrîul Adînc

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

o
o
CI)

J

o
t-

Femele

Masculi

Pîrîul Slatina

22,78± 0,28
21,78±0,16
22,18±0,18
23,19±0,47

23,62±0,23
23.23 ± 0.18
22,90±0,14
23,38± 0,41

Izvorul Malului
Pîriul Alb
Pîrîul Nimaşului

25 . 55±0 . 1 1
24,04±0,25
25,61 ± 0,31

26,05 ±0.10
26,21± 0,18
26,5 1 ±0,22

Pîrîul Martin
Pîrîul Neagra

25,36±0,26
24,05±0,54
26,83±0,22
24.26±0.44

26. 1 3 ± 0 . 13
24,68 ± o.41
27,47 ±0,16
25,80±0,23

Pîriul Gheţăriei
Bolovăniş

Tabelul nr. 8

Altitudinea
6

o
o
...,

I

o
o
C'I
•
o

f

�
o
o

3

e

FEMUR

I

Localitatea
Confluienta Trotuş-Oituz

Masculi

1.
2.
3.
4.

Pîrîul Tazlăul Sărat
Pîrîul Adînc
Pirîul Slatina

14,03±0,23
13,50± 0, 1 2
14,06±0,10
12,58±0,30

14,78± 0,22
14,37±0,17
13.97± 0. 13
12,69±0,33

5.
6.
7.

Izvorul Malului
Pîrîul Alb
Pîriul Nimaşului

1 5,74±0,04
14,60±0,19
13,85±0,31

16 . 20±0 . 10
15,37±0,22
14,80±0,29

14,16±0 . 25
14,05± 0,42
15,81±0,21
15,78±0,26

14 . 48±0,18
14,94±0,34
1 6,39±0,30
16.46± 0. 22

o
o
CI)

8.
9.
10.

o
t-

Pîrîul Martin
Pîriul Neagra
Pîriul Gheţăriei

11.

Bolovăniş

J

Femele
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Tabelul nr. 9

Altitudinea
E

o
o
M

�

C'I

E

o
o

J

o
...,

E

TIBIA

I
1.
2.
3.
4.

Confluienţa Trotuş----Oituz
Pîriul Tazlăul Sărat

5.
6.
7.

Izvorul Malului

8.
9.
10.
11.

o
o
C»

I

o
o
i...

Femele

Localitatea

Pîriul Adînc
Pîriul Slatina

Pîrlul Alb
Pirîul Nlmaşului

Piriul Martin
Piriul Neagra
Pîriul Gheţăriei
Bolovăniş

Masculi

1 3,99± 0,15
13,62±0.09
14,16±0.10
13,57±0,30

15,09±0,17
14,57 ±0,03
15 . 00±0,10
14.32±0,29

15,82±0,15
14,78±0,14
1 5,69±0,14

16,35 ± 0,06
15.94±0 . 1 1
16,89 ± 0.16

15,38±0,17
14,53±0. 26
15,93±0,13
15,34±0,25

16,73±0,08
15 . 43 ± 9.24
16,86 ±0 .09
16,14±0,16

Tal>ehtl

nr.

TESTAREA DIFERENŢEI MEDIILOR DINTRE SEXE PENTRU
TOATE CARACTERELE LUATE ÎN STUDIU
F.

L.

Le.

Ltc.

Pa.

Pp.

1. Confluenţa Trotuş-Oituz

+

+

+

+

+

+

+

2. p. Tazlăul Sărat
3 . p. Adinc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LOCALITATEA

T

+

4. p. Slatina
5. Izv. Malului

+

+

+

+

+

+

6. p. Alb

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. p. Nimaşului
8. p.

+

Martin

9. p. Neagra

+

10. p. Gheţăriei
1 1 . Bolovăniş

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+ se

+

+

+

+

asigură pentru 99 %
- nu se asigură statistic
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Tabelul nr. 1 1
COEFICIENTU'L DE VARIAŢIE - C . V . -

L o

c

a

I i t 11 t i

M a s c u l i

-·---

Confl. Trotuş-Oituz
Piriul Tazlăul Sărat
Pirîul Adinc
Pinul Slatina
Izvorul Malului
Piriul Alb
Piriul Nimaşului
Pîrîul Martin
Pinul Neagra
Pîrîul Gheţăriei
Bolovăniş

\

L
- -·

6,55
7,80
7,98
8,46
5,75
6,17
5,74
5,72
6,24
5,80
6,02

I

Le
8,41
12,98
7,05
10,45
5,70
7,36
8,49
6,46
9,57
7,81
8,14

I

Ltc
8,27
1 1 . 07
8,35
9. 25
6,03
8.64
9,67
7.32
1 2,08
7.59
9,03

I

F

1 1,18
10,50
1 1,05
10 . 29
1 0,34
1 1 . 14
1 1,66
6.48
12,97
10 . 74
8,71

I
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T

8,34
8,74
8,02
1 1,25
6,20
5,31
5,70
6,24
8,85
5,81
6,55

I

Pp
7,13
6,83
7,09
6,9')
6,55
5,52
5,55
6,21
9,25
6,10
5,75

I

Pa

7,30
S,15
9,68
10,81
8,72
10,9&
7,69
8,25
8,16

9,:i6
8,64

Tabelul nr. 1 2

COEFICIENŢII D E VARIAŢIE - C . V . -

LooalitA\lle

Confl. Trotuş-Oituz
Pirîul TazlAul SArat
Pirîul Adînc
Pîrîul Slatina

I zvorul Malului
Pîrîul Alb
Pîrîul Nimaşului
Pîrîul Martin
Pirîul Neagra
Pîrîul Ghetăriei

Bolovăniş

J

L

9 . 56
10,97
10. 32
7.36
3,52
9,79
9. 33
6,96
1 1,52
5,80
6,62

I

Lo

8,20
10,59
7,74
6,94
6,72
9,29
10,31
8,45
16,00
7,20
7,63

I

Lio

10,00
10,52
8,85
13,18
5,26
1 1,16
9,1 2
8,24
15. 28
6,92
10 21

I

F e m e l e
F

--,--��r

1 1 ,8 1
12,19
7,82
10,80
9,26
1 1,14
1 1 ,48
9,98
18. 46
8,74
7. 91
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7,99
8,77
7,98
12,15
5,03
7,96
6,1 1
6,33
1 1,01
5,43
7,84

I

Pp

j

Pa

9,04
9,55

10,17
8,52

8,74
7,09

9,32
12,69
7,77
1 1,16

5 . 80
8,71
7,90
5,80
13,82
5,25
8,69

7,76
8,96
13,74
7,21
6,93

Tabelul nrt. 13
TESTUL STUDENT AL ESTIMATORILOR CERCETAŢI PRIVIND DIFERENTA MEDIILOR CORPORALE

�

..:
iz:

Localităţile

Altitudinea

�

..:
z

M a s c u l i

61

L

I

Le

I

Ltc

I

I

F

T

I

Pp

I

Pa

1.
2.

Izv. Malului
P. Neagră

450-500
700-800

254
32

3,04

3,27

2,95

4,84

3,83

3,34

6,29

3.
4.

P. Martin
P. Adînc

70�750
250-300

1 37
127

1 5, 1 8

8,80

5,50

2,55

13,30

19,00

1 1,47

5.
6.

Slatina
P. Tazlăul Sărat

250-300
250-300

16
76

2,13

5,32

4,4 2

4 94

0,83°

0,34°

0,59°

7.
8.

Confl. Trotuş-Oituz
P. Ni maş ului

200-300
600-700

53
35

6,26

1 ,47°

1 ,65°

o,os•

0,01 •

8 75

5,09

9.

P. Gheţăriei

l OO. Bolovăniş

750-90')
800-900

1 05
42

6,95

3,68

0,50•

0,29•

4,0')

6,42

0,75°

1 1 . P. Alb
12. Izv. Malului

500 550
450-500

60
254

13,82

3,00

6,4 1

4,75

6,50

7,55

6,88

,

") Cazuri cînd nu se asigură statistic testul t la seriile cercetate.
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Tabelul nr. 1 4
TESTUL STUDENT AL ESTIMATORILOR CERCETAŢI PRIVIND DI FERENŢA MEDIILOR CORPORALE

�

..;
li!;

Localitătile

Altitudinea

IC

..:
:z

Femele

"'

L

1.
2.

Izv. Malului
P. Neagra

450-500
700-81)0

194
38

5,93

3.
4.

P. Martin
P. Adinc

700-750
750-800

31
1 17

8,14

5.

Slatina

6.

P. Tazlăul Sărat

250-300
200-250

21
172

1,45"

7.
8.

P. Nimaşului
P. Nimaşului

600-700
600-700

52
42

9.
10.

P. Gheţăriei
Bolovăniş

700-900
800-900

23

1 1.
1 2.

P . Alb
Izv. Malul ui

500--550
450-5')0

69
194

41

I

Le

I

Ltc

I

F

I

T

I

Pp

I

Pa

2.55

4,02

4,96

2,77

12, 1 6

1 0.85

0,38"

6,10

10,25

1 9,00

4,28

3,06

0,13"

1,52"

0,43"

1 1 ,33

4,88

10,05

0,37"

8,50

6,90

5,45

8,19

1 .18•

7,37·

0,09"

2,26"

5,46

1 ,45"

1,45"

1,22•

1,06"

4,15

2,92

0,6 1 "

2,87

0,92"

0) Cazuri cînd nu se asigură statistic testul t la seriile cercetate.
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Tabelul nr. 15
VARIAŢIA NUMARULUI DE VERTEBRE ŞI A ABATERILOR DE LA FORMA
NORMALA A VERTEBREI SACRALE LA BOMBINA VARIEGATA

�
u
..;
z

Localitatea

�

..;
z
li.I

1I

10
9
vertebre vertebre

l.

Piriul Tazlău

7

6

2.

Izvorul Alb

2

2

3.

Pîriul Gura Humorului

3

2

4.

Izvorul Malului
(Cimpulung Moldovenesc)

6

6

5.

Pîriul Slatina

6.

Riul Moldova (după Fălticeni)

7

6

7.

Pîrîul Nimaşului

2

2

8.

Bolovăniş

2

2

9.

Pîriul Adinc

2

2

10.

Riul Moldova (Fălticeni)

3

3

1 1.

Piriul Neagra

3

2

12.

Piriul Martin

7

7

13.

Piriul Gheţăriei

2

Total

I1

8

vertebre

1

i1

Abateri

2

1

47

1

1

2
1

42

4
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9

ttAPORTUL PETELOR CONTINUI ( + > ŞI iNTREl'tti:P'f:E (-) LA PîCiORUL POSTERIOR

...;
"'
u

�
z

Localităţile

Sex

....
o

Picio. ul

anterior
Procentaj %

Frecv. absolut!

+
-

I

-

Tabelul nr. 1 6

+
-

I

-

Total
exemplare

c!

1

56
51

1 ,9

100
98

56
52

1

75

1 .3

98,6

76

Pîrîul Adînc

2

1 4,9
19,CI

85
80,3

1 27
1 17

Pîriul Slatina

2

-

108
94

4.

c!

19
23
4

16
17

19

100
80,9

21

5.

Izvorul Malului

2

1

253
193

0,3
0,5

99,6
99_4

254
194

6.

Pîrîul Alb

2

1

60
68

1,4

1 00
98,5

60
69

7.

Pîrîul Nimaşului

2

100

35
42

8.

Pîrîul Martin

2

100
100

1 37
31

9.

Piliul Neagra

2

100
100
100
100
85,7
95.8

21
38
1 05
41
42
23

1.

Confl. Trotuş-Oituz

2.

Pirîul Tazlăul Sărat

3.

10.

Pîrîul Gheţăriei

11.

Bolovăniş

12.

Pirîul Humorului

2

c!

c!
c!

c!

c!
c!

c!

2

2

c!

c!

1

6
1

35
42

-

-

105

-

22

14,2
4,3

137
31

38

21

41
36
39

-
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l!lO

1 00

16

39

Tabelul nr. 17
RAPORTUL PETELOR CONTINUI < + > Ş I INTRERUPTE (-) LA PICIORUL ANTERIOR

t:
(J

s.4
�

P i ciorul pos t e rior

Localitătile

1.

Confl. Trotuş-Oituz

2.

Piriul Tazlăul Sărat

3.

Pîrîul Adînc

4.

Pîrîul Slatina

5.

Izvorul Malului

6.

Pirîul Alb

7.

Piriul Nimaşului

8.

Pirîul Martin

9.

Piriul Neagra

10.
11.

Pirîul Gheţăriei
Bolovăniş

�
41
tll

cJ

30
39

a

69

a

1 16
115
6

Q

a

-

I

+

Q

Q

-

26

13
7

11

2
10

10

11

a

90

Q

164
113

a

40

20

Q

51
16

Q

30

Q

10

a
a

a

Q

a

Q

Q

a

Procentaj

Frecv. absolută

65
9

22
52
21

31
16

81
18

19
12
72

21
12

16
53

20
11
5

+

I

%

Total
exemplare
-

90,7

46,4
25,0
9,2

91,3

8,6

37,5
47,6
64,5
58,2
66,6
73,9
45,7
71,4
-!7,4
32,2

62,5
52,3

53,5
75,0

98,2

42,8

57,8

49,5

51,2
73.8
78,2

„--
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1.7

35,4
41,7
33,3

26,0
54,2
28,5
52,5

56

52
76
127
117
Hi

21
254
1 94
60
69

35
42

67,7

137
31

57,1

21

42. 1

50,4
48,7

105

26,l

23

2 1 ,7

38

41
42

Tabelul nr. 1 8
TIPURI D E VARIAŢII ALE PETELOR NEGRE DE L A PARTEA VENTRALA

Loc11 l l 111te11

m
c:
:a
::i �
e

::::
....

<
Pîrîul Tazlău

2 Pîriul Adinc

3 Izvorul Malului

.!

I

250-300

Q

15
53

500-550

5 Pîrîul Martin

700-750

6

li

Q

Pîrîul Alb

4

I(
GI
V'l

250-300

450-500

Gura Humorului 750 800

li

I

.!

.!

li

III

I

b

51

-

I

li

-

16

b

I

a

16

1

Q
c1
2

V

IV
b

li

116

37

I I

1

I I
b

c

li

I I I I
c

b

65

99

1

�

1

92

28
6

5

95
1

43

57
23

78

li

I I
b

c

31

7

179

3

4

35
102

9

14

1

23

15
72

e

20

3

2

d

38
5

.!

5

li

22

3

% 100

c

:n

51

43

2

%

b

VIII

VII

VI

2
12

20

49

48

3

17

43

16

14
19

Coloanele tabelului corespunde clasificării reprezentată sinoptic î n fig. 2:;
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3

1

97
15
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MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII BACĂU

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI - 1969

I

23 1 - 237

I

CITEVA DATE PRIVIND HELMINTOFAUNA
LA RANA RIDIBUNDA PALL,
DIN COMPLEXUL DE LACURI CIRIC - IAŞI
E.

MALCOCI

Helmintofauna la Rana ridibunda Pall. a constituit obiectul mai mul
tor lucrări de specialitate : [ 1 ], [3], [ 7 ], [ 1 1 ], [ 12 ], [14,] [ 1 5] , [16] , [17] .
In ţara noastră lucrări similare mai vechi sau mai recente au fost
făcutie de : M. J a q u e t [8] , I . L e o n [9] , I. Ci u r e a [5] , M.
B ă c e s c u [ 21 , iar în ultimii ani de I. R ă d u 1 e s c u şi N. V a s i l i u
S u c e v e a n u [10] şi I. C ă p u ş e şi D. D a n c ă u [4] .
In lucrarea de faţă prezentăm rezultatele obţinute în urma studiului
helmintologie, la un număr de 1 20 exemplare de Rana ridibunda ce variau
în greutate între 1 6, 5 g-70,5 g şi lungimea 50 mm-91 mm. Exemplarele
studiate au fost colectate în 1 967 (septembrie, octombrie, noiembrie), din
complexul de lacuri Ciric ce se întinde i:e o suprafaţă de 60 ha., avind o
ad în cime maximă de 2, 7 m.
METODA DE LUCRU
Animalele au fost transportate vii în laborator şi disecate după anes
t.ezia cu eter. Au fost examinate cu grijă organele inter:1e. Materialul
helmintologie a fost ·fixat în alcool 70° sau în formal 4%. Colorarea
s-a realizat cu carmin clorhidric, clarificarea cu ulei de garoafe, iar inclu
derea s-a făcut în balsam de Canada. La preparatele necolorate am. folosit
pentru clarificare gl icerina şi uneori cît�va picături de cloral-lacto-fenol.
REZULTATELE OBŢINUTE
Datele obţinute în urma studiului făcut sînt incluse în tablourile 1, 2
şi figurile 1 , 2.
Din analiza tablourilor şi figurilor mai sus amintite rezultă următoa
rele : din totalul de 120 exemplare ( 5 4 �� şi 46 d' cJ ) 46 au fost găsite
parazitate la nivelul diferitelor organe, în procente de 38 , 340/o (tab
loul Nr. 1).
Strada Karl Man;: nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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T a bloul Nr

1

G A Z D A ANALIZATĂ - RANA R 1 D I B U N D A (PALL)
Nr indivizilor
dise c a t !

I

00

rM

ll fO/o � 1 %

Tot a l -- -120

54

45

to 55

Nr indivizilor neparaz itaţi

Nr. indiviz ilor p a razitat!

o
"'

U/o

I-

46

38,34

cM

QQ

�I
19

0/0

�

1 5,a .i. 21

I

Ofu

22,5

„

o

I-

74

O/o

�

QQ

-

0 1 , 00

o
I-

35

I
I

-;;;

o�

I I I
o/o

I-

o

Ofu

29, to 39 32,5

Cercetările făcute au demonstrat căi organul cel mai frecvent parazi
tat este intestinul (81,2°/o), vezica urinară şi respectiv plămînul fiind res
pectiv parazitate în procent de 9,4% (fig. 1).
Helmintofauna găsită de noi la Rana ridibunda aparţine la trei .clase :
TREMATODA, ACANTHOCEPHALA şi NEMATODA. Din tot.al.ul parazi
ţilor TREMATODA reprezintă un procent de 52,28%, NEMATODA 4 1 ,27 % ,
iar ACANTHOCEPHALA 6,38%.

8 !. 2X

Fig. 1 Procentul infestării pe organele găsite para
zitate (81,2 % - intestin, 9,4 % - vezica urinară,
9,4 % - plămin) .

Fig . I'

Paraziţii din clasa TREMATODA aparţin la cinci familii : Paramphis
tomatidae (30,30/o), Lecithodendridae (34,330/o), Plagiorchidae ( 1 7, 1 70/o). Gor
goderidae (1 1 , 1 1 °Io) şi Halipegidae (7,1 %). ACANTHOCEPHALELE şi NE
MATODELE sînt reprezentate numai de cîte o singură familie.
Totalul speciilor de paraziţi aparţinînd clasei TREMATODA este de
opt. Dintre acestea patru specii aparţin familiei Lecithodendriidae, restul
familiilor fiind reprezentate prin cîte o singură specie. Numărul speciilor
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Tabloul nr. 2
Parazit

,,;

Familia

()

Specia

I. Paramphistomatidae
Fichoder, 1901 .
II. LecithodendTidae
Odhner 1 911

�
cc
lt)
<'llt)
.

<
o

...:

R

S:: ·.,... U)

I V . GoTgoderidae
Looss, 1 901
V. Halipegidae
Poche, 1926
VI. EchinOThynchidae
Cobbol'd. 1879

9. Acanthocephalus Tanae
(Schrank, 1 788)

E-<

<
�

r:l
o::
E-<

III. PlagiOTchidae
Lilhe, 1 90 1

cG
"'
cG

o

....;
r:l
u
I

lll o <

!! ::x: ..:I �
U t-; <I! �
. z ::X: M.
l:: <( O.. '°
u
<

<

"' o

:a � o
t) o

- �--

VII. Cosmocercidae
Travassos, 1 925

I O. CosmoceTca ornata

(Dujardin. 1 845)

rC\I
....
�

'"" § -

�

111 5 cGe ._.;
bi)
�
Q

GI
S..

I >cG
N

S:: Q N
c....

1. Diplodiscus subdavatus

(Goeze, 1 782).
2. Pleurogenes claviger
(Rudolphi, 1 8 19)
3. PleuTogenoidies compactus
(Strohm, 1 928)
4. Prosotocus confusus
(Looss. 1 894 l
5. PTosotocus fulleborni
(Travassos. 1930)
6. Pneumonoeces vaTiegatus
variegatus
(Rudolphi. 1 819)
7. GorgodeTa cygnoides
(Zeder, 1800)
8. Halipegus ovocaudatus
Vulpian. 1959)

o

•

1

'7

·-

....
....

i::: 2
$�
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30

1-5

15

1-8

16

1-4

1

1

2

1

intestin

1-4

plămin

1-5

vezica
urinară

7

1-5

intestin

12

1-3

intestin

17
li

78

1 -7

intestin
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aparţinînd claselor ACANTHOCEPHALA şi NEMATODA este minim, dte
o sin�ură specie pentru fiecare din clasele amintite.
In i ntestin au fost găsite parazitînd următoarele spedi : Diplodiscus
subdavatus, Pleurogenes claviger, Pleurogenoides compactus, Prosotocus
confusus, Prosotocus fulleborni, Halipegus ovocaudatus. Diplodiscus sub
clavatus găsit într-un număr de 30 exemplare (30,3% din totalul parazi-

Fig. 2
Fig. 2. Relaţiile intre clasele şi familiile analizate.

ţilor), cu o intensitate a parazitării variind între 1 -5, a fost găsit la 1 2
broaşte.
Pleurogenoides compactus găsit în număr de 1 6 exemplare cu o in
tensitate a parazităirii de 1-4, în 9 exemplare de Rana ridibunda. Halipegus
ovocaudatus
7 exemplare, cu o intensitate parazitară de 1 -5, a fost
colectat din două exemplare de broască . Pleurogenes claviger, colectat în
-
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TOFAUNA LA RANA RIDIBUNDA PALL

număr de 1 5 exemplare, cu o intensitate a infestării 1 -8, din cinci indivizi
de Rana ridibunda. Prosotocus fublebomi două exemplare a fost găsit pa
razitînd la o singură broască, ProsotO CU$ confusus un singur exemplar.
Toţi ACANTHOCEPHALII ( 1 2 exemplare) aparţin unei singure specii
Acanthocephalus ranae, au fost .colectaţi de la cinci exemplare de Rana
ridibunda, intensitatea infestării .�te de 1 -3.
NEMATODELE reprezentate prin specia Cosmocerca ornata - 78
exemplare cu o intensitate a infestării destul de ridicată 1 - 7, parazitau la
25 exemplare la Rana ridibunda.
în celelalte organe : plămîn şi respectiv vezica urinară! au fost găsite
parazitafje numai cu reprezentanţi ai clasei TREMATODA. în plămîn
Pneumonoeces variegatus variegatus a fost colectat în număr de 1 7 el/r 11ttl • Wll1
RANA /llgfŞUN(M

•

I

I

•
"
"

I

I

,

·1

,

I

I

-

;[

1:

„

!

I

!I

--

I

r

Fig. 3. Relaţia între numărul speciilor
de paraziţi şi numărul gazdelor pa
razitate.

Fig . :;:

xemplare, avînd o intensitate a infestării de 1 -4, au fost identificate la
7 exemplare de Rana. în vezica urinară, am găsit pe Gorgodera cygnoides,
1 1 exemplare la 7 indivizi de Rana ridibunda cu o intensitate a parazi
tării de 1-5.
Cel mai mare număr de broaşte au fost găsite parazitate de o singură
specie de paraziţi (24 indivizi de Rana ridibunda) 1 4 exemplare erau pa
razitate de două specii, şase de trei specii de paraziţi şi numai douăl exem
plare erau parazitate de patru specii de paraziţi. Din analiza datelor
rezultă că între numărul de gazde parazitate şi numărul de specii parazite
există o relaţie inversă. Cu cît numărul speciilor parazite creşte, numărul
gazdelor pe care pot fi întîlnite scade.
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C ONCLUZII
Din cercetarea datelor cuprinse ln tablouri şi reprezentate în figuri
şi din cele relatate mai sus putem face următoarele sublinieri :
1 . Din totalul de 120 exemplare de Rana ridibunda luate în studiu
46% au fost parazitate.
2. Paraziţii �ăsiţi aparţin la trei clase : TREMATODA (52,580/o), NE
MATODA (41,27 o/o ) şi ACANTHOCEPHALA (6,350/o).
3. Clasa TREMATODA este reprezentată de opt specii de paraziţi
dintre care cel mai frecvent este Diplodiscus subclavatus şi Pleuroge
noides compactus, cele mai puţin frecvente sînt speciile Prosotocus con
fusus şi Prosotocus fulleborni.
4. Clasa ACANTHOCEPHALA şi NEMATODA sînt reprezentate prin
cite o singură1 specie de parazit.
5. Din totalul de 1 89 de paraziţi, 78 aparţin lui Cosmocerca ornata,
30 lui Diplodiscus subclavatus, 1 7 lui Pneumonoeces variegatus variega
tus, 1 6 lui Pleorrogenoides compactus, 1 5 lui Pleurogenes claviger, 1 2 lui
Acanthocephalus ranae, 1 1 lui Gorgodera cygnoides, 7 lui Halipegus ovo
caudatus, 2 lui Prosotocus fulleborni şi 1 lui Prosotocus confusU!s.
6. Din totalul de 72 organe găsite parazitate, 8 1 ,2% aparţine intes
tinului, restul aparţine plămînului şi vezicii urinare cîte 9,40/o.
7. Intensitate infestării cea mai ridicată o prezintă Pleurogenoides cla
viger (1 -8), apoi Cosmocerca ornata (1-7), cea mai micăt intensitate de
1 a fost găsită la Prosotocu.s confusus.
8. Numărul de gazde parazitate şi numărul speciilor parazite pe
aceiaşi gazdă prezintă o relaţie inversă1. Cu cit numărul speciilor parazite
este mai scăzut, numărul de gazde este mai mare.
QUELQUES DONNES CONCERNANT LES HELMINTHES QUI
PARASITENT RANA RIDIBUNDA PALL. DES LACS CIRIC-IASSY

Resume

Anab·sant 120 exemplaires de Rana Tidibunda on a constate qu'un nombl'e de I O
especes de parasites, appartenant ă. 7 farnilles et a 3 clases (Trematoda, Acanthocep 
hala şi Nematoda) parasitaient 46 de ces exemplaires.
La frequence des parasites est tres forte au niveau du tube digestif et beaucoup
plus faible au !!iveau de la vesicule et des poumons.
Le nc>mbre des ho tes el le nombre des especes qui parasient le meme hote sont en
rapport inverse.
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DETERMINAREA VIRSTEI LA NATRilX NATRIX
DUPA STRATURILE DE CREŞTERE
ALE OSULUI TRANSVERS
ŞT. VANCEA

Cunoaşterea vîrstei, reprezintă alături de alte caracteristici : (mări
mea probei, dimensiunile, maturitatea sexuală, sexul indivizilor etc.) un
element important în cercetarea structurii populaţiilor naturale de ani
male. In afară de determinarea sexului, care nu ridică probleme speciale,
celelalte elemente sînt puţin studiate la reptile.
Astfel, în ce priveşte mărimea probei, ea trebuie săJ fie cit mai repre
zentativă în sensul că in componenţa ei, trebuie să intre j uvenilii, suba
dulţii şi adulţii. Ori, datorită metodelor de capturare folosite în herpeto
logie, acest lucru nu este totdeauna posibil. Obişnuit, colectarea reptilelor
se face prin capturarea lor directă care, pînă la un punct, seamănă cu
acţiunea unui predator diurn de talie mare, care vînează folosindu-se de
văz.
Din această cauzăJ, tineretul este slab reprezentat în probe, în timp
ce printre adulţi, sexul cel mai activ într-un anumit sezon, se prinde în
număr mare. Pentru motivele arătate, probele luate în studiu nu sînt
omogene în ce priveşte sexul, numărul j uvenililor, subadulţilor, adulţi
lor etc. La aceasta se mai adaugă şi faptul că pînă nu de mult, nu au
.existat nici criterii precise, pentru determinarea virstei.
TEHNICA DETERMINĂRII VlRSTEI
Pînă in prezent, există puţine lucrări consacrate studiului criteriilor
-de determinare a vîrstei la reptile.
In determinarea virstei reptilelor se folosesc următoarele criterii :
dimensiunea corpului (lungimea cap + trunchi), examenul macroscopic al
gonadelor, maturitatea sexuală, macrarea animalelor de vîrstă cunoscută
-(şi recapturarea lor) criteriul „inelelor de creşt�re" .
Strada Karl Marx

nr.

2 - BACAU - ROMANIA
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A) Folosirea dimensiunilor şi maturităţii sexuale la determinarea
vîrstei.

Faptul că reptilele din regiunea temperată se reproduc numai odată
p e an şi au o creştere relativ îm:eată, a permis folosirea dimensiunilor,.
în special lungimea capului şi trunchiului, ca mijloc pentru determina
rea vîrstei.
Studiul populaţiilor. se bazează de fapt pe acest criteriu conjugat şi
cu examenul gonadelor, pentru determinarea maturităţii sexuale.
Timp de un an, S e i b e r t şi H a g e n (1947) (citaţi după H.
S a i n t - G i r o n s (1964) au prins, marcat şi recapturat, şerpii dintr-o
populaţie destul de densă din regiunea Chicago. Ei au reuşit astfel să
captureze indivizi din toate clasele de vîrstă. Aşa dupăi cum se poate .con
stata (fig. 1), structura acestei populaţii variază net în raport cu sezonul ;
se distinge apariţia noilor născuţi toamna, apoi creşterea progresivă a.
X

ooa·
V

fil o
111 1

Fig. 1. - Structura unei populaţii de Thamnophis
radis ( � şi Q ) în funcţie de talie la diferite
epoci ale anului (după Seiber şi Hag$)., 1947).

el

o

_,,,

IO

acestei clase de vîrstă care dispare progresiv în grupa adulţilor. Din 298
de exemplare de Thamnophis radix, un procent de 52, 7% din populaţie
era compus din tineret mai mic de un an ; 36,40/o din indivizi aveau vîrsta
de 2 ani, iar 12,60/o din indivizi erau de peste 2 ani. Femelele acestei
specii încep să se reproducă la virsta de 1,5 ani. In luna iunie (a celui
de al doilea an de existenţă) 500/o din populaţie, partcipă la reproducere.
La un hidropid ovipar din Noua Caledonie (Laticauda colubrina), H.
S a i n t-G i r o n s (1 964) a putµt să captureze toată populaţia (care trălia
în colonii foarte localizate). El a constatat la ambele sexe, că tinerii
născuţi în cursul anului respectiv în vîrstă de 6 luni se distingeau cu .
uşurinţă de adulţi. La masculi, grupele de virste nu se puteau distinge,.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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în schimb, femelele, care au o viteză mai mare de creştiere, prezentau trei
clase nete de vîrstă : de 1 2 luni, 2 ani şi 1/2, 3 1/2 ani şi chiar mai mult
(filg. 2).
La Viperidele holarctice, care au o creştere lentă şi o maturitate se
xuală tardivă, clasele de vîrstă sînt mai puţin nete.
La Crotalus viridis, K 1 a u b e r (1 936) a putut studia populaţia din
tr-un adăpost de iernare compusă din 841 de indivizi.

Fig. 2. - Structura und popul a t i i de
femele de Laticauda coJumbina în
funclie de talie în lun a iu l i e .

Măsurătorile efectuate şi determinarea maturităţii sexuale pe baza
examenului gonadelor i-au permis să stabilească structura de vîrstă a
acestui lot şi anume : 229 erau j uvenili din a111iu l respectiv, 85 de indivizi
erau în a doua lor iernare, 527 erau adulţi (aici intră şi subadulţii aflaţi
în a treia lor iernare şi care se vor reproduce în primăvara următoare).
llr
fOO

Fig. 3 . - Structura unei popu-·
laţii de Crotalus viridis ( r! şl
2 ) în funcţie de talie (După
Klaube 1936 şi 1937).

(fig. 3). Maturitatea sexuală la Crotalus viridis se instalează la vîrsta de
2,5 ani.
In concluzie, dimensiunile şi examenul gonadelor pot fi folosite cu.
succes în cunoaşterea structurii populaţiilor, dacăJ speciile care le compun
au o singură pontă pe an şi o maturitate sexuală, precoce. ln aceste con
diţii se vor reproduce prima datlă şi indivizii maturi.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Dimensiunile corpului 111 e pennit să separăm de restul
populaţiei
numai tineretul din primul lui an de existenţă. Examenul „gonadelor" ne
permite recunoaşterea unei alte grupe de vîrstă, după specie. In plus pe
baza folosirii aceluiaş·i criteriu, la femele es t e posibil să se deosebească în
timpu1 iernii o a treia grupă, a exemplarelor care urmează să se repro
ducă pentru prima dată şi a căror ovare prezintă foliculi în curs de creş
tere, dar nu şi corpi galbeni reziduali.
Dimensiunile corpului (lungimea cap + trunchi) sînt folosite şi în
studiul populaţiilor de şopîrle şi broaşte ţestoase, dar cu rezultate îndoiel
nice mai ales la ţestoase, din cauza marei lor longevităţi. Pentru evalu
area mai precisă a vîrstei, se foloseşte metoda „inelelor de creştere" .

B). Tehnica determinării vîrstei pe baza „inelelor de creştere "
Determinarea vîrstei la vertebratele inferioare după această metodă,
se bazează' pe postulatul că aceste animale prezintă variaţii de creştere în
decursul unui an, care se înscriu în toate formaţiile osoase sub forma unor
zone de .creştere diferite, unele late şi opace iar altele, înguste şi transpa
rente. Problema care se pune este de a şti sub influenţa căror factori ex
terni sau interni se modifică creşterea Ofidienilor ?
Cu privire la formarea zonelor de creştere s-au emis mai multe ipo
teze : după unii cercetători ele s-ar datora unor ritmuri fiziologice legate
de ciclul de reproducere ; s-a propus şi explicaţia după care formarea zo
nelor de creştere s-ar datora acţiunii unor factori externi .ca : hrana, tem
peratură etc.
Şerpii fiind animale poikiloterme sînt foarte sensibili la variaţiile de
temperatură ale mediului ; p e de altă part�. în timpul iernii (timp de 5-f
tuni) nu se pot hrăni. Alături de influenţa factorilor externi (temperatură
şi hrană) in formarea inelelor anuale de creştere, un rol deosebit, desigur
îl au ş i unii factori interni, mai ales glandele cu secreţie internă. Ori care
ar fi cauza formării lor, se consideră că zonele înguste şi transparente se
formează iarna, iar cele late şi opace, .caracterizate printr-o creştere mai
act1i vă, primăvara şi vara.
Zonele anuale de creştere, mai mult sau mai puţin nete, se înscriu
nu numai în formaţiile osoase, ci şi în solzii permanenţi ai peştilor, în
plăcile cornoase ale carapacei şi plastronului broaştelor ţestoase etc. şi care
pot fi uşor puse în evidenţă. Numărarea lor este suficientă pentru a şti
care este vîrsta animalului respectiv. Zonele de creştere nu pot fi folo
site în determinarea vîrstei decît cu condiţia ca în cursul unui an, creş
terea să fie încetinită sau oprită o singură1 dată.
Nu orice „inel de creştere" reprezintă! 'În mod obligatoriu o „creştr�re
anuală" . Pentru a putea ·face o bună interpretare a ,, inelelor" care indică
o încetinire periodică în creşterea animalului, trebuie să cunoaştem bine
ecologia şi biologia fiecărei specii în parte.
La peştii din regiunea temperată „inelele de creştere" înscrise pe solzi
sînt) folosite de circa 50 de ani în detenninarea vîrstei acestor animale.
In afară de solzi, la peşti se mai foloseşte pentru determinarea vîrstei osul
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opercular şi otoliţii Otoliţii dau rezultate bune:? numai la exemplarele ti
nere, la care „inelele" sînt puţin numeroase şi sînt separate prin spaţii
mari. La exemplarele bătrîne, problema se complică ; primele „inele" sînt
uşor de citit, dar cu timpul viteza de creştere reducîndu-se, „inelele"
devin din ce în ce mai fine şi mai apropiate, incit în aceste împrejurări,.
determinarea vîrstei este practic aproape imposibilă.
La batracieni determinarea vîrstei se face tot pe baza aceluiaşi prin
cipiu. Metoda de determinare a fost pusă la punct de către S e n n i n g
(1 949) la Necturus maculosus. Folosind osul parasfenoid care are forma
unei lame turtite şi subţiri, S e n n i n g a putut distinge „inelele" anu
ale de creştere. La exemplarele tinere de batracieni la care creşterea este
rapidă „inelele de creştere" sînt net separate între ele, apoi ele devin tot
mai fine şi mai apropiate după instalarea maturităţii sexuale.
La reptile - primele încercări de determinare a vîrstei au fost făcute
la broaştele ţestoase, pe baza liniilor concentrice de pe plăcile carapacei
(fig. 4). Această metodă dă1 rezultate bune numai pentru primii ani de
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Fig. 4.
Vedere schematică a plastronului dela
Chysemys picta, pe care se văd inelele anuale
de creştere (după Sexton, 1963):
-

viaţă, cind creşterea se face cu o viteză uniformă, dar după vîrsta de 8-10
ani creşterea se face mult mai încet, din care cauză „inelele" se apropie mult
între ele, incit determinarea vîrstei, chiar cu aproximaţie, este practic im
posibilă.
La ofidieni este meritul zoologului rus V. L. B r y u z g i n (1 939)
de a fi propus o metodă, simplă de determinare a vîrstei. B r y u z g i n
a folosit în acest scop osul transvers (ectopterigoid) care are partea ante
rioară lăţită, subţire şi transparentă� ce poate fi studiată cu uşurinţă la un
binocular. In timpul repausului de iarnă metabolismul şerpilor fiind mult
încetinit, oasele au o creştere limitată iar depunerea sărurilor de Ca este
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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slabă. Datorită acestui fapt, se formează o zonă (dungă� de creştere îngustă
şi transparentă, (zona de iarnă) care contrastează cu „zona" (dungă) de
creştere din timpul primăverii şi verii, („zona de vară") care este mai lată
şi opacă. B r y u z g i n a folosit ca material şerpii din Ucraina. Metoda
folosită de el este urmăltoarea : se scoate osul transvers, se curăţă de carne
şi se pune la clarificare în glicerină, timp de 6 ore. Prin acest procedeu
osul devine mai transparent şi contrastul dintre „zonele de iarnă" (tran
sparente) şi „zonele de varăr' (opace) se accentuează. B r y u z g i n
presupune .că ar exista o periodicitate anuală a acestor zone de creştere,
dar nu a putut să aducă nici o dovadă.
C) Veri.ficarea metodei „inelelor de creştere" anuală la

Natrix natrix

Şerpii din România. au ·1n cursul anului o singură perioadă! prelun
gită de metabolism redus, perioada repausului de iarnă care ţine în medie
5 luni. In afară de a·.::eastă perioadă de post absolut şi de inactivitate
forţată, care ·:>cupă cam o treime din an, pot să mai survină perioade de
lipsă relativă în timpul verilor secetoase, dar în comparaţie cu perioada
de repaus de iarnăJ, ele sînt de scurtă durată. In aceste împrejurări se pot
forma „zone accidentale" - care însă sînt mult mai puţin nete decît
„zonele de iarnă" . Existenţa „zonelor de iarnă" şi „de vară" a putut fi
pusă în evidenţă şi pe materialul de Natrix din România. Alternanţa dintre
„zonele de vară" , late şi opace (bine calcifiate) cu a „zonelor de iarnă",
i:nguste ş·i transparente (putin calcifiate) este destul de evidentzi. Aşa cum
se poate constata din fotografiile anexate (planşa 1) „zonele de vară" late
şi opace sînt uneori întrerupte, cel puţin în parte, de linii ·fine, transpa
rente, corespunz1nd probabil unor perioade de uscăciune sau poate, pe
rioadei de depunere a pontei la femele.
Metoda de „clarificare" cu glicerină, folosită de B r y u z g i n, am
modificat-o în sensul că, în locul glicerinei am folosit fie clarificarea pro
gresivă cu apă pentru oasele ce provin de la exemplarele tinere (de 2 - 3 ani),
fie clarificarea cu xylol pentru oasele ce provin de la indivizi mai vîrst
nici, care au atins maturitatea sexuală. Acţiunea xylolului estie imediată
şi ea trebuie urmărită sub binocular ; se poate astfel surprinde cum apar
şi cum se disociază „inele de creştere" , mult mai clar decît pe fotografie. în
eazul că osul devine prea transparent şi contrastul dintre diferitele inele
de virstă1 se atenuiază, se tratează osul cu alcool pentru a elimina xylolul,
şi se lasă să se wmce pentru ca să-şi capete aspectul normal, după care,
osul po3te fi folosit din nou, pentru determinarea vîrstei.
In modul acesta, confruntînd cu atenţie rezultatele obţinute pentru
ambele oase transverse, se poate stabili virsta cu destulă precizie.
La exemplare!':! tinere (de cîteva săptămîni) (planşa 1), extremitatea
anterioară a transversului are o formă asemănătoare cu a adultului, dar
diferă! ca structură. In acest stadiu nu se disting zonele anuale de creş
tere, osul ·fiind perfect omogen şi transparent.
La indivizii de talie mijlocie osul creşte progresiv în volum atit în
. sens axial, cît şi în sens transversal şi în grosime. Partea centrală a osului.
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O ani

17 am

1 2 ani

Planşa I�

18 ani

Oa�c transverse de N a trix de vîrste d i ferite.
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corespunzînd părţii deja existente cînd a avut loc ecloziunea, se calcifică
şi devine mult mai opacă. Prin clarificarea .cu xylol, această porţiune a
osului poate fi uşor recunoscută! şi prima „zonă de iarnă" poate fi astfel
uşor reperată.
„Zonele de vară" din primii ani sînt de obicei nete, şi uşor de urmă
rit. Pe măsură ce animalul creşte în lungime (deci şi în v'Îrstă), ele
„devin mai late şi se prelungesc pînă la marginea anterioară (baza) lăţită
a transversului. Această margine coincide, fie cu o zonă opacă, dacă şar
pele a fost sacrificat în vară, fie cu o zonă transparentă!, dacă animalul a
fost sacrificat în iarnă, la începutul primăverii sau dupăi mai multe luni
de post.
La indivizii mai virstnici ultimele „zone de vară" sînt greu de dis
tins şi în acest caz, estimarea vîrstei se face cu o eroare, de 2- 3 ani. La
aceste exemplare, osul fiind gros, bine calcifiat, citirea primelor inele de
creştere" este dificilă. In cazurile îndoielnice, estimarea vîrstei exemplarelor
bătrlne se face cu o eroare de 3-4 ani, dar ţinînd seama de faptul că,
reptilele au o longevitatie mare, eroarea nu este prea mare.
Din cele arătate rezultă1 un prim fapt important ; osul transvers (ec
topterigoidul) al indivizilor tineri de Natrix sacrificaţi 'Îln. ijmpul urmă
toarelor luni după naştere sau în primul an al repausului de iarnă, nu
prezintă zone de creştere. In celelalte cazuri, numărul „zonelor" opace şi
transparente creşte progresiv cu talia şi vîrsta.
Rămîne să se demonstreze că toate aceste stratµri de creş.tere sint
anuale, deci periodice ; cea mai bună metodă pentru a demonstra acest
lucru ar fi folosirea unor exemplare din natură de virstă cunoscută, mar;
cate şi recapturate, lu.cru care nu a fost întreprins incăJ.
Din unele date din literatură, referitoare la creşterea în lungime, a
unor exemplare de virstă cunoscută comparate cu rezultatele obţinute prin
folosirea metodei B r y u z g i n la exemplare a cărei lungime se cu
noaşte, a rezultatj că, între lungimea şi virsta celor două grupe de şerpi
s-a putut stabili o echivalenţă.
Caracterul anual al , zonelor de creştere" descoperite de B r y u z g i n pare să, se confirme şi la şarpele de casă din România.
In .cele ce urmează se expun rezultatele obţinute în urma studiului
a 547 exemplare de Natrix (267 masculi şi 280 femele) în ce priveşte creş
terea în lungime şi scutelaţia la care s-a determinat virsta prin metoda
lui B r y u z g i n. Materialul de Natrix na6rix folosit provine în cea mai
mare parte din Moldova şi Dobrogea şi în mică măsurăJ din celelalte re
giuni geograficei ale ţării.
a) Creşterea în lungime
In graficul din fig. 5 se arată mersul evoluţiei lungimii corpului
(cap-trunchi) la cele două sexe, de la naştere şi pînă la vîrsta de 22 ani.
Lungimea corpului (cap-trunchi) a fost măsurată de la virful botului la
marginea solzului anal (deschiderea cloacală). Lungimea cozii nu a fost
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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ST. VA:-.:CEA

luată în studiu pentru motivul că. ea constituie un caracter sexual secun
dar (fiind totdeauna mai mare la masculi faţă de femele).
Din examinarea graficului rezultă1 trei fapte şi anume :

1) femelele la vîrste egale sînt, în general mai lungi deci� masculiL
990 mm, în timp ce
masculilor este de 686 mm . Aceste date concordă cu datele obţinute şi

Astfel, lungimea lor maximă (cap + trunchi) este de

a
de M e r t e n s
de alţi cercetători. Aş-a spre exemplu, cifrele obţinute
arată că indivizii cei mai mari de Natrix natrix sînt întotdeauna femelele
(el a găsit lungimea cap + trunchi de : 205, 1 80 şi 1 26 cm), pe cînd mas
culii nu ating niciodată un metiru lungime. R o 1 1 i n a t notează că după
instalarea maturităţii sexuale, creşterea femelelor es te mult mai rapidă ca
a masculilor.
Faptul că graficul nostru pune clar în evidenţă acest dimorfism se
xual al taliei. este un argument în plus în sprij inul valabilităţii metodei
lui B r y u z g i n. Dacă se compară osul transvers al femelelor şi mas
culilor de aceeaşi vîrstă se constată că el este mult mai mare la femele,
deşi ambele sexe au acelaşi număr de „zone de creştere" .
2) A doua observaţie care se degajă din analiza graficului este ca

de la naştere pînă la v!rsta 22 ani.
Del!igur, viteza creşterii este mult mai mare la exemplarele tinere (în pri
mii doi ani) în .comparaţie cu adulţii. In populaţiile naturale, creşterea
persistă şi la exemplarele băltrîne dar mult mai atenuată. Tipul acesta de
creştere înceată, dar prezentă şi la exemplarele bătrîne, a fost constatat
şi la peşti (B a c k m a n n) (1 938) şi la Batracieni (S e n n i n g), (1 940).

racterul continuu al creşterii lungimii

La reptile F 1 o w e r (1947) a urmă.riti timp de 39 de ani (şi observaţiile
continuă) creşterea la 2 exemplare de Testudo graeca. Observaţiile lui
H e y r e n d şi C a 1 1 (195 1), F i c h t ( 1 949) pe Cratalus viridis ple
dează! în acelaşi sens. B e r g m a n ( 1 949,
1 950, 1 951), constată acelaşi
lucru la trei specii de şerpi din Asia. Natrix vittata, Lapemis hardwickei şi
iar H. S. S a i n - G i r o n s ( 1 964) la Vipera aspis din
Franţa.

H-omalopsis buccata,

Se pare de.ci că in natură reptilele continuă să crească toată viaţa,
mult mai încet cu cit vîrsta se accentuează. La aceste animale, creşterea
persistă chiar la indivizii bătrîni (destul de rari în populaţiile naturale),
incit cazurile de senilitate se întîlnesc destul de rar.
3) Tot din grafic reiese că, masculii, dar mai ales femelele, prezintă la
o vîrstăJ determinată o mare variabilitate a taliei cu toată uniformitatea
condiţiilor ecologice. La reptile creşterea este nu numai continuă, prelun
gită, dar şi nedeterminată.
b)

Scutelaţia

Din cauza lipsei unei metode de estimare precisă a vîrstei, există pu
ţine date asupra variabilităţii scutelaţiei la juvenili şi adulţi.
M e r t e n s (1 947) constată o mare variabilitatie a solzilor capului

la juvenilii de Natrix natrix în comparaţie cu adulţii. Examinînd
adulţi constată că : 4,4% prezentau o anomalie a preocularelor şi
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o anomalie a preocularelor şi

60 de j uvenili găseşte că : 6,6% prezentau
26,6% o anomalie a postocularelor.
Pentru solzii temporali anomaliile ating la adulţi 31 ,8% iar la juvenili
43,30/o ; labialele inferioare prezentau în proporţia de 23,7% anomalii la
a dulţi şi de 38,30/o la j uvenili. Numai labialele superioare nu prezintă ano
malii prea mari la adulţi şi juvenili. D u n n (1 942). găseşte că serpii din
anomalie a postocularelor ; la

America de Nord prezintă un tablou asemănător de anomalii, dar insistă
şi asupra stabilităţii scutelaţiei la un acelaşi individ în cursul ciclului său
vital. Explicaţia acestor anomalii ale scutelaţiei ar fi următoarea : anoma
liile scutelaţiei sînt genetic legate de alte caractere care ar pune în inferio
ritate exemplarele ce prezintă asemenea anomalii morfologice în aparentă
incarabile de a da prin ele însăşi loc la selecţi e.

De aici ar rezulta un procent de mortalitate mai mare la indivizii cu
�cutel ::i ţie an.ormală. de unrle disoariţia lor treptată din populaţie.
Un caracter r.are rezultă net din observaţiile noastre (fig. 6) este di fe
renţa între cele două! sexe în ceea cP. priveşte numărul de oli\ci ventralP..
Din analiza hh :tni:rramei rezultă că la masculi numărul oli\ciJor vP.ntrale
variază de la 1 70-1 87, în timp ce la femele variază de la 1 68-1 81 . Masculii


au un nwrndr de 1;en.trale rn.ai mJtre ca femelele, cu too.te ră. la 1;îrste eqale,
ace.-;tea din urmă, sînt mult mai mari ca talie. Această tendinţă este gene

rală şi ţine de dimorfismul sexual, care la şerpi afectează mai multe carac
tp.re. Numărul ventralelor la materialul nostru, atest ă faptul că şerpii din
România apartin subspeciei nominate.
Comparlnd datele noastre în ce priveşte numărul ventralelor cu ale lui
privind subspPci a nomin <> tă din Europa cen trală şi
(J 947)
M P � t ens
nordică. rezultă că j)Opulatiile de Natrix din Românh (::itît masculii dt si
femelele) au un număr mai mare de ventrale. Acest fapt arată căJ scuturile
ventrale nre7.intă şi o variabilitate geografică. nu numai individuală, care
tine prohabil de factorii climatici . mai ales de temperatură. Exoerientele
lui F O X (1 948) cu femele gravide de Thamnovhis el e nans ţinute J::i tem
oeraturi tidic::ite. au dat naster-e la indivizi cu un număir mai mare de ven
trale decît cele rare au fost ţinute la temoeraturi ioase. DeosP.biri semni
ficative au fost observate şi în numărul labi::ilelor suoerioare. suhcaudalelnr.
oostocularelor etc. Aceste rezultate se confirmă şi fa SaroP.le de casă din
F.urnni:i N1 1 mi'irul olăcilor ventrale dP.screc:te oroi;rre!'liv de lll ec;t spre vest.
variabilitatea lor înscriindu-se în categoria variabilitătil clinale.
,

CONCLUZII

am urmărit să verificăm

B r v u z g i n cu privire Ia determinarea vîrstei, pe materialul de Natrix
In nota de faţă

validitatea metodei lui

din România.
Metoda lui B r y u z g i n
asupra
ne-a dat indicaţii relat1;v mecise
vîrstei şarpelui de casă.
. .Inelele de creştere" nu apar efectiv decit după naştere. ş.i ţin\nd sea
ma de ciclul anual de activitate a Şarpelui de casă, în condiţiile ecologice
de la noi, ele prezintă o periodicitate anuală.
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Creşterea în lungime la şerpi se continuă toată viaţa fiind m�i rapidă
în primii ani (2-3 ani) şi mai înceată cu cît animalul îmbăltrîneşte. La
populaţia studiată, folosind metoda „inelelor de creştiere" pentru determi
narea virstei, cel mai bătrîn exemplar are o virstă de 22-25 ani.
Dimorfismul sexual este foarte net, manifestîndu-se atît în ceea ce
priveşte talia (femelele sint mai mari ca masculii, avînd o creştere mai ra
pidă) cît şi in numărul ventralelor, subcaudalelor, lungimea cozii, etc.
Variabilitatea ventralelor este destul de mare la populaţia studiată.
Masculii au un număr de ventrale mai mare decît femelele. Populaţiile de

l

„

,

,

Fig. 6.

-

Variaţia numărului ventralelor la Natrix natrix.
Pe ordonată numărului indivizilor.

Natrix din România au un nwnăr mai mare de ventrale faţă de cele din
Europa centrală şi acest fapt arată că variabilitatea ventralelor se înscrie
în categoria variabilităţii clinale.
Intre cele trei categorii de VÎI'Stă (juvenili, subadulţi şi adulţi) nu
există deosebiri în ceea ce priveşte numărul ventralelor. Această constatare
vine să întărească concluzia că numărul plăcilor ventrale nu variază cu

vîrsta.
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In starea actuală a cunoştinţelor noastre, problema determinălrii vîrstei
poate fi considerată ca rezolvată la toţi şerpii care prezintă perioade de
latenţă (repaus), datorită existenţei ,,inelelor de creştere" . La altF- reptile,
cu reproducere anuală şi longivitate mică, vîrsta poate fi determinată pe
baza dimensiunilor corpului (cap + trunchi) şi a maturităţii sexuale.
Determinarea vîrstei reprezintă un factor important pentru cunoaşterea
structurii populaţiilor şi a variaţiilor sale în cursul unui an.
LA DET E R M I N AT I O N DE L'AGE DU ScRPENT

NATRIX NATRI X APRES
LES A.NNEAUX DE CROISSANCE DE L'OS TRANSVERS
Resume

Le but de ce travail est de veritier le bien fonde de l'observation de B 1· y u z � i n
(1939) et de determiner dans q uelle mesure les „anneaux de croissance" , obs �rv �s

sur la partie unterieure de l'os transvers, sont bien des .marques annuelles" pouv:i!1t
servir a estimer l'âge des serpents.
L'auteur constate que dans l'etat actuel des connaissance, le probleme des criteres
d'âge peut etre considere comme resolu pour tous les serpents presentant des periodes
de latentes grace a l'existence des „anneaux de croissance" des os . Chez Ies autres rep
tiles, la reproduction annuelle el la breve duree de vie permettent d'obtenir. compte te
nu des dimen;;ions et de la maturite sexuelle, une image de la structure des populalions
et de ses varialions eventuelles nu cours de l'annee.
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MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII BACAU

I

STUDII ŞI COMUNICĂRI - 1969

I

2 53 - 2 56

I

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA EPOCILOR
DE MIGRAŢIE A CITORVA SPECII DE PASARI
SERGIU PAŞCOVSCHl

Am atras de curind atenţia asupra diferenţelor în epocile de migraţie
a unor specii de păsări observate în prezent faţă de datele consemnate în
ITecut (D o m b r o w s k i, 1912, P a ş c o v s c h i 1962). ln cele ce urmează
se mai aduc unele precizări în această privinţă.
Codobatura de munte (Motacill,a cinerea Tunst.), după D o m b r o w
s k i, poate fi întîlnită pe cîmpie din octombrie pînă în martie (unele exem
plare iernează). ln general, se poate afirma că nu este frecventă în cîmpia
din sudul ţării ; în unii ani nu se observă nici un exemplar. Am publicat
cîteva date răzleţe asupra apariţiilor în septembrie şi chiar august. Dar, din
prelucrarea mai temeinică a observaţiilor a reieşit un lucru nea�-..t.eptat :
majoritatea observaţiilor culese cad în luna septembrie. ln special aceasta
se referă la doi ani cînd au fost observate mai multe exemplare, înc'lt s-ar
putea spune că a fost surprins un adevărat pasaj .
- 1 953, balta Popeşti-Leordeni (6 km. sud-est de Bucureşti) - 9.IX, o
pereche ; 22.IX, un exemplar ; 26.IX, mai multe ; în plus cite una la 27.IX
şi 29.IX la Bucureşti ; mai tîrziu numai un exemplar la 1 8.X, aproape de
Otopeni (12 km. nord de Bucureşti).
-1967, în Deltă la 13, 14 şi 1 5.IX dte un exemplar în dirferite puncte (ca
nalul Perevoloca ; Sf. Gheorghe ; pe Dunăre în amontie de Murighiol) ;
21.IX, pădurea Băneasa, la marginea Capitalei ; mai tîrziu numai un exem
plar la Bucureşti, 30.XII.
Alte date ieşind din limitele stabilite de D o m b r o w s k i :
- toamna : 22.IX, 1961 Adunaţii-Copăceni ( 1 0 km. sud de Bucureşti) ;
12.IX. 1 962, Comana (30 km sud de Bucureşti) ; 1 3.X. 1 962, 15.X. 1 963 şi
29.IX.1 968,, Bucureşti ; 28.IX. 1 963, MCIJl'lgalia ;
- primăvara : 1 .IV.1 938, Timişoara.
ln comunicarea precedentă am atras atenţia asupra sărăciei datelor în
ce priveşte migraţia muscarului (Muscicapa striata Pall.). Inainte de a ex
pune rezultatele observaţiilor proprii noi, trebuie să citez o lucrare de la
Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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sfirşitul secolului trecut care contrazice aceste observaţii (C z y n k, 1894).
Anume se afirmă că în Ardeal muscarul apare la mijlocul lui aprilie, ceea
ce pare extrem de timpuriu pentru această provincie (probabil, este vorba
de imprej urimile Făgăraşului) ; pasajul de toamnă începînd din august�
însă, corespunde cu datele mai recente.
In ce pi-iveşte observaţiile proprii asupra pasajului de primăvară, men
ţionez căi în Bucureşti acesta trece aproape neobservat. In cursul mai
multor ani am văzut muscarul numai de patru ori : 1 1 .V.1953, 2.V.1 958,
24.V.1 964, 2.V.1 965. In schimb, spre deosebire de cele afirmat e m comuni
carea precedentă, între 3-22.V. 1 968 am surprins un pasaj evident la
Timişoara •).
Pasajul de toamnă la Bucureşti şi în împrejurimi este bătător la ochi
şi uneori chiar abundent. ln majoritatea cazurilor el începe în a doua sau
a treia decadă din august şi durează pînă1 în a doua sau a treia decadă din
septembrie. Sosirile foarte timpurii - 22.VII. 1 962 şi 21 .VII.1968. Timpu
rie este şi data de 8.VIII.1 966, care reprezintă unica observaţie din acel an ;
alţi ani cu obs�rvaţii foarte puţine - 1 950 (1 3-20.Vl), _ 1 952 (27-28.IX),
1 958 (24.Vlll). Pasaj foarte tîrziu - 1 954 (9.IX-6.X). Alte observaţii foarte
tirzii - 1 .X.1955 şi 7.X.1962. Datele culese în alte localităţi din sud-estul
ţării se încadrează în limit ele stabilite la Bucureşti. Notez numai un pasaj
relativ timpuriu şi abundent în stepa dobrogeană între 1 0-18.VIII.1 949
(Agigea ; păd. Chit.uclia ; M. Kogălniceanu ; Cernavoda ; Murfatlar), precum
şi un pasaj foarte intens în delta Dunării între 1 2-15.IX.1 967.
Foarte puţine date găsim în literatură asupra migraţiei gaiei (Milvus
migrans Bodd.). D o m b r o w s k i menţionează apariţia la mijlocul lunii
martie ; se pare, însă, că aceste date se referă la Dobrogea. Observaţiile în
delungate şi continui la Timişoara, precum şi cele - mai fragmentare din jurul Bucureştiului ar arăta că aici, la locuri de cuibărit, gaia ajunge
în ultimele zile din martie sau primele din aprilie. Cele mai timpurii ob
servaţii :
- Timişoara - Pădurea Verde : 25.III. 1 942 ; 29.III.1 944 ; 30.III . 1 945 ;
30.Ill.1947 ;
- împrejurimile Capitalei : 29.III.1951, pădurea Ciolpani (30 km. nord de
Bucureşti) ; 28.III.1 954, balta Comana ; 3 1 .Ill.1955, păd. Ştefăneşti (7 km.
nord de Bucureşti).
Asupra migraţiei de toamnă nu găsim nici un fel de date publicate. In
această privinţă, cred că trebuie să se facă distincţie între părăsirea locu
rilor de cuibărit, care este de obicei foarte timpurie şi se petrece pe ne
-observate şi plecarea definitivă, care nici ea nu întîrzie prea mult.
La Timişoara - Pădurea Verde, unde gaia cuibăJreşte regulat, numai
în cîţiva ani am reuşit să surprind plecarea de la locuri de cuibărit :
•i După încheierea manuscrisului, s-au făcut în primăvara 19G9 la Bucureşti.
unele observaţii asupra pasajului de Muscicapa striata, care aduc completări neaş
teptate : 24.IV, prima semnalare. apoi la 25 şi 27.IV, 6.V. Este interesant a menţiona
că această apariţie timpurie a coincis cu pasaj puternic de alţi muscari, mai ales
Ficedula hypoleuca, observat între 1 5.IV-·4.V, în unele zile în număr mare ; s-au m ai
()bservat F. albicollis la 24--25.IV şi F . parva l a 24.IV.
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1 2.VIII.194 1 ; 20.VIII.1942 ; 4.VIII.1943 ; I .IX. 1 944 (văzute frecvent în
august !) ; 23.VIII.1945 ; 7.VIII.1 948 (încă destul de multe). Ultimele ex
emplare observate în cîmpia Banatului : 8.IX.1 938, Biled (20 km. nord
vest de Timişoara) ; 23.VIII.1941, 24.VIII.1947 şi 5.IX . 1 948, Cemeteaz (7 km.
nord-nord-est de Timişoara) ; 4.IX. 1 946, între Teremia Mare-Lovrin (60
km. nord-vest de Timişoara).
In sud-estul ţării pasajul pare a fi, deasemenea foarte timpuriu. In
stepa dobrogeanăJ un pasaj abundent între 1 0-17. VIII. 1 949 : în special multe
la 1 2.VIII între Constanţa-Cemavoda, 1 3.VIII între Medgidia-Izvorul
Mare, şi foarte multe la Satu Mare, jud. Canstnaţa, 1 7 .VIII. Mai recent,
după scăderea catastrofală a numărului păsărilor răpit:oare din ţară, u n
exemplar între gările Ist ria - Mihai Viteazu la 12.VIII.1 968").
Ultimele exemplare observate în această parte a ţării : 8.IX.1 956, în
Bărăgan, aproape de Feteşti şi în ziua următoare pe canalul Saltava în
insula Borcea (tot în apropiere de FetJeşti) ; 1 2.IX.1 962, balta Comana . Ulti
ma este, deacamdatăJ, cea mai tîrzie observaţie din întreaga ţară.
Din datele de mai sus ar rezulta că gaia pe de o parte soseşte pri
măvara relativ devreme, dar pe de altă parte pleacă foarte timpuriu toam
na, probabil - cea dintîi dintre toate răpitoarele noast re migratoare.
O problemă de altă natură este diferenţierea epocilor de pasaj după
sex sau vîrstă. Ea a fost senmalată şi la noi în ţarăJ pentru unele specii
(D o m b r o w s k i, 1 9 1 2). Un caz in t eresant şi nestudiat încă in amănun
ţime pare a fi şi al sfringiogului-berbecel (Lanius collurio L.). Este bine
cunoscut că primăvara masculii sosesc înaintea femelelor ; dar, la noi în
ţară decalajul nu est e mare, numai citeva zile. La pasaj de toamnă, din
cite ştim, problema nu a fost urmărită pînă în prezent ; este şi greu de cer
cetat din cauza dificultăţii de a deosebi în observaţii de teren femelele
adultie şi tineretul de ambele sexe. In orice caz, pare sigur că masculii
adulţi dispar foarte devreme, iar exemplarele care întîrzie mult sint pă
sări tinere.
Din păcate pinăJ acum nu am urmărit problema în mod special. Dispun
numai de unele date fragmentare ; dar le socotesc utile pentru punerea
problemei.
Astfel, în şesul Banatului, ultimele observaţii precise asupra masculilor
bătrîni au fost la 10.IX.1945, Timişoara şi 4.IX. 1 946, Teremia Mare. Tine
retul (eventual şi femelele adulte) se observă frecvent pînă la sfirşitul lunii
septembrie ; ultimul exemplar tînăr - 7.X.1947, Ultvin (pe Bega, imediat
în aval la Timişoara).
In Bucureşti şi în împrejurimi imediate : ultimii masculi adulţi 31 .VIII.1952, 28.VIII.1960, 30.VIII.1 964, 25. Vlll. 1968 ; femela adul tă pre 
cis identifica t ă1 - 6.IX. 1964 : ultimul exemplar tinăr, 8.X. 1966.
Observaţia interesan!1'i s-a făcut la 14.VIII. 1968, în deltă, pe Dună
rea Veche în aval de Maliuc : ciţiva masculi adulţi pe sirme de telefon, la
distanţe mici unul de altul, făcind impresia unei halte de pasaj ; la 1 7 .VIII
• In aceiaşi zi, chiar lingă Istria am observat un M. milvus (L.) ceea ce denotă,
deasemenea un început foarte timpuriu al pasajului.
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în acelaşi loc o femelă adultă. S-ar putea, deci, ca pasajul adulţilor să în
ceapă chiar de la mijlocul lunii august.
Pentru incheiere şi în completarea celor publicate în comunicarea an
terioară, menţionez cîteva date care depăşesc limitele stabilite de D o m b r o w s k i.
Observaţii timpurii de primăvară :
- dumbrăveanca (Coracias garrulus L.), 20.IV. 1 96 1 păd. Snagov (30 km.
nord de Bucureşti) ;
- muscarul gulerat (Ficedula albicoMis Temm.), 18.111. 1 960, păd. Ciolpani ;
sosirea foarte timpurie, in plus pe o vreme rece şi ploioasă ; exemplarul ob
servat, mascul, avea o coloraţie anormală, cu gulerul alb întrerupt la spate,
încît s-ar putea presupune că ar aparţine subspeciei balcanice semitorquata
(Horn.) ; dar, şi în cadrul formei nominale se citează variaţii în dezvoltarea
gulerului alb (D e. m e n t i e w şi G 1 a d k o w, 1 954) ;
- pietrarul negru (Oenanthe hispanica pleschanka Lep.), 26.111. 1 968, Mal
coci ( 1 2 km. est de Tulcea).
Observaţii tîrzii de toamnă :
codroşul (Phoenicurus phoenicurus L.), 23.X. 1 968, Bucureşti.
CONTRIBUTIONS

A LA CONNAISSANCE DES PJ;:RIODES DE MIGRATIONS
DE OUELQUES ESPECES D'OISEAUX
Resume

L'auteur s'occupe de migrations de Motaeilla cinerea, Muscicapa. stria ta et Mil
vus migra.ns, qui furent jusqu'a present insuffisamment etudiees dans notre pays.
Comme des faits nouveaux il constate, que la migration d'automne de M. cineroo
par la region des plains a lieu surtout en sepbembre et que M. migra.ns disparoît en

automne de bonne heure. aussi en septembre. Plus loin i1 attire attention sur le de
part tres t6t en automne des mâles adulles de Lanius collurio. En fin il indique pour
quelques autres especes certaines dates de migration, qui depassent les limites
connues.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA AVIFAUNEI
DIN BAZINUL PIRIULUI UZ
CATALIN RANG

CARACTERIZAREA FIZICO GEOGRAFICA
P!rirul Uz, afluent al rîului Trotuş d i n bazinul mijlociu al Siretului, este s i tu at

în Carpaţii Orientali, separînd pe direcţia vest-est munţii Ci,ucului de munţii Ne
mirei.
Colecte.ad;. marea majoritate a pkaielor dLn limita sudi.că a munţi.lor Ciucuhti şi
nordică, a munţilor Nemi.rei. Dintre aceste mai importante sint pi,raiele : Megheş, Ia
horoş, Drani �elor, Egersec, Boghiot, Şaroş, Benţe, Dililtele Calului, Tăieturii şi Izvorul
Negru, care au un debit permanent de apă, mai scăzut în verile secetoase.
Temperatura medic anualii este cuprinsă intre + 4- + B°C, cu va lori le cele m ai
scăzute î n luna .ianuarie (media - 5°C) şi cele mai ridicate în luna iulie (media
+ !BOC) .
Precipitaţiile ating cantitatea de 7-600 mm anual.
D1n punct de vedere cltmaUc, bazinul Uzul'lli e'Ste r:1icmat i.n zona . cumei de ver
santi adăpos�iţi" cuprinzmd şi elemente ale „ c:limei de versanţi expuşi vinturiaor
vestice".
Biotopu; cara:cterist.ic E'Ste cel al pădurilor de munte. cuprililzind oa prind.pale
elemente de vegetaţie : . păduri amestecate din fag, molid, brad ; pajişti montane se 
cundaire pe locul pădurilor amestecate şi numeroase doborîturi de vîn t puternic în
ierbate" .
L a aceasta se mai adaugă elemente de luncă montan ă şi biotopul localităţilor
ruralE'.

ELEMENTE DEOSEBITE lNTILNITE ÎN ZONA C�RC:ETATA
- Se remarcă prezenţa la mare altitudine a speciei Perdix perdix (L.),
care a fost întîlnită atît pe vîrful Şoiul (1 553 m), cit şi pe vîrful Megheş
(1 455m). Despre cuibăritul potirnichii în aceastăJ zonă, reţinem informaţia
pădurarului de vînătoare, pentru paj iştea de pe creasta vîrfului Megheş şi
observaţiile din luna iulie 1 968 pentru poiana Ocloş de Sus aflată intre
pîraiele Benţa şi Adînc de Jos.
Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU - ROMANIA
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In perioada de iarnă am întîlnit această specie la data de 1 3.XII. 1 965
pe vîrful Şoiu ; de asemeni am identificat numeroase urme şi în iernile anilor
1 966, 1967 în aceleaşi zone. Aceste observaţii ar putea duce la concluzia
că aceste potîrnichi iernează în zonele de mare altitudine fără a se retrage
spre zone mai joase. (20)
In iarna anului 1968-1 969 perioadă în care zălpada căzută a fost deose
bit de abundentă, iar vîntul a atins intensităţi sporite, nu am mai găsit
urmele potîrnichilor pe vîrful Megheş, iar celelalte puncte nu au putut fi
cercetate.

HI/MARf/L

aiE"

SPE C//

SEIJENTA-R

°'4SPETI ,l;JE"

f(J/

V4.eA

�ASPEV L>E: IAR#A
,....,.�1 . .tJE: PA SAJ

Fig. 2. - Graficul variaţiei numărului de specii în funcţie
de stabilitatea în zona cercetată.
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- Specia Tetrao urogallus L. este frecventă în locurile de rotit.
Pe vîrful Şoiu am văzut într-o singură dimineaţă (3.V.1 966) 7 mas
culi rotind şi am auzit aproximativ 10-15 femele pe o suprafaţă de maxi
mum 4 ha. De asemeni numeroasele urme lăsatie pe zăpada ce acoperea
vîrful Megheş precum şi cele 3-4 exemplare care au sărit din apropierea
potecii duc la concluzia căt şi aici cocoşul de munte este foarte abundent.
Pentru cel de al treilea loc de rotit, muntele Nemira, deţin numai ob
servaţia din l.V.1 965 cind pe un viscol puternic am stîrnit totuşi 4 mas-

,?�.&4- ;�

64'"" 1wVOll. I>

Graficul componenţei avi
Fig. 3.
faunei din bazinul Uz în funcţie de
regimul de hrană.
-

�""

Fig. 4.

-

Variaţia numărului de spe:ii pe altitudine.

culi şi 2 femele şi informaţia pădurarului din zona respectivă ca m luna
decembrie 1 964 pe un timp foarte călduros a numărat în vîrfurile molizilor
de pe creastă un număr de 24 masculi.
- Dintre ciocănitori îşi face apariţia o specie destul de rară1: Picoides
tridactyq.us Ch. L. Brehm. Ea poate fi observată î.n doboriturile de vint
de pe versantul nordic al Muntelui Megheş.
- Apariţia speciei Scolopax rusticola L. la sfîrşitul lunii iulie (30.VII.
1 966), în locurile umede din fineţe, ne face să: bănuim că cuibăreşte şi în
această zonă.
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- La 26.IV. 1 968 am recoltat în punctul O.cloş (900 m.) 2 exemplare
aparţinind speciei Emberiza cia L. semnalată destul de rare ori pentru in
teritorul ţălrii (10, 1 4 , 1 7 , 2 1 , 23, 42).
- Tot la punctul Ocloş în poiana de la poalele muntelui Şoiu, aproape
de confluenţa Benţa cu Uz am identificat în luna mai şi mai apoi în luna
iulie specia Serinus serinus L. fapt ce constituie o dovadă aproape certă
asupra cuibăritului acestei specii în zona respectivă. Se adaugă .cu această
ocazie un nou punct pe harta expansiunii acestei specii în ţara noastră. (34)
- Din informaţiile primite de la muncitorii ce lucreazăi în pădure,
pădurarul de vînătoare şi inginerul şef al serviciului vînătoare, în zona
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naturale.

pîrîului Megheş şi Başca există specia Lyrusus tetrix L. ceea ce ar infirma
aprecierile .că aceasta se găseşte retrasă numai în nordul ţării noastre.
DISCUŢIA COMPONENŢEI AVIFAUNEI.
Din punct de vedere al stabilităţii în zona cercetată am constatat că
din totalul de specii identificate (101), 52 sînt sedentare putind fi întîlnite
în tot timpul anului, 34 sînt numai oaspeţi de varăr, 9 oaspeţi de iarnă, iar
6 păsări de pasaj . Se observă o serie de deplasări p e altitudine şi concen
trări în zone cu hrană! abundentă. (Fig. 2).
După hrana ce o consumă, cea mai mare pondere o reprezintă grupul
insectivorelor (52·, 520/a). Urmează în ordine granivoarele (24,240/o), răpitoa
rele ( 1 3 , 1 3%) omnivorele (7,07 % ) Ş>i alte specii (5 05 % ) . In acest ultim grup
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am int1,·odus 5 specii (Ciconia cico•nia, Anas crecca, Tringa hypoleucos, Bom
bycilla garrulus şi Cinclus cinclus), deoarece regimul lor de hrană şi con
diţiile în care îşi desfăşoară viaţa le separă de celelalte într-un grup destul
de eterogen. (fig. 3).
Numărul cel mai mare de specii, insectivorele, îşi j ustifică prezenţa
prin existenţa unor importante suprafeţe cu doborîturi de vînt şi a unor
porţiuni de păduri puternic atacate de insecte. Tot acest motiv explică şi
faptul că variaţia speciilor pe altitudini decurge în mod normal pină1 în
dreptul altitudinii muntelui Megheş (1455 m.) unde execută un salt ajun
gînd pînă la 40 specii. Tot apropiat este şi numărul de specii (33) pe mun
tele Şoiu (1553 m.) care oferă condiţii de doborituri de vînt şi pădure ata
cată de insecte, apropiate de muntele Megheş. (fig. 4).
Î n funcţie de celelalte unităţi naturale (diferite pîraie, fineţe) numărul
de specii variază în mai mică\ măsură după abundenţa de vegetaţie şi pro
babil procentul de umbrire din timpul zilei (16 specii pe pîrîul Fîntîna
Dulce şi 32,25 la fineţe şi pîriul Benţa).

CONCLUZII
Pe decursul a 4 ani de observaţii şi colectări de material în bazinul
pîrîului Uz au fost identificate un număr de 101 ' specii aparţinînd la 32
familii şi 13 ordine.
- Au fost identificate o serie de specii rare (Picoides tridactylus, Em
beriza cia, Lyrurus tetrix), iar pentru altele au fost determinate noi locuri
de cuibărit (Serinus serinus, Scolopax rusticola).
- Abundenţa în păsări insectivore este strîns legată de atacurile ma
sive de insecte dăunătoare din doborîturile de vint şi diferite porţiuni de
păduri.
- Intrucît în amonte de confluenţa pîriului Izvorul Negru cu Uzul va fi
construit un baraj pentru un nou lac de acumulare, fapt ce va aduce sub
stanţiale modificări în cadrul natural al pîrîului Uz, aceasta se va răsf.rînge
implicit şi asupra componenţei avifaunei.
Datele lucrăxii de faţă vor fi un jalon de comparaţie pentru modifi
cările ulterioare.
Lucrare realizată în laboratorul Muzeului de Ştiinţele Naturii, Bacău

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE L'AVIFAUNE DU BASSIN
DU ROISSEAU UZ
Resume
l'U:;, qui separe Ies montagnes de Nemira des montagnes

Cette etude presente la resultat des recherches de l'avifaune dans le bassin de
de Ciuc des Carpates
Orientales.
On presente 101 especes appartenant a 32 familles et 1 3 ordres.
On signale particulierement la presence des especes : Perdix perdix (L. J. Tetrao
urogallus L., Lyrurus tetrix (L.), Picoides tridactylus Ch. L. Brehm, Scolapax rustihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

262

CATALIN RANG

cola L.. Serinus serinus L., Emberiza cia L., avec des remarques sur les endroits de
pondoir et d'hibernage.
L'ouvrage sera considere comme un jalon de comparaison pour Ies modifications
qui vont survenir apres l'apparition du lac de retenue de Poiana Uz.
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MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII BACĂU
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STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

1969

I

265 - 270

I

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FAUNEI ORNITOLOGICE
DIN BAZINUL SUPERIOR AL MOLDOVEI
lORDACHE JON şi NICOLAE VALENCIUC

Bazinul superior al rîui.ui Moldova, ca de altfel ţinuturile din nordul
ţării au fost puţin studiate din punct de vedere ornitologic - [ 31 [ 8), [ 9] ,
[10), [12), [13), [ 1 6 ] .
Ţinînd cont de faptul qă : „fauna Carpaţilor noştri este încă slab cu
noscută" [ 2 ] şi că „ ...trebuie să se pună ordine în inventarul nostru avi
faunistic" [ 1 7 ], am considerat că nu sînt lipsite de interes, prezentarea
citorva date asupra ornitofaunei din bazinul superior al Moldovei.
In alcătuirea prezentei lucrări, în afară de observaţiile proprii efec
tuate de-a-lungul a 6 ani, ne-am folosit de materialul existent în colec
ţiile din muzee, şcoli, asociaţia vînătorilor şi de informaţiile unor pricepuţi
vinători şi pădurari.

Zona cerceta.tă, bazinul superior al rlUil.u; Moldova, are o di,recţie longitudinală
NV-SE, direcţie adaptată •la structura geologLcă.
Această vale este mărginită de Obcina Lucina-Mestecăniş (vest) şi Obcina Fere
dăului (est). En&gia de LI"elief este apreciabilă, în medie 300 m.
In lungul văii, desul de evoluată, apar o serie de depresiuni (cîmplunguri) bine
umanizate şi cultivate.
Principalii afluenţi ai Moldovei sînt Moldcrvita cu o vale destul de evoluată în
cursul superior şi Humorul oare are o vale mai îngustă, mai puţin umanizată şi cul

Vegetaţia din această zonă p oate fi împărţită în două unităţi m.a.ri. : unitatea esti
că (Complexul Obci·na Cadca şi Obcina Mare) unde predomină pădurele de foioase şi
o unitate vestică separată de prima prin linia Vama-Molid, unde predomi.Jnă coniferele.

tivată.

In ambele unLtăţi există spaţii acoperite cu fineţe şi păşuni .constituite di.Jn diferite
graminee şi legumint::lase.

Dăm mai jos lista speciilor de păsări identificate în zona descrisă şi
citeva comentarii.
- Gavia artica L., apare accidental în perioada de iarnă (XI-II).
Podiceps cristatus L., exemplare izolate apar din primăvară/ pînă toamna,
rar rămînînd pină în decembrie (1 3.XIII.1 959, Valea Seacă-Gura Humo
rului). Ardea cinerea . L. şi Ardea purpurea L. apar rar pe lingă ochiurile
de apă cu vegetaţie specifică. Ciconia ciconia L. cloceşte la Cîmpulung
Strada Karl Marx nr. 2
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Moldova (Liceul militar) şi Moldoviţa (Sfatul Popular). Ciconia nigra L.
a fost observată aproape în fiecare an în luna aprilie, iar în doi ani la rind
1 963 şi 1 964, o pereche a rămas plnă la mijlocul lunii august la Slărtioara,
fiind întîlnită de-a-lungul părîuului cu acelaş nume, ceeace ne face să
credem că a cuibărit prin apropiere. Anser albifrons Scop., pasăre de
pasaj, a fost observată mai frecvent toamna. Anas platyrhynchos L. şi
Anas crecca L. se întîlnesc numai pasaj , rareori coboară pe ·firul apei.
Mergus merganser L. este un oaspete de iarnă şi atunci sporadic., Milvus
mîlvus L., a fost observată tot timpul anului pînă în zona pădurilor de
foioase, dar nu am găsit-o cuibărind. Accipiter gentilis L. se întîlneşte în
apropierea locuinţelor, rar urcă mai sus. Accipiter nisus L. este pre
zent, doar iama şi primăvara, Buteo buteo buteo L. este cel mai frec
vent dintre răpitoarele de zi şi de multe ori apare în stoluri de 1 2-16 e
xemplare (iulie 1964
Mcldoviţa). Aquila chrysaetos L. In decursul anilor
de observaţii am văzut-o doar de două ori, în zbor, deasuora vîrfului
Todirescu-Rarău (18.IV. 1 964 şi 20.VII.1 965). Aquila clanga Pall. o singură
pereche am observat-o în apropierea Sadovei, sept. 1 962. Aquila pomarina
Ch. L. Brehm. O pereche a clocit la Slătioara pe un molid în 1 964 şi 1 965,
la începutul lui august puii făceau primele zboruri din cuib. Circus pygar
gus L. apare foarte ·rar la sfîrşitul primăverii (un exemplar se află în co
lecţia de la As. vînăt. Cîmpulung). Circus macrourus Gmel., foarte rar, e>
singură dată am observat o pereche, în zbor, la sfîrşitul lui aprilie 1 963.
Falco peregrinus Tunst. apare iarna în mod regulat. Falco subbuteo L.
foarte rar pentru zona descrisă, apariţia lui este accidentală. Falco vesper
tinus L. prezent, dar mai numeros toamna. Falco tinnunculus L. o pereche
cuibăreşte an de an la Rarău - Pietrele Doamnei, o altă pereche la Piatra
Buhă - Cimpulung şi în alte cîteva locuri. Cocoşul de munte - Tetrao
urogallus L. Pădurile de la Rarău, Slătioara şi Moldoviţa adăpostesc multe
perechi. La Rarău primăvara sînt cunoscute jocurile de nuntă de la Poiana
Tihăraei. Lyrurus tetrix L., rar, pe cale de dispariţie, din informaţii la
Lucina, s-ar afla cîteva perechi. Tetrastes bonasia L. Se află în număr apre
ciabil în toate zonele ce-i oferă condiţii bune de trai. Deseori am întîlnit-e>
pe Valea Izvorului Alb, în drum spre Rarău. Perdix perdix L. trăieşte în
locuri ascunse şi rar poate fi observată (august 1 965, vf. Purceluşa-Slăti
oara). Coturnix coturnix L. este rară în bazinul montan al Moldovei, fiind
intîlnită prin semăn.Muri, mai jos de Gura Humorului. Crex crex L. cuibă
băreşte în fîneţele de pe versanţi. Porzana porzana L. In timpul verii se
Înt'ilnesc exemplare singuratece. Gallinula chloropus L. se poate observa
rar pe lîngă bălţi. Fulica atra L. prezentă în timpul pasajului. Vanellu.s
vanellus L., pasăre migratoare, primăvara timpuriu se întîlneşte în număr
mare pe valea Moldovei. Charadrius dubius curonicus Gmel. a fost obser
vat în cursul migraţiei de primăvară (un exemplar a fost colectat la
3.IV.1 960 la Mînăstirea Gura Humorului). Scolopax rusticola L., frecvent
în pasaj . Columba oenas L. mai numeros decit C. palumbus L„ dar amîn
două speciile cuibăresc în pădurile foioase. Streptopelia turtur L. este rară,.
iar Streptopelia decaocto Friv. este frecvent în parcurile din Cîmpulung
Gura Humorului, Moldoviţa, etc., unde şi cuibăreşte. Cucul (Cuculus cano-
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rus L.), este frecvent 'în pădurile de foioase., Bubo bubo L., relativ rară.
A thene noctua Scop. este prezentă în clădirile mari. Strix aluco L., specie
sedentară, comună pentru pădurile de altitudine mai mică., Strix uralen
sis Pall., prezent în pădurile de conifere., Asio otus L. în număr destul de
mare este prezent în pădurile de foioase., Aegolius funereus L. O singură
dată, în sept. 1 964, a fost văzută o pereche într-un molid scorburos lîngă
peştera liliecilor din Rarău, determinarea s-a făcut după cintec (nu-nu-nu).
Asio flammeus Pall. se întîlneşte rar toamna şi primăvara (12.XI. 1 959), Cap
rimulgus e. europeus L. cuibăreşte în pădurile mixte, Apus apus L. cuibă
reşte în colonii de zeci de exemplare în clădirile mari (Liceul militar
Cîmpulung, Biserica din Moldoviţa, şi la mînăistirea Vatra Moldoviţei).
Alcedo atthis L., rar poate fi văzut, un exemplar a fost colectati pe rîul
Moldova, în mai 1 964, în amonte de Cîmpulung. Upupa epops L. este pre
zentă mai ales în jurul satelor şi în număr mic., Jynx torquilla L. cuibă
reşte prin scorburile de meri din sate. Picus viridis L. şi Picus canus Gmel.
se 'intîlnesc în pădurile de foioase, fără a fi frecvente. Dryocopus martiu.s
L. este prezentă în pădurile de conifere şi a fost întîlnită cuibărind în
Pădurea seculară Slătioara (1 964-1 966), Dendrocopus major major L. este
cea mai frecventă dintre ciocănitoare., Dendroeopus medius L. şi Dendro
copus minor. L. sînt rare. Dendrocopus leucotos leu.cotos Bechst. la fel de
rară ca şi speciile precedente, iar Picoides tridactylus alpinus Ch. L. Brehrn.
trăieşte în pădurile compact�e de conifere, în iunie 1964, am văzut-o la
Rarău .
Reprezentanţii Ordinului Passeriformelor sînt cei mai frecvenţi în
această zonă. Astfel, Galerida cristata L. este des intîlnit pe marginea dru
murilor şi culturilor agricole. Alauda arvensis arvensis L. este prezentă în
lungul culturilor de pe lingă calea ferată., Lullula arborea arborea L. clo
ceşte regulat 'in pădurile de foioase., Eremophila alpestris flava Gmel. în
stoluri mari apare iarna., Delichon urbica L., frecventă în zona oraşelor,
Birundo rustica L. este comună peste tot., Oriolus oriolus L. este prezent
prin livezile de la Frasin şi Gura Humorului. Corvus carax L. este rar. O
p ereche cuibăreşte la Pietrele Doamnei în Rarău., Corvus corone cornix L.
prezentă în zona satelor, dar urcă şi prin fîneţele de pe versanţii mai înalţi.,
Pica pica L. destul de rară, nu se urcă mai sus de limita inferioară a coni
ferelor., Nucifraga caryocatactes caryocatactes L. se întîlneşte în zona su
zmeurişuri . , GamL/us
perioadă a pădurilor de foioase ş.i chiar în
glandarius L. este comună pădurilor foioase şi
conif.�re, în preaj 
ma cabanelor., Coloeus monedula soemmeringi Fisch. prezentă 'in grupuri
nu prea mari în zona oraşelor Cimpulung şi Gura Humorului. Piţigoii,
Parus major L., populează văile, crîngurile şi livezile, Parus caeruleus L.
şi Parus palustri.s L. se întilnesc la altitudini mai joase, Parus crista tus L.
în plină iarnă l-am întîlnit la vîrful Rarău (ian. 1964)., Parus montanus L.
şi Aegithalos caudatus L. se găsesc în număr mic, iar Parus ater L. este cea
mai obişnuită pasăre din pădurea de conifere., Sitta europaea caesia Wolf.
este prezentă atît în livezi cit şi în pădurile mari de fag., Certhia familia
ris L. a fost observată şi în pădurea de molid de la Rarău la peste 1 200 m.
altitudine., Tichodroma. muraria L., numai de două ori, iunie 1963 şi august
-
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1 964, l-am observat la Pietrele Doamnei, în decursul celor 6 ani de obser
vaţii., Cinclus cinclus L. mereu a fost întîlnită în lungul păraielor de
munte., Troglodytes troglodytes L. cloceşte în zona conHerelor în număr
relativ mare., Turdus v�civorus L. răspîndită în toată regiunea cercetată.,
T-urdus pilaris L. prezent mai ales ca oaspete de iarnă ,dar a fost semnalat
clocind la Gura Humorului de către D . M u n t e a n u., Turdus merula L.
este comună pădurilor foioase şi rară în conifere, iar Turdus torquatus al
pestris cuibăreşte în zona coniferelor, iarna coboară jos. Oenanthe oenan
the L. este prezent în stîncării, maluri sw-pate, etc., Phoenicurus ochruros
gibraltariensis Gmel, cuibăreşte frecvent în crăpăturile stîncilor de pe
înălţimile Rarăului, iar Phoenicurus ph. phoenicurus L. în număr restrîns
este prezent în lungul văilor umanizate. Saxicola torquata rubicola L. l-am
întilnit în mărăcinişuri, Saxicola r. rubetra L. cuibăreşte frecvent în cul
turile cu cartofi unde este cultivat şi macul. Erithacus rubecula L. are o
răspîndire largă atît pe înălţimi cît şi în văile şi pădurile mici., Luscrinia
iuscinia L. este rară pentru zona cercetată şi la altitudini sub 800 m., Sylvia
atricapilla L. se întîlneşte mai ales pe versanţii cu tufişuri., Sylvia c.
curruca L. mai frecventă în timpul pasajului, dar am colectat un exemplar
şi vara (6 august 1 965) la Slătioara., Syl'l.'ia communis Lath. frecventă în
timpul pasajului., Phylloscopus collybita Vieill. a fost observată pe lîngă
păraiele de la marginea pădurii, în tufişuri., Phylloscopus trochilus L. apare
în număr considerabil în timpul pasajului, dar a fost observată în peri
oada de cuibărit (16 iunie 1 963) lingă Cîmpulung„ Regulus regulus L. esti�
prezent mai ales iarna, dar a fost observat şi vara (iulie-august 1 963) ceea
ce confirmă părerea lui D . M u n t e a n u [8] că auşelul cuibăreşte în
Carpaţii Orientali, Regulus ignicapillus Temm. estie una din păGările cele
mai obişnuite în pădurea de conifere, Muscicapa striata Pall. a fost ob
servată mai ales în rarişti, livezi şi zăvoaie., Prunella collaris Scop., primăvara este prezentă alături de Anthus spinoletta L. care şi clocesc în zona
montană, Prunella modularis L. alătiuri de Anthus trivialis L. cuibăresc în
pădurile de foioase., Motacill.a alba L. prezentă în lungul apelor, urcă pînă sus:
la stînele de pe Rarău şi Lucina., iar Motao!lla cinerea Tunst. a fost obser
vată pe firul păraielor., Bombicilla garrulus L. este oaspete de iarnă în
mod regulat., Lanius e. excubitor L. apare iarna, rar poate fi văzut pri
măvara tirziu., LanithS minor Gmel. prezent în tufişurile din aval de Păl
noasai unde şi cloceşte., Lanius c. collurio L. este comun în lungul văilor
urcînd pînă la altitudinea de 900 m., Sturnus vulgaris L. cuibăreşte în co
pacii scorburoşi din livezi., Passer domesticus L. şi Passer monta
nus L. sînt cele mai comune păsări din localităţi., Coccothraustes coccoth
raUtStes L. în număr mic a fost observat în zonele cu fineţe şi copaci izolaţi.,
ChZoris chloris L. în mod obişnuit se întllneşte în parcurile din oraşe.,
Carduelis carduelis L., în grupuri mari, rătăceşte iarna prin sate., Carduelis
spinus L. este oaspete de iarnă., Carduelis cannabina L. rar se întîlneşte
prin tufişurile de la marginea pădurii., Serinus serinus L .este rar în zona
.
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satelor, dar l-am întîlnit şi la altitudine_ (Rarău - 1 550m)., Pyrrhula pyr
rhula L. şi Loxia curvirostra L . frecvente î n pădurile de conifere, iar
Fringilla coelebs L. este comună atît pe înălţimi cit şi pe ' firul apelor.,
Fringilla montifringilla L. apare ca oaspete de iarnă., Emberiza citrinella L.
şi Emberiza calandra L. sînt păsări sedentare in această zonă şi rătăcesc în
căutare de hrană prin diverse locuri.
Analizînd tabloul prezentat sumar al avifaunei bazinului superior al
Moldovei constatăm semnalarea a 129 specii aparţinînd la 1 6 ordine şi 40
familii. Nu ne îndoim de faptul că lista se poate completa, cercefiările ur
mătoare vor urmăiri şi această problemă.
Numărul mic al răpitoarelor de zi absenţa unor specii care erau. pre
zente în anii trecuţi ne obligă la luarea unor măsuri de ocrotire şi la re
nunţarea combaterii răpitoarelor cu păr cu ajutorul otrăvurilor care a dat
atîtea victime în rîndul multor păsări.
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE D ELA FAUNE ORNITHOLOGIQUE
DU BASSIN SUP:E:RIEUR DE LA MOLDAVA

Resume
A la suite des observati'Ons faites pendant 6 ans et en utilisant aussi d'au treş
sources (materie! des musees, des ecoles, des asociations de chasseurs), les auteurs
signalment la presance dans la region etudiee de 129 especes d'oiseaux appartenant a
1 6 ordres et 40 famiHes. Ils communiquent certaines observations concernant la dis
tribution, la migration, la nidification et autres aspects se referant a la biologie d'un
tres grand nombre de ces especes.
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UNELE ANOMALII ALE CIOCULUI LA CORVIDAE
LUCIAN MANOLACHE

Anomaliile ciocului la păsări le putem considera .ca 'fiind congenitale
sau dobîndite. La cele dobîndite de asemeni putem preciza două cauze :
mecanice sau patologice.
Printre păsările la care anomaliile ciocului apar mai frecvent sînt
corvidele, la care maxilarele pot lua diferite forme.
In literatura din ţara noastră găsim cîteva precizări în legătură cu
aceste aspecte. Astfel, D. L i n ţ i a (1) menţionează cîteva asemenea anor
malităţi. Precizări similare întîlnim şi în literatura străină. Astfel W .
K u h n (2) menţionează o observaţie referitoare la o anomalie a ciocului de
coţofană.
Recent, E. N o v a k (3) a publicat o lucrare în care dă o privire de
ansamblu asupra unor cazuri de anomalii ale ciocului la un număr de 31
specii de păsări.
Cazurile observate de noi se referă la patru specii.
Astfel la Corvus frugilegus (fig. 1) se observă o puternică anomalie
a ciocului fiind afectat maxilarul superior cit şi cel inferior. Pe maxilarul
superior este evidentă o tumoare ce cuprinde ciocul pină la zona nărilor.
Un examen patologic a evidenţiat că este vorba de o tumoare benignă a
pielei (probabil de origină virotică). Este posibil ca o infecţie instalată
acolo în urma unui traumatism oarecare să ofi determinat această anomalie.
Posibilitatea rănirii cu arma de foc, respectiv prezenţa unei alice ÎiI1
tumoare se ex.clude deoarece radiografia alăturată (fig. 2) nu evidenţiază
alicele sau alt corp ce s-ar afla în interiorul maxilarului superior (radio
grafia a fost efectuată pe balg).
Pe maxilarul inferior, în dreptul unde acesta se uneşte cu maxilarul
superior se observă o zona zimţatăi ce porneşte de la v'Îrf spre baza ciocului.
Aceasta, deoarece progresul tumorii se evidenţia şi printr-o continuă ar
cuare a maxilarului superior şi respectiv apariţia unei noi zone de atingere
cu maxilarul inferior de unde rezultau alţi zimţi.
Strada. Karl Marx nr. 2
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Fig. 4

Fig. 3
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Lungimea maxilarului superior întrece normalul, atingînd 63 mm, iar
cel inferior depăşindu�! cu 1 5 mm. Deschiderea (la mijlocul curburii între
maxilare) este de 7 mm.
Tot la Corvus frugilegus (fig. 3), o altă anomalie care a afectat vîrful
ciocului. Maxilarul superior depăşindu-l pe cel inferior, avînd loc şi o în
crucişare a ac�stora. Zona de atingere a celor două maxilare este netedă�
lustruită ceea ce dovedeşte că accidentul s-a produs ,cu multă vreme în
urmă, probabil în stadiu de tînăr CÎ!Ild a avut loc şi încrucişarea ciocului.
In fig. 4 se observă o modificare a maxilarului inferior la Corvus
cornix. Această modificare se datoreşte unei alice care, pătrunzînd în ma
xilar, a provocat creşterea anormală şi curbura între maxilare.
La Coloeus monedula (fig. 5) apare lipsa totală a maxilarului supe
rior, ruptură ce a avut loc în dreptul orificiilor nazale. ln acelaş timp
··•·:?.-' '
'

- .

Fig. 6

maxilarul inferior era mult îngustat faţă de normal şi încărcat cu pămînt,
folosindu-l cu succes la căutarea hranei. Este mai greu de explicat felul
.cum culegea hrana scurmată.
La Garrulus gJandarius (fig. 6), observăm o creştere puţin anormală
a maxilarului superior, dar în acelaşi timp ş'i o reducere de creştere a
celui inferior.
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Se pare că asemenea anomalii nu afectează hrănirea păsărilor deoa
rece exemplarele analizate nu prezentrm semne de inaniţie, iar în stoma
cul lor au fost găsite plan te şi animale care formează regimul normal
de hrană al acestor păsări.
In cazul anomaliilor ciocului, de regulă pasărea apucă hrana cu par
tea laterală a ciocului, înclinîndu-şi capul într-o parte aşa cum am avut
ocazia să observ un. exemplar de Carvus frugilegus la Chişineul Crişului
(iulie 1963) cu maxilarul superior mult mai dezvoltat şi care după ce
scurma cu ciocul, înclina capul într-o parte pentru a culege hrana.
CERTAJNS ANOMALJES DU BEC DES CORVIDES
Resume

Les a.nomalies du bec des oiseaux peuvent �tre considerees comme eta.nt congeni
tales ou acquises. On peut preciser la provence des aromalies acquises : mecanique
ou pathologique.
Ce travail traile Ies anoma li es constatees chez quatre especcs : Corvus frugilegus.
Corvus cornix, Coloeus monedula, Garrulus glandarius.
Pour Corvus fmgilegus, l'anomalie est generee probablement

par une tumeur
benignique d'origine virotique.
II parait que ces anomalies n'afectent pas le nourrissement des oiseaux, car Ies
e-xemplaires � presentaient pas de signes d'inanition.
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OR(NITOFAUNA OSTROVULUI MALIUC
IN PERIOADA AUTUMNALA
DAN STANESCU şi CATALIN RANG

In anul 1 967 dr. G. D. Vasiliu publică un articol cuprinzînd observaţii
ef�ctuate de-a lungul a trei ani (1960, 1961, 1 962) pe ostrovul Maliuc (6) ..
Urmîndu-i exemplul am urmărit compoziţia avifaunistică a ostrovului
în perioada l -14.X. 1 967.
Ca rezultat al cercetărilor am înt ocmit o listă cuprinzînd 81 de specii,
cu înregistrarea unor modificări faţă de datele cunoscutie pînă acum în li
teratură (1, 6). Dăm curs acestei liste, întregită cu date şi aprecieri care ne
aparţin :
Podiceps cristatus (L.). In toate ieşirile efectuatie a fost observat în
grupuri de cite 2-4 exemplare, cu precădere pe ghiolul Fortuna, maj orita
tea indivizilor purtînd haina de juvenil.
Podiceps ruficolli.s (Pall.). Mai rar întîlnit ca precedentul, solitar. A
fost observat de două ori pe ghiolul Fortuna la 2 şi 1 0.X.1967, în restul
ostrovului nefiind semnalat.
Phalacrocorax carbo (L.). 4.X.1967, două exemplare în zbor deasupra
ghiolului Fortuna.
Phalacrocorax pygmeus (Pall·). Solitar, zburînd deasupra canalului Du
năirea Veche în direcţia S-SE (4.X.1 967) şi 14 exemplare la aceeaşi dată
cu .cîteva ore mai tîrziu în zbor deasupra ghiolului Fortuna.
Pelecanus onocrotalus L. La 8 octombrie, trec pe deasupra aşezării Ma
liuc, în partea estică, 2 exemplare, iar cca. 20 de indivizi zburînd la înăl
ţime joasă, pe 13.X, în extremitatea vestică a ostrovului.
Ardea cinerea L. Specie relativ frecventă, aflată pe tot întinsul ostro
vului, dar în majoritl':itea cazurilor se observă doar exemplare solitare. In
ziua de 9 . X. 1967 un stol de aproximativ 18 exemplare a trecut în zbor
peste Canalul Sulina.
•

• Mulţumim cu această ocazie Consiliului Muzeelor, care ne- a dat posibilitatea de-·
a lucra în Deltă, în timpul cursurilor de specializare pentru muzeografi şi preparatori

(20.IX.-14.X.1967).

Strada Karl Marx nr. Z
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Ardea purpurea L. Spre deosebire de stîrcul .cenuşiu mai puţin întîlnit.
Rar. ln toa1te cazurile solitar.
Egretta alba (L.). Toate datele observării sale (2, 7, 1 0, 1 1 .X.) s-au fă
cut la pîndele de seară pentru raţe, nu mult după apusul soarelui, cînd gru
puri de 4-5 sau chiar 23 de exemplare (1 1 .X.) se îndreptau în zbor spre
partea nordică a ostrovului. Este interesant de amintit faptul căi în toate
cazurile egretele albe fonnau stoluri mixte cu cioara grivă, care urma a
ceeaşi direcţie, dar în mod dezordonat.
Egretta garzetta (L.). 2.X.1 967, Canalul Crînjală.
Ardeol.a ralloides (Scop.). Dintre stîrci este cel mai frecvent, nu numai
pe ostrovul Maliuc dar şi în întreaga Deltă.
Nycticorax nycticorax (L.). După părerea noastră este la fel de frecvent
ca stîrcul galben. Interesantă este totuşi realitatea existenţei în această pe
riodă doar a exemplarelor tinere, cu net deosebita haină de juvenil, nepo
sedînd pentru ostrovul Maliuc, nici o dată care să indice prezenţa adulţilor.
Ixobrychus minutus (L.). DouăJ exemplare observate pe 3 şi 1 0.X. 1967.
(Japşa Cociorvata, respectiv canalul Dunărea Veche).
Ckonia nigra (L.). Identificată lîngă pădurea de sălcii din apropierea
canalului Dunărea Veche la 6.X. 1 967. Individ solitar.
Plegadis faloinellus (L.). G. D. V a s i l i u (6) aminteşte specia ca fiind
în anul 1 961 mai numeroasă decît ciorile. Perioada 1-14.X.1 967 în care am
efectuat noi cercetările ne-a oferit posibilitatea unei singure observări (9.
X . 1967), cînd am recoltat un exemplar izolat ce trecea în zbor deasupra ca
nalului Dunărea Veche.
Cygnus olor (Gmel.) . Două exemplare în zbor cu direcţia N-S deasu
pra ghiolului Fortuna la 2.X. 1 967.
An.ser anser (L.). Datele 2, 7, 1 3.X. 1967 confirmă prezenţa speciei pe
<>strov în stoluri de 5-12 exemplare, iar la data de 1 0.X.1967 pe ghiolul
Gorgova am identificat un stol de 300-400 de exemplare.
Anas platyrhynchos L. Văzută! zilnic în grupuri de 2-3 exemplare în
în zbor sau pe ghioluri.
Aythia nyroca (Gilldenst.). Dintre raţe cea mai des întilnită. La data
de 5.X.1967 pe ghiolul Fortuna am putut observa mai mulţi indivizi juve
nili nezburători.
Aythia ferina (L.). Prezenţa ei în apropierea ostrovului Maliuc este
atestată de un exemplar femel adult recoltat la 1 0.X.1 967 pe ghiolul
Gorgova.
Anas acuta L. Un singur exemplar identificat în zbor deasupra grin
dului Stipoc la 28.IX.1 967, deci la cîteva mile de ostrovul Maliuc. G. D.
V a s i l i u (6) amint�şte specia drept clocitoare aici, pe baza unui cuib
găsit la 28.IV. 1961 (ostrovul Maliuc).
Haliaeetus albicilla (L.). Un exemplar la 5.X. şi patru la 1 4.X. 1 967
deasupra ostrovului Maliuc.
Circus aeruginosus (L.). Specie identificată solitar sau chiar în grupuri
de 3 indivizi la datele de 2, 7, 10, 1 1, 14.X.1 967 pe ghiolul Fortuna, de-a
lungul canalului Crînjală şi braţul Sulina.
Falco subbuteo L. 5, 9. 1 0.X. 1967, ostrovul Maliuc.
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Falco tinnunculus L. Rar. Un singur exemplar deasupra Dunării Vechi
lîngă dig la 8.X. 1 967 .
Grus grus (L.). 2.X.1 967 deasupra Maliucului un stol de 20-25 exemplare.
Rallus aquaticus L. 10.X.1 967 un exemplar pe ghiolul Fortuna.
Gallinula chloropus (L.) 1 0.X.1 967, ghiolul Fortuna, două exemplare.
Fulka atra L. Dintre Rallide cea mai frecventă specie, în grupuri de
sute de indivizi care suportau greu apropierea lotcilor, refugiindu-se ime
diat în stufăriş.
Vanellus vanellus (L.) . In tot răstimpul şederii noastre pe ostrovul Ma
liuc am identificat o singurăl dată această specie, în număr de două exem
plare zburînd de-a lungul malului nordic al ghiolului Fortuna (2.X.1 967).
Gallinago gallinago (L.). Observată la 7.X.1967 în smircurile de lingă
pădurea de sălcii de pe marginea Dunării Vechi şi în zbor deasupra stufă
rişului din dreptul S.E.S.D.D. (1 1 .X.).
Gallinago media (Lath.) In ziua de 14.X- 1 967 la 1 , 5 km. de aşezarea
Maliuc, de-a lungul canalului Sulina am observat un stol mixt cu
G. gallinago care s-a aşezat la numai cîţiva metri de o ascunzătoare spe
cial amenajată.
Tringa erythropus (Pall.), T. glareola L., T. ochropus L. Observate la
la aceeaşi dată ca şi G. media ; au apărut într-un stol mixt.
Limosa limosa (L.). Observat şi recoltat un exemplar la 10.X.1967 pe
ghiolul Fortuna.
Larus argentatUi.s (Pall.). Frecvent în ostrovul Maliuc, mai numeros pe
braţul SulinaLarus ridibundus L. Comun în ostrov, identificat zburind peste canale,
ghioluri şi braţul Sulina.
Chlidonias nigra (L.). Specie comună. După părerea noastră/ cea mai
frecventă dintre chirighiţe. De remarcat juvenilii, care la date tîrzii
(10.X.1 967) erau hrăniţi de părinţi, scene surprinse şi filmate de noi.
Stema hirundo L. şi S. albifrons Pall. Observate la 7.X.1967 lingă pă
durea de sălcii din spatele S.E.S.D.D.
Hydroprogne ca.spia (Pall.). La Maliuc această specie nu a fost decît
o singură dată identificată (2.X.1967, ghiolul Fortuna). In restul Deltei am
observat-o deseori.
Strix aluco L. Rar pe ostrovul Maliuc ; am identificat un singur exem
plar în pădurea de sălcii de lingă digul .canalului Dunărea Veche.
Caprimulgus europaeus L. 4.X.1 967, un singur exemplar în pădurea
de lingă digurile canalului DunăJrea VecheAlcedo atthis (L.). 3, 4, 6, 8, 9, 1 0, 1 2, 14.X.1 967 pe canalul Dunărea
Veche şi în apropierea digului ; exemplare izolate.
Coracias garrulus L. 1 0.X.1967 un singur exemplar, în zbor deasupra.
canalului Crînjală.
Picus canus Gmel. 2, 7.X.1967, pădurea de sălcii Maliuc.
Jynx torquilla L. 1 1 .X.1967, pădurea de sălcii Maliuc.
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Dl:ndrocopos majo.r (L) 2, 7, 10 şi 1 1 .X . 1 967 pădurea de sălcii Maliuc.
Galerida cristata (L.) De-a lungul braţului Sulina ; numeros ; 1-3, chiar
8 exemplare.
Hirundo rustica L. Comună. Cîteva exemplare, în zbor deasupra aşe
zării Maliuc.
Delichon urbica (L.). Mult mai numeroase ca rîndunica ; în special pe
braţul Sulina.
Motacilla alba L. Frecventă trecînd în stoluri mari sau izolat.
Motacilla flava L. 1 1 .X.1967 pe canalul Sulina în partea estică a ostro
vului.
Anthus cervinus (Pall.) Observaţie incertă. Un exemplar a fostJ to
tuşi colectat în apropierea ghiolului Merheiul Mare nu departe de grindul
Letea, la data de 29.IX.1967.
Troglodytes troglodytes (L.) 1 .X.1967. Observat în tufele aflate în apro
pierea clădirii P.T.T.R. Maliuc.
Aorocepha!us arundinaceus (L), A. scirpaceus Herm.), A. palustris
(Bechst.). Numeroase observaţii pentru prima specie în stufărişul canalului
Crînjală:, pentru următoarele două cite o singură observaiţe pe 4.X.1 967
şi respectiv 2 . X.1967 în ghiolul Fortuna.
Phoenicurus phoenic:urus (L.) şi Erithacus rubecula (L.) Ambele specii
identificate în incinta aşezării Maliuc, guşa roşie fiind mult mai frecventă.
Turdus philomelos Ch. L. Brehm. l l .X.1 967 un număr mare de exem
plare, probabil în pasaj , la est de ostrovul Maliuc.
Turdus merula L. Indivizi izolaţi în pădurea de sălcii din spatele ba
zinelor experimentale ale S.E.S.D.D. la 7 şi 9.X.1 967.
Phylloscopus collybita (Vieill.). 2, 3, 7.X.1967 în sălciile de pe malul
Dunării şi în pădure.
Aegitha!os caudatus L. 5, 9.X-1 967 identificat în stoluri de 1 0-12 exem
plare, nu departe de aşezarea Maliuc în sălciile aflate pe malul braţului
Sulina.
Pan.urus biarmicus (Ch. L. Brehm.). Frecvent la Mila 23, unde a fost
observat în 1 966 şi 1967 în stoluri mari. Piţigoiul de stuf a fost văzut de-a
lungul ostrovului Maliuc o singură dată (1 l .X.1967) în număr de 8-9 exem
plare. aproape de digul canalului Dunătrea Veche.
Parus major L. Frecvent în locurile împădurite, solitar sau în stoluri,
de-a lungul întregii perioade.
Parus caeruleus L. Observat izolat sau asociat cu P. major.
Sitta europaea L. Pădurea de sălcii Maliuc ; mai multe exemplare la
7.X-1967.
Certhia familiaris L. 9.X.1967. Un singur exemplar în sălciile din apro
pierea digului Dunărea Veche.
Emberiza schoeniclus L. 12.X.1967. Observată la capătul estic al cana
lului Dunărea Veche la confluenţa cu braţul Sulina.
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Cardueli.s carduelis (L.). 5, 6, 1 2.X.1 967 în stoluri, dar şi izolat pe digul
canalului Dunărea Veche.
Carduelis chloris (L.). 1 1 -X.1967, 8 exemplare, canalul Sulina.
Fringib"!.a coelebs L. 7.X.1967, un exemplar femel, pădurea de sălcii din
spatele S.E.S.D.D.
Passer domesticus (L.). Comună în aşezarea Maliuc şi imediata veci
năltate a acestuia.
Passer montanus (L.). Pretutindeni pe uscat, stuf şi sălcii.
Stumus vulgaris L., 4, 1 0, 1 2.X.1 967. Observat în stoluri trednd de
la N spre S peste braţul Sulina.
Corvus monedula L. De-a lungul braţului Sulina spre Gorgova, 2
exemplare la 9.X.1 967.
Corvus frugilegus L. 9.X.1 967, nouă exemplare în zbor de-a lungul
braţului Sulina.
Corvus corone sardonius Kleinschm. Dintre Corvidae cea mai frec
ventă specie.
Pica pica (L.). Frecventă în special la marginea nordică a pădurii de
sălcii Maliuc.
Garrulus grandarius (L.). 7-X.1967, trei exemplare observate pe liziera
vestică a pădurii de sălcii pe lingă digul Dunărea Veche.

CONCLUZII
- In perioada 1-14. X . 1967 am identioficat pe ostrovul Maliuc un
număr de 81 specii aviene aparţinînd la 32 familii şi 1 2 ordine, cu 22 mai
multe deci! cele identificate în perioada de cuibărit (6).
- Considerăm că marea majoritate a speciilor identificate de noi erau
în pasaj, în timp ce păsările cuibăritpare citate în literatură (6) erau deja
plecate.
- Avifauna ostrovului Maliuc se i:;rezintăi relativ bogată, viitoarele
cercetări putînd aduce noi date în acest sens, iar noi credem că efectuarea
unor observaţii sincrone ar avea o deosebită importanţă pentrru stabilirea
cu precizie a efectivului avifaunistic din Delta Dunării.
L'ORNITOFAUNE DE L"ILOT MALUC DANS LA PERIODE AUTUMNALE
Resume
L'etude presente Ies resultats de l'analyse des observations effectuees par Ies au
teurs sur l'ilot Maliuc, du Delta du Danube dans la periode l-14.X. 1967.
Pour rendre plus fidelement la realite de l'avifaune du Delta du Danube on pro
pose d'effectuer des observations syncrones dans plusieurs endroits.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA TAXONOMETRIEI
UNOR MAMIFERE (Carnivora) DIN ROMANIA
GEORGE D. VASILIU şi HORIA

ALMAŞAN

In cercetările sistematice referitioare la mamifere se iau în conside
raţie mai multe măsurători. Unele din aceste măSurători se fac pe indivizi
vii (biometrie), altele pe indivizi morţi, cei mai mulţi autori păStrînd şi
pentru astfel de măsurători (dimensiunile corpului şi greutatea corporală)
tot termenul de biometrie 1. iar alţii, separă măsurătorile făcute pe indi
vizii morţi, adoptind pentru aceasta termenul de 11măsurători corporale".
Noi socotim căJ termenii cei mai indicaţi ar fi cel de biometrie pentru mă
surătorile corporale efectuate pe indivizii vii şi cel de necrometrie 2 pen
tru măsurătorile făcute pe indivizii morţi, deci pe cadavre. Cînd măsură
tJ::irile se referă la anumite elemente ale craniului, termenul de craniome
trie este cel mai bine ales. Dacă studiul sistematic tratează biometria,
necrometria şi craniometria, deci elementele care duc la stabilirea poziţiei
taxonomice a unei specii, termenul de taxonometrie, folosit de S t o 1 1m a n n (1 965) pare a fi pe deplin acceptabil.
In literatura noastră de specialitate găsim puţine date asupra dimen
siunilor şi greutăţilor corporal<:! privind mamiferele.
Pornind de la aceste lacune şi bazîndu-ne pe un material bogat, ma
joritatiea din el aflindu-se în colecţia ştiinţificăJ a Secţiei de biologia vîna
tului din Institutul de cercetări Silvice (l.S.C.P.S.), am crezut necesar, că
prin publicarea datelor privind greutatea şi dimensiunile rezultate, vom
contribui la cunoaşterea mai precisă a următoarelor specii de carnivore :
I . Canis lupus lupus L., 1 758
2. Vulpes vulpes c:rucigera Bechstein, 1 789
3 . Nyctereu tes procyonoides ussuTiensis Matchie, 1 907
4. UrsU's arctos arctos L., 1 758
5. Mustela erminea aes tiva Kerr, 1 792
1 . Aceşti autori motivează cil termenul de biometrie trebuie
toate măsurătorile făcute asupra unui individ care a avut viată !
2. gr. necros - mort.
Strada Karl Marx nr. 2

-

înţeles

BACAU - ROMANIA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mustela nivalis nivalis L., 1 766
Musteza lutreola lutr eola L., 1761
Mustela putorius putorius L., 1758
Mustela putorius rothschildti Pocock, 1 932
Vormela peregusna euxina Pocock
MCilrtes martes martes L., 1 758
Martes /oina foina Erxleben, 1777
Mel es meles meles L ., 1 758
Felis silvestris silvestris Schreber, 1777
Lynx lynx lynx L„ 1 758

MATERIAL ŞI METODA
Materialul de care ne-am servit provine de pe tot teritoriul ţării,
recoltat în diferite luni ale anului, aşa cum am specrficat pentru fiecare
specie în parte. Măsurătr.:>rile corporale ca şi greutatea au fost luate pe
loc, imediat după ucid';!rea animalului. Acolo, unde n-am indicat in mod
special greutatea fără viscere, pentru restul speciilor greutatea dată se
referă la animalul întreg (plin).
Datele măJ3urătorilor corporale şi a greutăţilor privind subspecia
Nyctereutes procyonoides ussuriensis sînti luate după P. B a r b u (1969),
cele referitoare la Ursus arctos arctos după A 1 m ă ş a n Şli V a s i 1 i u
.(1 967) iar cele privind Lynx lynx lynx după V a s i 1 i u şi D e c e i (1964).
Urmărind numai rezultatele obţinute de noi, nu facem în lucrarea
prezentă consideraţii comparative cu valorile indicate de alţi autori pen
tru speciile cercetate.
GREUTATEA ŞI DIMENSIUNILE CORPORALE
1. Canis lupus lupus Linnaeus, 1 758 (Lup). Material. L u n i 1 e : I, II,
III, V, X, XI. P r o v e n i e n ţ ă : Dobrogea : Băneasa, Babadag, (jud .
Tulcea}, Cochirleni (j . C'onsnanţa) ; Muntenia : Comana, Vlad Ţepeş,
Ghimpaţi (j. Ilfov) ; Şerbăneşti (j . Dîmboviţa) ; Davideşti, Ştefăneşti
(j . Argeş) ; Mihăieşti (j. Argeş) ; R. Sărat (j. Buzău) ; Moldova : Rădăuţi
(j. Suceava) ; Transilvania : Rupea (j . Braşov), Celea (j. Crişana) ; Rîul
Alb (j. Hunedoara) ; Gheorghieni (j . Harghita).
Specia este încă bine reprezentată, cu toată campania de distrugere
ce se duce de ani de zile. In Delta Dunării efectivul a slăbit simţitr.:>r. Unii
indivizi ating greutăţi şi talii destul de mari, aşa cum este cazul unui
exemplar
din jud. Crişana, a cărui greutate (cu viscere) avea 55 kg şi
o lungime corporală de 1,65 m. (Tabel 1).
2. Vwlpes vu lpes crucigera Bechstein, 1 789 (Vulpe). Material.
L u n i 1 e : I, II. III, IV, V, VIII, X, X I, XII. P r o v e n i e n ţ ă : Do
brogea : Medgidia, Murfatlar (j. Constanţa) ; Măcin (j . Tulcea) ; Muntenia :
Dragalina (j. Ialomiţa) ; Lehliu Ghimpaţi, Gostilele, Broasca, Comana, Vlad
Ţepeş, Toporu, Scrovişte, Ştefăneşti (j . Ilfov) ; Mădăzatu, Tohani, Bozieni,
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Malu Roşu (j . Buzău) ; Rădeşti, Mihăieşti , Ştefăneşti (j. Argeş) ; Făurei
(j . Galaţi) ; Moldova : Bacău, Roman, Panciu, Focşani (j . Vrancea), Ciurea
(j . Iaşi) ; Suceava. Oltenia : Cosoveni, Băileşti (j . Dolj) ; Balş, Găieşt i,
Drăgăneştii (j. Olt) ; Banat : Sînnicolaul Mare (j . Timiş) ; Transilvania
Delghiu, Cristian, Prejmer, Valea Oltului (j . Braşov) Gheorghieni (j . Har
ghitJa) ; Bontida (j. Cluj) ; Hunedoara ; Marghita, Beiuş, Salonta (j . Cri
şana) ; Lipova (j . Arad). Comună în toatăJ ţara, incepînd din Delta Du
nării şi pînă în golul alpin, cu densitatea cea mai mare în regiunea coli
nară acoperi tă de păduri. Valorile elementelor craniene şi dimensiunile
corporale indică apartenenţa populaţiilor de la noi la subspecia cr ucigera
Bechstein (Tabel 2).
3. Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matchie, 1 907 (Cîine-enot).
Element faunistic păt runs la noi prin migraţie din U.RS.S. Identificat
pentru prima dată în ţară în 195 1 la Ghimpaţi (j . Ilfov) de H. A 1 m ă ş a n
(1953). Sporadic în nord-estul ţării. Densitatea cea mai mare o ating2 în
Delt a Dunăirii unde numărul lui sporeşte anual. Datele pe care le red:im
in tabelul 3 au fost împrumutatie de la P r o f i r a B a r b u (1961) care a
consacrat acest ei subspecii o monogrnfie de înaltă ţinut ă ştiinţifică (Tez3.,
1 969). (Tabel 3).
4. Ursus arctos arctos Linnaeus, 1 758 (Urs). Material. L u n i 1 e : I, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI XII. P r o v e n i e n ţ ă : Intregul lanţ carpa tic :
Postăvarul, Rîşnov, Cristian-Măgurele, Ghelinţa, Gropile, Gîrbova, Tapa
nul, Buzdugana, Arpasul de Jos, Valea Beliei, Comăndău, Avrig, Runcu
Răchit eanu, Joseni, Valea Şesului-Garcin, Zănoaga, Cugir, Gurghiu, Pe
tlt"oşani, Covasna, Năruja, Borca, Mîneciu-Ungureni, Valea Radului. In
tabelul 4 se redau datele împrumutate de la A 1 m 2J ş a n şi V a s i 1 i u
(1967) care au consacrat acestei specii un st udiu amănunţit.
5. Mustela erminea aestiva Kerr., 1 792 (Hermelină). Material.
L u n i 1 e : I, II, III, IV, VI, XI, XII P r o v e n i e n ţ ă : Dobrog ea : Du
năre, Somova, Crişan, Grind Tulcea, Grindul Şchiopului, Pardina, Tătai-u,
Fortuna, Şontea, Maliuc, Zătoane (toatie din Delta Dunării). Muntenia :
Scrovişte (jud. Ilfov) ; Nucet (j . Dimboviţa) ; Moldova : Tg. Ocna, Slănic
(j . Bacău) ; Negreş ti (j. Neamţ) ; Dimăchiu (j . Dorohoi) ; Fălticeni (j . Su
ceava) ; Transilvania : Toderiţa (i. Braşov) ; Mediaş (j . Sibiu) ; Figor (j . Cluj ) ;
Gheorghieni (j . Harghita) ; Sudurău (j . Maramureş) ; Arad, Sebiş (j . Arad) :
Banat : Sînnicolaul Mare (j . Timiş) .,
Bine reprezentată1 în toată ţara, cu densitatea cea mai mare în Delt19.
Dunării. Populaţiile din Delta Dunării sînt mai mari, atît ca talie cit şi
greutat e, unele din ele atingînd greutat1ea excepţională de 900 g şi o lun
gime corporală de 447 mm (Tabel 5).
6. Mustela nivalis niv alis Linnaeus, 1 766 (Nevăstuică mică) . Material.
L u n i 1 e : I - XII. P r o v e n i e n ţ a : Dobrogea : Merhei, Matiţa, Gorgo
va, Tătaru, Somova (toate în Delta Dunării) ; Muntenia : Butoieşti, Ştefă
neşt1i, Ghimpaţi, I. C. Frimu, Cosmeşti, Scrovişte, Periş, Snagov, Gheor
ghiţa, Malu Roşu, Gruiu, Comana, Brăneşti (j . Ilfov) ; Nucet, Bălăiria, Bo
lovani, Cazaci (j. Dimboviţa) ; Corlăteşti, Buda-Palanca (j . Prahova) ;
Largu, Florica (j . Buzău) ; Izvorani-Ştefăneşti, Pădureşt i, Silişteni (j . Arhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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geş) ; Slobozia (j. Ialomiţa) ; Mavrodin, Moştenile (j. Teleorman) ; Moldo
va : Şipot (j . Bacău) ; P. Surului (j . Neamţ) ; Darabani (j . Dorohoi) ; Va
lea Lupului (j. Iaşi) ; Vaslui, Bădeasa, Voloşani (j. Vaslui) ; Oltenia : Ple
şoiu, Verbiţa, Băileşti, Botoieşti {j. Dolj) ; Stăneşti (j . Olt) ; Transilvania :
Timişul de Sus, Timişul Vechi, Cristian (j . Braşov) ; Ucea (j . Sibiu), Ludoş
(j. Mureş) ; .Miconeşti (j, Hunedoara) ; Bichigi (j . Bistriţa-Năsăud) ; Tocaci,
Oradea, Roşia-Beiuş (j . Crişana) ; Cluj ; Gurahonţ, Ciala, Arad (j . Arad) ;
Banat : Lugoj, Chişinău-Criş, Gruiul Mic (j. Timiş).
In literatura noastră de specialitate sînt menţionate subspeciile Mus
tela nivalis nivalis L., şi M. n. boccamela Bechstein, ultima fiind socotită
ca rară. Din măsurătorile noastre craniometrice reiese că în populaţiile din
România există forme de tranziţie, unii indivizi apropriindu-se de subspe
cia boccamela. Şi din măsurătorile corporale se pot desprinde asemenea
variaţii. (Tabel 6).
7. Mustela lutreola lutreola Linnaeus, 1 761 (Nurcă). Material.
L u n i 1 e : I, II. III, XI, XII. P r o v e n i e n ţ ă. A fost examinat numai
material recoltat din Delt(:l Dunării de Ia : Somova, Gorgova. Mila 23, Trei
Ozăre, Şontea, Obretinul Mare, Matiţa, Cuibina. Rezultatul măsurătorilor
efectuate este indicat în tabelul 7.
8. Mustela putorius put()IT"ius Linnaeus, 1 758 (Dihor de casă). Material.
L u n i I e : I-V ; VII-XII. P r o v e n i e n ţ a. Dobrogea : Babadag, Smîr
danul Nou, 23 August, Băneasa, Partizanul (j. Tulcea) ; Muntenia : Ştefă
neşti, Brăneşti, Pustnicu, Scrovişte, Gruiu, Bogdana, Grădişte, Comana
(j . Ilfov) ; Teiş, Nucet, Cazaci, Gura Şutii, Pucioasa (j. Dîmboviţa) ; Cor
neşti (j . Prahova) ; Bozieni (j . Buzău) ; Nazim, Lac Sărat, Amara, Balta
Verde (j. Brăila) ; Şerboieni, Dobrogostiea, Costeşti (j. Argeş) ; Mo!dova :
Hanul Conachi, Jijila (j . Galaţi) ; Slănic (j . Bacău) ; Buhalniţa, Căciuleşti,
Tarcău, Bicaz (i. Neamţ) ; Dă111 eşti (i . Vaslui) ; Gălăneşti, Deta, Salca (j. Su
ceava) : Odobea.sca, Adjud, Valea Rea (j . Vrancea) ; Paşcani (j. Iaşi) ; Ol
tenia : Urzicuţa, Segarcea (j . Dolj) ; Tg. Jiu (j . Gorj) ; Transilvania : Cris
tian (j . Braşov) ; Jimbov, R-Jşia (j. Sibiu) ; Sitoc, Şiclău, Băişoara (j . Clui) ;
Breţca, Gura-Rada, Cirneşti (j . Hunedoara) ; Mangerani, Ludoş, Bai u (j . Mu
reş) ; Gheorghieni (j. Harghita) ; Meziad, Sitari. Lugoş de Sus (j . Crişana) ;
Arad, Ceala Viscejduia (j . Arad) ; Banat : Sînnicolaul Mare, Satchinez,
Timişoara, {j . Timiş).
Comun în toată ţara (Tabel 8).
9. Muste/a putorius rothschildti Pocock, 1 932 (Dihor de stepă). Mate
rial. Din această subspecie n-am putut examina decit un singur exemplar
capturat în aprilie la Babadag (j . Tulcea}, ale cărui măsurători le dăm în
tabelul 9.
10. Vc.rmela peregusna euxina Pocock, 1 936 (Dihor pestriţ). Material.
L u n i 1 e : I, VII, IX, XI. P r o v e n i e n ţ ă : Dobrogea : Dumbrăveni,
Costineşti, 2 Mai, Agigea, Tuzla {j. Constanţa) ; 6 Martie, BăJneasa
(j. Tulcea).
Subspecie rară. Indicăm în tiabelul 1 0 valorile măsurătorilor efectuate
pentru 5 Ci
Datele privind unica Q măsurată sînt împrumutate de la
M a r c o c i (1 959).
•

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

TAXONOMETRIA Ut-;OR MAAIIFERE

287

1 1 . Martes martes ma rtes Linnaeus, 1 758 (Jder de copac). Material.
L u n i 1 e: II, VII, X, XI, XII. P r o v e n i e n ţ ă : Muntenia : Scrovişte
{j. Ilfov) ; Mîneciul Ungureni (j. Prahova) ; Dobreşti (j . Dîmboviţa) ; Buda
(j . Argeş) ; Moldova : Botuş (j. Suceava) ; Tarcău (j. Neamţ) ; Transilvania :
Sascud-Odorhei, Gheorghieni (j. Harghita) ; Comăndău (j. Covasna) ; Ar
paş (j . Braşov) ; Cibin (j . Sibiu) ; Cîmpeni (j . Alba) ; Rîu de Mori, Pui
(j. Hunedoara) ; Paltin, Năruja (j. Vrancea) ; Banat : Mehadia (j . Caraş
Severin).
Jderul de copac este o specie care a început să se rărească simţitor.
Frumuseţea exemplarelor vînate anual pe bază de autorizaţie, pledează
suficient pentru o mai susţinută campanie de protejare a acestui animal.
Măsurătorile corporale menţionate in tabelul 1 1 indică vigurozitatea aces
tiui carnivor.
1 2. Martes foina foina Erxleben, 1 777, (Jder de piatră) Material.
L u n i 1 e : I, II, IV, V, VI. P r o v e n i e n ţ ă. Muntenia : Scrovişte ?
(j. Ilfov) ; Azuga (j. Prahova) ; Transilvania : Predeal, Moeciu, Rupea
{j. Braşov) ; Cibin (j . Sibiu) ; Cheile Turzii (j. Cluj) ; Gurahonţ (j . Arad) ;
Moldova : Frătăuşii noi (j. Suceava) . Ca şi forma precedent.ăi, destul d�
rar. (Tabelul 1 2).
13. Meles meles meles Linnaeus, 1758. (Viezure). Material. L u n i 1 e :
II-VIII. P r o v e n i e n ţ a : D obrogea : Babadag (j. Tulcea) ; Muntenia : Şte
făneşti, Scrovişte, Greci, Hereşti, Snagov, Comana, Budeni, Grădiştea,
Vlad Ţepeş (j . IHov) ; Bozieni, Malu Roşu (j . Buzău) ; Mihăieştri.„ Ştefă
neşti,Trivale(j .Argeş) ; Ciofrîngeni (j . Vîlcea) ; Oltenia : Craiova, Ghindeni
(j . Dolj) ; Moldova : Cozla, Gîrcina (j. Neamţ) ; Rădăuţi (j. Suceava) ;
Transilvania : Şieu (j . Bistriţa Năsăud) ; Feiurdău (j . Cluj) ; Banat : Şarlota
(j. Timiş).
Specie comunăl de la şes la munte, cu densitate mare în zona colinară
(Tabelul 1 3).
14. Felis silvestris snvestris Schreber, 1 777 (Pisică sălbatică). Material.
L u n i 1 e : I, II, IV, V, X, XII. P r o v e n i e n ţ ă. Dobrogea : 6 Martie,
Băneasa, Somova, Geamănu (j . Tulcea) ; Muntenia : Ştefăneşti, Brăneşti;.,
Băneasa, Comana, Ghimpaţi (j. Ilfov) ; Buşteni, Calvini, Urlaţi (j . Prahova) ;
Malu Roşu (j . Buzău) ; Crovia (j. Galaţi) ; Vlascatu, Limpedea, Mihăieşti,
Ştefăneşti, Răideşti (j . Argeş) ; Comişani, Nucet (j . Dîmboviţa) ; Jegălia
(j. Ialomiţa) ; Moldova : Păuşeşti (j. Bacău) ; Cozla, Tarcău, Lunca
(j . Neamţ) ; Transilvania : Cîmpeni (j. Alba) ; Sîntana, Beiuş (j . Crişana) ;
Ineu (j. Arad) ; Banat : Chişinău-Criş (j. Timiş).
Specie comună, începînd din zăvoaiele luncii Dunării şi p\nă în pădu
rile de răşinoase ale Carpaţilor. (Tabelul 1 4).
15- Lynx lynx lynx Linnaeus, 1758 (Rîs). Material. L u n i 1 e : I-V ;
VII, IX, X, XI. P r o v e n i e n ţ ă : Am folosit dat�le indicate de V a s i 1 i u
şi D e c e i (1964) pe care le-am înscris în tabelul 15.
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BEITRĂGE ZUR KENNTNISS DER TAXONOMETRIE
EINIGER RAUBTIERE RUMANIEN
Zusa mmenfassung
Es werden angegeben die Erkenntnisse von Gewichte und Korpermasse von 1 5
Raubtierarten ohne kritischen taxono:nis::hen Bemerkungen. Solche Daten fehlen in
die rumănische Fach itteratur.
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Tab. 15. Lynx lynx lyna: L. (Ris). Greutatea (g) şi dimensiunile corporale (mm).
(Gewicht und Korpermasse) . Dup ă V a s i I i u şi D e c e i (1964)

Sex

n

o

9

�

11

Greutatea
(Gewicht)

n

1 1 700-48000
M - 21600
1 1 550--20000
M - 15650

17

17

Lung. corp
(Kopfrumpflănge)

n

920-1500

16

M - 1 240
700- 1 3 1 0
M - 1 135

I

t7

Lung. coadă

(Schwanzlănge)
1 20-220
M - 1 77
130-240
M - 183

n

lnllt. greabăn
!Schul terhOhe)

16
17
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480-860
M - .'i79
450-620
M - 579

n

16
17

Lu ng. picior
p osterior
(Lănge d.
Hinterbein)
190-260
M - 221
170-280
M - 220

'I'ab. 1. Canis lupus lupus L. (Lup). Greutatea (g) şi d i mensiun ile corporale (mm).
(Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

Greutatea
(Gewicht)

n

·�·

o

18

�

16

35500--55000

M -47300
25000--42000
M = 43 1 00

18

16

Lung. corp.

(Kopfrumpflănge)
1200--1650
M - 1 442
1190-- 1 360
M = 1 395,'5

n

18

16

�

Lun . coadă
(Se wanzlănge)
365-440
M - 398,2
350-364
M

-

394

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

1 1 5---130

18

M - 1 12
1 10--125

16

M - 110

n

18

16

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
225-240
M - 226,4
200--230
M - 223,2

Tab. 2 . Vulpes vulpes crucigera

Bechstein (Vulpe) . Greutatea (g) şi dimensiuni!�
corporale (mm) (Gewicht und Korpermasse)

Sex

n

c3

43

!j?

38

Greutatea
(Gewicht)

4 150--7700
M - 6 173
4 1 00-6300
M - 46 1 6

n

43

38

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)
662-1 1 00
M -734,4
560--735
M- 682

n

43

37

Lung. coadă
(SchwanzUinge)
350-480
M - 404
330-680
M - 417,7

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

43

37
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85--135
M - 92
88-1 1 0
M - 92,6

n

42

38 .

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
1 40-175
M - 164,8
1 50-160
M - 142,3

Tab. 3. Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matchie. (Ciine enot) . Greutatea (g)
şi dimensiunile corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse) . După P. B a r b u (1969)

Sex

n

c5

52

�

56

Greutatea
(Gewicht)

4100-9200
M - 6400
3500-8700
M - 60 1 0

n

52

56

Lung. corp.
(Kopfrumpf.
lănge)
540--670
M - 604,8
520-650
M - 591

n

51

56

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
1 62-230
M - 20 1 ,7
160-240
M - 197,8

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

40-50

29

M - 46,7
40-50

31

M - 46,4

n

52

56

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
1 09-130
M - 121,8
1 1 0-132
M - 120,2

Tab. 4. Ursus arctos arctos L. (Urs). Greu tatea (kg) şi dimensiun i le corporale (mm).
(Gewicht und Korpermasse). După A l m ă ş a n şi V a s i 1 i u ( 1967)

Sex

n

o

33

�

12

Greutatea
(Gewicht)

84-440
M - 268
93-309
M - 214

n

21

6

Lung. corp .
(Kopfrumpflănge)
1 610-2570
M - 2 1 77
1200-2000
M - 1 675

n

8

3

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
8-12,4
M - 1 0,8
10-11
M - 10,5

n

18

6

I nălt. greabăn
( Schulterhtihe)

860--1350
M - 1 104
580-1 180
M - 900

n

6

3

Lung. picior
posterior
(Lănge d.
H interbein )
1040- - 1360
M - 1237
890-1 050
M - 966
�

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

".I'ab. 5 . Mustela ermlnea aestiva Kerr. (Hermelină). G reutatea (g) şi d imensiunile
corporale. (Gewicht und Korpermasse) .

Sex

n

c5

15

!ţ

10

Greutatea
(Gewicht)

100-900
M - 318
100-270
M - 1 83

n

18

10

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)
205-447
M - 325
100--270
M - 183

n

14

10

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
65-140
M - 104,4
80-120
M - 96

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

1 5-25

16

M - 19
1 4-25

10

M - 20

n

16

9

Lung. lab.:?i
posterioare
(Hinterfusslănge)
30-55
M - 44
33-45
M - 40

Tab. 6. Mustela nivalis nivalis L . (Nevăstuică mică). Greutatea {g) şi dimensiunile
corporale (mm). Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

o

72

!ţ

13

Greutatea
(Gewicht)

60-350
M - 130
32-80
M - 54,3

n

76

13

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)
175--262
M - 220,3
155-210
M - 168,2

n

72

13

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
47-82
M - 65,3
32-55
M - 47,3

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

72

9
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9-19

n

73

M - 15,3
10-18
M - 14,6

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
30-37
M - 34,4

13

25--28
M - 24,7

Tab. 7. Muste/a lutreola lutreola L. (N urcă). Greutatea (g) şi dimensiunile
corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

o

14

�

12

Greutatea
(Gewicht)

475--730

n

14

M - 647,5

480-500

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)
500-�0

n

14

M - 490

470-490

M -460,6

1 :10-156

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

12

140-177

n

M- 17

10-27

12

14

12

M - 18

M - 159

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
53-57

1 6--18
14

M - 1 63

M - 539,2

12

Lung. coadă
(Schwanzlănge)

M - 55,7

32-57
M - 48, 6

Tab. 8 . Mustela putorius putorJus L. (Dihor d e casii). Greutatea (g) şi dimensiunile
corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse) .

Sex

n

o

43

�

25

Greutatea
(Gewicht)

477- 1452

n

42

M - 916,7

385-- 1 150
M - 576,2

Lung. corp.

(Kopfrumpflănge)
280-647

n

42

290-569
M - 390

125--288

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

42

M - 148

M - 425

27

Lung. coadă
(Schwanzlănge)

27

1 15--178

1 5-30

n

41

M = 24

27

M - 131
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1 5-27
M - 22,5

27

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
56--70
M - 65,5

45--65
M - 55

Tab. 9. Mustola putorius rothschildti Pocock, (Dihor de stepă). Greutatea (g)
şi dimensiunile corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse)

Sex

n

o

Greutatea
(Gewich t)

n

1 650

Lung. corp.
(Kopfrumpflange)

n

Lung. coadă
(Schwanzlănge)

n

Lung. ureche
(Ohrlange)

1 80

639

n

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslinge)

63

32

�

Tab. 10. Vormela peregusna euxina Pocock. (Dihor pestriţ). Greutatea (g)
şi dimensiunile corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

o
�

Greutatea
(Gewicht)

290

5

300-400
M - 371

n

1

5

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)

330

390-478
M = 430

n

1

5

Lung. coadă
(Schwanzlănge)

1 90

185-193
M- 188,6

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

1

25

5
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25-40
M - 33

n

1

5

Lung. labei
posterioare
CHinterfusslănge)
41

3 1-41
M - 37,2

Tab. 1 1 . Martes martes martes L. (Jder de copac). Greutatea (g) şi dimensiunile
corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

c3

18

�

11

Greutatea
(Gewicht)
1 050-1605
M- 1415
700-1300
M - 1020

n

Lung. corp.
(Kopfrumpflinge)

n

540-660
18

M - 55 1 ,6
500-550

12

M - 571

18

11

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
220-230
M - 226

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)

40-50

18

M -· 45,3

2 1 0-225
M - 210

n

41-49

12

M - 44,8

18

12

88-100
M - 89,3
80-90
M - 88,5

Tab. 12. Martes faina foina Erxleben. (Jder de piatră). Greutatea (g) şi dimensiunile
corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse).

Sex

n

c3

13

�

3

Greutatea
(Gewicht)
780-1300
M - 1 080

n

n

M - 432,6

13

395-440
3

M = 421,6

Lung. coadă
(Schwanzlănge)

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

2 1 3--230

390-475
13

830-125!)
M - 1 0 16

Lung. corp .
(Kopfrumpflănge)

M - 222, 6
210-240

3

M - 222,6

13

3
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34--35
M - 38,3
35---46
M - 40,3

n

13

3

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
74-91
M - 83,3
80-91
M - 86

Tab. 13. Meles meles meles L. (Viezure) . Greutatea (g) şi dimensiunile corporale
(mm). (Gewich t und Korpermasse) .

Sell.

n

o

13

�

8

3300-10.100
M - 8 1 77
4750-12200
M - 7462

Lung. corp.
(Kopfrumpflănge)

n

480-990

13

M -- 697
560-780

8

M - 688

n

13

8

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
1 1 5-156
M - 144
135--200
M - 141

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

35-- 60

13

M - 44
3�0

B

M - 44

n

13

8

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
85-120
M - 104
90-120
M - 1 02

Tab. 14. Felis silvestris silv estris. Schreber (Pisică sălbatică). Greutatea (g )
şi dimensiunile corporale (mm). (Gewicht und Korpermasse)

--

Sex

Greutatea
(Gewicht)

n

o

24

�

11

Greutatea
(Gewicht)

2250-7700
M = 6187
2100--7700
M = 3640

n
!

25

11

Lung. corp .
(Kopfrumpflănge)
470-981
M = 671
430-700
M = 541

n

25

Lung. coadă
(Schwanzlănge)
240-385
M - 304
220-340

li

M = 2BO

n

Lung. ureche
(Ohrlănge)

25

11
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50-75
M - 64
62-75
M = 65,5

n

24

11

Lung. labei
posterioare
(Hinterfusslănge)
125-150
M = 135
1 1 5-142
M - 130,2
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UNELE DATE CU PRIVIRE LA CHIMISMUL
APEI LACULUI ROŞU
IN PERIOADA IULIE 1967-AUGUST 1968
SERGIU CARAUŞU, V AS/LE GHENCIU L. J. TIMOFTE

Cercetarea biologică contemporană, este din ce în ce mai mult orien
tată spre studiul cit mai complet al ecosistemelor terestre şi acvatice, spri
.jinindu-se pe rezultatele obţinute în ultimele decenii în .cele mai diferite
domenii ale biologiei.
Baza teoretică modernă a cercetărilor cu caracter biologic, ce au ca
obiectiv studiul complexelor naturale (marea, lacul, rîul, pădurea, peştera
etc.), o constituie printre altele şi teoria sistemică şi a nivelurilor de orga
nizare a materiei vii [5, 9 ].
Lacul Roşu, reprezintă un complex natural - ecosistem - a cărui
particularităţi de viaţă, pot fi înţelese, dacă, studiul structurii şi a feno
menelor din cadrul său, sint abordate şi din punct de vedere sistemic, ţi
nindu-se seama de diferenţierea părţilor .componente, de interacţiunea din
tu"e acestea şi de integralitatea sa [ 7 ] .
Particularităţile hidrochimice ale acestui sistem natural limnetic, con
stituie părţi componente din complexul natural format şi dezvoltat în con
diţii geografice şi ecologice specifice regiunii. Din interferenţa acestora cu
alte procese şi structuri din cadrul lacului şi din afara sa, rezultă trăsătu
rile specifice de organizare, funcţionare şi de evoluţie a Lacului Roşu.
Gîndind în acest mod, se justifică utilitatea organizării cercetării par
ticularităţilor hidrochimice ale Lacului Roşu, pe o perioadă de mai mulţi
ani, paralel cu studiul structurilor hidrobiologice, a particularităţilor hi
drofizice, fiziografice şi climatice ale acestuia.
In lucrarea de faţă se prezintă datele analizei chimice a apei Lacului
Roşu, pentru perioada iulie 1967-august 1 968, cu privire la următoarele
componente chimice : cloruri, sulfaţi, cal.ciu, magneziu, duritate, fierul,
siliciu şi rezidiu uscat.
Analizele chimice efectuate cu privire la oxigen, substanţe organice,
pH, compuşi minerali ai azotului, fosfaţi, au constituit subiectul altor lu
crări [17, 1 8, 1 9 ] .
Strada Karl Ma.rx nr. 2
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In literatura consultată, de specialitate, sînt unele date privind chi
mismul apei Lacului Roşu [ 1 6 ]. Dar, un studiu al acestuia, eşalonat pe mai
mulţi ani şi încadrat într-o problematică biologică, nu ne este cunoscut.
METODA DE LUCRU. S-au ridicat probe lunare în toată perioada ce
se analizează, din următoarele staţii : Debarcader central, Stîncă, Myrio
phyllum, Potamoget<m, Equise lum P. Oilor, P. Suhard, Suhard central,
P. Bicaz, (fig. 1). Odată cu luarea probelor de apă p�ntru analize chimice

••
�·

;.

„

Fi,g. 1

s-au ridicat şi acelea pentru analize hidrobiologice, bacteriologice, efec
tîndu-se în acelaşi timp măsurători hidrofizice şi observaţii meteorologice.
Pentru obţinerea de date meteorologice zilnice, s-a organizat de laborato
rul de hidrobiologie de la Fac. de Biologie-Geografie din laşi, cu concursul
Staţiunii ,Stejarul" de la Bicaz o staţie meteorologică în zona Lacului Roşu.
Metodele folosite pentru analizele chimice sînt cele date în literatura
de specialitate [15, 23, 1 7 ] şi sînt specificate în text odată cu analiza date
lor obţinute.
Pentru fiecare lună, s-au calculat pe baza datelor obţinute prin anali
zele chimice, mediile pe nivele pe întregul lac, mediile pe staţii şi media
probelor lunare. Toate aceste date obţinute, sînt folosite în lucrarea de
faţă, pentru a se preciza care sînt limitele de variaţie ale elementului ana
lizat, pentru perioada iulie 1 967-august 1968, dinamica componentelor
chimice din apa lacului în timp, rolul factorilor hidrologici etc., în determi
narea chimismului Lacului Roşu, stadiul şi sensul de evoluţie a acestuia.
PREZENTAREA OBIECTULUI DE CERCETARE. Lacul Roşu este
format prin alunecare şi baraj [29 ] şi este aşezat în aria geografică a Mun
ţilor Giurgeului ,din grupa centrală a Carpaţilor Orientali, în zona geosinhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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clinalului cristalino-mezozoic. Se găJSeşte în plină zonă cu climat montan,
la locul de confluenţă a trei bazine hidrografice [33 ] (fig. 2).
Lacul Roşu este format · din două braţe, braţwl Oilor fiind orientat de
la sud la nord şi braţuf Suhard perpendicular pe direcţia acestuia. Este cu
prins între culmi înalte şi prezintă indici fiziografiei şi morfometrici de va
loare mică (lungime 1 600 m, lăţime media 1 06 m, suprafaţă1 1 30.420 m2,

Fig. 2

adîncime medie de 5,46 m). Volumul de apă este de 680.084 m3 [33 ] (fig. 1).
ln Lacul Roşu se varsă apele P. Oilor şi P. Suhard, cu caracter steno
term, reci, cu debit relativ mare tot timpul anului ce variază în raport de
regimul precipitaţiilor şi trec prin zone inundabile.
Nivelul apei Lacului Roşu prezintă variaţii între limite restrînse, tran
sparenţa acestuia este variabilă, care se modifică odată cu culoarea apei
sub influenţa regimului hidrologic al afluenţilor. Lacul este acoperit cu
pod de gheaţă din luna noiembrie p'Înă în luna aprilie inclusiv.
ln zonele din amonte a celor două braţe se găsesc populaţii compacte
de macrofite acvatice, iar pe trunchiurile de conifere din lac se dezvoltă
masiv perifitonul. (fig. 3).
Pentru perioada analizată, principalele caracteristici ale vremii şi a
regimului hidrologic al lacului şi afluenţilor sînt :
Lunile de vară din anul 1967 sînt relativ ploioase, remarcîndu-se
ploile cu caracter torenţial din a doua decadă a lunii august, cînd şi debi
tul afluenţilor a crescut brusc şi în mod corespunzător şi nivelul lacului.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

300

SERGIU CĂRĂUŞU, VASILE GHENCIU, I. TIMOFTE

Culoarea apei Lacului Roşu a devenit pentru scurt timp, galben-mîlit, iar
�ransparenţa a scăzut sub 2 m.
In luna septembrie 1967, vremea a fost frumoasă cu foarte mici pre
cipitaţii, iar în următoarele luni de toamnă cerul a fost în general "înaurat,
cu precipitaţii mai abundente ca în luna anterioară. Nivelul lacului se
menţine coborît după creşterea din luna august.
In lunile de iarnă, după zile geroase, au fost frecvente zile cînd tem
peratura aerului a depăşit 0°. Se remarcă în mod deosebit în acest sens,

Fig. 3

luna februarie (1968), cînd temperatura aerului a depăşit adeseori valoa
rea de 8° ceea ce a determinat topirea parţială a zăpezii din zona lacului
şi invadarea podului de gheaţă cu apă provenită din afluenţi.
Lunile de primăvară se caracterizează şi ele, prin temperatura ae
rului neo.Qişnuit de ridicată, şi în special în luna aprilie (1968), cînd podul
de gheaţă, şi zăpada din zona lacului, s-au topit în scurt timp.
In lunile de vară ale anului 1 968, au căzut precipitaţii fer.cvente şi
uneori de durată, remarcîndu-se în mod deosebit, ploile căzute in a doua
decadă a lunii august, cînd debitul rîurilor afluente şi nivelul lacului au
crescut brusc, iar culoarea apei lacului a devenit galben-mîlit.
PREZENTAREA ŞI DISCUTAREA FAPTELOR ANALIZATE
CALCIU reprezintă unul din cationii care ocupă locul întîi faţă de
alte elemente chimice din apele dulci (Mg., Al„ Na., K. etc.). Conţinutul în
calciu a apelor dulci este confjinuu modificat de factorii hidrofizici, chimici
şi hidrobiologici . Sub formă de carbonaţi şi bicarbonaţi determină alcali
nitatea apei, alături de alţi compuşi chimici, conferă apei o mare putere de
tamponare, menţinîn.d pH la un anumit nivel [ 1 5, 3 7 ] .
I n condiţiile Lacului Roşu, care evoluează spre u n stadiu accentuat
mezotrof-eutrof, calciu, sub formă de compuşi, constituie un important
factor în menţinerea pH apei la valori relativ constante.
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Determinarea calciului s-a efectuat complexometric cu murexid complexon 3.
Limitele de variaţie ale calciului din apa Lacului Roşu, în perioada
iulie 1 967-august 1968, sînt cuprinse intire 25,1-63,7 mg/l, fapt care in
dică o cantitafje crescută de calciu, faţă de lacurile oligotrofe (1-5 mg/1 Ca)
şi riurile de munte (1 0-20 mg/l).
Piraiele afluente au un conţinut ridicat în calciu care variază intre
37 şi 58 mg Ca./l, datorită faptului că ele trec prin zone cu roci calcaroase.
Conţinutul în calciu a apei Lacului Roşu, prezintă variaţii .cantitative
de la o staţie la alta. De exemplu, în luna iulie 1 968, în staţia cu Potamo
geton, cantitatea medie a calciului este de 42,96 mg/1 , iar la Debarcader
central este de 46,86 mg/1. In prima staţie are loc frecvent fenomenul de
decalcifiere biogenică, frunzele de Potamogeton sp. fiind adesea cu aspect
alburiu.
De asemenea, cantitatea de calciu din apele lacului prezinffi, variaţii pe
verticală, de multe ori în sensul creşterii acestuia spre fundul cuvetei la
custre. Astfel, la 1 3 iulie 1 968, cantitatea de calciu creşte de la 40,08 mg/l
la 52,42 mg/l , de La suprafaţă spre fund.
Variaţiile probelor medii lunare pe lac, a cantităţii de calciu, pentru
perioada iulie 1967-august 1968, prezintă următoarele aspecte : (Fig. 4).
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Fig. 4

1n luna iulie 1967, cantitatea medie de calciu este de 44,09 mg/l,
<:are creşte în următoarele cinci luni intre 47-49 mg/1 . In această perioadă,
în zona Lacului Roşu au căzut în mod frecvent precipitaţii.
In luna februarie 1968, cantitatea de calciu din apă creşte şi mai mult,
la valoarea de 55,32 mg/l . In această lună debitul rîurilor afluente creşte
în urma încălzirii timpului şi topirii parţiale a zăpezii. In apa Lacului
Roşu, cantitatea de bioxid de carbon, înregistrează o creştere, .către sfir
şitul lunii ianuarie. Cantp.tatea de calciu din apa a-fluenţilor este de 48,8
mg/l în P. Oilor şi 45,5 mg/l în P. Suhard.
In luna martie 1 968, cantitatea de calciu scade la 34,02 mg/1, iar în
aprilie scade şi mai mult la 32,59 mg/I. Prin afluenţi, lacul primeşte apă
cu un conţinut mic în calciu. Acum, are loc topirea zăpezii din zona La
cului Roşu, topirea podului de ghiaţă, creşterea debitului afluenţilor şi a
nivelului lacului. Prin P. Bicaz, se scurge din lac, apă cu 32 mg Ca/1 .
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Cantitatea de calciu din apa lacului, în luna mai, se menţine u�.-or sub
40 mg/I, pentru ca în. lunile de vară� care au fost deosebit de ploioase,
calciu să crească la 43,83 mg/I, în iulie, 45,67 mg/I în luna iulie şi 46,3()
mg/l în august. De fapt, în aceste luni era de aştP-ptat să scadă cantitatea
de calciu solubil în urma proceselor de decalcifiere biogenicăJ. Prin aceas1)3.,
se demonstrează rolul afluenţilor în determinarea conţinutului de calciu
din apa Lacului Roşu, alături de alţi factori autohtoni.
Conţinutul în calciu a apei Lacului Roşu şi dinamica acestei compo
nente chimice sînt determinate de numeroşi factori ce acţionează în in
teracţiune, din. car� amintim wmătorii :
- Natura petrografică a regiunei ş•i a cuvetei lacustre, caracterizată
prin predominarea rocilor calcaroase.
- Precipitaţiile abundente ce cad în zona Lacului Roşu, mai ales suh
formă lichidă, care favorizează procesele de eroziune a rocii şi de dizol
vare a carbonaţilor insolubili.
- Afluenţii, al căror debit este alimentat de apa provenită direct din
apa provenită direct din ploi, topirea zăpezii şi din izvoare şi care conţin
o cantitate crescută de calciu, faţă de apele de munte în general. Primă
vara, apa afluenţilor lacului este mult mai săracă în calciu, apa avînd ori
gină nivală. In timpul verii, cînd cad cele mai multe ploi, cantitatea de .cal
ciu este mai mare.
Caracterul accentuat mezotrof al lacului [17, 1 8, 19] favorizează proce
sele chimice care duc la formarea bioxidului de carbon. cu rol în dizol
varea carbonaţilor. Acest fenomen, se manifestă pregnant la fundul lacu
lui, în zonele mai adînci. In aceste condiţii calciu are un deosebit rol, sub
formă de carbonaţi şi bicarbonaţi, în reglarea pH apei Lacului Roşu.
Macrofitele, din zonele din amonte a celor două braţe ale lacului, dar
mai ales de pe braţul Oilor, participă adesea la fenomene de decalcifiere
biogenică, în timpul verii . In urma acestui fenomen cantitp.tea de calciu
scade, uşor, proces compensat prin aport de calciu prin afluenţi.
Indicii fiziografiei şi morfometrici care au valori mici, favorizează ca
particularităţile hidrologice şi hidrochimice ale afluenţilor să influenţeze
conţinutul în calciu a apei Lacului Roşu, cit şi dinamica acestuia, fapt care
se observă şi în cazul altor componente hidrochimice şi hirdofizice ale la
cului [18, 1 9, 20] .
MAGNEZIU, este unul din elementele chimice din apă, cu rol im
portant în procesele biologice, fiind înainte de toate component chimic al
clorofilei [37 ,6] .
In apele dulci, magneziu se găseşte în cantităţi mici, influenţează fa
vorabil dezvoltarea plantelor şi animalelor, iar alături de elementele alca
line şi alcalino-pămîntoase, imprimă1 apei putere de tamponare şi sub
formă de săruri dă duritate apei [1, 7, 8, 1 2, 1 5] .
Determinarea magneziului din apa Lacului Roşu, s-a efectuat prin me
toda complexometrică cu ;murexid.
In apa Lacului Roşu, magneziu sub formă de compuşi, este bine re
prezentat alături de calciu.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CHIMISMUL APEI LACULUI ROŞU

303

Limitele absolute de variaţie ale magneziului, în perioada iulie 1 967-
august 1968, sînt cuprinse între 6,5 mg/l şi 29,9 mg/l, iar mediile probelor
lunare, sînti cuprinse între 10,78 şi 23,22 mg/l Mg.
Toate aceste valori sînt ridicate faţă de acele caracteristice
·oligotrofe şi apelor de munte [15] .

lacurilor

De la o staţie la alta sînt variaţii ale cantităţii de magneziu din apă,
datorită influenţii factorilor locali. De exemplu, la 1 3 septembrie 1 967 cea
mai mică valoarea medie se inregistrează în staţia cu Potamogeton (13,68
mg/l), iar cea mai mare cantitate de magneziu este la Debarcader central
(17,33 mg/l).
De asemenea sînt variaţii ale cantităţii de magneziu din apă, pe ver
ticală, remarcîndu-se adesea ori o scădere a magneziului la adîncimea de
1-3 m. De exemplu, la 1 3 iulie 1967, în zona Debarcaderului central, la I
m. adîncime, cantitatea de magneziu este de 1 7,2 mg/l, iar la 3 m scade la
1 3,6 mg/l, pentru a creşte apoi spre fundul lacului.
Magneziu, prezintă importante variaţii periodice lunare, datorită ca
racterului proceselor hidrofizice, hidrochimice şi hidrobiologice ce au loc
în lac şi datorită regimului hidrologic şi hidrochimic al afluenţilor.
La 1 3 iulie 1 967, proba medie lunară pe lac este de 1 5,66 mg/I, care
scade uşor în luna august la 1 4,68 mg/I. In ambele lunî, la Debarcader
central, în orizontul de 3 m, se determină cantităţi mici de magneziu sub
1 3 mg/I. Acest fenomen poate fi pus pe seama consumului de magneziu în
procesele biologice, mai ales de către alge. In luna august, se constată că
prin afluenţi intră în lac o cantitate mai mare de magneziu (P. Oilor 1 6,4
mgl l , P. Suhard 18,3 mp:/ l ) , faţă de cea existentă în apa lacului (fig. 5).
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Conţinutul, in magneziu al apei Lacului Roşu, în luna septembrie.
creşte la 17, 1 1 mg/1 şi scade în următoarele două luni. (14,85 mg Mg/I în
noiembrie).
Ulterior, după un maxim realizat în decembrie 1 967 (19,72 mg/l) şi ia
nuarie 1968 (1 8,74 mg/l), cantitatea de magneziu scade în februarie (1968)
la 1 2,52 mg/I. Fenomenul coincide cu frecvente zile cu temperaturi ma
xime ce depăşeau 8° şi cu topirea parţială a zăpezii.
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In luna ianuarie conţinutul în magneziu al apei afluenţilor este destul
de ridicat (P. Oilor 1 4,6 mg/l, P. Suhard 2 1 mg/l), pe cind în luna
februarie estie mai scăzut (sub 14 mg/l). Prin P. Bicaz se scurge din lac apă
cu 1 4 mg/1, iar în luna februarie apă cu 1 0,2· mg/1.
In luna martie (1968), în condiţiile menţinerii podului de gheaţă, mag
neziu conţinut în apa lacului creşte la 23,22 mg/l şi reprezintă cea mai
mare valoare înregistrată din perioada analizată. Tot acum, cantitatea de
magneziu din apa afluenţilor este ridicată (P. Oilor 20,2 mg/l şi P. Suhard
23,9 mg/l). Prin P. Bicaz se scurge din .Jac apă cu un conţinut ridicat in
magneziu (17,2 mg/l).
In luna aprilie (1968), cantitatea de magneziu din apa lacului scade în
mod accentuat, fapt care coincide cu topirea în scurt timp a podului de
gheaţă (gros de 0,40-0, 70 m) şi a zăpezii din zona lacului. Prin iiurile
afluente pătrunde în lac apă cu cea mai mică ,cantitate de magneziu (P. Oi
lor 6 mg/I, P. Suhard 1 1 mg/l). Prin P. Bicaz se scurge apă cu o cantitate
tot mică de magneziu (8,56 mg/l) .
ln mai, cantitatea de magneziu din apa lacului creşte uşor la 1 1 ,04
mg/l, în iunie la 13,19 mg/l şi în iulie 1 5 , 1 3 mg/l. In aceste luni procesele
de mineralizare sînt intense, iar precipitaţiile sînt frecvente.
ln august (1968), deşi precipitaţiile se menţin frecvente, iar în lac pă
tnind ape cu conţinut ridicat în magneziu, în apa Lacului Roşu se înre
gistrează o scădere a acestuia (13 mg/l). Acest fenomen poate fi datorat
consumului de magneziu, sub formă de săruri, în procesele biologice de·
către alge şi macrofite, la sfîrşitul lunii iulie şi începutul lui august.
Din faptele analizate, reiese care sînt factorii ce .condiţionează conţi
nutul în magneziu a apei Lacului Roşu şi dinamica acestuia.
Dintre aceşti factori mai importanţi sînt următorii : natura petrogra
fică a regiunii, natura fundului lacului, regimul hidrologic al afluenţilor co
relat cu frecvenţa precipitaţiilor, activitat ea biologică a fitoplanctonu 
lui, perifitonului şi macrofitelor, bogăţia în substanţă organică autohtpnă
şi alohtonă din lac, intensitatea proceselor de mineralizare şi indicii fizio-·
gl'.afici şi morfometrici ai cuvetei lacustre.
Intre ionii de calciu şi magneziu este un raport normal, iar parte din
compuşii magneziului, alături de cei ai calciului constituie componente im
portantie în reglarea pH. apei Lacului Roşu .
Sub raport piscicol, luînd în consideraţie .conţinutul în magneziu şi
calciu, apa Lacului Roşu, prezintă condiţii optime pentru dezvoltarea fau
nei piscicole-salmonide, ciprinide [1 5] .

FIERUL, este u n alt element chimic cu deosebită importanţă în viaţa

hidrobionţi.lor.

In general, în apă, fierul se găseşte în cantităţi mici şi în această! stare
are rol de biocatalizator în creşhrea plantelor [15] . El este un factor esen
ţial in repartiţia algelor, faţă de care Mn, 0 2 , ş.i alte substanţe chimice se
situează pe al doilea plan [37] .
Fierul, în apa Lacului Roşu, este bine reprezentat cantitativ, datoritiă.
naturii petrografice a regiunii. Roca calcaroasă din zona lacului este bo-·
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gată în compuşi ai fierului care dau culoarea roşcată apelor de şiroire şi
galben mîlit apei lacului, după marele viituri.
Limitele absolute de variaţie ale fierului din apa Lacului Roşu, în pe
rioada iulie 1967-august 1 968, sînt cuprinse intre 0,96 şi 4,74 mg/1, valori
care indică diapazon admisibil sub aspect piscicol. Mediile lunare sînt cu
prine între 0,96-4,74 mg/l fier.
Analizele efectuate pentru apele de pe terioriul ţării, arată că, ionul
fierului „cantitativ ajunge pînă la 0,20 mg/l, cum este 'in lacul Jirlău, şi în
mod obişnuit, sub această valoare la multe alte lacuri" [16, pag. 1 76] .
In acest fel, Lacul Roşu, faţă de alte lacuri din ţară, prezintă un spe
cific hidrochimic, dat de bogăţia în compuşi ai fierului, trăsătură depen
dentă direct de factorii petrografici mineralogici. Culoarea lacului galben
roşcată, dată de suspensii care conţin şi compuşi ai fierului, în urma mari
lor viituri, a sugerat populaţiei denumirea actuală a lacului.
Comparînd datiele de mai sus cu cele ale autorilor germani [37] ce se
referă la spectrele saline ale bazinelor de apă dulce, se constată că, apa .
Laculuf Roşu, faţă de apele oligotrofe cu 0,0-0,25 mg/1 fier, prezintă va
lori care depăşesc pe cele cu caracter mezotrof în privinţa acestui element
(0,25-1 mg/l) şi se încadrează! în limitele dintre acestea şi cele cu caracter
politrof (1,0-12,0 mg/I).
Cantitatea de fier din apa Lacului Roşu variază de la o staţie la alta,
pe verticală şi de la o etapă la alta a anului.
Sînt frecvente variaţiile cantitative pe staţii, determinate de factorii
locali şi de intensitatea acţiunii proceselor din afara lacului. De exemplu, în
luna august 1968, 'in staţia cu Potamogeton, cantitatea medie de fier este
de 4,1 mg/l, în timp ce la Debarcader central este de 1 ,9 mg/l. Cantitatea
de fier prezintă variaţii pe verticală, în mod neregulat. De exemplu, în
luna noiembrie 1967, pentru orizonturile de 0,30, 1 , 3, ş i 6 m, mediile pen
tru întreg lac, în ordinea adîncimilor, sînt următoarele : 1 , 1 mg, 3,08 mg,
2 ,83 mg, 4 , 70 mg Fe/l.
Cantitatea de fier din probele medii lunare, prezintă şi ele variaţii de
la o etapă la alta a anului, în raport de intensitatea şi interferenţa dintre
factorii climatici, hidrofizici, hidrochimici şi hidrobiologici. (Fig. 6) .
In luna iulie 1967, cantitatea medie a fierului pe lac este de 1 ,93 mgfl,
iar în august este de 2,45 mg/I. Prin rîurile afluente se varsă în lac, în
aceste două luni, apă cu 1,5-2,75 mg/Fe/l. In ambele luni, timpul este
ploios, debitele afluenţilor sînt relativ mari, calciu este de 44 şi 48 mg/l,
oxigenul de 10,5 şi 1 0,2 mg/l, substanţa organică este în cantitate de 37 şi
31 mg/l, iar C02 liber este în cantitate de 3,87 şi 7,02 mg/l.
In lunile septembrie şi octombrie (1967) cantitatea de fier este mai
mică (0,96 mg/I şi 1 ,08 mg/l), iar în apa afluenţilor, în luna septembrie,
cantitatea acestui element chimic variază între 1-1,25 mg/I.
In următoarele două luni, cantitat':!a de fier creşte la 2,39 şi 4, 74 mg/1,
înregistrîndu-se acum (decembrie 1 967) cea mai mare cantitate medie din
proba lunară. In luna decembrie, prin apele afluente pătrunde o cantitate
mai mică de fier (2,6 mg/l) faţă: de cea din lac (%0, 74 mg/l), fapt care
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demonstrează! că sporirea fierului din apa lacului din această lună, se
datoreşte factorilor intriseci.
In luna ianuarie (1968) cantitatea de fier scade în mod accentuat (1,80
mg/l), deşi în P. Oilor se determină acelaşi conţinut în f.ier, ca şi în luna
trecută (2,5 mg/l).
In următoarele două luni, .cantitatea de fier creşte pînă la 3,89 mg/l
(în luna martie), pentru ca în lunile aprilie şi mai, după marile viituri de
primăvară, fierul să fie în cantitate de 1,69 şi 1,36 mg/l. Ulterior, în iunie,
iulie, august, cantitatea de fier creşte pînă la 2,9 mg/I (luna august 1968).
Toate aceste variaţii cantitative ale fierului din apa Lacului Roşu.se dato
resc factorilor endogeni (oxigen, substanţă organică, pH, C02 carbonaţi, di
namica apei etc.) şi factorilor din afara lacului, cum sînt : regimul hidro-
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Fig. 6

1ogic şi hidro.chimic al aofluenţilor, caracterul scurgerii apelor de pe ver
sanţi, eroziunea, frecvenţa precipitaţiilor etc.
SILICIU, este un alt element chimic din apa Lacului Roşu, prezent
sub formă de compuşi solubili, în cantităţi destul de mari.
Siliciul pătrunde în lacuri, în general, pe calea afluenţilor, sub forma
. acidului silicic şi este important în formarea scheletului diatomelor. In
.apele naturale se găseşte în .cantităţi foarte reduse (0-0,5 mg/l) provenind
din dezagregarea rocilor.
Siliciu sub forma sa solubilă s-a determinat din apa Lacului Roşu, cu
molibdat de amoniu comparat cu cromat de potasiu.
ln apa Lacului Roşu, siliciu, este componentă chimică, a cărei cantitate
- este în raport în primul rînd de aportul alohton, provenind din dezagrega
rea rocilor.
Limitele absolute de variaţie ale siliciului pentru perioada iuile 1 967august 1 968, sînt cuprinse între 0,5-20 mg/l, iar cele ale mediilor lunare în
tre 2,47-1 1 ,57 mg Si/l. Aceste valori indică o cantitate relativ mare de Si02,
situînd lacul, în privinţa acestui element chimic in categoria apelor oligo
trofe-mezotrofe. [15, 37] .
Siliciu prezintă variaţii cantitative pe staţii şi pe verticală. De exem
·plu la 1 3 iulie 1 967 cantitatea de siliciu variază pe staţii, de la 4,25 mg/1 (în
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staţia cu Equisetum) la 14,1 mg/1 (în staţia cu Myriophyllum), aV'înd loc
în acelaşi timp, scăderea acestui element chimic, din amonte spre aval. Pe
braţul Suhard, care este alimentat de ap�le P. Suhard care trec prin zone
compactie cu Equisetum, cantitatea de siliciu este mai mică faţă de braţul
Oilor.
Sînt variaţii ale cantităţii de siliciu pe verticală, în cadrul aceleaşi
staţii. De exemplu, la aceeaşi dată amintită mai sus, Ia Debarcader central,
cantitatea de siliciu creşte de la suprafaţă la fundul lacului, în felul urmă
tor : 0,30 m-2,5 mg/I, 1 m-2,5 mg/l, 3 m-5 mg/I, 6 m-8,5 mgll, 8-9 m1 1 ,5 mg/l. Nu acelaş fapt se remarcă de exemplu în staUa cu Myriophillum,
unde cantitatea de siliciu variază de la suprafaţă la fundul lacului (0,3-3
m) în felul următor : 14 mg/1, 20 mg/1, 8,5 mg/1.
Mediile lunare din perioada iulie 1 967-august 1 968, arată următoarele·
variaţii ale cantităJţii de siliciu : (fig. 7)
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Fig. 7

In luna iulie 1967, proba cantităţii medie lunară de siliciu este de 8,93
mg/1, iar în august este mai mare de 1 0 mg Si02/1. In apa afluenţilor, în
ambele luni, cantitatea de siliciu este sub 3 mg/l. Prin P. Bicaz, se scurge ·
din lac, apă cu 1 ,2-1,4 mg Si02/1, cantiităţi apropiate de cele determinate
la Debarcader central, în orizonturile de 0,3-1 m.
In luna septembrie 1 967, deşi prin apa afluenţilor pătrund în lac can
tităţi mai mari de siliciu (P. Oilor 5 mg/1, P. Suhard 1 4 mg/I) valoarea me
die pentru intregul lac a acestui element este mai mică .ca în luna august,
fiind de 6, 71 mg/l. Desigur, că în această situaţie putem crede că, men
ţinerea siliciului la un nivel cantitativ coborît, în condiţiile unui aport
mare de siliciu exogen, se datoreşte factorilor hidrochimici şi chiar hidro
biologici din lac. In această lună, repartiţia siliciului pe verticală, faţă de
lunile anterioare, este mai uniformă. Astfel mediile pe orizonturi, pe întreg
lac, sînt cuprinse între 5,45 şi 8,5 mg/I Si. Acest fapt se observă şi în luna
octombrie (1967).
In următoarele trei luni, cantitatea de siliciu, creşte treptr:i.t : octombrie
7,30 mg/I, în noiembrie 8,35 mg/I, în decembrie 1 1 ,57 mg/1. In luna octom
brie, valorile cantităţii medii pe staţii, sînt apropiate de valoarea medie pe·
întreg lacul.
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In luna ianuarie (1968) cantitatea de săruri din lac scade la valoarea
medie de 3,10 mg/I, mediile pe staţii fiind cuprinse între 2-4,53 mg/l Si. In
.apa P. Bicaz, în zona barajului, s-a determinat cantitatea de 2 mg Si/1, iar
în apele afluente s-au găsit valori mai mari de 4 mg/l.
In luna februarie (1968), cantitatea de siliciu creşte la valoarea medie
din probă lunară de 6,67 mg/l, fapt care coincide şi cu creşterea rezidului
uscat. Valorile medii pe orizonturi sînt cuprinse intre 6-6,50 mg/I (0,30
m-6 m). Prin P. Oilor pătrunde 'în lac apă cu 6,5 mg/l Si, valoare ce co
incide cu mediile pe lac şi pe orizonturi. În apa P. Bicaz s-a determinat can
titatea de 9,5 mgi l , valoarea apropiată de cea de la 0,3 m din zona Debar
caderului central, unde cantitatea de siliciu este de 8 mg/l.
Cantitatea de siliciu din luna martie (1 968) scade accentuat la 2,47
mg/l, ca şi aportul prin apa riurilor afluente (P. Oilor 3 mg/l). Pe verti
cală, între 0,30-8 m, cantitatea medie pe orizonturi a siliciului este cu
prinsă între 2,23 mg/I şi 2,56 mg/l. Cantitatea de rezidiu uscat prezintă
variaţii în acelaşi sens, cu cele ale siliciului. Prin P. Bicaz în zona bara
jului se scurge apă din lac cu 2,1 mg Si/l. Scăderea siliciului din această
lună poate f.i i:·usăt pe seama următparelor fenomene : aport de ape sărace
în siliciu, provenite mai ales din izvoare şi topirea zăpezii şi sedimenta
rea accentuată a suspensiilor minerale.
Cantitatea de siliciu din apa Lacului Roşu, în luna aprilie (1 698),
-cînd are loc topirea podului de gheaţă şi a zăpezii de pe versanţi, creşte
uşor la valoarea de 4,76 mg/I .Valorile medii pe staţii sînt apropiate, iar
cele de pe orizonturi smt cuprinse între 4-5,08 mg/ 1 S i , fenomene ce se
datoresc circulaţiei apei din cuveta lacustră.
Prin pîraele afluente, alimentate cu apă de provenienţă nivală, se
varsă în lac apă cu 4 mg Si/l, iar prin P. Bicaz se scurge din lac apă cu
3 mg Si/l, valoare apropiată de cea pentru orizontul de 0,3 m din zona
Debar.caderului central, unde este de 3 mg Si/l.
In luna mai (1968), se menţine aceeaşi valoare medie de siliciu (4,82
mg/l). Pe verticală şi orizontală, siliciu este în continuare repartizat uniform.
De exemplu, la Debarcader central s-a determinat aceeaş·i cantitate de si
liciu pînă la adîncimea de 6 m. Prin afluenţi, pătrunde în lac apă cu 3
mg/I Si, iar prin P. Bicaz se scurge din lac apă cu 2,5 mg Si/l. tot din ori
zonturile superficiaale ale acestuia.
In luna iunie valorile medii ale siliciului scad (3,1 mg/1), iar în apele
af·luente s-a determinat cantitatea de 2,5 mg/l . In următoarea lună, can�\
tatea de siliciu este de 2,9 mg/l, deşi în apa P. Oilor s- a determinat canti
tatea de 8,5 mg/l, fapt care coincide cu frecvente precipitaţii în zona La
cului Roşu. Prin B. Bicaz se pierde din lac apă cu 2,5 mg Si/l.
Compararea cantităţii de siliciu din apa afluenţilor şi emisarului la
cului, indică căile de pătrundere a substanţelor minerale în lac, reţinerea
.acestora prin acţiunea factorilor fizici, chimici şi biologici şi modul de eli
minare a acestora din lac.
La 13 august 1 968, după o perioadă relativ lipsită de ploi, cantitatea
medie de siliciu este în apa lacului de 2,7 mg/l, în apa P. Oilor este de 2,5
mgll şi în apa P. Bicaz este de 0,65 mg/I. I n a treia decadă a lunii august,
·
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peste S mg/L
Din analiza datelor de mai sus, se desprinde faptul că, siliciu este bine
reprezentat cantitativ în apa Lacului Roşu, prezintă variaţii pe staţii şi pe
orizonturi determinate de factori fizici, chimici şi biologici ci, cît �i variaţii
periodice. Dar, aceste variaţii .cantitative ale siliciului sînt mai mici, el
fiind mai uniform repartizat in cadrul lacului. Cantitatea de siliciu din lac
este dependentă în mare măsură de regimul hidrologic şi hidrochimic a
afluenţilor.
CLORUL, sub formă de cloruri, este element component permanent
din apele dulci, din riuri şi lacuri. In apele dulci clorul se găseşte în can
tităţi mici (0-10 mg/1). Cînd depăşeşte .cantitatea de 10 mg/l atunci sînt
indici că apa respectjivă este impurificată [ 1 5] . Dupăi datele autorilor ger
mani, spectrul clorurilor din apele dulci se prezintă în felul următor : ape
oligotrofe 0-1 0 mg/1, ape mezotrofe 10-50 mg/l, ape politrofe 50 - apro
ximativ 250 mg i l [37] .
Clorul, din apa Lacului Roşu, a fost determinat prin metoda Volhard .
Clorurile din apa Lacului Roşu, în perioada iulie 1 967-august 1968
variază ca limite absolute, intre 1,6 mg/1 şi 1 2,6 mg/l, iar mediile probelor
lunare pe lac variază între 3,96 şi 7,46 mg/L
Din aceste date, se desprinde faptul că, spectrul clorurilor din apa La
cului Roşu, este destul de larg, faţă de apă din zona montană şi bogată
în roci calcaroase şi cristaline. Aceste valori ale clorurilor pot fi corelate
cu caracter mezotrof accentuat al lacului [15, 1 8, 1 9] .
Clorurile, prezintă variaţii de la o staţie la alta, dar între limite re
lativ restrînse. Valorile medii pe staţii sînt cuprinse între 4,98 şi 8,26 mg/l
in luna iulie, între 4 şi 5,5 mg/l în luna august 1968, etc.
De asemenea, sînt variaţii ale cantităţii de cloruri, pe verticală, avînd
caracter neregulat, cu tendinţă generală de creştere spre fundul bazinului.
Cantitatea de cloruri se menţine adesea între limite restrinse. De exem
plu, la 1 3 iulie 1967, la Debarcader .central, cantitatea de cloruri variază
înttre 5,5 şi 7,08 mg/l, iar în luna noiembrie 1 967 între 3,2 şi 5,2 mg/l.
Clorurile din apa Lacului Roşu, prezintă variaţii cu caracter periodic.
(fig. 8). Astfel la 13 iulie 1 967, cantitatea medie a clorurilor a fost de 6,68
mg/1, iar cea din P. Oilor este de 5,68 mg/l. La 22 august 1 967, media clo
rurilor este mai mică, de 4,77 mg/l, fapt care arată şi influenţa precipita
ţiilor abundente ce au avut loc în a doua decadă a lunii.
La 1 3 septembrie 1 967, după o vreme frumoasă, .cu foarte puţine pre
cipitaţii şi cînd nivelul lacului a scăzut destul de mult faţă de creştere de
nivel ce a avut loc în luna august, cantitatea de cloruri atinge un maxim
de 7,46 mg, ' 1 .
l n lunile octombrie, noiembrie ş i decembrie 1 967, cantitatea d e clo
ruri din apa Lacului Roşu, scade sub 5, mg/l.
In luna ianuarie 1 968, cantitatea .clorurilor din apa Lacului Roşu,
urcă uşor la 5,78 mg/l, ajungînd în februarie la 6,46 mg/l.
In lunile martie şi aprilie, cantitatea de cloruri din apa acestui lac
scade la 5,2 mg/l, pentru ca în aprilie ( 1968) să scadă şi mai mult, la 3,96

în urma unor precipitaţii abundente, cantitatea de siliciu a crescut mult,
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mgll. Prin rîurile afluente, care trec prin bazine de apă bogate in rezidiu
organic şi prin zone inundabile (P. Oilor), se varsă în lac, apă cu cloruri, a
căror .cantitate se apropie de valoarea medie a lacului, pentru luna res
pectivă. (P. Oilor 4,82 mg/I, P. Suhard 2,4 mg/I). Prin P. Bicaz, se scurge
din lac apă cu 4,17 mg/l Cl.
In următoarele luni din perioada studiată_ se remarcă o uşoară creş
tere a clorurilor din apa lacului : în mai 4,3 1 mg, în iunie 4,63 mg, în iulie
5 mg/1, şi în august 4,44 mg/1. Clorurile se menţin la valori mici, datorită
şi precipitaţiilor abundente din această lună.
In luna august, datorită precipitaţiilor abundente din a doua decadă a
acesteia, clorurile scad sub 4 mg/I. Prin P. Oilor se varsă în lac apă cu o
cantitate de 3 mg/l Cl.
Din toate datele prezentate, pentru perioada studiată se desprinde
faptul că apa Lacului Roşu prezintă o cantitate relativ mare de cloruri,
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faţă, de apele de munte şi lacurile oligotrofe. Aceasta se datoreşte şi sta
diului de evoluţie în care se găseşte lacul, cit şi afluenţilor care trec prin
zone bogate în substanţă organică.
SULFATII, sînt componente chimice, prezenfle în diferite proporţii în
ac�stora este
apele dulci curgătoare şi stătătoare unde cantitatea
relativ mică� de 0-30 mg/l [ 15 ].
Sulfaţii sînt dăunători hidrobionţilor, atunci c'ind apa nu este sufi
cient aprovizionată cu oxigen, cînd sînt variaţii bruşte de temperatură şi
cînd sulfaţii sînt reduşi activ la SH2.
Determinarea sulfaţilor din apa Lacului Roşu, s-a efectuat nefelo
metrie cu clorură de bariu în mediu cu CIH.
Pentru perioada iulie 1 967 - august 1968, limitele absolute de varia
ţie ale sulfaţilor din apa Lacului Roşu, sînt cuprinse între 2,7 şi 1 3,2 mg/1
iar a mediilor din probele lunare sînt cuprinse între 6,5 şi 1 1,21 mg/ 1 .
Toate aceste valori ale sulfaţilor sînt mari faţă d e acele din apele d e munte
şi din lacurile oligotrofe.
In zona Lacului Roşu sînt condiţii favorabile formării sulfaţilor : pă
duri de brad bogate în resturi lemnoase, exploatare forestieră intensă, ba
zine de apă cu mare grad de colmatare minerală şi organică, zone mlăştihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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noase, vegetaţie abundentă şi trunchiuri numeroase de conifere în cuprinsul
lacului.
Dar, in acelaşi timp, se realizează condiţii, care nu ·favorizează acţi�
unea dăunătoare a sulfaţilor asupra hidrobionţilor. Aceste sînt : apă cu un
conţinut ridicat în oxigen, mai ales în orizonturile dintre 0-6 m., aport
contJinuu de ape bogate în oxigen, apa lacului cu caracter psihroterrn, vari
aţii termice între limitele restrînse, procese intense de mineralizare.
Sulfaţii, ca şi altie componente chimice din apa lacului, prezintă variaţii
cantitative pe staţii. De exemplu la 13 iulie 1967, în staţia cu Potamogeton
cantitatea de sulfaţi este de 1 0,25 mg/1 , la Stîncă de 3,32 mgll, iar la De
barcader central, zonă cu cea mai mare adîncime, cantitatea de sulfaţi este
de 9 mg/1 .
Deasemenea sînt variaţii pe verticală. De exemplu, în aceeaşi zi din
iulie 1 967, sulfaţii prezintă variaţii cantitative neregulate, pe verticală cea
mai mare cantitate a acestora, se înregistrează la fundul bazinului, în zona
Debarcaderului central.
Cantitatea de sulfaţi din apa Lacului Roşu, variază cantitativ pe luni,
în felul următor : (Fig. 9).
In luna iulie 1967, proba medie a sulfaţilor pe întreg lac, este de 1 0,83
mg/1, care scade mai pronunţat în luna august (7,25 mgll), menţinindu-se
în jurul valorii de 8 mg/1 în lunile de toamnă.
In continuare, în decembrie (1 967), cantjitatea de sulfaţi din apa La
cului Roşu, este de 6,5 mg/1, creşte în ianuarie (1 968) la 7,61 mgll şi în
luna februarie (1 968)� la 1 0,3 mg/ 1 .
I n martie ( 1968) cantitatea d e sulfaţi creşte d e l a 9,02 mg/1, î n lunile
aprilie şi mai se menţin în jurul valorii .de 1 1 mgll, pentru ca în lunile de
vară cantitatea de sulfaţi să fie de 7,06 mg în iunie, 9,2 mg în iulie.
Prin pîraiele afluente, pă1trunde în Lacul Roşu apă bogată în sulfaţi.
De exemplu, la 13 septembrie 1 968 cantitatea de sulfaţi din P. Oilor a fost
de 8,7 mg/1, iar in apa P. Suhard este de 15 mg/1. In acelaşi timp, prin P.
Bicaz, se scurge din lac apă cu 8, 7 mg S04/1 . In zona Debarcaderului cen
tral, cantitatea de sulfaţi de la 0,30-1 m adîncime este cuprinsă între 12,6
şi 8 mg/ l .
Analiza sulfaţilor din apa Lacului Roşu, arată varlori mari ale acestora
faţă de apele obişnuite din regiunea montană şi din lacurile oligotrofe. Can
titatea şi limitele de variaţie ale acestora, indică existenţa unor factori ca
racteristici lacurilor mezotrofe, care favorizează formarea sulfaţilor. Apele
afluente aduc un aport important de sulfaţi în Lacul Roşu.
REZIDUL USCAT din apă, dă indicaţii valoroase cu privire la gra
dul de încărcare a apei în suspensii organice şi minerale. Permite să se
cunoască mai bine unele fenomene legate de lac cum sînt : relaţiile dintre
lac şi regimul hidrologic al afluenţilor, aportul alohton şi autohton de sub
stanţă uscată, natura modificării unor trăsături hidrofizice ale apei lacului,
stadiul de dezvoltare a lacului, modul de evoluţie şi diferenţierea structu
rilor !imnologice ale acest uia.
Pentru determinarea rezidului uscat din apa Laului Roşu, s-a procedat
la evaporarea apei la 1 05°.
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Limitele absolute de variaţie ale rezidului uscat, reflectă intensitatea
cu care factorii din lac şi din afara acestuia, influenţează trăsăturile hi
drofizice şi hidrochimice ale apei Lacului Roşu. Aceste limite pentru lac,
în perioada iulie 1 967 - august 1968, sînt cuprinse intre 1 2 şi 548 mg/I.
Valorile medii lunare ale cantităţii de rezidiu uscat, sîntj cuprinse intre 1 33
şi 3 1 5 mg/l, ceea ce indică valori ridicate •faţă de apele de mun.te şi din
lacurile oligotrofe.
Variaţiile cantitative pe staţii, ale rezidului uscat, depind de momentul
in care sînt recoltate probele lunare faţă de variaţiile de nivel, de transpa
renţă şi culoare a lacului.
In luna aprilie 1 968, după topirea podului de gheaţă, sint variaţii ale
rezidiului uscat pe staţii astfel : in staţia cu Potamogeton cantitatea rezi
diului uscat este de 322 mg/l, iar la Debarcader central este de 288 mg/l.
In luna mai (1 968), în staţia cu Potamogeton cantitatea de rezidiu uscat a
fost de 268 mg/l, iar la Debarcader central a fost de 282 mg/I.
Variaţiile cantităţii de rezidiu uscat pe verticală, arată un mers nere
gulat, dar cu o tendinţă generală! de creştiere spre fundul lacului. De exem
plu în luna mai, la Debarcader central, variaţiile cantităţii acestei compo-

� , CJ "l t1 , 1= M • tl\ \ 1
�T
w,

•

hg. 9

nente chimice, pentru orizonturile de 0,3 1 , 3 6,8 m., sint următoarele : 233
mg, 214, 255 mg, 264 mg, 448 mg/l . Uneori, se observă o scădere a cantită
ţii de rezidiu uscat spre fundul lacului, ceea ce se realizează adesea ori, de
pildă în staţia cu Potamogeton.
Rezidiul uscat variază cantitativ de la o perioadă la alta, în raport de
regimul hidrologic şi hidrochimic al afluenţilor, de intensitatea şi frecvenţa
apelor dej şiroire de pe versanţi, în raport de stadiul fenologic al bioceno
zelor din lac şi din zonele învecinate ale acestuia. (Fig. 1 0).
In luna septembrie 1967, proba medie lunară de rezidiu uscat a fost
de 1 64 mg/I, care a crescut în lunile octombrie {235 mgll) şi noiembrie
(235 mg/I) şi scade în lunile decembrie 1 967 (186 mg/1) şi în ianuarie 1 968
(199 mg/l). In această lună prin P. Oilor se varsă în lac apă cu 101 mg/1
rezidiu uscat, iar prin piriul Suhard apă cu 1 30 mg/1 . Din lac se scurge
apă cu 1 2 1 mg/1 rezidiu.
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In luna februarie 1968, în condiţiile încălzirii timpului, în repetate
rînduri peste temperatura de o0 şi a sporirii debitului apelor afluente,
creşte cantitatea de rezidiu din apaP. Oilor (256 mg/l) şi a P. Suhard
(378 mg/J). In apa lacului se găseşte în mod corespunzător o cantitate cres
cută de rezidiu (235 mg/l).
In luna martie s-a determinat în apa Lacului Roşu o cantitate scăzută
de rezidiu uscat ( 1 33 mg/l). Prin P. Oilor se varsă în lac apă cu 1 03 mg/l
rezidiu uscat.
In luna aprilie (1 968), după topirea podului de ghiaţă şi a zăpezii din
2ona lacului, în apa acestuia s-a determinat o cantitate crescută de rezidiu
uscat (277 mg/l). ln acelaşi timp se modifică transperanţa şi culoarea apei

o �

� I l _ f_ � I\ M • & A.
Fig. 10

lacului. Prin P. Bicaz se scurge din lac apă cu un conţinut multi mai redus
de rezidiu uscat (156 mg/1), fapt care demonstrează sedimentarea acestuia
în lac.
In următoarea lună ,cantitatea de rezidiu scade uşor la 262 mgll, prin
P. Oilor se varsă în lac apă cu 200 mg rezidiu/I , iar transparenţa şi culoa
rea apei este mult crescută.
In lunile de vară, în condiţii de frecvente şi abundente precipitaţii,
cantitatea de rezidiu uscat se menţine ridicată : iunie 315 mg/1, iulie 259
mg/1 august 282 mg/1. In apele afluente, cantitatea de rezidiu uscat este
de asemenea crescută: în iunie P. Oilor cu 424 mg/l şi P . Suhard cu
3 1 4 mg/I, în luna iulie P. Oilor cu 236 mg/1 şi P. Suhard cu 533 mg/l
iar în august s-a det,erminat 324 mg/I rezidiu în apa P. Oilor şi
328 mgll în P. Suhard. In mod corespunzător şi în apa P. Bicaz, la izvoare,
cantitatea de rezidiu este mai mare : iunie 244 mg/1, iulie 266 mgll, august
282 mg/1.
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Din toate aceste date prezentate rezultă că în apa Lacului Roşu, pen
tru perioada studiată, cantitatea de rezidiu uscat este destul de mare, pre
zintă variaţii pe staţii, pe verticală şi în timp şi depinde de factori endo
geni (vegetaţia, scurgerile din lac etc.) şi de factori exogeni, din care rol
important 11 au apele afluente şi cele de şiroire de pe versanţi.
CONCLUZII
- Studiul chimismului Lacului Roşu prezintă importanţă pentru carac
terizarea acestuia ca ecosistem natural şi pentru înţelegerea modului de
oganizare şi funcţionare a biocenozei din acest lac.
Analiza unor componente chimice din Lacul Roşu, cum sînt calciu, mag
neziu, fierul, siliciu, rezidiu uscat, clorul şi sulfaţii ţinîndu-s� seama şi de
componente chimice (oxigenul, substanţă organică, substanţe minerale cu
azot, fosfaţi etc.) este importantă pentru înţelegerea trăsăturilor specifice
lacului, stadiul şi căile de evoluţie ale acestuia, natura factorilor ce influ
enţează viaţa din Lacul Roşu.
- CLORUL din apa Lacului Roşu, prezent sub formă de săruri se gă
seşte într-o cantitate mare faţă de apele de munte şi lacurile oligotrofe,
fapt care indică un anumit grad de eutroofizare a acestuia. Prezintă variaţii
cantitative pe staţii, pe orizonturi şi în timp, datorită influenţii factorilor
din interiorul lacului, şi din afara acestuia, din care prezintă deosebită
importanţă regimului hidrologic al afluenţilor.
-SULFAŢII, din apa Lacului Roşu, se găsesc în cantitărţi destul de
mari faţă de cei din apele din zonele montane şi din lacurile oligotrofe.
Limitele de variaţie absolu�,e ale acestora, sînt cupr�nse între 2,7-1 3,2 mg/1,
fapt care indică existenţa în acest lac a unor factori caracteristici pentru
apele mezotrofe, ce favorizează formarea sulfaţilor.
In zona Lacului Roşu şi în interiorul său, sint condiţii favorabile for
mării sulfaţilor, dar în acelaşi timp şi condiţii care împiedică acţiunea
dăunătoare a acestora asupra hidrobionţilor şi 1n special asupra faunei pis
cicole. Un rol deosebit de important în determinarea cantităţii şi repartiţiei
sulfaţilor în Lacul Roşu, îl au apele afluente.
- REZIDIU USCAT, ca şi în cazul altpr componente chimice anali
zate, prezintă variaţii pe staţii, pe verticală şi în timp, şi, pentru perioada
analizată variază intre limite absolute largi, de 1 2-548 mg/l.
Cunoaşterea cantităţii de rezidiu uscat din apa afluenţilor, din lac şi
din emisarul acestuia, ajută la înţelegerea naturii raporturilor dintre lac
şi reţeau a hidrografică, gradul de dependenţă a trăsăturilor hidrofizice şi
hidrochimice ale lacului faţă. de factorii interni şi din afara lui, studiul şi
sensul de evoluţie a Lacului Roşu, etc.
In apa Lacului Roşu, calciu, în perioada analizată variază intre 25, 1 şi63, 7
mgll , indicind valori mari faţă de apele cu caracter oligotrof în privinţa
acestui element. Prezintă variaţii pe staţii, pe verticală şi în timp, datorită
factorilor interni (caracterul mezotrof al lacului macrofitele, valoarea in
dicilor fiziografiei şi morfometrici etc.) şi factorilor din afara sa, cum sint :
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regimul de precipitaţii, intensitatea proceselor erozive, regimul hidrologic
al afluenţilor, natura petrografică a regiunei.
Datorită carbonaţilor şi bicarbonaţilor de calciu, pH apei Lacului Roşu
se menţine la valori constante, apropiat de cel caracteristic apelor de
munte.
- MAGNEZIU, cantitat)iv este bine reprezentat în apa Lacului Roşu,
limitele absolute fiind cuprinse 'Între 6,5 mg/l-29,9 mg/l, indicînd valori
mari faţă de apele cu caracter oligotrof cu privire la acest element. Varia
ţiile cantitative ale magneziului pe staţii, pe verticală şi în timp, reflectă
influenţa în general, a aceloraşi factori ca şi la calciu.
- FIERUL, din apa Lacului Ro�u, �ste prezent şi el în cantităţi mari,
limitele de variaţie (în valori absolute), pentru perioada analizată, sînt cu
prinse între 0,2 şi 8, 5 mg/l, situînd Lacul Roşu, în privinţa aces tui element,
la limita dintre lacurile mezotrofe şi politrofe. Existenţa unei cantităţi mari
de substanţă organică în apa Lacului Roşu, determină ca limitele de rezis
tenţă ale hidrobionţilor faţă de fierul din apă, să se deplaseze spre valori
mai superioare.
Factorii care determină cantitatea şi dinamica fierului din apa Lacului
Ro�:u sînt natura exogenăJ {petrogrifici, erozivi, apele afluente şi de şiroire
etc.) şi endogeni.
- SILICIU, este mai uniform repart)izat pe staţii şi pe verticală în apa
Lacului Roşu, decît alte componente chimice analizate. Limitele absolute
de 0,5 şi 20 mg Si/l, situează Lacul Roşu, în privinţa acestui element, la
limita dintre lacurile mezotrofe şi politrofe.
Datorită faptului că siliciu este repartizat mai uniform în cadrul la
cului, acesta reflectă mai evident, natura relaţiilor dintre regimul hidrolo
gic şi hidrochimic al afluenţilor şi Lacul Roşu, evoluţia trăsăturilor hidro
fizice şi hidrochimice ale lacului şi gradul de dependenţă a lacului faţă
de factorii mediului geografic.
- Prin. analiza acestor componente chimice din apa Lacului Roşu, din
afluenţi şi emisar se pot preciza următoarele :
a) Lacul Roşu, sub aspectul compoziţiei chimice a apei, prezintă tră
sături caracteristice apelor mezotrofe în raport cu componentele chimice
analizate.
b) Procesele hidrochimice din apa Lacului Roşu, prezintă un mare
grad de depenedenţă şi de condiţiile complexului geografic local şi de struc
tura petrogrifică regională.
c) Variaţia cantităţii componentelor chimice din apa Lacului Roşu, şi
dinamica acestora în timp, sînt ·rezultatul, în mare parte, a raporturilor ce
se stabilesc între regimul hidrologic şi hidrochimic a afluenţilor cu lacul,
favorizate în mod deosebit de valorile mici ale indicilor fiziografiei şi mor
fometrici a acestuia.
d) Comparînd cantitatea componentelor chimice din apa afluenţilor, a
lacului şi a emisarului, se relevă modul de circulaţie a apei de la intrare
la ieşire din lac, caracterul semireofil, cel puţin a zonelor din spre supra
faţa lacului, şi caracterul de lac de pasaj, pentru apele din bazinul hidro
grafic din care se alimentează P. Bicaz la izvoare.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

SERGIU CARAUŞU, VASILE GHENCIU, I . TIMOFTE

316

e) Totuşi, Lacul Roşu, datorită organizării şi modului de funcţionare
a diferitelor s�e componente, imprimă un anumit sens de desfăşurare pro
ceselor hidrochimice, influenţează cantitatea şi dinamica elementelor chi
mice şi prezintă trăsături specifice faţă de mediile reofile şi faţă de apel<:!
oligotrofe.
CERTAINES RELATIONS CONCERNANT LE CHIMISME DE L'EAU
DE LACUL ROŞU DANS LA PERIODE JULLIE 1967-AOOT 1968
Resume

Les auteurs soulignent l'importance des recherches de chimie pour caracteriser
le lac dennomme Lacul Roşu, situe dans Ies Carpates Orient.ales. comme ecosysteme.
Ils indiquent Ies limites des variations, les variations quantitatives d'une station
ă l'autre sur la verticale et la dynarnique dans le temps des compo!lant chimiques
suivants de l'eau du lac : calcium, magnesium fer, sylicium chlorures sulphures et
residu sec.
L'analyse des composants chimîques mentionnes de l'eau du lac, de.s affluents et
de remissaire, met en evidence le caractere generalement mesotrophe du lac et le
fai t que Ies processus hydrochimiques de ce lac sont essentiellement determinees par
le.s conditions du complexe geographique local et de la structure! petrographique
regionale.
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UNELE P"OBLEME PRIVIND
ACTIVITATEA MUZEELOR DE ŞTIINŢE NATURALE
MARIA IACOB

Muzeele constituie un sistem de instituţii care îndeplinesc un dublu
rol : de cercetare şi instructiv-educativ. Unitatjea şi interdependenţa a
cestor două laturi caracterizează întreaga activit)3.te a acestui gen de in
stituţii cultural-ştiinţifice.
Specificul muzeelor, sensul existenţei lor, constfă în cercetarea ştiin
ţific-organizată, în păstrarea şi expunerea obiectelor de muzeu, precum
şi în desfăşurarea unei activităţi largi şi sistematice de educare şi instru
ire a maselor, de popularizare a ştiinţei prin mijloacele specific muzeale
de care dispun.
Sect10r important al reţelei de muzee din ţara noastră, muzeele de
ştiinţe naturale reprezintă unul din cele mai eficace mijloace de propagare
a cunoştinţelor ştiinţifice, ele avînd prin excelenţii un rol deosebit în in
struirea maselor, în formarea unei concepţii materialiste despre natură.
Fără îndoială că pentru specialişti, pentru cei ce infjreprind lucrări de
cercetare ştiinţifică a naturii, muzeul reprezintă o sursă importantă de do
cumentare. prin conservarea şi expunerea izvorului direct, autentic.
Pentru a răspunde cu maximum de eficienţă sarcinilor amintite mai
sus, specialiştii din muzeele de ştiinţe naturale trebuie săJ aibă în vedere
principalele funcţii precum şi cele mai importante principii ce trebuie să
stea la baza activităţii acestui gen de unităţi muzeale.
Ca funcţii de bază amintim :
1. Funcţia de centru de cercetatre ştiinţifică. în primul r'ind este ne
cesară organizarea unei munci temeinice de cercetare ştiinţifică, o per
manentă preocupare pentru crearea unui patrimoniu valoros în furu:ţie
b ine.i"nţeles de profilul muzeului, de specificul său, de tematica, de pro
blemele lui prezente şi de perspectivă. Trebuie să se înţeleagă odatăJ pentru
totdeauna că la baza întregii activităţi muzeale stă munca de cercetare
ştiinţifică. Nici o expoziţie de bază bine organizată, nici o formă de act,\
vitate cultural-educativă1, nu se pot organiza fără o serioasă muncă de
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studiu, documentare şi cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică este o
cerinţă obiectivă, imperioasă, permanentă, absolut obligatorie, care asigură
muzeale. Ea nu
conţinut ştiin'!lific corespunzător tuturor manifestărilor
·este o sarcină ocazională, o dorinţă subiectivă, ci o problemă de
viaţă, pentru munca muzeelor, ea reprezintă esenţa, seva tuturor mijloa
celor de activitate.
Ceea ce dă conţinut, întregii munci muzeale şi costituie cri
ieriul de apreciere a muzeului este patrimoniul său. Valoar':!a şi bogăţia
patrimoniului unei instituţii muzeale nu numai că este condiţia aprecierii
ei, dar asigură totodată conţinut ştiinţific muncii cultural-educative, îi
conferă acesteia ţinuta corespunzărtoare. Crearea, dezvoltarea şi îmbogă
ţirea patrimoniului unui muzeu este prima şi cea mai importantă sarcină
a specialiştilor din aceste instituţii, baza întregii activităţi muzeale. Căile
de formare a colecţiilor sînt în general cunoscute : colectare, achiziţii, do
naţii, schimburi. In domeniul ştiinţelor naturale principalul mijloc de al
cătuire a patrimoniului rămîne colectarea din teren bazată pe criterii ştiin
ţifice bine determinate, dinainte stabilite.
Dar activitatoea de creere a acestui patrimoniu nu trebuie să fie o
muncă întîmplătoare sau o sarcină de conjunctură!, ci ea trebuie să se des
făşoare permanent, ştiinţific, planificat în prezent şi în perspectivă. La
baza activităţii de creare şi dezvoltare a colecţiilor muzeale trebuie să
stea o concepţie ştiinţifică. De aceea, atit pentru alcătuirea unui patrimo
niu valoros cît şi pentru desfăşurarea unei munci cultural-ştiinţifice co
respunzătoare trebuie ca specialiştii din muzeele de ştiinţe naturale să
desfăşoare o intensă muncă de cercetare ştiinţifică, muncă ce începe cu
colectarea, achiziţionarea şi conservarea materialului biologic, întocmirea
fişei ştiinţifice de obiect şi se termină cu alcătuirea de lucrări ştiinţifice :
cataloage, referate, comunicări, monograf.ii, studii, et�.
Intelegerea exactă a noţiunii de cercetare ştiinţifică muzeală, sau mai
bine zis de cercetare ştiinţifică! efectuată de specialiştii din muzee, este
de mare ajutor atît pentru aceştia cit şi pentru cei chemaţi să aprecieze
activitatea lor.
Există uneori tendinţa de a se considera că munca de colectare de
material biolo�ic. de întocmire a evidenţei ştiinţifice a colecţiilor, de alcă
tuire de cataloage ştiinţifice pe colecţii nu ar fi o activitate ştiinţifică. O
asemenea concepţie credem că nu este justă. Considerăm că activitatea de
cercetare ştiinţifică a muzeografului începe aici, şi că cele arătate mai sus
sînt o efapă1, primă, e drept, dar nu cea mai puţin importantă, ba putem
spune chiar absolut necesară şi obligatorie. O asemenea concepţie, de
-subapreciere a acestei etape iniţiale în cercetarea muzeală, duce la situa
ţii paradoxale, de natură să îngrijoreze chiar, la necunoa�„terea patrimo
niului, a valorii sale.
Etapa următoare .de întocmire de referate, studii, comunicări, lucrări
monografice este desigur superioară şi necesară. Exagerarea sau acordarea
atenţiei sporite numai uneia sau alteia din cele două stadii 'în cercetarea
·ştiinţifică nu poate decît să dea naştere la confuzii ce poti deruta pe spe
<Cialişti. tn existenţa unei instituţii muzeale trebuie găsit un echilibru între
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

UNELE PROBLEME PRIVIND ACTIVITATEA MUZEELOR

32 1

cele două etape, strî-ns legate între ele, care 1jrebuie să se desfăşoare para
lel în momentul in care s-au pus bazele patrimoniului muzeului. In pe
rioada de început , de tinerete a unei asemenea insti tuţii, poate că primei
etape trebuie să i se acorde o mai mare atenţie pentru ca ulterior ele să se
desfăşoare concomitient şi să fie pe acelaşi plan;
Opinia potrivit căreia munca de colectare şi achiziţionare, de dez
voltare a colecţiilor încetează odată cu organizarea expoziţiei de bazăl este
total greşită, deoarece noi vedem instituţiile muzeale ca organisme vii, în
cont inuă îmbogăţire şi perfecţionare (patrimoniu, expoziţi i de bazăi, activi
t ate cultural-educativă) .. Actfi.vitatea de cercetare trebuie să devină mai
profundă şi mai amplă, iar colecţiile trebuie să crească permanent diversi
ficindu-se pe măsura maturizării instituţiei muzeale.
Legat de aceast ă sarcină se ridică problema specializării muzeografu
lui, specializare care trebuie înţeleasă în sensul mai larg al acestui cuvînt,
cel puţin în aceastiă etapă,cînd nu este posibilă existenţa la fiecare muzeu
de ştiinţe naturale a unui mare număr de specialişti, din toate domeniile,
şi cînd mai este încăl foarte mult de făcut pe linia creşterii patrimoniului
fiecărui muzeu, patrimoniu ce constituie par1je integrantă a patrimoniului
naţional .
Atît orientarea activităţii de cercetare cît şi specializarea muzeogra
fului trebuie să aibă în vedere profilul muzeului, problemele ce-i stau în
faţă în prezent şi în viitor. Nu sintiem împotriva cultivării unor pasiuni
personale, dar nici nu putem subordona interesele particulare, individuale,
celor ale instituţiei muzeale şi nici nu sîntem pentru desfăşurarea unei
activităţi de cercetare „in sine" pentru o cercetare sterilă, lipsită de scopuri
practice precise. Multiplele sarcini ce stau în faţa acestui gen de instituţii
muzeale privind instruirea şi educarea publicului cer o activitate de cer
cetare permanentă, o informare şi o documentare de ultimă oră, o temei
nică cunoaşt.ere a regiunii naturale pe care muzeul o are în studiu.
2. Funcp:a cultural-educativă, strîns legată de prima.
3. Funcţia instJructiv-didactică. Muzeul de ştiinţe naturale, în speţă,
trebuie să răspundă unor sarcini precise de ordin ştiinţifico-didactic. Şco
lile de toate gradele şi chiar învăţămintul superior tirebuie să găsească! în
muzee o serie de mijloace (şi ne referim îndeosebi la materialul biologic)
pentru completarea volumului de cunoştinţe ştiinţifice al tineretrulu; . Un
rol important în exercitarea acestei funcţii îl are stabilirea unei legături
organizate, permanentie şi sistematice cu şcoala şi instituţiile de învăţămînt
superior.
4. Funcţia de recreaţie-odihnă, de educaţie estetică şi patriotică. Ea
este strîns legată de primele două şi este în raport direct cu problemele de
prezentare muzeală, de valorificare cu pricepere, discernărnînt şi simţ
artistic a patrimoniului muzeal.
5 . Funcţia de focar de popularizare atît a cunoş1jinţelor ştiinţifice, a
frumuseţilor şi bogăţiilor naturale cît şi a realizărilor instituţiei muzeale.
Mijloacele şi formele de popularizare sint multiple şi nu ne propunem a
discuta despre ele.
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Interdependenţa acestor funcţii este indiscutabilă şi separarea lor este
desigur întrucitiva artificială, dar făcută din dorinţa de a sublinia princi
palele cerinţe ale activităţii muzeale.
Competenţa ştiinţifică, pasiunea, fantezia şi bunul gust al muzeogra
filor ca şi existenţa unui minim de condiţii materiale pot asigura îndepli
nirea cu maximum de succes a tuturor funcţiilor amintite mai sus, fiecare
avîndu-şi rolul, valoarea sa, toafje fiind într-o strînsă corelaţie ş i asigurînd
în ultimă instanţă! definirea muzeului de ştiinţe naturale ca o instituţie
cu rol precis, bine conturat, aportul acestui gen de unitate muzeală la formarea personalităţii umane.
In ceea ce priveşte principiile de care trebuie să se ţină seama în or
ganizarea muzeelor de ştiiinţe naturale enunţăm cîteva din cele mai im
portante :
1 . Principiul tematic este unul din cele mai însemnate principii care
trebuie să stea la temelia organizării sau reorganizării fiecărei expoziţii
de bază şi chiar a expoziţiilor temporare sau volante-itinerante. Orice mu
zeu, orice expoziţie, trebuie să aibă· la bază un fir conducător, o idee călă
uzitoare, generală, pe care s-o realizeze prin mijloacele sale proprii, la un
nivel cit mai ridicat. Nu insistăm aici asupra acestui principiu deoarece
ne propunem să ne referim l a el mai departe, mai ales la problemele pri
vind întocmirea tematicii de muzeu.
2. Principiul specificităţii este strîns legat de primul şi ambele îi conferă
expoziţiei individualitate, originalitat)e, personalitate. Respectarea lui duce
la evitarea şablonizării, stereotipizării şi face din fiecare muzeu o unitate
aparte, cu probleme ce nu pot fi întîlnite în alte unităţi muzeale, deoarece
fiecare urmează să redea ceea ce este specific zonei sau t�mei pe care îşi
propune s-o reprezinte în expoziţie. Şi aceasta este posibil deoarece na
tura patriei noastre este deosebit de frumoasă şi variată!, iar problemele
legate de explicarea unor fenomene naturale sau legi biologice sînt mul
tiple.
3. Prin,cipiul unităţii dintre conţinut şi formă. Respectarea lui est1e
importantă şi constă1 în realizarea unităţii indisolubile dintre ideile ştiin
ţifice-tematice şi prezentare, concretizarea lor muzeografică. Orice exage
rări, stridenţe, lux, fast inutil în prezentarea tehnic-muzeală nu pot fi
decît în dauna scopului principal urmărit - insbruirea şi educarea maselnr.
Acestea nu fac decît să eclipseze obiectul original, muzeal, să-i scadă1 va
loarea, fie chiar numai aparent. De aceea colaborarea strînsă muzeograf
arhitect este absolut necesară şi ea constituie condiţia indispensabilă a
respectării principiului amintit.
Aplicarea cu consecvenţă a principiilor de care am vorbit ca şi înde
plinirea funcţiilor principale ale muzeelor de ştiinţele naturale sînt de
natură să contureze mai precis sarcinile ce revin acestor instituţii, să spo
rească eficienţa lor, să le transforme în unităţi cu un binemeritat pre�tigiu
cultural-ştiinţific, verigi importante în activitatea de propagandă ştiinţi
fică, de instruire şi educare a marelui public.
Pe măsura înjghebării colecţiilor, creşterii şi dezvoltăJrii lor, se ridică
însă problema valorificării acestora prin mijloace şi forme de activitate
·
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specific muzeale. Cea mai importantă formă de activitate muzeală este expo 
ziţia, fie că este vorba d e expoziţia d eoază, fie c ă este vorba d e expoziţia tem
porară. Şi ca o paranteză, am opina pentru ca termenul de expoziţie per
manentiă să fie înlocuit definitiv cu cel de expoziţie de bază. Credem că
este mai corect, avînd în vedere concepţia actuală despre muzeu ca o in
stituţie vie, în continuă înnoire.
Orice expoziţie muzeală, aşa cum am arătat şi mai înainte, trebuie
să aibă la baza un fir conducător, logic, o tematică bine conturată.
Problema alcătuirii tematicii expoziţiei muze ale este un.a din cele mai
importante ce stau în faţa specialiştilor din muzee.
Alcătuirea tematicii unei expoziţii este o muncă complexă, de durată,
care cere studii, documentare şi cercetări serioase. Cîtieva cuvinte despre
rolul muzeografului în întocmirea tematicii şi mai ales în transpunerea ei
în viaţă ,în organizarea propriu-zis a expoziţiei de muzeu sînt cu am, mai
necesare cu cît există. uneori tendinţa de a subordona rolul şi sarcinile mu
zeogr!liului, ex�;.:neril n:uz(·ale aşa zise , ,mod.erne", fâcrncl Lin'.?le concesii
de dragul unei asemenea prezentări.

Nu tr':!buie uitat că o expozHie, fie ea de bază sau temporară, este re
zultatul unui lung proces de gîndire, de cercetare şi studiu în care muzeo
grafu l şi-a spus ultimul cuvint, fără a neglija bineînţeles colaborarea şi
sprijinul unor oameni de ştiinţă, arhitecţi, graficieni, artişti plastici, etc.
In aceast)ă. colaborare, factorul hotărîtor, factorul activ şi răspunzător de
conţinutul ştiinţific şi de prezentarea muzeală rămîne în ultimă! instanţă
muzeograful, specialistul de muzeu.
Succesul unei expoziţii muzeale depinde atît de calitatea şi origina
litatea pieselor pe care le expunem, şi în acest caz rolul şi contribuţia
preparatJJ rului este covîrştioare, cit şi de bogăţia şi varietatea ideilor te
matice abordate.
De aceea, o altă problemă care se ridică şi care este de fapt cheia suc
cesului unei expoziţii de ştiinţe naturale este aceea a raporturi/or ce se
.stabilesc intre preparatori �; muzeografi, precum şi problema pregătirii pro
fesionale a preparatorului. Inţelegerea corectjă a acestor raporturi, precum
.şi a profilului de specialitate al preparatorului, colaborarea
fructuoasă
dintre aceşti doi specialişti de muzeu nu face decît să se oglindească pozitiv
în realizarea expoziţiei muz�ale. Este desigur o problemăJ care se cere
poate discutată cu. un alt prilej şi care merită toată atenţia.
Pornind de la ideia, că muzeul de ştiinţe naturale are sarcina să pre
zinte probleme şi nu obiectie izolate, muzeognrful trebuie să rezolve o serie
reorganizarea
de sarcini privind întocmirea tematicii,
organizarea sau
unei expoziţii. El trebuie să selecţioneze acele fenomene, aspecte şi date
esenţiale din ştiinţă (pornind de la materialul original de care dispune)
care să dea vizitatorului ideia clară de evoluţie, să-l facă să înţeleagă că
-exist)ă. o strinsă interdependenţă între organism şi mediu, să-l facă să în
ţeleagă, să cunoască şi săi observe fenomene şi legi naturale, fenomene
biologice din viaţa plantelor şi animalelor pe care singur nu le poate sesi
za. Scoţînd în evidenţă evoluţii logice, dezvăluind pe cit posibil „secrete
ale naturii" , vizitatorul singur poate deduce legitatea dezvoltării, a evoluhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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ţiei, poat� să cunoască mai bine natura, s-o iubească şi s-o ocrotească.
Ne vom opri îndeosebi asupra problemei alcăltuirii planului tematic
al expoziţiei de bază, ale cărui principale trăsături caracteristice sînt în
mare măsură valabile şi pentru tematica unei expoziţii temporare.
Planul tematic al expozip�e i de bază are la temelia sa ideia profilului
exact al muzeului ,profil dinainte stabilit de la caz la caz, în funcţie de
colecţii, specialişti, spaţiu şi zona în care se află situată instituţia respec
tivă. Profilul se hotărăşte de forul de îndrumare centiral cu consultarea
specialiştilor muzeului. In acest mod se asigurăJ o reţea de muzee echili
brată atît din punct de vedere numeric cît şi din punct de vedere al con
ţinutului, al problematicii, evitindu-se tptodată improvizaţiile şi „inspira
ţiile de moment" uneori neîntemeiate, nefondate, „bune intenţii" nebazate
pe cunoaşterea exactă a ceea ce trebuie să fie o instituţie muzeală. Sim
plele „dorinţe subiective" , fără asigurarea unui minim de condiţii matie
riale nu sînt de natură să facă vreun serviciu cauzei muzeale.
Munca pentru întocmirea tematicii muzeului de ştiinţe naturale şi or
ganizarea expoziţiei de bază se desfăşoară în mai multe �tape :
a. etapa premergătpare întocmirii tematicii expoziţiei de bază în care
se face :
- o intensă muncă de colectare de material biologic din zona ce ur
mează a •fi prezentată în muzeu ;
- se întocmeşte o serioasă documentare din teren (studii, observaţ�
fotografii, etc.) ;
- se studiază literafjll ra de specialitate referitoare la zona biogeogra
fică respectivă ;
- se selectează cu competenţă! şi discernămînt biotopurile cele mai
specifice şi mai reprezentative ca şi materialul biologic caracteristic zonei ;
- se studiază cu atenţie experienţele pozitive din· ţară şi de pesf)e
hotare pe linia organizării de expoziţii muzeale, preluînd în mod creator
tot ceea ce poate ajuta unei prezentări muzeale corespunzătoare, avînd în
vedere că realizarea unei expoziţii este în egală măsură ştiinţă şi artă.
b. etapa de alcătiuire a tematicii expoziţiei de bazăJ, etapă în care se
lucrează astfel :
- se întocmeşte o schiţă de idei tematice cu consultarea unui larg
colectiv de specialişti şi pentru care se va obţine apoi aprobarea forurilor
superioare şi în ultimă, imstanţă a C.S.C.A. - Direcţia muzeelor ;
- se trece apoi l a detalierea acestor idei tematice, întpcrnindu-se te
matica definitivă cu toată documentaţia necesară (liste de specii, texte,
schiţe, grafice, hărţi, fotografii, etc.). Trebuie avut în vedere, totdeauna
fapflUI că exponatele originale trebuie să domine, materialul complimentar
(texte, grafice, mulaje, machete, fotografii, schiţe etc.) av'Înd doar rolul
de a completa ideia prezentată prin materialul original.
Locul şi rolul materialului complimentar trebuie stabilit de muzeo
graf, astfel incit săJ exist e un echilibru, accentul căzînd fără îndoială pe
punerea în evidenţă a obiectului de muzeu.
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c. etapa de întocmire a p:oiectului de organizare a expoziţiei în care
trebuie realizată o colaborare permanentă între arhitectul proiectant şi
muzeograf şi în care se cer respectate următoarele cerinţ� avînd în ve
dere planul tematic al expoziţiei :
- ideile ştiinţifice tematice să nu fie subordonate mijloacelor teh
nice de prezentare muzeală, ci dimpotrivă ;
- să �e urmărească cu consecvenţă realizarea sobrietăţii ştiinţifice
a unei asemenea expoziţii ca şi
- traducerea în practJicăJ a principiului unităţii dintre conţinut şi
formă ;
- mijloacele şi formele de prezentare muzeală, mobilierul, grafica
şi întregul material complimentar trebuie să servească obiectul de muzeu,
să ajute la punerea lui în valoare, la evidenţierea lui, la conservarea aces
tuia în condiţii corespunzătoare ;
- realizarea varietăţii în stilul prezentării, în tratarea şi rezolvarea
unor probleme, fără a face concesii de ordin estietic sau sobrietăţii în ex
punere ;
- muzeograful şi arhitectul trebuie să manifeste mai multăl îndrăz
neală în -expunerea muzeală, experimentînd uneori forme de prezentare
care nu au fost pină în prezent cunoscutie ; aceasta nu va face decît să
ducă la ieşirea din şablon. Se cer intreprinse experimente mai curajoase,
dar spunem experimente, nu muzee experimentale ;
- evitarea unor soluţii tip şi adoptarea unor forme şi mijloace de
prezentare cît mai adecvate tiemelor şi obiectelor muzeale.
d. efjapa de organizare propriu-zisă a expoziţiei de bază, de transpu
nere în viaţă a tematicii pe baza proiectului întocmit de arhitect în urma
consultării specialistului de muzeu. Citeva condiţii trebuie avute în ve
dere şi în această etapă, şi anume :
- respect}area cu fidelitat e atît a planului tematic cît şi a proiectu
lui de organizare întocmit de arhitect ;
- respectarea unor cerinţe de ordin estetic ;
- respectarea cu exigenţă a tuturor principiilor muzeografice amintite mai înainte.
Problemele care se ridică în legătură cu alcătuirea planului tiematic
derivă din situaţia concretă în care se află muzeul respectiv mai ales din
punct de vedere al colecţiilor. In acest sens, o analiză atentă a reţelei
muzeelor de ştiinţe naturale din întreaga ţară ne prezintă aceste instdtu
ţii grupate în citeva categorii :
1 . muzee cu colecţii bogate din toate domeniile ştiinţelor naturii sau
din principalele domenii ale acestor ştdinţe, dar care nu sînt bine organi
zate, sau nu au încă expoziţie de bazăi ;
2. muzee cu colecţii slabe, nereprezentative pentru zona respectivă,
dar în curs de alcătuire a acestora ; slab organizate sau fără expoziţie
de bază ;
3. muzee cu colecţii relativ suficiente pe baza cărora s-a putut trece
la organizarea expoziţiei de bază deci muzee cu tiematica deja aprobată
şi în curs de organizare ;
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4. muzee bine organizate, reorganizate în ultima vreme şi pentru
care deocamdată nu se ridică problema întocmirii unei tematici ci doar
problema creşterii în continuare a colecţiilor.
Nu ne vom referi la ultimele două categorii de muzee, ci vom în
cerca să enunţăm care sînt sarcinile ce revin primelor două categorii de
muzee pe linia întpcmirii tematicii expoziţiei de bază. Şi aceasta pentru
că în funcţie de stadiul lor de dezvoltare, de condiţiile concrete în care
fiinţează fiecare instituţie muzeală sarcinile lor diferă mai ales pentru
prima etapă, premergătoare întocmirii tematicii propriu-zise.
Pentru muzeele cu colecţii bogate, deja formate, în plin proces d e
dezvoltiare şi care a u specialişti din principalele domenii ale ştiinţelor na
turii se pune în primul r'ind problema valorificării celor mai importante
colecţii ale muzeului.
Pentru această categorie de muzee sarcina alcătuirii tematicii pare
să fie ceva mai uşoară întrucît prima etapăi despre care am amintit) mai
sus pare rezolvată, presupunînd că există o serioasă documentare, studii
şi observaţii din zona respectivă. Dar şi în acest caz, pentru această pri
mă, etapă trebuie rezolvate cîteva probleme :
- o informare ştiinţifică şi documentare de teren de ultimă oră� o
actualizare a informaţiei şi observaţiilor, eventual o completare a docu
mentaţiei ştinţifice existente.
- o selectare riguros şt)i.inţifică a materialului biologic, cel mai speci
fic zonei.
Celelalte etape sînt parcurse aşa cum au fost descrise mai sus.
Cea de-a doua categorie cuprinde majoritatea muzeelor de ştiinţe
naturale, ştiut fiind că cele mai multe din aces�e instituţii au fost create
în ultimii 20 de ani, unele din ele neavînd totdeauna cele mai bune con
diţii de dezvoltare, lipsite între altele, de preparatori-taxidermişti, specia
lişti al căror rol în această primă etapă, în deos�bi, este covîrşitor.
In acest caz, activitatea depusă în prima etapă are rolul important,
celelalte etape desfăşurîndu-se ca pentru oricare alt muzeu.
Instituţiile muzeale din această grupăJ 1/rebuie să rezolve în prima
etapă toate sarcinile amintite, specifice acesteia.
Trebuie să arătăm însă că pentru rezolvarea cu succes şi în c'it mai
scurt t)imp a tuturor problemelor este necesar în cazul instituţiilor din
această categorie foarte mult discernămînt, o selecţie riguroasă a tot c e
este reprezentativ pentru regiune, atît d in pune� de vedere al biotopului,
c'it şi din pllil1ct de vedere al pieselor de muzeu specifice acestuia. In
acest caz se cer a fi cercetate, studiate şi făcute colectătri de material bio
logic, pentru început, pînă la organizarea expoziţiei de bază, doar din bio
topurile ce urmează să fie prezentate în expoziţie. Numai ulterior, după
ce a fost deschisă expoziţia de bază, personalul de specialitate al muzeu
lui va trece la studierea aprofundată şi multilaterală a zonei în totalita
tea ei, la efectuarea unor cercetări complexe menite să ducă atît] la cu
noaşterea completă a acesteia cît şi Ia creşterea colecţiilor muzeale în
scopul reîmprospătării expoziţiei de bază şi desfăşurării unei activităţi
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culf]Ural-educative pe baze ştiinţifice, interesantă ş.i eficientă în acelaşi
timp.
In cazul acestor muzee după fixarea profilului lor, şi după o cu
noaştere generală a teritoriului se poate face o schiţă/ de idei tematice
pe baza căreia să se treacă apoi la cercetare-studiu şi colectare din teren.
Se poate economisi astfel timp şi energie, canalizînd toate eforturile doa:c
în direcţia cerută de realizarea ideilor propuse a fi abordate în expoziţie.
Se pune desigur problema, în. principiu, ce trebuie să· prezinte în ex
poziţia sa un muzeu de ştJ:inţe naturale. Răspunsul pare a fi dat de multă
vreme : să prezinte din toate punctele de vedere natura, frumuseţile şi
bogăţiile naturale ale unei anumit� zone biogeografice, în primul rînd,
sarcină am putea spune obligatorie pentru fiecare muzeu de acest gen.
Dar muzeul de ştiinţe naturale, ştiut fiind căi el trebuie să prezinte, să
explice legi şi fenomene naturale şi să formeze o concepţie ştiinţifică-ma
terialistiă despre natură, trebuie să răspundă acestor probleme, pornind
totuşi de la obiectul original, autentic. De aceea, în momentul în care se
pune problema organizării aşa zisului muzeu cu circuit complet (cosmogo
nie, evoluţionism, bogăţii naturale, transformarea şi ocrotirea naturii),
care este un circuit) ideal, nu putem să trecem la organizarea lui decît în
măsura în care dispunem de materialul original necesar, de piese muzeale
autentice.
De aceea, considerăm că organizarea secţiilor de cosmogonie şi evo
luţionism şi-o poate permite doar un muzeu cu colecţii bogate din aceste
domenii . Departe de noi ideea că asemenea probleme nu trebuie să stea în
atenţia specialiştilor din muzee. Pe măsura intreprinderii unor cerceti'iri în
aceste domenii şi creerii de colecţii pentru temele ce le includ, materialele
respective pot constitui conţinutul unor expoziţii temporare pe unele pro
bleme de cosmogonie sau evoluţionism.
De asemenea, pentru secţia de transformarea naturii problema se
pune întrucîtva asemănător. Numai în cazul în care în zona respectivă
există realizări deosebite, remarcabile, care au influenţat în mod simţitor
mediul natural, sau au dus la rezultate practice demne de reţinut, numai
atunci secţia respectivă 'îşi poate ocupa locul cuvenit în :'11uzeu.
Credem că secţia de bogăţii naturale şi problemele de ocrotirea naturii
trebuie săi fie în atenţia specialiştilor din muzee, pentru prezentarea lor
cit mai completă, dar selectivă, mergind pe tratarea specificului local, pe
tot1 ce este caracteristic zonei.
In alcătuirea tematicii de muzeu trebuie să ţinem seama şi de criteriul
după care ne propunem să prezentăm exponatele, problemele : filogenetic,
zoogeografie, ecologic, utilitarist, etc., după caz, loc şi posibilităţi (colecţii,
cadre şi spaţiu).
Desigur că, încă o serie de altte probleme se pot ridica, de la caz la
caz, atît în perioada întocmirii tematicii, cît şi în perioada organizării sau
reorganiză1rii unei expoziţii. Ele urmează să fie rezolvate cu pricepere şi
competenţă de specialistul de muzeu. Soluţii tip nu pot fi enunţate, date
fiind condiţiile specifice în care se desfăşoară activi+11tea fiecărei instituţii
muzeale.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

328

MARIA IACOB

CERTAINES PROBLEMES SUR L'ACTIVITE DES M USEES DE SCIENCE
NATIJRELLE.
R e sume
Dans la premiere partie on presente les principales fonctions des musees de
sciences naturelles et les plus importants principes de 'leur activite.
On insiste particulierement sur la fonction de la recherche scientifiques qui con
stitue la base de toute leur activite.
Ensuite, se rapportant au principe thematique, l'auteur indique les plus impor
tantes etapes d'elaboration de la thematique pour l'exposition du musee de sciences
naturelles, bien entendu, en fonction du patrimoine (les
collections) de l'espace
affecte a l'exposition, des specialistes qui y travaillent etc.
On montre que le musee de sciences naturelles doit presenter dans son
exposition ce qui est tres caracteristique. specifique pour la zone biogeographique
respective ,pour assurer l'individualite, l'originalite de l'exposition du musee.

C.S.C.A. -Directia Muzeelor- Piaţa Scînteii nr . 1, Bucureşti
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I

ALTE NOI ŞI INTERESANTE REZULTATE
ALE CAMPANIEI ŞTIINŢIFICE CL. DELAMARE
DEBOUTTEVILLE (PARIS) ŞI E. H. RAPOPORT (CARACAS)
IN AMERICA AUSTRALA
C. MOTAŞ

Aceste noi şi interesante rezultate ale Misiunii D e I a m a r e D e b o u t
t e v i 1 1 e - R a p o p o r t jn Amerca de Sud sînt consemnate în volumul
IV al monumentalei monografii : BIOLOGIE DE L'AMERIQUE AUSTRA

LE -„Documents Biogeographiques e t Ecologiques". El apare sub egida
marii instituţii, fondată de celebrul fizician J e a n P e r r i n în 1 937 :
Centre Naţional de la Recherche Scientifique (Paris) şi a asociatului aces
tuia Consejo Nacional de investigaciones cientîficas y tiecnicas (Buenos
Aires). Este publicat sub direcţia profesorilor C l. D e 1 a m a r e D e
b o u t t e v i 1 1 � (Paris) şi E d u a r d o R a p p o r t (Caracas) în condiţii
tehnice ireproşabile de Editions du C.N.R.S. (Paris), 1 968).
Acest volum însumează 472 de pagini, cu 40 figuri, 16 fotografii şi 62
de planşe. Configuraţia sa este următoarea : I. F r a n c e s c o D i C a s t r i :
Esquisse ecologique du Chili (pp. 7-52, 2 fig. 1 6 fotogr.) II E. R a p o
p o r t : Algunos problemas biogeographicos clei Nuevo Mundo con espe
cial referencia a la Region Neotropical (pp. 53-1 1 0, 9 fig.) III M . T h .
Cerc e au - L a r ri va 1 :
Contribution
palynologique
et
biogeo
graphique a l'etude biologique de I' Amerique Australe (pp. 1 1 1-1 97), 23 pl.)
IV J. M. C e i : Distribution et specialisation des Batraciens sud-ameri
cains (pp. 1 99-214, 6 fig.). V. O s v a 1 d o R e i g : Le p euplement en Ver
tebres Tetrapodes de l'Amerique du Sud (pp. 215-260). VI R a o u 1 A.
R i n g u e 1 e � : Biogeographie des Copepodes d'eau douce de l'Argen
tine (pp. 261-267). VII M. I. H y 1 t o n S c o t t : Repartion eti biologeogra
phie des Mollusques de Patagonie (pp. 269-273). VIII U 1 f S c h e 1 1 e r :
Chilian and Argentinian Pauropoda (pp. 275-306, 13 fig.) - IX Z a h e r
Strada Karl Marx nr. 2

-

BACAU

-

ROMANIA
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M a s s o u d et E. R a p o p o r t : Collemboles Isotomides de l' Amerique
du Sud et de l'Antarctique (pp. 307-337) 10 (fig. 1 ). X. H. C o i f f a i t
et F. S a i z : Les Staphilinidae (sensu lato) du Chili (pp. 339-460). Index
(pp. 368-472 Tables des matieres).
Analiza suscintă a lucrărilor
F r a n c e s c o D i C a s t r i prezintă o sinteză a lucrărilor privitoare·
la problemele biologice studiate pînă în prezent în Chile şi America meri
dională. Concluzii ecologice valabile nu se pot trage din cauza lipsei de
informaţii absolut fundamentale ; nu sint suficient cunoscute evoluţia pe
dogenetică, fitosociologică, biogeografică atît actuală cît şi istorică ; sînt
necesare prospecţii floristice şi faunistice de lungă durată ; constată că din
cauza sărăciei sedimentelor calcare în această regiune bîntuită de vulca
nism, nu s-au putut forma troglobii adevărate. Admite existenţa în Chile
a 6 tendinţe bioclimatice : desertică, tropicală, mediteraneană, oceanică , con
tinentală şi polară care caracterizează tot atîtea zone ecologice mari.
E d u a r d o H. R a p o p o r t trece în revistă achiziţiile biogeo
grafiei de la S c l a t e r, H u x l e y, W a l l a c e, care au pus ba
zele zoogeografiei, la care au contribuit de asemenea H e i 1 p r i n şi
B e d d a r d - am adăuga şi pe S e v e r t z o v. Explicarea cauzală a
distribuţiei geografice a animalelor se datoreşte lui W e g e n e r 1 auto
rul teoriei translaţiei continentelor, lui D u T o i t, precum şi lui H e
r i n g, autorul teoriei punţilor continentale, considerată de J e a n n e 1 2
ca perimată; se şti� că S u e s s susţine că în păstrarea faunei la adă1post de
mişcan orogenice şi transgresiuni marine au jucat un rol de „aziluri"
continentele vechi Gondwana, Angara etc. Astăzi însă, problema existenţei
supercontinentului Gondwana, creat de S u e s s, este pusă în discuţie
de zoologi 3• R a p o p o r t scoate în evidenţă importanţa contribuţiilor
aduse mai ales de J e a n n.e l 4, apoi de D a r l i n g t o n, H o 1 g a t e,
R i n g u e 1 e t, ş. a. la lămurirea complicatelor probleme zoogeografice
ale Americii de Sud ; 1mparte regiunea Neotropicală în subregiunile : Cen
troamericană Antileană, Guiano-Brazi/iană, Andino-Patagonia şi Arauca
riană şi menţionează schimburile de faună, mai ales de nevertebrate, din
tre aceste subregiuni şi alte regiuni.
M. T h. C e r c e a u-L a r r i v a 1 elev al profesorului C l. D 1 a m a r e
D e b o u t t e vi 1 1 e aduce o remarcabilă contribuţie la Palinologia şi bio1) Vezi Joachim

I11ieş

: Der Wegnersche

Kontinentalverschiebungstherie in

Llchte dar modernen Biogeographie. Die Naturwisserschalten 52, Jahrg., 1 955, H. 1 3,

S. 5'l5-511 în 4-6, 5 fig.
2) . La Genese des Faunes Terrestres, Elements de Biogeographie. Bibli othequ e
ele l'Institut Maritime et Colonia! . Presses Universitaires de France, 1 942, p. 1 20.
3). Cf. Roland L e g e n d r e et France C a s s a g n e, M e j e a n : Le probleme
de l'e:ristence du continent gondwanien 1'U par des zoo!ogistas (certitudes et incertitu
des), preface de Herve H a r a n t, correspondant de !'Academie de Medicine. Ann. de
la Soc. d'Hortic, el l'Hist. natur, de l'Herault, N-o 4/1967 ; N-os 1 , 2/1968.
4 ) V. C. M o t a ş : Hommage d la memoire de Rene J eann e] (23 mars 1 879-20 fe
vrier 1 965). Suivi de la liste complete de ses publications. Intern. Journ Speleo. voi.
2, N-o 30 dec. 1965, p. 211 .
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geografia Americii austi·ale prin cercetările sale proprii asupra genurilor
Niphogeton Schl . şi Azorella Lam. şi prin analiza bibliografiei relativă la
genurile Nothofagus şi Araucaria. Autorul fancez descrie polenul la 7
specii de Niphogeton, gen endemic al Anzilor, şi la 22 specii de Azorella;
primul are o arie de repartiţie din Columbia şi Venezuela pînă 'in Peru, al
doilea este aproape exclusiv austral. Cheia speciilor pe care o dă este ba
zată pe forma grăunţelor de polen şi grosimea exinelor. Nici o altă parte
a unei plante nu permite ca aceasta să poată fi încadrată într-un singur
gen anumit, afară de forma polenului care prezintă caractere excelente
pentru distingerea genurilor. Un gen „bun" în înţelesul sistematic al cu
vîntului este caracterizat prin un tiub polinic bine definit ; acesta, pe lingă
importanţa lui sistematică netăgăduită, prezintă un mare interes pentru
situarea nivelului evolutiv al unui gen. Autorul francez susţine, cu drep
tate, căJ izolarea geografică a acestor plante are o repercusiune asupra
evoluţiei lor ; aşa se explică de ce zonele ecuatoriale înalte şi regiunile
magelanice j oase sînt populate de specii cu cele mai primitive tipuri de
tub polinic ; ele nu au putut evolua din cauza mediului ecologic nefavora
bil, în condiţii biogeografice invariabile. Iată de ce aceste regiuni sînt ade
vărate rezerve de relicte, de fosile vii.
Palinologia a adus în ultimii ani o contribuţie de toată importanţa la
biogeografia acestor regiuni permiţînd reconstituirea florelor fosile din
America australă. Genurile Nothofagus şi Araucwria, scrie autorul - sţnt
supravieţuitoare din erele mezozoică şi terţiară, ambele cu centrul de ex
pansiune actual 'in Noua Guinee şi Noua Caledonie şi conchide citind cu
vintele lui D a r w i n din una din scrisorile sale către H o o k e r : „A
trebuit] să existe un continent antarctic terţiar de unde forme variate
au iradiat pînă în extremităţile cele mai sudice ale continentelor actiuale" .
J. M. C e i, studiază în lucrarea sa problema distribuţiei şi speciali
zăo:ii batracienilor sudamericane, mai ales Anurele, neglij înd Urodelele şi
Cecilideele. In regiunile silvestre tropicale popuhţia Anurelor este extra
ordinar de densă, formînd un material excelent pentru dinamica speciei.
Ceratofrideele cu genul Ceratophrys sînt cele mai caracteristice şi mai spe
cializate amfibiene sud-americane avînd şi cel mai mare număr de cromo
somi : specializarea lor constă în curioase osificaţii dermice, în vocea lor,
agresivitatea, aviditatea, canibalismul, în morfologia lor. Specializate sînt
de asemenea Microhilideele. Adevăraţii brotăcei, Hilideele, prezintă în Ame
rica australă o diferenţiere extremă, datorită probabil „unui proces evolutiv
local complex şi îndelungat, în legătură cu fazele geomorfologice ale mari
lor transformări terţiare. Este surprinzător că din 33 de genuri de Hilid�e
cunoscute, 29 aparţin exclusiv faunei sud şi mezo-americane" . Bufonidele
sînt considerate ca imigranţi recenţi 'in teritoriile neotropicale, tot astfel
şi Ranigele. „După cum se vede, istoria evolutivă - scrie C e i - a ramu
rii anurelor în America de Sud a trebuit să treacă prin faze compli
cate ( . . . )" .
Ţin în mod deosebit să atrag atenţia asupra lucrării lui O s v a 1 d o
R e i g privitoare la popularea Americii de Sud cu vertebrate tetrapode,
de o mare importanţă pentru elucidarea problemelor biogeografice ale aceshttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tui continent. Este o expunere generală a istoriei biografice a vertebratelor
sud-americane, o sinteză a tuturor faptelor descoperite pînă în prezent, în
lumina cărora autorul revizuieşte bazele metodologice ale investigaţiei bio
geografice istorice tradiţionale şi analizează critic teoriile relative la pro
blema istoriei faunei sudamericane. „Cenogenia" este ramura biologiei cea
mai propice speculaţiilor la nivel înalt, creerii de tieorii entuziaste, uitînd că
„a enunţa o ipoteză nu înseamnă că am şi ajuns să descoperim adevărul" .
Autorul s e declară împotriva acelora care, luînd o atitudine a priori, în
cearcă să salveze teoriile, forţînd faptele să se adapteze la acestea în loc
ca ele să constituie baza care să confirme interpretarea.
După R e i g scopul biogeografiei nu este acela de a reconstitui isto
ria populării actuale - cum crede F u r o n - aceasta nefiind decît numai
o parte a investigaţiei biogeografice, care este alcătuită din „biogeografia
istorică" , „biogeografia geneticăf' şi „biogeografia dinamică" . Toată cerce
tarea biogeografică modernă porneşte de la o teorie comună întregii biolo
gii : teoria evoluţiei, în care concepţiile istorică, genetică şi dinamică con
stituie primul punct de plecare. Termenul de „paleobiogeografie" sau „pa
leocorologie" folosiţi de unii autori, trebuie restrinşi la studiul distribu
ţiei în trecut. R e i g găseşte că termenul de „cenogeneză" este tocmai cel
mai potrivit pentru a înlocui denumirea vagă de „biogeogrirlie istorică" ; el
a fost definit de S u k a c e v, în 1 958, ca „dezvoltarea asociaţiilor sau co
munităţilor în timpul geologic" , şi fac� parte din vocabularul şcolii fitoce
notice sovietice. Istoria populării trebuie să fie bazată pe procesul dezvol
tării comunităţilor deoarece elementele imigrante nu sînt „taxoni"
izolaţi, ci fac parte dintr-o comunitate în mişcare. Numai astfel putem în
ţelege fenomenele reale ale unităţii şi interacţiunii asociaţiilor biocenotice
între ele şi cu mediul fizic, şi că animalele sau plantele nu imigrează sin
gure. Cînd s-a stabilit puntea panameană între nordul şi sudul Americii,
artiodactilele nu au venit singure în America de Sud, ci împreună cu toată
comunitatea în migraţie din care făceau parte. Camelideele, cervidel�. tai
suideele au venit) cu paraziţii lor, cu carnivorele fisipede prădatorii lor na
turali, şi împreună cu alte animale şi plante cu care aveau relaţii biotice
strînse.
R e i g înlocuieşte noţiunea de „strate 'faunistice" introdusă de
S i m p s o n prin aceea de „Cenocron", pentru motivul că termenul de
„strate" este folosit în ecologie cu un înţeles total diferit. Pe de altă parte,
acest termen nu ne permite să distingem grupele invadatoare în scara tim
purilor, pe cînd denumirea de Cenocron introdusă de R e i g în 1 962, im
plică şi noţiunea de timp (hronos = timp) şi a fost definit astfel : „un ce
nocron este un grup sau o comunitate animală sau vegetală de origine oare
care ce se incorporează într-un domeniu determinat, în limite definite ale
timpului geologic" .
R e i g analizează critic cele două teorii privtioare la originea mami
ferelor : 1. Teoria lui A m e g h i n o după care mamiferele - şi omul s-ar trage dintr-un trunghi ancestral „patogonian", care ar fi populat apoi
diferitele medii continentale ale lumii prin migraţii succesive ; 2 Teoria
lui M a t t h e v, diametral opusă, care susţine că mamiferele sînt de ori,
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gine „holarctică" . După R e i g, teoria lui M a t t h e v, este bazată pe o
analiză amănunţită a faptelor privitoare la distribuţia actuală şi trecută a
diverselor grupe de vertebrate terestre, şi în special a mamiferelor. Această
analiză este de o importanţă enormă pentru stabilirea unei biogeografii
istorice bazată pe principii ştiinţifice solide, şi a permis să fie combătuţi
autorii care, ca G a d o w, ! h e r i n g, A m e g h i n o şi S c h a r f f,
susţin existenţa diferitelor punţi continentale în cursul Teriţiarului ; pe
cînd M a t th e v susţine ferm invariabilitatea relativă a continentelor şi
mărilor in timpul celei mai mari părţi ale istoriei geologice a Pămîntului,
idee adoptată în general, dacă nu în toate amănuntele, de pleiada elevilor
săi : D u n n, N o b 1 e, S i m p s o n, S c h m i d t, D a r 1 i n g t o n.
G. G. S i m p s o n a elaborat o teorie privind originea faunei ma
malogice sud-americane, care aduce argumente critice valabile ce exclud
posibilitatea existenţei de punţi transatlantice sau transpacifice în cursul
'berţiarului. După S i m p s o n, fauna sud-americană s-a format din ele
mente migratoare venite din regiunea nearctică, şi din dezvoltar�a grupelor
autohtone. Proboscidienii, Camelideele, Tapirii, Canidele, Felidele, ş. a.
sint neîndoielnic de origine nearctică ; ele au migrat cînd s-a restabilit le
gătura dintre America de Nord şi America de Sud, adică în faza a treia
a Anzilor. Insă, nu există dovezi că alte elemente (Rozătoare şi Primate)
au fost toat� de origine nearctică sau au veni t pe calea nearctică. Sînt ş i
elemente tipic holarctice sau care au venit străbătînd America d e Nord. 1n
acest caz sînt Condilartrele (Didolodontide şi Hipsodontide) şi alte Ungu
late care sînt succesorii lor probabili (Liptoterne, Xenongluate şi Astropo
teriene). Probabil şi Notongulatele şi Pitoterienele aparţin aceleiaşi cate
gorii . Dintre Rept ile, Aligatoridele, Iguanidele, Pelomeduzidele sînt, după
toate probabilităţile în aceeaşi categorie. Insă nu este deloc dovedit <;:ă alte
grupe de mamifere (Xenartre şi Marsupiale) Îşi au originea în America de
Nord sau derivă din strămoşi nordamericani. Admite că Xenartrele - care
s-ar trage dintr-un trunchi primitiv de insectivore - au originea lor în
America de Sud, Marsupiale, de asemenea, sînt de origină australă.
P. J. Jr. D a r 1 i n g t o n în a sa Zoogeography (1 957) expune teze
care coincid cu acele ale lui M a t t h e v. Unica deosebire fundamentală
este că adeptul acestuia atribuie potenţialitatea filetică cea mai mare nu
zonelor temperate holarctice, ci tropicelor Lumii Vechi şi subestimează ro
lul schimbărilor climatice în trecut. Ariile mai favorabile ale tropicelor Lu
mii Vechi ar fi fost centrul de evoluţie a grupelor dominante succesive de
Vertebrate de unde ele s-au întins ulterior pînă la arii mai mici şi mai pu
ţin favorabile. R e i g opune acestei vederi a lui D a r 1 i n g t o n faptul
că America de Sud cuprinde arii tropicale imense şi datele paleontologice:
arată că pe la mijlocul Terţiarului existau maimuţe Ceboide şi Rozătoare
Eretizontidee în Patagonia ; este o dovadă că condiţiile tropicale trebuiau
să atingă atunci în America australă limite mult mai meridionale decît
astăzi.
D a r 1 i n g t o n ca şi S i m p s o n, înaintea sa, a luat poziţie contra
partizanilor teoriei lui W e g e n e r care utilizează toate concluziile fa
vorabile trase din repartiţia actuală a animalelor şi plantelor pentru sushttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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ţinerea teoriei translaţiei continentelor - îmbrăţişată de zoologi ca
.J e a n n e 1 şi V a n d e 1
uitîndu-se că oricît de repede s-ar mişca con
tinentele, dar mai repede se pot mişca animalele. Este şi opinia lui J.
M i 1 1 o t 5).
O. A. R e i g, constatind că teoria lui F l o r e n t i n o A m e g h i n o
cît şi cea a lui W. D. M a t ti h e w sînt insuficiente dar nu contradictorii
că au fiecare puncte vulnerabile şi postulate puţin fondate sau excesiv de
generalizate, construieşte o nouă teorie privitoare la originea faunei Verte
bratelor tetrapode din America de Sud. R e i g susţine că : fauna verte
bratelor teatrapode din acest continent s-a constituit în cursul interacţiu
nii şi dezvoltării nucleelor faunistice imigrante de „diverse origini geogra
fice", şi în timpul evoluţiei lente a unor elemente av"md originea în situ :
continentul sudamerican, ca orice mare unitate geografică a globului, a fost
de asemenea, centrul de origine şi de dispersiune a diverselor grupe de Te
trapode ; curentele migratorii care au participat la formarea faunei Tetra
podelor sudamericane au urmat căile nord-vest şi est-vest (transatlantice) fo
losind căile migratoare de uscat sau mijloace d<;! dispersiune accidentale ;
nucleele faunistice imigrante au năvălit pe continent simultan, constituind
diverşi „cenocroni" .
Dovezile sprijinitoare ale teoriei lui R e i g sînt din domeniul paleon
tologiei, adică au caracterul istoric intrinsec, şi unele probe importante
sînt procurate de repartiţia actuală. Regretăm că nu putem să menţionăm
aici aceste dovezi ale teoriei lui R e i g.
R a o u 1 A. R i n g u e 1 e t, în lucrarea sa, menţionează 70 de specii
şi subspecii de Copepode din Argentina, aparţinînd familiilor : Diaptomi
dae Sars, Pseudodiaptomidae Sars, Boeckellidae Brehm. , Cyclopidae Sars,
Cletodidae Scott şi Camptocamptidae Sars.
M. J. H y 1 t o n S c o t t schiţează în lucrarea sa biogeografia şi re
partiţia Moluştelor Patagoniei. Ţinînd seama de condiţiile fiziografice şi
climatice care influenţează distribuţia Moluştelor terestre şi fluviabile,
S c o t t distinge : o zonă orientală stepică, Sector nord (Marea vale a lui
Rio Negro), o zonă orientală stepică Sector sud (Patagonia de la Atlantic
pînă la cotele audine la sud de Rio Negro), o zonă occidentală muntpasă ;
menţionează fauna malacologică a acestor zone reprezentată prin formele
cele mai caracteristice.
U 1 f S c h e l le r, în lucrarea sa asupra Pauropodelor chiliene şi ar
gentiniene, descrie exemplarele trimise din Chile de prof. dr. F r a n c e s c o
di C a s t r i de la Universitatea din Santiago de Chile şi exemplarele tri
mise de prof. dr. E d u a r d o R a p o p o r t de la Universitatea Naţională
din Bahia Blanca. In total au fost descrise 23 de specii din care 1 2 specii
noi.
-

5) . Lo continent de Gondwana et les methodes de raisonnement de la biogeogra
phie ciasique, Ann. Sciences Natur., XV, 2, p. 1 85-219.
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Z a h e r M a s s o u d şi E. H. R a p o p o r t, bazaţi pe materialul
recoltat în 1959 de D e l a m a r e D e b o u t t ':! v i 1 1 e în Patagonia şi
pe alte colecţii, descriu 21 de specii de Isotomidae din care 5 specii noi şi
un gen nou Araucanocyrtus Massoud et Rapoport.
In sfirşit, H. C o i f f a i t , maitre de' Recherches au C.N.R.S. şi E.
S a i n z, attache de Recherches au C.N.R.S., continuî.nd tradiţia regreta
tului profesor R. J e a n n e 1, studiază aprofundat o colecţie de Staphyli
nidae (sensa lato) adunată în ultimii ani de echipa ecologică, condusă de
profesorul D i C a s t r i în Chile, din sol şi medii învecinate : frunzar,
humus, muşchi, etc. După o introducere şi un istoric, autorii dau un tablou
.al familiilor şi subfamiliilor (18 unităţi). Lucrarea cuprinde numeroase tablouri de genuri, subgenuri, de specii şi subspecii dintre care unele noi.
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AUTRES NOUVEAUX ET INTERESSANTS RESULTATS
DE LA CAMPAGNE SCIENTIFIQUE CL. DELAMARE DEBOUTTEVILLE
(PARIS - E. RAPOPORT (CARACAS) EN AMERIQUE AUSTRALE
C. MOTAŞ

Les resultats biogeographiques et ecologiques de cette expedition sont
publies dans le volume IV de la monumentale Biologie de l'Amerique
australe parue en 1 968 sous l'egide du Centre National de la Recherche
Scientifique (Paris) et du Consejo NacionCIJl de Investigaciones Cientificas
y Tecnicas (Buenos Aires).
Ce beau volume comprend 9 articles comptant en tout 472 pages, 40
figures, 16 photographies et 62 planches.
F r a n c e s c o D i C a s t r i presente une syntjllese des travaux re
latifs aux problemes etudies jusqu'ici en Chili et en Amerique meridio
nale. Il signale l'existence de 6 tendances bioclimatiques : desertique,
tropicale, mediterraneene, oceanique, continentale et poiaire. Ceci ne
peut pas nous surprende etant donne l'etendue imrnense N-S du Chili.
E d u a r d o H . R ap o p o r t passe en revue tout ce qui a ete fait
tant en biogeographie regionale (S c 1 a t e r, H u x I e y, W a 1 1 a c e,
H e i 1 p r i n et B e d d a r d , nous devans ajouter aussi S e v e r t z o v )
qu'en biogeographie causale (W eg e n e r , D u T o i t , I h e r i n g ). Il
fait ressortir l'importance des contributions apportees surtout par J e a n
n e l, D a r 1 i n g t o n, H o 1 g a t e, R i n g u e 1 e t, etc., a l'eclaircissements
des problemes zoogeographiques si compliques de l'Amerique du Sud. R a
p o p o r t divise la region Neotropicale en 6 sous-regions : Centroameri
caine, Antilee111ne, Guyano- bresi/ienne, Andino-patagonienne et Arauca
rienne.
M . T h . c e r c e a u - L a r r i V a 1 , un eminent eleve du professeur
D e 1 a m a r e D e b o u t t e v i 1 1 e , apporte une remarquable contribution
a la palynologie et a la biogeographie de i'Amerique australe. Et ceci par
ses propres recherches sur Ies genres Niphogeton Schl . , et Azorella Lam.
ainsi que par son analyse approfondie de la bibliographie des genres
Nothofagus et Araucaria. Selon l'auteur franc;ais, la forme des grains du po
len pennet non seulement d'etablir d'une fac;on certaine le statuti systemahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tique d'un genre, mais aussi le ·niveau evolutif de celui-ci. Il montre que
l'isolement geographique de ces plantes eut-il une repercussion sur leur
evolutiion. Voici pourquoi les hautes zones equatoriales ainsi que Ies basses
regions magelaniques sont peuplees d'especes ayant Ies types les plus per
mitifs de tube polenique, et constituent de vraies reliques, de fossiles vi
vants.
J . M . C e i etudie le probleme de la distribution et des specialisa
tions des Batraciens sud- americains, surtout des Anoures laissant de
câte les Urodeles et les Cecilidees. Il montre que dans Ies regions sylves
tres tropicales la ·,population des Anoures et d'une densite eoctraordi
naire, constituant ainsi un excellent material d'etude pour le probleme
de la dynamique de l'espece. Suivant l'herpetolgue sud-americain les
Ceratophrydees avec leur genre Ceratophrys sont les Amphibiens les plus
caracteristiques et les plus specialises de l'Amerique du Sud, ayant aussi
le plus grand nombre de chromosomes. Les Microphyllides comptent ega
lement parmi les elements Ies plus specialises. Il est surprenant-dit-il que de 33 genres de Hyllides connus, 29 appartiennent exclusivement a la
faune sud-et meso-americaine. Les Bufonides et Ies Ranides sontJ con.side
res comme des immigrants recents dans la region neotropicale.
O s v a 1 d o R e i g offre une tres interessante synthese sur le peu
plement de l' Amerique australe en Vertebres tetrapodes. 11 fait une revi
sion des bases methodologiques de l'investigation biogeographique histori
que traditionalle en soumettant a une analyse critique approfondie les
theenies relatives au probleme de l'historie biogeographique de la faune sud
americaine. Suivant R e i g, le but de la biogeographie n'est pas la reconsti
tution de I'histoire du peuplement actuel - comme le pense F u r o n ceci n'etant qu'une partiie de l'investigation biogeographique qui comprend
la „biogeographie historique" , la ,,biogeographie genetique" et la „biogeo
graphie dynamique" . Les termes de „paleobiogeographie" et de „paleocho
rologie" , empioyes par certains auteurs doivent etre restrain� a I'etude de
la distribution aux epoques revolues. R e i g propose le terme de 11Cenoge
nese" pour remplacer la denomination vague de „biogeographie historique" .
Ce terme a ete defini par S u k a c e v ( 1 958) comme „le deveioppement\ des
associations ou communautes dans le temps geologique" et il tfait deja part ie
du vocabulaire de l'ecole phytoceootique sovietique. En effet Ies immi
grants dans une region quelconque ne sonti pas des „taxons" isoies, mais ils
appartiennent a une communaute en mouvement. Lorsque le pont panameen
s'est etabli entre le nord et le sud de l'Amerique, les Artiodactyles n'ont
pas immigre seuls en Amerique du Sud, mais avec toute la communaute
dont ils faisaient partie (predafjeurs, parasites, etc.). R e i g remplace la no
tion de „strate faunistique introduite par S i m p s o n par celle de „ceno
cron", introduite par Iui-meme (1 962) ; et ceci pour la raison que le tierme
de „strate" est employe en ecologie dans un sens tout-a-fait different :
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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d'autre part, le vocable de „cenocron" implique la no1ji.on de temps. D'apres
lui : „un cenocron est un groupe ou une communaute animale ou vegetale
d'une origine qt:elconque qui s'incorpore dans un domaine determine, dans
Ies limites definies du temps geologique" .
R e i g soumet a une analyse seree les deux theories diametralement
apposees relatives a I origine des Mammi!eres dont une emise par A rn e
g h i n o e t l'autre par M a t t h e w. D'apres la premiere les Mammiferes l'homme aussi - tirent leur origine d'un tronc ancestral „patagonien", et
ensuite ils ont peuple les differents milieux continentaux par rnigrations
successives. Suivant la seconde, Ies Mammlferes sont d'origine „holarcti
que" . Pour expliquer la distribution geographique de ces animaux, M a t
t h e w ne fait pas intervenir differents ponts continentaux qui, suivant
certains auteurs (G a d o w, I h e r i n g, A rn e g h i n o, S c h a r f. f) auraient
existe au cours du Tertiaire. M a t t e w et son ecole (D u n n, N o b 1 e,
S c h m i d ti, D a r 1 i n g t o n) basent leur theorie sur l'invariabilite relative
des continents et des mers au cours de la plus grande part de l'histoire du
globe. S i m p s o n et D a r I i n g t o n ont pris une position nette contre Ies
adep1ies de la theorie mobiliste de W e g e n e r tels que J e a n n e I et
V a n d e I, et batue en breche par M i 1 1 o t, suivant l'expression duquel
quelque mobiles que soient Ies continents, Ies animaux sont encore plus
'- 0
mobiles.
Les preuves apportees par R e i g sont tirees de la paleontologie d'une
part et de la repartition actuelle d'autre part, mais nous regrettons beau
coup qu,'il nous soit impossible de Ies mentionner ici.
R a o u 1 A . R i n g u e 1 e t cite dans son article 70 especes et sous
especes de Copepodes d'Argentine appartenant aux familles suivantes :
Diaptomidae, Pseudodioptomidae, Boeckeliidae, Cyclopidae, Camptoca,,,,,_
ptldae
'

·

J . M . S c o t t , presente une esquisse de la repartitiom des Mollus
ques terrestres et fluviatilles de Patagonie. II y distingue : une zone orien
tale steppique. Secteur nord (la grande vallee du Rio Negro), une zone
orientale steppique. Secteur sud (Patagonie, de 1 Atlanfjique jusqu'ax plis
andins du Sud de Rio Negro) une zone occidentale montagneuse. S c o t t
mentionne la faune malacologique de ces zones represen1jee par ses ele
ments Ies plus caracteristiques.
U 1 f S c h e 1 1 e r , dans son article, donne la description des Pauro
podes chiliens envoyes par F r a n c e s c o d i C a st r i et ceux argentins
recueillis par E d u a r d o R a p o p or t . Au total ont ete decrites 23 es
peces dont 12 nouvelles.
Zaher M a s s o u d et E. H. R a p o p o r t, bases sur le materiei collige,
en 1 959, par le professeur D e l a m a r e D e b o u t t e v i 1 1 e
en Pata
gonie, ainsi qu<:! sur d'autres collections, donnent la diagnose de 21 espe
ces d'Istomidae dont un genre nouveau Araucanooyrtus et 5 especes
nouvelles.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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E n f i n , H . C o i f f a i t , maître de recherches au C.N.R.S. et F .
S a i z de la meme ir.stitution, en continuant la tradition du regrette pro
fesseur R. J e a n n e 1, etudient d'une fa!;on tres approfondie une collec
tion de Staphylinidae (sensu larga) recolee par le professeur F. D. C a s t r i et son equipe en Chili dans differents biotopes : sol, feuilles mortes,
humus, mousses, etc. Apres une int roduct ion et un historique, les auteurs
fran!;ais donnent un Va.bleau detaille des familles et des sous-familles du
groupe ( 1 8 unites taxonomiques). Leur travail comprend de nombreux
tableaux de genres, sous-genres, especes, sous-especes parmi lesquels les
uns sont nouveaux.
Bul. Dr. G. Marinescu 29. Bucureşti 6.

Primii

:

14.Vlll. 1969

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

S T U D I I

C O M U N I C Ă R I

Ş I

SOMMAIRE
1968

PREMl:E:RE PARTIE
·

1 . BACESCU, M. : Preface.
2. CARAUŞU, SERGIU. CARAUŞU, DUMITRU. GHENCIU,
VASILE : A la memoire du Professeur Ion Borcea.
3. ŞOVA, CONSTANTIN : Expositions et coll�ctians de scien

ces naturelles.

4. BARABAŞ, NICOLAE. BARABAŞ, VICTORIA : L'execu
tion des plantes artificielles au musee des Sciences
Naturelles de Bacău.

5. BARABAŞ, NICOLAE. BARABAŞ, VICTORIA : La confec
tion des pieces de musee· englobees dans les resines
poliestheriqu<:!s par polymerisation froide.
6. TARABUŢA, CONSTANTIN : Les Cerambycides de Roman
et de ses environs.
7. ŞOVA, CONSTANTIN : Recherches sur la variations intra
specifiques chez les populations de Bombina va
riegata.

8. RANG, CATALIN : Contribution a la connaissance de l'avi
faune du cours moyen du Sireth a l'epoque du
passage.
9. MITITELU, DUMITRU et collab. : Arbr<:!s, arbus tes et lianes
cultives comme plantes omamentales en Moldavie.
10. MITITELU, DUMITRU. BARABAŞ, NICOLAE. BîRJO
VEANU, CONSTANTlN. BARABAŞ, VICTORIA :
La flore et la vegetation des enviros de la ville de
Bacău.
1 1 . HAIMOVICI, SERGIU. TARABUŢA, CONSTANTIN : Quel

quels observations concernant le crâne de Bison (Bi
son bonasus L.) decouvert dans la citadelle mousha
tine d<:! la ville P,e Roman.

1 2. GHENCIU, VASILE. CARAUŞU, D. IOAN : Lacul Roşu objectif de la protection de la nature.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

DEUXIEME PARTIE

13. GEORGE, D., VASILIU. CONSTANTIN, ŞOVA : Fauna Ver
tebratica Romaniae (Index).
Introduction
I. Cyclostomat.a, Chondrichthyes et Pisces.
II. Amphibia.
III. Reptilia.

,\..:

IV. Aves.
V. Mammalia.
VI. Index de noms populaires.
VII. Index de noms scientifiques.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Tehnoredactor

: ZAHARIA DUM ITRU

800+180. Hîrtie scris I A 80 m2. Format 16.170 x lOO
Dat la cules 31-X-1969. Bun de tipar 30. IV.1970 Tiraj

/

Coli tipar 21 1/2 •

Tiparul executat sub comanda Nr.12134 la
Intreprinderea poligrafică Bacău, str. Eliberării nr. 63
Republica Socialistă Romllnla

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

