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I

7 - 34

MODIFICABI MORFOLOGICE ŞI HISTO-ANATOMICE LA GOLOMAŢ
(DACTYLIS GLOMERATA L.) SUB INFLUENŢA INGRAŞAMINTE
LOR MINERALE
C. TOMA şi D. $ALARI

Golomăţul (Dactylil glomerata L.) este o graminee perenă,
oa

18, 31)

considerată (15.

specie princiipală tn flora pajiştilDr noastre, fiind una dintre cele mai

productive ierburi, dind un nutreţ de bună calitate şi foarte de timpuriu. Golomă
ţul este comun ln toată
pădu�,

pe

ţara

(15, 18, 31), oresclind fn pajişti, tufărişuri, rarişt.i de

marginea şanţurilor

şi

pe

a drumurilor,

de clmpi.e phlă în etajul wbalpln.

soluri

trofice

din

reQiune

Date fiind răspfndirea speciei şi calităţile ei furajere, ne-am propus să cer
cetăm morfologia şi structura organelor aeriene (axul inflorescenţei, paiul, frunza :
teaca şi limbul) în lungul

lor,

la martor şi

la

plante tratate

cu îngrăşăminte

minerale, deci modificările marfo-anatomice apărute wb influenţa îngrăşămintelor

pe bază de azot (N), potasi.u (K) şi fosfor (P).
şi

Ne-.a preorupat fndeosebi

cele

raportul dintre ţesuturile

mecanic-.sclerenchim.atice,

lignificate,

raport

parenchimatic-celulozice

de

care

ln

depinde

mare

măsură valoarea furajeră a unei graminee, a unei plante în general. ln acelaşi
timp,

am

încercat

să

stabilim

corelaţia

ce

există

Intre

prezenţa

tecii

foliare

la un anumit nivel tulpina! şi raportul Intre ţesuturile celulozice şi cele lignificate.
Contribuţia

de

faţă

este

o

continuare

a

cercetărilor

noastre

privind

aspecte

morfo-structul"ale la plante din familia G r a m i n e a e, de provenienţe ecologice
diferite ori sub influenţa

administrării de îngrăşăminte

minerale (3,

4,

5,

6,

7,

8, 9, 28, 29, 30).

Referinţe l!torlce. Literatura de specialitate referitoare la plante din fami
lia G ram i n e a e

este

foarte

bogată,

lucrările

abordînd

diferite

probleme :

sistematică şi filogenie, morfologie şi histo-anatomie, genetică etc. Date
la cultura golomăţului,
şi staţiunilor ln
ecologică

a

care

plantelor

de sinteză „Flora R.
tura

organelor

S.

asupra însuşirilor sale morfo-biologice,
se

cultivă

agricole

cel

(18),

mai

în

mult,

tratate

întîlnim

de

în

fitotehnie

asupra

privire

de

zonare

răspîndirii

lucrări
(31)

de

cu

ori

în

opem

România", vol. XII (15). ln lucrările ce analizează struc

vegetative

de

la

diferite

graminee,

spontane

sau

cultivate

(13,

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), rareori apar referiri la specia luată de noi
ln

studiu

(20,

23,

24).

Mai

adesea

găsim

informaţii

trib cu Dactylu, ori din triburi apropiate (1, 13,

mulţi autori, străini (10, 27) şi români (3, 4, 5, 6,

despre

plante

din

14, 16, 19, 20, 21, 22,
7, 8, 9, 28, 29,

30, 2,

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

acelaşi

25). Mai
11, 12),

C. TOMA şi D. ŞALARI

8

s-au ocupat de influenţa lngrăşă.mintelor minerale asupra strucburii diferitelor grami
nee,

de evaluarea calităţii gramineelor de pajişte după

copice a diferitelor ţesuturi,
Din analiza sumari a

a raportului
bibliografiei

metoda

analizei micros

dintre sclerenchim şi

clorenchim

(26).

consultate rezultă că Dactylis gtomerata

L. a fost lncă puţi.n cercetat din punct de vedere histo-anatomic, iar in literatura
română de specialitate datele referitoare la structura
această

specie

lipsesc

cu

totul.

Relativ

la

organelor

influenţa

vegetative de

îngrăşămintelor

asupra morfologiei şi anatomiei organelor aeriene de la golomăţ,

la

minerale

datele

lipsesc

complet, aşa cum rezultă din literatura pe care am putut� consulta.

Material şi metod4 de lucru. Materialul cercetat provine din clmpul de expe

rienţe al Staţiunii experimentale agricole Suceava.
anii 1971-1973,

!ngrăşă.minte
şi

(la

efectuate,

sfirşitul

plantele

lunii

mai),

au
cînd

lncheiată. S-au făout observaţii privind :
lnfrăţire,

se

numărul

tulpinilor

fertile

în

fost

au

In

vederea

recoltate

faza

de

dozelor de

măsurătorilor

maintea

înspicare

densitatea plantelor

tufă,

fost recoltate în

studia efectul

minerale asupra productivităţii pajiştilor.

numărătorilor

coase

Plantele

din parcele experimentale în care

compoziţia

2
m ,

pe

floristică

primei

era

deja

gradul

(prin

de

metoda

releveului de teren), ceea ce ne-a permis aprecierea calităţii păşunii din diferite
Apoi am efectuat

variante.
la

clntăriri (pentru

ha), numărători şi măsurători ;

rilor şi a frunzelor

a

vedea

producţia

masă

de

verde

a fost măsurată lungimea tuturor internodu

(numai limbul) din lungul paiului,

pe

un

mare

număr de

indivizi, recoltaţi de la mm-tor şi din diferite variante experimentale.
Experienţele•

s-au

efectuat

începînd

din

cemoziomoid de fineaţi, bine aprovizionat

pe

1964,

un

teren

în fosfor şi potJasiu,

arabil

(solul :

sărac ln humus)

care a fost însăminţat cu un amestec de pajişte, format din graminee şi leguminoase
:

(graminee - 60 %
pratense :

lOD/0,

glomerata :

Dactyli&

A rrhenatherum

200/o, Festuca

e latiµs :

IOD/0 ;

pratensis :

leguminoase

repen.s : 15 % , Lotus oomiculatu.!: 15%, Trifolium prateme : 10%).
Din cele 96

colă Suceava,
utilizate:

variante cu care

noi am

azotat

de

se

lucrează la Staţiunea

recoltat material doar

amoniu

(32%

(401/o K20); îngrăşămintele greu

N),

de la

superfosfat

solubile

s-au

11

2001,,

400/o :

-

experimentală

variante.
toamna.

agri

Ingrăşămintele

(18% P205) şi sare

aplicat

Phleum

Trifolium

iar

potasică

celelalte

(de

ex. azotatul de amoniu) primăvara, la începutul vegetaţiei.
Cu privire la doza de îngrăşămînt,
bilit

cite

un

indice

numeric

care

să

pentru simplificarea expunerii am
arate

activă (Tab. I). Pentru cercetarea de faţă, am

valoarea

dozei

Ns

P2,

P4 ; K2 ; B

P4, N4

- cu

P4 ; NsK3 ; C

NaJ'3K3; N ,P,�.

-

sta

substanţă

ales martorul şi următoarele va

rian:te : A - cu un singur element nutritiv (în diferite doze :
Ne ;

de

două elemente nutritive

2,

4,

6)

(in diferite doze :

: N2• N4,
3,

4, 5) :

cu trei elemente nutritive (m diferite doze : 3, 4, 6) :

Aşadar, pentru analiza structurii am cercetat tulpina, frunza (teaca şi limbul)
şi

axul

principal

al

inflorescenţei.

La

tulpină

s-au

analizat :

internodul

ba

zal - lb (porţiune mijlocie) ; un internod mijlociu - Im (porţiune superioară, ne

învelită

de

teaca foliară -

Im ; porţiune inferioară, învelită de teaca foliară
1

• Datele privind terenul şi organizarea cimpului de experienţă ne-au fost
puse la dispoziţie, cu multă amabiHtate, de către cercetătorii Staţiunii experimen
tale agricole Suceava, cărora le aducem şi pe această cale viile noastre mulţumiri.
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MODIFICARI MORFOLOGICE ŞI HISTO-ANATOMICE

LA

GOLOMAŢ

9

Tabel

Dozele de substantl activi pentru fiecare element nutritiv
u
QJ •t

u
·-

Qj

E
"O ::I
.s r::

Ingrăşăminte cu azot (N)

Substanţă

activă!
kg Wila

2
3
4

60 (N2)
90 (N3)
120 (Nd
180 (Ns)
240 (N&)

5

6

Cantitatea·
de azotatl
de amoniu
(320/o)
175
281
350
525
100

IngrAşAmlnte cu fosfor (P)

Substanţă
activă
kg P20sf'ha

kfl(ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kr/ha

30 (P2)
60 (P3)
90 (P4)

Cantitatea
de superfosfat 111'/o
167 kg/ha
334 ke'ha
500 kg/ha

I

tngrAşAminte cu potasiu (K)

S ubstanţ ă

activă
kg K201ha
30 (K2)
60 (K3)
90 (Ke)

Cantitatea
de sare
potasică
400/o

75 kgjha
150 kg/ha
225 kg/ha

- Im2) ; internodul terminal
It (porţiune superioară, nefnveliită de teaca fo
liară
lti ; porţiune inferioară, fnvelită de teaca foliară
I�). Limbul foliar
analizat provine de la frunza tulpinală superioară ; teaca foJ.iari analii.ată pro
vine de la mijlocu.I internod-urilor mijl• ociu şi terminal. R.achîsul (axul principel
al inflorescenţei) a fost secţionat ln porţiunea cuprinsă Intre e 2-a şi a 3-a
ramificaţie purtătoare de spiculeţe.
Secţiunile transversale au fost flcute cu briciul botanic, la microtomul de
mtnă, colorate după metoda utilizată de noi şi fn alte lucrări (3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 28, 29, 30), analizate şi desenate la microscopul L-Zeiss, cu Projectionszeichen
spiegel. Desenele au fost grupate ln 11 p�, iar datele numiră'lm'ilor, măsură
torilor şi clntiririlor au fost inserate fn tabelul II.
-

-

-

REZULTATELE CERCETARILOR
A. Date de ordin morfologic (Tab. II)
Din analiza tabloului II se desprind următoarele concluzii :
Numărul tufelor de golomăţ şi al plantelor dimr-o tufă (pe m2) este
întotdeauna mai mare în variantele experimentale cu îngrăşăminte com
binate (NP, NK, NPK); mai rar, în variantele cu N (N2, N4); valorile
cele mai mari sint înregistrate de varianta cu nutriţie minerală completă
şi doze maxime (N4P4K4).
.
Talia �lungimea totală a plantei, inclusiv infilorescenţa) indivizilor
înregistrează valori maxime tot în variantele cu îngrăşăminte combi
nate, urmate de cele numai cu N (exceptînd Nn).
Numărul "fraţilor" de la un individ (dintr-o tufă), numărul inter
nodurilor tu1pinale şi al frunzelor, ca şi producţia de masă verde (kg/ha)
prezintă valori mai mari tot în variantele cu 2-3 elemente minerale,
valori maxime înregistrin.du-se la NJ>,K,.
Lungimea intemodurilor descreşte de la virf spre baza tulpinii,
atît la martor cit şi în tratamentul experimental. Comparativ, cele mai
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Date numerice privitoare la unele particularitiţi

i
(J

..:
z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

„

:ll "' e;
�
.... o <O ·a l"e
_cu
.s=.s
"'
::1""' IG
·-o
- c Cii
·11.1
i......
"'e c O.:;:; . o
.
41
Cii
cu:;
Vanan tăi::
a.o- r.. "-::: C!I
::1
c:i

Martor

experiment. c:i
Martor
Var. N2

"
„

N,
N6

" P2
"

P,

" K2
" NşP,

" N,P,
" N sJC.3
" NaPaK3
" N,P,K1

t = terminal

;

_

""

„

37
38
51
34
30
31
37
73
71
54
78
77

.!

„ .....

152
207
241
171
163
165
152
285
276
194
247
407

„

-

.:,
i::
"'"'"";":

..: 8:!!!
::i
-z c:;:: z=
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5

14
18
20
18
15
15
16
22
21
18
20

20

-·

co
-

(J

Lungimea internodurilor Cin em)

�

E

·
"iii i::
E-<e

49
69
61
50
49
45
48
70
81
80

85
87

It

II

III

IV

Vb

31
33,9
27,9
27,6
22,8
22,9
19,4
28,8
37,6
34,6
36,9
34,4

16,5
19,0
13,3
10,0
12,l
13,5
9,7
11,4
17,2
16,5
16,l
15,l

12,3
13,6
10,3
6,2
9,8
6,3
8,5
11,3
13,6
13,9
15,2
16,5

6,5
5.0
5,0
3,9
2,9
3,7

l,J

u

10,4
9,1
10,7
12,1
12,l

3,4
2,6

b = bazal.

lungi internoduri se intilnesc la variantele :N2, N,p,, NsP,, NsK3, N•P•K•
şi NsP3K3, deci în general la plante ce folosesc pentru nutriţia lor în
grăşăminte combinate. Internodul terminal (lt), măsurat Lmpreună Cli
inflorescenţa, este cel mai lung la varianta NcPc (37,6 cm), urmată de
N&P3K3 (36,9 cm); valori mijlocii se întilnesc la variantele : NsK3, N,P,Ki\
şi N2. La internodurile 2 şi 3, valorile maxime sint înregistrate in va
riantele : N2, NaP3K3, NcP, şi N,P,Kc. Lungimea internodului 4 (bazal)
este mai mare la variantele: NGPaK3 şi N,P,Kc. tn unele cazuri (N&, N2,
N,, Ki, P2, p,), valorile lungimii internodului bazal sint mai mici decît
la martor. In variantele cu fosfor (Pc, N,P,, NsP•) plantele prezintă şi un
al 5-lea internod.
Frunzele au teaca mai lungă decit limbul, închisă şi uşor costată
la nivelul unde s-au practicat secţiunile. Relativ la lungimea totală a
frunzelor, de la vîrf spre baza tulpinii, se constată următoarele :
Frunza superioară (F1) este întotdeauna mai scurtă decit următoarea
(mai rar dedt următoarele două : N2, NsPc, NsK3). Lungimea frunzei des
creşte apoi treptat de la frunza a 3-a pînă la cea bazală (întotdeauna mai
scurtă decît toate celelalte).
Cele mai lungi frunze s-au intîlnit la variantele experimentale cu
nutriţie minerală combinată; valorile cele mai mici (chiar în comparaţie
cu martorul) caracterizează plantele din variantele : K2, P2, p,,
Lungimea frunzelor din lungul tulpinii variază în diferite trata
mente experimentale.
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Tabel II

morfologice şi la producţia de m:?sli verde
...
o

Qj
N
c

-

Lungimea frunzelor (în cm)

..: :I
Z.!::

It

II

III

IV

3-4
4-5
3-5
3-5
4
4
3-5
4-5
4-5
4-5
4-5
3-5

25
24,4
21,7
23,8
19,8
20,9
17,4
3U
32,9
29,5
35,2
38,9

26
25,3
25,4
26,l
20,8
22,4
17,3
36,4
34,5
33,5
39,5
40,9

22,4
25,8
20,9
22
18,2
21,l
15,l
35,3
30,4
31,4·
31,8
33,5

17,0
17,2
13,5
16,9
12,0
17,5
12,l
25,2 lQ,4
24
14,5
25,2
22,9 .
23,8

Vb

Lungimea limbului (fn cm)

It

8,7
10,8
10
11
7,9
8,2
6,0
18
15,3
12,5
17,7
18,2

II

13
15,3
11,l
15
10,6
9,0
9,0
21,6
19
18,7
21,9
22,6

III

12,3
14,5
1 1 ,6
12,l
9,1
8,2
8,7
20,7
18,7
18,2
16,7
19,2

IV

I

8,3
1 1,4
8,2
11,1
6,6
8,0
7,0
14,4
15,4
15,7
1 1,9
14,0

Vb

8,1
8,6

Qj

.!!! 1!
.- GI
u > .-.

o

.g��llO
&:; E �

3225
7275
9675
6150
4275
467&
4150
19550
19150
8450
18225
21700

Lungimea limbului foliar, ca şi lungimea totală a frunzei, creşte
u�r la frunza subtenninală şi descreşte uşor către nivelurile bazale ale
tulpinii.
Din cele de mai sus rezultă că, de regulă, tratamentele experimen
tale cu un singur fel de ingrăşămînt (cu deosebire la doză maximă) nu
au o influenţă pozitivă asupra ·creşterii plantelor, valorile înregistrate
la diferiţi parametri fiind mai mici în comparaţie cu cele de la martor.
B. Date de ordin histo-anatomic
TULPINA
1. Martor.

'

a) Axul inflorescenţei (PI. I). Epiderma : celule uşor alun
gite tangenţial, cu pereţii externi foarte îngroşaţi şi lignificaţi ; ,pereţii
laterali şi interni sînt uşor sau moderat îngroşaţi, dar intens lignificaţi.
Din loc în loc, stom.ate şi peri tectori unicelulari, mici. Clorenchimul
(hipodermic) : asimilator şi continuu, cu excepţia feţei adaxiale, unde
este întrerupt de sti1pi mecanici. Inelul de sclerenchim : relativ gros
(7-10 straturi), format din celule cu pereţii îngroşaţi şi intens lignifi
caţi ; celulele stratului periferic au pereţi mai subţiri. In acest inel me
canic se află mai multe (7-9) fascicule vasculare mici, a căror pol li
berian proeminează mult în zona de clorenchim, de care este delimitat
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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printr-un strat de celule mecanice cu pereţii lignificaţi ; în lemn, va
sele de .protoxilem nu se disting de cele de metaxilem. Zona centrală :
relativ groasă, formată din ţesuturi vasculare şi parenchim (axial şi
interfascicular; .pereţii celulelor sînt moderat îngroşaţi, dar intens lig
nificaţi). Parenchimul intemascicular este de fapt o continuare a ţesu
tului mecanic din inelul sclerenchimatic continuu. Ţesutul conductoc
formează trei arcuri vasculare : unul mai mare (median-abaxial) şi două
mai mici (latero-adaxiale) ; fiecare arc corespunde unui fascicul vascular,
în al cărui lemn se disting vase de protoxilem şi de metaxilem.
b) Culmul (Pl. II-VI). Internodul terminal (lt). In porţiunea lipsită
de teacă foliară (lt1) conturul secţiunii. transversale este eliptic, cu nu
meroase coaste + proeminente în dreptul stîlpilor de sclerenchim. Epi
derma : celule mai mici şi cu pereţii mai îngroşaţi în dreptul stilpilor
de sclerenchim şi mai mari, cu pereţii mai subţiri, în dreptul clorenchi
mului (unde se disting şi stomate). Clorenchimul : celule de contur poli
gonal în secţiune transversală, fără spaţii aerifere (sau a.cestea sint
foarte mici), form.înd 2-4 straturi. Această zonă este întreruptă din loc
în loc de stilpi de sclerenchim hipodermic (în dreptul unor fascicule
p esc, locul lor fiind ocupat de cordoane hipo
vasculare mici stiLpii lis
dermice de sclerenchim, avind contur circular-semieliptic în secţiune
transversală), mai subţiri sau mai greşi (în dreptul fasciculelor vascu
lare mari). Stilpii de sclerenchim vin în contact cu inelul continuu şi
sinuos de sclerenchim, în care sînt împlintate (cu polul lor lemnos) fas
ciculele vasculare mici şi (cu polul lor liberian) cele mari. Atit celulele
stilpilor, cit şi cele ale inelului de sclerenchirn, au pereţii foarte îngro
şaţi şi lignificaţi.
Fasciculele vasculare, mici şi mari, sint înconjurate (in porţiunea
lor neimplin.tată în ţesutul sclerenchimatic) de un strat (rar două) de
celule mecanice cu pereţii moderat îngroşaţi, dar intens lignificaţi. Fas
ciculele sint dispuse ,pe două cercuri concentrice; cele mici au numai
v.ase de metaxilem (rareori şi vase de .protoxilem), iar celulele de paren
chim lemnos au pereţii lignificaţi ; cele mari prezintă uneori şi o mică
lacună internă.
Parenchimul fundamental (in care sînt împlintate în cea mai mare
parte fasciculele vasculare mari) : celule cu pereţi subţiri, celulozici
sau slab lignificaţi, şi cu meaturi între ele. In axul tulpinii se formează
o lacună centrală.
In porţiunea învelită de teaca foliară (lb), stomatele sînt foarte
rare, iar clorenchimul redus. O mare dezvoltare ia sclerenchimul, repre
zentat prin stî1pi (foarte groşi şi lăţiţi în sens tangenţial, în dreptul fas
ciculelor vasculare mari) şi inelul continuu de sclerenchim. Celulele ţe
sutului sclerenchimatic au pereţii mai îngroşaţi decit la nivelul ante
rior. Celulele parenchimului fundamental sînt mai mari.
Internodul mijlociu (Im). In porţiunea lipsită de teaca foliară (lm1) :
epiderma: bogată în stomate; clorenchimul : bine dezvoltat; stilpii de
sclerenchim : mai rari, de grosime şi lăţime diferite, cu celule avînd
pereţii mai îngroşaţi decit la nivelul internodului terminal ; fasciculele
vasculare mari nu se dispun numai pe un cerc, ci după o linie sinuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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oasă (puţine dintre ele venind în contact cu inelul de sclerenchim, cele
mai multe fiind împ.hîntate în parenchimul fundamental celulozic şi în
conjurate de o teacă sclerenchimatică continuă); lacuna centrală este
mai mare declt în internodul terminal.
In porţiunea învelită de teaca foliară (Irru) : sclerenchimul predomină
cantitativ asupra clorenchimului ; celulele epidermice au pereţii foarte
îngroşaţi pe toată circumferinţa organului; inelul de sclerenchim este
foarte aproape de epidermă ; stilpii mecanici sînt mai cieşi, groşi şi laţi ;
lacuna centrală este mai mică declt la nivelul analizat anterior.
Internodul bazal (Lb). Stomatele sint rare ; clorenchimul este extrem
de redus : o pătură (din 1-2 straturi de celule cu .pereţii + îngroşaţi)
fragmentată de stnpi mecanici laţi. Fasciculele vasculare mici sînt îm
plîntate în inelul sclerenchimatic continuu; fasciculele mari sint dis
persate în masa de parenchim fundamental într-un mod + asemănător
celui intilnit la tU'lpina de Zea mays ; toate fasciculele sînt de tip colateral
închis, înconjurate fiind de o teacă sclerenchimatică. Straturile periferice
ale zonei de parenchim fundamental au celule cu pereţii + îngroşaţi şi
lignificaţi. Lacuna centrală este redusă.
2. 'Pratamente es:perimentale.

a) Axul inflorescenţei (Pl. I). Grosimea creşte chiar de doua
în comparaţie cu martorul (de ex. NeP3K:i,
N,pd{,, NsPc,
NsP3, N,) ; doar la var. • P2 şi Kl axul este mai subţire decit
la martor. Conturul secţiunii transvernale (Pl. I) poate fi triun
ghiular sau neregulat-6emicircular, neted sau costat ; în dreptul coaste
lor, în epidermă se disting peri unicelulari scurţi, cu pereţii foarte în
groşaţi (var. NsPc, Ntt>UC4). Clorenchimul formează un inel neîntrerupt
şi pluristratificat (3-7 straturi de celule cu dispoziţie în 1palisadă: var.
N,, N:i, Na, NsK:i, NsP" NaP3K:i); rareori inelul este mai subţire şi între
rupt de stilpi sclerenchimatici (var. Pc, P2, Kl, Nd{c, N,Pd{•). Inelul de
sclerenchim este, de regulă, mai gros decît la martor (excepţie fac var.
N2, N�. Ne, p,, NsK:i, NePuu). La var. N&PaKa ·inelul extern cuprinde cele
mai multe (15-16) fascicule vasculare mici, în comparaţie cu martorul
(7 fascicule). Fasciculele vasculare mari sint întotdeauna mai numeroase
(7-10) decit la martor (unde întotdeauna erau doar 3) şi de dimensiuni
diferite, valori maxime înregistrind var. N&P3K3.
b) Culmul (Pl. II-IV; VI). Internodul terminal (lt). Conturul sec
ţiunii transversaie ne apare adesea circular (var. p,, P2, NsP,, N4PtKc), cu
coaste mai evidente la var. NoP3K:i, NtPtK4, P2, P4, NsP4. Grosimea paiu
lui, la acest nivel, este mu:lt mai mare decît la martor, în variantele cu
nutriţie echilibrată (N6P4, NsP3K:i) şi la var. N4. ln puţine cazuri (var.
NsP2Ki) grosimea internodului nu depăşeşte pe cea de la martor. Epj
derma: celulele au pereţii mai îngroşaţi la var. P, NP, NPK şi K. Peri
tectori s-au observat (în dreptul stilpilor de sclerenchim) doar la va
riantele cu NP şi NPK (mai rar şi la variantele N şi NK). Clorenchimul
este bine dezvCJlltat mai cu seamă la var. N,p<l{,, N2 şi NaPaK:i (în cazul
ori

•

var. = variante experianentale.
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din urmă inelul de ţesut asimilator este neîntrerupt). Cantitatea cea
mai mică de sclerenchim se observă în special la variantele cu îngrăşă
minte necombinate (K2, P2, p,, N&). Sclerenchimul. Inelul de sclerenchim
este subţire (şi celulele au pereţi puţin îngroşaţi) la var. NePJKl, N1,
N4P4Kr. şi gros la var. P2, P4, NsKl (inelul, în aceste cazuri, atinge ade
sea epiderma, forrnînd stîlpi laţi,· iar cordoanele subepidermale vin în
contact cu polul liberian al fasciculelor vasculare, fonnînd stilpi în
guşti). Fasciculele sînt mai mari la var. P2, p,, NsP,, N4P4 şi mai nume
roase (dar mai mici) la var. N4P4K4, N&PJK3 (deci în tratamentele cu în
grăşăminte combinate). Lacuna centrală este mică sau lipseşte la var.
NP şi P.
In porţiunea învelită de teaca foliară celulele epidermice au pe
reţii puţin îngroşaţi la toate variantele, iar stomatele sînt foarte rare.
Suprafaţa ocupată de clorenchim este foarte redusă, celulele lui asemă
nîndu-se mult cu cele ale parenchimului fundamental. In comparaţie cu
martorul, inelul de sclerenchim apare întrerupt de raze parenchimatice
ce pun în legătură clorenchimul cu parenchimul fundamental (var.
NaPJK3, p,). Cantitatea cea mai mare de sclerenchim caracteriizează var.
NsP� şi NsKJ, celulele ţesutului mecanic avind pereţii puternic îngroşaţi
dar slab lignificaţi. Fasciculele vasculare sînt comprimate în plan tan
genţial şi alungite în plan radiar (pe secţiuni transversale) ; lacuna cen
trală este prezentă doar la var. K2.
Internodul mijlociu (Im). Secţiunile transversale practicate la acest
nivel au diametrul mult mai mare, în comparaţie cu martorul, la var.
NeP3K3, N,PtKt şi NsP,. Ca şi la nivelul anterior (neînvelit de teaca fo
liară), clorenchimul este redus în var. K2, P2, P4, Ne. Inelul de sclerenchim
este continuu, legindu-se de epidermă prin cordoane mecanice (în drep
tul fasciculelor vasculare mici). Inelul mecanic este mai subţire în var.
N&PJKl, Ne, K2; în aceleaşi variante, stîlpii hipodermali sînt mai puţin nu
meroşi şi mai înguşti. Fasciculele vasculare sînt numeroase, dispers.alte
în parenchimul fundmnenrtal şi de diametru variabil, în var. N,p,, NsPt,
N&P3Ka, N4PtKt.

In porţiunea lnvelită de teaca foliară, celulele epidermice au pe
reţii mai subţiri, clorenchimul este foarte redus (cu deosebire în var.
K2, ·Pt, P2), iar ţesutul mecanic foarte superficial. Inelul de sclerenchim
·
este redus şi fragmentat în var. NeP3Ka. Cele mai multe fascicule vas
culare au fost observate în var. Ne. Lacuna centrală este redusă sau
lipseşte.
Internodul bazal (Ib). Celulele epidermice au pereţii evident îngro
şaţi la toate variantele, cu celulele mai mari în dreptul clorenchimului ;
acesta din urmă este mult redus la baza tulpinii (cu deosebire în var.
P4, P2, NsP4). Fasciculele vasculare m ici sînt incluse în inelul de scleren
chim (continuu şi în contact cu epiderma pe cea mai mare par.te a cir
cumferinţei organului) ; fasciculele mari se afJă împlintate în paren
chimul fundamental şi dispuse pe mai multe cercuri + concentrice.
Printre fasciculele mari, de tip colateral închis, au fost observate şi unele
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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de tip leptocentric (var. p,, P2, N5Ks, N5P4, N,P,Kt). Lacuna centrală este
în general mică.
FRUN�A

Limbul (Pl. VII-IX)
1. Epiderma vlzutl de faţl.

a) Martor.
Celulele
au
contur
dreptunghiular
sau
hexago
fiind foarte alungii.te în direcţia nervurilor. Stomatele sint
numeroase
în
epiderma
superioară.
b) Tratamente
experi
mentale. Celulele sînt foarte mari în var. N,, Ns şi NPK. Numărul
stomatelor creşte, în comparaţie cu martorul, la var. Ne, NeP3K:i (este mai
mic ca la martor doar în var. P2 şi K2).

nal,
mai

2. Secţiuni transversale.

a) Martor. Conturul secţiunii transversale
are
forma literei
V", cu braţele foarte lungi şi pronunţat divergente. Epiderma:
celule izomorfe pe cele două feţe ale limbului,
dar de di
mensiuni diferite, cu toţi pereţii subţiri (exceptind cei externi, care sint
ceva mai îngroşaţi şi puternic bombaţi), ,prevăzute cu o cuticulă subţire.
Stomatele se află uşor sub nivelul extern al epidermei. ln epiderma su
perioară, în dreptul nervurii mediane, se găsesc 8-10 celule buliforme.
Celulele epidermice din dreptul celorlalte nervuri au dimensiuni mai
mici şi pereţi puternic îngroşaţi pe ambele feţe ale limbului foliar. Me
zofilul : parenchimatic, cu mici meaturi intre celule ; celulele hipoder
mice sint uşor alungite per,pendicular pe cele două epiderme, luind u
neori aspectul elementelor palisadice. Intre cele două epiderme numărul
straturilor este de 3-4 ; ceva mai multe straturi, dar formate din ce
lule vizibil mai mici, se găsesc în dreptul nervurii mediane. Ţesutul
conductor: numeroase fascicule vasculare, de forme şi dimensiuni di
ferite. Fasciculul median este mai mare şi de formă circulară în secţiunP
transversală, fiind înconjurat de o teacă mecanică unistratificată (cu
celule sclerificate şi lignificate) ; teaca perifasciculară parenchimatică
(completă sau incompletă) este asimilatoare. Fasciculul median vine în
contact cu celulele buliforme din epiderma superioară prin intermediul
tecii parenchimatice asimilatoare. In dreptul fasciculului median, în
creasta mediană abaxială, în pozi.ţie hipodermică se află un cordon de
sclerenchim. Fasciculele intermediare sint mai mici şi sprijinite pe cele
două epiderme prin intermediul a doi stiLpi de sclerenchim. Fasciculele
intercalare sînt foarte mici, adesea fără vase de lemn, cu teaca meca
nică perifasciculară foarte puţin vizibilă şi incompletă; ele se sprijină
pe cele două epiderme tot prin intermediul unor stîlpi de sclerenchim
(formaţi însă doar din citeva celule). In sfîrşit, deosebim şi fascicule
sprijinite doar de epiderma inferioară prin stîlpi de scleren.chim, la faţa
opusă existind (în poziţie hipodermică) numai fascicule mecanice izolate.
„
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In dreptul tuturor fasciculelor vasculare, epiderma superioară formează
concavităţi. In afară de fasciculele amintite, am distins şi unele extrem
de mici, de leptom, înconjurate de o teacă parenchimatică vizibilă, dar
ILpsite de teaca perifasciculară de sclerenchim. La marginea limbului
(care este mai subţire) celulele epidermice au pereţii mai îngroşaţi ; aici
se află cite un fascicul de sclerenchim.
b) Tratamente experimentale. Lăţimea limbului de la var. NsP,,
NsP3K3, N,p,K., NsK3, N. întrece pe cea de la martor (doar var. P2 şi K2
au limb mai îngust ca la martor). Gradul de depărtare a braţelor (la
secţiunile transversale) variază mult, acestea din urmă fiind mult de
părtate la var. N,P,, NsP• şi N•. Relativ la grosimea limbului, remarcăm
că ea este mai mare la var. NsP3Ka, N,P,K•, NoP. şi Ne (deci, de regulă,
în variantele cu îngrăşăminte combinate). Doar la var. P2, p,, K2 frun
zele au limb mai subţire ca la martor. Celulele buliforme au dimensiuni
mari la var. N., Ns, NsK3, NsP3Ka, N., N&, NsKa, NeP3K3, N•P4K4. La alte
variante {1{2, P2, P,) celulele buliforme sînt foarte mici (chiar în com
paraţie cu martorul), adesea nedeosebin.du�e de celulele epidermice obiş
nuite. Stomatele sînt grupate îndeosebi în preajma nervurilor. ln com
paraţie cu martorul, la var. N2, N,, N& numărul stomatelor este mai mic
în ambele epiderme. Mezofilul apare de tip palisadic, sub ambele epi
derme, la variantele cu N (N, NP, NPK). Numărul straturilor de celule
asimilatoare creşte în raport direct cu grosimea limbului (var. NsPaK3,
N,P,Kc) sau aceasta din urmă se datorează dimensiunilor mai mari ale
celulelor asimilatoare (var. NsKa). Mezofilul este redus la var. P2, Pc şi
K2, unde şi ţesutul palisadic abia se schiţează. Numărul fasciculelor vas
culare creşte direct proporţional cu lăţimea limbului. St�reomul suferă
modificări în raport cu creşterea în lungime, grosime şi lăţime a lim
bului. Gradul de dezvoltare a sclerenchimului marginal creşte odată cu
lăţimea şi grosimea limbului. Dimensiunile cordonului median-abaxial
de sclerenchim creşte odată cu gradul de proeminare a nervurii me
diane. Analizat în totalitatea sa, stereornul este mai dezvoltat la varian
tele cu N, P şi K, la care şi limbul foliar este cel mai dezvoltat. La var.
P2, p, şi K2 stereomul este redus.
Teaca foliară (Pl. X-XI)

a) Martor. La Dactylis glomerata teaca este completă şi închisă la
nivelul analizat, intrecînd ca lungime limbul (mai ales la frunza supe
rioară), avînd în secţiune transversală un contur + eliptic, cu cite o
creastă + proeminentă la cei doi poli. Epiderma externă : celule mari,
uşor alungite tangenţial, cu pereţii externi vizibil mai îngroşaţi decît
ceilalţi; din loc în loc, st.ornate. Epiderma internă : celule mai mari, mult
al• ungite tangenţial, dar cu pereţii interni mai puţin îngroşaţi ; stomatele
lipsesc sau sînt extrem de rare. Mezofilul : parenchimatic (straturile
externe fiind asimilatoare), fără meaturi sau cu meaturi foarte mici
intre celule. Spre epiderma internă, în spaţiul dintre fasciculele vascu
lare, prin distrugerea celulelor parenchimatice rezultă numeroase lahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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cune aerifere d e contur neregulat ; între lacune ş i epidernna internă ră
mîne vizibil un strat de celule ou pereţii evident îngroşaţi, dar adesea
lipsite de cloroplaste. Ţesutul conductor : numeroase fascicule vascu
lare, de dimensiuni diferite, la cele mai mici lipsind vasele de lemn. ln
dreptul crestei mai proeminente (de la unul din polii secţiunii trans
versale) se află un fascicul mare, înconjurat complet de o teacă scleren
chimatică ; în dreptul acestui fascicul, sub epiderma externă, se găseşte
un cordon de sclerenchim, ale cărui celule (ca şi cele ale epidermei) au
pereţii evident îngroşaţi şi lignificaţi; intre acest cordon de ţesut me
canic şi fasciculul vascular se interpun celule de parenchim asimilator.
Intre epiderma internă şi fasciculul vascular aminti·t se intenpun celule
cu .pereţii îngroşaţi, dar nelignificaţi, care formează un stî1p cu baza mult
mai lată. In creasta opusă a secţiunii transversale nu intilnim un fas
cicul vascular mare, ci doar două fascicule mici, dispuse paramedian
faţă de diametrul mare al tecii, fiind legate de epidermă prin cite un
cordon de celule mecanice. Celelalte fascicule dispuse în grosimea mezo
filului se leagă de epiderma externă prin stilpi largi de sderenchim.
La internodul mijlociu teaca este mai groasă, lacunele sint mai
mici, iar celulele de sclerenchim au pereţii mai vizibil îngroşaţi şi
lignificaţi.
b) Tratamente experimentale. La toate variantele analizate contu
rul secţiunii transversale este eliptic, cu mici variaţii nesemnificative.
Grosimea tecii este mai mare la var. NP, NK, N2 şi NPK, variante la
care ţe5utul parenchimatic-asimilator este cel mai bine reprezentat. Sec
ţiunile cu diametrul cel mai mare provin de la var. NPK, NP, N2; cele
mai mici secţiuni caracterizează var. P2 şi K2. Dezvoltarea ţesutului me
canic este direct proporţională cu grosimea tecii. Numărul, forma şi di
mensiunea fasciculelor vasculare, cantitatea de sclerenchim, numărul şi
dimensiunea lacunelor aerifere variază la tratamentele analizate. Ca şi
în cazul martorului, la internodul mijlociu teaca este mai groasă, cu
carenele (coastele) mai evidente, cu stîlpii de sclerenchim mai reduşi în
dreptul fasciculului vascular al crestei mediane.
CONlCLUZII
Din cercetarea morfologică şi histo-anatomică a organelor aeriene de
la Dactylis glomerata au rezultat următoarele :
Ingrăşămintele minerale combinate (NP, NK, NPK) favorizează creş
terea numărului de tufe pe m 2, a "fraţilor" şi a .plantelor fertile dintr-o
tufă, lungimea totală a plantei (inclusiv inflorescenţa), numărul şi di
mensiunea internodurilor, numărul de frunze şi, în cele din urmă, pro
ducţia de masă verde la ha.
Indiferent de variantă, lungimea internodurilor descreşte de la vîrf
spre baza tulpinii.
Lungimea limbului creşte uşor la frunza subterminală şi descreşte
uşor către baza tulpinii.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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In general, tratamentele experimentale cu un singur fel de ingră
şăminrte (cu deosebire la doza maximă) nu aiu o influenţă pozitivă asu
pra creşterii plantelor, valorile înregistrate la diferiţi indici urmăriţi de
noi fiind mai mici în comparaţie cu cele de la martor.
Structura tulpinii diferă în lungul ei, în funcţie de nivelul analizat
(acoperit de teaca foliară sau lipsit de aceasta).
Raportul dintre ţesutW'ile parenchimatic-celulozice şi cele ligni
ficate creşte în favoarea celui dintii către baza tulpinii. Nivelurile tul
pinale acoperi·te de teaca foliară au mai puţin clorenchim, în schimb lig
nificarea elementelor mecanice este mai slabă, deşi cantitativ scleren
ch"mul este mai dezvoltat în comparaţie cu nivelurile lipsite de teacă.
Către baza tulpinii cantitatea de sclerenchim descreşte, iar fasciculele
vasculare au o dispoziţie dezordonată. StîLpii de sclerenchim sînt tot mai
rari şi mai subţiri, incit în cea mai mare parte ţesutul mecanic formează
un inel continuu. Spre baza tulpinii ţesutul sclerenchimatic este mai
apropiat de epidermă, formînd un inel continuu sau uşor fragmentat de
ţesutul clorenchimatic. Nirvelurile tW.pinale acoperite de ·teaca foliară nu
au de regulă lacună centrală. Grosimea tu1pinii atinge valori maxime
în variantele NP, NK şi NPK.
Limbul foliar are lăţimea şi grosimea cea mai mare la variantele
N, NP şi NPK; la aceleaşi variante ţesutul palisadic este vizibil sub
ambele epiderme. Celulele buliforme sînt mai mari decît la martor în
aproape toate variantele, dar cu deosebire la cea cu NPK. Stomatele
sînt mai numeroase pe unitate de suprafaţă în wr:iantele N şi NPK, la
care se constată şi o concentrare mai mare a lor în epiderma superioară
(cu deosebire în preajma nervurilor).
Teaca foliară este mai groasă în variantele N, NP şi NPK. Dezvol
tarea sclerenchimului este în raport direct proporţional cu creşterea
grosimii tecii.
Aşadar, îngrăşămintele minerale combinate şi cele simple, dar în
doze mijlocii, produc modificări marfo-anatomice asupra plantelor de
Dactylis glomerata, în sensul că tulpinile şi frunzele sint mai lungi şi
mai groase. Comparativ cu martorul, plantele tratate au sclerenchim
mai slab dezvoltat. Sclerificarea şi lignificarea se reduc sub influenţa
luminii, procesele fiind frinate odată cu mărirea celulelor buliforme.
prin administrarea de îngrăşăminte minerale.

MODIFICATIONS MORPHOLOGIQUES ET HISTO-ANATOMIQUES CHEZ
GLOMERATA L. .SOUS L'INFLUENCE DES ENGRAIS MINERAUX

DACTYLIS

Re sume

De la recherehe morphologique et histo-anatomique des organes vegetatifl
aeriens de Dactylis glomerata, il resulte que :
Les engrais mineraux combines (NP, NK, NPK) favoriisent la croissance du
nombre de buissons sur 1 m2, de rejetons et de plantes fertiles d'un buisson,
la longueur totale de la plante (in.clusivement l'dnflorescence), le nombre et la
dimension des entre-noeuds, le nombre de feuilles et, enfin, la production de masse
verte par 1 ha.
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Indifferement ele v.ariante, la longueur des entre-noeuds decro!t du sommet
vers la base de la tige.
La longueur du limhe augmente faiblement chez la feuille sousterminale et
decroît vers la base de la tige.
En general, Ies 1raitements avec une seule sorte d'engrais (surtout en dose
maximale) n'ont pas une influence positive sur la croissance des plantes, Ies
valeurs enoregistrees chez Ies differents indices que nous avons poursuivis etant
moindres en comparaison avec ceux du temoin.
La structure de la tige differe, en long, en fonction de niveau analyse
(recouvert ou non par la gaine foliaire).
Le rapport entre Ies tissus parenchymateux-cellulosiques et ceux lignifies aug
mente en faveur du premier vers la base de la tige. Les niveaux de tige recou
� par la gaine folia.ire ont moins de chlorenchyme, mais, en echange, la lig
nification des elements meoaniques est plus faible, quoique quantitativement le
sclerenchyme est plus developpe comparativement aux niveaux sans gaine. Vers
la base de la tige la quantite de sclerenchyme diminue et Ies faisceaux vascula
ires ont une disposi1ion desordonnee. Les pilliers de sclerenchyme deviennent de
plus en plus rares et plus minces, de sorte que le tissu mecanique forme pour
la plupart un anneau continu. Vers la base de la tige le tissu sclerenchymatique
est plus proche de l epiderme et forme un anneau continu ou faiblement frag
mente de tissu sclerenchymatique. Les niveaux de tiges recouverts par la gaine
foliaire n'ont pas, en regie generale, de lacune centrale. La grosseur de la tige
atteigne Ies valeurs maximales dans Ies variantes NP, NK et NPK.
Le limbe foliaire a la grosseu r et la largeur plus grandes chez Ies variantes
N, NP et NPK ; chez Ies memes variantes le tissu palissadique est visible sous les
deux epidermes. Les celJules bulliformes sont, chez presque toutes Ies variantes,
plus grandes que chez le temoin, sourtout chez celle avec NPK. Les stomates
sont, par unite de suriace, pl'US nombreuses chez Ies vart.antes N et NPK, chez
lesquelles on en constate aussi une concentrat.ion plus grande dans !'epiderme
superieur (sortout au voisinage des nervures).
La gaine foliaire est plus grosse dans Ies variantes N, NP et NPK. Le deve
loppement du sclerenchyme est en raipport directement proportionnel a l'aug
menrtation de l'epaisseur de la gaine.
11 resuite que Ies engrais mineraux combines ou simples, en dosea moyenn es,
produisent des modifioations morpho--anatomiques chez· les pliantes de Dactylis
glomerata, dans le sens que Ies tiges et Ies feuilles deviennem plus kmgues et
pl'US epaisses. Par comparaisons au temoin, Ies plantes traitees ont le sclerenchyme
plus faiblement developpe. Sous l'influence de la lwniere, la sclerification et la
lignification se reduisent, Ies processus etant freines concamitemment avec l'a
gl'andissement des cellules bulliformes, par l'effet de l'admirtistration des en
grais minemux.
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Laboratorul de an·a tomic vegetală
Universitatea „Al. I. Cuza"
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ROMANIA
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Pl. I. Schemele secţiunilor transversale prin axul i nflorescenţei : p - păr tector ; ep - epidermă ; clr - cloren
chim ; lb - liber ; Im - lemn ; f.v.m. - fascicul vascular mic ; f.v.M. - fascicul vascular mare ; par. fdmt. - paren
chim fundamental celulozic/ https://biblioteca-digitala.ro
; le - lacună centrală.
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Pl. I I . Schemele secţiunilor transversale prin culm : It1 - internod terminal, porţiune superioară (neînvelită de
teaca foliară) ; I� - idem, porţiune inferioară (învelită de t�'Ca foUru·ă) ; Im1 - internod mijloc.i u, porţiune su
perioară {neînvelită de teaca foliară) ; Im2 - idem, porţiune inferioară (învelită de teaca foliară) ; Ib - internod
bazal, porţiune mijlocie ; ep, clr, lb, Im, f.v.m., f.v.M., le : vezi Pl. I ; st. scl - stîlp de sclerenchim ; i. scl. - inel
de sclerenchim ; i. par. fdmt. - inel de parenchim fundamenrtial ; hdr - hadrom ; lpt - leptom ; f. lpt - fascicul
·leptocentric.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro
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Pl. lV

PI. IV-VI. Secţiuni transversale prin culm (detalii). Se obser'{ă forma celulelor
epidermice şi grosimea peretelui extern al acestora, rapo1,tul dintre parenchimul
hipodermic şi sc!erenchim, dimensiunea stîlpilor d e- sclerenchim, forma şi dispo
ziţia fasciculelor vasculare etc. Fig. 1 : var. N0P4 - Ib ; Fig. 2 : Mt - Im1 ;
Fi g. 3 : Mt - Ib ; Fig. 4 : Mt - lb ; Fig. 5 : Mt - Jt� ; Fig. 6 : var. P2 Im2 ; Ib, Imi. Im'.!> It2 : vezi Pl. II ; var - variantă experimentală.
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Pl. V. Vezi explicaţia de la pl. IV.
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PI.

V I I . Schemele secţiuni i.Jr tra nsversale prin limbul foliar : ep. s - epidermă superioa ră ; ep. i - epidermă
inferioară ; mzf - mezofil ;
scl - sclerenchim ; st. scl - stîlp de sclerenchim ; f.v. i - fascicul vascular incomplet ;f.v. itd
fascicul vascular intermediar ; f.v. !te
- fascicul vascular intcrcalar ; f.v. http://www.studiisicomunicaribacau.ro
md - fascicul vascular median/ https://biblioteca-digitala.ro
;lb - liber ; lm - lemn ; z.c. b - zonă de celule buliforme.
-
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PI. IX. Secţiuni transversale prin limbul foliar (detalii) : 1 - în dreptul nervurii mediane ; 2
în dreptul
fasciculelor i n termediare ; 3
în dreptul fasciculelor intercalare ; 4 - la marginea limbului ; ep. s, ep. i. lb, Im,
f.v. md, f.v. i tcl, f.v. l tc, f.v. i , scl : vezi Pl. VII ; ţ. psd - ţesut palisadic ; ţlc - ţesut lacunos ; te. par - tencă paren
chimatică ; te. scl - teacă sclerenchimatică ; c. b - celule buliforme ; scl. mg - sclerenchim marginal ; P - t>ă1·
tector./ https://biblioteca-digitala.ro
http://www.studiisicomunicaribacau.ro
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PI.

XI.

mijlocii

Schemele secţiuni lor l r& ns versal e prin teaca foliară : Te. J t2 - teaca frunzei superioare (porţiune inferioară) ; Te. lm2 - teaca frunzei
(porţiune i nferio.ară) ; ep. ext - epidermă externă ; ep. inb - epidermă i n tern ă ; par - parenchim neasimilator ; par. as - parenchim
asimilator ; lm, lb,
scl, st. scl : vezi Pl. VIII-IX : le - lacune I f. v - fascicul vascular.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro
/ https://biblioteca-digitala.ro
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Explication des planches
Pl. I. Schemas · des coupes transversales dans l'axe de l'inflorescence ; p - poil
tecteur ; ep - epiderme ; clr - clorenchyme ; scl - sclerenchyme ; lb - liber ;
lm - bois ; f.v.m. - faisceau vascu.Iaire petit ; f.v.M - faisceau vasculai'I"e grand ;
par. fdmt - parenchyme fondamental celullosiqiue ; le - lacune centrale.
Pl. II-III. Schemas des coupes transversales dans le chaume. It1 - entre-noeud
tl!'l'minal, region supenieure (noncouverte par la gaine foliaire) ; It2 - idem,
region inferieure (couverbe par la gaine foliai'I"e ; Iffit - entre-noeud moyen,
region superieure (noncouverte par la gaine foliaire) ; Im2 - idem, reguon infe
rieure (oouiverte par la gaine foJi.aire) ; lb - enbre-noeud basal, region moyenne ;
ep, clT, lb, lm, f.v.m., f.v.M., le : voir PI. I ; st. se!. - pilier sclerenchymatique ;
i. scl. - anneau sclerenchymatique ; i. par. fdmt - anneau parenchymatique fonda
mental ; hdr - hadrom ; lpt - leptiom ; f. �te - faisceau vasculaire leptocentrique.

PI. IV-VI. Coupes transversales dans le chaume (details). On observe la forme
des celuHes epidermiques et la grosseur de leur parois externe, le rapport entrc
le parenchyme hypodermique et le sclerenchyme, la dimension des piliers scleren
chymatique, la forme et la disposlition des faisceaux vasculair�. etc. ; Fig. 1 :
var. NsP4 - Ib ; Fig. 2 : Mt - Im1 ; Fig. 3 : Mt - Ib ; Fig. 4 : Mt - Ib ; Fig.
5 : Mt - I� ; Fig. 6 : var. P2 - Im2 ; Ib, Imi. Im2, It2 : voir Pl. II-III ; var vari ante experimentale.
Pl. VII . Schemas des coupes otransversales dans la limbe foliaire ; ep. s - epi
denne supeneur ; ep. i - epiderme inferieur ; mz - mesophylle ; se! - scleren
chyme ; st. scl - pilier sclerenchymatiqiue ; f.v.i. - faiS1Cea..u vasculaiire incomplet ;
f.v. itd - faisceau vascuJaire internnedi aire ; f.v. itc - faisceau vascu.Iaire
intercalaire ; f.v. md - faisceau vasculaiTe median ; lb - liber ; Im - bois ;
z.c. b - zone de cellules bulliformes.

Pl. VIU-IX. Coupes transveroales dans le limbe foliaire (details) ; 1 - contre
le nervure mediane ; 2 - contre Ies faisceaux intermediairES ; 3 - con1re Ies
faisceaux intercalaires ; 4 - ă la marge du limbe ; ep. s, ep. i, lb, lm, f.v. md,
f.v. itd, f.v. itc, f.v.i, scl : voir PI. VII ; ţ. psd - tissu palissadiqiue ; ţ. Ic - tissu
lacuneux ; te. par - gai.ne parenchymatique ; te. scl - gaine sclerencllymatique ;
c.b - cellules bulliformes ; scl. mg - sclerenchyme marginal ; p - poil tecteur.
PI. X-XI. Schemas des coupes transvel"Sales dans la gaine foliaire. Te. It2 gaine de la feuille superieure (region linferieure) ; Te. Im2 - gaine de la feuille
moyenne (region inferieure) ; ep. ext - epiderme externe ; ep. int. - epiderme
interne ; par - paren�hyme nonassimilateur ; par. as. - parenchyme assi.milateur ;
Im, lb, scl, st. scl, : voi r Pl. VIII-IX ; le - laounes ; f.v. - !aisceau vasculaire.
Pour toutes Ies planches : Mt - temoin ; N, NP, NPK - variantes ex.perimentales (Tabl. I).

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

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

MUZEUL

I

DE

ŞTIINŢELE

STUDII ŞI COMUNICARI

NATURII

I

1976 - 1977

BACĂU

35 - 38

ACŢIUNEA CALCIULUI ASUPRA FORMARU PERETELUI
DESPARŢITOR IN CELULELE RADICULARE

DE SECALE CEREALE L.
GH. ACATRINEI

P.lnă ln prezent s-eu descoperit anumite substanţe chimiJCe inhibitoare asu

pra procesului de citochineză la plante. Dintre acestea fac parte cafeina, teofilina,

teobromina, kinetina, giberelina etc. (1, 2, 5).

La nivel molecular mecanismul de blocare a citocbinezei ar avea loc prin
Inhibiţia activităţii fosfatdiiasterazei (5), sau prin OOTenţa de calciu care frlnează
fuzionarea vezi·c:ulelor golgiene (7). sau chiar prin blocarea procesului de migrar"e
a veziculelor golgiene în placa oouatorială (2).
In lucrarea de faţă s-a folosit cafeina ca inhibitor al citochinezei, apoi s-a
cericetat în ce măsură intervine cationul ea2+ ca presupus stimulator.

MATERI� ŞI METODA DE LUCRU

de

Ca material de experienţă s-eu folosit plantele de Seeale cereale. După 48

ore

de

la

germinare

în

mediul

apos,

cariopsele

tratau după metoda descrisă mai jos. Pentru a

se

cu

rădăcinile

formate

se

demonstra că la nivelul cito

chinezei acţionează cationul de Oa2+ şi nu anionul s-au luat trei substanţe unde
cationul est-e Oa2+ şi anionul variază (de ex. Oa(N03h, OaSO,, CaC12). Din aceste
substanţe s-au pregătit soluţii cu următoarele concentraţii : 0,10/o, 0,050/o şi 0 ,02 50/o.

Panrtiru a se demonstra rolul cationului Ca2+ asupra citochinezei s-au efectuat s
variante de experienţă.

In prima variantă (I) materialul germinat s-a ţinut în mediul apos consti
tuind lotul de control. In a

II-a variantă boabele germinate au fost tratate

ore cu cafeină în concenrtraţie de 0,10/o, apoi a urmat
apă de robinet (vezi tabelul).
Incepind cu varianta

III,

IV şi

V s-au

făcut

un

dte

1 materialul
soluţie de cafeină 0,10;, plus azotat de calciu 0,10/o, apoi
cu soluţie de azotat de calciu 0,10/o. Subvarianta nr. 2
pentru subvarianta 1, aici plantele au fost sub influenţa
pildă pentru varianta nr.

III, subvarian.ta

3

tratament de 2 ore cu

6 subvariante. Aşa de
a fost

2

ore

tratat 3

ore cu

s-a tratat numai

a constituit un martor
numai a · azotatului de

calciu 0,10/o timp de 3 + 2 ore. La subvarianita nr. 3 materialul a fost tratat cu

soluţie de cafeină 0,10/o, plus azotat de calciu 0,050/o, timp de 3 ore, apoi mate
rialul a fost supus influenţei unei soluţii de Ca{N0a) 2 0,05•/0, timp de 2 ore. In
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Calitate de ' material de control \� 'foot-cei din·· · ��ovai:iant� 'nr. 4· tiatâ.t numai cu
.. .
.
s'oluţie de azota•f de calc'iu· o,bso;0· ·timp ăe 3 + 2 · on•.
Materialul aparţinind subwriantei nr. 5 a fost tratat 3 ore cu soluţie de
cafeină 0,10/o plus azotat de calciu 0,0250/o, apoi s-a prelucrat 2 ore numai cu
� "

. . .•..

. ·�-

·

.

azotat de calciu 0,0250/o. La cea de-a 6-a subvariantă materialul a fost tratat timp
de 3 + 2 ore numai cu soluţie de azotat de calciu 0,0250/o. Pentru varianta a IV-a
s-a folosit acelaşi procedeu ca la varianta a III-a, înlocuindu-se azotatul de calciu
cu sul fataj _ P.f'�: �!� �tµ� c;: ·�a e v�iantş ·� Y'-a, s� ; pr�at ·.ca şi la
varianta a III-� ���� � î�}�lfI�f��l.\l�. r�� �alţ� �_,„, .,f�osi�;_1 clp_rura de cal ci u.

In aceste experienţe s,-a , �ci;at : �u Joi . rnartpri , ş.i anume : varianta I-a a
constituit martorul nr. 1, !ar su11vatiâtltele · 2. " 4 's\' ·5 din variantele I II , IV sii V,
�u f��a�. al d9ilea martor.
•

•

�

� • o

;

i

, .

I

:

J

,

J

REZULTATE

-

·
1 ...; ,,; Pe preparatele : microscopice s-a cercetat separat pentru fiecare va
riantă şi . :subvar'iantă acţiunea cafeinci asupra · citot:hinezei comparativ
cu acţiunea Ca(NOa)2, Caso,, CaCu · de . diferite concentraţii.. La fiecare
variantă s-.au cercetat ,1400-2300' . celule unde s-au .remarcat celulele
binucleate. Prin ·calcule statistice s-a stabilit procentul de celule bihu
cleate comparatiiv· cu martorul (vezi tabelul). · ·: 1
Din tabel se constată că la varianta . nr. ll cafeina produce de 47
ori mai multe celule. binucleate comparativ c u martorul. La varianta III
(subvarianta · l · şi 3) se formează de 20· · ori , mai multe . celule binucleate
comparativ cu martorul şi de 2 ori mai puţine faţă .de varianta a II-a.
Din varianta a IV-a i-eiese - că .la subvarianta : nr .. ,6, ·soluţia respectivă
acţionează cel mai muli' asupra cit0c:hinezei producind de 13 ori mai
niulite · celule· binucleate comparativ , cu varianta I . :şi . aproape de . ·4 ori
mai„puţine celule. binudeate:în raport cu varianta a II-a>· ·
' '
:
: La · subvarianta . nr. 5 aparţinind variantei a V•a se ·formează de 23
ori mai multe . ceilule binucleate faţă de varianta I-a şi · de aproximativ
2 or.i mai .puţine . cehile binucleate comparativ · cu varianta 1 a II-a. ·Din
analiza comparată: a :acţiunii . celor ·3 · substanţe (Ca(NO:i)2, CaSO,, CaCh)
se · constată .că nu · : anionul este cel ' :care acţionează . asupra citochinezei,
ci cationul de calciu, care joacă un rol important la nivelul membrane, ·
„
, ' ;
· ;
lot' :veziculelor golgiene. , ' ·� ; :
· ·- · 1 1
' · : : � · : . · :·L1 - � · , , ; ; , ,_;
: . · ·- · · 1 : ""-' • . ! ! ;:; r � , , .
( •:
; , !IÎ� I · • , ;
, ; : _". f j •_, j·: · : .' ! ,· : !
: , '. : J
j ,
/� " j (• I�
tr!;
DISCUŢIA REZULTATELOR
·

·

,

·

I '" •

�I

._

•

. ,- -. „ . .

'. .

. .,

1,

I

;..

.

'.

�

-

r I

• '

)

Djn. �a.' :�.�para� . � ·�odului .de _acţiune a_ cafeinei. şi a calciului
asupra citochiqez�i reie1ie clar c;� io,nu� .de c;alciu înlătură de . 2-4 ori
efectul · ��feinet psµpra: cit0c:h1nez�ţ ·. nacă �e comp�� mod.ul de_ acţiµ1'e
a „celoţ .3 . sul;>stanţe (Ca(�()a)2; �so,, �C�Ch), _se c;:onstată că ce� . mai . a�tiv
as;upra . � cit�opţn�ei �ţ� �ulfatul. 4e . c;aJ.<;iu, � inlă:ţuri�d acţil,lnea �afeinei
de .:4 ori . com.P,ar-atiiv cu. ;varianta .a II7a. : Efe<itlJ.l stllp,ulator al aces·ţei . sub
s��ţ� r�i��� , Ş(-�:Hii <l1:'�li.�a. r�jlltiji�lpp '. �ţi�µte. la . �rt�rul �·�\ · 2_ (vez_i
subvariantele 2, 4 şi 6 -din varianta' a IV-a). Faptul că la varianta a
I

' .

'
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GH. ACATRINEI

IV-a se remarcă cel mai accentuat efectul stimulator al sulfatului de
calciu asupra citochlnezei, nu este exclus ca anionul SQ42- să faciliteze
întrucîtva acest proces. Totuşi, dacă se analizează acţiunea celor 3
anioni (SOc2, c1-, NO:i-) comparativ cu acelaşi cation caldu, rejese că
nu anionul este răspunzător de înlăturarea efectului cafeinic, ci dimpo
trivă cationul. Acest lucru se dovedeşte dacă se compară rezultatele sub
variantelor 2, 4 şi 6 din variantele III şi V cu varianta a I-a, de unde
reiese că ele sînt oarecum asemănătoare, exceptind varianta a IV-a
(subvariantele 2, 4 şi 6). Ionul de calciu joacă un rol hotărîtor în pro
cesul de citochineză şi s-a dovedit că acest cation intervine şi în for
marea stomatelor (6) cit şi în morfogeneza ideoblastelor la Convalaria
ensiformes D .C . (8).
Mecanismele moleculare prin care se produce acest proces de sti
mulare a formării peretelui despărţitor de către cationul de calciu pot
fi : prin stimularea ATP-azei care facilitează fuzionarea veziculelor gol
giene, fie prin stimularea activităţii fosfat-diesterazei, activitate blocată
de cafeină, fie prin alte căi metabolice.
CONCLUZII

1. Din experienţele intreprinse reiese că ionul de calciu înlătură
parţial efectul cafeinei asupra procesului de citochineză şi prin aceasta
stimulează formarea ,peretelui despărţitor.
2. S-a mai constatat că nu anionul (SQ,--2, c1-, N03-) este răspun
zător de înlăturarea parţială a efectului cafeinei, ci cationul - calciu.
3. Este positbil .ca ionul de calciu să acţioneze la n ivelul membra
nelor veziculelor golgiene fie .prin stimularea activităţii fosfatdiesterazei
(activitate frinată de cafeină), fie prin stimularea acti1vităţii ATP-azei.
THE ACTION OF THE CALCIUM ON FORMATION OF THE CELL WALL
IN THE RADICALE CELLS OF SECALE CEREALE L.

Summary

that the calciwn ion partly removes the effect of the
caffeine on cytoch.inesis and trough this stimulates the formation of the c:ell wall.
It was also found thlalt not the 504-2, Cl-, NO:r- anion removes the effect of the
caff<?ine but the oalciwn cation
The

author

shows
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ACŢIUNEA STIMULATOARE A UNOR SUBSTANŢE FIZIOLOGIC
ACTIVE ASUPRA PROCESULUI DE FORMARE A PERETELUI
DESPARŢITOR IN CELULELE RADICULARE
DE SECALE CEREALE L.
GH. ACATRINEI, E. MATHES

Cercetarea procesului de formare a peretelui despărţitor la plantele superi
oare prezintă o mare importanţă teoretică şi aplicativă.

Pînă in prezent se ·cunosc o serie de inhibitori ai ci tochinezei dintre care

cităm : cafeina, teobromina ,teofilina etc. (1-3).
CUllOSC

Cu toate că se

precis succesiunea fazelor microscopice ale procesului

de citochineză, şi substanţele care-l blochează, totuşi nu se ştie care slnt sub
stanţele implicate in acest proces, deaserneni, nu se cunosc stimulatorii citochi
nezei (1, 5).
Din lucrarea lui G o f f şi P a u 1 ( 1973), reiese că cit.ochineza este stimulată
de acţiunea calciului, fapt constatat şi de noi într-o lucrare anterioară. De ase
meni, am mai constatat că şi auxina are un rol stimulator î:1 procesul de forma1·P
a peretelui despărţitor.

In lucrarea de faţă s-a folosit teofolina ca inhibator al ci tochinezei, apoi s-io

cercetat în ce măsură intervine acidul panitotenic, acidul
coenzima A, piridoxina, triptofanul şi

folie,

acidul

ascorbic.

auxina în fOI'lllarea peretelui despărţitor.

Pînă în prezent se ştie că teofilina produce inhibiţia activităţii fosfatdiesterazei.

iMATERrAL ŞI METODA DE LUCRU
Pentru

cercetarea

mecan ismului

biochimic

şi

a

substanţelor

implicate

în

procesul de fonnare a peretelui despărţitor s-a utilizat ca material de experienţă
celulele radiculare de Secole cereale. Ca substanţă inhibitoare a citochinezei s-a
folosit teofilina ,iar ca substanţe presupuse a fi stimulatoare acidul
auxina,

acidul

folie,

acidul

ascorbic,

coenzima

A,

vitamina

B6

pantotenic,

(piridoxina)

şi

triptofanul.
Teofilina s-a folosit în concentraţie de 0,10/o, iar substanţele fiziologic act1vt>
în concentraţii de 0,004 şi 0,008G/o.

Tratamentul

s-a

făcut în felul

unnător pentru cele 9 variante

celor 7 substanţe stimulatoare plus 2 variante martor) :
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GH. ACATRINEI,

E. MATHES

- Materialul germinat al va riantei I-a a

fost lăsat

robinet constituind martorul I.

- Materialul variantei a II-a a fost tratat

ore ţinut î n apă d e robinet (martor II).

8

24

de ore în apă de

ore cu teofilină O,l O/o , apoi l li

Pentru fiecare concentraţie a substanţelor fiziologic active luate în studiu

se jăceau două subvariante. In prima subvarjantă (vezi varianta a III-a din tabel)
maf.lrlh1Uf '&e··�frfltil!'tf 'are :cti� fe6ffliifiiV âe ·U, l'V76 ' So1Uţie tn� T�e:.ci.se- 'l{ăsea' Şi · acid
p an �Oefiiţ: l " O,!>� •

timp de

� �'l,ltftq · �� tMtamt!Jlţ �gu}ar • "'e ;· �i1· :pantot,enic

.

16 ore:. f P,IJtl � -�r � o�

S!J-�a�tă· pla���tp.!. ' �ltrat�, -��

cu

-0re

0 ,0080/a

teofi lină

.
0,1°/o , apoi urma tratament�l-1de, 16 -ore . cu , acid . p<1'1totenic
(vezi tabelul).
făcute din cele 7 sub
Aşadar pentru fiecare . co:n en' t�� ţie
stnnţe ·s.r..a procedat' lft'fclV 11'. î
-!
'

I' '
I'

I

.t ·' · .· :. ,

0,008

(0,0080/o . �i 0�0040/o)

�

1

·

icroscop
Îce, ufm.�tă'
de Cailoule : �tatisti2�;
Din
anaHza preparat.elor .· m
.,
,
r,
,
'

'

, ·

• "

•

,

I

' •

,

•

"j

I '

·

o

•

reiese că acţiunea inhibitorului de mare sele�tivitate asţJ.pra citochinezei
(teofilina) este micşorată de către substanţele ' cercetate fo ordinea tir.:.
m'ăfoa:re ' : a:adul ',pantotenk 1 (de ro ori), auxiri:a ' (9 ori), ·acidul folie (8' ori),
pi'tidoxina ' (7 dri), triptofanul (5,5 'ori), 'acidul 'ascotbie (5 .ori) - şi coen:.:.
·
·
.
•
zifua A ;(4, 5 ori). ·
•
'·
.
Această acţiune stimulatoare diferenţiată a substanţelor asupra
ptocesulut ·de citoehineză· este · conferită de' '. tiipul · nucleului, de numărul,
0
poziţia şi natura radicalilor grefaţi pe· nucleii respectivi.
· Din cetcetările ·d e bibchimle1 reiese că· acidul paritotemc; folie şi co
enzima A au implicaţii în metabolismul triptofanului. "Triptofariul este
o substanţă .ptecursoare: a: auxniei.-· Aceste „date r se corelează cu rezulta
tele· experienţelot 110astre care·· .arată 1 că -acţiunea acestor sub.stanţe este
sin ergi-că:' (în : sens1:1l , stimulator) .asupra · procesului de : neoformare , a pere
telui , despăl:ţitor.· . (V$i tab:elul);. Aşadar, , în• µiocL: natural la .procesul d�
neoformare a membranei despărţitoare joacă un rol important auxina, ca
hor�on de :reşter�, , �ar ��- �uţis.ţa��e} e . impl,ica_t� }� l?�ocesele metabolice
de biogeneza a aux'inei .Prm 'tnterfuediul triptofanului:, · · ·
r: i . lVl;enţionăţn faP.ţul c;� nu . ,to�te . . ,şu�varian,t_ele substanţelor . luate in
�ţud\u. se C'.9mpo_rtă:. ca . stiln,u�at,ori a.� , pr()ceşului de. , c�t�hineză: . ,Excepţ_i�
:
,
.� E: la ac��tă. �egu� fa� cOJ1.C�z;ttli"aţiUe J?id . . de acid f9�i� şi coenzimă A.
La c:on.centraţii m�ri. a,�idul foUc şi coen�ima A ştimul�a-ză _ procesul . . d�
cit9_chineză, . şi c:a atare şe c,omportă ca ,substanţe . care contracareaz� a�;
ţiunea teofilinei. Iar la concentraţii mai mici (0,004D/0) aceste _ substanţe
se. . c,omportă. · ca n�te inhibitori. _.ai . citqchineze,i, �ţio.nind în _acelaşi . sens
cu teofilina, mărind efectul. Cu toate aceste excepţU, coenzima Aj ��
ra:cidul folie răffiîn ca . nişte :SUl>st�ţe . stimulatoar�. .pro_cesului : de citochineză pentru restul subvari�telo� descr�se �e. noi. � ' . i · ' .
·

„

"

·

·

.

.

•
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RADICULARE

Pînă în prezent se ştie că auxina intervine în procesul de • alungi1'�
şi ·de creştere în . suprafaţă a peretelui celular. Date . referitoare la modul
de acţiune a acidului pantotenic, auxinei etc. în procesul de f9rmare a
pereteluţ despărţitor pînă acum nu există. De asemenea nu· se cq.tiosc
.
Căile metaboliţ:e ŞÎ biochimice care . se interpun . fn acest proces · COm'Plex
marfo-genetic - de formare a peretelui despărţitor.
:; �
, Din cercetările noastre reiese că la nivelul dtoplasmei diri. :z.ona
ecuatoriaiă a celulei, la finele anafazei şi Începutui tetofazei ar �ct!ona
auxina, o . serie _ de vitamine din grupul B, triptofanul, acidul a�f�bic
Este .posibil ·ca în aceste celule meristematice în perioada respe-�.t ivii
să se formeze cantităţi mari de triptofan şi apoi din el să se sinteţţzeze
auxina, necesară în dirijarea honnorială a acestui' proces.
�·
Descoperirea de noi substanţe cu acţiune puternică asupra citp:c hi
nezei va deschide perspective mari din punct de vede.re teoretic,�· dat
mai ales aplicativ. Omul de Ştiinţă prin · folosirea cu dibăcie a inhibito
rilor- şi stimulatorilor va putea dirija mult , mai bine în viitor un proces
biochimic, metabolic sau morfogenetic - cum este . formar�a p�et.elu\
.- „ .
despărţitor.
"

"

CONCLUZII .

I

�,::. •

1 . Cercetîndu-se acţiunea· unor substanţe fiziologic 'active · asupra
citochinezei s-a constatat că· în desfăşurarea acestui · fenomen ifttervin
unele substanţe stimulatoare. Stimu1atorii citochinezei folosi.ţi de� no1
s-au dovedit a fi mai activi în ordinea următoare : acidul panfotenic.
'
auxina, acidul fc»lic ş( piridoxina, acidul ascorbit. şi triptofanul, coe�ima
A. Acţiunea stirnulatoare a acestor _ substanţe asupra citochinez�i � este
.
justificată de faptul că cea mai mare parte din ele, acidul pantOtenic,
.
follc şi coenzima A intervin ·. în me.tabolismul triptofanului. iar ''a�esta
reprezintă o substanţă biogenetică a auxinei.
2. Modul de acţiune a substanţelor cercetate de noi (inhibitoatEţ_ sau
stimulatoare) reiese din natura substanţei, concentraţia şi din tirripul de
tratament al materi�lului, vegetal.
3 . Acţiunea stimulatoare sau inhibitoare a s ubstanţelor studi�te·: este
conferită de natura chimică a substanţei, nucleul ei, numărul, poziţia şi
natura radicalilor grefaţi pe nucleu.
::
4. Cunoaşterea mai detaliată a modului de acţilme a inhibitorilor şi
stimulatorilor va permite în viitor omului :de ştiinţă să dirijeze procesul
de citochineză după dorinţă, obţinindu-se celule cu grade mai diferite
de ploidie.
.-

�

·.

. 1.
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Tabel

I j�

Acţiunea acidului pantotenic, auxinei, acidului folie, piridoxinei, acidului ascorbici triptofanului şi coenzimei A, asupra procesului de citochinezl în celulele radiculare de Secale cereale pe timp de 24 ore.

ETAPELE

Ol
Oli::

....

·;::::
Ol

;::..

I
II

Etapa
I

� .a
� -�
.o i::

Substanţa

-

Martor (apă)

-

1
III

2
1
2
1

IV

2
1
2

V

2
1
2

.

E XPERIENŢEI
Etapa

I-a
Conc.
O/o

-

Substanţa

h

II-a
Conc.
O/o

ai

....

h

I I
QJ
CJ i:: ai

o

cL

CJ I ai
GJ
-o .o QI
• Q) (j
.... - ::i
i::

·- �

ai
'3
;; QI e
_ ....

QJ Ol
CJ QJ
ai CJ

ca .-....

1!l i3
� :9 � . '3
.

ai ai 13
"O """'"' · . ::i -;

� e fll

1376

1367

8

0,586

100

o ....

. e11 U

i.. - ::i
i::

z � @ z .:?

24

z .:?

"'GJ -a ;cu :a
l:>
g.. ...,
....

.., g .., ::i .s e :a
� .o
·- � m ·u 3 s

„

-

16

1356

1 190

166

10,941

237!1

Acid pantotenic
Ac. pantotenic

0,008
0,008

16
16

3321
1325

3313
1226

8
99

0,228
8,075

389
1377

8
8

Ac. pantotenic
Ac. pantotenic

0,004
0,004

16
16

1416
1654

1356
1634

60
20

4,424
1 ,233

754
210

8
8

Auxină
Auxină

0,008
0,008

16
16

2103
1820

2062
1704

41
116

1,988
6,807

339
1161

8
8

Auxină
Auxină

0,004
0,004

16
16

2285
2040

2119
2010

166
30

7,814
1,492

1333
254

8
8

Ac. folie
Ac. folie

0,008
0,008

16
16

1765
1814

1636
1739

129
75

7,885
4,312

1345
735

0,004
0,004

16
16

1395
1631

1364
1388

31
243

2,273
17,507

387
2987

0,1

8

Teofilină +
Ac. pantotenic
Teofilină
Teofilină +
Ac. pantotenic
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

8
8
8

Teofilină +
Auxină
Teofilină
Teofilină +
Auxină
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

Teofilină +
Ac. folie
Teofilină
Teofilină +
Ac. folie
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

Teofilină

a

8
8

H20

Ac. folie
Ac. folie
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�
�

z
tzl
-

-

I�

,�
I�

' >-.;)

1
VI

2
1
2
1

VII

2
1
2

1
VIII

2
1

2
1
IX

2
1

2

Teofilină +
Piridoxină
Teofilină
Teofilină +
Piridoxină
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

Teofilină +
Ac. ascorbic
Teofilină
Teofilină +
Ac. ascorbic
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

Teofilină +
Triptofan
Teofilină
Teofilină +
Triptofan
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

Teofilină +
Co. A
Teofilină
Teofilină +
Co. A.
Teofilină

0,1
0,008
0,1
0,1
0,004
0,1

8
8

Piridoxină
Piridoxină

0,008
0,008

lG
1G

1470
1285

1441
1221

29
64

2,012
5,115

34:l
872

8
8

Piridoxină
Piridoxină

0,004
0.004

16
16

1546
1381

1470
1348

76
33

5,170
2,448

882
417

8
8

Ac. ascorbic
Ac. ascorbic

0,008
0,008

16
16

1232
1315

1200
1225

32
90

2.666
7,346

454
1 250

8
8

Ac. ascorbic
Ac. ascorbic

0,004
0,004

16
16

1618
1236

1560
1 192

58
44

3,717
3,691

034
629

8

Triptofan
Triptofan

0,008
0,008

2018
2098

1961
1983

57
1 15

2,906
5,799

491i
987

8
B

Triptofan
Triptofan

0,004
0,004

lG
L6

2321
2067

2209
2008

112
59

5,070
2,440

866
416

8
8

Co. A
Co. A

0,000
0,008

16
16

1960
1844

1904
1786

56
58

2,941
3,247

501
554.

8
8

Co. A
Co. A

0,004
0,004

16
16

1527
1570

128j;
1512

241
58

18,741
3,842

3198
61i5

16
16

>
()

+i
......

c::
z
M
>

c::
z
o
::o

Cl'l
c::
tll
Cl'l

�
z
ţî

�
'tl

�

()

§
s
�
t"

::o

2
�

::o
M
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DIE STIMULIE.RENDE WIRKUNG EINIGER PHYSIOLOGISCH AKTIVER
SUBSTANZEN AUF DIE BILDUNG DER TRENNWÂND BEI WURZELZELLEN
VON SEC ALE: CERiALE; L.
l
I
.

,

·-

'

· '

�

Zusammenfassung

Bei der Unters �fu.mg cler Wirkiing von physaol �isch aktiven Substanzen
.nu! die Zytokin€6e (ein ' yorgang der dutch Theophyllin b l ockiert wurde) konnte
festgestellt werden dass in diesen Vorgang einige stimulierende Substanzen ein
greifen. Die Reihenf�ge d�r Wi1;-ksa.mkei,� der von 4ns ver�endtlten Substa i:iz en i s
_
_
folgende. Panthotensaure (10 mal), Au)dn (9 mal), Pholsaure (8 mal). Pmdoxm
(7 mal), Tryptophan ' (5,5 ·mal), Asc6rbinsiiure (5 mal) und Coenzim A (4,5 mal);
D i-e Stimulicrende Wirkung dieser Su-bstanzen auf die Zyto k i nese sch-eint
durch die Tatsache bedin!lt :ru sem dass einige von ihnen in den. Tryptopharistof
fwechsel eingreifen, , wobei Tryptophan eine biogenetische substanz des Auxin
.ctarstellt.

�
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. , ClTEVA PROCESE FIZIOLOGICE ·REFERITOARE LA TRECEREA
''
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RAIANU

Sehsibilitatea ; glicofltelor faţă de coritinutul <;i� � ăt u ri În sql nt,l reprezintă
W1 interes academic, ci are şi o mare ' importanţă 'eto'.'lbmi că ; deOnrece,
în-„cazul creşte rii conoen.traţie� sărurilor tn su bstra t paste un nivel- opti m, · fertili
tatea lui şcade. Pupă un�le d a te. , , (4), scăd_ere;i prpd1,1ctivităţii cult ur q or agricole
�� .I?e _sărăţµti es � - l�gată,,_ lil priinu l rîr:id � . de micŞOJ:'l!rea n u �ăr ul µ i �e pl an te de
.
pe o unitate de suprafaţa, care poate aJUnge
de la 400 p1'ante de gnu pe m2
.pe ura _sQJl:'Cast;ll)iu slab ·eil�l.il!li�t.- la numa� · 100 . i p1a;nt� pe- ·m� ·�, un"sQ!: săi;ăturat.
In zil e�e noastr.e prob�ema �erlil i tălii solurHor., în. ţcgăty.ră cu cr�terea sal in ită ţii ,
·
devine , ş i 'mai .actuidă ca uiirnare a irigărilor cresctnce a ogoar:elor, 'Aşa de exem
plu , ID. 'SUA,i din cau·za': cxcendentului 'de sări.Jri în cii ltur!le ' f ri gh te 'sufăr cifra
.,
25-300/ii din. s emă.nă t ur L ·
- .. · ··'
Abia la· începutul secolului nostru ' s-a indicat (6) că acţ iune a sărllrilor asupra
glicofitelor se poate realiza în_ dol!ă · di rec ţi i , O.P\ILSe : .. u.n� osmotică şi alt:!. toxică.
Este foarte dificil de Separat experiinen'bal acţiunea celor doi f.actiOri. S-au efec
tuat numeroase încercări care au fol osit ca tes te mai ales imbibiţia şi germin aţia
seminţelor, întrebuinţindu-<Se, aproape în exdusivitate, \Soluţii pure de s ă ru ri de
concentraţii diferite; sau; lii ' rel' mal otln C<!Z, uri!ames:tet:· âlotre ele.
.- '
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.
trei specii procesu� �ermiilaţiei, i ar .r�săi:iti,iD;>l�âh�.ul'elor .s.-:a . ,u�ădt 1� 29 _de . sp e,· , I
,
,
J I ,
! • 1{Jj J'
,J',
J
· •)
J
_ cu ş1 .so1.ur1 .
.., „ , .
. . ,. i r " , ,, ' "
·' 1 ., . ,
, 1 ,, :
" 1
•
Pentru ca experimentarea . să se apropie cit , mai �uit de condiţiile , naturale,
noi ,am . e'fit.a_t 1.:1 tj lizar� w:t<?f . s�l µ,ţiJ .' P!Jrf! . dt? să�u,ri ,J� . �� . �cp rs; . .la un . sol sa
.
linizat, colectat din Valea Bahluîului. Artali zele' ef�tuate au , arătat că ·solul uti
·
limt p rezintă o �inizare ' ' he�rdge_nă; ' pr i>IT\ �t carbori� ��r cu . � �anUtate
i
.
totală de săruri �lubile (Ctsş>. de. '.91 . ·m�'I,�· ,ln ;,seopul · de · ,a· obţine s�bstrat� , cu
cantităţi variabile
. proceBat
cer. ' · . de săruri,. . ain
. �sol
. .'la ame. ste<::a r� Js ărăturii 'cu· un
. ' '' .
) :
I I
"
. .,
.noziomic, în următoarele _proporţii : . o · parte sătătută şi' 'trei .păi'.ţi cernoziom (1 : 3).
·
·
părţi egale de să�ătură şi cernci�iorrÎ ' (l :' l), tt�' 'pkţl . sărăiută şi , o parte ce_rno
ziom (3 : l) 'şi, .ca termeni de comparaţie, ··am 'utilizat Şi s �ră tură curată (S) şi
.
cernoziom (C). Am opţinut iistfei cincl varyante de sol, cu concentraţii diferite de
săruri, a căror va loai;e · - . exprima tă ' !n : rng0/6 -C:t.Ss. - ' eS te următoarea : c
••

•

0

' ,' ·

-

;\

·

„

1

:

\ J

,

.

' ' • 1 1

r

.

! • ,

.,„

•

.'

_

:

-

. .

.

' _I

_

'

�

-

1

I

V

ip

• I • . •

.

I I

•

•

• -.

'.

'

.
I I

.

j I

' •

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

I .

=

O. RAIANU

46
1 8 0 mgO/o, 1 : 3 = 275 mgOfo, 1

:

1 = 460 mgO/o, 3

:

1

=

575 mgO/o, şi

= 791 mgO/o

S

Ctss. Variantele acestea de sol pot fi încadrate, după clasificarea lui N. Florea. în
următoarele cateeorii :
- sol slab salirziat, în care se plasează cernoziomul ;
- sol mijlociu salinizat, în care se plasează variantele

1

- sol putemic salinizat, în care se plasează sărătura curată.
Pentru

experienţele

care

au

urmărit

dinamica

:

3, 1

imbibiţiei

:

l şi 3

seminţelor

:

1 şi

şi

a

germinaţiei lor, am folosit extrasele apoase ale celor 5 variante de soluri, a căror
com:entraţie a fost menţinută constantă tot timpul experimentărilor prin adaos
de apă bidistilată în umm cîntăririlor zilnice. Extrasele apoase au fost făcute în

proporţie de 1 : 5, care prezintă aceiaşi concentraţie de săruri ca şi soluţia naturală
din sol (8). l n cazul seminţelor de fasole, la care menţinerea lor în soluţie este
foarte dificilă din oauza unui proces de fermentaţie ce se instalează rapid, am folo
sit metoda indicată de G. Anghel de plasare a lor pe plăci
deasupra

cutiilor

Petri,

pest.e

care

capete se împlîntă în soluţia din cutie.

am

aşezat

hîrtie

din

de sticlă, aşezate

filtru

dublă

a

cărei

Pentru experienţele oare au urmărit dinamica răsăritului plantelor, variantele
de sol au fost introduse cantitativ în vase de vegetaţie şi menţinute tot timpul
experimentării, pI"in cîntăriri zilnice, la 700/o din capacitatea lor tobală pentru apă.
I n timpul imbibiţiei, seminţele au fost ţinute la temperatum de 25°C, cu aju
torul unui ultratermostat, urmărindu-se procesul, pentru comparaţie, şi în apă
distilată (A. d.) şi în apă de conductă (A. c.). Germinaţia şi răsăritul plantulelor
au fost urmărite la intervale egale de timp pentru aceiaşi

plantă, dar care au

variat ca lungime a intervaliwliui pentru diferite specii, în decursul experimentării .
Toate experienţele a u fost montate î n dte cinci repetiţii.

REZULTATE ŞI INTERPRETARI
Din datele tab. 1 rezultă că nu există diferenţe esenţiale în viteza
şi gradul de imbibiţie a seminţelo.r în legătură cu concentraţia sărurilor
din soluţiile folosite, ceea ce arată că diferitele soluţii nu implică vreo
dinamică specifică procesului şi de aceea valorile procentuale sînt apro
piate intre ele. Fenomenul decurge aproximativ cu aceiaşi intensitate,
mai ales în fazele mai avansate. indiferent de concentraţia sărurilor în
soluţie.
Urmărind dinamica germinaţiei seminţelor se poate concluziona că
există o sensibilitate slab pronunaţtă a speciilor faţă de concentraţia de
săruri din soluţii, incit influenţa exercitată de acestea nu reprezintă,
în nici un caz, un factor de oprimare a procesului de germinaţie. Există,
desigur, unele diferenţe in dinamica ,procesului în funcţie de specie, pre
cum şi unele intirzieri, mai ales în primele faze, provocate de soluţiil e
mai concentrate, ba chiar şi uşoare fenomene de inhibare, dar acestea
nu pot explica lipsa glicofitelor de pe terenurile puternic salinizate, in
trucît seminţele, cu mici variaţii intre specii, rămin cu o bună putere
germinativă chiar .şi extrasul apos de sărătură (Fig. 1-3).
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Tabel 1

Inhibiţia seminţelor în adrase apoase de soluri

_g

.!!!
-

'1..

Ul

c:

CI.I

"'

c:
Cii
IJ.
Cii

%

după :

I

c

24, 1 1

�
31,01

38,52

38,85

40,50

41,36

41 ,75

1 :3

25,38

30,58

39,18

39,53

40,04

40,86

41,50

:I

al
....
..

ln

47

o

4 h

24 h

32 h

48 h

56 h

72 h

al
.c:

1 :1

25,59

31,29

39,23

40,13

40,32

41,02

41,46

3 : 1

24,73

31,06

39,67

40,03

40,26

41,54

41,63

s

s

22,68

30,75

39,44

40,01

41,28

41,45

41,57

40.15

41.26

41.41

41.60

-

:I
QO
„

s

A.d.

25,10

31,63

39,80

A.c.

24,06

31,27

40,31

40,56

41,26

41,70

41,67

c

70,32

87,39

96,66

98,07

98,12

98,26

98,30

66,10

84,57

95,49

97,88

98,61

98,72

98,79

·;::

c;i
QO

1 :3
1 :1

65,47

84,62

93,56

96,32

97,80

98,31

98,63

"'

3 : 1

53,09

70,56

98,02

99,98

100,45

100,73

100,86

s

52,52

76,65

95,58

98,94

101 ,28

101,56

101,73

A.d.

67,23

86,21

96,30

98,70

99,70

100,1 2

100,56

97,01

97,32

"'

�
;J

o

Qj

"'

<li

.c:
o..

A.c.

63,42

83,77

95,64

95,78

96,32

c

78,08

90,37

107,77

107,93

1 11,16

1 1 2,32

1 1 6,80

1 :3

72,27

90,32

1 1 1 ,60

1 1 1 ,98

1 12,81

1 14,94

120,71

1 :1

3 : 1

76,62

92,65

108,59

1 1 0,02

1 12,83

1 1 3,50

1 14,14

74,33

89,01

106,25

107,36

109,83

1 1 1,44

1 16,51

s

75,15

91,64

106,47

107,35

1 10,81

1 1 7,33

1 18,10

.o
o
c:

A.d.

74,03

89,34

106,61

108,22

1 1 3,67

1 13,94

1 1 5,72

A.c.

70,31

90,09

104,20

106,40

109,69

1 1 1,69

1 15,59

60,02

81,18

86,04

92,22

92,70

94,11

<li

c

46, 1 1

1 :3

50,56

68,12

87,40

92,76

99,49

98,78

99,69

1 :1

47,61

62,06

81,75

87,72

93,36

94, 1 1

96,36

3 :1

48,83

63,83

82,56

88,40

92,20

93,09

94,21

47,27

62,15

83,42

87,37

91,68

92,10

94,18

A.d.

46,70

61,25

82,56

88,12

95,05

96,69

99,02

A.c.

45,77

62,60

82,63

88,49

94,36

94,52

94.76

.!!!..
....
o.
....

Cii
<li

"CJ

·s:
"'

:a
u

>.
„

o
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<li
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Din fig. 4-.32 se �onstată cu uşurin� c� puterea de răsărire variază
foarte mult, în
'b.i''saltnitarea' subSti'afului, de "Ia specie la spe
cie şi de la soi la soi,�îar pe familii · se pare că Leguminoasele ar avea
cea mai -slabă forţă de :._răsărire. Pe- lingă o reducere a procentului de
răsărtre, solurile cu grade sporite de salinitate, deţermin� .şi o întîrziere,
uneori extrem de pronunţată, a procesului şi .provoacă o
a
- .prelungire
-dinamicii "foi care poâte ajunge pînă la două lurii.
'· ' tn general, varianta de sol · cu 275 ingO/o : ctss . (1 : 3) determină o
scădere mică a procentului de răsărire, ba în cazul unor specii şi soiuri
stilJluJ.ează ;procesul. �ectul 1?-egativ as\,lpra procesului de răsărire începe
să se manifeste pregnant, în general, cxlată cu solul ce conţine 575 mgo;0
ctss : · (3 : 1 ). t.a 1plantele mai sensibile efectul negativ se instalează pu
ternic încă de Ja solul .cu 460 · mgD/o Ctt;s. (1 : 1). Solul puternic sărăturat.
care . conţi�e 791 mgO/o Ctss . , ete străbătut numai de citeva plantule
din 'speciile Hordeum vulgare, Hordeum distichum, Avena sativa, Zea
m·ays, Helianthus annus nReoord", Althaea officinalis şi, . mai ales, plan
· tulele de Beta vulgaris.
; O putere mai bună de răsărire în solurile sărăturate o au · speciile
Hordeum vulgare, Hqrdeum distichum; Avena sativa, Zea mays „H. D.
40�", Vicia faba var. major, Onobrychis viciaefolia, Helianthus annus
„Record", H. a. nH. S.� 33", . H. a. „H: S. 53", Cucumis sativus şi Beta
vulgaris.
· ·
·
O foarte siabă putere de răsărire in solurile cu grad sporit de sali
nitate o au sp�iile : Brassica napus, Caspicuni annum, Papaver somni
ferum, Sinapis nigra, Glicine hipsida, Lupinus angustifolius, Solanum
lycopersicum „Moneymaker"; Cucumis melo, şi· · Pisum sativum.
- -o putere . de răsărire intel'l11ediară o au speciile Zea mays „H. D.
208", Panieum miliac�um, Sorgttm halepense, Phaseolus vulgaris, Heli
anthus annus "Sintetic 1 0", Linum ussitatisimum şi Althaea oficinalis.

legâtuffi

·

·

; , „ Chestiunea oprirnărji glicofitelor în terenurile cu grade spori te . de
s�liriitate q.u �ste încă. elucidată, �xistind c;louă curente, fiecare cu adepţii
lq,r,., „ c,are pled�ază fie pentru factorul · osmotic al sărurilor, fie pentru
cel "toxic. Deşi lucrările unor autori (6, 1 2) au indicat acţiunea dublă
a c: sărurilor .asupra plantelor, au existat şi există şi astăzi o serie de
ci;!r.cetători care încearcă să separe . acţiunea osmotică de cea toxică,
. dar această delimitare prezintă mari dificultăţi, atit diri cauză că reac
ţiile de răspuns a plantelor la acţiunea dublă a sărurilor se manifestă
în acelaşi timp, cit mai ales din cauza - considerăm noi, că se lucrează
de · obicei cu· t'rtonosoluţii pure de săruri.
· · · 1n rezolvarea acestei chestiuni s-au utilizat diferite săruri şi nume
roase specii . .de plante spontane şi de cultură, folosindu-se ca obiecte
de eJCperienţă mai ales seminţele, la care s-a urmărit imbibiţia şi ger
minaţia. Astfel, s-a considerat (17) că la îmbibarea seminţelor ar avea
importanţă numai proprietăţile pur fizice ale soluţiilor, pe cind cele
fiziologice �le seminţelor n-ar prezenta . nici o importanţă. Altă părere
(14) exprimă ideea că intensitatea diferită a îmbibării seminţelor la di
ferite specii şi soiuri se explică prin compoziţia lor chimică diferită.
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rat (7) . că se' da_foteŞte _ pr0<Joiit1ii�f -pr�iµnH ' <>�ptic�' , # solUţi�i ' externe
fâţă de presiune�· osmotie� "ii; . semiriţ�i• . ins� "aJte ţ�rceţăi'i (3), au ar.ă�al
că seminţele se . îmbibă . sufident cu apă în ' ca.Z1:Jl' 'soluţiilor ·concentrate
din substrat· pentru a putea germina, fapt care _ a fost sesizat ŞL .cu ocazia
cultivării bumbacului pe .soluri saliniza.te, cind s-a constatat · că · ·s�min'' : ·· ·
-ţeie bine .îmbibate nu iincdlţesc 'timp de i.:...:.2_,__:
._
: f1uni (16): ·
Din bercetarea ndaStră reiUită că, · tn. adevăr, gradul de · imbibiţie · a
_serriinţelo.- depinde de ,rezerva :lor d�; substanJe . t:Oloitlale şi nu de con
c�n��aţia soluţiei �-�t�rne ; ;�i că: :fn�ţţe�ent de · ��r;i ce���area ·acesţeia, im
. {>ro'cente · mai ' ri1�lt 1 ·qedt sl.lţ1crenţe_ pentru · a de
b1p1ţ1a se prOdttce '�n
clanşa germiriarea; · De · aici · )"ezultă că_ optlrn�rea: ' · creŞterii1 gţicofitelo'r
pe medii sărăturate nu s� ' datbrează unei îmbibări nE!Satisfăcătoare · a
seminţelor Şi "că injuria : ace5t6r ' : me_dii nu . se ', 'manifestă,' sub această
�ormă, înc�pînd ; din, f.�.a primară· .a'. . tt�cerii', lor_ Ia via� activă, _ asţfel că
. �pţecierea ' ' hol,breziliteriţei · g1i_cofitelor · după ţtîţe'.r'i�l gtadUlui d� · îmbiba
ţie ·a seminţelc:ir lor ;..:_,..:. :ttuii ales afunci · cihd se"lucreaz'ă .cu monosoluţii
pure · de: sărurd, don'si:deră'm ' ,rtoi dă- ; ri.u _ _ poate : da· · :\rrep lma.girre mulţl,1.
i -·· ..
: � , - � '" ·:. · ; � · '
,j '
'„
,
:
:.
- i:'rlitoate a ! �� litâţii,. )
' r'.. ucrind se cu monqsoluţi'i: · pur�· de săruri s...:a ' �jun5 Ta_ concluzia că
1 '0
sărurile �erdtă o acţiune · :specifi�ă'' asupra. : ;gerritlnaţiei · ' :seminţel_or şi
aceasta · · cu am · triai · pronunţat · cu; ' cit concenţraţia · sării · 'este - maF ' mare
· (1 î', 1'1 , ' Ul/ l4 -ete:). Pe ·bazd acJsi!orlJdate o serie de autori (1 3, 1:4 etc.)
au · arătat,' : · pel'l-trtli , diferit"e- ; .=p1ante; :gt8dulj =de= t t-oxtci:tM:e= ·a -_carbonaţilor,
clorurilor şi sulfaţilor, ordonindu-i ha : îritr.JQ succesiune, . ba . in a1ta, cu
coricluzia.' · fin'ală că· holorezisitenţa · : unef · plante: Ia. : o isare; · nu îndreptăţeşte
' . ; l ))
să se judece despre' rezi'Stenţa: oei la�o .altă'. ·sare;' . ; . I . . r . '
· · Cercetarea · efectuată•· de'; rtoi, 1 folos1nd ' extrase ' · apoase- de� :soluri, · a
·
arătat că soluţiile mai concentrate implică o oarecaft! i'1in.tiiirzi'eiie ' proce
sului de germinate a serri inţelar, dar - ih· :nicFiun caz · nu•l opr.iniă puternic,
iar la unele .plante; mai ales soluţiile mai- · diluate,; procesul germinaţiei
este chiar stimulat, f:\pt ' constatat chiar: şi -pentru soluţiile pure de săruri,
· atunci ' ci ncHm :o concentraţfe mai tedusă-'(9).' : . · ,; [ ; , 1 1 ; · ; ; . · : :
·
De ai'ci ' rezultă c·ă ,J-udecarea: holorezistenţei' gli�ofitelor dnpă puterea
de . germ_inar�- ·â ' seminţelor' · iri ' so.Iuţii - pure · de , sărm:l, ; nu ·_ poate da ima
ginea realităţii ' din cimp; deoareee, în - mod -normal, i .oprimarea • puternică
.
a lor pe t�renutlle· salinizate mL se plas�ază hici )a ac� al · dciiieci- nivel
de · ,ptcicese' ·fi:tl.olbgice' -ce duc Ia" ttecetea· ' setriihţelor-: de · la ' Starea: de re'' , _ , ·
„ · , J_
· ' · " ""i . : • . . :
paus la cea activă.
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Un criteriu care poate da o imagine mai exactă despre toleranţa gli
cofitelor la solurile salinizate ar putea ,-!). puterea de răsărire a plantelor,
dar nici acest proces nu este · suiiCient de edificator, deoarece unele
plante pot răsări in soluri cu sali,nitate sporită, dar nu 1.POt sµpravieţui.
. D�pă părerea noastră, factorii . care . c6ntribtii,e la c:iprimareeţ . glico
fitelor pe solurile sărăturate sint ,mai -n:UŢJ?.e'roşi" 'de�iţ cei care s� atribuie
în i;nod cur�nt: ' In afară . de acţi4pe� . osmtjtică şi- cea - to;cică a · săniril,or
- aflate în exces, noi considerăm ' că ' există' . un . antagonism" foarte pronunţat
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în absorbţia sărurilor nutritiive şi cea a sărurilor indezirabile, in sensul
că acestea din urmă stinjenesc în mare măsură pătrunderea elementelor
necesare unui metabolism normal. In sprijinul acestei păreri .pot fi citate
datele unor experimentări (1), ca şi cele dintr-o cercetare proprie, care
arată că prezenţa sporită a sodiului în substrat stînjeneşte absorbţia
potasiului.
In felul acesta s-ar putea admite că glicofitele crescute pe sol puter
nic salinizat pot suferi de insuficienţa unor elemente minerale atit cu
rol plastic cit şi cu rol catalitic, din care cauză creşterea plantulelor ar
fi puternic oprimată, iar pe de altă parte, metabolismul d eranjat, lipsit
de catalizatorii minerali fixaţi istoric în ereditatea plantei, ar putea da
naştere la produşi intermediari toxici. Acest deranjament al metabolis
mului normal pare să se instaleze foarte timpuriu .pentru unele plante,
imediat după germinare, deoarece - dintr-o cercetare anterioară pe care
am făcut-o - semănind în cernoziom seminţe îmbibate în extrase apoase
de soluri salinizate, răsări.tul plantulelor este oprimat şi în acest caz de
către soluţiile concentrate, dar în măsură mai redusă decît în cazul unui
sol salinizat. Acest fapt arată că oprimarea răsăritului se datoreşte mai
degrabă acţiunii toxice a sărurilor care inhibă creşterea plantulei, decît
acţiunii osmotice a lor, care în cernoziom sigur că nu se mai manifestă.
Un alt factor oprimant, căruia noi ii acordăm o mare importanţă, îl
considerăm a fi starea fizică a solului puternic salinizat, care, din cauza
conţinutului mare în ioni - în special a celor de Na+, devine greu şi
compact, ceea ce duce la înrăl\.ltăţirea circUil·aţiei apei cu săruriile minerale
nutritive, circulaţiei aerului şi penetraţiei sistemelor radiculare. Afară
de aceste proprietăţi negative, mai trebuie amintită crusta extrem de
dură care se formează la suprafaţă in timpul uscării solului şi pe care
o considerăm una din cauzele principale a nerăsăririi plantulelor celor
mai multe glicofite.
Făcînd abstracţie de supravieţuirea ulterioară a plantulelor, noi am
observat că o bună parte din ele sînt lipsite de energia necesară pentru
a străpunge crusta solului şi astfel, răm.înînd în substrat, putrezesc.
Răsăritul plantulelor in solllil puternic salinizat se realizează cu mare
consum de energie şi suferinţă a lor. Dar chiar d acă plantula reuşeşte
să învingă această crustă, sau să răsară printr-o crăpătură laterală, da
torită ortogeotropismului negativ, se .poate foarte des întîmpla ca, pe
parcursul vegetaţiei, planta să fie pur şi simplu strangulată atunci cind,
în urma unei umereli temporare, solul se contractă foarte puternic
imediat ce se instalează uscăciunea.
CONCLUZII
1. Procesul de imbibiţie a seminţelor in extrase apoase de soluri
sărăturate are aceiaşi dinamică şi se desfăşoară aproximativ cu aceiaşi
intensitate faţă de martor, fapt care arată că oprimarea creşterii glico
fitelor în medii sărăturate nu are drept cauză îmbibarea nesatisfăcătoare
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a seminţelor. De aici rezultă concluzia că aprecierea holorezistenţei gli
cofitelor nu se poate face după determinarea intensităţii acestui proces.
2. Concentraţia sporită a sărurilor in soluţia solului determină o oa
recare întirziere a procesului de germinaţie a seminţelor dar în nici un
caz o oprimare a lui, astfel că estimarea holorezistenţei gUcofit�lor nu
se poate face corect nici prin determinarea intensităţii acestui proces
în soluţii cu concentraţii diferite de săruri.
3. Puterea de răsărire a plantulelor este puternic influenţată de
salinizarea ridicată a .substratului, atît prin intirzierea remarcabilă a pro
cesului, cit şi prin inhibarea lui puternică. Aceasta se datoreşte atit to
xicităţii sărurilor asupra tinerelor plantule, cit şi proprietăţilor fizice ale
acestor soluri care formează la suprafaţă o crustă greu de pătruns. Esti
marea acestui proces poate da o oarecare imagine asupra holorezistenţei
glicofitelor, dar în nici un caz una definitivă.

SOME PHYSIOLOGICAL PROCESSES REGARDING THE TURNING TO ACTIVE
LIFE SOME GLYCOPHYTAE IN SALT SURROUNDINGS
S u m m a rv

We searched the germination arul imbibition dynamics of the seeds with four
and three glycophytae species, resp ectively, in watery saanples of soils witb betero
geneous saltness , predaminanitly carbonate witb d ifferent degrees of coI11Ce ntration
of the mineral s alts.
The salt co ncenrtra ti on was carried out by mixing salt soi l with chernozem
in tbe following proportions : one par t salt soil and three parts cbernozem (1 : 3) ;
equal parU; of salt soil and cbemozem (1 : 1) ; three parts of salt soii and one
p art chernozem (3 : 1). For comparison, pure salt soii (s) and pure cbernozem
(C) so there wer eobtained five soil variants containing the following amounts
of soluble mineral salrts (In Roumaniian Ctss = 180 mg. per cent, Ctss . , 1 : 3 =
275 mg, per cent Ctss . , 1 : 1 = 460 mg. Otss. , 3 : 1 = 575 mg. per cent Ctss. and
S
791 mg. per cent ctss .
We searcbed the plant spring dynami cs with 29 speoîes and varieties on tbe
same soii variants, quantitatîvely introduced in vegetatîon vessels and maîntained
during the experimentation at 70 per cent from thcîr total capacity for water,
=

by daily weîghing.

Taking into account our invesitigation some generalizatîons are possible.

Tbe soaking process of the seeds in watery samples of sait soils bas tbe
same dynamics and develops approximately witb the same intensity accoroing to
the standard. This fact shows that the oppressîon of tbe glycopbyitae growth in
sal t soils îs not caused by the unsatisfactory imbibîtion of the seeds. Hence the
concl usio n that we cannot appreciate the rezistance of the glycopbytae to mineral
salts according to the determination of tbe întensity of this process , as ît bas
drea<ly been suggested.
The increasîng conoentration of the salts în the soii solution causes some
delay of the germination process of th e seeds, but in no case its oppression, so
the est i mat ! on of the rezistance of tbe glycopbytae to mineral s alts cannot be
made co rt"ee>t l y by the întensity determ.jnation of this process in solutions wîth
di ff ere n t salts concentrations either, as it has also been suggested.
Thc spring power of the plants îs strongly înfluenced by the high saltnees
of the substratum, both by the ran arkab:e delay of the process and by i ts strong

imbibition.
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CONTRIBUŢU LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR
DIN R. S. ROMANIA. I
A. VOLCINSCHI

In această Notă prezentăm 37 specii şi 3 varietăţi de micromicetP.
din clasa Ascomycetes şi grupul Deuteromycetes, dintre care 10 specii,
indicate în text cu *, sînt noi pentru flora micologică a României. Cele
lalte micromicete, cunoscute în micoflora ţă·rii, sînt menţionate pe 35
plante gazdă noi.
Materialul prezentat a fost colectat din rezervaţia naturală "Pădu
rea Hagieni", judeţul Constanţa, în perioada 1 967-1973.
ASCOMYCETES

Ceratostoma caulincolum Fuck. *, Symb. myc., p. 130 ; [7] I, 2 1 7
(1 882) ; [12) I I , 254 (1887) ; [5] III, 3-1, 1 9 2 (1913). Prezintă peritecii
semiimplintate în substrat, sferice, brune, de 1 60-200 �L diametru, pre
văzute cu un gît foarte lung (240-400 µ), cu vîrful ciliat şi mai deco
lorat. Ascele ovale, aproape sesile, de 19-23 X 9-11 µ, se distrug foarte

repede eliberînd sporii brunii, comprimaţi, cuboidali sau lat-elipsoidali,
cu extremităţile trunchiate, de 6-7 X 5-6 µ. Pe tulpini uscate de
Anthemis tinctori.a L., 4.Xl.1967.
Clypeosphaeria asparagi (Fuck.) Winter, pe tulpini de Asparagus
verticillatus L., 29.IX. 1968.
Didymosphaeria brunneola Niessl, pe tuLpini uscate de Euphorbia
seguieriana Neck., 6.VIIl.1969.
Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc., pe tulpini uscate de Ce
rinthe auriculata Ten., 3.VI.1971.
L. herpotrichoides De Not., pe frunze uscate de Dactylis glomerata
L., l l .IX. 1971 .
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., pe ramuri uscate de Althaea
cannabina L., 14.VII. 1967.
Pleospora asphodeli Rabenh. *, Fungi europ., nr. 2659 ; [7] II, 268
(1 883) ; [10) 75 (1933). Se caracterizează prin peritecii mari, negre, com
primate dorso-ventral, de 300-360 X 140-160 �t, acoperite mult timp
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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de epidermă, cu asce rotunjit-măciucate, de 1 00-120 X 22-25 �l şi cu
numeroase parafize fine. Ascosporii aproape biseriaţi, brunii, cu 6-7
pereţi transversali şi 1-2 pereţi longitudinali, înconjuraţi de un strat
subţire gel1atinos, măsoară 26,5-29 (32) X 1 1-1 3 µ. Pe tulpini uscate,
care au iernat, de Asphodeline lutea (L.) Rchb., 6.V.1968.
Menţionăm că această specie este semnalată de Tr. Săvulescu şi
C. Sandu-Ville din R.P. Bulgaria, de la Balcic, la 1 8.IV. 1931 [10] p. 75
şi [9] Fasc. XXV, nr. 1 .207.
P. herbarum (Pers.) Rabenh., pe tulpini şi ramuri uscate de Eu
phorbia stepposa Zoz, 6.VI . 1 971, Jasminum fruticans L., 28.IX. 1968 şi
de Linum tenuifolium L., 1 4.VII. 1967.
P. vagans Niessl, pe frunze uscate de Agropyron intermedium (Host.)
P. Beauv., 26.X.1971.
Pyrenophora coronata (Niessl) Sacc., pe tulpini uscate de Euphorbia
seguieriana Neck., 6.VI II. 1 969.
DEUTEROMYCETES

Alternaria tenuis Nees., pe tulpini şi silicve de Arabis hirsuta (L.)

Scop., 28.IX. 1968.

Ascochyta iridis Oudem. * , Ned. Kr. Arch., 2 ser., V, 498 et tab.
VIII f. 27 ; [7] X, 307 (1 892) ; [ 1 ] VI, 647 (1901) ; [3] V-2, 222 (1968).
Prezintă picnidii globuloase, brune, pseudoparenchimatice, de 1 00-130
µ diametru, acoperite de epidermă. Sporii numeroşi, hialini, cilindric
elipsoidali, bicelulari, cu extremităţile rotunjite, unii uşor strangulaţi în
dreptul septei, de 9-1 3 X 2,5-3 µ, apropiaţi de dimensiunile indicate
de Byzova (8-15 X 2,5-3 µ). Pe frunze de Iris sintenisii Janka,
28.IX.1 968.
A. lantanae Sacc., pe frunze de Viburnum lantana L., 28.IX . 1 968.
A. linicola Naum. et Vassil., pe tulpini de Linum austriacum L.,
1 9.X. 1 970.
Coryneum foliicolum Fuck., pe frunze de Crataegus monogyna Jacq.,
28.IX.1 968.
Cytospora ambiens Sacc., pe ramuri de Fraxinus ornus L., 1 5 .VII.
1967.
Dendrophoma iridis Roum. et Fautr. *, Rev. Myc., XIV, 1 69 (1 892) ;
[7] XI, 498 (1 895) ; [ 1 ] VI, 405 (1901). Prezintă picnidii globuloase, negre
cărbunoase, acoperite de epidermă, de 1 30-160 µ diametru. Sporii nu
meroşi, foarte mici, de 3-4 X 1 !.I. (după Saccardo 4-5 X lµ), ba
ciliformi şi hialini ; conidioforii filiformi, hialini, dispuşi în palisadă, de
22-30 X 1 ,5-2,5 µ. Pe frunze uscate de Iris sintenisii Janka, 28.IX.
1 968.
Dinemasporium graminum Lev., pe tuLpini şi frunze uscate de
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., 27.IX . 1 968.
D. graminum Lev. var. strigosulum Karst., pe tulpini uscate de
Festuca valesiaca Schleich., 1 1 .VII . 1 97 1 ; pe frunze uscate de Stipa les
singiana Trin., 14.VIII . 1 969.
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Diplodia althaeae Speg. *, Mich. I, 485 ; [7] III, 336 (1884) ; [l] VII,
102 (1903). Picnidii superficiale, globuloase, brune întunecate, conic-pa
pilate, de 200-300 µ diametru. Sporii elipsoidali, bruni întunecaţi, ro-

tunjiţi la extremităţi, nestrangulaţi sau uşor strangulaţi în dreptul sep
tului, de 16-20 (22) X 8-9 µ. Pe tulpini uscate, care au iernat, de
Althaea cannabina L., 28.IX. 1968.
Hendersonia pulchella Sacc., pe ramuri de Crataegus monogyna Jacq.,
22.VII.1 973 şi de Asparagus verticillatus L., 29.IX.1968.
H. sarmentorum West. var. viburni Holl6s, .pe ramuri uscate de
Viburnum lantana L., 1 4.VIl. 1967.
Leptostroma punctiforme Wallr., pe ramuri de Asparagus verti
cillatus L., 29.IX.1968.
Macrosporium commune Rabenh., pe frunze de Cotinus coggygria
Scop., pe ţesuturile distruse de Phyllosticta rhois West., 15.VII.1967.
Phoma gypsophilae Holl6s *, Ann. Mus. Nat. Hungar., V. 48 (1907) ;
[7] XXII, 873 (191'3) ; [3] V-1, 203 (1967). Se caracterizează prin picnidii
sferic-comprimate, de 1 50-250 X 1 10-200 µ (după Saccardo de 240�
280 µ diametru, după Byzova de 120-340 X 100-220 µ.), negre, cu
ostiol papilat pînă la 15 f:.I. diametru, înconjurat de celule brune întu
necate, la început acoperite de epidermă. Sporii unicelulari, cilindrici
sau îngust-elipsoidali, hialini, de 5-9 X 2-2,5 f:.I. (după Sa-ccardo 69 X 2,5-3 µ, după Byzova 3-8,8 X 1,2-2 f:.1.), cu cite două picături
de ulei. Pe tulpini, care au iernat, de Gypsophila glomerata Pall., 7.V.

1968.
Ph. iridis Cooke et Massee *, Grevillea, XV, 108 ; [7] X, 182 (1892).
Prezintă picnidii globuloase, brune întunecate, de 150-180 f:.1. diametru,
cu ostiol circular de cca 15 µ. Sporii numeroşi, hialini, îngust-elipsoi
dali, de 6,5-7 X 2-2,5 f:.1., cu 1-2 picături de ulei evidente. Pe tulpini
şi frunze uscate de Iris sintenisii Janka, 28.IX.1968.
Ph. knautiae F. Tassi, pe ramuri şi bractee uscate de Dipsacus sil
vester Huds., 25.X.1971.
Ph. lini Pass. *, Diagn. Fung. nuov., IV, nr . 81, p. 97 (1 888) ; [7]
X, 171 (1 892) ; [1] VI, 302 (1901) ; [3] V-1, 221 (1967). Picnidii sferice,
brune întunecate, mici, de 70-130 f:.1. diametru, parţial scufundate în

substrat, în general dispersate, rar dispuse sub forma de şiruri. Sporii
numeroşi, cilindrici, drepţi sau uşor curbaţi, de 3,5-5 X 1-1,2 f:.I.· Pe
tulpini uscate de Linum tenuifolium L., 14.VII.1967.
Ph. minutula Saoc., pe tulpini uscate de Centaurea thracica (Jka)
Hay., 6.V.1968.
Ph. oleracea Sacc., var. tanaceti Allesch., pe tulpini de Achillea
millefolium L., 21.X.1970 şi de Anthemis tinctoria L., 22.VIl.1972.
Ph. silenicola Bubak et Ranojevic * , Ann. Mycol., VIII, 383 (1910) ;
[7] XXII, 872 (1913) ; [3] V-1, 202 (1967). Prezintă ipicnidii globuloase
sau urceolate, de 90-270 X 70-230 f:.1. (după Saccardo 90-150 µ dia
metru, după Byzova 75-280 X 66-250 (L), numeroase, punctiforme,
acoperite de epidermă, mai tirziu erumpente, cu pereţii pseudoparen
chimatici, bruni întunecaţi şi cu ostiol circular de cca 15 IL · Sporii unihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

74

A. VOLCINSCHI

celulari, bacilifonni, hialini, de 3,5-4,5 X 1-1,5 (2) [J., cu cite 2 p1ca
turi de ulei mici, greu vizibile. Pe tulpini uscate şi capsule de Silene
otites (L.) Wib., 5.Vl.1971.
Ph. tripolii Died., pe tulpini uscate de Aster linosyris (L.) Bernh.,

27.IX.1968.
Phyllosticta allii Tehon et Eve Daniels *, Mycologia, XVII, 241
(1 925) ; [3] V-1, 50 (1967). Se caracterizează prin picnidii globuloase, de
11 0-130 [J. diametru sau elipsoidale de 1 60 X 1 1 0 µ, cu peretele pseudo
parenchimatic, brun, prevăzute cu ostiol circular, de cca 30 µ. diametru.
Sporii alungit-elipsoidali, hialini, cu cite 2 picături mari de ulei, de
6-6,5 (7) X 2-2,5 [J.. Pe frunze uscate de Allium tauricum (Besser)
Pall. ex G. Don, 12.VIII.1971.
Ph. prunicola (Opiz.) Sacc., pe frunze de Padus mahaleb (L.) Borkh.,
29.VII.19.73.
Ph. rhamnicola Desm., pe frunze de Rhamnus cathartica L. f. den
sepubescens Simk., l l .IX.1971.
Ph. ulmicola Sacc., pe frunze de Ulmus procera Salisb., 27.VII. 1973.
Ph. violae De!ml., pe frunze de Viola suavis M. B. var. cyanea (Cel.)
Grinţ ., Guşul. et Nyar„ 6.XI.1967.
Polynema ornatum (De Not.) Lev., pe ramuri uscate de Jasminum
fruticans L„ 19.X.1970.
Rhabdospora tanaceticola Bub. et Kab., pe tu1pini uscate de Chry
santhemum ·millefolium L., 5.VI.1971.
Vermicularia eryngii (Cda) Fuck„ .pe peţiolul frunzelor uscate de
Eryngium planum L., 27.IX.1968.
Materialul micologic prezentat se găseşte în ierbarul Catedrei de
botanică, Universitatea „AI. I. Cuza" Iaşi.
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES MICROMYCETES
DE LA R. S. ROUMANIE. I
Resume

Dans cette Note l'auteur presente 37 especes et 3 sous-unitees des micromy
cetes de la reserve botanique de Hag·ieni, Distr. Constanţia, dont 10 especes sont
nouvelles pour la flore myoalogique de la R. S. Roumanie ; toutes les autres
micromycetes, connues dans la fla-e du pays, sont signalees sur 35 nouvelles
plantes h6tes.
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UN CAZ INTERESANT DE HIPERPARAZITISM
CMICOPARAZITISM) lN MASA
C. POPESCU

şi

A. HULEA

Cu ocazia unor ample cercetări asupra micoflorei din judeţul Bacău
(dealul Perchiu, dealul Comăneşti şi lunca Trotuşului din dreptul satului
Negoeşti) efectuate în anii 1 969 - 1 973, s-au constatat numeroase plante
spontane din diferite familii botanice parazitate masiv de specii de
Erysiphaceae şi Uredineae. Pe multe din aceste plante coloniile de Ery
stphaceae erau asociate cu ciuperca Cicinnobolus cesatii de Bary (Syn :
Ampelomyces quisqualis) (tabelul I), iar cele de Uredineae cu ciuperca
Darluca filum (Biv.) Cast. (tabelul 2). Prezenţa acestor două ciuperci din
clasa Fungi Imperfecti, considerate de mulţi cercetători (F e d o r i n c i k,
1 939 şi 1 955 ; T a y l o r, 1 940, D e V a y, 1 950 ; D a r ip o u x, 1 960 ;
B o o s a 1 i s, 1 964 ; A r s e n i j e v i c i K o s t i c, 1967 ; M i j u s k o v 1t,
1 967, 1 972, 1 974) ca hiperparazite (micoparazite), ne-a atras atenţia.
Micoparazitismul celor două ciuperci a suscitat interesul multor mi
cologi, cercetările fiind începute pentru Cicinnobolus cesatii de G ri f f i t h
în 1809 şi continuate de E m m o n s (1 930), de Y a r w o o d (1930, 1939)
şi mai recent D e V a y (1 956), B o o s a 1 i s (1 964) ş.a. Pentru Darluca
filum primele cercetări au fost efectuate de H a 1 s t e d (1 898) şi con
tinuate de S m i t h (1 904), de M c A 1 p i n e (1 906) A d a m s (1920),
K e e n e r (1934), H u 1 e a (1939) şi mai recent de F e d o r i n c i k (1952),
C a l p o u z o s şi col. (1 957), S e b e s t a şi B a r t o s (1 964) M i j u s
k O V i C (1967) Ş.a.
Cicinnobolus casatii parazitează hifele miceliene şi conidioforii spe
ciilor de ErysLphaceae, fructificînd în interiorul acestora (dar şi în afară),
sub fonnă de picnidii (fig. 1). Acestea sînt de regulă alungite, mai rar
globuloase şi dezvoltă în interior picnospori unicelulari, hialini, ovali,
măsurind 5-7 X 2,5-3 (.L. Picnidii de C. cesatii au fost găsite şi în
periteciile de Erysiphaceae, miceliul său parazitind ascosporii pe care-i
distruge, reducind astfel rezerva biologkă pentru propagaTe şi infecţii.
Yarwood a reuşit experimental să obţină o combatere totală a făi
nării de pe trifoiul roşu, cultivînd concomitent miceliu şi conidii de
Erysiphe şi conLdii de Cicinnobolus, pe aceiaşi plantă. Totuşi Darpoux
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(1 960) menţionează că hiperparazitul C. cesatii rareori reduce atacul de
făinare în natură, din cauza cantităţii reduse de inocul .potenţial ce îl
poate realiza această ciupercă. Ciuperca C. cesatii trăieşte şi saprofit pe
medii artificiale putîndu-se dezvolta şi direct pe ţesuturile uscate ale
plantei gazdă în afara miceliului şi fructificaţiilor de Erysiphe. Aceasta
ar pleda şi pentru o relaţie de convieţuire mutuală şi de exploatare si
multană a plantei gazdă.
Micoparazitul Darluca filum trăieşte şi fructifică de regulă in ure
do- şi teleutosorii diferitelor specii de Uredineae (Puccinia, Uromyces,
Melampsora ş.a.) în care dezvoltă picnidii globuloase sau ovale prevă
zute cu osteolă şi avînd în interior spori ovali, alungiţi sau fuziformi
(fig. 2), uni- sau bicelulari, măsurînd 10-15 X 2,5-4 l:l-· Sorii de Ure
dineae parazitaţi sînt dezorganizaţi, iar uredo- şi teleutosorii sînt reduşi
numeric. Această ciupercă se poate dezvolta şi în afara lagărelor de ru
gini, direct pe ţesuturile vii ale plantei gazdă ceea ce a determinat pe
unii cercetători (Hulea, Săvulescu), să o considere in raport de comensa
lism cu Uredineele şi nu de parazit. Cercetările mai aprofundate ale lui
Fodorincik, De Vay ş.a. au demonstrat însă efectul vătămător al picni
diilor de Darluca filum asupra dezvoltării sorilor de Uredineae. com
portîndu-se deci ca un parazit.
Experimente:!, Fedorincik a demonstrat ca şi în cazul lui C. cesatii
că atunci cind se inoculează simultan spori de Darluca şi de Puccinia
triticina pe griu, rugina este distrusă din faza de miceliu. Tot el a con
statat o v irulenţă diferită a izolaţiilor de Darluca şi în acelaşi timp o
receptivitate şi o sensibilitate variată a sorilor de rugină faţă de acest
hiperparazit.
Din observaţiile efectuate de noi în cele trei .puncte din j udeţul
Bacău, pe un mare număr de plante şi timp de mai mulţi ani a reeşit
că cel mai frecvent parazitate de Cicinnobolus cesatii au fost speciile
de Erysiphe, o sigură specie de Leveillula şi una de Sphaerotheca. Dar
luca filum a parazitat mai mult speciile de Puccinia şi mai puţin pe
cele de Melampsora şi de Uromyces. Locul de unde s-au colectat cele
mai multe plante parazitate şi hiperparazitate a fost dealul Perchiu, unde
clima favorizează dezvoltarea atît a plantelor cit şi a patogenilor lor.
Faptul că pe dealul Comăneşti şi în lunca Trotuşului prezenţa hi per
paraziţilor a fost foarte redusă (tabelele 1 şi 2) se datoreşte in mar-e
parte climei mai reci şi vegetaţiei mai intîrziate, ca şi apariţiei micromi
cetelor.
Prezenţa celor doi hiperparaziţi în cantitate neobişnuit de mare, pe
o suprafaţă relativ restrînsă dar importantă din punct de vedere eco
nomic fiind vorba de pajişti constituite din plante furajere, ar putea avea
semnificaţia unei lupte biologice naturale, care ar aduce mari foloase
omului. Acesta trebuie numai să o exploateze.
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Tabelul 1

Plantele gazdl şi ciupercile hiperparazitate de Cicinnobolus cesatii de Bary.
Speciile de Erysiphaceae
hiperparazita te
Erysiphae asperifolforum

Grev.

Erysiphae asperifoliorum

Grev.

Plantele

!Dota şi locul
recoltării

gazdă

Cerinthe minor L.

d. P. • 5.IX.1971

Nonnea atra Griseb.

d.P. 19.X.1969

Myosotis arvensis (L.) Hill.
Prunella vulgaris L.

d . C. • 19.VII.1970
d. P. 19.X.1969

Cichorium intybus L.

d. P. 25.V.1973

lnula brltannica L.

d. P. 20.X.1970

lnula germanica L.

d. P. 19.X.1969

Taraxacum of!icfnale Web.

d. P. 25.VI.1971

Eryssimum pannonicum Cr.

d. P. 28.VIl.1970

Knautia arvensis (L.) Coult.

d. P. 19.X.1969

Vinca herbacea W. et K.

d . P. 5.VII. 1970

Berteroa incana (L.) DC.

d. P. 25.VI.1971

Sinapis arvensis L.

d. P. 19.X.1969

Erysiphae asperifoliorum

Grev. .

Erysiphe biocellata Ehrenb
Erysiphe cichoracearum

DC. ex Merat.

Erysiphe cichoracearum

DC. ex Me rat.

Erysiphe cichoracearum

DC. ex Merat.

Erysfphe cichoracearum

DC. ex Merat.

Erysiphe communis

(Wallr.) Lk.

Erysiphe com.munis

.(Wallr.) Lk.

Erysiphe communis

(Wallr.) Lk.

Erysiphe cruciferarum
Opiz. ex L. Jwmel
Erysiphe cruci!era rum

Opiz. ex L. Junnel

Erysiphe depressa

(Wallr.) Schlccht.

Erysiphe galeopsidis

DC. ex Merat

Erysiphe galeopsidis

DC. ex Merat

Erysiphe galeopsidis

DC. ex Merat

Erysiphe hyper:ici

(Wallr.) Bl.

Erysiphe polygoni

DC. ex. St.-Am.

Erysiphe polygoni

DC. ex. St.-Am.

Erysiphe salviae (J.acz.) Bl
Erysiphe salviae (Jecz.) Bl.

Onopordon acanthium

L.

Leonurus quinquelobatus

Gilib.

d. P. 20.VI.1970
d. P. 19.X.1969

Nepeta pannonica L.

d. P. 29.VII.1970

Stachys recta L.

d. P. 19.X.1970

Hypericum hirsutum L.

d. P. 2.IX.1970

Polygonum lapathifolium L.

d. P. 2.IX.1971.

Rumex patientia L.
Salvia glutinosa L.

d. P. 2.IX.1971
sat. N • 14.IX.1971

Salvia verticillata L.

d. P. 19.X.1969

Leveillula verbasci (Jacz.) BI Verbascum speciosum Schrad. d. P. 5.VIII.1971
Sphaerotheoa euphorbiae
(Cast.) Salm.

• d. P. = dealul Perchiu,

Euphorbia salicifolia Host.

d. P. 19.X.1969

d. C. = de.a.Iul Comăneşti,

sat. N. = Negoeşti.
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Tabelul 2

Plantele cazdl şi ciupercile hiperparazitate de Darluca filum (Biv.) Cast.
Speciile de Uredineae hiper
parazite.

·Data şi locul
recoltării

Plantele gazdă

Melampsora allii-salicilis albae
Sali:t: alba L.
Klebahn.

sat. N • 20.VII.1970

Melampsora

ribesii-purpureae
Klebahn.
Sali:t: purpurea L.

Melampsora hypericorum (DC\

Hypericum perforatum L.

d. P. • 19.IX.1970

Sanguisorba minor Scop.

d. Pi 14.V)IJI910
d. P. 6.XI.1971

Winter

Phragmidium

sanguisorbae

(DC). Schroeter

Uromyces junci (Desm.) Tul.

sat. N. 5.VIU.1971

Juncus articulatus L.

Uromyces onobrychidis (Desm)
Onobrychis viciifolia Scop.
Lev.

Uromyces scirpi (Cast.)

Bolboschoenus marittmus (L).

Puccinia absinthii DC.

Artemisia absinthium L.

Puccinia agrostidis Plowr.

(Host.) P. Beauv.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth.

Burill.

PaHa

Puccinia agropyri EU. et. Ev. Agropyrum.
•

•

„

intermedium

Puccinia bary (Berk. et. Br.)Brachypodium

silvaticum

Puccinfa bromina Erikss.

Bromus arvensis L.

Puccinfa centaureae DC.

Centaurea micranthos Gmel .

Puccinia

chondriltfna

et Sydow

Bubak

Puccinia coronata Cda.
„

„

„

•

Puccfnfa aramfnis Pers.
„

Puccinfa holcina Erikss.

Puccinia menthae Pem.
n

"

Chondrilla juncea L.

Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth
Berberis vulgaris L.
Lolium perenne L .
Holcus lanatus L
Calamintha vulgaris L.

Calamintha officinalis Mnch

Puccinia nigrescens Kirch.

Salvia verticillata L.

Puccinia picridis Hazsl.

Pioris hieracioides L.

Puccinia

poae-sudeticae
(West.) Jomtad

Puccinia punctata Link
•

d. P. = dealul Perchiu,

Poa pratensfs L.
Galium verum L.

sat. N. = satul Negoeşti,

d. P. 7.Xl.1971
d. P. 19.X.1969
d. P. 28.VII.1970
sat. N. 25.XI.197rl
d. C. • 5.VIIl.1970

(Huds.) P. Beauv.

Winter

d . P. 2.V.19701

d. P. 6.XI.1971
d. P. 5.IX. 1971
d. P. 19.X.1969
d.
d.
d.
d.
d.
d.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

d.
d.
el.
d.

P.
P.
P.
P.

7.Xl.1970
7.Xl.197Q
20.X.1970
25.Vl.1971
19.X.1969
13.Vl.1971
7.VIII.1970
5.IX.1971
19.X.1969
29.VIl.1970

d. P. 5.VLI.1970
d. P. 7.VIl.1971
d. C. = dealul Comăneşti.
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AN INTERESTING CASE OF MASS HYPERPARASITISM (MYCOPARASITISM)
S ummary
During a myoological survey carried out between 1969 and 1971, in three
locations of the Trotuş valley with different weather conditlons, the inventary
of numerous spontaneous plants (belonging to different botanioal families) fre
quently par.asitized by speciei of Erysiphaceae and Uredineae was achived. On
many of these plants, the colonies
of Erysiphe, Levefllula, Sphaerotheca were
associated to the fungus Cicinnobolus cesatii de By and in the foci of Puccinia,
Cromyces, Melampsora and Phragmidium pycnidia of Darluca /Uum (Biv.) Cast.
Were present, both fungi considered as hyperiparasite (myooparasitic) by many
authors. Their high frequency in the fructifications of the 31 species of pathogenic
fungi reported on 47 plant genera and species could represent a form of natural
biological control, a fact arising the interest for further studies.
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Fig. 1. Cicinnobolus cesatii parazitînd hifele miceliene
de Erysiphe salviae de pe Salvia verticillata.

Fig. 2. Darluca filum p arazitind teleutospor de
Puccinia absinthii de pe Artemisia a bsinthium.
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MICROMICETE DE PE VALEA PIRIULUI CAMINCA
(JUDEŢUL BACAU)
MIHAI MITITIUC

Valea Camînca este drenată de pîrîul cu acelaşi nume, care este un afluent
pe stînga a rîului Trotuş. Izvoarele pîrîului se găsesc la circa 1664 m altitudine

în Munţii Tarcăiului, culmea Grinduşului. Ambii versanţi sînt afectaţi de procese

geomorfologice intense, datorită faptului că panta este foarte abruptă, iar rocile
mai noi se pretează pentru aceste fenomene.
Sub raport climatic, teritoriul cercetat se caracterizează prin

ierni

lungi

şi

aspre cu precipitaţii bogate sub formă de zăpadă şi ploaie. Ninsorile încep adesea
în octombrie iar topirea zăpezilor în apri lie. Ca unnare

a

acestui fapt tempcraturn

medie a aerului se menţine mult timp sub o•c. Temperatura medie anuală estE'

de 4-5°C, iar cantitatea de precipitaţii ce se înregistrează în această zonă est<'

cuprinsă intre 700-1000 mm pe an.

�

Vinturile dominante sînt oele di11_ vest şi n

a căror viteză maximă

se înregistrează în deosebi iama, cînd se deplasează masele de aer ale anticiclo
nului s

� 1

In zona montană superioară sub stratul pădurilor de molid,
nante sînt montane brune acide în

diferite

solurile domi

grade de podzolire. Odată

cu

des

creşterea altitudinii solurile devin brune-gălbui şi brune podzolite.

Flora şi vegetaţia bazinului Camînca este destul de variată, prezen
tînd un accentuat caracter montan.
Versanţii văii Camînca sint acoperiţi de păduri de molid în etajul su
perior, unde pajiştile sînt constituite din Festuca rubra, Nardus stricta,
Trisetum flavescens, ş. a.
I n dreptul localităţii Brusturoasa şi mai în amonte, domină etajul
făgetelor montane, unde întilnim pădurile de fag în amestec cu alte
esenţe cum ar fi bradul, carpenul, paltinul, mesteacănul, etc.
Pajiştile etajului fagului sînt constituite din Agrostis tenuis, Arrhe
natherum elatium, Festuca rubra, ş. a.
I n lungul văii aproape de apă se dezvoltă o serie de specii iubitoare
de mai multă umiditate, dintre care putem cita : Alnus incana, Petasites
hybridum, Telekia speciosa, Caltha laeta, etc.
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Deoarece ciupercile din această vale au fost puţin cercetate, ne-am
propus să efectuăm un studiu mai amănunţit asupra acestui grup de
plante.
In lucrarea de faţă .prezentăm un număr de 7 7 specii dintre care

10 Phycomycetes. 26 Ascomycetes, 1 6 Basidiomycetes şi 25 Deute
rromycetes.
DintTe acestea 3 specii : Coniothyrium tamaricii Oudem. pe Tamarix
ramosissima Lbd., Phoma multipunctata Sacc. pe Lamium album L. şi
Phyllosticta taraxacii HoM6s., pe Taraxacum officinale Weebr., sînt noi
pentru flora micologică a R. S. România. iar 3 specii citate în flora
ţării le indicăm pe plante gazdă noi.

PHYCOMYCETES

Albugo candida (Pers. ex Frr.) O. K'llntze, conidiofuri şi conidii pe
frunze şi tulpini de Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 25.VII.1 975.
Peronospora brassicae Gaum., conidiofori şi conidii pe frunze de
Brassica oleracea L., 25.VII.1975.
Peronospora alta Fuck., conidiofori şi conidii pe frunze de PlantaţJo
major L. , 1 .VIII. 1 974.
Peronospora arborescens (Berk.) de Bary, conidioforii şi conidii pe
frunze de Allearia officinalis Andr.z., 25.VII. 1 975.
Peronospora JJarasitica (Pers. ex Fr.) Fr., conidiofori şi conidii pe
frunze de Capsella bursa-pastoris (L. )Medik., 25.VII.1975.
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, conidiofori şi conidii pe
frunze de Solanum tuberosum L., 25.VII. 1 975.
Plasmopara angustiterminalis N ovot., conidiofori şi conidii pe frunze
de Xanthium strumarium L., 26.VII. 1 975.
Plasmopara densa (Rabent.) Schroet, conidiofori şi conidii pe frunze
de Rhinanthus major Ehrh . , 25.VII.1 975.
ASCOMYCETES

Capnodium salicinum Mont., conidiofori cu conidii pe frunze şi ra
muri tinere de Betula verrucosa Ehrh., l .VIII. 1 974.
Erysiphe artemisiae (Wallr.) Grev., conidiofori, conidii şi cleistotecii
pe frunze şi ramuri de Artemisia vulgaris L., l .VIII.1 974.
Erysiphe cruchetiana Blumer, conidiofori cu conidii pe frunze de

Ononis hircina Jacq., 2.VIII.1974.
Erysiphe communis (Wallr.) Lk., conidiofori cu conidii pe frunze şi
· tulpini de Knautia arvensis L., 28.VIl.1974 şi pe Papaver somniferum
L., 3.VIII. 1 974.
Erysiphe depressa Rabenh, conidiofori, conidii şi ,cleistotecii pe frunze
de Arctium tomentosum Mill, 2.VIII.1 974.
Erysiphe galeobsidis DC, cleistotecii pe frunze şi tulpini de Nepeta cat
haria L., 3 1 .VII.1 974.
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Erysiphe graminis D.C., cleistotecii pe frunze şi tulpini de Agro
pyron repens (L.) P. Beauv., 29.VII.1 974.
Erysiphe horridula (WaHr.) Lev., conidiofuri, conidii şi cleistotecii
pe frunze de Symphytum officinale L 25.VII. 1 974 .
Erysphe martii Lev., conidiofori cu conidii pe frunze şi tulpini
de Trifolium pratensis L., 27VIl.1 974 şi cleistotecii pe frunze de Trifo
folium alpestre L., 2.VIII. 1 974.
Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh., conidiofori, conidii şi cleistotecii
pe frunze şi tulpini de Thalictrum lucidum L. şi .pe Thalictrum flavum
L, 28.VIl. 1 974.
Erysiphe pisi DC., conidiofori, conidii, cleistotecii .pe frunze şi tul
pini de Medicago falcata L., 1 .VIII.1 974.
Erysiphe salviae (Jacz.) B[um., conidii şi cleistotecii pe frunze şi
tulpini de Salvia verticilata L., 30.VIl.1 974.
Erysiphe umbelliferarum de Bary, cleistotecii pe tulpini, ramuri şi
frunze de Heracleum sphondylium L., 1 .VIII.1 974.
Gnomonia leptostyla Fr., lagăre de conidiofori cu conidii pe frunze
de Juglans regi.a L., 25.VII. 1 974.
Leptosphaeria galiorum (Rob.) Sacc., peritecii cu asce şi ascospori pe
tulpini uscate de Galium mollugo L., 3 1 .VII.1 974.
Mycosphaerella kiliane Petrak., conidiofori cu conidii pe frunze de
Trifolium montanum L„ 31 .VIII.1974.
Physalospora astragali (Lasch.) Sacc., peritecii cu asce şi ascospori pe
frunze de Astragalus cicer L., 27.VII.1 974.
Pleospora vagans Niessl., peritecii cu asce şi ascospori pe tulpini us
cate de Salvia verticillata L., 28.VIII.1974. Plantă gazdă nouă.
Podosphaera oxyacanthae (DC.) de Bary, conidii şi cleistotecli pe
frunze de Crataegus monogyna Jacq., l .VIII.1 974.
Pseudopeziza trifolii (Bir. Bern.) Fuck. peritecii cu asce şi ascospori
pe frunze de Trifolium .campestre Scher., 2.VIII. 1 974. Plantă gazdă nouă.
Sphaerotheca euphorbiae (Cast.) Salmon., cleistotecii pe frunze şi
tulpini de Euphorbia exigua L., 3.VIII.1 974.
Sphaerotheca macularis (Wallr.) Jacz., conidiofori cu conidii pe frun
ze şi tulpini de Alchemilla vulgaris L., 3.VIII.1974.
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev., coidiofori cu conidii pe f.runze
de Rosa sp. coult., 26.VII . 1 974.
Uncinula salicis (DC.) Wint., cleistotecii pe frunze de Salix sp.,
26.VII . 1 974.
Venturia inaequalis Wint., conidiofori cu conidii pe frunze de Malus
domestica Borkh., 28.VII.1 974.
Venturia pirina Aderh., conidiofori cu conidii pe frunze de Pirus
piraster (L.) Borkh., 2.VIII . 1 974.
.•

BASIDIOMYCETES

Coleosporium campanulae (Pers.) Lev., uredospori şi teleutospori pe
frunze de Campanula persicifolia L., 3.VIII. 1 9 74.
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Coleosporium euphrasiae (Schum.) Wint., uredospori pe frunze de
Rhinanthus major Ehrh., 25.VII.1 975.
Coleosporium sonchi Lev., uredospori pe frunze de Sonchus arvensis
L., 25.VII.1 975.
Coleosporium telekiae Thuem, uredospori pe frunze de Telekia spe
ciosa (Schreb) Baumg., 25.VII.1 975.
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lev., uredospori pe frunze de Tussi
lago farfara L., 25.VII.1 975.
Gymnosporangium aurantiacum Cher., ecidii cu ecidiospori pe frunze
de Sorbus aucuparia L., 29.VII.1974.
Melampsora evonymi-caprearum Kleb., uredospori pe frunze de Salix
cinerea L., 30.VII.1 974.
Melampsora larici-epitea Klebahn., uredospori pe frunze de Salix
cinerea L., 2. VIII.1 974.
Microstroma juglandis (Bereng.) Sacc., pe frunze de Juglans regia L
1 .VIII.1 974.
Phragmidium disciflorum (Tode.) James., uredospori şi teleutospori
pe frunze de Rosa canina L., 25.VIII. 19 74.
Puccinia centaureae DC., uredospori şi teleutospori pe frunze de
Centaurea austriaca (Willd.) Gugl., 2.VIII. 1 974.
Puccinia menthae Pers., uredospori şi teleutospori pe frunze de Men
tha longifolia (L.) Nath., 30.VII. 1 974.
Puccinia poarum Niels., ecidii cu ecidiospori pe frunze de Tussilago
farfara L., 25.VII. 1 974.
Puccinia polygoni Alb. et Schw., uredospori şi teleutospori pe frunze
de Polygonum dumetorum L., 30.VII.1974.
Puccinia salviae (Jacz.) Blum., uredospori şi teleutospori 1pe frunze de
Salvia verticillata L., 31.VII.1974.
Puccinia taraxaci (Rebent.) Plowr., uredospori şi teleutospori pe frun
ze de Taraxacum officinale Weber., 2 .VII. 1 974.
.•

DEUTEROMYCETES

Ascochyta lappae Kab., picnidii cu picnospori în pete, pe frunze de
Arctium tomentosum Mill., 2.VIII.1 974.
Ascochyta phaseolorum Sacc., picnidii cu picnospori în pete, pe
frunze de Phaseolus vulgaris L., 1 .VIIl.1 974.
Camarosporium aequivocum (Pers.) Sacc., :picnidii cu picnospori pe
tulpini şi ramuri de Artemisia absinthium L., 3.VIII. 1 974.
Cercospora circumscissa Sacc., conidiofori cu conidii pe frunze de
Cerasus avium L., 1 .VIII. 1 974.
Cercospora violae Sacc., conidiofori cu conidii pe frunze de Viola
sp., 3.VIII.1 974.
Coniothyrium cerasii Pass., picnidii cu picnospori pe ramuri de Ce
rasus vulgaris L. ,2.VIII.1 974. Plantă gazdă nouă.
Conithyrium tamaricis Oudem. Picnidiile sferice, uşor turtite se di
ferenţiază pe ramurile atacate, la început sînt acoperite de epidermă
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apoi erumpente, de 1 00-125 µ în diametru. Ele sînt negre .prevăzute cu
un osteolum bine evidenţiat pe unde sînt eliminaţi picnos.porii.
Picnosporii ovoidali la început hialini, apoi olivacei, prevăzuţi cu
o picătură de ulei centrală, de 7-8 X 2,5-3,5 µ.
Pe ramuri uscate de Tamarix ramosissima Lbd., 29.VII . 1 974. Specia
este semnalată pentru prima dată în micoflora R. S. România.
Coryneum beijerinckii Oudem, conidiofori cu conidii pe frunze de
Cerasus vulgaris L., l .VIII.1 974.
Gloeosporium betulinum West., lagăre de conidiofori cu conidii, pe
frunze de Betula verrucosa Ehrh., 3.VIII. 1 974.
Oidium chrysanthemi Rabenh., conidiofori cu conidii pe frunze de
Chrysanthemum corymbosum L., 3.VIII.1 974.
Ovularia tuberculiformis v. Hohn., conidiofori cu conidii pe frunze
de Astragalus cicer L., 27.VIII. 1 974.
Phoma idaei Oudem, picnidii cu picnospori pe ramuri de Rubus
idaeus L., 29.VII.'1974.
Phoma multipunctata Sacc. Picnidiile globuloase, uşor comprimate,
dispersate neuniform pe suprafaţa organelor atacate, numeroase, negre
de 200-250 p. în diametru. Picnosporii oblongi-elipsoidali, rotunjiţi la
ambele capete, hialini, de 6-7,5 X 2-3 �Pe tulpini uscate de Lamium album L., 25.VII. 1 974. Specia este nouă
pentru flora R.S. România.
Phomopsis oblita Sacc., picnidii cu picnospori pe ramuri şi tulpini
uscate de Artemisia absinthium L., 2.VIII.1974.
Phyllosticta rosae Desm., picnidii cu picnospori în .pete pe frunze
de Rosa sp., 31.VII . 1 974.
Phyllosticta taraxaci Holl6s. Ciuperca formează pe suprafaţa frun
zelor parazitate pete variate ca formă şi mărime, brun-cenuşii dispersate
neuniform. Picnidiile se diferenţiază pe faţa superioară a limbului fo
liar, sînt lenticulare, brune, de 80-90 � în diametru. Picnosporii elip
soidali, unicelulari, uşor gălbui, de 5-6 X 1 ,5-2 �Pe frunze vii de Taraxacum officinale Weber., 1 .VIII.1 974. Specia
este citată pentru prima dată în micoflora ţării noastre.
Ramularia arvensis Sacc., conidiofori cu conidii, pe frunze de Poten
tilla recta L., 29.VII. 1 974 .
Ramularia geranii (West.) Fuck., con�diofori cu conidii pe frunze de
Geranium pusillum L., 3 1 .VII.1 974.
Ramularia primulae Thuem., conidiofori cu conidii pe frunze de
Primula officinalis L., 2.VIII.1 974.
Ramularia heraclei (Oud.) Sacc., conidiofori cu conidii pe frunze de
Heracleum sphondylium L., l .VIII.1 974.
Ramularia taraxaci Karst., conidiofori cu conidii pe frunze de Ta
raxacum officinale Weber., 25.VII . 1 974.
Septoria astragali Rob. et Desm., piocnidii cu picnospori în pete pe
frunze de Astragalus cicer L., 27.VII. 1 974.
Septoria bupl�uricola Sacc., picnidii cu ipicnospori în ,pete pe frunze
de Bupleurum falcatum L., 3 1 .VIl.1 974.
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Septoria lamii Pass., picnidii cu picnospori în pete pe frunze de
Lamium album L., 2.VIIl.1974.
Septoria urticae Desm. ex Rob., picnidii cu picnospori în pete pe
frunze de Urtica urens L., 31.VII.1974.

Materialul micologic prezentat se află în ierbarul Catedrei de Bio
logie Vegetală a Universită,ţii „Al. I. Cuza" din Ia5i.
MICROMYCETF..S DE LA VALLEE DE RIVIER:E CAMliNCA
(DISTRICT BACAU)
Resume

Dans la presente Note, sont mentionees 77 especes de micromycetes dont 3
especes (Coniothyrium tamarici Oudem. sur Tamarix ramosissima Ldb., Phoma
multilpuncta Sare. sur Lamium album L. et Phyllosticta taraxaci Holl 6s . sur
Tara.racum o fftcinale Weber.). sont n ouvelles pour la flore mycologique de la
R.S. Rouman ie et 3 especes conn.ues dans la flore du pays sont signalees sur
des nouvellm plantes-hOtes.
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MICROMICETE DIN VALEA RlULUI TROTUŞ
V. BONTEA si c. POP&.c;cu

Cercetările noastre au fost efectuate în perioada 1969-1973, în
sectoarele mijlociu şi inferior al riului Trotuş, cuprinzind dealurile Co
măneşti şi Perchiu şi lunca din dreptul satului Negoieşti, regiune. mai
puţin cunoscută din punct de vedere micologic. Din cei 400 taxoni iden
tificaţi de noi, în perioada respectivă, prezentăm în lucrarea de faţă,
30 specii de micromicete noi .pentru ţară şi 86 gazde • noi pentru 68
specii de ciuperci semnalate anterior pe alte plante gazdă.
MICROMICETE NOI PENTRU R .S. ROM ÂNIA

NAEVIA ROSELLA Rehm. Apotecii brune, de 350-380 [J., grupate.
Asce mai îngroşate 'la vîrf, de 45-55 X 7,5-10 iL, cu 8 ascospori alungiţi,
unicelulari, hialini, de 7,5-10 X 2,5-3 [J., dispuşi ,pe 1 şi 2 rînduri.
Parafize bifurcate, de 2,5-3 µ.
Pe tulpini uscate de Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. Perchiu,
13.06. 1971.
MASARIELLA ROSAE Jacz. Peritecii subepidermale, negre, de 250400 [J.. Asce alungite, scurt .pedunculate, de 75-80 X 7,5- 1 0 µ, cu 8
ascospori bicelulari, bruni, de 1 7 X 5,5 [J. dispuşi pe un singur rînd.
Parafize filamentoase, ramificate.
Pe ramuri de Berberis vulgaris L., Perchiu, 7. 1 1 . 1 9 7 1 .
MYCOSPHAERELLA MUSCARI (Holl6s). Peri.tecii subepidermale,
negre, de 90- 1 00 [J.. Asce de 45-50 X 1 5-20 µ, cu 8 ascospori biice
lulari, ştrangulaţi în dreptul septei, cu celula superioară mai mare, hia
lini, de 15-1 7,5 X 6-7,5 [J., dispuşi pe două rinduri.
Pe tulpini florifere de Muscari comosum (L.) Mill., Perchiu. 7.XI.
1 971.
M. NEBULOSA John. et Magn. Peritecii subepidermale, asociate,
negre, de 200 '[.I- · Asce oblongi, unele cu baza lăţită, foarte scurt pedun•. Plantele gazdă au fost verificate de prof. dr. doc. C. B u r d u j a, căruia
îi aducem multu.mi ri şi pe această cale.
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culate, de 45-60 X 15- 1 6 µ, cu 8 ascospori bicelulari, ascuţiţi la ca
pete, de 14-15 X 5 11. dispW?i pe 2 şi 3 rînduri.
Pe tulpini de Euphorbia cyparissias L., Perchiu, 30.05 . 1 970.
LEPTOSPHAERIA ARRHENATHERI Hazsl. Peritecii subepidermale,
brune, de 130-150 11· Asce cilindrice, scurt sti.pitate, de 55-70 X 1 016 µ, cu 8 ascospori fusiformi, 3-septaţi, gălbui de 20-25 X 4-6 11,
dispuşi pe 2 rinduri. Parafize puţine, filamentoase.
Pe frunze de Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Perchiu,
25.06.1 97 1 .
L. NIESSLEANA Rabenh. Peritecii proeminente, brune. Asce alun
gite, scurt pedunculate, de 75-80 X 1 5 11. cu 8 ascospori slab gălbui,
4-septaţi, uşor strangulaţi în dreptul septelor, de 25-27 X 5 11, cu
celula a 2-a .puţin mai mare.
Pe tulpini de Astragalus onobrychis L., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 971 .
ASCOCHYTA CARICIS Lamb. et Fautr. Picnidii subepidennale, apoi
erumpente, brune, de 80-150 11· Spori uni- şi bicelulari, de 9-12, 5 X
2,5-4 µ.
Pe frunze de Carex tomentosa L„ Perchiu, 28.07. 1970.
•A. QUADRJGUTTULATA Ka!b. et Bub. Picnidii cufundate, albi
cioase, mai închise în jurul osteolului, de 1 00-270 11· Spori hialini, as
cuţiţi la capete, cu 4 ,picături de ulei, de 1 5-25 X 5-6 11·
Pe frunze de Sparganium neglectum Beeby, Negoeşti, 25.XI.1 973.
CONIOTHYRIUM TENUE Died. Picnid.ii subepidernn ale, de 300 11.
negre. Spori alungiţi, bruni, de 6-7 X 3 !'-·
Pe frunze de Sieglingia decumbens (L.) Bernh., Comăneşti, 25.06.
1 973.
DIPLODINA SOPHIAE Bubak. Picnidii subepidermale apoi evi
dente, brun-deschise, de 1 50-200 11· Spori fusiformi, cu 2-3 picături
de ulei, de 7-10 X 2,5-3,5 11·
Pe tulpini de Descurainia sophia (L.) Webb. et Berthel., 7.07. 1 973 şi
Sinapis arvensis L., Perchiu, 6. 1 1 . 1 971.
HENDERSONIA HERACLEI Sacc. Picnidii subepidermale, brune,
mai închise în jurul osteolului, de 200-400 11· Spori cilindrici. cu ca
pete rotunjite, galben-deschişi, 3-septaţi, de 20-25 X 5 µ..
Pe tulpini de Heracleum sphondylium L., Perchiu, 6.1 1 . 1 97 1 .

H. LIGUSTRI Rich. Picnidii d e 170-250 11 . brune, mai închise jn
jurul osteolului. Sporii alungiţi, ascuţiţi uşor la capete, bruni, cu 7 septe,
de 25-37,5 X 5 11·
Pe ramuri de Ligustrum vulgare L., Perchiu, 7 . 1 1 .1 970.
H. TRITICINA Lobik. Picnidii de 150-200 11, mai închise la cu
loare în jurul osteolului. Spori alungiţi, bruni, cu 7 septe, de 25-35 X
5-5,5 11 ·
Pe frunze de Agropyrum repens (L.) P. Beauv., Perchiu, 26.07.1970.
MACROPHOMA CRUSTOSA Sacc. et Berl. Picnidii subepidermale,
brune, de 150-200 11· Spori eliptici, cu conţinut granulat, de 1 5-25 X
7,5- 1 0 !'-·
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Pe frunze de Agropyron intermedium (Host) P. Beauv., Perchiu,
28.07.1970 ; Agrostis stolonifera L., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970 şi Calamagrostis
epigeios (L.) Roth. Perchiu, 26.07. 1 970. Sporii pe ultimele 2 specii sînt
mai lungi (25-30 p.).
MICRODIPLODIA OBSOLETA Karst. Picnidii subepidermale apoi
proeminente, brune, de 1 00-1 50 !:" · Spori uni- şi bicelulari, alungiţi, slab
gălbui, cu 2 picături de ulei, de 5-9 X 2,5-3 !:"·
Pe tulpini de Solanum dulcamara L., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
PHOMA ELLIPTICA Peck. Picnidii subepidermale apoi erumpente,
de 150-200 !:" · Spori cilindrici, unii uşor curbaţi, cu 2 picături de ulei
la .capete, de 5-7,5 X 1-1,5 !:"·
Pe tulpini de Galium mollugo L., Per.chiu, 1 9.09. 1 970.
PH. SERRATULAE Allesch. Picnidii subepidermale, brune, sferice,
unele turtite, cu dimensiuni foarte variate (80-100 fL, 250-400 X 250300 1-1), cu osteolul pe o proeminenţă. Spori cilindrici, trunchiaţi la ca
pete, cu mai multe picături de ulei, de 9-12,5 X 2 !:"·
Pe tulpini uscate de Serratula radiata (W. et K.) M. B., Perchiu,
2.05. 19 70.
PH. THALICTRINA Sacc. et Malbr. Picnidii subepidermale, brune,
sferice, de 90-125 !:"· Spori ovali, hialini, pînă la slab gălbui, de 57,5 X 3-3,75 1-1, cu 2 picături de ulei .
Pe tulpini de THALICTRUM MINUS L., Perchiu, 7. 1 1 . 1 970.
PH. VERBENACEAE F. Tassi. Picnidii subepidermale, negre, . une
ori asociate, de 1 00-1 70 (.&. şi de 320-370 X 200-350 µ. Spori de 4 -
5 X 2-2,5 µ.
Pe tulpini uscate de Salvia verticillata L., Perchiu, 2.05.1 970.
PH. VINCETOXICI Westend. Picnidii negre, subepidermale, de 150250 !:"· Spori cu 2 picături de ulei, de 5-7,5 X 2,5-3 µ.
Pe tulpini uscate de Cynanchum vincetoxicum (L.) Peno., Perchiu,
7. 1 1 . 1970, 24. 1 1 . 1 973.
PHYLLOSTICTA SORGHINA Sacc. Picnidii sferice, de 80-100 fL,
galben brune. Spori rotunjiţi la capete, de 4-7 X 2-3 !:"·
Pe frunze de Chrysopogon gryllus (L.) Trin„ Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970.
PH. TYPHINA Sacc. et Malbr. Picnidii cufundate, brun-deschise, de
120-1 50 !:" · Spori cilindrici sau ovali, cu 2 picături uleioase, de 4-5 X
1 µ.
Pe frunze de Typha latifolia L., Negoieşti, 5.08 . 1 972.
PYRENOCHAETA BERBERIDIS (Sacc.) Brun. Picnidii dispuse pe
lemn, globuloase, negre, de 1 20-1 80 fL, cu ţepi bruni la bază şi mai
deschişi spre vid. Spori alungiţi, unii uşor curbaţi, de 2-5 X 0,5-1 !L·
Pe ramuri de Berberis vulgaris L., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
RHABDOSPORA SYMPHYTI. Holl6s. Picnidii subepidermale apoi
erumpente, brune, de 80-1 20 X 80 !:" · Spori filiformi, drepţi sau uşor
curbaţi, de 10-30 X 0,5-1 !:"·
Pe tulpini de Lithospermum officinale L., Perchiu, 2.05.1 970.
RH. TRICHOPHILA Sacc. Picnidii brune, de 70-80 !:" · Spori de
21-38 X 1 ,25-2 µ, încovoiaţi la .un capăt ca un baston.
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Pe tulpini de Althaea officinalis L., Perchiu, 24.XI. 1 973.
RH. VERBASCJCOLA Died. Picnidii negre, subepidennale apoi e
rumpente, de 150-200 ..._ . Spori filiformi, de 20-45 X 1 µ.
Pe tulpini uscate de Verbascum nigrum L., Perohiu, 2.05. 1 970.
STAGONOSPORA ISCHAEMI Sacc. Picnidii de 1 50 .,_, asociate cite
2, subepidennale apoi erumpente. Spori gălbui, rotunjiţi la un capăt şi
ascuţiţi la celălalt, 3-septaţi, de 15-20 X 3-4 ..._.
Pe tuLpini de Botriochloa ischaemum (L.) Keng., Perchiu, 13.06 . 1 9 7 1 .
GLOEOSPORIUM DACTYLIDIS Rosti. Lagăre brune, c u conidio
fori filiformi, scurrţi, hialini. Spori hialini, de 5 X 1 ..._ .
Pe frunze de Dactylis glomerata L., Perchiu, 6.XI. 1 9 7 1 .
PHLYCTAENA MACULANS Fautr. Picnidii alungite, negre. Spori
încovoiaţi la un capăt, unicelulari, de 20-28 X 1,25 ..._ .
.Pe tulpini de Solanum dulcamara L., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
VERMICULLARIA GRAMINELLA Syd. Acervuli superficiali, cu
ţepi bruni, septaţi, de 1 25 X 6 ..._. Conidii fusiforme, drepte sau puţin
arcuite, cu o septă nedefinită şi cu 2 picături de ulei la capete, de
22,5-25 X 3,5-5 ..._ .
Pe frunze de Agropyron intermedium (Host.) P. Beauv., Perchiu,
20.06. 1 970.
MICROMLCETE IDENTIFICATE PE PLANTE GAZDA NOI

LOPHODERMIUM ARUNDINACEUM (Schrand. ex. Fr.) Chev. pe
Brachypodium silvaticum (Huds.) P. Beauv., Perchiu, 1 .07.1971.
VALSA SEPINCOLA Fuck., pe Cornus mas L., Perchiu, 7 . 1 1 . 1971 .
PSEUDOVALSA LONGIPES (Tul.) Sacc. pe Quercus pubescens
Willd., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
MYCOSPHAERELLA AMBIGUA (Fautr. et Lamb.) pe Chrysanthe
mum corymbosum L., Comăneşti, 25.06 . 1 973.
M. GRAM/NICOLA (Fuck.) Schrăt. pe Brachypodium pinnatum (L.}
P. Beauv., Comăneşti, 25.06.1973.
M. LINEOLATA (Rob. et Desm.) Schrot. pe Lolium multiflorum
Lamb. Perchiu, 5.07. 1 970.
M. TASSIANA (De Not.) John. pe Dactylis glomerata L., Perchiu.
5.07.1 970, 7. 1 1 . 1 9 70.
BOTRYOSPHAERIA FESTUCAE (Lib.) Arx et Milller pe Agro
pyron intermedium (Host) P. Beauv., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973 ; Brachypo
dium silvaticum (Huds.) P. Beauv., Perchiu, 25. 1 1 . 1 973 şi Calamagrostis
epigeios (L.) Roth., Perchiu, 1 . 07.1 97'1.
DIDYMOSPHAERIA EPIDERMIDIS (Fr.) Winter pe Ligustrum vul
gare L., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970.
LEPTOSPHAERIA ACUTA (Moug. et Nestl) Karst. pe Asparagus
pseudoscaber Grec., Perch�u, 7.08.1971.
L. CONIOTHYRJUM (Fuck.) Sacc. pe Rubus caesius L., Perchiu,
6. 1 1 . 1 971. In asociaţie cu Coniothyrium fuckelii Sacc.
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L. CULM/FRAGA (F'T.) Ces. et De Not. pe Festuca valesiaca Schleich.
Perchiu, 7. 1 1 . 1 970.
L. CULMORUM Auresw. :pe Bromus arvensis L., Perchiu, 6 . 1 1 . 1 97 1 ;
B. comutatus Schrad.. Perchiu, 7.1 1 . 1 970 ; Calamagrostis epigeios L.,
Perchiu, 7.07. 1 971 şi Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970.
L. DOLJOLUM (Fr.) De Not. pe Adonis vernalis L., Perchiu, 7 . 1 1 .
1971.
L . EUSTOMA (Fr.) Sacc. p e Bromus inermis Leyss., Perchiu, 5.07.
1 970.
L. EUSTOMOIDES Sacc. pe Briza media L., Comăneşti, 24. 1 1 . 1 973.
L. LEERSIANA Sacc. pe Bromus arvensis L., Perchiu, 5.09.1 9 7 1 .
L . MODESTA (Demn.) Auersw. pe Ligustrum vulgare L·, Perchiu,
7 . 1 1 . 1 970.
L. NARD! (Fr.) Ces. et De Not pe Bolboschoenus maritimus (L.)
Palla, Negoieşti, 5.08. 1 972.
L. NIGRANS (Desm.) Ces. et De Not. pe Agrostis tenuis Sibth.,
Perchiu, 20. 1 0 . 1 970.
L. OGILVIENSIS (Berk. e t Br.) Ces. et De Not. pe Echinops sphae
rocephalus L., Negoieşti, 5.08.1972.
L. VAGABUNDA Sacc. pe Populus alba L., Negoieşti, 20.05.1971.
PLEOSPORA HERBARUM (P�.) Rabenh. pe Cynachum vinceto
xicum (L.) Pers., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970 ; Rubus caesius L., Perchiu, 6.1 1.1971.
P. MEDIA Niessl pe Melilotus officinalis (L.) Medik., Perchiu, 7.1 1 .
1971.
MELAMPSORA LINI {Schum.), Lev. pe Linum flavum L., Perchiu,
17.06.1 970.
CYTOSPORA LEUCOSPERMA {Pers.) F:r. pe Ulmus minor Mill.,
Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
HENDERSONIA GRAM/NICOLA Lev. pe Agropyron intermedium
(Host) P. Beauv., Perchiu, 20.06. 1970.
H. RUBI West. f. euphorbiae Brun. pe Euphorbia cyparissias L.,
Perchiu, 3.05. 1 970.
H. SARMENTORUM West. pe Viburnum lantana L., 'Perchiu, 6. 1 1 .
1971.
MI.CRODIPLODIA THALICTRICOLA (Syd.) Allesch. pe Thalictrum
minus L., Perchiu. 2.05.1970.
PHOMA ACHILLEAE Sacc. pe Chrysanthemum corymbosum L
Perchiu, 7. 1 1 . 1 971 ; Comăneşti, 25.08.1973.
PH. ASPARAGI Sacc. pe Asparagus pseudoscaber Grec., Perchiu.
7.07.1 971.
PH. CENTAUREAE Boy. et Jacz. pe Centaurea micranthos Gmel. .
Perchiu, 2.05. 1970,
PH. DIPSACI Cke. pe Dipsacus silvester Huds., Perchiu, 2.05. 1970.
PH. EBULI Schulz. et Sacc. pe Sambucus nigra L., Negoieşti, 25.
1 1 . 1 97 3 .
PH. ENDORHODIA Sacc. pe Centaurea adpressa (Ldh.) Prad., Per
chiu, 2.05.1 970.
.
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PH. EPIDERMIDIS Fautr. pe Viburnum lantana L., Perchiu, 6.

1 1 .1 97 1 .

PH. EXIGUA Desm. p e Thalictrum aquilegifolium L., Perchiu, 7 .

1 1 . 1 970.

PH. EXIGUA Desm. var. MINOR Desm. pe Thalictrum minus L.,
Perchiu, 2.05.1 970.
PH. HERBARUM West. pe Asperula cynachica L., Perchiu, 2.05.
1 970 ; Campanula sibirica L., Perchiu, 2 1 .05.1971 ; Lilium martagon L.,
Perchiu, 6 . 1 1 . 1971 şi Carthamus lanatus L., Perchiu, 2.05. 1 970.
PH. JUNCI Preuss pe Juncus inflexus L., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
PH. LEONU RICOLA Holl6s pe Leonurus cardiaca L., Perchiu, 2.05.
1 970.
PH. MELAENA (Fr.) Mont. et Dur. pe Astragalus monspessulanus
L., Perchiu, 3.05.1970 şi Onobrychis viciifolia Scop., Perchiu, 2.05 . 1 970.
PH. NEBULOSA (Pers.) Berk. pe Althaea officinalis L., Perchiu,
24. 1 1 . 1 973.
PH . .POTENTILLICA Allesch. pe Potentilla recta L., Perchiu. 7. 1 1 .
1 970.
PH. RUDIS Sac c. pe Cytisus austriacus L., Perchiu, 2.05.1970.
PH. VERBASCICOLA (Schw.) Cke. et Rav. pe Verbascum blataria
L., Perchiu, 1 9.10. 1969.
PHOMOPSIS OBLITA Sacc. pe Artemisia austriaca Jacq., Perchiu,
2.05. 1 970
PHYLLOSTICTA AMBROSIOIDIS Thilm. pe Chenopodium album
L., Negoieşti, 5.08.1972.
RHABDOSPORA CORIACEA Buh. pe Centaurea adpressa (Ldb.)
Prod., Perchiu, 2.05.1 970 şi C. micranthos Gmel., Perchiu, 2.05.1 970.
RH. EUPHORBIAE P., Brun . .pe Euphorbia. cyparissias L., Perchiu,
3.05. 1 970.
RH. HERBARUM (Preuss) Sacc. pe Carlina vulgaris L., Perchiu,
2.05. 1 970 şi Serratula radiata (W. et K.) M. Bieb., Perchiu, 2.05.1 970.
RH. OUDEMANSII P. Henn. pe Eryngium planum L., Perchiu, 7.
1 1.1971.
RH. POLYGALICOLA Holl6s p e Polygala major Jacq., Perchiu,
2.05.1 970.
RH. RUG/CA Syd. pe Thalictrum aquilegifolium L., Perchiu, 6.
1 1.1971.
RH. SACCARDIANA Oertel p e Chrysanthemum corymbosum L.,
Comăneşti, 25.06.1 973.
SEPTORIA ASCLEPIADEA Sacc. pe Cynanchum acutum L., Ne
goeşti, 5 .08. 1 972.
S. AVENAE B. Frank. pe Arrhenatherum elatius (L.) J. et C.
Presl, Perchiu, 5.07.1970.
S. BRACHYPODIICOLA Brun. pe Chrysopogon gryllus (L.) Trin.,
Perchiu, 7 . 1 1 . 1 970.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

95

MICROMICETE DIN VALEA RtuLUI TROTUŞ

S. PHYLLACHOROIDES Pass. pe Agropyron intermedium (Host)
P. Beauv., Perchiu, 1 3.06. 1 970 şi A. repens (L.) P. Beauv., Perchiu, 26.
06. 1 970.
S. TRITICI Rob. et Desm. pe Agrostis stolonifera L., Perchiu, 1 9 .
09. 1 970 ; Negoeşti, 5 . 1 1 . 1971 ; Apera spica-venti (L.) P. Beauv., Negoeşti,
5.08.1 972 şi Festuca arundinacea Schreb. , Perchiu, 5.09.1971.
STAGONOSPORA BVFONJA Bres. pe Juncus gerardi Lois, Per
chiu, 7.1 1 . 1 970.
CORYNEVM KVNZEI Cda. pe Quercus pubescens Willd., Perchiu,
24. 1 1 . 1 973.
VERMICULARIA . DEMATIVM (Pers.) Fr. pe Descurainia sophia
(L.) Webb. et Berthel., Perchiu, 7.07.1973.
V. GRAM/NICOLA West. pe Bromus mollis L., Perchiu, 13.06. 1970
şi Typha la.tifolia L., Perchiu, 24. 1 1 . 1 973.
V. HOLCI Syd., pe Holcus lanatus L., Perchiu, 30.06.1970.
SCOLECOTRICHVM GRAMINIS Fuck. pe Arrhenatherum elatius
(L.) J. et C. Presl, Perchiu, 5.07.1 970.
TVBERCVLARIA VULGARIS Tode pe Evonymus verrucosa Scop.,
Perchiu, 7. 1 1 . 1 971 ; Fraxinus excelsior L., Perchiu, 7 . 1 1 . 1 971 şi Ligus
trum vulgare L., Perclrlu, 24. 1 1 . 1 973.

'MICROMYCETES OF THE TROTUŞ VALLEY

Summary
The paper deals aboUJt 33 spec ies of Micromycetes unreported in Romania
and 93 new hosts for 72 funga! species î dentified in the middle and lower areas
of the Trotuş River (District of Bacău), between 1969 and 1973.
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Concepţii·le etapei wamstorfiene se resimt şi la J. R CS 1 1 2, care a analizat şi unele

materiale sfagnologice de pe teritoriul ţării noastre, şi chiar în peri oadele post1 Lucrarea de faţă a fost comunicată în cadrul Sesiunii ştiinţifice a cadrelor
a Facultăţii de Biologie, Universitatea din Bucureşti, din 2-3 apri
lie, 1976.
2 Artentypen und Formenreihen bei den Torfmoosen. Botan. Centralbl. Bd.
34, 1888.
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warnstorfiene tn care unii autori (P a v l e t i c, 1955), ş. a. au folosit, acum două
decenii, mai mult sau mai puţin, aceeaşi metodologie. Concluziile acestor cercetări

nu au rămas însă zadarnice. Astăzi �menea concepţii nu mai pot fi acceptate,
cu rigiditate, în studiile sfagnologice moderne ca şi, în general, şi în cazul altor
genuri polimorfe dintre Briofite (Bryum, Drepanoclaclus, Hypnum, ş. a.).
Criberiul morfologic-eniatamic şi mai ales acel de structură, cu totul parti 
culară la Sphagnaceae şi unică în regnul vegetal, a organelor gametofitului (tul
piniţa, ramuri, frunzişoare) şi numai în foarte mică măsură a sporofitului, permit
- pe baza unor serii de cercetări cu tehnici şi metode actuale inclusiv a celor

de electronomicroscopie aplicate metodic în citologie, cariologie şi biochimie cunoaşterea mai îndeaproape a Sfagnaceelor. Rezultatele acestora, cuprinse în
diferi·t:e publicaţii monogrefioe regionale, însoţite fiind de consideraţii taxonomice
interpretative inclusiv a d·atelor de ecologie, cenologie şi geografie a lor, ade
seori cu varoaţii în cadrul fteţi ilor, a subsecţiilor şi a speciilor de Sphagnum

stau nu numai �a baza identificării lor taxonomic.e corecte, ci şi a cunoaşterii
caracterului lor profund adaptativ ecologic - biologic şi a amplitudinii de vari a
bilitate a speciilor tip ca şi a infr.ataxonilor bine definiţi ln raport cu factorii
mediului specific, hidric şi biochimic, aceştia fiind în lucrările de actualitate în
număr, incomparabil, mult mai restrins.

In

ce

priveşte nomenclatura speciilor existente în Europa cu încadrarea lor

în secţii şi subsecţii, ţintnd seama de sistemul general al speciilor genului
Sphagnum, nu s-a putut ajunge încă la o unitate de vederi. De remarcat este
însă progresul realizat şi în acest scop.
Astfel acum un deceniu P. I s o v i i t a (1966) deosebeşte în cadrul genulu i

Sphagnum L., 1 753, u n nwnăr d e 1 1 secţi i între care ş i Sect. Sphagnum, necon
siderînd însă Sect. Lithophloea Russow . Mai recent Z d. P i l o u s (1971), a:doptă,
în clasificarea acestui gen, 2 secţii, cu un total de 8 subsecţii şi anwne Sect.
I - Sphagnum cu o singură subsecţie - Palustria (sin. Cymbifolia Lindb.) şi
Sect. II - Lithophloea cu 7 subsecţii : Polyclada Ru�w. Rigida (Lindo.)
0
W'8ITI1St., Squarrosa Schliep„ Cuspidata Schliep., Subsecunda Schliep„ Truncata
Ru ssow şi Acutifolia Sch li ep. ln ultima sa ediţie H. G a m s (1973) grupează spe
ciile europege de Sphagnum în 2 subgenu:ri : Lithophloea (cu 2 se cţi i ) şi Ino
phloea (cu 4 secţii), iar S l. P e t r o v (1975) cuprinde speciile genului Sphagnum
din Bulgaria în 6 secţii, între care consideră şi Sect. Sphagnum.

Cu mult mai inainte K. G. L :i m p T i c h t (III, p. 601-030, 1904) în<:adra
speciile europene ale genului Sphagnum în 6 grupe, păstrînd pentru ele (în
paranteze) şi denwnirile sugestive d ate de C. M il 1 1 e r ca de ex. Platisphagnum
(pentru · Palustria),

Pycnosphagnum

(pentru

Acutifolia)

ş.a.,

iar

mai

apoi

H.

P a u 1 (P a s c h e r, H. 14, ed. 1931 ) le cuprinde tn 7 secţii păstrtnd şi denumirea
Sect. Inophloea Russow . In 1952 L. S. S a v i c z - L j u b i t z k a j a consideră
pentru teritoriul U.R.S.S. subgen. lnophloea cu subsecţ. Palustria şi subgen.
Lithophloea cu 7 subsecţii (Rigida, Squarrosa, Polyclada, Truncata, Subsecunda,
Cuspidata şi Acutifolia).
Cu privire la denumirea actuală, revizuită, a speciilor genului Sphagnum,
cu sinonimede principale şi autorii lor, s-a ajun5, sub acest aspect, în ultima

vreme, la o oarecare consecvenţă p e baza mai ales a respectării priorităţii no
rr.enclaturale, între care menţionăm, adoptîndu-le şi noi în lucrarea de faţă,
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între altele : Sphagnum fle.ruosum Doz. et Molk. C= S. amblyphyUwn Warnst.) ;
Sphagnum recurvum Pall. de Beauv. ( = S. mucronatum Russ„ S. recurvum ssp.
mucronatum Russ „ S. apiculatum H. Lindb.) ; Sphagnum ma;us (Russ.) C. Jensen
[ == duscnii (C. Jensen) Russ. ct Warnst.)J ; Sphagnum squarrosulum Schimpec
(
S. teres Aongstr., S. squarrosum var. teres Schimper, S. teres var. gracile
Warnst.). Alţi autori ca şi recent H. G a m s (1973) şi S I. P e t 1r o v (1975) n păs
trează însă ± justificat pe S. teres.
O mare inconsecvenţă a existat şi persistă, în pacte, în special cu privire
la delimitarea şi încadrarea taxonilor din cercul de variabilitate al speciei
Sphagnum recurvum Pall. de Beauv. în care tipul, holotipul, trebuie recunoscut
cu pr.i.oriitate şi care p1nă acum, şi î·n uHim a vreme, er1a dat cu denumirea de
S. apiculatum sau S. recurvum ssp. mucronatum, iar S. amblyphyllum sau S.
recurvum var. amblyphyllum este astăzi, datorită revizuirilor, trecut în mod jus
tificat ca S. fle.ruosum Doz. et Molk„ deşi unii autori ca de ex. H. G a m s (1973)
ii consideră numai ca ssp. flexuosum la S. fallax Klinggr. [( = S. albescens Hi.iben.,
=

amblyphyllu m (Russ.) Zickendr.)]. Recent S I. P e t r o v (1975) nu îl păstrează nici
p. p. pe S. recurvum, situaţie cu care nu putem fi de acord, trecînd S. recurvum
ssp. mucronatum Russ. (sau S. apiculatum H. Lindb.) la S. falla.r (Klinggr.)
Klinggr. emencl. Isov. Un oarecare timp Sphagnum amblyphyllum şi S. apiou.latum
erau considerate numai ca subspecii sau, de către alţii, numai ca varietăţi la
S. recurvum. Carec:tcrele diferenţiale hit.re aceşti taxoni indică totodată şi nu
meroase sbadii de tranziţie, greu de definit.
De asemenea anevoioasă şi nesigură este adesea, datorită polimorfismului
lor accenbuat, detenninat ecologic, încadrarea materialelor aparţinînd speciei Sphag
num nemoreum cu acelea ale speciei S. rubellum (ambele aparţinind aceleiaşi secţii
Aootifolia) inclusiv a infrataxonilor lor mai ales cu variate şi multiple forme
in�crmediare. Stabilirea, în asemenea cazuri, a unor criterii taxonomice moderne
ar putea contribui la precizarea materialelor critice ale acestor două specii, atît
din flora actuală, cit şi a subfosilelor din zăcămintele de turbă.

-

Asemenea si·tuaţii, încă insuficient clarificate, taxonomic, există şi în cazul
altor specii şi subsecţii ale genului Sphagnum. Ele nu lipsesc şi în cadrul altor
Criptogame ca şi la Connofite. Astfel remarcăm de ex. la anwnite Cyperaceae,
ecologic foarte asemănătoare, aceleaşi dificultăţi taxonomice. Exemplificăm, prin
analogie, cazul cunoscut şi urmărit de noi în variabilitatea unor specii ale genului
Care.r şi anume aparţinfnd subgen. Heterostachyae, Sect. Odontostomae, la care
sexualitatea, poziţia şi lungimea spiculeţelor ca şi particularităţile morfologice
ale utri·culei, adesea slab di.stincte, inclusiv ale rastrului, IllU au putut duce lncă,
datorită valorii taxonomice relative şi subiective a acestor caractere, la o unitate
de vederi în delimitarea precisă şi a considerării acestora ca specii : Care:r
flav a, C. lepidocarpa şi C. oederi, ultimele două fiind considerate, de către unii
autori, ca subspecii sau chiar numai ca varnetăţi.
ln concepţiile moderne ale taxonomiei (biotaxonomiei), definirea valorii
caracterelor şi a diagnemelor de tipizare, a stabi-lirii holotipului ·la Sphagnaceae,
constituie un lucru esenţial care tinde să elimine rigiditatea şi să limiteze de
falcarea, adeseori şi astă-zi nejustificată, în taxonomie, şi să dea loc sublinierii
consideraţiilor interpcetative asupra variabilităţii, determinată ecologic-adaptativ
şi care tocmai la speciile unui mare gen monotipic şi extrem de polimorf -
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Sphag·n„.m, poate fi admirabil exemplificată taxonomic, ecologic, corologic şi fi
tocenotic. Aceasta mai aies ln cazul majorităţii speciilor turficole pentru care
factorul hidric, temperatura scăzută şi gradul de aciditate al substratului ca şi
al apei (pH-ul) reflectă, în exemplificările de mai sus (S, recurvum) acţiunea
factorilor esenţiali adaptativi. Aceştia cu folosirea aparaturei eoologice adecvate
(portative) pot fi cunoscuţi şi iI'llterp retaţi, ecologic serial, în raport cu organi
zarea structurii variate a speciilo:"I' de Sphagnum din diferitele secţii şi subsecţii,
grupate taxonomic ca şi cenologioc în populaţii pure şi mozaicate din habitate şi
biotopi diferiţi, cu raporturi de inter.relaţii semnificative dintre specii. Astfel sub
liniem acelea dinillre anumite specii a!e genurilor Sphagnum - Care:r - Sali:r,
Ş. a. din variatele tipuri de mlaştini turboase eutrofe îndeosebi, întllnindu-se
frecvent la noi raporturi fitocenotice bine exprimate între Sphagnum recurvum
- Care:r vulgaris - Sali:c cinerea (T r. I. Ş t e f u r e a c, 1960) .
Identificarea macroscopică, pe teren, a speciilor genului Sphagnum, cu ex
cepţia unui număr restrlns de taxoni, nu poate fi făcută cu certitudine nici de
-::ătre briologi şi chiar adeseori de către sfagnologi specializaţi. Din această cauză
notările speciilor de Sphagnum, sub aspect fi.toc.enologic (în releveurj, cu atribu
irea de coeficienţi), reclamă din partea botaniştilor, în general, multă şi mare
prudenţă, atit 1n observaţiile de teren cit şi la verificarea atentă, microscopică
în laboratol', de către briologi, a materhalului recoltat. Nu rareori sînt sesizate
erorile şi neconcordanţele sub aspect taxonomic şi cenotaxonomic pe care le ln
Ulnim în unele luorări de geobobani'Că din ţară cu privire la specii·le de Sphagnum,
notate fără a fi verificate înainte de a fi încadrate în releveuri şi asociaţii com
plexe cu atribuirea ireală şi superficială a taxonilor din cadrul acestui gen. Din
această cauză prezenţa briologilor in explorările metodice fitocenologice ale for
maţiilor de mlaştini turbo'1se, ş. a., este absolut necesară. Aceştia putînd asigura,
pe baza observaţiilor atente de teren, precizările taxonomice şi reflectările ceno
taxonomice.
Detenn inarea atentă şi critică a materialelor sfagn.ologice în laborator re
clamă, în mod necondi·ţionat, efectuarea a numeroase şi migăloase secţiuni şi ade
sea colorări oa şi obsel'V'Sţii minuţioase, microscopice, a materialului analizat.
lucru care necesită timp îndelungat. Lipsa, în bună parte, a literaturii actuale
de specia1i1ate ca şi a materialelor de herbar şi eX1Sicate verificate, necesare ade
seori &plicării metodei morfo-anatomice comparative, pentru studiul aprofundat
al speciilor genului Sphagnum din România - ţară cu numeroase bazine turfi
cole, sintetizate în lucrarea monografică, monumentală, de către E. P o p (1960)
- reclamă o preocupare mai asiduă, sub aspect taxonomic, ecologic, corologic şi
cenologic, din partea briologilor consacraţi din ţara noastră.
Recent (1972) a fost semnalată, de către Z. D e b r e'C z y în flora ţăril
noastre prezenţa unei specii noi a acestui gen şi anume Sphagnum pylaesii Bridl.
(det. A. E d d y), element atl�tic bor.ea!, cresclnd submers în citleva lacuri de
origină glaciară din MWlţii Retezat (Bucura - 2041, Ana
1985 şi Lia
1920 m s. m.).
-

-

Intensifioarea cercetărilor sfagnologice în România nu va fi lipsită de sur
prize la analiza bogatului material recoltat (herbar T r. I. Ş t e f u r e a c, ş. a.)
privind semnalarea şi a altor specii europene în brioflora ţării dintre oare unele
existente, arealografic, în ţările vecine.
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de

ş. a.),

pe

teritoriul

a editării

sche

Sphagnum, într-o centurie separată de exsicată, de
către J. G y 6 ir f f y şi M. P e t e r if .i (1919) ca şi a unei note sfagnologice din
Munţii Mezeş, publicată de către A. B o r o s (1942), toate cu privire îndeo
sebi la TN1nsilvania, nu a mai apărut timp îndelungat (40 de ani) nici o lucrare
delor

asupra

speciilor

de

mai cuprinzătoare privind reprezentanţii acestui gen în România, ptnă la publi

a lucrării

în 1958. Aceasta constituie
30 de staţiuni din diferite regiuni
ale ţării, cu identificarea a 26 de specii, 28 de varietăţi şi 2 fonne, aparţinlnd
toate la 6 secţii ale genuLui Sphagnum. Un an mai Urziu (1959), apare o nouă
contribuţie mai restrînsă cu specii de Sphagnum din cîteva sfagnete de pe Valea
carea

de

T r.

I.

Ş t e f u r e ac

apărută

analiza a peste 200 eşantioane, recoltate din

Lotru!Jui,

de

T r.

15 specii, 11

fiind

contribuţii

la

I.

Ş t e f u r e a c,

L.

Lungu

varietăţi şi 2 forme,

sfagnof.lora

tinovului

iar tn

Poiana

A.

şi

anul

Stampei

P o p e s c u,

enumerate

1967, C. P a p p publică tn
din

bazinul

Domelor

un

număr de 10 unităţi şi subunităţi, insisUndu-se -asupra speciilor : Sphagnum anu

latum, S. riparium, ş. a.

tn monografia „MlaŞtinile de turbă. din R. P. Română" (1960), E. P o p sinte

tizează, cu contribuţii noi, tn descrierea formaţiilor de vegetaţie turficole o serie
de date sfagnolo�ice. Din analiza inde:xrului acestei luorărJ rezultă că din 850 trimi
referă In general

teri la diferite Briofite, un n umăr de 338 de trimiteri se

la

genul Sphagnum, şi 157 trimiteri la anwnite specii ale acestui gen. Taxonomic tri
miterile se referă la 32 specii şi la circa 70 de infr.ataxoni

(wirietăţi şi forme).

Date răzleţe, dar numeroase, asupra unor specii de Sphagnum din România
le întilnim at:St tn literatura briologică mai veche, apăriută înainte şi după 1900,
cit şi

mai

ales tn aceea contemporană, aparţinînd îndeosebi

unor

briologi

din

ţara noastră. Astfel, nu rareori, ele sînt menţionate în lucrări briologice generale
publicate de către S i m. Ş t. R a d i a n, C. P a p p, M. G u ş u 1 e a c, E. P o p,
M i1 h I d o r f,

T r.

I.

Ş t e f u r e a c ş.

a. Referiil'i

subarotice dintre Sphagnaceae

arctice şi

cu

privire

le tntllnim tn

la

A.

valoroase relicte

publicaţiile elaborate

de

E. P o p (1960) şi T r. I. Ş t e f u r e a c (1967), iar unele cazUTi teratologice la sporo
fitul unor specii de T r. I. Ş t e f u r e a c (1960) .

Unele dintre tezele de doctorat, realizate şi în curs de susţinere şi de ela
borare, sub conducerea noastră, cu un pronunţat caracter briologic, ca şi în alte
lucrări , tn colaborare, şi a diferiţilor autori s-a acordat interesul şi atenţia şi în
analiza materialelor sfagnologice din diferite ţinuturi ale ţării, ca acelea întocmite
G h. M .i h a i (1969), L. L ru n g u (1971), P. P a s c a l (1973), E. P l ă m a d ă
(1975), G h. D i h o r u (1975), E l. E f t i m i e (1972), V. B a r ·a b a ş (1974).

de

De remarcat este, totodată, faptul că în

numeroase lucrări

de

geobotanică,

din ultima vreme, referitoare îndeosebi la mlaştinile turboase din ţară, din etajul
nemoral şi subalpin sînt luate

tot mai mult, sub aspect cenologic, în considerare

cu concursul briologilor şi diferitele specii ale genului Sphagnum, la fel şi pentru
unele formaţii

forestiere cu

hidrologice

raport cu

molidişuri
clusiv

a

în

depresionare sau
unor

unor sărături.

făgete

cu

anumite

procesele
chiar

caracter

configuraţii geomorfologice, pedogenetice

de

înmlăştinire

de coastă,

şi

diferite

pedoclimatic

de

sfagnetizare

zăvoaie

aparte

sau

şi

chiar

ale

jnepenişuri
din
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B. PARTEA SPECIALA
In lucrarea de faţă sînt prezentate rezultatele analizelor n oastre,
în continuare, asupra acestui gen, din ultimii 1 8 ani (1 958-1 976) cu noi
şi variate materiale sfagnologice din România. Acestea fac parte, fie
din colecţiile personale inclusiv din .publicaţiile noastre din ultimul timp
ca şi din unele manuscrise briologice (Giumalău şi rezervaţia „Pădurea
seculară" de sub acest munte, mlaştini turboase din Bucovina, Mara
mureş, Oltenia ş.a.), fie din recoltele a numeroşi botanişti din ţară care
ne-au încredinţat materiale din diferite regiuni pentru determinare sau
verificare 1 •
Toate acestea aparţin îndeosebi variatelor masive de munţi, mlaştini
turboase şi diferite staţiuni din Carpaţi ca şi din alte localităţi din ţară,
însoţite fiind în conspectul alăturat de abreviaţiile localităţilor, iniţia
lele autorilor (colectorilor), anul recoltării sau a publicării ca şi alte
adnotări referitoare la taxonii analizaţi.
In această contribuţie sînt prezentaţi 40 de taxoni din cadrul ge
nului Sphagnum dintre care 27 de specii şi 1 3 varietăţi (două specii
fiind considerate numai ca varietăţi).
Materialul analizat este recoltat din circa 1 3 0 de staţiuni din ţară,
aparţinînd la 15 masive carpatice, numeroase formaţiuni de mlaştini
turboase şi păduri (molidişuri, pinete, arinişuri, făgete, jnepenişuri, ş.a.).
Unele dintre acestea constituind rezervaţii naturale.
Au fost în total efectuate .peste 400 de determinări şi verificări.
Materialul sfagnologic, încadrat - .pe baza sistemului lui C.
W a r n s t o r f ( 1 9 1 1), cuprins şi adoptat în lucrările de actualitate (P.
I s o v i i t a, 1 966 ; Z d. P i l o u s, 1 97 1 ; H. G a m s, 1 973, ş.a.) - apar
ţine la două Secţii (subgenuri) ·şi 7 subsecţii, dintre care una în cadrul
subgenului Sphagnum şi 6 ale subgenului Lithophloea.

Abreviaţiuni:
Autori:

A. A. - A. Alexe ; L. B .
L. Bîrlea ; B. D. - B. Diaconeasa ;
Gh. Dihoru ; E. E. - E. Eftimie ; F. G.
F. Gilndisch ; A.
G. D.
K. - Al. Kovacs ; I. M. - I. Moldovan ; A . N. - A. Nyarady ; E. P. M. Păun ; G.P. - Gh. Popescu ; M.P., G.P., T.R.
E. Plămadă ; M.P.
I. Resme
M. Păun, Gh. Popescu, T. Rădoi ; E. R. - E. Racz ; I. R.
riţă ; L. Sch. - L. Schrott ; L. S. - L. Stoicovici ; T. Ş.
Tr. Şte
fureac ; T.Ş., V. B. - Tr. Ştefureac, V. Barabaş ; T. Ş., G. P. - Tr.

·

-

-

-

-

-

-

-

I Materialele sfognologice cuprinse în această lucrare se găsesc în colecţiile
p�onale sau, în parte, în acelea ale celor care ne-au încredinţat materialele
sfagnologice pentru determinare sau verificare.
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Ştefureac, Gh. Popescu ; T. Ş., G. M., P. P. - Tr. Ştefureac, Gh . Mi
hai, P. Pascal ; G. T. - Gh. Turcu ; E. Ţ. - E. Ţopa.

Staţiuni:
A.

Munţi:

M. A. - Mţii Apuseni ; M. Cp. - Mţii Căpăţînii ; M. Cb.
Mţii
Cibin 1 ; M. F. - Mţii Făgăraş ; M. Gl. - Mt. Giumalău ; M. G. Mţii Gutîi ; M. M. - Mţii Maramureşului ; M. J.
Mt. Jorgovan ;
M. m. - Mt. Mic ; M. R.
Mţii Rodnei ; M. Rt.
Mţii Retezat ;
M. S. - Mtii Siriu ; M. V. - Mt. Vlădeasa ; M. Z.
Mt. Zănoaga.
-

-

-

-

-

B. M l a ş t i n i, I a c u r i, p I d u r i :

M. B.
mlaştini turboase din Bucovina ; M. Mr. - mlaştini tur
boase din Maramureş ; B. N. - mlaştini de la Bistriţa-Năsăud ; M. C.
- mlaştini de turbă din j udeţul Covasna ; A. R. - tinovul Apa Roşie
(jud. Covasna) ; L. F. M. - Lacul Frumos-Mosoroasa (jud. Vîlcea) ;
L. O. - Lacul cu Ochi Uud. Argeş) ; P. B.
păduri de pin silvestru
(jud. Vaslui) ; B. C. - Bazinul Caşinului (jud. Bacău) ; R. C. - re
ze.rvaţia forestieră Cucureasa (Vatra Dornei, jud. Suceava) ; P. S.
Pădurea seculară Giumalău (jud. Suceava).
-

-

-

Enumeraţia :
Sphagnaceae Nees
Sphagnum Linne
I. Sect. Sphagnum
I . Subsect. Palustria Lindb.

Sphagnum palustre Linne : M. Mr. (Dragomireşti nLa Poduri") E
Ţ., 1961 ; B. N. (sfagnetul Cepari la Slatina-Năsăudeni) E. Ţ., 1 960 :
M. Mr. (Tăul Vf. Negru _şi mlaştina S. E. de Vf. PietJrii, 1000 m, Şuga
tag-Sat) L. B., 1 965 ; M. B. (Tăul Sîngeorzanei - P. Coşnei, Jud. Su
ceava) L. S., 1 959 ; T. Ş., 1 975 ; B. C. (jud. Bacău) E. E., 1 972.
Sphagnum centrale C. Jensen : M. Mr. (mlaştina Tribşor, 850 m)
L. B., 1 965 ; A. R. (jud. Covasna) Ş. T., V. B., 1 975 ; T. Ş., 1 976.
Sphagnum magellanicum Bridel : M. Mr. (mlaştina de la Hoteni.
Ocna Şugatag) E. Ţ., 1 961 ; T. Ş., 1 969 ; M. Mr. (Tăul lui Dumitru, 1 200
m ; Tăul Vf. Negru. 1 1 50 m ; mlaştina ,,La Mlăci ", 1000 m) L. B . ;
M. Mr. (Tăul Muced, Obîrşia Strimbii corn. Romuli, 1280 m) L. B.,
1 965 : B. N. (diferite staţiuni) L. B., 1 961 ; M. G. (Tăul Măgurenilor cu
Empetrum nigrum) I. M., 1 969 ; M. B. (tinovul Sîngeorzanei - P. Coş1 Materialul sfagnologic din Munţii Cibin, recoltat . în anii 1957 şi 19601961 de către Tr. I. Ştefurcac şi F. Gilndisch (în curs de analiză) va constitui
suhiect u i unei contribuţii comune separate.
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nei, jud. Suceava) L. S„ 1 959 ; T. Ş., 1 9 75 ; M. V. (Mt. Vlădeasa) I. R.,
1958 ; L. F. M. (Olăneşti, jud. Vilcea) M . P., G. P., T. R. ; M. B. (Vl.
Stînii, intre Fundu Moldovei şi Cîrlibaba, j ud. Suceava) T. Ş„ 1968.
Var. roseum Warnst. : L. O. (jud. Argeş) G. T., 1 959.
Var. roseum Warnst. spre var. purpurascens (Russ.) Warnst. : L. Q .
(jud. Argeş) G. T., 1959.
II. Sect. Lithophloea Russow
2. Subsect. Polyclada Russow

Sphagnum wulfianum Girgens. : M. B. (mlaştina eutrofă de la Dră
goiasa, jud. Suceava) T. Ş„ 1 959 ; M. B. (tinovul de la Vil. Stînii între
Fundu Moldovei şi Cîrlibaba, jud. Suceava) T. Ş., 1969 ; M. B. (Tinovu
Mare de la Grădiniţa, jud. S uceava) T. Ş„ .1 973 ; A. R. (Tinovul Apa
Rosie, iud. Covasna) T. Ş„ V. B., 1 975 ; T. Ş„ 1976.
3. Subsect. Rigid.a (Lindberg) Warnst.

Sphagnum compactum De Candolle : M. F. (VI. Bîlea, 1 930-19fiCl
m, mlaştina B), B. D„ 1 965.
4. Subsect. Squarrosa Schliephacke

Sphagnum squarrosum Crome : B. N. (Figa-Beclean) E. Ţ„ 1960 ;
M. S. Lacul dintre Pietre, jud. Buzău) G. D„ 1 960 ; P. S. (rezervaţia
Pădurea seculară de sub Mt. Giumalău) T. Ş„ 1962 ; M. B. (Tinovu
Mare de la Grădiniţa, jud. Suceava) T. Ş„ 1973 ; R. C. (rezervaţia fo
restieră Cucureasa, Vatra Dornei, jud. Suceava) T. Ş„ G. M„ P. P„ 1 969 ;
B. C. (jud. Bacău) E. E., 1 972.
Var. subsquarrosum Russ. apud Warnst. : M. S. (Lacul dintre Pietre,
jud. Buzău) G. D., 1970.
Sphagnum teres Aongstr. : M. Cb. (jud. Sibiu) F. G., 1 957 ; T. Ş„
1957, 1961 ; M. F. (Vl. Bîlea, mlaştina B, 1 930-1 950 m, 1 965 ; Vl.
Sărăţii 1 750-1 800 m, 1965 ; Podragul, 1 966) B. D. ; M. S. (lingă Ochiul
cu ape, jud . Buzău) G. D„ 1960 ; M. Mr. (Tăul Măgurenilor, jud. Mara
mureş) I. M„ 1 969 ; T. Ş„ 1970 ; mlaştini sub Mt. Gutiii Doamnei) I. M„
1 969 ; M. B. (Tinovul Sîngeorzanei - P. Coşnei, cu Empetrum nigrum,
jud. Suceava) L. S„ 1 968 ; T. Ş„ 1 975 ; M. J. (Cheile Olteţului, jud.
Gorj, 800-1000 m) M. P„ 1 968 ; M. Z. (bazinul Bistriţei, jud. Vilcea,
1 600 m) G. P„ 1968, Ş. P., 1 974 ; M. C. (mlaştina de turbă Buf6g6, Mţii
Bodoc, jud. Covasna) A. K., 1975 ; T. Ş 1976 ; M. A. (Mt. Mare, 1 600 m
cu Carex canescens) E. R„ 1 975.
Var. imbricatum Warnst. : M. S. (Lacul Sec, Mt. Malîia, jud. Bu
zău) G. D„ 1 958.
Var. squarrosulum (Lesq.) Warnst. : M . S. (Lacul Sec şi Mt. Malîia,
jud. Buzău) G. D., 1959.
.•
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5. Subsect. Cuspidata Schlie,phacke
Sphagnum majus (Russ.) C. Jensen ((= S. dusenii (C. Jensen) Russ.
et Warnst.] : M. B. (tinovul Vl. Stinii, dintre Fundu Moldovei şi Cîrli
baba} T. Ş., 1969.
Sphagnum cuspidatum Ehrhart : B. N. (Tăul Muced, Obirşia Strîm
bii, corn. Romuli, 1280 m) L. B„ 1961 ; B. C. (jud. Bacău) E. E„ 1 972.
Sphagnum flexuosum Doz. et . Molk. (S. ambly.phyllum Russ., S.
recurvum var. amblyphyil'lwn Warnst.) ; B. N. (Dej-Rampaş) E. Ţ„ 1 960 ;
B. N. (Tăul Muced, Obirşia Strimbii, corn. Romuli, 1 280 m) L. B., 1961 ;
M. S. (Lacul dintre Pietre şi Lacul Sec, Mt. Malîia, jud. Buzău) G. D.,
1 959, 1 960 ; L. F. M. (Olăneşti, jud. Vilcea) M. P., G. P., T. R., 1974 ;
L. O. (jud. Argeş) G. T„ 1 959 ; M. C. (mlaşt. de tuI"bă Buf6g6, jud.
Covasna) A. K., 1 975 ; T. Ş., 1 976 ; A. R. (jud. Covasna) T. Ş., V. B.,
1 975 ; T. Ş„ 1 976.
Var. macrophyllum Warnst. : M. S. (Lacul Sec, Maliia) G. D., 1959.
Sphagnum recurvum Pall. de Beauv. (= S. mucronatum Russ., S.
apiculaturn H. Lindberg) : M. Mr-. (La Colibi, pădure înmlăştinită, 800
m) L. B„ 1 965 ; M. Mr. (Tăul Măgureni) I. M., 1 969 ; T. Ş„ 1970 ; M. B.
(Tinovul Singeorzanei - P. Coşnei, jud. Suceava) L. S., 1 968 ; T. Ş„
1 975 ; M. V. (Mt. Vlădeasa) I. R„ 1958 ; M. Mr. (mlaştini la S.E. de Vf.
Pietrii, Şugatag-Sat, 1 000 m) L. B„ 1 965 ; L. F. M. (Olăneşti, jud. Vîl
cea) M. P„ G. P„ T. R„ 1 974 ; M. Mr. (mlaştina de la Hoteni, corn.
Ocna Şugatag) E. Ţ., 1961 ; T. Ş., 1 969 ; M. S. (L� Sec, jud. Buzău)
G. D., 1 960 ; M. C. (mlaştina de tuorbă Buf6g6, jud. Covasna) A. K.,
1 975 ; T. Ş., 1 976 ; A. P. (tinovul Apa Roşie, jud. Cova!Sna) T. Ş., V. B.,
1975, T. Ş., 1 976.
Var. parvulum Warnst. : M. Cb. (turbăria mare de la Stina din
Juricani, 1600 m) F. G., 1 960 ; T. Ş„ 1961.
Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr., emend. Isov. : M. A. (Mt.
Mare, 1600 m) E. R., 1 975.
.

6. Subsect. Subsecunda Schliephacke
Sphagnum subsecundum Nees : M. Mr. (Dragomireşti „La Poduri•)
E. Ţ„ 196 1 .
Sphagnum inundatum Russow, cf. var. aquatile Wi;lrnst. (ca specie} :
B. N. (Figa Beclean) E. Ţ„ 1 960.
Sphagnum auriculatum Schimper : M. Mr. (mlaştina Tribşor, 850
m) L. B., 1 965 ; M. F. (VI. mlea, 1930-1950 m, mlaştina A) ; B. D.,
1 965 ; M. B. (tinovul VI. Stînii dintre Fundu Mdldovei şi Cîrlibaba,
jud. Suceava) T. Ş„ 1969.
Sphagnum rufescens (Br. germ.) Warnst. : M. S. (Lac. Sec, jud. Bu
zău) G. D., 1960.
Var. parvulum Wam'St. : P. S. (rezerv. Pădurea seculară de sub
Giumalău) T. Ş., 1 965.
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Sphagnum contortum Schultz cf. var. gracile Warnst. : M. C. (mlaş
tina turboasă din fineţe-le Ti:liişcanilor) F. G., 1 960 ; M. A. (Vl. Runcului,
1 1 80 m) E. R., 1975.
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. : M. Mr. (Dragomireşti
„La Poduri") E. Ţ., 1 96 1 .
7. Subsect. Acutifolia Schliephacke
Sphagnum fimbriatum Wilson : M. B. (mlaştina turboasă Buf6g6 şi
Băile Baivanyos-Turia, făget înmlăştinit, turbos, jud. Covasna) A. K.,
1975 ; T. Ş., A. K., 1976.
Sphagnum girgensohnii Schlriephacke : M. R. (sub Negrioasa, jud.
Cluj) A. N., 1 955 ; M. C. (jud. Sibiu) F. G., 1957 ; M. S. (Lac. Sec, jud.
Buzău) G. D., 1960 ; M. F. (Ucea) B. D., 1 966 ; M. A. (Mt. Vilădeasa) I. R.,
1 958 ; M. B. (Tinoviu Mare de la Grădiniţa, jud. Suceava) T. Ş., 1973 ;
A. R. (j ud. Covasna) T. Ş., V. B., 1 975 ; T. Ş., 1976.
Var. gracilescens Grav. : P. S. (rezerv. Pădurea seculară de sub Mt.
Giumalău) T. Ş., 1 969.
Sphagnum robustum (Ru:ss . ) Ro11 : M. R. (Vif. Gafaţului, pantă cu
Pinus mugo) A. N., 1 955 ; M. Mr. (La Colibi, pădure inrn!lăştinită, 800
m) L. B., 1965 ; B. N. (Tăul Muced, Obîrşia Strimbii, cam. Romuli, 1 280
m) L. B., 1961 ; M. F. (mlaştina turboasă din VI. Puha, 2000 m), 1 965 şi
mlaştina mezo-<>ligotrofă de la 2100 m) B. D., 1966 ; M. F. (mlaştina din
VJ. Sărăţii, 1 750-1800 m) B. D., 1 965 ; M. Rt. (spre Tăul Negru) E. P.,
1964 ; M. m. (gol alpin) L. &h„ 1 960 ; M. A. (Mt. Vlădeasa) I. R., 1958 ;
M. Z. (Vf. Zănoaga, 1 600-1800 m) G. P., 1975 ; R. C. (rezerv. forestieră
de 1a Cucureasa, jud. Suceava) T. Ş., G. M., P. P., 1 976 ; A. R. (jud.
Covasna) T. Ş„ V. B., 1 975 ; T. Ş., 1 976.
Sphagnum fuscum (Schimper) KHnggr. : M. B. (Tinovul Sîngeor
zanei - P. Coşna) L. S„ 1968 ; T ş. , 1969 ; M. A. (Mt. Vilădeasa) I . R.,
1958.
Sphagnum warnstorfianum Du Rietz : M. S. (Lacul Sec, jud. Bu
zău) G. D., 1 960 ; M. S. (Mit. Maliia) G. D., 1 959 ; M. A. (VL Runcului,
1 130 m şi Vl. Şovarului 1200 m) E. R., 1 975.
Sphagnum rubellum Wilson : M. Mr. (mlaştina Hoteni, corn. Ocna
Şugatag) E. Ţ., 1 969 ; T. ş., 1 970 ; M. R. (Izvorul Cailor, 1900 m) A. N
1 955 ; M. Mr. (mlaştina „La Măci", 1 000 m) L. B., 1965 ; M. F. (Ucea,
2000 m, mlaştină oligotrofă) B. D., 1966 �materialul din această staţiune
are frunzişoarele ramurilor ± asemănătoare cu acelea de la S. teres) ;
M. C. (mlaştina de turbă de la Buf6g6, jud. Covasna) A. K., 1 975 ; T. Ş.,
1 976.
Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. : M. R. (sub Vf. Gala
ţului, pantă cu Pinus mugo, 1 800-1 850 m) A. N., 1 955 ; M. Cb. (jud·.
Sibiu) F. G., 1957 ; T. Ş., 1961 ; R. C. (rezerviaţia forestieră de la Cucu
reasa, Vatra Dornei, jud. Suceava) T. Ş., G. M., P. P., 1 969 ; M. C.
(BăHe Balvanyos-Tuiria, făget înmlăştinit rurbos, jud. Covasna) A. K.,
1 975 ; T. Ş., 1 976 ; P. B. (păduri de pin, jud. Vaslui) A. A„ 1960.
·

.

.
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Var. viride Warnst. : P. S. (rezervaţia Pădurea seculară de sub Mt.
Giumalău, 1 200 m) T. Ş., 1960.
Sphagnum nemoreum Scopoli : M. Mr. (mlaştina de la Hoteni, com.
Ocna Şugatag) E. Ţ., 1961 ; T. Ş., 1976 ; B. N. (sf-agnetul Cepari, la
Slatina-Năsăudeni) E. Ţ., 1960 ; M. R. (Vf. Galaţului, .panta .cu Pinus mugo,
1 800-1 850 m, şi sub Vf. Negrioasa - pantă cu Rhododendron kotschyi)
A. N. 1 955 ; M. Cb. (mlaştina de la Jubea Cacovei) F. G., 1961 ; T. Ş.,
196 1 ; M. Mr. (Tăul lui Dumitru, 1200 m) L. B., 1 965 ; B. N. (Tăul Mu
ced, Obîrşia Strîmbii, corn . Romuli, 1280 m) L. B., 1961 ; M. S. (Lacul
Sec şi Mt. Malîia, jud. Buzău) G. D., 1 959, 1 960 ; M. V. {Mt. Vlădeasa)
I. R., 1 958 ; M. G. (sub vîrf), I. M., 1 969 ; M. G. (subalpin cu Empctrum
nigrum) I. M., 1 969 şi sub Gutîi (Tău) I. M., 1 969 ; sub Gutîiul Doam
nei) I. M., 1969 ; M. F. (mlaştini eutrofe cu zone oligotrofe) B. D., 1966 ;
(Ucea 2000 m, mlaştină oligotrofă) B. D., 1 966 ; M. B. (tinovul Singeor
zanei - P. Coşna) L. S., 1 975 ; T. Ş., 1 975 ; M. V. (Mt. Vlădeasa) I. R..
1 958 ; P. S. (rezervaţia Pădurea seculară de sub Mt. Giumalău) T. Ş.,
1 963 ; R. C. (rezervaţia forestieră Cucureasa, jud. Suceava) T. Ş., G. M.,
P. P., 1969 ; M. C. (mlaştina de tuTbă Buf6g6, jud. Covasna) A. · K.,
1 975 ; T. Ş., A. K., 1976 ; A. R. (tinovul Apa Roşie, jud. Covasna) T. Ş.,
V. B., 1975 ; T. Ş.; 1976 ; M. A. (Mt. Mare, 1 600 m ) E. R., 1 975 ; M. Cp.
(stincării, plai subalpin) T. Ş., G. P., 1 974.
Var. versicolor Warnst. : M. Rt. (spre Şesele) E. P., 1 960.
Sphagnum plumulosum Rem : M. Mr. (mlaştina de la Hoteni, corn.
Ocna Şugatag) E. Ţ., 1961 ; T. Ş., 1 976 ; M. Mr. (Tăul Vf. Negru, 1 150
m) L. B., 1965 ; M. Rt. (Lacul Gemenea) E. P., 1 964 ; M. B. (tinovul
Sîngeorzanei - P. Coşna, jud. Suceava} L. S., 1968 ; T. Ş., 1 975 ; M. V.
(Mt. Vlădeasa) I. R., 1 958.
C. CONSIDERAŢII DE ANSAMBLU
Numărul taxonilor din cele 7 subsecţii variază între 1 - 12. Cele
mai bine reprezentate fiind subsecţiile Acutifolia cu 12 taxoni (9 spe
cii şi 3 varietăţi), majoritatea speciilor aparţinînd acestei subsecţii din
tre care mai frecvente şi cu prezenţă cantitativă sinit : Sphagnum ne
moreum, robustum, rubellum, girgensohnii, ş.a. ; Subsecunda cu 9 ta
xoni (6 specii şi 3 varietăţi) cantitativ slab reprezentate şi cu prezenţă
sporadică din cite 1-2 staţiuni şi Cuspidata cu 6 taxoni (4 specii şi 2
varietăţi), după care urmează Palustria cu 5 taxoni (3 specii şi 2 va
rietăţi) şi Squarrosa cu 5 taxoni (2 specii şi 3 varietăţi), iar subsecţiile
Polyclada şi Rigida au numai cite o singură specie. Infrataxonii de ca·
tegoria formelor şi a subformelor nu au fost luaţi în considerare, ei
reprezentînd uşoare modificaţiuni, detemiinate ecologic.
Intre speciile cele mai frecvente sînt, în general, de menţionat :
Sphagnum nemoreum, magellanicum, recurvum, robustum, teres, gir
gensohnii, palustre, rubellum, plumulosum ş.a., unele deşi frecvente în
anumite formaţii şi asociaţii turficole, au fost mai rareori identificate
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în materialul analizat, ca de ex.
pidatum, etc.

Sphagnum subsecundum, fuscum, cus

Intre speciile rare, pentru care s-au semnalat noi staţiuni sînt de
enumerat : Sphagnum wulfianum, centrale, auriculatum, inundatum,
majus (
dusenii), rufescens, contortum, compactum, fallax.
=

Sub aspect ecologic şi fitocenologie inclusiv a unor consideraţii fito
geografice, majoritatea Sfagnaceelor analizate in lucrarea de faţă, apar
ţin în număr mai restrîns, dar cantitati-v ca bioforme (Brchs) turficole
acidofile, formaţiilor de mlaştini oligotrofe ombrofile care le imprimă
acestora un aspect general monoton caracteristic, cu d ominarea masivă
a speciilor : Sphagnum nemoreum, magellanicum, plumulosum, rubellum
ş.a., spre deosebire de cele eutrofe şi de variate tranziţii intrazonale
care deţin un număr incomparabil mai mare de specii, imprimîndu-IP.
acestora dimpotri'Vă un aspect cenotic mozaicat, mult mai variat cu

Sphagnum flexuosum, recurvum, robustum, palustre, teres, warnstor
fianum, etc.
Altele dintre speciile de Sphagnum au caracter silvestru, caracte

rizate ca forme ± sciafile, pe substrat în general mai puţin acid, humi 
fer-turbos, al fOI'11ll aţiilor de molidişuri înmlăştinite, arinişuri, jnepeni
şuri, inclusiv a unor făgete. Intre acestea aparţin îndeosebi : Sphagnum

girgensohnii, robustum, squarrosum, fimbriatum, ± teres.
Unele dintre specii ca de ex. Sphagnum quinquefarium, robustum
şi chiar nemoreum suportă natura substratului neutru şi slab alcalin,
crescind nu rareori, în păduri, chiar pe roci de calcar şi dolomite, pe
un substrat însă izolator de humus in proces de turbificare, [n amestec
cu urme de substanţe minerale, substrat la formarea căruia asemenea
specii participă dinamic, datorită ecdlogiei şi .biologiei [or partic:ulare.
Dată fiind ecologia particulară a Sfagnaceelor, variiatele specii cu
răspîndire altitudinală mono- pînă la tetrazonală, constituie buni indi
catori nu numai în delimitarea variatelor briocenoze sfagnicole ci şl a
unor asociaţii turficole complexe aparţinînd, cenotaxon'Omic, formaţiilor
de mlaştini turboase (deschise) ca şi a unor tipuri silvestre a diferitel or
zone şi etaje de vegetaţie.

Interesant sînt de relevat de asemenea unele aspecte de vegetaţie
dintre anumite Sphagnaceae şi Empetraceae, Ericaceae, Cyperaceae, etc.
Astfel subliniem raportul fitocenotic dintre Empetrum nigrum şi Sphag
num magellanicum dar mai ales cu S. nemoreum, exemplificate în sta
ţiunile de altitudine ale unor masi,ve car,patice din Nordul ţării (Mt.
Giumalău, Mţii Gutii, ş.a.) sau cu S. teres în tinoavele din etajul ne
moral ca de ex„ în tinovul Sîngeorzanei din bazinul Dornelor, la mai
mică altitudine (T r. I . Ş t e !f u r e a c, 1976).
Rare şi semnificative, sub aspect ecologic, sînt cazurile în care
anumite specii ale genului Sphagnum suportă condiţiile substratului
periodic lichid din mairginile unor mlaştini sărăturate, suportind o oa
recare concentraţie de NaCl, ca de ex„ acelea de la Slatina (jud. Bis
triţa-Năsăud) şi mai ales mlaştinile de la Dragomireşti (jud. Maramureş)
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cu Sphagnum palustre şi mai puţin S. rubellum şi nemoreum (leg. E.
Ţ o p a, 1 961 ; det. T r. I. Ş t e f u r e a c, 1 965).
Intre relictele subarctice ale acestui gen din brioflora ţării, este
de subliniat în mod deosebit Sphagnum wulfianum, care în ultima vreme
a fost identificat de noi în mai multe staţiuni din Nordul României.
Limita sudică a arealului general de răs.pindire a acestei specii se gă
seşte pe teri'tioriul ţării noostre, cu staţiun!He sporadice din Bucovina.
Această limită, de la Poiana Stampei cu (47°20'), s-a extins, recent, puţin
mai înspre Sud la 46°1 2' latitudine nordică şi 26°21' 30" longitudine,
prin semnalarea acestui valoros relict nordic şi în prima staţiune din
Transilvania şi anume in vegetaţia tinovului "Apa Roşie" (jud. Co
vasna), în hotar cu j ud. Bacău din Moldova (T r. Ş t e f u r e a c, V. B a
r a b a ş, 1 975 ; T r. I. Ş t e f u r e a c, 1 976 cu semnalarea unor noi sta
ţiuni în acelaşi tinov).
In ce priveşte Sphagnum fimbriatum, element al mla.ştinil0r tur
boase de tranziţie, de la mai mici altitudini, relativ rar in ţară 1 a fost
determinat recent de noi din două staţiuni şi anume în marginea mlaş
tinilor turboase din zona faguiui (B u f 6 g 6 şi B a 1 v a n y o s) din jud.
Covasna (leg. A 1. K o v a c s, 1 975 ; T .r. I. Ş t e f u r e a c, A 1. K o v a c s,
1 976). Această specie a fost semnalată mai demult şi dincolo de Du
năre, în Jugoslavia (Z l. P a v I e t i c. 1 955, 1 968). dar nu a fost in1că
găs�tă în Munţii Ba'lcani, S 1. P e t II" o v, 1 975).
NOUVELLF..S CONTRIBUTIONS A L'tCOLOGIE ET A LA COROLOGIE
DES SPHAIGNACtES EN ROUMAN.ll:
Resume

L'ouvrage represente la deuxieme contribution plus substantielle de nos
recherches ă la connaissance et ă la distribution geographique des especes de
Sphaignes de notre pays.
Dans la premiere partie (A-generale) on insiste sur quelques-unes des con
ceptions et sur certains criteres de taxonomie dans la delimltation reelle des
especes et des infrataxons dans le cadre du polymorphisme accentue de ce genre
monotypique, en utilisant (pour les sections, sous-sections et certai.nes especes) la
nom61clature aduaHsee, sur la base de la bibliographie recente.
Dans la deuxieme part.ie (B-speciale) sont enurneres et inseres
a la suite
de l'.an'alyse dans les 18 dernieres annees, d'un riche et varie ma'teriel sphaigno
logique (plus de 400 echanrtillons) de 130 stations surtout carpatiques de notre
pays - un nombre de 40 taxons (27 especes, 13 varietes). Ceux-<Ci pr.ovenant soit
des collections, publicatlons et manuscrits personnels, soit des recoltes d'autres
botanistes, confiees ă nous pour la deteranination et la verification. Les taxons
appa1�iennent ii 2 secl.ions et 7 sous-.sections, dont les mieux representees sont :
Acutifolia (avec 9 aspeces), Subsecunda. (6 especes), Cuspidata (4 especes), Palustria
-

1 Unele staţiuni cu Sphagnum fimbria.tum sînt menţionate pentl"U Carpaţii
sud-estici în literatura mai veche de F. S c h u r (1866), M. F u s s (1865), F.
H a z s 1 i n z s k i (1885) ca şi de B a r t h, P a n c i c. Această specie a fost apoi
publicată (T r. I. Ş t e f u r e a c, 1958) şi de la Roşia Montană (jud. Alba), şi dată
în F.R.E. sub nr. 2810, leg. G. B ·u j o r e a n et E. P o p, rev. T r. I. Ş t e f u r e a c.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1 10

TR. I. ŞTEFUREAC

(3 especes), Squarrosa
(2 especes),
Rigida et Polyclada
(chacune avec une
espece).
Dans la troisieme par.t ie (C-considerations generales) on insiste sur la
frequence souvent quantitative de certaines especes : S. palustre, magellanicum,

squa11rosum, teres ( = squarrosulum), flexuosum, recurvum, girgensohnii, robustum,
rubellum nemoreum, plumulosum et plus rarement rencontrees sporadiquement :
S. wulfianum, cuspidatum, subsecundum, fimbriatum et autres.

D u point de vue ecologique, geobotanique et phytogeographique-arealogique,
il resuite, des longues observations sur le terrain, le fait que la plupart def;
especes mentionees constituent des formes turficoles caracteristiques pour la
delimitation des divers bryocenoses et associations des types de tourbieres, de
bocages et de formallions sylvestres (des epi<:eas, des genevriers, et de meme que
des hetraies).
On accorde, plus loin, un interet ·scientifique partioulier iaus especes '!"el.ictes,
arctiques et sous-arctiques comme S. wulfianum, qui atteignent en Roumanic la
limite du sud de son areal general de distribution geographique, caract.e'!"isant
en meme ternps la valeur scientifique des certaines reserves naturelles, p articu
lierement du nord de la Rownanie.
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CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA BRIOFITELOR
DIN MUNŢII NEMIREI
GH. MIHAI, V. BARABAŞ

Această lucrare aduce o completare la răspîndirea briofitelor in
munţii Nemirei.
Contribuţii briofloristice privind munţii Nemirei, ca şi teritoriile
învecinate, se găsesc în unele lucrări elaborate de : C. P a .p p (9), T r a
i a n I. Ş t e f u r e a c (<12), Gh. C o 1 d e a şi A n. K o v a c s (4), G h.
M i h ai (8), V i c t o r i a B a r a b a ş (1).
Materialul briologic cuprins în prezenta lucrare a fost colectat în
perioada anilor 1 970-1 977 din următoarele staţiuni : punctul forestier
Crăcurele, laoul Bălăltău, Şandru, Lacurile Nem�Tei, Plaiul Ciunget, Vf.
Farcu Mare.
Date referitoare la cadrul natural şi unele aspecte generale asupra
vegetaţiei au fost publicate [ntr-o lucrare anterioară (1).
Conspectul alăturat cuprinde 11.m număr de 148 specii d intre care 38
specii, încadrate la 20 familii, aparţin Cls. HEPATICAE şi 110 specii,
cuprinse în 35 familii, fac parte din Cls. MUSCI.
Din analiza speciilor rezultă că în brioflora munţilor Nemirei sint
bine reprezenttate .fami'liHe : A m b l y s t e g i a c e a e, B r a c h y t h e
c i a c e a e, B r y a c e a e, D i c r a n a c e a e, H y ·P n <a c e a e, L o p h o
z i a c e a e, M n i a c e a e, P o I y t r i c h a c e a e, S c a p a n !i. a c e a e, ş.a.
Materialul briologic a fost colectat de pe suporturi variate : sol (us
cat şi umed), trunchiuri vii şi în putrezire, de diferite esenţe lemnoase,
cioate în putrezire, pietre, stîncării.
Intre briofitele tericole se găsesc şi o serie de specii care au fost
identificate pe suprafeţe mlăştinoase.
Analizind speciile după substrat se constată că majoritatea lor sînt
tericole (35,60/o). Aşa sînt : Marchantia polymorpha, Conocephalum co

nicum, Atrichum undulatum, Polytrichum juniperinum, Dicranella hete
romalla, Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, ş.a. Muş
chii saxicoli (32,80/o) cuprind un număr m ai mic de specii, 1Urmînd ca
procentaj după cele tericole. Intre acestea menţionăm următoarele :

Tortella tortuosa, Schistidium apocarpum, Grimmia pulvinata, Hedwigia
ciliata, Homalothecium philippeanum, ş. a. Briofitele ce cresc pe trunhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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chiurile vii ale arborilor sînt reprezentate prin puţine specii (9,50/o).
Printre acestea se numără : Ptilidium pulcherrimum, Porella plathyphylla,

Frullania dilatata, Ulota crispa, Leucodon sciuroides, Pterygynandrum
filiforme, ş. a. Dintre speciile sa.prolignicole ( 1 9,60/o) cu o largă răspin
dke sint : Lepidozia reptans, Blepharostoma trichophyllum, Nowellio
curvifolia, Tetraphis pellucida, Dolichotheca seligeri, ş.a.
Pe soluri umede şi mlăştinoase vegetează un număr mic de specii
(2,50/o) : Sphagnum nemoreum, Climacium dendroides, Philonotis calca

rea, Hygrohypnum luridum.

Dintre speciile rare sau foarte rare ,pentru brioflora ţării şi care au
o semnificaţie briogeografică deosebită pentru zona cercetată ca şi
pentru Carpaţii Răsăriteni in general, menţionăm : Riccardia palmata,

R. latifrons, Solenostoma pumilum, Scapania irrigua, S. curta, Cepha
loziella divaricata, Cephalozia catenulata, Seligeria recurvata, Fissidens
adianthoides, F . cristatus, Grimmia ovalis, Bryum inclinatum, Mnium
riparium, Neckera besseri, Heterocladium heteropterum.

In cuprinsul munţilor Nemirei s-au identificat şi două specii de
hepatice nesemnalate .pînă .în prezent pe teritoriul Moldovei şi anume :
Cephaloziella divaricata (Franc.) Schiffn. şi Cephalozia catenulata (Hilb.)
Spruce.
Printre cei mai comuni muşchi pe teritoriul cercetat şi care adesea
formează un strat mus:cinal dezvoltat, se numără : Marchantia poly

morpha, Atrichum undulatum, Polytrichum juniperinum, P . .formosum,
Dicranum scoparium, Dicranella heteromalla, Ceratodon purpureus, Syn
trichia subulata, Bryum capillare, B. argenteum, Mnium cuspidatum,
Amblystegium serpens, Brachythecium velutinum, Hypnum cupressi
forme, ş.a.

CONSPECTUL SISTEMATIC.
Cls. HEPATICAE
Fam. M a r c h a n t i a c e a e

1 . Marchantia polymorpha L. ; in locuri umede, pe sol şi pe pietrele
din pîraie, pe marginea lacurilor Nemirei.
2. Pteissia quadrata (Scop.) Nees ; pe sol, în apropierea lacurilor ;
în locuri de şiroire ale piraielOT, Plaiul Ciunget.

Fam. C o n o c e p h a l a c e a e
3. Conocephalum conicum (L.) Dum ; pe mariginea lacuriloc în par
tea superioară a muntelui ; •Pe sol umed, Crăcurele, Bălătău.

Fam. A n e u r a c e a e

4. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. ; în amestec cu R. latifron.'>
şi Dolichotheca seligeri pe trunchiuri în putrezire ; în molidişe ; Şandru.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

BRIOFITE DIN MUNŢII NEMIREI

1 15

5. Riccardia latifrons Lindb. ; pe trunchiuri în putrezire în amRs
tec cu R. palmata şi Dolichotheca seligeri ; Şandru.
Fam. M e t z g e r i a c e a e

6. Metzgeria pubescens (Sc hrank) Raddi ; pe pereţii verticali ai
stîncilor.
7. Metzgeria conjugata Lindb. ; pe humusul de pe pietre, în molidişe
şi pe stîncării.
8. Metzgeria furcata (L.) Dum . ; pe pietre, în amestec cu Isothecium
myurum, în molidişe.
- var. ulvula Nees ; în făgete, pe trunchiuri de Fagus silvatica ; în
molidişe ; pe trunchiuri [n putrezire ; uneori pe pietre ; Şandru, Nemira.
Fam. P e l l i a c e a e

9 . Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. ; în molidişe, pe sol umed, ca si
pe suprafeţe acoperite înainte de bălţi ; Şandru.
f. furcigera (Hook) Mass. ; în amestec cu Eurhynchium swartzii, în
molidişe, pe sol u m ed mlăştinos ; Nemira.
10. Pellia epiphylla (L.) Corda ; pe sol umed ; Şandru .
-

Fam. P t i l i d i a c e a

e

1 1 . Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe ; pe scoarţa arborilor ;
Şandru, Nemira.

Fam. L e p i d o z i a c e a e
1 2. Bazzania trilobata (L.) Gray ; în zona stincăriilor, sub molidiş,
împreună cu Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum ; stîncă1iile Ne
mirei.

1 3. Lepidozia reptans (L.) Dum. ; în molidiş, pe trunchiuri în putre
zire împreună cu Nowellia curvi.folia şi Orthodicranum montanum ;
. Nemira.
Fam. P s e u d o l e p i c o l e a c e a

e

14. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. ; pe cioate şi pe trun
chiuri în putrezire în amestec cu Tetraphis pellucida ; pe sol umed ;
Şandru.
Fam. L o p h o c o l e a c e a e

15.
trede şi
16.
lacurile

Chiloscyphus polyanthus (L.) Carda ; pe trunchiuri umede, pu
pe sol umed ; Nemira. ,
Lophocolea bidentata (L.) Dum. ; pe sol argilos în apropiere de
de sus ; Nemira.
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1 7. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. ; pe .putregaiuri cu hu
mus ; pe trunchiuri căzute în putrezire ; în făgete şi in molidişe ; Ne
mira.
Fam. L o p h o z i a c e a e

1 8. Barbilophozia barbata (Semn.) 1.-0eske ; pe soluil de pe stînci ;
în cuprinsul perniţelor de Bartramia halleriana cu Dicranum scoparium ;
Nemira.
19. Barbilophozia lycopodioides (Vallr.) Loeske ; pe humusul de pe
pietre ; Nemira.
20. Tritomaria exsecta (Semn.) Schiff. ; pe humusul de pe pietre ;
Nemira.
2 1. Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch ; pe pietre ; Nemira.
Fam. J u n g e r m a n i a c e a e

22. Isopaches bicrenatus (Schmid.) Buch ; .în apropiere de lacuri,
pe sol argilos.

23. Solenostoma pumilum (With.) K. Milll . ; pe marginea lacurilor,
pe sol mlăştinos.
Fam. P l a g i o c h i l a c e a e

24. Plagiochila asplenioides (L. em. Tay.) Dwn. ; pe humusul de pe
pietre şi pe trunchiuri putrede, în molidişe ; pe cioate în putrezire ;
Crăcurele, Şandru, Nemira.
- var. minor Lindb. ; în pădure, pe sol ; pe humusul de pe pietre
în amestec cu /sothecium myurum ; în făgete şi mdlidişe.
Fam. M a r s u p e l l a c e a e

25. Marsupella emarginata (Ehrh.) Dwn. ; pe humusul de pe stinci
inundate, Nemiira.
Fam. S c a p a n i a c e a a

26. Diplophyllum albicans (L.) Dum. ; .pe stratul subţire de sol de
pe stînci ; Nemira.

27. Scapania nemorosa (L.) Dum. ; pe pietre umede, în cursul pîra

ielor : Şandru.

28. Scapania irrigua (Nees) Dum. ; în apropiere de lacurile din par
tea superioară a muntelui, pe sol mlăştinos.
29. Scapania curta (Mert.) Dum. ; 1pe sol umed ; pe stincării ; printre
tufele de Encalypta ciliata, pe Vif. Farou Mare.
Fam. C e p h a l o z i e l l a c e a e

30. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. ; pe trunchiuri în putre
zire ; în amestec cu Cephalozia catenulata, pe sol umed şi pe putrega
iuri cu humus ; Nemira.
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- var. sullivantii (Aust.) K. M. ; pe trunchiuri în putrezire ;
Nemira.
31. Cephaloziella divaricata (Franc.) Schiff. ; pe sol, pe Vf. Farcu
Mare.
Fam. C e p h a l o z i a c e a e

32. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. ; pe cioate putrede de molid,
în amestec cu Lepidozia reptans, Orthodicranum montanum, Tetraphis
pellucida ; Şandru, Nemira.
33. Cephalozia catenulata (Hiib.) Spruce ; pe putregaiuri acoperite
cu humus ; pe sol umed ; Nemira.
Fam. C a l y p o g e i a c e a e

34. Calypogeia neesiana (Mass. et Karesbi.•a) K. MiiU. ; pe sol umed ;
Şandru.
35. Calypogeia trichomanis (L.) Carda ; în molidiş, pe trunchiuri în
putrezire, in amestec cu Dolichotheca seligeri ; pe sol umed.
Farn. R a d u l a c e a e

36. Radula complanata (L.) Dum ; pe .tulpini de AZnus incana ; pe
trunchiuri de Fagus silvatica ; pe stincării. mai ales umbrite, pe Vf.
Farcu Mare.
Fam. P o r e Z Z a c e a e

37. Porella plathyphylla (L.) Lindb. ; pe tulpini de Fagus silvatica,
în amestec cu Leucodon sciuroides. Leskeella nervosa ; Şandru.
Fam. F r u Z Z a n i a c e a e

38. Frullania dilatata (L.) Dum. ; pe trunchiuri de Fagus silvatica
împreună cu Leucodon sciuroides, PorreZZa plathyphylla ; pe tulpini de
Alnus incana ; Şandru.
- var. anomala (L.) Dum. ; pe tulpini de Fagus silvatica.
Cls. MUSCI
Fam. P o l y t r i c h a c e a e

39. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. ; în moli.dişe, pe so]
umed ; Crăcurele, Şandru ; Plaiu Ciunget.
40. Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. ; în apropiere de lacurile
de mai sus, pe sol argilos ; Vf. Farcu Mare.
41. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv ; pe sol umed.
42. Polytrichum juniperinum Willd. ; în apropiere de lacurile de
sus, pe sol a rgilos ; comună.
··
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43. Polytrichum piliferum Schreb. ex. Hedw. ; în gol de pădure, la
lacuri, pe sol cu pietriş, în pajişti subalpine ; în apropiere de lacurile
de sus, pe sol argilos.
44. Polytrichum commune Hedw. ; în locuri umede, mlăştinoase ;
pe maluri înierbate, sub molidiş.
45. Polytrichum formosum Hedw. ; în molidişe, pe sol ; pe putre
gaiuri ; comună.
Fam. D i p h y s c i a c e a e

46. Diphyscium foliosum Mohr ; în vaccinio-pinet, în asociaţie cu
Dicranum rugosum, Pleurozium schreberi ; Şandru.
Fam. T e t r a p h i d a c e a e

47. Tetraphis pellucida Hedw. ; în molidişe, pe trunchiuri în putre
zire şi pe cioate putrede, împreună cu Blepharostoma trichophyllum, Le
pidozia reptans ; ,pe sol umed ; Şandru, NemiTa.
Fam. S c h i s t o s t e g a c e a P.
48. Schistostega pennata Hook. et Tay1. ; prin fisurile stincăriilor ;
Nemira.
Fam. S p .h a g n a c e a e

49. Sphagnum nemoreum Scop. ; în molidişe, 1n zona lacuril()r, în
ochiuri turboase ; Nemira.

Fam. D i c r a n a c e a e

50. Dicranum scoparium Hedw. ; în molidişe, pe sol şi pe bolovani
în zona stincăriilor umbrite, împreună cu Bazzanla trilobata, Leuco
bryum glaucum ; comună.
f. recurvatum (Brid.) Moenk. ; în molidişe, pe trunchiuri în putre
zire.
5 1 . Dicranum rugosum (Hoffm. ap. Schw.) Brid. ; în vaccinio-pinet,
împreună cu Diphyscium foliosum, Pleurozium schreberi.
52. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske ; pe cioate .putrede ;
formează briocenoze cu Nowellia curvifolia, Dolichotheca seligeri.
53. Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske ; pe doate de molid ;
Nemira.
54. Dichodontium pellucidum. (Hedw.) Schimp. ; pe marginea la
curilor de sus, pe sol mlăştinos.
55. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.S.G. ; pe humusul de pe pietre ;
Nemira.
56. Rhabdoweisia denticulata (Brid.) B.S.G. ; pe pietre ; Nemira.
57. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske ; în făgete, pe bo
lovani de piatră ; Şandru, Nemira.
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58. Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt. ; în mcdidişe, pe trun
chiuri în putrezire ; Nemira.
59. Dicranella heteromalla
(Hedw.)
Schimp. ; pe sol
argilos ;
comună.
:F'am. S e l i g e r i a c e a e

60. Seligeria recurvata (Hedw.) B.S.G. ; ,pe pietre uscate ; pe stînci
umbrite de pe Vf. Farcu Mare.
Fam. D i t r i c h a c e a e

61. Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. ; pe humusul de pe pietre ;
Nemira.
62. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. ; în apropiere de lacurile de
sus, pe sol argilos ; pe Vf. Farcu Mare, pe stîncării mai ales umbritP.
şi pe sol. ; în goluri de pădure, la lacuri, pe sol cu pietriş ; pe maTginea
cărărilor, în locuri deschise ; comună.
Fam. L e u c o b r y a c e a e
63. Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp. ; pe sol, în molidişe ;
pe bolovani în zona stîncăriilor, .împreună cu Bazzania trilobata, Dicrn
num scoparium ; Şandru, Nemira.
Fam. F i s s i d e n t a c e a e
64. Fissidens adianthoides Hedw. ; pe sol mlăştinos, în marginea
lacurilor de sus ; Nemira.
65. Fissidens taxifolius Hedw. ; 1pe humusul de .pe pietre din cursul
piraielor ; pe sol umed.
66. Fissidens cristatus Wilson ; în molidişe, pe sol umed cu pietriş ;
pe pietre umede ; pe marginea lacurilor de sus ; pe sol mlăştinos.
67. Fissidens minutulus Sull. ; în molidişe, pe pietre umede, lingă
un pîrîiaş ; Nemiira.
Fam. T r i c h o s t o m a c e a e

68. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. ; pe solul de pe pietre din
molidişe ; mai sus de lacuri, pe stîncării ; în fisurile stincilor pe Vf.
Farcu Mare ; lingă un lac, pe sol umed (în partea superioară a muntelui) .
- f. fragilifolia (Jur.) Moenk. ; în pădure, p e pietre.
69. Weisia controversa Hedw. ; prin fisurile stîncilor, .pe humus, pe
Vf. Farcu Mare.
70. Didymodon rigidulus Hedw. ; pe Vf. Farcu Mare, pe stinci.
7 1 . Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen ; pe stincării ;
mai ales pe cele umbrite ; prin fisurile stincăriilor, pe humus, Vf. Far
cu l\'iare.
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Fam. P o t t i a c e a e

72. Tortula ruralis (Hedw.) Crome ; în amestec cu Leucodon sciu
roides pe truncMuri de Acer pseudoplatanus ; pe stincării şi în fisuri,
pe Vf. Farcu Mare.
73. Tortula subulata Hedw. ; pe Vf. .Farou Mare, prin fisurHe stîn
căriilor, pe humus.
74. Tortula muralis (Hedw.) ; pe Vf. Farcu Mare, pe stînci u mbrite.
Fam. E n c a l y p t a c e a e

75. Encalypta ciliata Hedw. ; pe Vf. Farcu MaTe, pe solul de pe
stînci ; pe stîncării mai ales umbrite ; prin fisurile stîncilor.
Fam. G r i m m i a c e a e

76. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce ; în zona stîncăriilor şi pe
pietre uscate ; Nemira.
77. Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. ; în molidişe, pe pietre ;
pe Vf. Farcu Mare, pe stîncării ; pe pietre uscate în cursul unui pîrîiaş ;
in făgete, pe pietre (bolovani).
- ssp. papillosum (Culm.) J. Z. De Sloover ; pe Vf. Farcu Mare,
la stîncării.
77. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. ; pe stincăriile de .pe Vf. Far
cu Mare.
78. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. ; pe stîncării, pe Vf. Farcu
Mare.
Fam. F u n a r i a c e a e

79. Funaria hygrometrica L. ap. Hedw. ; 'Pe so[, pe malul piraielor şi
pe marginea cărărilor de munte.
80. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid. ; pe soi în apropierea
unui pîrîiaş ; Plahrl Ciunget.
Fam. B r y a c e a e

81 . Pohlia polymorpha Hoppe et Hornsch. ; frecvent .întilnită pe sol,
pe margini şi dărimături de maluri, pe cărări de munte.
82. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. ; intr-o văgăună, pe solul de pe
stinci.
83. Bryum capillare Hedw. ; pe Vf. Farou Mare, prin fisurile stincilor.
- var. flaccidum B.S.G. ; pe un trunchi intrat în putrezfre.
84. Bryum caespiticium L. ·ap. Hedw. ; pe solul de ·pe pietre.
85. Bryum inclinatum (Brid.) Blandow ; în molidişe, pe sol cu pu
tregaiuri (rămurele, frunze căzute).
86. Bryum argenteum L. ap. Hedw. ; pe sol pietros, în locurii des
chise asociat cu Sagina procumbens.
87. Bryum creberrimum Tayl. ; prin fisurile stîndlor, pe Vf. Farcu
Mare.
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Fam. M n i a c e a e

88. Rhodobryum roseum (Weis, ap. Hedw.) Limpr. ; pe sol, rar.
89. Mnium undulatum Hedw. ; .pe sol umed, frecvent.
90. Mnium affine BJandow ; pe sol, la baza unui trunchi de molid.
91. Mnium seligeri Jur. ; pe marginea lacurilor, pe sol mlăştinos.
92. Mnium rostratum Schrad. ; în molidişe, pe .pietre ; pe sol cu pu
tregaiuri (rămurele, frunze) ; pe trunchiuri in putrezire găsite pe supra
faţa unei foste bălţi ; lingă un lac, în partea superioară a muntelui.
93. Mnium cuspidatum Hedw. ; pe trunchiuri în putrezire, aflate
pe suprafaţa unei foste bălţi.
94. Mnium stellare Reich. ap. Hedw. ; în locuri umede, la marginea
unei bălţi.
95. Mnium riparium Mitt. ; pe marginea lacurilor, în regiunea su
perioară, pe sol mlăştinos ; rar.
96. Mnium punctatum Hedw. ; pe sol umed, în locul unei foste
bălţi ; în amestec cu Chiloscyphus polyanthus, pe trunchiuri căzute în
putrezire.
- f. pumilum (Warnst.) Podp. ; în molidişe, pe trunchiuri în pu
trezire.
Fam. A u l a c o m n i a c e a e

97. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schw. ; pe locuri mlăştinoase ;
Nemira.
Farn B a r t r a m i a c e a e
..

98. Bartramia pomiformis (L.) Hedw. ; pe pereţii verticali ai stîn

cilor ; Şandru, Nemira.

99. Bartramia halleriana Hedw. ; pe pereţii stîncilor.
1 00. Plagiopus oederi (Gunn. ap. Schw.) Lirnpr. ; în zona stîncăriilor,
pe Vf. Farcu Mare .
1 0 1 . Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp. ; pe sol umed, în apropierea
pîraielor.
Fam. O r t h o t r i c h a c e a e

102 . Ulota crispa (Hedw.) Brid. ; pe tulpini de Alnus incana.

Fam. H c d w i g i a c e a e

103. Hedwigia ciliata (Ehrh. ap. Hedw.) B.S.G. ; pe pietre expuse la
lumină ; Şandru, Farcu Mare.
Fam. L e u c o d o n t a c e a e

1 04. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. ; pe trunchiuri de Acer
pseudoplatanus ; în amestec cu Leskeella nervosa, pe tulpini de Acer
pseudoplatanus ; pe sol cu pietre ; Vf. Farcu Mare, pe stîncării.
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Fam. S c o r p i u r i a c e a e
1 05. Pterygynandrum filiforme (Timm.) Hedw. ; în făgete, pe tul
pini de Acer pseudoplatanus ; fo molidişe pe trunchiuri doborite, pe
scoarţa uscată (intrată în putrefacţie) ; Şandru, Nemira.
-- var. montanense Vheldon, Vf. Farcu Mare, pe stîncări i.
Fam. C l i m a c i a c e a e
1 06. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr ; în preajma u
nor bălţi şi pe marginea unor pîrîiaşe, în amestec cu Philonotis calcarea,
pe sol umed.
Fam. N e c k e r a c e a ll

1 07. Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. ; pe stincării, mai ales
umbrite, pe Vf. Farcu Mare ; pe tulpini de Fagus silvatica, alcătuind
perniţe dese.
1 08. Neckera complanata (Hedw.) Hi1b.
- f. secunda (Gravet) Moenk. ; ,pe stîncării, pe Vf. Farcu Mare.
109. Neckera besseri (Lobarz.) Jur. ; pe stîncării wnbrite, pe Vf.
Farcu Mare, rar.
1 1 0. Neckera crispa Hedw. ; pe stincării, mai sus de lacuri ; pe
stîncării umbrite pe Vf. Farcu Mare.
Fam. L e m b o p h y l l a c e a e
1 1 1 . Jsothecium myurum (Pollich) Brid: ; în făgete şi molidi.şe pe
pietre ; pe stîncării, mai sus de lacuri ; pe Vf. Farcu Mare, pe stîncării,
mai ales urn bri te.
1 1 2. Leskea polycarpa Ehrh. ap. Hedw. ; pe tulpini de Fagus silva
tica, în făgete.
1 1 3. Leskeella nervosa (B1id.) Loeske ; în amestec cu Amblyste
giella subtilis pe trunchiuri în putrezire ; în făgete, ,pe tulpini de Acer
pseudoplatanus.
Fam. T h u i d i a c e a e

1 14. Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Tayl. ; în făgete, pe tul-·
pini de Acer pseudoplatanus.
1 1 5. Anomodon attenuatus (Hedw.) Hilb. ; în amestec cu Neckera
besseri ; pe Vf. Farcu Mare. pe stîncării.
1 1 6. Heterocladium heteropterum (Bruch) B.S.G. ; pe Vf. Farcu Mare,
pe stincării, mai ales umbrite.
1 1 7. Thuidium philiberti Limpr. ; pe sol, în molidişe.
1 1 8. Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt. ; în molidişe, pe sol umed.
1 1 9. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. ; pe sol, în molidişe.
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Fam. A m b l y s t e g i a c e a e

1 20. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. ; pe trunchiuri în pu
trezire, căzute într-un loc unde înainte existase o baltă ; pe cioate pu
trede de molid.
1 2 1 . Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. ; într-o scorbur� plină
cu apă.
1 22. Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske ; pe trunchiuri în pu
trezire ; pe rădăcini dezgolite.
1 23. Campylium protensum (Brid.) Kindb. ; pe marginea unui l ac
pe sol mlăştinos, pe pietre, în molidişe.
1 24. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jennings ; pe marginea lacurilor de sus, pe sol mlăştinos.
- var. luridum ; pe bolovani de piatră (blocuri), în făgete.
- f. julaceum B.S.G. ; pe pietre, în molidişe.
1 25. Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. ; pe trunchiuli In
putrezire găsite pe 'Suprafaţa unei foste balţi ; pe rădăcini dezgolite.
,

r'am. B r a c h

y

t heciaceae

1 26. Homalothecium philippeanum (S.pruce) B.S.G. ; ·pe Vf. Farcu
Mare, pe Nemira, pe stincării însorite.
1 27. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr ) B.S.G. ; pe cioate
putrede, pe trunchiuri în putrezire aflate într-un loc unde . a fost o
baltă ; Şandru.
1 28. Brachythecium velutinum (Hedw.) B .S .G. ; pe cioate în putre
zire ; pe Vf. Farcu Mare, pe stîncării mai ales umbrite ; pe rădăci ni
dezgolite la punctul forestier Crăcurele.
1 29. Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G. ; pe tulpini de molid ;
pe pietre, Şandru.
1 30. Eurhynchium angustirete (Broth.} Kop. ; în molidişe pe sol ;
pe sol cu frunzar ; pe pietre în pădure, Şandru.
1 3 1 . Eurhynchium swartzii (Turn.) Hobk. ; pe sol umed ; la punctul
forestier Crăcurele ; pe pietre, în cursul unui pîriiaş ; pe trunchiuri în
putrezire, întîlni·te într-'lln loc unde înainte a existat o baltă ; în moli
dişe, pe sol umed, Şandru.
1 32. Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Lorentz ; .pe trunchiuri în pu
tre.zire, căzute într-un loc unde a existat o baltă.
.r·am. E n t o d o n t a c e a e

1 33. Pleurozium schreberi {Brid.) Mitt. ; în molidişe, pe sol, Şan
dru ; în locuri deschise înierbate.
Fam . P l a g i Q. t h e c i a c e a e

1 34. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. ; pe trunchiuri în
putrezire, pe humus şi pe ramuri căzute în putrezire, Crăcurele.
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1 35. Plagiothecium sylvaticum (Brid.) B.S.G. ; în moli.dişe, pe trun
chiuri putrede, Şandru.
1 36. Plagiothecium laetum B.S.G. ; în molidişe, pe sol cu putre
gaiuri, Nemira.
1 47. Dolichotheca seligeri (Brid.) Loeske. ; în făgete şi molidişe, pe
trunchiuri în putrezire, Crăcurele, Şandru.
1 38. Ta:riphyllum wissgrilli (Garov.) Wijk. et Marg. ; .pe pietre, in
cursul unui pîriiaş.

Fam. S e m a t o p h y l l a c e a e

139. Heterophyllium haldanianum (Grev.) Kindb. ; in amestec cu
Dicrnnodontium denudatum (Brid.) Britt„ în molidişe, pe trunchiuri în
putrezire ; în amestec cu Calypogeia trichomanis ; in molidişe, pe trun
chiuri în putrezire ; pe sol, ;pe .pietre, în molidişe.
Fam. H y p n a c e a e

140. Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. ; pe tulpini de Alnus incana.
141. Pylaisia polyantha (Schreb. ap. Hedw.) B.S.G. ; pe trunchiuri
de Fagus silvatica, în făgete, Şandru.
142. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske ; în amestec cu
Pterygynandrum filiforme, pe Vf. Farcu Mare, prin fimn-ile stîncăriilor ;
în amestec cu .aceeaşi specie pe trunchiuri de Salix caprea ; în pădure
pe pietre ; pe Vf. Farcu Mare, pe stînci umbrite.
1 43. Hypnum cupressiforme Hedw. ; în molidişe, pe trunchiuri î n
putrezire ; pe hwnusul de pe pietre uscate, expuse la lumină ; comun.
144. Hypnum lindbergii Mitt. ; pe sol umed, pe suprafaţa unei foste
bălţi ; Nemira.
1 45. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. ; pe humusul de pe
pietre ; Şandru, Nemira.
1 46. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. ; în făgete şi molidişe, pe
pietre.
- var. squarrulosum (Boul.) Podp. ; în molidişe, .pe pietre umede.
·

Fam. R h y t i d i a c e a

e

147. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ; pe sol cu frun
zar, în molidişe, pe acelaşi substrat şi în partea superioară a muntelui,
mai rareori pe soluri umede, mlăştinoase, uneori întîlnindu-se şi pe pă
tura de sol de pe stînci.
Fam. H y l o c o m i a c e a

e

1 48. Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. ; în molidişe, pe sol aco
perit cu frunze căzute ca şi în regiunea superioară a m untelui, uneori
găsindu-se şi pe solul de pe s·tînci ; comun.
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CONTRIIBUTION A LA CONNAISSANCE DES BRYOPHYT.ES
DES MONTS NEMI.RA
Resume

Ce travail apporte une contribution ă l'etude de la bryoflore des mo n ts
Nemira. On signale pour la premiere fois en Moldavie deux especes : Cephalo
ziella divaricata (Franc.) Schiffn. et Cephalozia catenulata (Hiib) Spruce. Les
autres sont rares et tres rares pour ce territoire et pour le p ays : Riccardia pal
mata, Scapania irrigua, Seligeria recurvata, Fissidens adianthoides, F. cristatus,
Grimmia ovalis, Bryum inclinatum , Neckera besseri, Heterocladium heteropterum.
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CERCETARI ASUPRA VEGETAŢIEI MUSCINALE HIGROFILE
DIN MASIVUL PADUROS BlRNOVA-REPEDEA, IAŞI
GH.

MIHAI

Contribuţia de faţă reprezintă o continuare a cercetărilor noastre asupra
vegetaţiei higro- şi hidrofile din masivul păduros Bîmova-Repedea, intreprinse
în anii 1975, 1976 şi ale căror rezultate, în cea mai mare parte au fost expuse
într-o altă lucrare [5].
In această Lucrare stnt prezentate doar unele dinit.re comunităţile muscinalP
higrofile, majO!ritatea dintre ele fiind răspîndite pe substrat tericol cu umiditate
ridicată, fiind inUlnite de obicei pe lingă pîraie, pe marginea bălţilor sau pt!
l ocuri depresionare.
Condiţiile fizico-geografice ale regiunii studiate, particularităţile vegetaţiei
în general, ca şi asociaţiile lemnoase principale din pădurea respectivă, au fosl
prezentate în alte publicaţii anterioare [ 3, 4, 5).

In cele ce unnează sînt analizate alte 4 grupări rnuscinale higro
file, identificate în cuprinsul masivului cercetat şi a căror clasificar�
fitocenotică este prezentată într-o lucrare anterioară [5] ce cuprinde
şi briocenozele hidrofile. In releveuri, acoperirea generală (O/o) se referă
numai la stratul muscinal .
!DESCRIEREA ASOCIAŢIILOR

1. As. Eurhynchietum swartzii Waldheim 1 944 (tab. I). Se întîl
neşte frecvent în toată pădurea, în general, pe sol umed, dar are o largă
răspîndire şi în lungul văilor, pe lingă pîraie, vegetind cu deosebire pe
sol, uneori găsindu-se şi pe sol cu prundiş. Pe asemenea suprafeţe de
teren, asociaţia are un caracter mai higrofil, în cuprinsul ei intrind şi
multe specii răspîndite frecvent pe lîngă ape, ca : Mnium riparium,
Hygrohypnum luridum, Pellia fabbroniana, Marchantia polymorpha, etc.
As. Eurlwnchietum

Numărul

releveului

Expoziţia

Jnclinarea în °

swartzii Waldheim 1944
2

Tabel 1

3

4

5

6

NE

NE

NE

SSV

80

25

5

75
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Acoperirea generală (O/o)
Suprafaţa releveului (dm2)
Numărul de specii

75
12
7

C a r a c teristice A s oc i a ţ i e i
Eurhynchium swart:zii
var. atrovirens
2•4
C a r a c t e r i s t i ce A l i a n ţ ei
Fissidens taxifolius
Insoţitoare
Amblystegium serpena
+ •2
Mnium longirostre
+
Pe Ilia fabbroniana
Brachythecium velutinum
Mnium stellare
C o r m op h y t a
Glecoma hederacea
ssp. hil:"suta
Viola reichenbachiana
Equisetum telmateia

70
11
3

60

10
4

90
25
7

70
42

70
15
8

95
8
3

70
33

3•4

4•4

4•5

2 •4

2•3

5 •5

4 •5

V

+

+ •2

2•3

1 •3

2•4

IV

9

+
2•4

+ •l

+

+ •2

+

+•l

+
+
+

6

+ •3

l•l

+
+
+

III
II
11

+ •2

II
II

+
+

II
II
li

Specii însoţitoare într-un singur releveu : Barbula vinealis + (1) ;
Mnium riparium + (1 ) ; Hygrohypnum luridum + (1) ; Eurhynchium
schleicheri + (3) ; Barbula unguiculata + (4) ; Brachythecium salebrosum
+ (5) ; B. rutabulum + (l) ; Marchantia polymorpha 2.3 (6) ; C o r m o
p h y t a : Galium schultesii + (4) ; Carex digitata + (4) ; Mycelis muralis
+ (5) ; Hedera helix + (5) ; Urtica dioica + (6) ; Polygonum hidropiper
+ (6) ; Geranium robertianum + (8).
2. As. Fissidentetum taxifolii Heinemann et Vanden Berghen 1946
(tab. II). Se găseşte mai rareori, pe suprafeţe mici, pe sol, prin aceleaşi
locuri ca şi asociaţia precedentă, vegetind însă pe porţiuni de teren cu
umiditate mai scăzută.
Tabel II

As. Fissidenletum taxifolii Heinemann et Vanden Bergben 1946
Numărul releveului
Expoziţia
Inclinarea ln °
Acoperirea generală (O/o)
Suprafaţa releveului (dm2)
Numărul de specii
C a r a c t e r i s t i ce a s o c i a ţ i e i
Fissidens taxifolius
Insoţitoare
Brachythecium rutabulum
Amblystegium serpena
Mnium longirostre

2

N

sv

6

3

1

10
30

75
50

4

2

2 •2

2•3

l•l
+•l

+ •l

+

•
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3. Briocenoza cu Mnium u.ndulatum (tab. III, rel. 1-4). Este răspîn
dită pe suprafeţe aluvionare, înierbate, cu un grad de umiditate ridi
cat. Se dezvoltă de obicei in locuri luminate, acoperind uneori suprafeţe
întinse. S-a identificat pe soluri luto-nisLpoase, în vecinătatea unui
piriu, în cuprinsul arboretelor de fag cu carpen.
4. Briocenoza cu Mnium longirostre (tab. III, rel. 5, 6). Se află prin
aceleaşi locuri, ocupind suprafeţe reduse şi avind o răspindire mică. Se
dezvoltă mai bine pe locuri umbrite, menţion.îndu-se de asemenea în
cadrul carpino-făgetelor.
Tabel 111

Briocenoza cu Mnium undulatum (rel. 1-4) ; Briocenoza cu Mnium lonrirostre
(rel. 5,6)

Numărul releveului
Expoziţia
înclinarea ÎID o
Acoperirea generală (O/o)
Suprafaţa releveului (dm2)
Numărul de specii
Mnium undulatum
Mnium longîrostre
Eurhynchium swartzil
Fissidens taxifolius
Brachythecium rutabulum

C o rm o p h y ta

Prunella vulgaris
Fraga ria vesca
Lysimachia nummularia

I

plan
65
45
11
2•4
+•l

2
E
30
90
17
7

3
NE
5
95
75
5

3•5
+
+ •2

5•5

+

l•l

4

plan
95
48
9
5•5
+ •3

+ •2
+ •2
+
+

+•l

5

6

45

45
80
16

E

go·
15
4

4•5
1•2
+

+
+

�

;

+
3•4
+ •l
l o 'l

Specii lntr-un singur releveu : Pellia fabbroniana f. furctgera + • 3(2) ; Mnium
punctatum + •2(2) ; Campylium sommerfeltii + • 2(2) ; Amblystegium serpens + (5) ;
Anomodon attenuatus + •2(6) ; Eurhynchium schleicheri + (6) ; Barbula unguicu
lata + C6) ; C o r m o p h y t a : Glecoma hederacea ssp. hirsuta l • 1(1) ; Carex di
gitata + (l) ; Stellaria media +(l) ; Polygonum hidropiper + Cl) ; A;uga reptans
+ (1) ; Aegopodium podagraria + • 1(3) ; Vicia sepium + (3) ; Taraxacum officinale
1 • 1 (4) ; Leontodon hisptdus + (4) ; Bellis perennis 1 • 1(4) ; Trifolium repens +(4) ;
Lotus comiculatus + C4'.

RESEARCHES ON HYGROPHILIC MOSS VEGETATION
OF BIRNOVA-REPEDEA WOODED MASSIF, IAŞI (ROMANIAl
S u m m. a r 11

This paper represents a continuation of the investigations on hygrophilic and
hydrophilic moss vegetation of Bîrnova-Repedea forest begun in 1975. There arc
presented and analysed four higrophilic moss communities of this forest as fol
lows : ass . Eurhynchietum swartzii Waldheim 1944, ass. Fissidentetum taxifolii
Heinemann et Vanden Berghen 1946, bryocenose with Mnium undulatum anci
bryocenose with Mnium longirostre.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA VARIABILITAŢII SPECIEI
BLECHNUM SPICANT (L.) ROTH.
V. SLONOVSCHI

Cu ocazia cartării acestei 9pecu m Caiipaţii Româneşti, am avut
posibilitatea de a verifica un vast material herbaristic din centrelP bo
tanice din ţară şi de a colecta material viu din diferite staţiuni şi cu
ecologie diferită. Astfel am observat unele abateri de la tipul speciei.
Consultînd literatura şi materialul herbaristic din „Pteridofita exsiccata"
editată de F. Wirtgen (existent la Muzeul botanic din Cluj-Napoca) am
putut separa trei forme şi două monstruozităţi, necitate de Flora R.P.R.,
vol. I, pagina 124 (3).
Formele separate sînt :
Blechnum spicant (L.) Roth. f. spicant (f. typicum Geisenh). este
tipul speciei.
B. spicant (L.) Roth., f. involutum Luerss. Se deosebeşte de tip
prin frunzele mai groase, coriacee şi cu marginile revolute (1, 2). Această
formă a fost colectată şi determinată de C. Papp de la Slănic-Moldova,
pîriul Slănicului. Unicu'! exempllar se află în
herbarul Universităţii
„Al. I. Cuza" din laşi.
B. spicant (L.) Roth, f. imbricatum Moore, se caracterizează prin
segmentelor frunzelor imbricate de la bază şi pînă la 1/3 sau 1/2 din
lungimea limbului. Ele sânt mai scurte şi mai late (1).
Exemplarele aparţinînd acestei forme colectate de E. V i c o 1 de
pe valea pîrîului Mădăraşul Mare (existentă în herbarul Centrului de
Cercetări Biologi!Ce din Oluj) şi A 1. B u i a de pe virful Negai-Făgăraş
(existent în herbarul Institutului Agronomic 11Dr. Petru Groza" din
Cluj) au fost determinate de noi .
OBSERVAŢII
Comparînd întregul material herbaristic din herbarele consultate şi cel
din „Pteridofita exsiccata" editată de F. Wirtgen, se constată că seg
mentele frunzelor sînt imbricate pe distanţe variabile (de la primele
trei bazale pînă la cele de la jumătatea frunzei). O altă constatare est.e
că frunzele cu segmentele imbricate sînt în număr variabil (de la una
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pină la toate). Astfel, exemplarul colectat de F. Diaconescu din Munţii
Bucegi de pe muntele Deleanu (herbarul Universităţii „Al. I. Cuza" din
Iaşi), se apropie de forma imbricatum Moore prin imbricarea a citorva
foliole de la baza frunzelor. Aceste foliole nu sînt suficiente însă pen
tru a putea fi :încadrată la forma respectivă, dar nu poate fi încadrată
nici la forma spicant. Talia acestor forme este destul de scundă (circa
20 cm) şi se pare că toate au fost colectate de .pe sol, în păduri .
Dintre monstruozităţi s-au identificat :
B. spicant (L.) Roth m . furcatum Milde. Monstruozitatea constă în
bifurcarea vîrfului .trofofHelor şi a trofosporofiJelor. Pe aceeaşi plantă
pot fi găsite trofofile şi trofosporofile bifurcate (sau numai unele) fiind
în număr variabil (1). Plantele he.rborizate cu această monstruozitate au
fost colectate de C. P e t r e s c u de pe muntele Zănoaga-Gorj şi de V.
S 1 o n o v s c h i din munţii Semenicului (corn. Gărîna) şi determinate
de noi.
B. spicant (L.) Roth m. anomalum Moore. Monstruozitatea se ma
nifestă prin aceea că segmentele din jumătatea inferioară a frunzei sint
liniare şi cu sori (sporofile), iar în jumătatea superioară, segmentele sfat
late, normale şi fără sori (trofofile) (1). Materialul a fost colect .it şi
determinat de noi din munţii Semenicului (corn. Gărîna).
Monstruozităţile identificate din Banat (corn. Gărîna) au fos�.; colec
tate de pe malul unui izvoraş, asociată cu tufişuri şi plante ierboase.
Talia este înaltă, depăşind 50 am.
OBSERVAŢIE. U neori pe aceeaşi plantă se pot inWni ambele monstruozităli.
,

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA VARIABILIT:E:
DE L'ESPECE BLECHNUM SPICANT (L.) ROTH
Resume
Apres avoir consulte un vaste materiel d'herbier provenu des stations ayant
une ecologie difrerente, nous avons reussi a separcr 3 formcs et 2 monstruosites.
que „Flora R.P.R.", voi. I ne mentionne pas.
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COMPLETARI LA .FLORA CORMOFITA A BAZINULUI
BAŞEU (JUD. BOTOŞANI)
GH. MIHAJ

Lucrarea de faţă are ca scop cunoaşterea şi răspîn.direa a diverse
_;;pecii de cormofite în partea de nord a Moldovei şi cu deosebire pe
teritoriul bazinului Başeu. O mare parte dintre speciile şi subunităţile
aparţinind plantelor superioare şi care au fost identificate în această
regiune sint cuprinse deja într-o serie de lucrări (4-22) ale autorului
publicate anterior. Cu această ocazie se completează arealul diferitelor
plante pe suprafaţa acestui bazin cu noi staţiuni, aducîndu-se astfel
o contribuţie importantă la răspîndirea florei cormofite pe teritoriul
ţării şi în special al Moldovei. ln lucrare sînt incluse şi o serif> de specii
comune care în publicaţiile (4-22) noastre anterioare sau ale altor au
tori (1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30) au fost menţionate doar sporadic
sau din puţine localităţi.
Lucrarea cuprinde un număr de 382 taxoni, dintre care 9 specii,
3 varietăţi şi două forme aparţin la P t e r i d o p h y t a, iar 257 specii,
7 subspecii, 57 varietăţi, 4 5 forme şi 2 subforme fac parte dintre S p e r
m a t o p h y t a e, respectiv din el. D i c o t y l e d o ri e a e. Nomenclatura
ca şi ordinea în conspect a familiilor, genurilor şi speciilor a fost dată
după Flora R.P.R. - R.S.R., vol. I-XII (30).
Pentru precizarea unor staţiuni menţionez următoarele : pădurea
Ciritei se află în apropiere de satul Murguţa (corn. Dobirceni). pădurea
Sadoveni = pădurea Volovăţ, valea Popoaia se află in bazinul inferior
al Başeului, în apropierea ei găsindu-se satul Stinca, valea Budăi trece
pe la sud de Balinţi, iar .pădurea Havî.rna se găseşte lingă satul Griviţa.

PTERIDOPHYTA
Fam. E q u i s e t a c e a e : Equisetum silvaticum L„ prin locuri
umede, mlăştinoase, în pădurile Lişna, Suharău şi Conceşti ; E. ma
ximum Lam„ în pădurile Lişna, Suharău şi Alba, pe marginea piraielor
şi în locuri mocirloase ; E. arvense L„ foarte frecventă prin mlaştini,
văi umede, prin păduri şi .fineţe la Rudeşti, Oroftiana, Comăneşti, Ne
greni, Tătără·şeni, Havirna şi Lişna, pădurea Ciritei şi Mlenăuţi ; f. nehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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morosum A. Br., în pădurea Ciritei şi Lişna ca ş1 m pilcul de salcîmi
din pa:rtea de nord-vest a satului Ştiubieni ; var. typicum, intre Lupeni
şi pădurea Conceşti şi .pe valea Ursoiului în pădurea Alba ; E. palustre
L., pe văi umede, în mlaştini la Rudeşti, Suharău, Li.şna şi Caraiman ;
f. racemosum Milde, Rudeşti ; E. hiemale L., Murguţa, în finaţ.
Fam. P o Z y p o d i a c e a e : Dryopteris filix-mas (L.) Schott„ se află
şi prin pădurea Comăneşti şi Conceşti ; D. spinulosa (O. F. Milll.) O.
Ktze, în pădurHe Suharău, Alba, Conceşti şi O:mftiana ; Athyrium filix
femina (L.) Roth, prin pădurea Alba şi Comăneşti ; var. dentatum (Doll.)
Milde, în pădurile Suharău, Rudeşti şi Conceşti ; var. fissidens (Doll.)
Milde, în pădurea Suharău ; Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.. ;rară în
pădurile Suharău şi Comăneşti.

SPERMATOPHYTA
Clasa Dicotyledoneae
Fam. B e t u l a c e a e : Carpinus betulus L„ formează arborete de
amestec cu alte specii de foioase, răspîndit în toate pădurile ; Corylus
avellana L., frecvent în toate .pădurile, cu deosebire în regiunea medie
şi inferioară a bazinului ; Betula verrucosa Ehrh., în pădurile Suharău,
Comăneşti, Rudeşti, Alba şi foarte rar la Pădureni.
Fam. F a g a c e a e : Fagus silvatica L., izolat apare şi în pădurea
Comăneşti şi Conceşti ; Quercus petraea (Matt.) Liebl. răspîndit aproape
in toate pădurile de .pe acest teritoriu, fiind mai frecvent în cele din
nordul bazinului ; f. laciniata (Laro.) Schwz. sf. pinnata (Schneid.)
Schwze., în pădurile Suharău, Zahoreni şi Sadoveni ; Q. dalechampii
Ten., în pădurile Alba, Comăneşti, Conceşti şi Răneşti ; Q. robur L.,
frecvent prin toate pădurile ; var. glabra L., .prin pădurile Comăneşti,
Alba, Oonceşti, Pădureni, Avrămeni şi Sadoveni ; f. heterophylla (Laud.)
Schwz., în pădurea Ciritei, rar ; f. vulgaris (A. DC.) Schwz„ .răspîndită
în pădurile Al·ba, Conceşti, Comăneşti, Oroftiana, Mlenăuţi, Răneşti,
Sadoveni, Pădureni şi Ciritei ; var. puberula (Lasch.) Schwz„ în pădurea
Pădureni ; f. microphylla Georg. et Mor., în aceeaşi staţiune ; f. rotun
diloba Georg. et Mor., de asemenea în pădurea Pădureni ; Q. pedunculi
flora C. Koch, .pădurea Sadoveni ; var. atrichoclados (Borb. et Bornm.)
Schwz., împreună cu specia ; sf. obtusiloba Schwz. prin pădurea Su
harău (în pl·antaţie) şi Avrămeni ; var. virescens K. Koch f. normalis
Georg. et Mor., în pădurea Pădureni ; Q. X. pseudodalechampii Cretz. var.
cretzoi Paşcovschi : pădurea Răneşti.
Fam. S a l i c a c e a e : Populus tremula L., pe coaste cu expoziţie
în general nordică, pe văi, terenuri joase, cu umiditate mare, prin pă
durile Oroftiana, Comăneşti, Conceşti, mai rareori la Sadoveni, Pădureni
şi Borolea ; Salix fragilis L., pe lingă piraie, mlaştini la Rudeşti, Cişmă
neşti, Murguţa, Comăneşti şi Ştiubieni ; S. alba L., frecventă pe lingă
mlaştini, pîraie, pe întreg cuprinsul teritoriului ; S. purpurea L , se
află şi la R udeşti ; f. angustifolia Kern., în aceeaşi localitate ; S. cinerea
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L., pe văi umede, pe lingă ·bălţi la Alba, Suharău, Oroftiana, CiiŞmăneşti
şi Comăneşti ; f. typica, în pădurea Comăneşti şi Lişna ; f. aquatica (Sm.)
Koch, la Rudeşti ; S. caprea L., în pădurile Suharău, Conceşti şi Ciritei ;
f. eliptica L., în pădurea Ciritei.
Fam. C a n n a b i n a c e a e : Humulus lupulus L., răspindit şi .în pă
durea Suharău.
Fam. U l m a c e a e : Ulmus foliacea Gilib., se a.f·lă şi în pădurile
Lişna, Havima, Sadovend şi Ciritei ; f. suberosa (Henry) Beldie, la Şte
făneşti ; U. procera Salisb. f. suberosa (Mnch.) C. Georg. et Mor., în
pădurea Sadoveni, rar ; U. montana Stokes, pădurea Răneşti şi Pădureni .
Fam. U r t i c a c e a e : Urtica dioica L., prin locuri ruderale, tăieturi
de pădure, pe văiugi, rLpe, comună ; U. urens L., frecventă prin curţile
gospodăriilor, margini de drwnuri, în toate localităţile.
Fam. S a n t a l a c e a e : Thesium linophyllon L., .prin fineţe uscate,
pe dea!hrl. R'işca, Pădureni şi Moara J.orii ; f. collinum Schur, fa Murguţa ;
T. dollineri Murb., în .pajişti xerofile, Ştefăneşti, dealul Rişca, Pădureni,
Petricani şi Negreni ; T. ramosum Hayne, la Săveni.
Rumex acetosella L., se găseşte şi la
Fam. P o l y g o n a c e a e :
Lişna ; R. confertus Willd., în mlaştini la Suharău şi Havirna ; R. san
guineus L. var. viridis (Sibth.) Koch, în pădurea Suharău ; R. stenop
hyllus Ldb. prin locuri mlăştinoase la Balinţi şi Neculce ; R. maritimus
L., la Galbeni ; Polygonum aviculare L., foarte comună în toată regi
unea, prin locuri ruderale, păşuni bătătorite, etc. ; P. mite Schrank.,
prin mlaştini la Hudeşti, Mlenăuţi, în pădurea Alba şi Hudeşti ; P.
persicaria L., frecvent prin locuri ruderale, etc., în toată regiunea ; var.
biforme (WahLbg.) Prod., în pădurea Hudeşti şi Comăneşti ; P. lapat
hifolium L. ssp. verum Schumst., la Murguţa şi Rudeşti ; var. incanum
(F. W. Schmidt.) Koch, la Oroftiana ; P. amphibium L. f. aquaticum
(Leyss.) I. Grinţ., răspîndit şi în iazurile de la Havirna ; Fagopyrum
dumetorum (L.) Schreb., .prin .pădurea Alba, rar.
Fam. C h e n o p o d i a c e a e : Chenopodium glaucum L., s-a găsit
şi la Negreni ; C. polyspermum L., prin 1pădurea Conceşti şi Alba ;
C. urbicum L., pe locuri ruderale la Negreni ; var. typicum, împreună
cu specia : C. album L., foarte răspindită in toate locroită·ţHe ; Atriplex
nitens Schk., în locuri ruderale la Ştiubieni ; A. patula L., pe marginea
pădurii Havîrna ; A. hastata L., destul de răspîndită pe întreg cuprinsu]
regiunii ; var. heterosperma Gren. et Godr„ Havîma ; A. tatarica L.
foarte comună în toate localităţile, îndeosebi prin locuri ruderale ;
Kochia scoparia (GmeL) Borb., pe terenuri ruderale la Negreni ; Salsola
ruthenica Iljin var. hirsuta (Homem.) Mor., la Balinţi.
Fam. A m a r a n t a c e a e : Amarantus retroflexus L., foarte co
mună în toate localităţile ; var. genuinus, la Negreni.
Fam. P o r t u l a c a c e a e : Portulaca oleracea L., sporadic prin gră
dini, mai ales ·în regiunea medie şi inferioară a Başeului.
Fam. C a r y o p h y l l a c e a e : Stellaria media (L.) Cyr., Alba, Su
harău, Conceşti, Negreni şi Cişmăneşti ; f. genuina, la Alba, Hudeşti şi
Pădureni ; S. pallida Pire, pe marginea pădurii Avrămeni ; S. holostea
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L., frecventă şi în pădurea Borolea ; f. genuina, pădurea Alba ; S. gra
minea L., foarte răspîndită în fineţe la Ştefăneşti, Pădureni, Lişna, Să
veni, Podriga, Negreni, Cişrnăneşti, ca şi în poienile pădurilor Comăneşti,
Lişna, Mlenăuţi şi Ciritei ; Cerastium anomalum W. et K., în fineţe
la Săveni, Sîrbi, Drăguşeni, Podriga şi Ştiubieni ;C. pumilum Cu:t., in
fineţe de coastă, xerofile, la Ş tefăneşti, Mihălăşeni, Vlăsineşti şi Sîrbi ;
C. caespitosum Gilib., comun prin fineţe umede, în tot cuprinsul regi
unii ; ssp. eucespitosum A. et G., la Rudeşti şi Conceşti ; Holosteum
umbellatum L., prin culturi agricole mai rareori ·În fineţe, la Ştefăneşti,
intre Cişmăneşti . şi Murguţa, Borolea şi Vlăsineşti ; Arenaria serpylli
folia L., foarte răspîndită prin fineţe xerofile, pe întreg bazinul ; f.
scabra (Fenzl.) Prod., la Suharău şi Murguţa ; Moehringia trinervia (L.)
Clairv., în pădurea Comăneşti şi Lişna ; Spergula arvensis L. var. vul
garis, se află şi la Oroftiana ; Spergularia salina J. et C. Presl., pe te
renuri sărăturoase, apare şi la Balinţi, Neculce şi Caraiman ; Herniaria
incana Lam ., în pajişti, pe coaste uscate, Mihălăşeni, Săveni, Podriga,
Petricani, Chişcăreni, Negreni şi Tătărăşeni ; Behen vulgare Mnch., răs
pîndită şi în pădurile Pădureni şi Ciritei ; Silene nutans L., prin pădurea
Suharău şi Zahoreni ; S. otites (L.) Wib., frecventă prin .pajişti la Şte
făneşti, Pădureni, Cişmăneşti, Caraiman, Săveni, Chişcăreni şi Tătă
răşeni ; Melandrium album (Mill.) Garke, foarte răspîndită în toată regi
unea ; Cucubalus baccifer L„ frecvent şi in pădurile Suharău, Rudeşti,
Alba, ca şi în pilcul de salcimi din vecinătatea satului Ştiuibieni ; Gy
psophila muralis L., prin fineţe xerofile, mai rar mezofile la Lişna, Tă
tărăşeni şi Oroftiana, iar în păduri la Suharău, Comăneşti, Conceşti,
Lişna, Pădureni, Sadoveni şi Ciritei ; Vaccaria pyramidata Medik., pe
marginea semănăturilor la Mihălăşeni ; Dianthus armeria L., prin po
ienile pădurilor Suharău şi Sadoveni, mai rareori în fineţe la Ravîrna,
Oroftiana şi Lişna ; D. carthusianorum L., în fineţe uscate la Mihălă
şeni, Murguţa şi Comăneşti ; D. rehmannii Hlocki., cu răspîndire largă
prin poieni, in pădurile Oroftiana, Comăneşti, Rudeşti, Conceşti, Boro
lea şi Zahoreni, sau prin pajişti la Tătărăşeni şi pe dealul Rîşca ; D.
capitatus Balb., prin pajişti xerofile, dealu1l Rîşca Săveni, Negreni, Ră
neşti şi Caraiman.
Fam. E u p h o r b i a c e a e : Euphorbia polychroma Kerner, în pă
durea Pădureni şi Ciritei ; E. platyphyllos L., la Bodeasa, Sîrbi, Răneşti,
Conceşti şi Suharău ; E. helioscopia L., în culturi agricole la Suharău
şi Cişmăneşti ; E. lucida W. et K., Ravîrna şi în pădurea Ciritei ; E.
virgata W. et K.. prin pajişti. la Mihă!l.ăşeni şi Sîrbi ; E. esula L. var
cyparissioides Boiss., prin fineţe la Săveni şi Moara Jorii ; E. agraria
M. B., prin pajişti, pe lingă semănături, dealul Rişca, Năstase, Săveni,
Ştiubieni, Pădureni, Cişmăneşti şi Tătărăşeni, ca şi pe marginea pădurii
Ciritei ; E. amygdaloides L., foarte răspindită prin toate pădurile.
Farn. C a l Z i t r i c h a c e a e : Callitriche polymorpha Lonr., în apa
Başeului, între Rudeşti şi Mlenăuţi ; C. verna L., se găseşte şi la Ra
vîrna.
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Fam. R a n u n c u l a c e a e : Caltha laeta S. N. et Ky., frecventă
prin mlaştini, la Hudeşti, Moara Jorii, Suharău, ALba şi Ciritei ; Jsopy
rum thalictroides L., prin pădurile Alba, Conceşti şi Hudeşti ; f. pubes
cens (Wierzb.) Jav., în pădurea Conceşti ; Actaea spicata L., prin pădu
rea Comăneşti şi Alba ; Delphinium consolida L. ssp. arvense (Opiz.)
Graebn., f. ramosum (Vis.) Nyar., Suharău şi Ştefăneşti ; Anemone ra
nunculoides L., frecventă prin pădurile Rudeşti, Conceşti, Pădureni şi
Ciritei ; f. biflora Pellerm., în pădurea Conceşti şi Pădureni ; A. nemo
rosa L., în pădurile Alba, Rudeşti şi Conceşti ; Hepatica nobilis Mill.
răspîndită şi prin pădurile Comăneşti, Alba, Conceşti şi foarte rar în
păduren Pădureni ; Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb., pe coaste uscate,
prin poieni, în pădurea Pădureni şi în fineţe la Cişmăneşti, Havîrna şi
pe dealul Rîşca ; Ceratocephalus orthoceras DC., foarte răspîndit prin
pajişti, în lungul drumurilor, locuri ruderale la Săveni, valea Popoaia,
Ştefăneşti, Năstase, Cişmăneşti şi Murguţa ; Batrachium tricophyllum
(Chaix.) Bossche, la Mihălăşeni, în bulhace ; Ranunculus auricomus L.,
se întîlneşte şi prin pădurile Alba, Oroftiana, Ciritei şi Pădureni ; R.
cassubicus L., în pădurea Alba, Rudeşti şi Pădureni ; R. sceleratus L.,
s-a identificat şi în mlaştinile de la Murguţa şi Ştefăneşti ; R. polyan
themos L. f. aceroides Nyar., .pădurea Suharău ·Şi Rudeşti ; f. villosus
(Beck.) Nyar., în pădurea Sad oveni ; R. sardous Cr., în pajişti umede,
comună ; R. stevenii Andrz., în pădurea Suharău ; R. arvensis L., prin
semănături la Drăguşeni, Chişcăreni şi Slobozia Nouă ; var. spinosus
Neilr., în fînaţul Ştefăneşti ; var. tuberculatus (DC.) Mert., la Ştefăneşti ;
R. pedatus W. et K., pe şesuri umede la Ştefăneşti, Săveni şi Chişcăreni ;
R. illyricus L., prin pajişti xerofile, Săveni, Podriga, Aurel Vlaicu, Chiş
căreni, Mihălăşeni, Cişmăneşti şi pădurea Ciritei ; Thalictrum aquile
gifolium L., în pădurile Suharău, Comăneşti, Conceşti, Mlenăuţi, Pădu
reni, Ciritei şi Sadoveni, rar ; var. typicum, pădurea Pădureni ; T. mi
nus L., pe coaste aride, în pajişti, dealul Rişca, Comăneşti, Havfrna,
Tătărăşeni, Negreni, Podriga, Săveni, Aurel Vlaicu, Avrămeni şi Lişna ;
var. elatum (Jacq.) Schinz. et Kell., pădurea Zahoreni ; var. glaucomajus
Nyar., în pădurea Sadoveni şi Hudeşti ; T„ lucidum L., pe văi umede
în pădurile Alba, Comăneşti, de asemenea în fineţe umede la Neculce şi
Cişmăneşti ; var. laserpitifolium (Willd.) Hay., la Cişmăneşti ; Adonis
aestivalis L., pe marginea ,semănăturilor la Drăguşeni, Cişmăneşti şi
Pădureni ; f. typica, Ştefăneşti ; f. parviflora (Fisch.) A. Nyar., Săveni .
Fam. C e r a t o p h y l l a c e a e : Ceratophyllum demersum L., s-a
găsit şi la Neculce, în piraie.
Fam. P a p a v e r a c e a e : Corydalis solida (L.) Sw. , în pădurea Sa
doveni şi Pădureni ; C. cava (L.) Schweigg. ssp. marschalliana (Poli.) Hay.,
pădurea Pădureni ; Fumaria schleicheri Soyer. Vill., . în locuri ruderale
la Mrurguţa, Pădurenii, Mrihălăşeni, . Cişmăneşti şi Chişcăreni.
Fam. C r u c i f e r a e : Sisymbrium sophia L., foarte răspindită prin
locuri ruderale, în toate localităţile ; f. typicum, Podriga ; S. loeselii
Jusl. la Tătărăşeni, Negreni, Ştiubieni, Podriga şi Ştefăneşti ; S. po
lymorphum (Murr.) Roth, în fineţe, ,pe coaste aride, la Pădureni ş i Hă.
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neşti ; var. integrum Nyar., Slobozia Nouă ; Bunias orientalis L., în pa
jişti xerofile la Ştiubieni, Tătărăşeni şi Ştefăneşti, prin poieni în pă
durea Sadoveni ; Erysimum repandum Rojer, cu răspindire largă în
pajişti xerofile la Drăguşeni, Podriga, Petricani, Vlăsineşti, Răneşti,
Cişmăn!eşti, Mihă'lăşeni, Bo'deasa şi Moara Jorii ; E. diffusum Ehrh.,
prin fineţe la Săveni, Aurel Vlaicu, Caraiman şi Mihălă.şeni ; E. pa
nnonicum Cr., la Săveni şi Hăne.şti, prin fineţe ; Chorispora tenella
(Pall.) DC., intre Ştefăneşti şi Năstase şi intre Săveni .şi Podriga, pe
marginea drumurilor ; Euclidium syriacum (L.) R. Br., frecvent prin
locuri ruderale la Podriga, Pădureni .şi pe valea Popoaia ; Rorippa ker
neri Menyh., în fineţe umede şi pe lingă mlaştini, frecventă în toată
regiunea ; R. austriaca (Cr.) Bess., 1pe şesuri umede la Comăneşti, Ştiu
bieni, Drăguşeni şi Cişmăneşti ; R. amphibia (L.) Bess., f. heterophyllum
(Baumg.) Nyar., la Cişmăneşti şi Săveni ; R. silvestris (L.) Rchb., foarte
comună 1n toate localităţile ; Armoracia rusticana (Lam.) G. M., sălbăti
cită pe marginea iazului de la Suharău ; Cardamine impatiens L., prin
pădurea Comăneşti, rar ; Turritis glabra L., prin poieni în pădurea Ră
neşti şi Sadoveni ; Arabis hirsuta (L.) Scop., prin pădurea Alba şi Pă
dureni ; Alyssum alyssoides L., prin fineţe xerofile la Neg.reni ; A. de
sertorum Stapf., foarte comună prin locuri uscate, în pajişti, aproape în
toate localităţile ; Berteroa incana (L.) DC., în pajişti xerofile, locuri ru
derale, .foarte comună ; Draba nemorosa L., prin fineţe de coastă la Să
veni şi Negreni ; var. leiocarpa Lindl., la Săveni ; D. verna L., in pa
jişti xerofile l a Alba, Rudeşti, Săveni, Ştirubieni, Cişmăn�ti, valea Po
poaia, Năstase, Mihălăşeni şi în valea La Budăi, rareori prin poieni în
pădurea Alba şi Ciritei ; Camelina microcarpa Andrz., frecventă pe coas
te aride, în pajişti, la Mihălă.şeni, Aurel Vlaicu, Bodeasa, Negreni şi Ciş
măne.şti ; Thlaspi perfoliatum L., prin .fineţe la Săveni, Podriga, Chiş
căreni, Năstase şi pe valea Popoaia şi prin poieni în pădurea Alba,
Pădureni şi Ciritei ; T. arvense L., în semănături sau pe marginea lor
la Suharău, Podriga, Bodeasa, Pădureni şi Cişmăneşti ; Lepidium draba
L., prin pajişti xerofile, locuri ruderale, .foarte comună ; L. campestre
(L.) R. Br., în pajişti xerofile, frecvent in toate localităţile ; f. typicum,
la Săveni ; L. perfoliatum (L.) R. Br., la Ştefăneşti şi Slobozia Veche ;
L. latifolium L., prin locuri sărăturoase la Ravirna, Neculce, Negreni,
Podriga şi Slobozia Nouă ; L. ruderale L., foarte frecventă în locuri ru
derale, aproape în toată regiunea ; Coronopus procumbens Gilib., în
locuri ruderale la Suharău şi Ravirna ; Rapistrum perenne (L.) Ali., pe
coaste aride, în pajişti la Tătărăşeni, Murguţa, valea Popoaia şi pe dea
lul Rîşca ; Raphanus raphanistrum L., [n culturi agricole la Ştiubieni,
Bodeasa şi Cişmăneşti.
Fam. R e s e d a c e a e : Reseda lutea L., în locuri ruderaile, pe mar
ginea drumurilor, mai rar prin fineţe la Tătărăşeni, R udeşti, Ştiubieni,
Chişcăreni, Săveni, Avrămeni, Tudor Vladimirescu, Borolea, dealul Riş
ca, valea Popoaia şi pe marginea pădurilor Sadoveni şi Ciritei.
Fam. V i o l a c e a e : Viola suavis M. B., se găseşte şi în pădurea
Pădureni ; V. silvestris Lam., în pădurea Răneşti ; V. arvensis Murr.,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

FLORA CORMOFlTA DIN BAZINUL BAŞEU (JUD. BOTOŞANI)

139

în pajişti la Hudeşti ; var. ruralis Jord., intre Lupeni şi Conoeşti, Lişna
şi în poieni în pădurea Comăneşti.
Fam. H y p e r i c a c e a e : Hypericum acutum Mnch., în bazinul Ba
şeului găsindu-se numai in pădurea Suharău ; H. hirsutum L., frecvent
în pădurile Suharău, Alba, Hudeşti, Conceşti, Havîrna, Hăneşti şi Ciritei.
Fam. C r a s s u l a c e a e : Sedum maximum (L.) Hoffm., prin pă
durile Alba, Hudeşti, Avrămeni, Hăneşti, Pădureni, Ciritei şi Zahoreni.
Fam. R o s a c e a e : Pirus piraster (L.) Medik„ sporadic prin pă
duri la Suharău, Comăneşti, Hudeşti, Lişna, Avrămeni, Hăneşti, Pădu
reni, Ciritei, Zahoreni şi Borolea ; Malus silvestris (L.) Mill„ se află
şi în pădurea Oroftiana ; Crataegus monogyna Jacq„ frecvent în toate
pădurile ; se află şi prin tufărişurile de pe dealul Rîşca ; Rubus caesius
L., în .pădurea Hude.şti şi Borolea ; var. aquaticus Whe. et N. în pădu
rea Suharău ; Fragaria vesca L., prin poieni, în .pădurile Alba, Mlenă
uţi şi Sadoveni ; F. viridis Duch., dn fineţe uscate, în poienile pădurilor
şi în tufărişuri la Comăneşti, Li.şna, Negreni, Podriga, Borolea şi Mihă
lăşeni ; f. typica, la Cişmăneşti ; Potentilla alba L., în pădurea Sa.deveni,
foarte .rar ; P. argentea L., prin paji.şti xerofile, în poienile .pădurilor,
foarte comună ; var. dissecta Wallr. f. viridescens Th. Wolf., pădurea
Pădureni şi în fînaţ la Ştefăneşti ; var. typica, în pădurea Hăneşti ; P.
recta L., în paji.şti sau prin poieni în .păduri la Suharău, Mlenăuţi, Tă
tărăşeni, Borolea, Cişmăneşti, Mihălăşeni şi Murguţa ; var. semiladniosa
Borb., în pădurile Oroftiana, Avrămeni, Pădureni, Ciritei şi Sadoveni ;
P. hirta L., în fineţe la Săveni, .Aurel Vlaicu, Hăneşti şi Pădureni :
var. pedata (Willd.) Koch, Pădureni ; P. supina L., pe marginea pîraielor,
a mlaştinilor la Suharău, Havirna, Chişcăreni, Mihălăşeni, Moara .Torii
şi Ştefăneşti ; P. arenaria Borkh., în pajişti, pe coline aride, pe marginea
pădurilor, prin tufărişuri şi poieni, foarte comună ; Geum urbanum L.
f. typicum, în pădurea Ciritei ; Filipendula hexapetala Gilih„ se găseşte
rareori şi prin poieni în pădurea Pădureni şi Mlenăuţi ; Agrimonia eu
patoria L., foarte frecventă [n toate formaţiile forestiere ale bazinului ;
răspîndită şi prin unele .pajişti la Lişna şi Negreni ; var. typica f. ca
nescens (Dumort.) Wirtg„ la Lişna ; Rosa canina L. var. transitoria R.
Kell„ la Pădureni ; Prunus spinosa L., pe marginea pădurilor, prin tu
fărişuri, pe marginea poienilor, foarte comun în toată regiunea ; var.
typica, la Ştefăneşti ; Cerasus avium L. var. silvestris Kirschl., frecvent
prin toate pădurile.
Fam. L e g u m i n o s a e : Genista tinctoria L. ssp. elata (Mnch.)
A. et G„ în pădurea Zahoreni ; Cytisus austriacus L„ prin fineţe de
coastă la Lupeni, Tătărăşeni şi pe Hngă pădurile Sadoveni, Avrămeni,
Pădureni şi Zahoreni ; Ononis hircina Jacq„ f. inermis (Ldb.) I. Grinţ„
Lişna, Havîrna şi Avrămeni ; Medicago lupulina L. var. willdenoviana
Koch, pădurea Suharău şi în !fineţe la Lişna, Hudeşti şi pe valea Po
poaia ; M.. falcata L. var. typica, la Murguţa ; 'Melilotus albus Medik„
prin poieni în pădurea Avrămeni ; Trifolium campestre Schreb., frecvent
prin poieni în pădurile Suharău, Alba, Comăneşti, Li.şna, Hudeşti, Con
ceşti, Hăneşti, Avrămeni, Sadoveni şi prin pajişti la Oroftiana, intire
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Suharău şi Plevna, Murguţa şi Lişna ; T. strepens Cr., prin fineţe de
pădure la Suharău, Comăneşti, Alba, Rudeşti, Sadoveni, Zahoreni şi
Răneşti, frecvent ; T. hybridum L., în locuri umede, pe văi, şesuri, prin
pajişti, prin poieni umede din păduri, frecvent în toate localităţile ;
var. fistulosum (Gilib.) Regi, in pădurea Alba şi Conceşti ; T. montanum
L., prin pajişti de coastă la Lişna, Negreni, Săveni, Pădureni, Cişmă
neşti, pe dealul Rişta, prin poieni în pădurile Comăneşti, Conceşti,
Avrămeni, Zahoreni, Sadoveni şi Pădureni ; T. fragiferum L., foarte
frecvent prin pajişti umede, pe marginea ml�tinilor, a piraielor, în
toate localităţile ; T. medium L., în pajişti la Cişmăneşti, Lişna şi Dră
guşeni, ca şi prin poieni de pe văi în pădurile Comăneşti, Mlenăuţi şi
Lişna ; var. typicum, la Lişna şi în ipădurea Alba ; T. alpestre L., prin
pajişti de coline şi dealuri la Murguţa, pe dealul Rîşca, Răneşti, Pă
dureni, Caraiman şi Cişmăneşti, ca şi prin poieni in pădurile Ciritei,
Sadoveni, Răneşti, Zahoreni şi Comăneşti ; var. eualpestre (A. et G.)
Nyar., în pădurea Ciritei ·şi Pădureni ; T. ochroleucum Ruds., în pajişti
de dealuri, Lişna, Comăneşti şi Alba, rar ; T. pannonicum Jacq., în po
ieni, prin păduri la Comăneşti, Lişna şi Pădureni ; Astragalus cicer L.,
in fineţe xerofile, .pe valea Popoaia, Ştefăneşti şi Tătărăşeni, ca şi prin
poieni şi lăstărişuri de pădure la Alba, Rudeşti şi Avrămeni ; f. vulgaris
(Ducomm.) Guşul., ·În pădurea Lişna ; A. austriacus Jacq., pe coaste a
ride, î n pajişti la Ştiubieni, Vlăsineşti, Răneşti şi pe dealul Rişca ; A .
onobrychis L., în pajişti d e dealuri l a Suharău, Alba, Avrămeni, Ră
neşti, Pădureni, Mihălăşeni, Cişmăneşti, Murguţa şi pe dealul Rîşca ;
f. · genuinus, pădurea Rudeşti ; Onobrychis arenaria (W. et K.) DC., pe
coline aride, în pajişti la Tătărăşeni, Podriga, Petricani şi Cişmăneşti,
frecvent ; sporadic prin tăieturi de pădure la Alba ; Vicia hirsuta (L.)
S.F. Gray., în poieni, prin pădurea Oroftiana şi la Ravirna, în finat ;
var. eriocarpa (Gren. et Godr.) Rouy., prin fineţe la Ravîrna, Negreni,
Mihălăşeni, Ştefăneşti şi în poieni 1n pădurea Suharău ; V. tetrasperma
(L.) Willd., în poieni în pădurile Oroftiana şi Comăneşti, frecvent ; var.
leiocarpa (Gren. et Godr.) A. et G., prin poieni în pădurile Oroftiana,
Alba şi prin fineţe la Ştefăneşti şi Lişna ; V. villosa Roth, în pajişti
la Rudeşti, Negreni, Cişmăneşti, Ştefăneşti şi Răneşti ; var. culta (A.
et G.) Ţopa et Nyar., la Suharău, în culturi agricole ; V. dumetorum
L. f. typica, prin pădurea Lişna, rar ; f. rhombifolia Beck., în pădurea
Alba, rar ; V. pisiformis L., prin pădurea Rudeşti şi Conceşti, frecvent ;
V. cracca L., foarte frecventă pe marginea pădurilor, tufărişurilor, prin
fineţe şi în localităţile Rudeşti, Conceşti, Lişna, Sadoveni, Zahoreni,
Ravîrna, Mihălăşeni şi pe dealul Rîşca ; var. vulgaris Gaud., în pădurea
Avrămeni ; V. pannonica Cr., în culturi agricole şi prin fineţe umede,
Drăguşeni, Cişmăneşti, rareori în pădurea Oroftiana şi Ciritei ; V. sa
tiva L. var. typica, pe marginea pădurii Pădureni ; V. angustifolia L.,
în fineţe şi prin culturi agricole, frecventă în toată .regiunea ; var.
segetalis (Thu�l!l.) Ser., prin poieni .în pădurea Suharău .şi în fineţe la
Lişna, Ravîrna, Tătărăşeni şi Ştefăneşti ; Lathyrus pallescens (M. B.) K.
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Koch, f. nudus Nyar., prin fineţe la Moara Jorii ; L. versicolor (Gmel.)
Beck., în pajişti de dealuri la Negreni, ca şi în hirtopul Soltanei din
pădurea Pădurenii ; L. vernus (L.) Bernh., este frecvent şi în pădurea
Conceşti ; var. typicus .f. latifolius (Rouy.) A. et G., în pădurea Alba ;
L. niger (L.) Bernh., comun jn toate pădurile ; L. pratensis L., prin fineţe,
între Suharău şi Plevna .şi prin Poieni în pădurea Ailba şi Ciritei ; var.
pubescens (Rchb.) Beck., 'in pădurea Pădureni ; L. tuberosus L., frecvent
pri n pajişti, în culturi agricole, în tot bazinul ; L. silvester L„ în poieni,
prin pădurile Suharău Alba, Hudeşti şi Mlenăuţi, rareori în fineţe la Borolea
şi Ştefăneşti ; var. platyphyllus (Retz.) Aschers., prin păduri la Oroftiana,
Comăneşti, Conceşti, Avrămeni şi Ciritei ; L. hirsutu.s L., în pajişti u
mede la Mihălăşeni şi Ştefăneşti, ca şi în poieni în ,pădurea. Hudeşti şi
Lişna ; · L. nissolia L., în poieni, prin pădurea Mlenăuţi şi Pădureni.
Fam. L y t h r a c e a e : Lythrum virgatum L., prin paji.şti mlăşti
noase, pe lingă bălţi la Negreni.
Farn. O n a g r a c e a e : Epilobium hirsutum L., pe valea Zăhănăriei
din pădurea Suharău ; E. parviflorum (Schreb.) Wi-ther., rar, prin pă
durea Comăneşti ; E. montanum L., prin .pădurile Oroftiana, Comăneşti,
Hudeşti, Lişna şi Avrămeni ; f. apricum Haussk n., în pădurea Lişna ;
E. adnatum Cris., pe marginea unei mlaştini la Neculce ; E. lamyi (Ra
pin) F. Schultz., in pădurea Suharău, Alba �i Lişna ; Chamaenerion an
gustifolium (L.) Scop., în pădurile Suharău, Alba şi Comăneşti, pe su
prafeţe defrişate şi în lăstărişuri ; Circaea lutetiana L., frecventă şi în
pădurea Comăneşti şi Conceşti ; f· ovatifolia (Lasch.) I. Morariu, în
pădurea Suharău şi HudeştL
Fam. M a l v a c e a e : Hibiscus trionum L., frecvent prin culturi de
prăşitoare, în tot bazinul ; Althaea officinalis L., var. typica, pădurea
Suharău ; Mal.va pusilla Sm., prin curţile gospodăriilor, locuri ruderale,
etc., foarte comună ; f. pubescens I. Morariu, la Balinţi.
Fam. T i l i a c e a e : Tilia tomentosa Mnch. var. inaequalis Simk.,
pădurea Sadoveni.
Fam. L i n a c e a e : Linum catharticum L., prin fineţe umede la
Suharău şi pe văi în pădurea Comăneşti, rar ; L. flavu.m L., în fineţe
xerofile la Pădureni ; L. austriacum L., frecvent 1prin paji.şti xerofile
la Suharău, Oroftiana, Ştiubireni, Hăneşti, Avrămeni şi pe dealul Rişca ;
L. hirsutum L., în pajişti uscate la Pădureni, Murguţa, Ştefăneşti, frec
vent.
Fam. G e r a n i a c e a e : Geranium phaeum L., prin pădurea Su
harău, frecvent ; G. palustre Torner, în locuri mlăştinoase, pe lingă pi
raie, în .pădurea Comăneşti, Alba şi Hudeşti ; G. pusillum Burm., prin
locuri ruderale la Ştefăneşti, frecvent ; Erodium cicutarium (L.) L'Herit.
var. immaculatum Koch, f. praecox (Cav.) Gams, la Săveni.
Fam. P o Z y g a l a c e a e : Polygala comosa Schkuhr, în fineţe la
Negreni, Pădureni şi Mihălăşeni, rar ; var. stricta Dallatore f. typica,
la Lişna ; P. vulgaris L. var. typica, în pădurea Ciritei ; f. major (Koch)
Hegi, în pădurea Pădureni.
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Fam. A c e r a c e a e : Acer platanoides L., pădurea Borolea şi Mle
năuţi, frecvent ; A. tataricum L., este frecvent şi prin pădurile Alba,
Lişna şi Pădureni.
Fam. C e l a s t r a c e a e : Euonymus verrucosus Scop., se află şi în
pădurile Conceşti, Lişna, Pădureni, frecvent.
Fam. S t a p h y Z Z e a c e a e : Staphyll ea pinnata L., în pădurea Alba
şi Conceşti, rar.
Fam. R h a m n a c e a e : Rhamnus frangula L., specie frecventă şi
în pădurea Lişna ; R. cathartica L., se găseşte şi în pădurea Ciritei ; R.
tinctoria W. et K., rar, prin pădurile Sadoveni, Pădureni şi Hăneşti.
-Fam. C o r n a c e a e : Cornus sanguinea L., foarte comun prin toate
pădurile.
Fam. U m b e Z l i f e r a e : Eryngium planum L. f. subglobosum
(Uechtr.) Schube, .în pădurea Lişna şi Sadoveni ; Chaerophyllum aroma
ticum L. var. longipilum Thell., pe ·văi umede, ,pe lingă pîraie, în pădu
rea Suharău ; C. temulum L., frecvent şi prin pădurea Lişna ; Anthris
cus sUvestris (L.) Hoff., prin pădurea Suharău, rar ; var. genuina, în
pădurea Pădureni ; Caucalis latifolia L., prin culturi agricole la Tătă
răşeni, Chişcăreni, Bodeasa, Moara J orii, Mihălăşeni şi pe valea Po
poaia, frecvent ; C. lappula (Web.) Grande, în culturi agricole la Pădu
reni, Mihălăşeni, Drăguşeni, Tătărăşeni şi pe valea Popoaia, frecvent ;
Torllis rubella Mnch., prin lOICUri uscate, foarte frecvent în toate pă
durile ; Conium maculatum L., frecvent prin locuri ruderale la Slobozia
Nouă, Cişmăneşti, Moara Jorii, Borolea, Ştiubieni, Poclriig a şi rareori pe
suprafeţe defrişate în pădurea Hudeşti ; Bupleurum falcatum L., comun
prin toate pădurile, uneori prin fineţe la Haivîrna şi Tătărăşeni ; Trinia
kitaibelii M. B., în locuri uscate, prin pajişti la Hăneşti şi prin poieni
însorite în pădurea Hu.deşti, Zahoreni şi Pădureni, fr.ecvent ; Falcaria
sioides (Wib.) Aschers., frecventă prin culturi agricole fa toată regiu
nea ; Pimpinella saxifraga L., prin poieni şi -în pădurea Alba ; var. ovata
Spreng. f. pubescens (Mert. et Koch) Nyar., ·În fineţe la Lişna şi în pă
durea Avrămeni ; Sium erectum Huds., pe şesuri mlăştinoase, în fineţe,
Lişna, Havîrna şi Balinţi ; S. latifolium L., prin aceleaşi locuri la Mle
năuţi şi Cişmăneşti, frecvent ; S. lancifolium M. B., în mlaştini la Su
harău, între Mlenăuţi şi Hudeşti, Con�eşti, Bod.easa, Alba şi Ştefăneşti ;
Seseli annuum L., �n pajişti xerofile la Suharău şi prin poieni însorite
în pădurea Lişna şi Ciritei, frecvent ; Oenanthe silaifolia .M. B., în fi
neţe de mlaştină la Caraiman ; Aethusa cynapium L., în pădurea Su
harău, prin locuri umbrite, rar ; Angelica silvestris L., pe lingă pîraie
în pădurea Alba, Hudeşti, Lişna şi .pe valea Velniţei la Suharău ; Fe
rulago silvatica (Bess.) Rchb., .prin poieni în pădurile Pădureni, Ciritei,
Sadoveni şi Avrămeni, frecvent ; Peucedanum latifolium (M. B.) DC.,
în fineţe umede la Ha!Wrn.a ; P. alsaticum L., frecvent şi în pădurea
Ciritei ; P. cervaria (L.) Guss. , în poienile pădurilor Oroftiana, Hudeşti,
Avrămeni, Zahoreni, Sadoveni, Pădureni, Hăneşti, şi Ciritei, rar ; P.
chabraei (Jacq.) Rchb., foarte frecvent prin .poieni însorite în pădurile
Hudeşti, Havîrna, Pădureni şi Ciritei, de asemenea prin fineţe la Lişn..a
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şi Comăneşti ; var. aestivale (Holandre) Rouy et Camus, prin pădurea
Alba ; var. podolica (Bess. ) Todor, la Hudeşti şi Conceşti ; Pastinaca
sativa L., var. pratensis Pers., la Lişna şi prin pădurea Conceşti ; P.
graveolens M. B., în pajişti xerofile la Negreni, Săveni, Caraiman, Hă
neşti, Mihălăşeni, pe valea Popoaia ; de asemenea şi în pădurea Sado
veni şi Pădureni ; Heracleum sphondylium L. ssp. eusphondylium Briq.
var. branca-ursina (Cr.) Thell., in .pădurea Suharău ; ssp. sibiricum (L.)
A. et G., var. eusibiricum Thell., la Suharău şi în pădurea Zahoren;i.
Flora din bazinul Haşeului deşi mai puţin variată în comparaţie
cu teritoriile vecine situate mai la sud, este totuşi bine reprezentată,
cuprinzind numeroase specii, majoritatea dintre acestea fiind răspîndite
prin pajişti şi în cuprinsul formaţiilor .forestiere. Cele mai multe specii
aparţin spermaJtdfitelor. Cit .priveşte pteriddfitele, ooes'tlea sînt reprezenta
te în regiune numai prin fam. E q u i s e t a c e a e şi P o l y p o d i a c e a e,
ultima familie cuprinzind un număr .redus de ferigi, care pe acest teri
toriu sînt răsDîndite numai in .pădurile din nordul bazinului Başeu.

SUPLIMENTS TO TH:E FLORA OF CORMOPHYTES OF THE BASEU
BASIN, BOTOŞANI DISTRICT. FIRST NOTE
S u m m a r 11

The paper is a contribution to the knowledge and spreadin.g of different
species of Conn ophytes in -the north part of Moldavia, especially an the territory
of the Başeu basin. With this corrtrlbution ·the area of these speci� is comple
ted wUh new localities.
There are mentioned 14 taxa of Pteridophyta and 368 taxa of Spermatophytes,
narnely of the Dicotyledoneae Class.
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CONTRIBUŢIE LA Fl.ORA DIN DEPRESIUNEA BOZOVICI
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I n această primă contribuţie care este rezultatul unor cercetări de
peste un deceniu, prezentăm o serie de taxoni şi taxoni infraspecifici .
Dintre taxonii cu o valoare fitogeografică sau taxonomică semnalăm :
Roripa x turczaninowi Czern. (austriaca x prolifera). Geranium san
guineum L. ,var. latipartitum Petunnikow şi Potentilla anserina L. var.
tttberosa Wolf.
Localităţile de unde au fost recoltate speciile amintite sint urmă
toarele : Şopotul Nou, Şopotul Vechi, Bănia, Girbovăţ, Eftimie Murgu,
Prilipeţi, Lăpuşnicul Mare, Moceriş şi Dalboşeţ.
Materialul documentar este depus în Herbarul Goga :D. I.
Ordinea sistematică a enumerării plantelor a fost coroborată după
Flora R.P.R. I-VI şi Flora Europaea I-II.

Aşezarea geograficd : Depresiunea Bozovici ln lungul existenţei sale a pri
mit şi alte denumiri ca Ţara Almăjului, Valea Almăjului, Depresiunea Bozovici
sau a Nerei, G r. P o s e a şi V. G î r b a c e a (1958) se găseşte situată !n sudul
Munţilor Banatului.
De la Est la Vest. depresiunea este L,conjurată de următoarele !nălţimi mal
importante ca : vîrful Prisaca 674 m, vîrful Popova 695 m, vîrful Blidaru 897 m,
Gorunul Trăznit 740 m, Tîlva Gabruţului 992 m şi Rudina Mare de 825 m.

In nord urmează abruptul Munţilor Semenioull\Ji care este dominat de înăl
f!.mi ce variază de la 500 la 600 m. La poalele abruptului, limita depresiunii urcă
de la 220 m în dreptul comunei Şopotul Nou, la 360 m alt. în drept1 1l satului
Moceriş, 400 m la Lăpuşnicul Mare şi Bozovici, şi 420 m în dreptul satului Pătaş.
In spre vest depresiunea Bozovici se închide la Şopotul Nou unde rlul Nera
după ultimul şi cel mai puternic meandru ce-l face ln depresiunea Bozovicl
coteşte brusc spre NV, creîndu-şi astfel printre rocile cristaline şi calcare un
frumos defileu - Cheile Nerei -, de unde se îndreaptă apoi în lungul său drum
de 18 km spre Snsca Română.

SprR ei;t depresiunea se îngustează foarte mult trecînd printr-un culoar ce
Iace legătura cu Depresiunea Mehadiei.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

146

I. D. GOGA
Astfel

această depresiune are fonna de elipsă, alungită

delimitată,

spre

NE-SV şi drenată longitudinal de rlul Nera.
Depresiunea

Văii

sa maximă fiind
de 12 km.

Almăjului

iare

aproximativ

intre comunele Bozovici şi

Aspectele actuale

ale reliefului

Depresiunii

lwigate evoluţii, care începe în miocen
unea

atunci

culoarul

mentarea bazinului,

Mehadia

care

cu

30 km. lungime, iar lăţimea

Eftimie Murgu
reprezintă

(Rudăria)

rezultatul

care este
unei

în.de

odată cu formarea bazinului marin care

bazinul

a avut loc în

Sicheviţa

de

la

toritonian-sarmaţian

Dunăre.

După

sedi

a uronat o perioadă

continentală în care s-a succedat citeva faze de modelare ale reliefului,

impuse

de oscilări şi de unele schimbări ale nivelului, şi de alte modificări ale climatului.
este

CondfţH climatice : TempeNltura anuală a aerului în Depresiunea Bozovici
în medie de 7°C jarna, 22°C prJrnăVl!lra, 19,7oC Vl!lra şi 19,9oC toamna.
Precjpitaţiile anuale sînt în medie de 50--60 mm, menţintndu-se mai ridi

cate în lunile mai şi iwiie.

Tot timpul anului vintul dominant are direcţia
ţine

:

provinciei

După A

în

l e s c u (1940), se încadrează
In

1.

N-NE.

B o r z a (1957) . Depresiunea Bozovici apar
floristice oentrial europ eană est carpatică, i ar după T r. S ă v u

Istoricul cercetlirilor

Banat,

după

provincie dacică.

indicaţiile

floristice

date

de

către

călătorii

italieni,

vene

F. G r l s e l in I (1774-1777), care a fost şi primul cereetătar al florei Ba
natului, D. S e s t i n l (1779-1780), L. S p a l a n z a n i (1786), profesor din Pavia
şi F. C a r o n i (1800), tncepe explorarea temeinică a Banatului, ea fiind făcută
de botanistul P. K i t a i b e 1 (1803-1812). El a fost primul botanist care ln cursul
anilor 1792, 1800, 1805 şi 1810 studiază fiara Banatului
J. H e u f f e 1 (1858), medic primar al oraşului Lugoj, a publicat cea mai
ţianul

completă floră bănăţeană, el

a

cercetat şi Muntele Semenic.

A. R o c h e 1 (1820, 1839), ln vara anului 1815 în decursul a şase luni studiază

temeinic Banatul

ln

special

flora din părţile Mehadiei
:

şi

o

pal"te

din

judeţul

Colletfo plantarum bana·
ticum c.rlc.atarum, iar după 3 ani cea ma l valoroasă lucrare a sa (1828).
Caraş-Severin publidnd cu această ociazie lucrarea sa

Au mai făcut cercetări floristice şi alţi botanişti ca

mai publică şi

o lucrare (1884),

în care

face

: V. B o r b ă s (1873) , care

enumerarea

plantelor din

judeţul

L. T o k e s (1905), în flora publicată citează plante numai din împrejuri
mile Timişoarei şi P. W i e r z b i c k i (1842), ca:re în cursul anului 1820 vine la

Timiş.

Oravtiţa.

Ai�i

la

Oraviţa

îşi continuă studiile botanice

colecttn d

plant.e

pentru

studii şi ierbar. Plantele colectate fiind desenate şi trimise ca colecţie la Paris,
Budapesta şi alt.e oraşe. Cit a stat tn Oraviţa a publicat lucrările : „Despre ve
getaţia din sudul Oraviţei" şi

„Prezentarea fanerogamelor găsit.e orescînd sălbatir

în Banat."

Alt cercetător al fiarei din Banat a fost şi medicul I. P a n I!! l I!!, care a venit

la Rusca Montani unde a stat tianp de doi ani cutreierind Banatul, astfel ajun
glnd la Haţeg, Mehadia, Ciclova, Cazane şi Vlrşet.

In

afară de aceştia Banatul a mai fost cercetat şi de alţi botanişti printre

B o ir z a (1943, 1946) ; A l. B u i a (1942) ; G h. B u j o r e a n u
(1942) ; N. B o ş c a i u (1971), dar dintre aceştia numai A 1. B o r z a, I. J. H e u f f el şi

care remarcăm pe A 1.
P. W i e r z b i c k i

au

atim în oel'Cetările lor limita vestică a depresiunii (Muntele
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Semenic) ; I. C i o b a n u (1948), cercetează masivul Semenic sub aspect polenanalitic ;
M. P e i a şi

I. C i o r t u z (1960) , publică o notiţă floristică swnară

cu

cîtcva

plante de pe v.îrlu l Svinecea Mare (Rudiria) ; L. F e k e t e şi T. B 1 11 t t n y (1914)
studiază vegetaţia forestieră din masivul munţilor Ţarcu, Godeanu şi , Cemei.
R. Z i t t i şi I. P e s t r i ţ u (1963), ln lucrarea lor s-a ocupat cu studiul pu
nerii în valoare a florei medicinale spontane din
un număr de 66 specii.

Depresiunea Bozovici,

Sub raport etnobotanic I. D. G o g a (1968), publică

l\JR

citind

număr de 56 numiri

populare de plante culese din această depresiune indicînd şi întrebuinţarea lor.

Studii complete de floristică sau de vegetaţie plnă în prezent din depresiune

nu au fost făcute de nimeni, aceasta arată sărăcia în studii botanice a acestei
depresiuni explicată şi de condiţiile deosebit de grele în trecut din cauza comu
nicaţiilor.

PrERIDOPHYTA
Equisetum hyemale L. f. hyemale (
f. genuinum A. Br.) ; Bozovici
la Poneasca şi ,pe Valea Lighidiei.
E. arvense L. ; Gîrbovăţ pe Dealul Anghel în culturi .
E. telmateia Ehrh. var. telmateia (= var. typicum W. Wirtg.) f.
telmateia (
f. genuinum F. Wirtg.} ; Bozovici la HotaT şi Ogaşul Slă
tinicului.
Ophioglossum vulgatum L. ; Gîrbovăţ la Porcăreţi în fî naţe mon
tane.
Asplenium trichomanes L. f. robustior (Grec.) G. Grinţ. ; Bozovici
pe Ogaşu Babiţu.
A. septentrionale (L.} Hofm. ; Gîrbovăţ la Botul Străniacului şi Bo
zovici la Costol şi Valea Minişului pe stincării.
Cystopteris fragilis (L.} Bernh. ; Bozovici in Cheile Miniş.
- ssp. fragilis (
s51p. genuina Bernoulli) ; Bozovici ; - f. cynapii
folia (Hoffm.) Koch. ; Bozovici Podijelul Mic.
=

=

=

SPERMATOPHYTA
Quercus frainetto Ten. f. platyphyllos Georg. et Mor. ; Bozovici pe
Cracul Ţiganului.
- f. lobulata (H al.) Schwz. ; Bozovi ci .
Asarum europaeum L . ; Bozovici Dealul Băclan î n tiu'făirişuri.
Polygonum amphybium L. ; Bozovici în zăvoi marginea rîului Nera.
Rumex pulcher L. ; Bozovici la Pojaru în fin eţe .
Polycnemum arvense L. f. inundatum (Schrank.) Beck. ; Bozovici.
Chenopodium polyspermum L. f. polyspermum (
f. typicum Beck.}
Bozovici pe Dealul Voicovacea ; - f. rohleno.e (Murray} Proclan ; Bo
z ovici .
Atriplex patula L. ; Bozovici prin culturi ; - var. uncinata Săv. et
Rayss . ; Bozovici.
Amarantus hybridum L. f. pseudoretroflexus Thell. ; Bozovici.
=
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A. retroflexus L. f. pusillus Opiz. ; Bozovici ; - f. crispulus Nyar. ;
Bozovici prin curţi ; - var. delile·i (Richt. et Lor.) Thell. ; Bozovici în
culturi.
A. albus L. ; Bozovici pe malul riului Miniş.
Montia fontana L. (
M. verna Neck.) ; Bozovici în Poiana Mîrcu
şi pe Dealul Bîrnecea.
Arenaria serpyllifolia L. var. serpyllifolia [= f. scabra (FenzL) Pro
dan]. ; Bozovki la Popovacea ; - f. viscida (Lois.) P:rodan ; Bozovici pe
Dealul Ci.r.st.
Moehringia muscosa L. f. muscosa (
f. typica Beck.) ; Bozovici
pe Cununa Gosnei.
Minuartia verna (L.) Hiern. ; Bozovici în Cheile Miniş la Cascada
Coronini ; - var. ramossisima (Willd.) A. et G. ; Bozovici la Costol pe
stincării este singurul loc din depresiune unde a fost găsită.
Holosteum umbellatum L. f. subglabrum Nyar. şi f.
heuffelii
(Wierzb.) Rchb. ; Şopotul Vechi .
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel ; Bozovici în Cheile Mini.ş.
C. bracypetalum Pers. cu f. tauricum (Spr.) Prodan ; Bozovici pe
Dealuri:le Băolan şi Voicovacea.
C. dubium (Bast.) O. Schwarz. ;
Bozovici şi Lăpuşnicul Mare în
locuri sărăturoase.
Moenchia mantica (L.) Bartl. : Bozovici Dealul Voicovaoea multă
Scleranthus annuus L. var. hibernus Rchb. ; Prilipeţi în zăvoi.
Herniaria glabra L., Şopotul Vechi .pe Valea Şopotului ; Dalboşeţ la
Birz ; Bozovici prundişUl riU'lrui Nera.
Spergula arvensis L. var. arvensis [
var. vul.garis (Boenningh.)
Mert. et Koch] ; Bozovici.
Silene nutans L. ; Bozovici pe Dealul Voicovacea şi Cracul Pietros.
S. viridiflora L. ; Şopotul Nou în Cheile Nerei.
S. flavescens W. et K. ; Lăpuşnicul Mare pe Valea Lăpuşnicului
pe stînci, Moceriş pe Valea Moceriş la cariera de stuf calcaros.
Notă : Specie rară citată din ţară (Flora R.P.R. II, 1 953) nwnai de
la B. Herculane, jud. Hunedoara şi Argeş. Taxon descoperit cu ocazia
unor cercetări botanice efectuate împreună cu prof. P a v e 1 P e i a în
vara anului 1973.
S. heuffelii So6 [
Melandriurn nemorale (Heurffel) A. Br.] ; Şopotul Nou în pădure la Lacul Dracului, Bozovici la Cununa Gosnei.
S. dichotoma Ehrh. ; Bozovici pe Dealul Băclan în 1 fineţe, rară .
S. gallica L. ; Bozovici prundişul rîului Nera.
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball. et Heywood (
Tunica sa
xifraga) ; L. Bozovici Dealul Cirst .şi Gîrbovăţ pe Dealul Viilor.
Dianthus petreus W. et K. ssp. petraeus ; Bozovici pe Cununa Gos
nei şi în Cheile Miniş pe calcar.
D. armeria L. ; Şopotul Vechi pe Dealul Viilor ; Bozovici pe Dealul
Voioovacea ; - f. grandilimbis Zapal. ; Bozovici pe Ogaşul Grecului.
D. giganteus D'Urv. ssp. banaticus (Heuffel) Tutin ; Bozovici în
Cheile Miniş şi Poiana Mîrcu.
=
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D. pontederae Kerner ssp. giganteiformis (Borbas) So6 ; Bozovicl
Ogaşul Grecului şi Dealul Voicovacea.
Helleborus odorus W. et K. ; B ozovici la Poiana Gosnei ;
var.
odorus (
ssp. euodorus Hay.) f. latifolius Beck. ; Bozovici cu tipul.
H. purpurascens W. et K. ; Bozovici
Poiana Gosnei şi la Podul
Gaberi ; f. viridiflorus (Schur) A. Nyar. ; Bozovici pe Cununa Gosnei .
Actaea spicata L. ; Bozovici pe Valea Lighid iei, rară.
Aconitum anthora L. ; Bozovici la Cascada Coronini pe grohotiş.
Delphinium fissum W. et K. ; Bozovici în Poiana Opreştilor.
Anemone nemorosa L. f. micrantha Peterrn. ; Bozovici Dealul Băclan ; Ogaşul Slătinicului şi Ja Ţiglărie în pădure.
Clematis integrifolia L. f. integrifolia (
f. typica Beck.) ; Girbovăţ
la Cremeniţa.
Ranunculus auricomus L. ; Bozovici pe Ogaşul Babiţului, Valea Mi
niş şi la Ţiglărie.
R. x fallax (Wimrn. et Greb.) A. Nyar. var. incisifolia (Rchb.) A.
Nyar. ; Bozovici la Babiţu Mic şi Birnecea în pădure.
R. x alliariifolius (Rchb.) A. Nyar. var. subflabellatus (Schur.) A.
Nyar. ; Bozovici.
R. x auricomoides A. Nyar. et L. Alex. ; Girbovăţ pe Ogaşul Bali i
şi la Trăiloane, Bozovici la Bab1ţu Mic în pădure.
R. x ambiguus (Schur) A. Nyar. ; Bozovici în acelaşi loc.
R. x variifolius (Schur ) A. Nyar. ; Bozovici pe Ogaşu Babiţu Mic.
var. sibiricus (Hlehn.) A. Nyar. ; Bozovici la Babiţu Mic în pădure.
R. sceleratus L. f. minimus (DC.) A. Nyăr. ; Gîrbovăţ.
Thalictrum aquilegiifolium L. var. aquilegiifolium (
var. typi
cum) ; Bozovici la Cascada Coronini.
Th. lucidum L. var. stenophyllum (Wimm. et Grab.) A. Nyar. ; Bozovici Dealul Băclan, Giirbovăţ la Podul Cremeniţei în finaţe.
Papaver dubium L. ; Bozovici pe cîmp.
Corydalis bulbosa (L.) DC. ; Bozovici sub Cununa Gosnei la Bigăr.
C. solida (L.) Schwartz. ; Bozovici î n acelaşi loc ; - f. bica!:.lis
Waisb. şi f. subintegra (Casp.) A. Nyar. ; cu tipul.
Fumaria rostellata Knaf. ; Bozovici aproape de spital în culturi .
F. schleicheri Soyer-Willemont. ; Bozovici.
Erysimum comatum Panac. ; Eftimie Murgu pe Valea Rudăriei pe
stînci.
E. odoratum Ehrh. ; Bozovici la Poiana Gosnei şi Cheile Miniş ;
- f. denticulatum (Koch.) Jav. ; Bozovici pe Cununa Gosnei ; - f. um
brosum Jav. ; Bozovici la Cracul lui Cîrnea.
Hesperis tristis L. ; Bozovici la Cracul lui Şutilă .
Roripa x turczaninowi Czern. (austriaca x prolifera) (fig. 1) ; Bo
zovici, pe Dealul Băclan în fînaţe pe marginea drumului. Acest taJmn
hibrid pînă în prezent era considerat ca dubios pentru flora noastră,
Taxonul a fost citat de P r o d a n (1 939) dar fără n ici o localitate, B o .r
z a (1 947-1 949) o indică din Transilvania tot fără a menţiona vre-o
localitate. Flora R.P.R. ( 1 955) o citează de asemenea fără localitate.
=
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Noi reconfirmăm această specie rară în flora României. (Rev. E. C.
V i c o 1).
Cardamine glanduligera O. Schwarz.
Girbovăţ la Porcăreţi în
pădure.
C. amara L. cu ssp. et var. amara (
ssp. euamara Nyar. var.
typica Beck.) Bozovici în zăvoi.
Arabis hirsuta (L.) Scop. ; Bozovici pe Oga.şul Slătinicului.
A. nova Vall. f. nova (
f. typica Beck.) ; Bozovici pe Cununa
Gosnei.
Peltaria alliacea Jacq. ; Bozovici foarte rară în zăvoi la Muşcala.
Alyssum petraeum Ard. ; Bozovici în Cheile Miniş şi pe Cununa
Gosnei.
A. saxatilis L. ; Eftimie Murgu pe Valea Rudăriei pe stinci.
A. murale W. et K. ; Bozovici în Cheile Miniş pe stinci în margi
nea riului Miniş.
Draba lasiocarpa Roch. cu ssp. rocheliana (Stur.) Nyar. ; Bozovici
pe Cununa Gosnei.
Calepina irregularis (Asso) Thell. ; Bozovici în grădini.
Sempervivum zeleborii Schott. ; .Eftimie Murgu pe Valea Rudăriei.
S. marmoreum Griseb. ; Bozovici pe Cununa Gosnei, rară.
Sedum cepaea L. ; Bozovici Ogaşu Baibiţu şi Şopotul Vechi pe Va
lea Şopotului.
S. hispanicum L. ; Bozovici în Poiana Qpreştilor ; Cununa Gosnei
şi în Cheile Miniş ; Şopotul Vechi ipe Valea Şopotului. 1
Saxifraga tridactylites L. ; Bozovici pe Cumma Gosnei şi la Cas ..\
cada Coronini în Cheile Miniş pe stinci.
S. paniculata Miller. ; Bozovici în acelaşi loc ; - var. paniculata
( var. typica Engl. et Irmsch.) f. alpicola (Joru.) et Fourr. ; Bozovici
la Cascada Coronini.
Spiraea media F. Schmidt. ; Bozovici pe Cununa Gosnei •Pe stincă
rii de calcar, rară.
Rosa arvensis Hudson var. arvensis (
var. typica R. Keli.) ; Gir
bovăţ, la Porcăreţi ; - var. pilifolia (Bord.) R. Kell. ; Bazovici pe Dea
lul Voicovacea.
R. gallica L. ; Bozovici pe Cracul Ţiganului ; - var. haplodonta
(Borb.) Buia. ; Bozoviici pe Dea1lul Băclan ; - var. incarnata (Min.) R .
Kell. ; Bozovici.
R. tomentosa Sm. var. subglobosa (Sm.) Carion. ; Bozovici în Poiana
Opreştilor în pădure.
R. villosa L. ; Şopotul Nou taxon găsit pe Culmea LacUil Dracului
pe stincării c�caroase .foarte rar. Din Depresiunea Bozovici nu a mai
fost semnalat de nimeni.
Potentilla supina L. ; Bozovici foarte comună.
- var. egibbosa Wolf. şi f. elatior (Lehm.) Th. Wolf ; Bozovici.
P. recta L. var. fallacina (Blocki) A. et. G. ; Bozovici în pădure l a
Ogaşu Babiţu. - var. pilosa (Vili.) Lehm. f. oxyodonta (Borb.) Hormuz.
Şopotul Vechi.
=
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P. anserina L. var. tuberosa Wolf. (fig. 2) Bozovici pe Vralea Li
ghidiei în pădure pe nisi.purile pinului. Varietate nouă pentru flora
României.
P. pedata WiUd. ; Bozovlici.
P. thuringiaca Bernh. ; Bozovki pe Cracul ,Pietros ·în pădure. - var.
nestleriana (Tratt.) Sch. et KeH. ; Bozovici Ogaşu Babiţu pe coaste pie
troase şi pe Valea Minişu:lui ; - var. genuina Th. Wolf. ; Bozovici pe
Pojaru în tufişuri. ;
P. chrysanth.a Trev. ; BozoVlici pe Valea Lighidiei, Cununa Gosnei
şi Ogaşu Babiţu foarte răspîndit.
P. crantzii (Crantz.) B. Beck. et Frii.tsch. ; Bozovici pe Cununa Gosnei.
Cotoneaster nebredensis (Guss.) C. Koch. ; Bozovici pe stîncării cal
caroase la Cununa Gosnei.
Genista tinctoria L. ssp. elata (Mnch.) A. et G. ; Girbovăţ la Cre
meniţa, Şopotul Vechi şi Şopotul Nou.
Lambotropis rochelii (Wierzb.) (
Cytisus rochelii Wierzb.) ; Bozo
vici, Deailul Băolan, Şopotul Vechi şi .pe Deallul Viilor, Gîrbovăţ în fî
naţe pe Dealul Anighel.
Ononis hircina Jacq. ; Bozovici pe Ogaşul Grecului. - f. albiflora
(Schur) I. Grinţ., BozoV1ici, Dea:lul Băclan.
Medicago falcata L. var. viscosa Rchb. ; Bozovici ; - var. falcata
( var. typica Posp.) ; Bozovici pe Dealul Cîrst.
Trifolium hybrid.um L. var. fistulosa (Gilib.)
Hegi ; Bozovici pe
Dealul Voicovacea.
T. montanum L. ; Bozovici Dealul Voicovacea şi în pădurea Ba
biţu Mic.
T. strepens Cr. ; PriUpeţi 1pe Dealul Hernea şi Dealul Voioovacea
la Bozovici.
T. incarnatum L. ; Bozovici Dealul Voicovacea. ·în finaţe.
T. pallidum W. et K ; Bozovici Dealul Pojaru şi Ogaşul Grecului.
T. medium L. .var. banaticum Heuff. ; Bozovici.
T. ochroleucum Huds. ; Bozovici în pădure spre Gosna şi Ogaşul
Grecului, rar.
T. fragiferum L. ; Bozovici în ză·voi şi pe malul rîului Miniş.
T. resupinatum L. ; Bozovici pe lingă drum spre Poneasca.
Anthyllis vulneraria L. ; Bozovici pe Dea!lrul BăC'lan. - var. vul
neraria [ssp. kerneri (Sag.) Domin] ; în acelaşi loc.
Lotus corniculatus L. var. ciliatus Koch. Bozovici. - var. cornicu
latus (
var. vulgaris Koch.) ; Bozovici pe Dealul Voicovacea.
Robinia pseudacacia. L. var. pseudacacia (
var. vulgaris A. et
G.) - f. decaisneana ·Carr. ; Bozovici pe Ogaşul Slătinicului.
Coronilla varia L. f. aspera Uhrova ; Bozovici pe Dealul Băclan şi
Cirst.
Vicia villosa Roth. ; Bozovici la Popovacea.
V. dasycarpa Ten. ; Bozovici pe Dealul Voicovacea.
V. cracca L. var. linearis Peterm. ; Bozovici.
V. cassubica L. ; Bozovici pe Dealul Voicovacea.
=
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V. truncatula Fisch. ; Bozovici pe Ogaşul Babiţu în pădure. Taxon
rar după Flora R.P.R. (1 957) este citat din jud. Hunedoara şi de la Ca
zane jud. Mehedinţi.
V. grandiflora Scop. var. grandiflora (
var. scopoliana Koch.) : Bo
zovici pe malul rîului Nera, Gîrbovăţ la podul Merilor ; - var. sordida
(W. et. K. Gris.) ; Bozovici pe valea rîului Miniş.
V. lathyroides L. ; Gîrbovăţ la Piatra Albă ; - var. lathyroidcs
[
var. typica (A. et G.) Nyar.] ; Bozovici pe Cununa Gosnei şi pe Va
lea Lighidiei prin păşuni.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. ; Gîrbovăţ pe Ogaşul Balii, Bozovici
în Poiana Opreştilor ; - f. latifolium (Rouy) A. et G. ; Bozovici la Ho
tar ; - var. vernus [
var. genuinum Ducommun f. albiflora (Rchb.)
Wohlf.] Bozovici în .pădure în locurdle pietroase pe Ogaşul Babiţu, Gîr
bovăţ în pădure la PorcăTeţi. Acest infrataxon în Flora R-P.R. ( 1957)
nu este semnalat din flora ţării noastre.
L. venetus (Wilt) Wohlf ; Bozovici în pădurea Babiţu.
L. niger (L.) BeTnh. ; Bozovici pe Dealul Băclan, Cracul luii Maier
şi pădurea Babiţu Mic.
L. hallerstcinii Baumg. ; Boz�vici în pădure la Babiţu Mic, Podiie
lul Mic şi Cracul Pietros.
L. sylvestris L. ; Bozovici pe Ogaşul Slătinicului şi în zăvoi la Nera,
Şopotul Vechi pe Dealul Viilor. - var. oblonga Ser. ; Şopotul Vechi c i l
precedenta.
L. latifolius L. ; Gîrbovăţ pe Dealul Anghel.
L. aphaca L. var. aphaca (
var. typicus A. et G.) ; Gîrbovăţ şi
Bozovici - var. affinis (Guss.) Cas. Bozovici.
L. nissolia L. ; Bozovici pe Dealul Voicovacea şi pădurea Babiţu Mic.
Geranium phaeum L. ; Bozovici pe Valea Minişului în pădure.
G. collinum Stephan et Willd. ; Bozovici pe dealuri în fînaţe şi în
locurile virane.
G. pratense L. ; Girbovăţ în zăvoi prin fineţe şi la Bozovici aproape
de rîul Nera spre Prilipeţi.
G. sanguineum L. ; Bozovici pe Dealul Băclan în finaţe şi prin tu
ferişuri şi surpături pe Dealul Agriş, Gîrbovăţ .pe Dealul Anighel în
fineţe, Şopotul Vechi pe Dealul Viilor în fineţe uscate, coaste aride şi
pe Dealul Şopotului. - var. latipartitum Petunnikow (fig. 3). La 1 0 au
gust 1 957 am descoperit pe Dealul Viilor în mărăcini de Prunus spinosa
aproape de satul Şopotul Vechi în cîteva exemplare acest infraitaxon,
care avea frunzele neobiŞilll.li t de late. Inicercînd să determin variaţia
după Flora R.P.R. (1 958), nu am găsit remarcat acest caz. După H e g !
(1924) diagnoza acestei varietăţi este următoarea : segmentele frunzelor
mai late ca fa tip, asemănătoare cu a .frunzelor rozetelor. (Rev. E. C.
V i c o 1). Pe baza materialului existent în Herbarul Universităţii din
Cluj, cităm pentru această subunitate următoarele localităţi : Jud. Cluj,
în Pădurea Făget (legit. I. G y o r f f y, în 1 899), Valea Morii legit. A.
R i c h t e r, în 1 803), pe coarna Mîrgăului în Fînaţele Clujului (legit. E.
I. N y a r a d y, în 1 929) această coală de herbar este notată doar denu=
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mirea speciei, deşi, corespunde la f. latilobum Roch. Jud. Tulcea : Greci,
pe Valea Radului (legit. E. I. N y a r a d y, în 1 933), această coală este
singura care poartă şi denumirea de latilobum Roch.
In lucrarea lui A. R o c h e 1 ( 1839) la pag. 55 această plantă a,pare
scrisă aşa : „G. sanguineum c. latilobum herb"., lipsind .deci diagnoza.
Această subunitate nouă pentru flora noastră a fost găsită de noi în
citeva exemplare fiind foarte .rară.
f. parviflorum (Evers) Gams. Gîrbovăţ pe Dealul Anghel în finaţe
şi pe Dealul Agriş la Bozovici în fînaţe aride.
G. pyrenaicum Burm. f. ; Bozovici pe Valea Lighidiei şi în zăvoi la
Popov acea.
G. pusillum Burm. ; Bozovici în comună prin locurile virane şi cul
tivate.
G. rotundifolium L. ; Bozovici pe Cununa Gosnei stîncării calca
roase puternic însorite.
G. columbinum L. ; Bozovici pe Ogaşul Grecului pîrloage şi Cu
nuna Gosnei pe calcar.
G. lucidum L. ; Bozovici pe Cununa Gosnei în pădure prin locurile
umbroase şi umede ,pe stînci şi în Cheile Minişului.
G. dissectum Jusl. ; Gîrbovăţ .pe Dealul Anghel în mirişti, culturi.
G. robertianum L. ; Bozovici pe malul riului Miniş.
Erodium cicutarium (L.) L'Herit. ; Girbovăţ la Piatra Albă în pa
jişte. - var. arenarium Jord. ; Bozovici pe Pojaru în fînaţe.
Linum catharticum L. ; Gîrbovăţ pe Valea Mare în fînaţe, Bozovici
pe Dealul Voicovacea în fînaţe foarte multă. - f. diversifolium Uechtr. ;
Bozovici pe Dealul Voicovacea şi pe Ogaşul Slătinicului în fînaţe.
L. flavum L. ; Şopotul Vechi pe Dealul Viilor pe coaste aride în
tufărişuri şi prin surpături. - var. flavum ( = var. typicum Beck.) ;
Bozovici pe dealul Băclan în fineţe aride, Şopotul Vechi pe Dealul Vii
lor prin tufărişuri.

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA DEPRESS ION BOZOVICI
(DEPART. CARAŞ-SEVERIN)
R e su m e

Dans cette contribution l'auteur eu presentant un bref historique des re
ii fait l'enumeration des especes
ctudiees.
Des taxons d'une valeur fitogeografique ou taxonomique l'auteur cite : Ro
rippa :: turczaninowi Czern (austriaca x prolife ra), un element suspect dans la
flore qui est reconfirme ; Geranium sanguineum L. var. latipartitum Petunnikow
et Potentilla anserina L. var. tuberosa Wo!f. ce dernier taxon infra�pecifique
etant tout neuf pour !a flore de Rouman ie .
cherches botan :ques de la depression Boz.ovid,
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J-'ig. 1. Rorippa turczaninowi Czern. ( = austriaca

Fig. 2. Potentilla anserina

x

prolifera).

L. var. tuberosa Wolf.
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Fig. 3. Geranium sanguineum L. var.
latipartitum Pctunn,ikov.
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ROLUL MACROFITELOR ACVATICE lN PROCESUL DE
AUTOEPURARE A APELOR POLUATE
C. S. ANTONESCU

Protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane constituie uua
din cele mai importante probleme economico-sociale actuale. „Apa nu
cunoaşte graniţe, apa este o problemă umană". Cu cit într-o ţară can
titatea de precipitaţii este mai mică şi cu cit ele sint mai neregulat
distribuite fa cursul anului, c u atît vor trebui mai bine chibzuite acţi
unile statului pentru ca să se obţină şi să se dispună oricînd de rezerve
de apă pentru populaţie, agricultură şi industrie. Şi pentru că rezer
vele de apă subterană se micşorează continuu datorită drenajelor, dese
cărilor şi despăduririlor, se aipelează tot mai mult la apele de suprafaţă,
în general poluate în diverse grade. De aceea, spre a putea fi folosit�,
aceste _ape, sînt necesare operaţii corespunzătoare de epurare. La aces
tea, alaturi de procesele fizice şi chimice, un rol hotărîtor îl joacă şi cele
biologice, fără de care tehnica modernă a epurării e de neconceput.
Principiile de bază ale protecţiei apelor sînt astfel impuse de biologie.
Dacă factorii fizici şi chimici constituie condiţii preliminare pen
tru ca factorii biologici să poată acţiona eficace, apoi rolul hotărîtor
în autoepurarea apelor revine organismelor vii. Cu cit o apă e mai
b ogată în plante şi animale, cu atît puterea ei de autoepurare e mai
mare. Se ştie că un rîu .poluat într-un anwne punct al lui, se poate
„reface" treptat, fără intervenţia omului, dacă nu a intervenit o altă
acţiune ulterioară de poluare. Materiile putrescibile organice sint pri 
mele atacate d e n enumărate bacterii, care formează hrana obişnuită a
ciliatelor din acea apă, acestea fiind consumate de rotiferii şi microcrus
taceele cu care se hrănesc insectele acvatice (îndeosebi larvele lor) şi
peştii.
Pentru desfăşurarea normală a autoepurării n aturale, se cer împlinite trei condiţii fundamentale :
prezenţa a unor mari suprafeţe submerse : plante, pietroaie, bu
tuci, bolovani, pietriş mărunt, pe care organismele să se fixeze ;
suficient oxigen solvit în apa respectivă în tot cursul anului ;
un permanent aport de oxigen care să scalde continuu suprafaţa
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celulelor fiecărui organism în parte, asigurînd concomitent eva
cuarea rapidă a produselor lor metabolice.
De fapt, la cele mai moderne şi pretenţioase instalaţii de epurare
se caută să se imite natura. ri'oate dispozitivele actuale de epurare func
ţionează bine numai atunci cind, la proiectarea şi construirea lor, sînt
respectate principiile fundamentale ale procesului de autoepurare.
Procedeele microbiologice de epurare reprezintă o contribuţie în
semnată a ştiinţelor biologice în domeniul gospodăririi apelor de supra
faţă, ape tot mai inrtens solicitate de marile aglomerări urbane, de in
dustrializarea crescindă şi de o agricultură intensivă ; toate aceste situ
aţii şi activităţi, prin apele lor „uzate" sau „reziduale", murdăresc sau
poluează pină la degradare - uneori totală - riurile şi lacurile re
ceptoare.
Sînt cunoscute, în general, raporturile reciproce dintre mediul ac
vatic şi macrofitele proprii acestui mediu, plante de apă sau numai de
mlaştină.
Sînt ani de cind cercetările metodic or.ganizate ale D-nei Dr. K.
S e i d e l, conducătoarea Staţiunii Limnologice de la Krefeld-Hiilseberg
(R. F. Germania) au dovedit că unele plante superioare sînt capabile
să reţină şi să încorporeze anumite substanţe, plantele jucînd rolul unor
adevărate filtre chimice. FacUJltatea aceasta nu .S-'ar limifa numai la
reţinerea unei categorii de ioni anorganici din apă ci şi a multor com
binaţii chimice, fapt ce conferă respectivelor plante un deosebit interes
ştiinţific şi practic. După repetate cercetări şi e:xiperimente, K a t h e
S e i d e l a atras atenţia asupra macrofitei acvatice Scirpus lacustris
(pipirigul), care are însuşirea de a reţine fenoli şi alte materii aroma
tice din apă. De la început, afirmaţia aceasta a stirnit multe controverse.
Din totdeauna ştim că plantele verzi sint organisme autotrofe, hrănin
du-se cu substanţe minerale. Dar cam de 15 ani încoace au apărut multe
lucrăni care dovedesc cert iuarea şi metabolizarea şi a substanţelor orga
nice de către plantele superioare. Atare cercetări s-au făcut însă mai
mult cu plante de uscat, experimentindu-se cu substanţe netoxice şi în
cantităţi infime. K. S e i d e l a experimentat cu soluţii de 500 mg/I fenol
dovedind nu numai remarcabila rezistenţă a plantelor dar şi eliminarea
totală a fenolului din apă. Această .performanţă ecochimică a unei ma
crofite, era aproape de necrezut. Unii au atribuit faptul microflorei pre
zente în spaţiul radicular al plantei, cunoscută fiind c.a.pacitatea unor
microorganisme (Micrococcus, Pseudomonas) de a elimina şi metaboliza
compuşi fenolici.
Urmărirea procesului de incorporare şi metabolizare a fenolului s-a
făcut de către un colectiv de ceroetători de la Universitatea din Gottin
gen, sub conducerea prof. K i c k u t h, care, studiind capacităţile eco
chimice ale macrofit�lor, au lucrat şi pe Scirpus. S-a .putut urmări ast
fel întreaga biochimie a procesului, în toate amănuntele lui, pînă la
evaluarea cantităţii de substanţă incorporată. După o perioadă de adaP
tare, în 24 ore planta ia circa 4 mg/l fenol de fiecare 50 gr. greutate
corporală şi transformă cam 800/0 din acest fenol în C02.
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Evident că asemenea rezultate au sugerat idei şi .perspective noi
pentru folosirea culturilor de Scirpu.s Sn acţiunea de epurare a apelor.
K a t h e S e i d e l şi� aplicat cu succes metoda în St. Unite, obţinind
rezultate spectaculoase în curăţirea apelor uzate de la fabrici de co
loranţi, în timp ce „şcoala de la Gottingen" a continuat cercetări şi ex
perimente sever urmărite pe teren, concomitent cu altele asupra feno
menului de excreţie, fenomen care - în mod _analog - leagă 0I1ganismul
vegetal de mediul lui fizic şi biologic. Prin acest proces, o sumă de
produse sintetizate de plante sînt cedate mediului înconjurător, putînd
exercita influenţe variate asupra acestuia.
La plantele de uscat, cunoscut este aşa numitul „efect al rhizo
sferei", de fapt o modificare a solului, produsă de microflora din veci
nătatea imediată a rădăcinilor mattofitelor. De aceea, exudatele radi
culare ale .plantelor trebuie privite drept un însemnat factor ecochimic.
Spectrul acestor exudate este strict specific. Dintre grupele de substanţe
excretate de rădăcini, .bine cercetaţi sînt 28 aminoacizi ; aceştia sint în
soţiţi de regulă de acizi origanici, în cantităţi înzecite, importanţi în mo
bilizarea substanţelor nutrmve. Multe conţin fitoncide, care sînt elimi
nate prin rădăcini şi muguri în mediul înconjurător, exercitînd influ
enţe corespunzătoare.
Ceva analog se cunoaşte şi la plantele acvatice superioare şi anu
me, i nfluenţa distrugătoare asupra bacteriilor, mai ales Escherichia coli.
Dar cele constatate la Scirpus, fiind de-a dreptul surprinzătoare sub ra
port cantitativ, s-au început cercetări atente asupra proceselor bacteri
ene acvatice, îndeosebi la cele legate de procesele de excreţie ..
S-a dovedit că efectele microbicide în spaţiul radicular al lui Scir
pus lacustris nu se datoresc unor antagonisme microbiene şi nici unei
modificări �n aprovizionarea cu oxigen, fiind atribuite şi unei compo
nente materiale a celulei de Scirpus. Se învederează astfel încă o dată
importanţa economică a fenomenului excretor. Pe lingă acţiunea de fri
nare asupra bacteriilor din apele naturale, Scirpus lacustris exercită ceva
analog şi asupra unor germeni patogeni, de .pildă culturile de bacili
paratifici.
In ultimii ani, două lucrări de doctorat de la Gottingen s-au ocu
pat îndeosebi de rolul plantelor acvatice superioare in procesul de auto
epurare al apelor. K a i t z i s (1970) a dovedit prezenţa unor efecte mi
crobicide în spaţiul radicular de la Scirpus, efecte bazate pe excreţia
unor substanţe relativ simple, şi care au putut fi extrase din rizomul
plantei. Activitatea maximă e atribuită unor combinaţii organice acide,
acţiunea datorindu-se colaborării mai multor substanţe. Prin cromato
grafie au putut fi izolaţi 9 cor,pi fenolici, incluzind acizi carbo-fenolici
şi aldehide fenolice.
Prof. Kickuth a dovedit experimental că plantele superioare iau anu
mite substanţe organice toxice, pe care ulterior le transformă. La Scir
pus S-'au putut urmări procese de reţinere şi transformare a indolului,
fenolului şi acidului salicilic. O descărcare de toxine a substratului a
putut fi însă stabilită numai în staţiile terestre, nu şi în cele acvatice.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

160

C. S. ANTONESCU

La acestea din urmă, probabil că acţiunea este ceva mai slabă, datorită
evapo-transpiraţiei şi mişcării (curgerii) apei, rezultînd astfel conceni.
trări locale de substanţe nocive. Tocmai de aceea s....au făcut în acest
domeniu foarte multe cerretări, începînd cu cele ale D-nei K. S e i d e l
(1 963, 65, 67), care a urmărit - pentru prima dată - influenţa lui
Scirpus asupra apelor cu fenoli. S-au obţinut atunci rezultate remarca
bile şi spectaculoase dar nu s-a putut lămuri dacă ele se datoresc nu
mai .plantei sau mai mult microflorei ·însoţitoare.
In acelaşi domeniu a lucrat în ultimii ani, tot la Gottingen, T h.
T i t t i z e r 1 973. E l a considerat de la început că, oriunde, în orice sta
ţiune, planta superioară acţionează împreună şi concomitent cu microor
ganismele însoţitoare. A lucrat cu 24 specii de plante acvatice şi de
mlaştină, ex.puse in bazinaşe uniforme şi umplute cu ape poluate prin
addul p-toluolsulfonic, produs inttermediar de sinteză, prezent totdeauna
în apele uzate din industria coloranţilor şi cea a medicamentelor ; are
proprietăţi chimice apropiate de ale detergenţilor.
Au fost urmărite metodic trei probleme complexe :
- gradul în care fiecare din cele 24 specii suportă .variatele concentraţii experimentale ale acidului folosit ;
- mecanismul de luare a substanţei respective :
-- procesul de metabolizare a acesteia.
Toate experimentele şi cercetările urmărite de autorii sus citaţi con
firmă următoarele fapte :
- macrofitele .pot să absoarbă, să depoziteze şi să degradeze can
tităţi mari de substanţe organice, cu singura condiţie : concen
trarea acestor substanţe să nu atingă limitele toxicităţii ;
relativ la substanţele anorganice (de pildă metalele grele şi să
rurile lor), plantele au posibilitatea să inactiveze toxicitatea aces
tora prin formarea de complecşi organo-metalici.
S ubstanţele
astfel in<aotivate sînt depozitate în ţesuturile vegetale ;
macrofitele elimină, prin sistemul lor radicular, anumite subs
tanţe care fac .posibilă popularea rizosferei cu anumite grupe de
bacterii ce intervin de asemenea în procesul de degradare a subs
tanţeloc organice. Intensitatea degradării, cauzată de bacterii,
poate depăşi de cîteva ori pe cea determinată de respectiva ma
crofită acvatică.

Prezentul articol mi-a fost sugerat de următoarea informaţie apă
rută nu de mult în presa ,noastră :
„Calităţi pînă acum necunoscute sînt atribuite de biologi plantel or
mari de apă (stuf, papură, pipirig, rogoz) familiare peisajului Deltei,
bălţilor şi mlaştinilor. Specialişti ai Institutului de Ştiinţe Biologice din
Bucureşti au demonstrat că ele pot fi folosite la recuperarea apelor rP
ziduale din zona marilor combinate chimice. Apele încărcate cu ierbicidP
şi insecticide, trecînd printr-o perdea de stuf sau papură, sînt depoluhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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ate, factorii poluanţi fiind reţinuti de plante şi transformaţi apoi în
substanţe nevătămătoare. Procedeul a fost aplicat la Uzinele Petrochi
mice". Evident, nu poate fi vorba de „recuperarea" apelor reziduale el
de autoepurarea unui Iiu poluat prin anumite ape reziduale.

LE ROLE DE MACROPHYTES AQUATIQUES EN PROCES.SUS
D'AUTO-EPURATION DES EAUX POLLUEES
R e 1ume

L"auteur presente Ies resultats obtenus par l'utilisation des plantes aquatiques
superieures en processus d"au'bo-epurat!on des eaux. Les M�rophytes peuvent
absorber, deposer et degrader ,; Ies substances organiques qui n'atteignent
pas 1a li.mite de -toxicite ; les plantes ont la pa9Sli.bilite d'annuler la toxicite des
substances anorganiques par la fiormation des combinaisons organo"'ffietaHiques ;
Ies substances inactivees sont deposees dans les tissus vegetaux ; les Macrophytes
eliminent, par le sisteme radiculaire, des substances qui font possible la colonisation,
dans cette zone, des bacteries qui intervient aussi en processus de degradation
des substances organiques.
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NOI CONTRIBUŢII LA STUDIUL FLOREI ŞI VEGETAŢIEI
DIN BAZINUL TAZLAULUI.
N. BARABAŞ

Incepind din anul 1 969 cercetările asupra florei şi vegetaţiei din
bazinul Tazlăului, ne-am propus să realizăm un studiu botanic cit mai
complex şi într-o perspectivă de o cit mai largă utilitate practică. Date
asupra reliefului ,geologiei, climei şi solurilor au fost publicate .în lu
crarea noastră anterioară (2).
Referindu-ne la modul de folosire a terenului din bazinul Tazlăului.
putem arăta că este re?.ultatul împletirii condiţiilor de relief şi pedocli
matice cu cele ale evoluţiei social-economice şi se prezintă astfel :
Modul de utilizare
- arabil
- păşuni nat.urale
- f!neţe naturale

Suprafaţa
ln ha.

•/1 din totalul
suprafeţei

- livezi

25.886
16.511
9.179
1.128
1.287

22,5
14,4
7,9
0,9
1.1

Total teren agricol

53.991

46.8

-

53.427
715
2.591
4.598

46,4
0,8
2,3
3,9

1 15.322

100.0

- vii

păduri, zăvoaie, tufişwi
ape curgătoare
terenuri neproductive
drumuri şi căi ferate
Total teren

(date luate de la organele comunale)

Di n analiza arealogică atit a întregii flore ia bazinului Tazlău cit
şi din analiza elementelor fitogeografice a tuturor asociaţiilor şi for
maţiilor vegetale rezultă unnătoarele :
- majoritatea covirşitoare a biofondului floristic al bazinului Taz
lău este constituită din specii nordice (Ea : 34,8 + E : 1 3,0 + Cp : 9,4
+ Ec : 8,0
65,20/o), ca o consecinţă atit a poziţiei geografice a bazi=
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nului, dar mai ales datorită numărului mare de specii terţiare relicte
dintre care nici una nu are în bazinul Tazlăului limita sudică a area
lului, ceea ce denotă larga lor expansiune şi amplitudine ecologică. Pro
centajul majoritar al speciilor nordice ne arată că relictele nord-euro
pene au avut un rol mult mai important în constituirea actualei flore
decît speciile sud-europene migrate aici în postglaciar. Această trăsătură
este cel mai bine recognoscibilă .în flora forestieră ;
- teritoriul bazinului Tazlău care reprezintă doar 0,40/o din supra
faţa ţării cuprinde o floră cormofită totalizînd procentual 33,80/o din
flora cormofită a României. Ceea ce denotă că număru'! de specii depinde
foarte puţin de suprafaţa totală a teritoriului, dar în mai mare măsură
de latitudinea şi de natura landşaftică ; de exemplu comparind flora
bazinului Tazlău cu flora Muntelui Ceahlău care are o suprafaţă de
numai 1 50 km2 (0,07 O/o din teritoriul ţării) dar cuprinde 33 O/o din
flora ţării, constatăm că flora bazinului Tazlău cuprinde acelaşi procent
de specii ;
- caracterul nordic al florei este subliniat şi de procentul în spe
cii sudice (M : 7,0 + Bd : 3,3
1 0,30/o) mult superior f.aţă ide media în
flora ţării (17,00/o), ceea ce se explică atît prin protEtatia geografică a ba
zinului Tazlău (46° latitudine noi;-dică) cit şi prin altitudinea medie
350 - 400 m ;
- specii'.le estice (P : 2,9 + Mp : 3,0 + C : 6,3
1 2,70/o) constituie
un procent mai mare decît cele sudice.
Aceste rezultate ale analizei arealogice ne arată că flora bazinului
Tazlău aparţine regiunii floristice eurosiberiană şi provinciei central
europeană est-carpatică, caracter atestat .prin aceea că marea majoritate
a speciilor componente sînt de origine eurasiatică, europeană şi circum
boreală, dar cu o nuanţă est-carpatică imprimată de prezenţa unor en
demisme dacice, carpatice sau carpato-bafoanice frecvente mai a::les în
Carpaţii Orientali : Aconitum moldavicum, A. toxicum, Chrysanthemum
rotundifolium, Cardamine glanduligera, Campanula rotundifolia, Pulmo
naria rubra, Melampyrum bihariense, M. saxosum, Cytisus heufelii,
Symphytum cordatum, Helleborus purpurascens, Hepatica transsilvn
nica, Primula leucophylla, Hieracium transsilvanicum.
După A I. B o r z a (8), C. G e o r g e s c u şi N. D o n i ţ ă (22) bazinul
Tazlăului aparţine circumscripţiei Flişului Moldo-Transilvan al munţi
lor Tazlău-Tarcău-Nemira. Această circumscriere este justificată şi de
faptul că unele specii carpato-orientale se găsesc şi în împrejurimile
bazinului Tazlău din catena acestor munţi. Dintre acestea menţionăm :
Saxifraga cymbalaria, Primula farinosa, Stellaria longifolia, Chimap
hila umbellata, Galium rotundifolium, Trifolium lupinaster, Dracocepha
lum ruyschiana ş. a.
Flora dealului Perchiu din bazinul Tazlăului, prin prezenţa unor
specii sudice sau sud-estice, întilnite în pajiştile mezo-xerofile şi în şlea
urile de silvostepă, pledează pentru încadrarea acestui masiv, din ex
tremitatea sudică a bazinului, în provincia floristică balcano-moesiacă,
ca o iradiaţie a circumscripţiei Moldovei de sud din sudul Colinelor Tu=

=
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tovei. Astfel de specii balcano-moesiace sînt : Quercus pedunculiflora,
Q. pubescens, Thymus balcanus, Scleranthus uncinatus, Potentilla to
massiniana, Asperula arvensis, Astragalus monspessulanus, Cotinus cog
gygria, Dictamnus al bus, Alyssum linifolium, Verbascum speciosum. As
perula tenella.
Procentul speciilor adventive (2,70/o} .şi cosmopolite (7, 1 0/o) aproape
dublu decît media pe ţară (5,00/0 ) se datoreşte prezenţei a numeroase
buruieni dat fiind faptul că 46,80/o din totalul teritoriului .reprezintă
teren cultivat la care se adaugă 60;0 terenuri necultivate, construcţii,
drumuri, etc. iDintre acestea menţionăm : Thladiantha dubia. Amaran
thus crispus, A. lividus, A. hybridus, Chenopodium vulvaria, Kochia
scoparia, Rapistrum perenne, Oxalis corniculata, Glaucium cornicula
tum ş. a.
In concluzie analizînd elementele floristice, pe formaţii fitoceno
tice, se evidenţiază următoarele aspecte semnificative : - speciile eu
rasiatice sint aiproape egal distribuite în toate fonnaţii'le deoarece cons
tituie fondul .relictar comun al întregii vegetaţii [n ansamblu ;
- speciile europene şi central-europene predomină net atît în pă
duri şi zăvoaie cit şi în paji.ştile naturale ca efect al expansiunii lor
foarte de timpuriu în aceste formaţi i ;
- speciile cil•cumpolare .,c;int predominante î n bălţi .şi mlaştini ceea
ce subliniază marea lor vechime relictară ;
- speciile cosmopolite predomină în bălţi şi mlaştini datorită largii
lor amplitudini ecologice şi în egală măsură marii vechimi florogenetice ;
- endemismele s-au conservat numai în păduri ;
- speciile adventive predomină net în buruienăriile antropofile şi
este evident că sînt cele mai recente.
Din analiza bioformelor rezultă că 9,6 O/o din specii sînt lemnoase,
iar restul de 90,4 O/o sint specii ier:boase dintre care cele mai multe (G
+ Hel + H
61 ,70/0} sint ,perene. Un procent foarte mic (2,20/o) sint
subarbuştii (chamaefite). Aproape o pătrime (24,40/o) sint terofite, deci
plante anuale. Comparînd componenţa bioformelor în diferite formati
uni fitocenotice se constată următoarele concluzii :
- terofitele şi tera-hemicriptofitele (anuale şi bianuale) predomină
în buruienării ;
- hemicripto.foitele predomină, cu procente aproape egale atit în
flora pădurilor şi zăvoaielor cit şi a pajiştilor, atestînd stabilitatea şi
vechimea acestor formaţii ;
- geofitele sînt adaptate mai ales la biotopul de pădure şi mai
puţin la cel de pajişti ;
- hidrohelofitele, evident, sînt caracteristice bălţilor şi mlaştinilor
după cum arborii sînt localizaţi exclusiv în păduri şi zăvoaie ;
- nanofanerofitele se găsesc în cel mai mare procent în zăvoai e
ceea c e le conferă acest.om o mare putere d e e:x:pansiune şi o rapidă
putere de copleşire a vegetaţiei ierboase din pajiştile de luncă.
=

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

166

N. BARABAŞ

Aceste constatări subliniază legitatea arătată de V. A 1 e c h i n (1)
că predominarea terofitelor este caracteristică
vegetaţiei stepice sau
zonei mediterane, spre deosebire de vegetaţia silvică a Europei central &
şi nordice, unde predomină ierboasele hemicriptofite şi geofite.
In cele 37 lucrări botanice referitoare la flora bazinului Tazlău (3,
4, 5, 6, 7 , 9, 1 0, 1 1, 1 2, 13, 1 7, 1 8, 1 9, 20, 2 1 , 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, 5 1 , 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 64) sînt citate
697 specii, dintre care 10 specii de ferigi, 3 specii de gimnosperme şi
684 specii de angiosperme.
Contribuţia noastră, rezultată în urma cercetării "florei bazinulu� Taz
lău intre anii 1 969-1977, constă în sporirea inventarulu'i floristic cu
436 specii dintre care 1 1 specii de ferigi şi 425 specii de angiosperme.
Majoritatea acestor specii noi pentru flora bazinului Tazlău au fost pu
blicate în 15 lucrări (2, 14, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1 , 42, 43, 44).
Considerăm ca dubioasă prezenţa pe teritoriul bazinului Tazlău e
următoarelor specii :
- Armoracia macrocarpa (W. et K.) Baumg. este citată în Flora
R.S.R. vol. III, de la M-rea Tărîţa-Moineşti ; prezenţa acestei specii în
Moldova nu a mai ,fost confirmată în ultimul secol.
- Bromus racemosus L. menţionată de C. Bîrjoveanu în 1 972
(5) de la Moineşti (Dl. Măgura) ; probabil a fost confundată cu B.
commutatus ;
- Carex curvula All. este citată de C. P a p .p şi C. B î r c ă de pe
Culmea Berzunţi (51) ; considerăm că nu poate creşte la altitudinea
Culmii Berzunţi ;
- Galium constrictum Chaub. este citat în aceeaşi lucrare tot de
pe Culmea Berzunţi (51) ; este specie mediteraneană cunoscută numai
din Banat, uşor confundabillă cu G. palustre ;
- Galium pumilum Murr. de asemeni citat de .pe Culmea Berzunţi
(51) este o specie foarte rară (numai în Transilvania) confundată cu
G. anisophyllum care de asemeni lipseşte din bazinul Tazlăului ;
- Gentiana phlogifolia Sch. et Ky. ca şi .precedentele este menţio
nată (51) ; este o plantă alpină, calcifilă care nu poate creşte pe rocile
silicioase şi la altitudinea Culmii Berzunţi ; confundată probabil cu for·
me pitice de G. cruciata care există în bazinul Tazlăului ;
- Rubus bifrons Vest. menţionat de .pe Culmea Berzunţi (5 1) este
o specie foarte rară, prezentă numai în vestul ţării, uşor confundabilă
cu a[te specii de .Rubus.
VEGETAŢIA BAZINULUI TAZLAU

Consideraţii asupra zonării şi etajării vegetaţiei
După natura învelişului vegetal cit şi după tipurile genetice de so
luri, teritoriul bazinului Tazlău aparţine zonei forestiere, cu excepţia
dealului Perchiu, unde atît vegetaţia cit şi solur�le predominante
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(rendzine şi pseudorendzine) atestă prezenţa unei insule de silvostepă
remarcată încă din 1 924 de P. E n c u 1 e s c u (20). Etajarea vegetaţiei
forestiere este destul de tranşantă în timp ce zona pajiştilor naturale
este mai puţin evidentă datorită faptului că cea mai mare parte din
terenurile apte pentru paj işti au fost preluate în cultură.
Etajul coniferelor se întinde sub formă de enclave pe ambii ver
sanţi ai Tazlăului Sărat pină în dreptul localităţii Zemeş. Tipul predo
minant de păduri din acest etaj este Piceetum carpaticum care acoperă
toate culmile de circa 1 000 m altitudine mai ales pe interfluviul drept
al Tazlăului Sărat (vf. Goşmanul 1304 m, Geamăna 1447 m, Rotundul
1 300 m, Stogul de Piatră 975 m).
Pajiştile zonale din etajul molidului sînt constituite din Agrosti
detum tenuis dar se '.intîlnesc şi în etajul următor.
Etajul fagului începe de la Tazlău, se continuă pe interfluviul din
dreapta Tazlăului pe linia Balcani-Cucuieţi, Solonţ-Poduri şi pe culmea
Berzunţi pînă la Bîrsăneşti. Asociaţia zonală cea mai tipică este Fa
getum carpaticum, dar datorită interferării acestui etaj cu cel al moli
dului sînt foarte frecvente aici Piceeto-Fagetum şi Abieto-Fagetum ; în
tre aceste tipuri de pădure nu se pot trasa limite nete.
Pajiştile din etajul făgetelor sînt formate din Arrhenatheretum ela
tioris şi sporadic din Agrostideto-Festucetum sulcatae care .pătrund şi
în subetajul carpenului.
Subetajul carpenului reprezintă o zonă de degradare a făgetelor
prin procesul de carpinizare în cea mai mare parte datorită unei ex
ploatări necorespunzătoare a făgetelor (cu extragere preferenţială de
fag). Această zonă este şi cea mai dens populată şi are cele mai întinse
terenuri cultivate, fiind in trecut şi teritoriul cu cea mai intensă ex
ploatare forestieră. TipurMe zonafo de .pădure alle acestui subetaj sint
Querco robori-Carpinetum şi Querco petraeae-Carpinetum, şleauri de
deal cu o compoziţie floristică destul de asemănătoare dar cu o largă
răspindire în acest domeniu. Atît în domeniul făgetelor cit şi în al
carpinetelor asociaţiile lemnoase intrazonale sînt constituite din Alnetum
glutinosae, Alnetum incanae şi mai sporadic Cariei brizoidi-Alnetum.
Datorită defrişărilor şi desţelenirilor intensive din ,perioa.cla: popu
lării acestei zone, cit şi extinderii cu predominanţă in zonă a terenuri
lor de cultură, pajiştile zonale ocupă aici suprafeţe foarte mici. Carac
teristice acestui subetaj sint : Festucetum pratensis şi Arrhenatheretum
elatioris, care sint mai ales fineţe, în timp ce păşunile din această zonă
sînt constituite îndeosebi din Trifolio-Lolietum.
Subetajul gorunului este în parte denaturat prin defrişările masive
din trecut şi interferat cu subetajul stejarului, aici slaib reprezentat.
Limita sudică a gorunetelor (care reprezintă şi limita sudică a carpine
telor) este marcată de cursul inferior al Tazlăului pe linia imaginară
Birsăneşti-Helegiu-Brătila. Majoritatea acestui teritoriu este cultivat.
Tipul caracteristic de şleau al acestui subetaj este Aceri-Quercetum
roboris. Tot în acest domeniu sint şi cele mai frecven1:e plantaţii de sal
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ziunilor provocate de defrişările excesive. Dintre tufişurile instalate pe
versanţi în urma defrişărilor, caracteristic este Hippophaetum rhamniodis.
Pajiştile din această zonă şi ele desţelenite an cea mai mare parte
pentru extinderea culturilor, sînt constituite din Festucetum sulcatae.
Silvostepa de pe dealul Perchiu este marcată de prezenţa şleaului
de silvostepă Cotino-Quercetum pubescentis şi a tufişurilor de Amygda
letum nanae precum şi de .pajiştile xerofile de tipul Stipetum capillatae,
Medicagini-Festucetum valesiacae, Andropogonetum ischaemi. Instalarea
acestei vegetaţii cu caracter de silvostepă a fost favorizată după cum
arată P. E n c u l e s c u (20) în primul rînd de natura substratului care
este în general rendzină. Pe de altă .parte prezenţa şleaului de silvo
stepă a fost favorizată şi de exploatarea neadecvată a vechilor păduri
de stejar şi gorun (tăieri rase, brăcuire şi păşunat). Din aceste consi
derente se poate admite că această insulă relictară de silvostepă în zonă
forestieră .reprezintă o veche encla'Vă a „antestepei" în domeniul ste
jăretelor cuaternare (sensu .P . E n c u l e s c u). Acea-stă staţiune relic
tară, datorită substratului calcaros ·a constituit un adevărat refugiu pen
tru speciile termofile ca : Quercus pubescens, Cotinus coggygria, Sta
phylea pinnata, Prunus fruticosa, P. tenella ş.a.
COMPLETARI LA RASP1NDIREA ASOCI·AŢI ILOR
VEGETALE DIN BAZINUL TAZLAULUI

Vegetaţia acvatică natantă :
- Lemnetum minoris Oberd. 54 ; valea pir. Cucuieţi Băhnăşenl 
Pirjol, balta Sub Mal-Birsăneşti, dl. Valea Rea Brătila-Helegiu, lunca
Tazlăului Sărat Şesuri-Măgireşti, va]ea pir. Lupului Albele-Bîrsăneşti
valea pir. Cernu Cernu-Poduri ;

Vegetaţia acvatică submersă :
-- Lemno-Utricularietum So6 38 ; .balta Sub Mal - Bîrsăneşti, dl.
Cio�a-Brătila - Helegiiu, şesul Tazlăuh1i Poiana - Livezi ;
- Batrachio-Callitrichetum polymorphae So6 (27) 6 0 ; valea pir.
Cucuieţi Băhnăşeni - Pîrjol, valea pir. Lupului Brăteşti - Bîrsăneşti,
valea pir. Cernu Româneşti - Bereşti-Tazlău, valea pir. Boului Scor
ţeni ;
- Potametum natantis So6 27 ; locul „La iazuri", Boşoteni - Be
reşti-Tazlău, dl. Valea Hea Brătila - Helegiu, lunca Tazlăului Sărat
Şesuri - Măgireşti ;
- Potametum trichoidis Segal 65 ; Sub Mal - Birsăneşti, dl . Cior
tea Brătila - Helegiu ;
- Parvipotameto-Zannichellietum ,(Baumann 21) W. Koch 26 ;
locttl „La iazuri" Boşoteni - Bereşti-Tazlău, valea pîr. Cernu Cernu
Poduri, şesul Tazlăului Poiana - Livezi ;
-

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

FLORA ŞI VEGETAŢIA DIN BAZINUL TAZLAU

169

Myriophyllo-Potametum So6 34 ; balta Sub Mal - Bîrsăn-eşti.
locul „La iazuri" Boşoteni - Bereşti-Tazlău :

Vegetaţia palustră :
- Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26 ; valea pir. Berzunţi - Ber
zunţi, balta Sub Mal - Bksăneşti, valea pir. Cernu Cernu - Poduri,
Girlele Găzăriei - Găzărie-Moineşti, şesul Tazlăului 'Poiana - Livezi,
şesul Tazlăului - Sănduleni, valea pir. Belei Slobozia - Gh. Gheor
ghiu--Dej ;
- Typhetum angustifoliae-latifoliae (Eggl) 33) Schmale 39 ; valea
pir. Berzunţi - Berzunţi, balta Ştpot - Birsăneşti, balta Sub Mal Birsăneşti, Gîrlele Găzăriei - Găzărie-Moineşti, şesul Tazlăului - Pri
saca Bereşti-Ta:zlău, lunca Tazlăului Sărat - Şesuri - Măgireşti ;
- Glycerietum maximae Nowinski 28 ; valea pir. Berzunţi - Ber
zunţi, valea pir. Cernu Cernu - Poduri, şesul Tazlăului Prisaca - Be
reşti-Tazlău, şesul Tazlăului - Sănduleni ;
- Schoenoplectetum tabernaemontani Passarge 64 ; locul „La ia
zuri" Boşoteni - Bereşti Tazlău, şesul Tazlăului Poiana - Livezi, va
lea pir. Belei - Slobozia - Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Bolboschoenetu.m maritimi So6 27 ; balta Sub Mal - Birsăneşti,
dl. Valea Rea Brătila - Helegiu, valea pir. Belei Slobozia - Gh. Gheor
ghiu-Dej ;
- Heleocharidetum palu.stris Şennikov 1 9 ; valea pir. Cucuieţi Băh
năşeni - Pirjol, valea pir. Berzunţi - Berzunţi, balta Şipot - Birsă
neşti, balta Sub Mal - Bîrsăneşti, valea pir. Ruja - Măgireşti, con
fluenţa pir. Solonţ cu Tazlău Tăriţa - Pirjol ;
- Glycerio-Sparganietum neglecti Br.-Bl. et Siss 42 ; şesul Ta
zlăului - Bereşti Tazlău, dl. Valea Rea - Brătila - Helegiu, albia
Tazlăului Cimpeni - Pirjol, şesul Tazlăului Prisaca - Bereşti Tazlău ;
- Phalaridetum arundinaceae Libbert 31 ; balta Şipot Birsăneşti,
albia Tazlăului Cimpeni - Pirjol, lunca Tazlăului Ludaşi - Balcani,
şesul Tazlăului Ver�eşti - Sănduleni ;
- Catabrosetum aqu.aticae Riibel 27 ; şesul Tazlăului Bereşti Tazlău, dl. Ciortea Brătila - Helegiu ;
- Caricetum acutiformis-ripariae (Kobenza 30) So6 30 ; balta Şi�
pot - Birsăneşti, dl. Secătura Cernu - Poduri, valea .pir. Răchitiş Sănduleni, dl. Perchiu - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Caricetum vulpinae (Nowinski 27) So6 27 ; valea pir. Butucar Berzunţi, valea pir. Lupului Brăteşti - Birsăneşti, valea pir. Cernu
Cernu - Poduri, valea pir. Turlui Petricioa - Strugari ;
- Caricetu.m gracilis Almquist 29 ; balta Şipot - Bîrsăneşti, va
lea pir. Ruja - Măgireşti, valea pir. Orăşa Orăşa - Livezi, valea pir.
Berzunţi - Scăriga - Livezi ;
- Caricetum rostratae-vesicariae W. Koch 26 ; balta Sub Mal Bîrsăneşti, albia Tazlăului Cimpeni - Pîrjol, valea pir. Răchitiş - Iaz
- Strugari, şesul Tazlăului - Prisaca - Bereşti Tazlău, şesul Tazlă
ului Scăriga - Livezi :
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Vegetaţia higro-acidofilă :
- Cariei flavae-Eriophoretum So6 44 ; valea pir. Frumoasa Fru
moasa - Balcani, valea pir. Sărăţana - Schitu Frumoasa - Balcani,
valea pir. Brusturatu - Tazlău, valea pir. Zemeş - Zemeş :

Vegetaţia pajiştilor xerofile :
- Festucetum sulcatae Burduja et collab. 56 ; dl. Strimba - Be
reşti-Tazlău, dl. de la E de sat - Deleni - Helegiu, dl. Birsăneşti Birsăneşti, albia Tazlăului - Brătila - Helegiu, dl. Babaghicea şi dl.
Cetăţuia - Slobozia - Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Andropogonetum ischaemi Krist 33 ; dl. Mocirla - Birsăneşti,
dl. Casei - Boşoteni - Bereşti Tazlău, dl. de la E de sat Deleni - He
legiu, dl. Prăjoaia - P.răjoaia - Livezi, dl. Cetăţuia - Slobozia Gh.
Gheorghiu-Dej ;
- Chrysopogonetum gryZli So6 39 ; dl. Săuoa - Birsăneşti, dl.
Babaghicea - Slobozia - Gh. Gheorghiu-.Dej ;
- Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 40 ; păd. Malul Drept
- Brăteşti - Bîrsăn�ti, coada facUll.u i Belei - Brăthl.ia - Helegiu, dl.
Cîrlibaba - Drăgugeşti - Helegiu, dl. Ursoiu - Enăcheşti Bereşti
Tazlău ;
- Stipetum capillatae Krist 37 ; albia Tazlăului - Brătila - He
legiu, dl. Babaghicea - Slobozia Gh. Gheorghiu�Dej ;
- Origano - Brachypodietum Medwecka-Kornas 63 ; dl. Ursului
şi dl. Cetăţuia - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej, Deleni - Hele,giu :

Vegetaţia pajiştilor higro-mezofile

·

- Agrostideto (tenui) - Festucetum sulcatae E. Pu.şcaru et collab.
62 ; Bucşeşti - Poduri, Cernu - Poduri, Cimpeni - Pîrjol, Comet Poduri, dl. Pipirigului - Albele - Birsăneşti, valea .pir. Cernu - Cernu
Poduri, dl. Dragomir - Dragomir - Berzunţi, dl. Sîrbilor - Floreşti Scorţeni, dl. Făgădăului - Poduri, dl. Prisaca - Prisaca - Bereşti
Tazlău, dl. Căpăţina - Răchitişu - Strugari, dl. Ursului - Slobozia Gh. Gheorghiu...il)ej, dl. Săliştei - Strugari ;
- Trifolio-Lolietum Krippelova 67 ; dl. Ştefan cel Mare - Arde
oani, Bucşeşti - Poduri, Cernu - Poduri, dl. Mitocului - Cucuieţi Solonţ, lunca Tazlăului - Helegiu ;
- Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1 9 ; dl. Dosului - Balcani,
dl. de la E de sat Băsăşti - Pîrjol, dl. Schitu Savia - Buda - Ber
zunţi, dl. Coliba - Cimpeni - Pîrjol, dl. Bozului - Frumoasa - Bal
cani, dl. Piciorul Fagului - Moineşti, dl. La Smida şi valea pir. Co
manului - Schitu Frumoasa - Bakiarui. ;
- Trifolietum fragiferi (E. Puşc. et Ţucra 59) Morariu 66 ; şesul
Tazlăului - Bereşti-Tazlău, locul „La iazuri" - Boşoteni - Bereşti Tazlău, lunca Tazlăului - Leontineşti - Ardeoani, şesul Tazlăului Sănduleni, Tisa Sănduleni ;
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- Agrostetum stoloniferae Ujvarosi 4 1 ; malul Tazlăului Sărat Ardeoani, şesul Tazlăului - Bereşti Tazlău, locul „La iazuri" - Boşo
teni - Bereşti Tazlău, albia Tazlăului - Cirnpeni - Pirjol, şesul Ta
zlăului - Enăcheşti - Bereşti Tazlău, şesul Tazlăului - Floreşti Scorţeni, ·lunca Tazlăului Sărat - Găzărie - MoineŞti, r.onfluenţa Ta
zlăului cu Trotuşul - Gura Văii, lunca Tazlăului - Leontineşti - Ar
deoani, şesul Tazlăului Prăjoaia - Livezi, lunca Tazlăului - Tisa
Sănduleni ;
- Festucetum pratensis So6 55 ; dl. Dosului - Balcani, dl. Petri
cica - Berzunţi, dl. Schitu Sava - Buda Berzunţi, dl. Comanului
Coman - Sănduleni, valea pir. Orăşa - Orăşa - Livezi, valea pir.
Turlui - Petricica - Strugari, valea pir. Răchitiş - Săndule!ili ;
- Deschampsietum caespitosae Horvatic 30 ; va!lea pir. Butucar Berzunţi, valea pîr. Turlui - Bîrzuleşti - S ănduleni ;
- Calthaetum laetae Krajina 33 ; mt. Vatala - Berzunţi, mt. Stri
goiul - Bolătău - Zemeş, mt. Ciungilor - Bolătău - Zemeş, valea
pir. Lupului - Brăteşti - Birsăneşti, valea pir. Comanului - Schitu
Frumoasa - Balcani, valea pir. Sărăţana - Schitu Frumoasa - Bal
cani, valea pir. Negru şi val. pir. Brusturatu - Tazlău ;
- Scirpetum silvatici Knapp 46 ; valea pir. Berzunţi - Berzunţl,
valea pir. Solonţ - Sărata - Solonţ, valea pir. Berzunţi - Scăriga
Livezi, valea pîr. Boului - Scorţeni, valea pir. Solonţ - Solonţ ;
- Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 57 ; malul Tazlăului Sărat
Ardeoani, valea pir. Turlui - Petricica Strugari, valea pir. Berzunţi
Scăriga - Livezi, valea pir. Căpăţina - Schitu Frumoasa - Balcani.,
valea pir. Boului - Scorţeni ;
- Cirsio-Polygonetum bistortae Tx. 5 1 ; mt. Strigoiul .şi Mt. Ciun
gilor -- Bolătău - Zemeş, valea pîr. Sărăţana şi valea pir. Ghidionulud
Schitu Frumoasa - Balcani ;
- Petasitetum hybridi Dost. 33 ; păd. Corni - Bălăneasa - Li
vezi, valea pir. Lupului - Brăteşti - Bîrsăneşti, valea pir. Ghidionu
lui - Schitu Frumoasa - Balcani, mt. Cuculeţ - Zerneş ;
- Telekio-Petasitetum albae Beldie 67 ; mt. Strigoiul şi mt. Ciun
gilor - Bolătău - Zemeş, valea pir. Stînii - Cucuieţi - Solonţ ; va
lea pir. Sărăţana, valea pir. Căpăţina - Schitu Frumoasa - Balcani
culmea Zemeş - Zemeş ;
- Filipendulo-Geranietum palustris W. Koch 26 ; mt. Vatala Berzunţi, dl. Mitocului - Cucuieţi Solonţ, valea pir. Comanului şi va
lea pir. Căpăţina - Schitu Frumoasa - Balcani, mt. Sirghina Tazlău ;
- Agrostidetum tenuis Szaf., Pawl. et Kulcz. 23 ; Ştefan cel Mare Ardeoani, dl. de la E de sat Băsăşti - Pirjol, dl. Comanului - Arde
oani, dl. la Mesdei - Băhnăşeni - Pirjol, dl. Fagului - Sărata
Solonţ, dl. Poiana Andreiului, dl. Poiana Guzganului - Frumoasa Balcani, dl. Raiul - Ludaşi Balcani, dl. Pioioruil Fagului - Moineşti,
dl. Stina Oprii - Prăjeşti - Măgireşti ;
-

--
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Vegetaţia zăvoaielor şi tufişurilor de luncă :
- Salicetum al.bae-fragilis (Issler 26) So6 57 ; malul Tazlăul Să
rat - Ardeoani, valea pir. Lupului - Brăteşti - Bîrsăneşti, valea pir.
Cernu - Cernu - Poduri, şesul Tazlăului - Enăcheşti - Bereşti Ta
zlău, lunca Tazlăului - Leontineşti - Ardeoani, lunca: Tazlăului Mateieşti - Sănduleni, lunca Tazlăului Sărat - Negreni - Poduri ;
- Salicetum triandrae Malcuit 29 ; valea pir. Ber.zunţi - Berzunţi,
Coman - Sănduleni, valea pir. Bou - Grigoreni - Scorţeni, valea
pir. Ruja - Măgireşti, valea pir. Orăşa - Orăşa - Livezi, valea pir.
Cernu - Româneşti - Bereşti Tazlău, valea pir. Boului - Scorţeni ;
- Tamaricetum ramosissimae (Grossheim · 29) Borza 31 ; dl. Cior
tea - Brătila Helegiu, confluenţa Tazlăului cu Trotuşul - Gura Văii ;
- Myricarietum germanicae Rilbel 1 2 ; malul Tazlăul Sărat - Ar.
.
deoani, lunca ·Tazlăului Sărat - Găzărie - Moineşti, confluenţa Ta
zlăului cu Trotu.şul - Gura Văii, Girlele - Găzăriei - Găzărie - Moi
·
neşti, lunca Tazlăului Sărat - Negreni - Poduri ;
- Hippophae-Salicetum incanae Br.-Bl. et Vdlk 40 ; confluenţa Ta
zlăului cu Trotu.şul - Gura Văii ;

Vegetaţia pădurilor şi tufişurilor colinare :
- Aceri-Quercetum roboris Z6lyomi 57 ; dl. Bîrsăneşti şi dl. Mo
cirla - Bîrsăn�ti, dl. la E de sat (spre vf. Capăta 740 m) - Deleni Helegiu ;
- Cotino-Quercetum pubescentis (Borza 38) Z6lyomi, Jalmcs, Fe
kete 58 ; dl. Babaghicea - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Robinietum pseudacaciae (Balasz 42) Arvat 39 ; păd. Tinca Bereşti - Ta7Jlău, Bîrsăneşti, dL Răchitişuilui - Bîrzuile:şti - Săndu
leni, dl. de la E de sat (spre vf. Capăta 740 m) - Deleni - Helegiu,
dl. Chiorului - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej, dl. Runcului - Turlu
ianu - Bereşti Tazlău ;
- Amygdaletum nanae So6 47 ; dl. Perchiu şi dl. Babaghicea
Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Pruno spinosae-Crataegetum Hueck 3 1 ; valea pir. Lupului
Albele - Bîrsăneşti, malul Tazlăul Sărat .şi dl. Ştefan cel Mare - Ar
deoani, păd. Tinoa. - Bereşti Tazlău, valea pir. Berzunţi - Berzunţi,
păd. Malul Drept - Brăteşti - Bîrsăneşti, Cîmpeni - Pîrjol, Drago
mir - Berzunţi, dl. Osoi şi dl. Măgura - Moineşti, dl. Prăjoaia Prăjoaia - Livezi ;
- Hippophaetum rhamnoidis Bor.za 31 ; dl. Ştefan cel Mare - Ar
deoani, păd. Tinca - Bereşti Tazlău, dl. Petricica - Berzunţi, dl. Ră
chitişului - Birzuleşti - Sănduleni, dl. Birsăneşti - Bîrsăneşti, păd.
NE de sat pe vf. Măgura - Drăgugeşti - Helegiu, dl. Sîrbilor - Flo
reşti - Scorţeni, lunca Tazlăului - Helegiu, lunca Tazlăului - Mate
ieşti - Săndulerui., dl. Măgura - Moineşti, dl. Făgădăului - Poduri,
şesul Tazlăului - Scăriga - Livezi ;
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Vegetaţia pădurilor montane de foioase :
- Alnetum glutinosae Meijer-Drees 36 ; valea pir. Butucar - Ber
zunţi, valea pir. Lupului - Brăteşti - Birsăneşti, lunca Tazlăului Mateieşti - Sănduleni, lunca Tazlăului - P,irjol ;
- Alnetum incanae Aich. et Siegr. 30 .şi sl..libass . struthiopteride
tosum Pocs. 62 ; valea .pir. Tazlăul Sărat - Bolătău - Zemeş, valea
pir. Comanului, valea pir. Căpăţina şi valea pir. Ghidionului - Schitu
Frumoasa - Balcani, valea pir. Negru - Tazlău ;
- Cariei brizoidi-Alnetum I. Horvat 38 em. Oberd. 53 ; cabana
Preluci - Tazlău, valea pir. Zemeş - Zemeş, dl. Dulapului - Grigo
reni - Scorţeni, dl. Runcu - Nadişa - Strugari, dl. Făgădăului
Poduri, dl. Chiorului - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej ;
1
Querco
robori-Carpinetum
So6
et
Pocs
57
;
dl.
Răchitişului
Birzuleşti, dl. Casei - Boşoteni - Bereşti Tazlău, Cetăţuia - Strugari,
Cimpeni - Pîrjol, dl. de la E de sat (spre vf. Caipăta) - Deleni - He
legiu, dl. Comanului - Coman - Sănduleni ;
- Querco petraeae-Carpinetum So6 et P6cs 57 ; păd. Izvoare Buda - Berzunţi, dl. Săliştei - Strugari, dl. Runcului - Turluianu Bereşti Tazlău, dl. Căpăţîna - Răchitişu - Strugari, dl. Bărănoaia Luda.şi - Balcani, dl. Frasinului - Măgireşti, dl. Hărăşirăului - Moi
neşti, dl. Petricica - Petricica - Strugari ;
- Fagetum carpaticum Klika 27 ; păd. Malul Drept - Brăteşti,
Birsăneşti, păd. Izvoare - Buda - Berzunţi ;
- Piceeto-Fagetum carpaticum Klika 27 ; mt. Budăi, mt. Stogul de
Piatră, mt. Cracul Geamăna, mt. Strigoiul, mt. Ciungilor - Bolătău Zemeş, mt. Tajbuga - Moin�ti, Culmea Zemeş şi mt. Piatra Şoimului Zemeş, dl. Bitca Rugilor, dl. Iago - Schitu Fruinoasa - Balcani ;
- Abieto-Fagetum Domin 33 ; lunca Modîrzăului, mt. Piatra Şoi
mului, mt. Runcul Rău, culmea Zemeş, culmea lui Manole, valea pir.
Zemeş - Zemeş, mt. Cillllget şi mt. Sirghina - Tazlău ;

Vegetaţia pădurilor mixte acidofile :
- Pino-Quercetum Kozlowska 25 ; mt. Piatra Crăpată - Prăjeşti Măgireşti, Culmea Piatra Spartă - Zemeş, plaiul Sontei - Zemeş, pla
iul Banului - Zemeş ;

Vegetaţia pădurilor montane de conifere

·

- Piceetum carpaticum So6 30 ; mt. Budăi, mt. Stogul de Piatră,
mt. Cracul Geamăna, mt. Strigoiul, mt. Ciungilor - Bolătău - Zemeş,
culmea lui Manole, mt. Runcul Rău, valea pir. Zem� - Zemeş, dl.
Fruntea Comanului - Schitu Frumoasa - Balcani, mt. Goşmanu, mt.
Geamăna, mt. braţul Şoimului - Tazlău ;
- Myrtillo-Pinetum Kobenza 30 em. Pass. 56 ; mt. Braţul Şoimu
lui şi mt. Şoimului - Tazlău ;
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Vegetaţia buruienişurilor montane �
- Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 30) Tx. 37 ; mt. Vatala - Ber
zunţi, mt. Budăi, mt. Stogul de Piatră, mt. Cracul Geamăna - Bolă
tău - Zemeş, dl. Iago şi dl. La Smida - Schitu Frumoasa - Balcani,
mt. Geamăna, mt. Braţul Şoimului - Tazlău ;
- Rubo-Chamaenerietum Hadac 69 ; mt. Budăi, mt. Stogul de Pia
tră şi mt. Cracul Geamăna - Bolătău - Zemeş, păd. Malul Drept Brăteşti - Birsăneşti, dl. Petricica - Dragomir - Berzunţi ;
- Salici capreae-Sambucetum racemosae So6 60 ; mt. Cracul Gea
măna, mt. Strigoiul - Bolătău - Zemeş, dl. Bitca Rugilor şi valea pir.
Comanului - Schitu Frumoasa - Balcani, mt. Geamăna - Tazlău ;

Vegetaţia buruienişurilor scunde higrofile :
- Peplido-Limoselletum Philippi 67 ; valea pir. Tazlăul Sărat şi
valea pir. Incet - Bolătău - Zemeş, valea pir. Frumoasa - Frumoasa
Balcani ;
- Cyperetum flavescenti-fusci Philippi 67 ; malul Tazlăul Sărat Ardeoani, şesul Tazlăului - Floreşti - Scorţeni, lune.a Tazlăului
Tescani - Bereşti Tazlău ;
- Pulicario-Menthetum pulegii Slavnic 57 ; malul Tazlăul Sărat Ardeoani, balta Sub Mal - Birsăneşti, dl. Ciortea - Brătila - Hele
giu, albia Tazlăului - Cîmpeni - Pirjol, valea pir. Frumoasa - F.ru
moasa Balcani, şesul Tazlăului - Scăriga - Livezi, valea pir. Strîmba
Turluianu - Be�ti Tazlău ;
�

Vegetaţia buruienişurilor de terenuri bătătorite :
- Sagino-Bryetum argentei Diem., Siss. et Westh. 40 ; mt. Budăi
şi mt. Stogul de Piatră - Bolătău - Zemeş, dl . lago - Schitu Fru
moasa - Balcani, lunca Modirzăului şi mt. Runcul Rău - Zemeş ;
- Poetum annuae Gams 27 ; Bolătău - Zemeş, Buda - Berzunţi,
Cucuieţi - Solonţ, Prăjoaia - Livezi, Valea Arinilor - Măgireşti ;
- Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 21) Beger 30 ; Băhnăşeni Pirjol, Brăneşti - Rirjol, şesul Tazlăului - Bereşti - Tazlău ;
- Juncetum tenuis (Diem., Siss. et Westh. 40) Schwieckerath 44 ;
Bolătău - Zemeş, valea pir. Orăşa - Stufu - Sănduleni ;
- Lolio-Potentilletum anserinae Knapp 46 ; Brăneşti - Pîrjol, Be
reşti - Tazlău, Bolătău - Zemeş, Dragomir - Berzunţi, valea pir.
Bou - Grigoreni - Scorţeni, valea pir. Rece - Gura Văii, lunca Ta
zlăului - Hăineala - Pi.rjol ;
- Junco-Menthetum longifoliae Lohm. 54 ; Balcani, Băsăşti - Pir
jol, Bolătău - Zemeş, lunca Tazlăului - Hăineala - Pirjol, şesul
Tazlăului - Prăjoaia - Livezi, ivalea pir. Solonţ - Sărata - Solonţ,
Tescani - Bereşti Tazlău ;
- Rumicetum conferti Turenschi 66 ; dl. Valea Rea - Brătila Helegiu, lunca Tazlăului - Helegiu ;
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Vegetaţia buruienişurilor higrofile înalte :
- Bidentetum tripartiti Libbert 32 ; valea pir. Cucuieţi - Băhnă
şeni - Pîrjol, dl. Ciortea - Brătila - Helegiu, albia Tazlăului - Cim
peni - Pirjol, valea pir. Bou - Grigoreni - Scorţeni, valea .pir. Ser
lonţ - Sărata - Solonţ ;
- Chenopodietum glauci Raabe 50 ; dl. Ciortea - Brătila - Hele
giu, albia Tazlăului - Cîmpeni - Pîrjol, şesul Tazlăului - Enăcheşti Bereşti Tazlău, şesul Tazlăului - Floreşti - Sco!lţeni, Tescani - Be
reşti - Tazlău ;
- Xanthietum italici Timar 50 ; Balcani, albia Tazlăului - Cim
peni - Pirjol, Tescani - Bereşti Tazlău ;
- Xanthietum riparii Morariu 43 ; şesul Tazlăului - Enăcheşti Bereşti Tazlău ;

Vegetaţia buruienăriilor ruderale şi din culturi de prăşitoare :
- Cuscuto-Calystegium sepium Tx. 47 em. So6 61 ; confluenţa
Tazlăului cu Trotuşul - Gura Văii ;
- Epilobietum hirsuti Westhoff 69 ; valea pir. Cucuieţi - Băhnă
şeni -- Pîrjol, valea pir. Turlui - Bir-zuleşti - Sănduleni, valea pir.
Rece - Gura Văii, şesul Tazlăului .,...-- Prăjoaia - Livezi ;
- Conietum maculati I . Pop 68 ; Bărneşti - Pîrjol, Cornet - Po
duri, şesul Tazlăului - Floreşti - Scorţen.i, Leontineşti - Ardeoani,
Slobozia - Gh. Gheorghiu-Dej, Şesuri - Măgireşti, Valea Arinilor Măgireşti ;
- Arctio-Ballotetum nigrae (Fel.!foldy 42) Morariu 43 ; Balcani, Băr
neşti - Pîrjol, Hăineala - Pirjol, Livezi, Poiana - Livezi, Stăneşti Măgireşti ;
- Lycietum halimifolii Felfoldy 42 ; Băhnăşeni - P.îrjol, Bîrsă
neşti, Boşoteni - Bereşti Tazlău, Brătila - Helegiu, Drăgugeşti - He
legiu, Grigoreni - Scorţeni, Buda - Berzunţi, Cucuieţi - Solcmţ, Hăi
neala - Pirjol, Helegiu ;
- Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. . 49 ; Balcani, Buda Berzunţi, Cucuieţi - Solonţ, Hă.ineala - Pîrjol, Solonţ ;
- Sambucetum ebuli Kaiser 26 ; valea pir. Lupului - Albele
Birsăneşti, Bărneşti - Pirjol, Cornet - Poduri, lunca Tazlăului Săc.
rat - Găzărie - Moineşti, Leontineşti - Ardeoani, Nadi'şa - Strug-ari,
Petricica - Strugari, . valea pir. Cernu - Româneşti - Bereş·ti - Ta
zlău, dl. Stejarii Mîndri - Verşeşti - Sănduleni ;
- Sisiymbrio-Artemisietum absinthii I. Pop 69 ; Bîrsăneşti, Boşo
teni - Bereşti Tazlău, Brătila - Helegiu, Delen.i - Helegiu, Mate
ieşti - Sănduleni, Măgireşti, dl. Perchiu - Slobozia Gh. Gheorghiu-Dej ;
- Tussilaginetum farfarae Oberd. 49 ; valea .pir. Lupului - Albele
- Birsăneşti, Băhnăşeni - Pîrjol, valea p
. ir. Butucar - Berzunţi, Birzuleşti - Sănduleni, Măg.ireşti ;
- Arctio-Rumicetum obtusifolii Br.-Bl. et Tx. 50 em. Pass . 59 ;
Balcani, plaiul Răchitei - Bolătău - Zemeş, Hăineala - Pirjol ;
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- Carduetum personatae Hadac 69 ; mt. Budăi, mt. Stogul de Pia
tră şi mt. Ciungilor - Bolătău - Zemeş, ;valea ptr. Geamăna - Tazlău,
culmea Zemeş - Zemeş ;
- Rumicetum alpini Beger 22 ; mt. Stogul de Piatră şi mt. Cracul
Geamăna - Bolătău - Zemeş, mt. Ciunget - Tazlău, mt. Piatra Şoi
mului şi mt. Runcul Rău - Zemeş, Nadişa - Strugari, Probozeşti Poduri, lunca Tazlăului Sărat - Şesuri Măgireşti ;
- Onopordetum acanthi Br.-Bl. (23) 36 ; şesul Tazlăului - Bereşti
Tazlău, Brătila - Helegiu, Cernu - Poduri, şesul Tazlăului - Flo
reşti - Scorţeni ;
- - Carduetum acanthoid.is Morariu 43 ; păd. Corni - Bălăneasa Livezi, Buda - Berzunţi, Cernu - Poduri, Enăcheşti - Bereşti Tazlău,
Floreşti - Scorţeni, Prohozeşti - Poduri, lunca Tazlăului Sărat - Şe
suri - Măgireşti ;
- Echio-Melilotetum Tx. 42 ; Deleni - Hele�iu, Gura Văii ;
- Sisymbrietum sophiae Kreh. 35 ; Albele - Birsăneşti, Bă.rneşti Pirjol, Brătila - Helegiu, Cimpeni - Pîrjol, Enăcheşti - Bereşti Ta
zlău, Mateieşti - Sănduleni, Petricica - Strugari, Şesuri - Măgireşti ;
- Lepidietum drabae Timar 50 ; păd. Corni - Bălăneasa - Li
vezi, Boşoteni - Bereşti - Tazlău, Cernu - Poduri, Dragomir - - Ber
zunţi, Floreşti - Scorţeni, Stufu - Sănduleni ;
- Atriplecetum tataricae Prodan 23 ; Albele - Birsăneşti, Ber
zunţi, Boşoteni - Bereşti Tazlău, Buda - Berzunţi, Drăgugeşti - He
legiu, Enăcheşti - Bereşti - Tazlău, Mateieşti - Sănduleni, Poduri,
Stăneşti - Măgireşti ;
- Malvetum pusillae Morariu 43 ; Albele - Bîrsăneşti, Băhnă
şeni - Pirjol, Băsăşti - Pîrjol, Brăteşti - Birsăneşti, Cornet - Poduri,
Dragomir - Berzunţi, Enăcheşti - Bereşti Tazlău, Solonţ ;
- Hordeetum murini (Chouard 25) Libbert 32 ; Albele - Birsă
neşti, păd. Corni - Bălăneasa - Livezi, Berzunţi, Brăteşti - Birsă
neşti, Deleni - Helegiu, Dragomir - Berzunţi, coada lacului Belei Brătila - Helegiu, Poiana - Livezi, Stăneşti - Măgireşti ;
- Polygono-Amarantetum crispi Vicol et collab. 71 ; Albele - Bir
săneşti, Bereşti - Ta.Zlău, Brăteşti - Birsăneşti, Brătila - Heleg.iu,
Cimpeni - Pirjol, Drăgugeşti - Helegiu, Gura Văii, Româneşti - Be
reşti Tazlău ;
- Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) So6 40 ; Berzunţi,
Cornet - Poduri, Dragomir - Berzunţi, Petricica - Strugari, Poduri ;
- Amaranto-Chenopodietum albi So6 (47) 53 ; Albele - Bîrsăneşti,
Ardeoani, Băhnăşeni - P.irjol, Berzunţi, Bolătău - Zemeş, Boşoteni Bereşti - Tazlău, Bucşeşti - Poduri, Dragomir - Berzunţi, Petricica Strugari, dl. Moisoaia - Strugari, Livezi, Ludaşi - Balcani, Poduri,
Prohozeşti - Poduri, dl. Trestia Mică - Pustiana - Pîrjol, Răchiti
şu - Strugari ;
- Echinochloo-Setarietum Felfoldy 42 ; Albele - Bîrsăneşti, dl.
Ştefan cel Mare - Ardeoani, Băhnăşeni - Ptrjol, Bărneşti - Pîrjol,
Brăteşti - Bîrsăneşti, Bucşeşti - Poduri, Coman - Sănduleni, dl. la
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Mesdei şi dl. Văratecului - Băhnăşeni - Pirjol, dl. Văratecului - l e
ontineşti - Ardeoani, dl. Stînei - Orăşa - Livezi, Poduri, Prohozeşti
Poduri, dl. Dragomira - Scorţeni, dl. Moisoaia - Strugari, dl. Chi
rica - Şesuri - Măgireşti, Tescani - - Bereşti Tazlău ;
- Setario-Galinsogetum Tx. et Becker 42 em. Tx. 50 ; Ardeoani,
păd. Corni - Bălăneasa - Livezi, Birsăneşti, Brăteşti - Bîrsăneşti,
Buda - Berzunţi, Cetăţuia - Strugari, Coman - Sănduleni, Drago
mir - Helegiu, dl. Văratecului - Leontineşti - Ardeoani, dl. Stinei
Orăşa - Livezi, coasta Răchitişului - Petricica - Strugar.i, dl. Chi
rica - Şesuri - Măgireşti, Tescani - Bereşti Tazlău ;
-

�

-

Vegehţia buruienăriil_or segetale din culturile de păioase :
- Sclerantho-Trifolietum arvensis Morariu 43 ; Bărneşti - Pirjol,
dl. Strimba - Bereşti - Tazlău, Birzuleşti - Sănduleni, Buda - Ber
zunţi, dl. Mesteacăn - Enăcheşti - Bereşti Tazlău, coasta Răchitişu
lui -- Petrtcica - Strugari ;
- - Vicietum tetraspermae Kruseman et Vlieger 39 ; Buc.şeşti Poduri, Cetăţuia - Strugari, dl. Mesteacăn - Enăcheşti - Bereşti Ta
zlău, coasta RăchitişU!lui - Peitricica, Strugari, dl. Trestia Mică Pustiana - Pirjol ;
- Caucalidi lappulae-Setarietum (Klika 35) Morariu 43 ; dl. Ştefan
cel Mare - Ardeoani, Birsăneşti, Birzuleşti - Săndulertl, Bucşeşti Poduri, Cernu - Poduri, dl. Comanului - Coman - Sănduleni ;
- Sinapis-Biforetum radiantis So6 49 ; dl. Ştefan cel Mare - Ar
deoani, dl. Strimba - Bereşti Tazlău, dl. Văratecului - Băhnăşeni
Pirjol, Bîrzuleşti - Sănduleni, Cernu - Poduri, coasta Răchitişului Petricica - Strugari, Răchitişu - Strugari, dl. Dragomira - Scorţeni,
dl. Moisoaia - Strugari ;
- Folygono lapathifoliae-Linetum (Denissow 30) Tx. 50 ; dl. Coma
nului - Ardeoani, Birzuleşti - Sănduleni, Boşoteni - Bereşti Tazlău,
Cetăţuia - Strugari, dl. Mesteacăn - Enăcheşti - Bereşti Tazlău.
-

PROPUNERI PENTRU I MBUNATAîIREA CALITAŢII P.AJIŞTILOR
Şl PENTRU ORGANIZAREA MAI PRODUCTIVA A BAZEI FURAJERE
Corelind observaţiile noastre făcute in teren, cu cercetările prat<>
logice referitoare la posibilităţile de îmbunătăţire a bazei furajere (23,
24, 45, 59, 68) se pot desprinde următoarele concrnzii şi recomand ări
de importanţă practică ; pentru .fineţele de A.grostidetum tenu.is din
zona montană, de pe solurile acide, sărace în humus şi foarte sănce în
potasiu şi care � t şi o acoperire incompletă cu vegetaţie (80 -900/ii) ,
precum şi propor.ţie relativ slabă de legumin oase (cca. 100/o) se reco
mandă grăpatul (primăvara) şi supraînsăminţare.a c u un amestec de
5-6 specii mezofile bune furajere in care procentul de leguminoase să
fie de cca. 300/o (evitindu-se Dactylis glomerata şi Arrhenatherum ela
tius care nu dau o producţie prea mare). Acolo unde este necesar se
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impune de asemenea curăţarea pajiştilor de arbuşti, cioate, pietre şi
muşuroaie. Pe solurile ma.i acide (cu un pH de 5,2) se .recomandă apli
carea de amendamente pentru corectarea acidităţii (5t.1h carbonat de
calciu). Strict necesară este îngrăşarea cu 300 kg/ha azotat de amoniu
+ 200 kg/ha superfosfat ceea ce aduce un spor de producţie de 3004000;0 în primii doi ani de la administrarea îngrăşămintelor. La a!ftfel
de pajişti cu folosinţă mixtă sau care sint permanent .păşunate, îngră
şămintele minerale se vor ·administra în proporţie de 'J/,3 primăvara şi
1/3 după primul ciclu de păşunat.
In urma acestui ansamblu de măsuri sporeşte substanţial şi valoarea
nutritivă a furajului şi se îmbunătăţeşte evident compoziţia floristică a
pajiştei. Acolo unde pajiştea are o foarte slabă acoperire, terenul se
poate desţeleni (nwnai pînă la o înclinare de cel mult 25j şi se reîn
săminţează, evitindu-se păşunatul pînă la reînţelen.'ire.
Pajiştile de coastă se vor cosi doi ani consecutiv înainte de înflo
rire ,al treilea an în timpul înfloririi şi ân al patrulea an după fructi
ficare, spre a se favoriza autoinsăminţarea periodică a fineţelor.
In cazul utiLizării mixte (ca finaţ păşunat) se recomandă păşunarea
numai a otavei de la fineţele de o singură coasă şi numai atunci cind
iarba are 1 5-20 cm înălţime. In nici un caz nu se va păşuna primă
vara devreme spre a da posibilitatea ca plantele să regenereze suficient ;
se va evita păşunatul pe ploaie, atunci cind solul e moale şi se destruc
turează uşor.
Pentru fîneţele exclusi<Ve se recomandă intercalarea unui an de pă
şunat după trei ani de cosiri consecutive.
Pentru păşunile de Trifolio-Lolietum sînt recomandabile măsuri de
suprafaţă (grăpare sau discu:.ire uşoară) şi supr.ainsăminţări cu speciile
codominante, dar mai ales administrarea de îngrăşăminte organice (40
tJ,ha bălegar), la care aceste pajişti răspund cu mari sporuri de pro
ducţie ; bineînţeles că şi aici se recomandă păşunarea raţională, pe tar
lale şi cu încărcătură normală de animale.
Pentru pajiştile mezofile care ocupă mici suprafeţe sau sint răs
pindite sporadic (Arrhenatheretum elatioris, Festucetum pratensis, Agro
stetum stoloniferae) se impun rpe lingă măsurile de organizare indicate
anterior şi unele operaţii de drenaj şi de îmbogăţire a compoziţiei flo
ristice în special în leguminoase furajere.
Pentru pajiştile de Agrostideto-Festucetum sulcatae rămîn valabile
măsurile recomandate pentru Agrostetum tenuis (mai puţin amenda
mentele care nu sînt necesare) dar, -în plus, administrarea de îng.răşă
minte organice pe lingă ce-le minerale.
Pe tot teritoriul cu pajişti higro-mezofile se .impun măsuri de co
rectare a cursurilor unor piraie oare meandrează sau inundă mari su
prafeţe de luncă devenite complet neproductive ca şi desecarea micro
depresiunilor a căror scurgere este fachisă spre a se coborî pinza frea
tică, restringerea conurilor de dejecţie, stăvilirea eroziunii de torenţi şi
evitarea înmlăştinirii solului.
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I n zona colinară cu pajiş'bi xerofile de Medicagini-Festucetum va
lesiacae şi Andropogonetum ischaemi, solurile au troficitate bună dar
sînt afectate de eroziunea de s uprafaţă. Pentru aceste păşuni se impun
cu mai multă stringenţă u nele măsuri imediate ca : stăvilirea eroziu
nilor, înierbarea suprafeţelor erodate şi scoaterea lor din circuitul pas
toral pînă la înţelenire, introducerea unui calendar riguros de păşunat
cu o încărcătură normală de animale în funcţie de sezon, de înţelenirea
pajiştei, de bonitarea ei, inte.rzicerea păşunatului pe timp ploios sau
primăvara devreme (cînd plantele nu sînt complet regenerate). Apoi, sînt
necesare, peste tot măsuri de organizare ca tarlalizarea, scoaterea ar
buştilor sau cioatelor, curăţirea de pietre, mutarea .periodică a tîrlelor,
conducerea animalelor pe curbele de nivel spre a nu transforma cără
rile în ogaşe şi ravene de eroziune, distrugerea (cu sapa) a buruienilor,
g.răparea şi însămînţarea locurilor tirlite spre a evita instalarea de fo ..
care de buruieni, supraînsăminţarea ochiurilor cu vegetaţie rară, evi
tarea păşunatului după primele brume de toamnă, cind plantele rănite
prin călcat nu se mai regenerează. In toate cazurile se recomandă ad1ministrarea de 300 kg1ha azotat de amoniu, g.răparea sau discuirea u
şoară şi supraînsămînţarea cu specii furajere înţelenitoare şi îmbogă
ţirea compoziţiei cu leguminoase. Cu asemenea măsuri, chiar şi aceste
pajişti xero:t:ile pot .produce 8000-9000 kg masă la hectar.
I n general mai sînt necesare umbrare .pentru odihna vitelor, adă
posturi bine amplasate care să evite lărgirea mlaştinilor şi distrugerea
ţelinei din jur, furajarea în stabulaţie primăvara devreme pe timp de
ploaie sau la sfirşitul toamnei, pe brumă, împrăştierea bălegarului şi
urinei de la tirle, folosirea unor drumuri special amenajate pentru ac-
cesul la păşune.
OBSERVAŢII ASUPRA PRODUCTIVlTAŢII PADURILOR
ŞI RECOMANDARI PENTRU REFACEREA PADURILOR DEGRADATE
Studiile publicate de tipologia forestieră asupra bazinului Tazlău
se referă doar la pinete sau păduri de amestec cu pin şi aparţin lui
A I. I a c o v l·e v (29) după care pinul participă, în acest bazin, doar în
proporţie de 30/o faţă de celelalte esenţe forestiere. După datele Direc
ţiei silvice a jud. Bacău suprafaţa ocupată de păduri este d e cca. 53.427
ha (46,40/o din suprafaţa teritoriului cercetat). Pe esenţe, suprafaţa îm
pădurită este ocupată în proporţie de 30 0/0 de fag, 200;0 de molid şi
brad, 200;0 de carpen, 20 0;0 de gorun şi stejar, 3 0;0 de .pin, iar restul de
alte esenţe moi ; cea mai întinsă suprafaţă o ocupă pădurile de fag şi
amestecurile de fag cu molid sau (mai puţin) brad. Acest fapt se ex
plică şi prin extragerea cu .preferinţă, în exploatările din trecut, a coni
ferelor pe seama cărora s-a extins fagul, îndeosebi pe pantele mai în:..
sorite de la altitudini mari în timp ce pe versanţii neînsoriţi coniferelP
coboară pe fundul văilor, la altitudini mai joase, apă.rînd astfel frecvente
inversiuni de etaja.re.
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Pe clase de virstă, după V. C 1 e n c i u (1 6), cca. 50D/0 din fondul
forestier al bazinu1lui H constituie arbonii pînă !a 50 de ani, cca. 20D/o
cei de 50-80 ani şi cca. 300/0 arborii de peste 80 ani. Acelaşi auto.r
afirmă că pe întregul judeţ Bacău - din totalul lemnului exploatat
40°/o reprezintă fagul, 360/o răşinoasele şi numai 240/o celelalte esenţe
de foioase.
Analizînd condiţiile staţionale, răspîndirea şi productivitatea aso
ciaţiilor forestiere din ·bazinul Tazlău, se desprind următoarele concluzii
generale cu privire la productivitatea principalelor esenţe de arbori :
- Piceetum carpaticum (molidiş normal cu Oxalis) extins între
900-1200 m altitudine, pe soluri profunde, fertile, bine drenate şi în
general cu puţin schelet, molidul, bradul şi fagul (chiar şi pinul) au
productivitate superioară.
- Piceeto-Fagetum carpaticum (molideto-făget) intilnit intre (500)
600-1100 m altitudine, pe soluri profunde cu mult schelet, molidişul
are o productivitate superioară, iar fagul o productivitate inferioară,
observindu-se tendinţa de eliminare a fagului din acest domeniu al
răşinoaselor ; pe soluri mai sărace, semischeletice, molidul are produc
tivitate mijlocie, iar fagul una inferioară şi echilibrul intre aceste două
specii codominante apare mai stabil!.
- Abieto-Fagetum (brădeto-făgetul) se intilneşte mai rar, pe cul
mile dintre 700-1000 m altitudine ; pe solurile fertile, profunde, bine
drenate şi fără schelet, bradul, molidul şi fagul au productivitate SU··
perioară, însă pe solurile sărace, sem.ischeletice, formate pe substrat d'e
roci acide (gresie silicioase) - condiţii existente la altitudini de 400 pînă
la 800 m - molidul apare numai excepţional, iar bradul şi .fagul au
productivitate inferioară.
- Myrtillo-Pinetum (pinet pe stîncărie de gresie silicioasă) intilnit
sporadic doar în nordul extrem al bazinului se instalează pe soluri
superficiale puternic acide, formate pe gresie silicioase dure, care sînt
evitate de alte esenţe ce au întotdeauna o productivitate inferioară a ici,
în timp ce numai pinul are o productivitate mijlocie. De aceea A 1.
I a c o v 1 e v (29) recomandă extinderea pinetelor în toate staţiunile cu
soluri foarte sărace, acide, superficiale, puternic scheletice şi cu o tex
tură nisipoasă, formate .pe roci acide şi dure.
- Fagetum carpaticum (făget montan cu floră de mull) este întilnit
pe culmi de 400-600 m altitudine cu soluri profunde şi fertile, unde
fagul (şi gorunul) au o productivitate superioară ; mai sus, între 600800 m altitudine pe soluri cu mult schelet (care sint şi cele mai frec
vente) fagul are o productivitate mijlocie, iar gorunul aproape lipseşte .
- Pineto-Quercetum (goruneto-pinet) ocupă staţiuni (intre 4001 000 m altitudine) cu soluri sărace, acid superficiale, cu mult schelet de
gresie silicioasă ; aici .gorunul şi stejarul au o regenerare naturală slabă
şi o productivitate inferioară în timp ce pinul are o productivitate mij
locie.
In concluzie în .zona montană majoritatea arboretelor au o pro
ductivitate superioară spre mijlocie şi mai rar (în condiţii staţionale dehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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osebit de neprielnice) o productivitate inferioară, ceea ce este foartje
important pentru stabilirea în viitor a măsurilor de întreţinere şi a pro
porţiilor de exploatare.
In zona submontană şi colinară pădurile sint formate din urmă
toarele tipuri :
- Querco petraeae-Carpinetum (şleau de deal cu gorun) care se
întilnesc la 400-500 m altitudine, pe soluri brune, slab scheletice ; are
subarboretul puţin dezvoltat şi o pătură ierbacee de graminee ceea
ce-i conferă o productivitate mijlocie spre superioară gorunului ca şi
fagului, care are tendinţa de a substitui gorunul ; carpenul are o pro
ductivitate superioară şi tendinţa de a le substitui pe amindouă.
- Querco robori-Carpinetum (stejăreto-şleau de deal), pe soluri
brune şi .rendzine productivitatea stejarului este mijlocie, pe soluri pod
zolite tinde spre productivitate inferioară. In general regenerarea ste
jarului este înceată ; productivitatea carpenului este superioară şi �
manifestă tendinţa de substituire accelerată a stejarului. I
- Aceri-Quercetum roborls (stejăret de silvostepă) întilnit pe dea
lul Perchiu este regenerat din cioată şi are o productivitate inferioară.
- Cotino-Quercetum pubescentis (Stejăret pufos cu scumpie) este
cantonat tot pe dealul Perehiu şi ocupă o suprafaţă mică şi fără -însem
nătate productivă, arboretul fiind mai mult un tufiş cu productivitate
inferioară.
Cercetările experimentale privind refacerea pădurilor colinare de
gradate (15) arată că degradarea acestor pădurii exprimată atit .prin
creşterea procentelor de participare a carpenului şi teiului cit şi prin
aspectul lor brăcuit şi poienit se datoreşte în primul rînd unui regim
necorespunzător de exploatare, apoi neglijării măsurilor de întreţinere
şi mai ales conducerii defectuoase a regenerăcii naturale a esenţelor va
loroase ; în cele mai multe cazuri s-au făcut extrageri cu preferinţă din
aceste esenţe şi în lipsa unor măsuri susţinute de degajare, semintişul
de stejar şi gorun a fost copleşit de carpen sau de tei. Copleşirea esen�
ţelor principale de către carpen şi tei se produce pînă la stadiul de
prăjiniş, deci operaţiile culturale de degajare trebuie făcute la începu
tul stadiului de desiş pină în faza de nU:ieliş prin lucrări de curăţire ;
după acest stadiu degajările nu mai sînt eficiente. Din aceste motive
în majoritatea cazurilor nu se mai găsesc arborete naturale provenite
din sămînţă în stadiul de prăjiniş şi păriş, în care să predornine gonmul
şi stejarul fără o participare masivă de carpen şi tei. Regenerarea na
turală a speciilor valoroase este posibilă nwnai în anumite condiţii eco
l ogice ; astfel gorunul regenerează bine în staţiunile din partea superi
oară a culmilor moderat înclinate, mijlociu însorite, .pe soluri slab sau
meofu podzolite şi cu o textură de compactitate moder�tă ; stejarul
regenerează mai bine spre baza versanţilor, indiferent de expoziţie, pe
soluri mediu podzolite şi ceva mai compacte ; fagul regenerează pe cul
mile vintuite, răcoroase, inclusiv pe văile înguste. Stejarul pufos nu
regenerează practic din cauza înţelenicii prin înierbare a solului. Re
generarea sa este posibilă doar în luminişurile din masiv şi nu din
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dumbrăvi. In aceste cazuri rariştile şi .pădurile colinare dumbrăvite
trebuie înlocuite cu tipuri de amestecuri adecvate staţiunilor de mezore
lief. In trecut cel mai frecvent tratament a .fost regimul de crring simplu
şi foarte .rar regimul de codru cu tăieturi succesive. Abia în 1 950 s-a
aplicat regimul de codru cu tăieturi progresive. Regimul de crîng simplu
în şleaurile de deal, goruneto-făgete şi făgete amestecate, nu a permis
regenerarea normală a speciilor valoroase şi a dus la copleşirea lor de
carpen şi tei, deoa.rece regimul de crîng simplu, repetat, produce duoă
mai multe generaţii cioate cu lăstari puţin viabili.
Dintre cele mai importante recomandări pentru refacerea pădurilor
degradate (15) reţinem următoarele :
- arboretele în •stadiul de prăjiniş şi păriş în care predomină car
penul se conduc pînă la vtrsta de 40 ani şi apoi se exploatează ;
arboretele similare în care predomină teiul se conduc oină la
virsta de 100 ani şi se e:xiploatează ;
- Pentru substituirea acestor tipuri derivate introducer� steja
rului, gorunului şi fagului se poate face prin însăminţare în rigole sau
în cuiburi, dar mai sigur prin plantări de puieţi extraşi din masiv, după
care începînd din anul al treilea se începe dozarea speciilor de amestec ;
în arboretele de peste 40 ani se fac fie reduceri de consistenţă fie des
chideri în ochiuri şi tăieri de racordare atunci cind speciile i ntroduse
au aj uns la starea de masiv.
·-

·

FRECVENŢA BURUIENILOR IN DIFERITE CULTURI
ŞI RECOMANDARI PENTRU COMBATERE
C.ercetînd culturile (care ocupă 46,80/o din suprafaţa bazinului) pă
şunile şi locurile ruderale din bazinul Tazlăului am inregist.rat prezenţa
a 1 88 specii de buruieni ca.re intră în compoziţia floristică a 31 asociaţii
ruderale şi segetale. Această constatare denotă că din totia1ru� florei spon
tane a bazinului Tazlău 1 6,50/o dintre specii au devenit apofite ; remar
căm că o parte din ele (8,50/o) sint adventive şi că procentul cel mai
mare de specii adventive se constată în buruienării (Chenopodietea �i
Secalietea), în timp ce în celelalte formaţii vegetale participarea adven
tivelor este mult mai redusă (2,70/o) din totalul flo.rei. Alături de adven
tive trebuie să menţionăm şi unele ergasiofile ca Lycium barbatum, Ro
binia pseudacacia ş.a. Din totalul buruienilor cele mai numeroase (660/o)
constituie asociaţii ruderale antropofiile şi numai 340/o din totalul buru
ienilor constituie agrocenoze segetale. Trebuie să mai remarcăm şi fap
tul că din totalul buruienilo.r 26 specii (12,80/o)participă atit în asocia
ţiile ruderale cit şi în cele segetale ; aşa dar în combaterea buruienilor
segetale trebuie să se ţină cont şi de aptitudinea acestor apofite rude
ral-segetale a căror provenienţă în lanurile de cultură .rezidă din focarele
de buruienării ruderale. Un număr relativ mic de apofile ruderale ar-ar
frecvent dar cu abundenţă mică şi în pajiştile naturale î ndeosebi în pă
şunile neîngrijite.
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BURUIENILE DIN PAJIŞTI
Cele mai frecvente buruieni în pajişti sînt : Carduus acanthoides,
Onopordon acanthium, Echium vulgare, Erigeron canadensis, Euphorbia
cyparissias, Plar.Jago lanceolata, Cichorium intibus, Salvia nemorosa,
Xanthium spinosum, Lappula squarosa, Nonea pulla, Sambucus ebulus,
Daucus carota ş. a. In fineţe sau în pajiştile mai umede cele mai supă
rătoare sînt : Stellaria graminea, Ranunculus acris şi R. repens. Pe că
răPHe bătătorite din păşuni apar frecvent Polygonum aviculare, Scle
rochloa dura, Atriplex tatarica, Cardaria draba ş. a. In pajiştile montane
superioare datorită tîrlirii neraţionale cîştigă teren Rumex obtusifolius,
Urtica dioica. Gradul de imburuienire
al pajiştilor este slab, dar se
constată tendinţa de abundenţă a buruienilor mai ailes pe păşunile unde
scade acoperirea cu vegetaţie datorită încărcării exagerate cu animale şi
păşunatul prea timpuriu sau pe sol umed. Măsură.le principru.e de com
batere a buruienilor din pajişti au fost deja e�puse la capitolul respec
tiv. Mai relevăm că în păşuni şi mai ales în fineţe sînt frecvente spe
ciile semiparazite : Rhinanthus angustifolius, R. minor, Melampyrum
arvense. M. cristatum, Euphrasia stricta, E. rostkoviana. De asemenea
cele mai frecvente specii parazite sînt : Orobanche purpurea, O. teucrii,
O. alba şi Cuscuta europaea.

BURUIENARIILE RUDERALE
Sînt adaptate
neîngrijite.

la terenurile nelucrate,

gunoite,

tîrlite

şi

complet

Cele mai frecvente şi abundente ruderale antropofile sînt : Carduus
acanthoides, Arctium lappa, A. tomentosa, A. minus, Ballota nigra, Le
pidium draba, Sisymbrium sophia, Artemisia absinthium, Sambucus ebu
lus, Conium maculatum, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, Rumex
obtusifolius ş. a. In locurile ruderale din satele de munte apar cu abun
denţă : Carduus personata, Urtica urens, Chenopodium bonus-henricus,
Rumex obtusifolius ş. a. In satele din zona colinară buruieni frecvente,
dar mai puţin supărătoare, deoarece pot fi păscute de porci şi păsări :

Atriplex tatarica, Malva pusilla, M. neglecta, Hordeum murinum, Poly
gonum aviculare, Amarantus crispus, Sclerochloa dura.
Combaterea buruienilor ruderale este atît o problemă legată de stă
vilirea îmburuienirii culturilor cit şi un aspect al simţului gospodăresc
al locuitorilor şi organelor administrative. Acolo unde există preocupare
pentru întreţinerea civilizată a tuturor terenurilor şi pentru plantarea
spaţiilor interioare cu ,flori, pomi, plante medicinale sau ierburi furajere,
buruienile ruderale nu mai constituie nici sursă de infestare pentru cul
turi şi nici dovezi ale lipsei spiritului gospodăresc : de aceea în satele
din zona montană swperioară unde terenul de cultură este foarte redus
şi dispersat, cele mai mici suprafeţe disponibile sînt ocupate de plante
decorative, straturi de legume, sau grădini cu pomi şi arbuşti fru-ctiferi.
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Tolerarea buruienilor .ruderale inseamnă .risipă de teren şi lipsă de preo
cupare pentru gospodărirea localităţilor. Combaterea :radicală a buruie
nilor ruderale poate .fi efectuată fără eforturi şi cheltuieli deosebite prin
distrugerea lor pe:riodică cu ajutorul şcolarilor, echipelor de tineret şi
a sătenilor din cadrul unor acţiuni de muncă patriotică. Organele ad
ministrative trebuie să impună întreţinerea şi cU1ltivarea curţilor, ·înier
barea trotuarelor, a şanţurilo:r şi marginilor şoselelor, precum şi îngri
jirea platformelor de gunoi, curăţirea locurilor de depozitare a restu
rilor menajere, întreţinerea împrejurimilor saivanelor, grajdurilo:r şi a
şcolilo:r, instituţiilor publice. Eradicarea buruienilor trebuie să fie o com
ponentă a măsurilor sistemului de urbanizare a satului şi de protejare
a mediului ambiant.
BURUIENILE SEGETALE

Dintre cele 58 specii segetale, cele mai frecvente în culturi, se
constată că un număr de 10 specii se întîlnesc exclusiv în culturi de
prăşitoare : Amarantus retroflexus, A. hybridus, Chenopodium poly
spermum, Ch. hybridum, Galinsoga parviflora, Veronica persica, V.
polita, Senecio vernalis, Rorippa silvestris, Diplota:ris muralis, Erodium
cicutarium. Alte 25 de specii se întilnesc cu constanţă ruferită atît în

prăşitoare cit şi în păioase. Desigur că mijloacele de combatere şi ierbi
cidele utilizate pentru aceste trei grupe de segetale trebuie aplicate în
funcţie de predominanţa diferitelor specii şi de natura culturilor.
Considerăm că notările noastre asupra frecvenţei buruienilor sege
tale în diferite culturi contribuie la acţiW1ea pe plan naţional de alcă
tuire a hărţilor zonale cu speciile de buruieni dominante, pe culturi.
Dar în afa:ră de stabilirea gradului de îmburuienire a culturilor o cer
cetare separată şi atentă trebuie acordată pe de o parte rezervei de
seminţe din sol şi pe de altă parte curăţirii atente a materialului de
semănat. Cunoaşterea .acestor 'aspecte va contribui '1a planificarea �udi
cioasâ a producţiei şi sortimentelo:r de ierbicidare dar şi la o ierbicidare
diferenţiată eficientă şi economică.
In sfirşit un aspect al combaterii buruienilor este cel sesizat de M.
L e o c o v în 1 972 şi anume că nu toate buruienile segetale trebuie com
bătute radical şi global ; terofitele segetale de talie mică şi efemeroidele
scW1de cu toate că sînt nedorite în culturi pot fi tolerate spre a rein
troduce în sol material o:rganic indispensabil pentru menţine.rea: ferti
lităţii sale care scade vizibil în condiţiile unei agriculturi intensiv·e şi
fără o administrare continuă de îngrăşăminte.
Fără a repeta indicaţiile· generale de tehnologia combaterii bW"Uie
nilor segetale, care constituie o preocupare esenţială a agronomilor, con
siderăm că originea tuturor deficienţelor in această direcţie o constituie
lipsa de preocupare .şi planificare concretă a măsurilor agrotehnice celor
mai eficiente .şi mai ales nerespectarea promptă a unui calendar judi
cios al măsurilor de întreţinere a culturilor, care duc la executarea Wlehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

185

FLORA ŞI VEGETAŢIA DIN BAZINUL TAZLAU

ori a unor lucrări agrotehnice de calitate mediocră, de slabă eficienţă
şi cu rezultate slabe în combaterea buruienilor segetale acţiune pentru
c.are se cheltuiesc imense mijloace tehnice, energetice şi financiare, ri
sipindu-se o mare cantitate de forţă de muncă umană atît de necesară
în celelalte acţiuni de modernizare a agriculturii
Cele mai frecvente buruieni segetale din bazinul Tazllului şi ierbicidele
recomandate pentru combaterea lor
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ierbicidP
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PROPUNERI PENTRU OCROTIREA UNOR FORMAŢII
DE VEGETAŢIE
ln întregul judeţ Bacău au fost legiferate ca rezervaţii naturale
numai trei obiective : 1. plaiul şi codrul muntelui Nemira (corn. Dăr
măneşti) ; 2. Codrul secular Runc comuna Racova ; 3. dealul P&chiu
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(municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) cu vegetaţia de silvostepă ; de aseme
nea mai sînt ocrotite parcurile dendrologice de la Dofteana şi Hemeiuşi.
In anul 1971 am studiat flora şi vegetaţia dl. Perchiu (14) situat
la confluenţa Tazlăului cu Trot�ul atingînd o .altitudine de 397 m. Pe
dl. Perchiu am identificat 596 specii de angiosperme şi 1 6 asocliaţii ve
getale. Dintre cele mai rare specii, în general de silvostepă amintim :

11lysum linifolium, Potentilla tommasiniana, Asperula arvensis, Erysi
mum x mixtefurcatum, Iris pseudocyperus, I. graminea, Pulsatilla ni
gricans. Ornithogalum pyramidale, Hyacyntella leucophaea, Astragalus
monspessulanus, Serratula wolffii, Sisiymbrium strictissimum, Centau
rea adpresa, C. indurata, Prunus tenella, Cerasus fruticosa, Cotinus
coggygria, Quercus pubescens, Q. pedunculiflora ş.a. Din aspectul flo

ristic se relevă un mare nwnăr de specii continentale ( 1 1 ,80/o), pontice
(5,30/o), mediteran-pontice (5,10/o), mediterane (7,80/o). Caracterul parti
cular al florei şi vegetaţiei de silvostepă insulară in zona forestieră, con
feră acestui masiv colinar o valoare peisagistică, ştiinţifică şi istorică
deosebită incit sint necesare măsuri de împrejmuire, de interzicere a pă
şunatului şi de marcare turistică pentru ca acest .complex landşaftic de
osebit să rămînă un monument al naturii cit mai puţin alterat. Dintre
asociaţiile deosebit de i nteresante trebuie să relevăm : Cotino-Quercetum
pubescentis, Amygdaletum nanae, Crysopogonetum grylli şi Stipetum
capillatae, care sint cantonate pe un teritoriu redus şi-şi pot menţine
individualitatea fitocenotică cu condiţia să fie suficient protejate.
In afară de acest obiectiv al ocrotirii naturii deja legiferat mai
propunem următoarele două formaţii spre a fi declarate monumente al e
nah1rii :
1 . Pădurea de Myrtillo-Pinetum de la nord-vest de comuna Tazlău
pe valea pinului Şoimi (jud. Neamţ), este situată la altitudinea de 800
m, pe un versant nord-vestic cu panta de 40-50° şi sol podzolic, sche
letic, pe substrat de gresie. Arboretul are vtrsta de cca. 90 ani, o con
sistenţă modestă şi o regenerare evident înceată deoarece seminţişul
de pin este rar. Stratul arborescent este format aproape exclusiv din
Pinus sylvestris şi diseminat Picea abies, Betula verrucosa, Fagus syl
vatica. Subarboretul lipseşte ; stratul arbustiv este dens şi format din
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris, Cytisus nigricans
şi sporadic Juniperus communis. Stratul ierbaceu foarte sărac format
din : Galium rotundifolium, Pirola secunda, Antennaria dioica, Campa
nula carpatica, C. rotundifolia. Stratul muscinal bogat dar discontinuu
este format din pernuţe de muşchi şi licheni ca : Dicranum scoparium,
Leucobryum glaucum, Polytrichum juniperinum, Entodon ortocarpus,
Cladonia caperata, C. furcata, c. nitis. Suprafaţa acoperită de această

fitocenoză este de cîteva hectare însă, datorită situaţiei climax in care
se găseşte acest tip de pădure şi faptul că pe acest relief şi substrat nu
se poate instala un alt tip de pădure mai productiv, fitocenoza menţio
nată reprezintă cea mai bună valorificare a terenului. Pe de altă parte
această pădure dovedeşte o mare vechime, iar ca tip pare să reprezinbe
o continuare, în epoca actuală, a vechilor pinete din epoca preistorică.
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Din aceste considerente cit şi datorită deosebitei valori peisagistice
susţinem prezervarea în condiţiie nemodificate a acestei interesante şi
vechi păduri. Luind cont.act cu organele silvice locale acestea şi-au în
suşit propunerea noastră şi au promis îndeplinirea formalităţilor scriptice
şi a măsurilor practice de ocrotire.
2. Tufărişul de Hippophae-Salicetum incanae de pe lunca de con
fluenţă a Tazlăului cu Trotuşul la sud de comuna Slobozia, pe prundiş
aluvionat. Această fitocenoză, nesemnalată încă din ţară .reprezintă o
rămăşiţă a unei formaţiuni foarte vechi. Se prezintă sub formă de
pilcuri destul de compacte, cu o structură densă la care participă pre
dominant Hippophae rhamnoides şi Salb: incana (rară în Moldo�a).
Printre celelalte specii constante sînt : Myricaria germanica. Calama
grostis pseudophragmites, Salix purpurea, S. triandra, Heracleum sphon
dyllium, Calystegia sepium, Barbarea vulgaris ş.a. Pe lingă importanţa
ştiinţifică şi vechimea istorică, ·această asociaţie are şi rolul pozitiv de a
fixa nisipurile şi aluviuni'le de pe marginea internă a terasei inferioare,
incit păstrarea şi împrejmuirea ei este cu atit mai necesară.

NOUVELLF.s CONTRIBUTIONS A L'!TUDE DE LA FLORE
ET VtGtTATION DU BASSIN TAZLAU

Le territoiore du bessin Tazlău (1098 km2 de surface) appartient a la zone
forestiere de la circumscription floristique du Flich Moldo-Transilvan des monts
Tazlău-Tarcău-Nemira.
Par suite de la position geographique, tout comme un grand nonibre d'especes
tertiaires relictes, dont aucune n'ateint pas la limite sudique de l'areal, la grande
majorite du fond floristique est constituee par des especes nordiques (Ea : 34,8 +
E : 13,0 + Cp : 9,4 + Ec : 8,0 = 65,2).
Le territoire du bassin du Tozlău, qui represente seulement 0,4 % de Io sur
face du pays, comprend 33,8D/o de la flore des Cormophytes de Roumanie (c'cst
â dire J.133 especes). Dans le 37 ouvrages concernant la flore du bassin Tazlău
on rnentionnc 697 cspeces d.e Cormophytcs auxque!les nous avons ajoutc enC"orc
436 especes publiees en 14 ouvrages ; pa:imis celles-<Ci nous avons mentionne
Allysum linifolium Steph. el Potentilla tomassiniana F. Schullz. - comme etant
des especes nouvelles (inedites) dans la flore de la Moldavie ; 129 especes du
bassin Tazlău ont ete diffusees par les six centuries de la „Flora exsiccntn du
departament du Bacău" que nous avons initiee.
A la suite de l'analyse critique de la flore nous proposons d'elimination des
espcces ci-desous des · localisations mentionees par les divers auteurs : Armoracia

macrocarpa, Bromus racemosus, Carex cu.rvula, Galium constrictum, G. pumillum,
Gentiana phlogifnlia et Rubus bifrons.

Dans la vegetation du bassi n du Tazlău nous avons identifie 1 1 2 nssociations
vegetaux appartenant aux 17 classes fitocenotiques ; 1 1 1 de ces asso ciations nous
Ies avons mentioonees pour la premiere fois sur le territoirc investique. Leur
inventaire (comprcnant plus de 1000 relevees fitocenologiques, a ele effectuc enlrc
1969-1977, en 76 localites et 257 points de localisation.
On mentionne aussi pour la premiere fois sur le territoire de la Roumanie
neuf ass ociations vegetaux, aulres sept associations vegetaux etant citees pour la
premiere fois dans la flore de la Moldavie.
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En meme temps, on delimite Ies zones et Ies etages de vegetation du bassin
Tazlău et l'on dr� la carte des associations vegetaux, par alliances fitocenotiques,
ă l'echclle de l : 200.000.
Concernant la protection de la n ature, on propose de legiferer â ti tre de
reserves scientifiques la foret de Myrtf.llo-Pinetum, pres de Tazlău, et Ies buissons
de Hippophae-Salicetum incanae, pres de Slobozia.
Poursuiviant l'amelioration de la calite des pres, ainsi qu'une meilleure pro
ductivite de la base fouragere, nous avons donne des propositions concrets con
cernant l'amelioration de la composition floristique, l'entreiten et l'ex;ploitation
rationellc.
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FLORA ŞI VEGETAŢIA JUDEŢULUI BACAU
D. MITITELU şi N. BARABAŞ

Pe teritoriul judeţului Bacău (6630 km2) au fost identificate de la
primele cercetări floristice, începute de I. S z a b o (1841) şi pînă în pre
zent, peste 1600 specii de plante superioare asociate în mai mult de 200
fitocenoze diferite ; multe din specii şi chiar dintre fitocenoze se găsesc
aproape numai, sau în exclusivitate, pe acest teritoriu. Uimitoarea bo
găţie floristică (440/o din flora ţării) şi vasta gamă de asociaţii vegetale
(peste 800/o din totalul asociaţiilor Moldovei) se datoresc variaţiei ample
a reliefului, solurilor şi climei precum şi neîntrerupte i influenţe umane
clin timpuri imemorabile.
De-a lungul Trotuşului, care străbate, de la nord-vest spre sud-est
Carpaţii şi Subcarpaţii au fost menţionate 1237 specii de plante şi 128
asociaţii (D. M i t i t e l u şi N. B a r a b a ş, 1975), iar din Colinele Tu
tovei 1 297 specii şi 55 asociaţii (C. B â r c ă, 1 973). Numai în împrejuri
mile municipiului Bacău cresc 870 specii de angiosperme. In J;?arcurile
din localităţile udetului cresc 1 5 0 specii lemnoase exotice, cultivate ca
ornamentâle.
rezervaţii naturale sint ocrotite : codrul secular Runc
(com Racova) cu doi fagi de specii diferite, concrescuţi într-un trunchi,
dealul Perchiu (municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej), cu vegetaţie silvo
stepică în plină zonă forestieră, plaiul şi codrii muntelui Nemira (corn.
Dărmăneşti) cu stincării semeţe şi lacuri de baraj natural, precum şi
parcurile dendrologice de la Dofteana şi Hemeiuş, deşi ar merita să fie
legiferate şi alte zone.
Aceste considerente ne-au determinat să începem î n 1 967 cerce
tările botanice în acest j udeţ. Lucra.rea de faţă reprezintă sinteza tutu
ror studiilor floristice şi geobotanice publicate de pe acest teritoriu,
completată cu propriile noastre cercetări efectuate în ultimii zece ani.

d

E VOLUŢIA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI
DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI BACA U
Pentru a înţelege răspîndirea şi zonarea actuală a florei şi vegeta
ţiei trebuie să corelăm schimbările paleogeografice şi oroclimatice de
pe acest teritoriu cu datele paleobotanice şi palinologice cît şi cu anahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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liza arealogică a speciilor şi formaţiilor vegetale existente astăzi, de
oarece landşaftul este rezultatul acţiunii acestor transformări asu.pra
speciilor şi biocenozelor, acţiuni care au determinat atit .ritmul şi in
tensitatea speciaţiei (selecţia de ordinul I} cit şi modificarea şi succesiu
nea cenozelor (selecţia de ordinul II} în decursul timpului. Deoar�ce
fitocenozele evoluează împreună cu speciile lor edificatoare (A. N i
ţ e n k o, 1 961) vom lua in considerare centrele de florogeneză şi căile
de migrare a speciilor din aceste centre, arealul comun al celor mai
constante edificatoare din fitocenoze sau formaţii ce ocupă spaţii vaste
(fie că sint zonale, fie că sint intrazonale), evoluţia paleogeografică co
mună a teritoriilor învecinate cu care s-a făcut schimb de floră (sau
au constituit refugii) precum şi datele paleobotanice, polenanalitice şi
paleocarpologice din aceste teritorii. In ceea ce priveşte semnificaţia
cronologică a arealului actual, e firesc să cons·iderăm că speciile circum
boreale sînt mai vechi decit cele eurasiatice, în general de virstă cel
puţin miocenă. In sfîrşit mai avem in vedere că evoluţia cenogenetică
postglaciară a Carpaţilor noştri se deosebeşte substanţial de cea a Car
paţilor nordici şi a teritoriului Europei centrale (cuprins de glaciaţie)
precum şi faptul că teritoriul Mold01Vei se află la contactul dintre zo
nele de vegetaţie ale URSS (dispuse latitudinal) şi cele din Europa
centrală (zonate mai mult altitudinal).

Landşaftul mezozoic
Din cretacicul mediu începe exondarea actualei zone montane a
Carpaţilor din judeţul Bacău (flişul intern) in timp ce zona flişului
extern, subcarpaţii şi o mare parte a Moldovei erau acoperite de apele
mării, in transgresiune ; înălţarea Carpaţilor (orogeneza laramică) se
defini.ti�ză în cretacicul superior, cînd începe şi regresiunea mării.
Climatul general era subtropical. In flora mezozoică predominau gim·
nospermele care erau în plină expansiune ; în cretacicul mijlociu apar
primele angiosperme care iradiază impetuos, din Asia de sud-est, pe
toată întinderea supercontinentului Nord-Atlantic, reunit acum cu cel
Sino-Siberian, astfel incit la sfirşitul cretacicului (deci al mezozoicului)
şi începutul terţiarului se diferenţiază aproape toate genurile florei ac
tuale de angiosperme, în special de arbo1i, care au .şi astăzi un areal
laurasian sau eurasiatic (Pinus, Alnus, Betula, Carpinus, Quercus, Frn
xinus, Acer, Rhamnus, Cornus, Sambucus, Vaccinium).

Relieful carpatic, devenit ulterior cel mai înalt, era acoperit cu o
vegetaţie de păduri rare, dominate de gimnosperme xeromorfe moşte
nite din flora tropicală a vechii Laurasii (vegetaţie mezozoică ce nu arc
astăzi corespondent} alcătuită din genurile Pinus (oare are un tipic areal
laurasian), Abies, Sequoia, Ginkgo, Podocarpus, Glyptostrobus, Taxaceae
şi Cycadaceae la care se asociau ferigi xerofile din familiile Gleicheni
aceae şi Polypodiaceae, liane de tipul Lygodium (Schizeaceae} şi Sela
ginella (probabil epifită} ; regiunile j oase, inundabile, erau acoperite cu
păduri mlăştinoase de Taxodium (asemănătoare oarecum cu mangrovele).
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Dintre angiospermele primitive (cu polen de tipul nonnapolles) se gă
seau doar Myrtaceae asemănătoare cu Eucalyptus (L. O l a r u, 1 976) 1 •

Landşaftul

neozoic

La începutul paleogenului, Carpaţii aparţineau regitUlii floristice
nord-atlantice, iar flora era constituită dintr-Wl amestec de angiosperme
primitive, imig.rate din provincia siberiano-.pacifică şi care formează
apoi un nou centru genetic de speciaţie în provincia central-eu.ropeană.
Aceste specii vor constitui elementele prearcto-terţiare.
In paleocen angiospermele primitive (cu polen de tipul nonnapolles)
încep să se diminueze c.a număr dar cresc considerabil elementele pa
lee-tropicale imigrate din iA.sia de sud-est (cu polen de tipul postnor
mapolles) din famili:ile Arali.aceae, Anacardiaceae (Rhus), Bombacaceae,
Sapotaceae, Symplocaceae, Euphorbiaceae, ş.a. Alături de acestea şi de
gimnospermele din familiile Pinaceae, Abietaceae, Cupressaceae, Ginkg
oaceae, Taxodiaceae apar elemehte prearctoterţiare provenite la origine
din Asia de nord-est din familiile Hammamelidaceae (Liquidambar),
Betulaceae (Betula, Corylus), Fagaceae (Quercus, Castanea), Juglandaceae
(Juglans, Carya), Myricaceae (Myrica), Tiliaceae (Tilia), precum şi muşchi
din Sphagnaceae (L. O l a r u, 1 976).
In eocen, cînd începe sedimentarea greziei de Tarcău şi a stratelor
de Tazlău, sint exondaţi Munţii Tarcău, T.rotuş-Oituz, Vrancei şi Cul
mile Be.rzunţi şi Pietricica. Climatul marchează o răcire trepbată ; an
giospermele primitive se restrîng dar se extind elementele paleotropice.
Pe acest relief de altitudine relativ ridicată vegetaţia ·era constittiîtă
din specii predominant subtropicale (asemănătoare celor din Asia de
sud-est) din .familiile Onag·raceae, Myrtaceae, Myrlcaceae, Palmaceae,
Magnoliaceae, Sapotaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, Aquifoliaceae,
Clethracea.e, Lauraceae, Sterculiaceae, Santalaceae, Rutaceae, Cyrilla
ceae, Olacaceae, Bomba1t"aceae, Santal.aceae, .Pteridiacea�. Vitaceae, iden
tificate doar după tipul de polen (ipostnormapolles). ·In eocenul superior,
angiospermele primitive (de tipul normapolles), sînt foarte rare da.r se
înmulţesc reprezentanţii florei arctoterţiare din genurile Quercus, Al
nus, Betula, Corylus, Castanea, alături de care persistă gimnoopennele
vechi din genurile Pinus, Abies, Taxodium, Glyptostrobus, Araucaria,
Lari:r, Ephedra. In mlaştini apar ferigi ca Osmunda regalis şi Salvinia
natans (L. O I a r u, 1 976).
In oligocen, Carpaţii flişului extern erau în întregime exondaţi. Se
manifestă o răcire continuă a climei. Angiospermele primitive (de tip
normapolles) dispar complet, iar cele paleotropicale (de tip postnorma
polles) se.ad procentual, în timp ce elementele arctoterţiare se extind
pină la un procent de participare de 500;0 (L. O l a r u, 1 976).
In mod aproximativ, zonarea vegetaţiei poate fi imaginată astfel :
la altitudini maxime se întindeau păduri de conifere cu Pinus, Abies,
1. O I a r u L., 1976, Cercetihi asupra distribuţiei stratigrafice a microflorei în
flişul paleogen dintre Bistriţa şi Trotuş (Teză). Iasi.
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Tsuga ;

într-un etaj inferior predominau păduri de amestec în care ală
C upressl,ls, Magnoliaceae, Aquifoliaceae şi Palmaceae (Sabal,
Phoenix) coexistau esenţe de foioase din genurile Juglans, ce alcătuiau
păduri xerofitice adaptate la o climă ceva mai rece (datorită translaţiei
supercontinentului spre nord). Mlaştinile erau dominate de pseudoman
grove cu Taxodium, iar în depresiunile uscate ia.par pajişti de graminee.
Pe aluviunile bogate în săruri depuse în urma retragerii apelor marine
apar primele Chenopodiaceae (L. O l a r u, 1 976).
In miocen este exondat actualul relief al subcarpaţilor şi întreaga
depresiune a Tazlăului. In floră mai persistă facă elemente subtropicale
ca Sapindus, Cinammomum, Liquidambar, Myrica, Engelhardia, dar in
trucît climatul continuă să se răcească şi devine mai arid, acum predo
mină gimnospermele (Abies, Pinus, Taxodium) alături de speciile arcto
terţiare cu .frunze căzătoare (Platanus, Castanea, Juglans, Acer, Tilia,
Alnus, Ulmus, Salix, Quercus, Carpinus, Fagus) dintre care multe ră
mîn ca elemente boreale circwnpolare. Chiar de la sfîrşitul miocenului
(în sarmaţian) se cunosc (de la Comăneşti, Borsec ş.a.) unele date paleo
botanice care ne permit să ne facem o idee despre compoziţia aprox.ima
tivă a vegetaţiei din acele timpuri 1• Etajul subarbustiv de deasupra li
mitei pădurHor era format din Vaccinium reticulatus şi Rhododendron
alcyconianum ; etajul forestier superior era probabil dominat de coni
fere din genurile Abies şi Pinus după care w-mau păduri amestecate
din conifere şi foioase formate din Pinus strobus, P. leptophylla, Glypto
turi

de

strobus europaeus, Fagus pristina, Betula oxydonta, Populus latior, Co
rylus mac-quarii, Acer pseudoplatanus, Carpinus grandis, Fraxinus aff.
excelsior şi feriga Pteris crenata.
Văile mai umede erau probabil constituite din Alnus kefersteinii, Ul
mus carpinoides, Vitis teutonica, Populus alba, Salix varians, S. fragilis.
In mlaştini de altitudine apar Salix cinerea şi Andromeda protogea.

Etajul forestier inferior de tip laurisilv era încă dominat de specii sub
tropicale dar mai ales mediterane ca : Liquidambar europaeum, Cassia

ambigua, Carya seraefolia, Liriodendron procacini, Pterocarya caucasica,
Ceratonia emarginata, Zelkova ungeri, Castanea paleovesca, Platanus
acerifolia, Laurus princeps, Ficus tiliaefolia, Juglans acuminata, allături
de care apar esenţe arctoterţiare ca Quercus lonchitis, Q. neriifolia, Q.
robur-pliocenica, Rhamnus gaudini, Acer tataricum, A. trilobatum. In
bălţile joase creştea Osmu.nda regalis.
Despre vegetaţia ierboasă din miocen nu există date paleobotanice
decît foarte sporadice ; totuşi în climatul oaJd şi mai umed şi în con
diţiile de orogeneză foarte activă ale miocenului este plauzibil că au
apărut o mare parte dintre angiospermele terţiare de astăzi (A. K r i ş
t o f o v i c i, 1 946). Avem în vedere mai ales speciile de subarbuşti semi
sempervirenţi cu aspect lauromorf şi speciile perene cu rizomi şi tufe
cu aspect scleromorf care, din plante iniţial silv.atice au devenit, prin
înălţarea treptată a reliefului, specii oreofite (actualmente montane şi
I. M a c a r o v i c i N., T u r c u
n iei, HJ72.

I e ţ I.

-

Pal iontologia stratigrafică a Româ
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subalpine) cu exigenţe mezohidre şi micro-mezoterme. Evident, trebuie
să includem în această categorie în primul rind speciile cu areal cir
cumpolar sau eurasiatic. Unele dintre aceste specii, devenite ulterior
saxicole, s-au a-daptat fa noile condiţii eco'logice de pe crestele muntoase
golaşe, devenoind specii oreotiite litofile, xeromorfe şi heliofile, care colo
nizează astăzi cele mai îna'lte forme de relief stîn.cos.
Din împrejmimHe României (P. D o r o f e e v, 1 960 ; I. I 1 i n s k a i a,
1959 ; G. P a ş k o v, 1 959) sint atestate fitopaleontologic, ca miocene :

Fagus orientalis, Populus tremula, Ligustrum vulgare, Cornus sangui
nea, C. mas, Hedera helix-fossilis, Rhamnus aff. cathartica, Cotinus
coggygria, Polygonum aff. dumetorum, Viola ş.a., din flora silvestră.
Din flora acvatică şi palustră sînt atestate Phragmites communis, Typha
latifolia, Stachys palustris, Schoenoplectus lacustris, Ranunculus aff. sce
leratus, Meniathes, Carex, Alisma, Potamogeton aff. natans, Myriophy
llum, Salvinia ş.a. La acestea trebuie să adăugăm ferigile : Dryopteris
filix-mas, D. robertiana, D. thelipteris, Phyllitis scolopendrium, Polypo
dium vulgare precwn şi Asplenium ruta-muraria, Ophioglossum vulga
tum, Equisetum silvaticum, E. hiemale, E. palustre şi specii de Lycopo
dium care sînt cel puţin de virstă paleogenă sau mai vechi,
Relicte miocene (neatestate fitopaleontologic) credem că ar trebui
considerate şi multe specii circumboreale sau cu larg areal eurasiatic
din zona forestieră şi de si lvo-tundră, cum sînt : Juniperus communis,

Alnus incana, A. glutinosa, Rubus caesius, Pirola uniflora, Orthilia se
cunda, Daphne mezereum, Milium effusum, Poa nemoralis, Sanicula eu
ropaea, Adoxa moschatellina, Hepatica nobilis, Anemone nemorosa,
Geum urbanum, Circaea lutetiana, Geranium robertianum, Majanthe
mum bifolium, Paris quadrifolia, Neottia nidus-avis, Asarum europaeum,
Convalaria majalis, Actaea spicata, Viola hirta, Fragaria vesca, Melica
nutans, Impatiens noli-tangere, ş. a. Toate acestea pot fi considerate
relicte nemorale oreofite, de virstă miocenă. Dintre aceste oreofite se
puteau coloniza pe stîncării : Asplenium ruta-muraria, Poa nemoralis, la
care se pot adăuga Saxifraga paniculata, Rhodiola rosea, Leontopodium

alpinum, Saxifraga oppositifolia.

Rămase în stratul inferior al păduiii miocene şi devenite oreofite
de altitudine pot fi considerate : Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris.

Nardus stricta, Poa alpina, Alchemilla vulgaris, Deschampsia flexuosa,
D. caespitosa, Calamagrostis epigeios, care împreună cu Juniperus com
munis populau etajul superior de vegetaţie. Tot de acum datează şi prima
specie „ruderală" Urtica dioica (P. D o .r o f e e v, 1960).
In bălţi şi mlaştini erau, desigur larg răspindite specii (astăzi cir
cumpolare sau ubicviste) ca : Phragmites communis, Typha latifolia,

Schoenoplectus lacustris, Bolboschoenus maritimus, Equisetum palustre,
Glyceria maxima, Poa palustris, Juncus effusus, Heleocharis palustris,
Carex rostrata, Polygonum amphibium, Potamogeton natans, Salvinia
natans, Lemna trisulca, L. minor, Myriophyllum spicatum, Ceratophy
/lum submersum, Dryopteris thelipteris ş. a.
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In afară de aceste argumente arealogice şi de habitus laurixeromorf,
în favoarea prezenţei în vegetaţia m iocenă a unui larg cortegiu de specii
existente şi astăzi trebuie să invocăm şi faptul că încă din oligocen
polenul speciilor arctoterţiare depăşea procentual pe cel al speciilor pa
leotropicale (L. O 1 a r u, 1 976). Marea majoritate a fitogeografilor sint
de acord că la sfirşitul miocenului era formată cea mai mare parte din
tre speciile actuale ca o consecinţă directă a marilor transformări oro
genetice şi de peneplenizare din această perioadă, iar colonizarea prin
migrare a noilor teritorii exondate era favorizată de punţile de conti
nuitate teritorială a continentului nord american cu cel eurasiatic.
In pliocen sint eliberate de ape marine, Depresiunea Dărmăneşti
şi jumătatea superioară a Colinelor Tutovei ; acwn se conturează văile
Siretului şi Trotuşului Superior.
După E. P o p 2 illora pliocenică (de la Borsec) se •caracterizează prin
următoarele trăsături :
- predominanţa copacilor arctoterţiari cu frwrne căzătoare dintre
care peste .30D/0 persistă pînă astăzi ;
- persistenţa unor specii subtropicale miocene, comune şi în flora
Americii de Nord din genurile Myrica, Magnolia, Ta:codium, Carya,
Pterocarya, Cassia, Rhus, ş.a.
- persistenţa unor specii astăzi mediterane - din genurile Laurus.

Cercis, Nerium, Ficus, Castanea, Juglans ;
- dispariţia palmierilor.

Aşa dar marea majoritate a speciilor existente �tăzi ca şi a mari
lor formaţii vegetale (ordine, clase şi unele alianţe) din regiunile neafec
tate drastic de glaioiaţie (cum e caZU!l cu actua!l.ul teritoriu al judeţJU!lui
Bacău) au o provenienţă preglaciară, în mare parte .pliocenică. In această
perioadă se formează deja aproape toate genurile de angiosperme şi cele
mai multe specii existente astăzi.

Clima era mai asemănătoare cu cea mediterană actuală de cit cu
cea subtropicală (media temperaturii - 1 5-1 0°C), cu alternanţă de ano
timpuri aride şi toride. ceea ce favoriza extinderea copacilor cu frunze
căzătoare.

Landşaftul pliocenic
In etajul montan cel mai înalt, format probabil din vegetaţie ier
boasă şi arbuşti pitici, este atestat fitopaleontologic doar Rhododendron
borsecense. Etajul silvestru superior era alcătuit din conifere mic.ro
terme ca Abies alba, Picea excelsa, Tsuga şi Pinus {înrudit cu P. leuco
dermis clin Balcani). Sub acest etaj coniferele se amestecau cu arborete
de foioase pliocenice la care
participau Fagus (aff. silvatica) fossilis,
Betula macrophylla, Carpinus grandis (aff. betulus), Acer platanoides,
Fraxinus recurvidens (aff. excelsior), Corylus macquarii (aff. avellana),

Alnus kefersteinii, Quercus roburoides, Tilia platyphyllos, Populus tre2. P o p E., Flora pliocenică de la Borsec, Cluj, 19311.
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mula, Vitis teutonica, Rosa rubiginosa. Pe colinele aride se întindeau
păduri mixte de foioase şi in care predominau Quercus robur-pliocenica,
Acer subcampestre, A. aff. monspessulanum, Ulmus braunii (aff.
campestris), Rhamnus gaudini, bogate in specii mediterane ca Pinus aff.
nigra, Quercus ilex, Castanea vesca, Smilax aspera (liană), Juglans re
gia. In jurul a<:estor păduri lwninoase (păduri-parc), sau poate şi ca
strat arbustiv al lor, se mai găseau arbuştii existenţi astăzi in laurisil
vele cir<:ummediterane ca : Buxus sempervirens, Laurus princeps, Ne
rium. Myrica lignitum ş. a. In jurul golfW'ilor şi în depresiunile mlăşti
noase se întindeau păduri inmlăştinate cu Taxodium, Carya, Pterocarya
şi Magnolia (asemănătoare cu cele din mlaştinile cîmpiei din estul S.U.A.)
Pe văile şi luncile wnede vegetau Salix varians (aff. triandra}, S. paleo
-purpurea, Alnus latior, iar pe versanţi apăruseră tufişuri de Hippo
phae rhamnoides şi Prunus spinosa.
In acest timp carpaţii Orientali aveau continuitate cu Carpaţii nor
dici, iar Colinele Tutovei aveau continuitate cu Cîmpia Rusă un.de încă
din sarmaţian dispăruseră palmierii şi coniferele, iar Laurus şi Magnolia
erau rare (P i m e n o v a, 1 954).
Probabil că landşaftul din nordul Colinelor Tutovei era format din
tr-o pădure amestecată de foioase (care explică compoziţia actualelor şlea
uri) în alternanţă cu petece de vegetaţie iel"'boasă constituită din Poa

bulbosa, Festuca valesiaca, Bromus inermis, Agropyrum pcctiniformc,
Stipa capillata, Botriochloa ischaemum, chiar Caragana frutex, toate re
licte terţiare ce participă şi astăzi la forma.rea vegetaţiei ierboase de
silvoste.p ă.
Ca imigranţi pliocenici din florn paleopontică pot fi consideraite şi

<!oruus mas, Quercus pubescens, Cotinus coggygria, Prunus tenella,
Acer tataricum, Lithospermum purpureo-coeruleum ş. a. (R. S o 6, W.
S z a f e r, E. V u l f, A. K o 1 a k o v s k i). In pajiştile mezofile existau
Poa pratensis, Agrostis stolonifera, Agropyrum repens, Lolium perenne,
toate specii palearctice (P. I a r o ş e n k o) de origine arctoterţioară.

Din vegetaţia azonală, sărăturile de pe locu.rile cedate de apa mării
erau colonizate cu Salicornia herbacea, Suaeda maritima, Artemisia ma
ritima, Puccinellia distans, toate specii sannato-panonice şi preglaciare.
Mlaştinile şi bălţile interioare (dulcicole) erau coloni.2Jate cu Phrag
mites aff. australis, Typha latissima (aff. latifolia), Carex, Lemnii, Pota
mogeton aff. obtusifolius, Myriophyllum, Hydrocharis, Salvinia aff.
natans, ş. a. care erau abundente în pliocenul superior în toată Europa.
Putem presupune că în pliocen exista pe actualul teritoriu al jur
deţului Bacău, un etaj superior (montan) în care predominau coniferele,
Wl etaj submontan în care predominau esenţele foioase dar în amestec
cu coni.fere şi un etaj colinar în ·care foioasele arctoterţiare se amestecau
cu esenţe subtropicale şi mediterane constituind Wl gen de savană cu
arbori care a generat ulterior etajul forestier inferior şi actuala silvo
stepă. La marginea vestică a acestui landşaft de pădure începe să se
constituie o stepă· de dlimat oa:ld (care alterna cu Wl anotimp mai rece)
continuare a stepei peripontice.
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Observăm deci că actuala zonare (nu şi etajare) a vegetaţiei are ori
ginea în landşaftul pliocenic. Ulterior, oscilaţiile climatice ale pleistoce
nului, diferenţierea formelor de relief şi definitivarea reţelei hidrografice
au dus la conturarea actuală a etajării formaţiilor şi asociaţiilor vegetale
existente astăzi.
Incercind să reconstituim compoziţia floristică a princi:palelor for
maţii vegetale pliocenice pe zone şi etaje ne-am putea imagina tablouJ
următor bazîndu-ne pe date paleobotanice, arealogice şi paleoecologice :
- în zona montană superioară predominau pădurile de conifere
constituite din Picea excelsa, Abies alba, parazitate chiar de Viscum
album, Tsuga, Keteleria şi Pinus aff. leucodermis, probabil şi Pinus
silvestris, care are astăzi un areal laurasian. Dintre arbuşti putem pre
supune ca relicte pliocenice eurosiberiene : Rhamnus frangula, Alnus
incana, Spiraea ulmifolia, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, iar ca
subarbuşti Rubus idaeus, Vaccini11m vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna
vulgaris, Daphne mezereum, Lonicera xylosteum. Ca relicte nemorale
ierboase din flora silvestră turgaică (V. V a s i 1 i e v, 1 946) sînt presu
puse Oxalis acetosella, Luzula pilosa, Circaea alpina, Majanthemum

bi.folium, Orthilia secunda, Monotropa hippopitys, Melampyrum pratense,
Chimaphilla umbellata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-max, D.
robertiana, Veronica urticifolia, Impatiens noli-tangere, Cardamine im
pat-iens, Geranium robe-1·tianum, Soldanella major, Homogyne alpina.
ş. a.în care recunoaştem principalele specii fidele ale Cl. Vaccinio-Pice
etea. Tot acum apare şi stratul muscinal în pădurea de conifere (A. L a
z ·n r e n k o, 1 939).
Crestele stîncoase, neîmpădurite erau probabil populate cu specii
oreofite xerofitizate ca : Poa nemoralis, Asplenium ruta-muraria, Cys
topteris fragilis, Saxifraga paniculata ce închegau ordinul Asplenietalia.
la care se adăugau Poa alpina, Festuca supina, Juncus trifidus, Luzula

spicata, Deschampsia flexuosa, Pedicularis oederi, Nardus stricia, Poly
gonum viviparum, Alchemila glaucescens, Anthoxantum odoratum, Fes
tuca rubra, Gentiana ciliata, Hieracium aurantiacum ce fonnau pajişti
de altitudine în ochiurile de poienire provenite fie prin doborituri în
urma furtunilor sau cutremurelor fie în urma unor incendii naturale.
Prin arealul lor circumboreal sint specii foarte vechi şi probabil că re
prezintă oreofite alpino-terţiare ·tot de origine nemorală, care au cons·
tituit în pleistocen nucleele principale ale ord. Caricetalia curvulae şi
Nardetalia. Actualele pajişti montane au origine antropogenă î n timp ce
pajiştile subalpine apar în pleistocen şi postglaciar, sub efectul glaciaţiei.
Trebuie să presupunem tot de vîrstă pliocenică şi unele oreofite
alpigene europene cu „temperament" silvatic care constituiau probabil bu
ruienişuri pe grohotişurile umede ale văilor montane cum ar fi : Alnus

viridis, Adenostyles alliariae, Cortusa matthioli, Aconitum panicu
latum, Doronicum austriacum care parcurgînd pleistocenul vor forma
ord. Adenostyletalia. In depresiunile montane înmlăştinate trăiau deja
Andromeda polyfolia, Vaccinium oxycoccus, Empetrum nigrum, Poten
tilla palustris, Menianthes trifoliata, Rhinchospora alba, Drosera rotun'
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difolia care (I. B o g d a n o v s k a i a-G h ie n e f, 1 946) sînt specii bo
reale turficole ce trădează o origine subtropicală prin „temperamentul"
lor mai termofil decit al celor de turbării criofile ce se extind în pleis
tocen. La altitudini mai joase formau mlaştini şi alte specii termofile ore
ofite, iniţial nemorale cum sînt Carex pseudocyperus şi C. rostrata. In
mlaştini de altitudine mai trăiau în pliocen Salil: cinerea şi Salil: pen
tandra. La marginile pădurilor de conifere formau probabil borduri de
specii mai heliofile şi alte oreofite ca :
Salix capraea, Chamaenerion
angustifolium, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Epilobium montanum, ce
constituie viitoarea Cl. Chamaenerietea, extinsă în hol ocen prin acţiuni
antropogene.
în etajul submontan pădurile de conifere se amestecau cu esenţele
foioase ; după E. P o p (1 936) acestea erau formate din Pinus aff. strobus,
Abies alba, Betula aff. pendula, Fagus aff. silvatica, Carpinus aff. betu
lus, Acer platanoides, Fraxinus aff. excelsior, Corylus iaff. avellana,
Populus tremula. Tilia platyphyllos, Quercus aff. robur, Acer aff. cam
pestre, Ulmus aff. campestris ; în acest etaj se pare că fagul avea un
rol predominant. Dintre arbll.'iti sint considerate relict.ante speciile :

Cornus sanguinea, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus,
Rhamnus cathartica. Ca specii relictante nemorale ale stratului ierba
ceu sint considerate (după V. V a s i 1 i e v, 1 946) Asperula adorata, Con
vallaria majalis, Brachypodium silvaticum, Festuca silvatica, Stachys
si.lvatica, Ranunculus ficaria, Corydalis solida, Adoxa moschatelina, Ra
mmculus auricomus, Galeobdolon luteum, Pulmonaria officinalis, Lathy
rus vernus, Viola hirta, V. mirabilis, Asarum europaeum, Carex pilosa,
Anemone nemorosa, Bilderdykia dumetorum, Geum urbanum, Poa nP.
moralis, Paris quadrifolia, Stellaria holostea. Sedum maximum, ş. a.
Este evidentă reprezentarea principalelor specii ale ord. Fagetalia
şi Quercetalia care au generat actualul etaj forestier de esenţe foioase.
Etajul colinar, cel mai larg răspîndit şi cel mai bogat, era constituit
dintr-o pădure mixtă de foioase europene în amestec cu specii american�
şi chiar est�siatice dar mai ales mediterane. Aceste păduri-parc (com
parabile ca fizionomie cu cele existente astăzi în estul S.U.A) sint cel
mai greu de reconstituit prin consideraţii arealdgb şi paleoercologice.

Putem presupune d oar că pe arealul lor pliocenic s-au reconstituit, ince
pind din postglaciar (sub o puternică influenţă antropo-zoogenă) actu
alele şleauri colinare care fac tranziţia de la etajul goruneto-stejăTe

telor către silvostepă. Compoziţia lor, oglindită prin resturi fosile, a fost
expusă anterior. Rămine doar să adăugăm că, printre speciile din stratul
lor ierbaceu, dintre care multe au dispărut în pleistocen, trebuie să fi
persistat ca relicte nemorale de silvostepă : Asparagus officinalis, Vero

nica chamaedrys, Origanum vulgare, Fragaria viridis, Cynanchum vin
cetoxicum, Agrimonia eupatoria, Dictamnus albus, Brachypodium pinna
tum, Phleum phleoides, Betonica officinalis, Geranium sanguineum, An
thericum ramosum, Coronilla varia, Dentaria bulbifera, Milium effusum.
Trifolium montanum, T. medium.
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Silvostepa (F. M i 1 k o v) reprezintă un landşaft relictar de vîrstă
pliocenă, care se constituie oda.tă cu fauna de Hypparion, pe seama
savanei miceno-plioceni.ce. Ca relicte pliocene 'În i nsu la de si lvostepă
de pe dealul Perchiu de lingă or&'iul Gheorghe Gheorghiu-Dej pot fi
considerate : Quercus pubescens, Cotinus coggygria, Acer tataricum, Ti
lia tomentosa, Sorbus domestica, Arum orientale, ş.a.
Stepa pliocenă era formată din. Poa bulbosa, Andropogon ischae
mum, Stipa capillata, S. pulcherrima, Agropyrum pectiniforme, Crambe
tataria., Phlomis tuberosa, ş.a. şi avea probabi!l o foarte redusă întin
dere pe �t teritoriu, existind doar în sudul Colinelor Tutovei, unde
a fost constatată prezenţa (relictară) ·a subarbustului Caragana frute:r,
iar mai de la estul judeţului Bacău a relictului Ephedra dista.chya. Prin
�re speciile relicte de silvostepă şi stepă (F. M i 1 k o v, N. K o m a ;r o v,
V. G o 1 u b e v, L. N o s o v a, A. S e m e n o v a T e a n-Ş a n s k a i �
trebuie considerate şi : Filipendula vulgaris, Aster amellus, Dianthus ca
pitatus, Salvia pratensis, Jurinea arachnoidea, Linum austriacum,
.Alyssum alyssoides, Echium rubrum, Festuca rupicola, Medicago lupu
lina, M. minima, Hypochoeris maculata, Veronica teucrium, Care:r prae
co:r, C. humilis, ş. a. ce constituie ord. Festucetalia valesiacae. Existau
şi sporadice tufărişuri cu : Hippophae rhamnoides şi Prunus spinosa pe
coastele denudate prin alunecări şi eroziuni.
Vegetaţia intrazonală şi azonală probabil că era slab reprezentată.
Relieful fiind încă relativ tînăr, văile nu erau adînci şi inguste deci nu
constituiau un biotop mult deosebit de cel silvestru. Se poate presupune
că aceste văi, erau populate de Alnus glutinosa, A. incana, Sali:r purpu
rea, S.. triandra, Rhamnus frangula, Viburnum opulus, Vitis silvestris,
Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Clematis vitalba, Rubus caesius,
Euonymus nana, la care se asociau Fra:rinus excelsior, Ulmus campes
tris conturind ord. Alnetalia şi Salicetalia care se extind mult în inter
glaciar şi postglaciar.
Pajişti mezo-higrofile trebuie �ă fi existat pe aluviunile albiilor ma
jore - foarte largi
constituite din : Poa pratensis, Festuca pratensis,
Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Agropyrum repens, Lolium
perenne, Rume:r maritimus, care au un larg areal, o amplă toleranţă eco
logică şi origine cenogenetică nemorală.
Sărăturile de pe litoralul mării sarmatice în regresiune (în sud
estul judeţului) erau colonizate cu : Salicorni.a herbacea, Suaeda mari
tima şi pe măsud ce SOllificarea avansa se instalau şi : Artemisia ma
ritima, Puccinellia distans, Statice gmelini care constituie CI. Puccinel
lio-Salicornietea.
Vegetaţia higro-hidrofilă de bălţi şi mlaştini este probabil cea mai
veche, în majorita1e de virstă miocenă şi chiar orebalcică. Pe baza fo
silelor din ţările vecine cît şi pe considerente arealogice se poate presu
pune că, datorită configuraţiei şi orientării reţelei hidrografice, bălţile
şi mlaştinile erau repede colon17.ate cu următoarele specii .relictare :
Phragmites communis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Buto
mus umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica, Rumex
-
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palustris, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Mentha arvensis, Ele
ocharis palustris ce formau ord. Phragmitetalia ; mai sînt presupt11>e
muşchiul Drepanocladus aduncus, Carex riparia, C. acutiformis (ord.
Magnocaricetalia), Nasturtium officinale, Glyceria fluitans, Sparganium
neglectum, Ranunculus sceleratus, Barbarea vulgaris, Catabrosa aqua
tica (ord. Nasturtio-Glycerietalia), Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lu
teum, Polygonum amphibium, Potamogeton natans, Utricularia vulgaris,
Ceratophyllum submersum, Callitriche cophocarpa (ord. Hydrocharetalia},
Salvinia natans, Lemna trisulca, L. minor (ord. Lemnetalia), Potamogeton
crispus, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum, Zannichellia palustris
(ord. Potametalia).
CONCLUZII GENERALE ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI
PLIOCENE
Deoarece tabloul reconstituirii florei şi vegetaţiei pliocenice pare
surprinzător de asemănător cu cel actual trebuie să subliniem citeva
considerente justificative, deşi o mare parte dintre speciile presupuse
ca relict.are sint atestate paleobotanic de pe teritorii vecine, prezenţa
lor devine plauzibilă dacă avem în vedere că era neozoică (paleogen +
neogen
cca. 65 milioane ani) a fost hotăritoare în expansiunea angio
spermelor (apărute în cretacic) şi în fonnarea neocentrelor de f.Ioroge
neză printre care cel european este de cea mai mare importanţă pentru
flora ţării noastre.
In miocen-pliocen s-a format marea majoritate a speciilor actuale
şi care au fost afectate în mai mică măsură de glaciaţie, pe teritoriul
ţării noastre (situat la periferia zonei periglaciare) în comparaţie cu te
ritoriul Europei centrale ; de aceea despre o bună parte din flora Eu
ropei centrale se poate spune că a fost reimigrată în postglaciar, ceea
ce nu este valabil pentru flora noastră.
In timpul pleistocenului climatul pericarpatic era mai moderat de
cit cel din centrul Europei incit relictanţa speciilor pliocene şi a unor
formaţii vegetale este considerabil mai mare. Pe de altă parte numărul
mic de dovezi paleontologice şi palinologice (care nu pot pune în evi
denţă decît mai ales specii lemnoase şi îndeosebi copaci anemofili) ne
obligă să avansăm supoziţii de reconstituire a paleoflorei şi vegetaţiei
pe baze paleoecologice şi arealogice, pentru a reduce la proporţii ve
rosimile aportul imigraţiilor postglaciare ce ar fi trebuit să fie, în caz
contrariu, disproporţionat de masive, numai într-o perioadă de cca.
10.000 ani, cîţi s-au scurs de la ultimul glaciar. I n sfi�it, Lpoteza mi
graţiilor postglaciare intense din Balcani spre Carpaţi nu poate explica
cum au putut trece aceste specii peste bariera lacului cuaternar din
Cîmpia Română şi a Siretului inferior, în timp ce teritoriul Moldovei
avea continuitate numai cu Cîmpia Podolico-Rusă, acoperită de silvo
stepă şi stepă, considerate ca formaţii relictare pliocenice de către au
torii sovietici. Mai adăugăm că, de fapt, numărul speciilor relictare „in
situ" trebuie să fie mult mai mare decît cele enumerate.
=
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Landşaftul pleistocen
La începutul pleistocenului se accentuează mişcările tectonice prin
care se ridică mai mult atît Carpaţii cit şi Podişul Central Moldovenesc.
Sudul Colinelor Tutovei este complet eliberat de apele golfului pliocen,
Siretul şi Trotuşul inferior îşi conturează albiile şi reţeaua lor hidro
grafică majoră, prin care se scurg puhoaiele de ape (interglaciare) spre
lacul danubian situat în actuala cimpie a Siretului inferior. Mişcările.
orogenetice pliocenice şi cele neotectonice postpliocenice, ridicînd flora
etajelor inferioare la altitudini mai mari, au determinat o dată cu ră
cirea galopantă a climatului, formarea de noi nişe ecologice care au sti
mulat speciaţia de oreofite autohtone cum sînt unele endemisme carpa
tice ca : Hepatica transsilvanica, Cardamin e glanduligera, Symphytum

cordatum, Campanula carpatica, Hieracium alpicola ssp. ullepitschii, Ra
nunculus carpaticus, Achillea schurii, Astragalus pseudopurpureus, Aco
nitum moldavicum, A. toxicum, Melampyrum saxosum, Primula leuco
phylla, a căror vîrstă este încă greu de precizat. Mai probabil de vîrstă
pleistocenă sînt subendemitele colinare daco-panonice : Melampyrum bi
hariense, M. barbatum, Cytisus heuffelii. Clima pleistocenă, devenită
aspră se caracteriza prin alternanţa unor perioade foarte reci_ (gl·a
ciare) cu altele mai puţin reci (interglaciare).
Consecinţele cele mai
drastice s-au manifestat mai .ales pe .relieful montan care avea un cli
mat periglaciar. V. G r i c i u k (1 959), a:tiirmă că :filora pleistocenă de la

exteriorul .periglaciaţiei era destul de apropiată de cea actuală, iar efec
tul glaciaţiei
modificat doar redistribuirea ei. Chiar pentru Europa
centrală, W. S z a f e r (1 959) afirmă : „Flora glaciară şi i nterglaciară a
Europei centrale şi nordice era formată aproape în totalitate din plante
care trăiesc şi astăzi ; . . . chiar în fazele interglaciare mai reci, sub
1 000 m oaltitudine erau păduri din aceleaşi esenţe oa cele de astăzi". Co
linele Tutovei aveau chiar un climat mai blînd <lecit cel periglaciar căci
nu s-au identificat nici urme criogene în sol şi nici soluri fosile de loe�
propriu-zis. Aluviunile loessoidizate pleistocene sînt formate din depu
neri succesive, de origine hidroglaciară, cu slabe urme de podzolire
datorită unei vegetaţii lemnoase slab închei.a.tă, (N. B u c u r şi N. B a r
b u) din care au pierit treptat, s peciile tennofile din savana pliocenă, în

a

locul căreia s-a extins stepa rece pleistocenă.
Chiar „exterminarea" florei termofile pliocene a fost parţială căci
O l a r u mai găseşte în postglaciarul din Podişul Moldovenesc şi din
Podişul Sucevei polen de specii mediterane şi chiar subtropicale (Ta

L.

xodium, CanJa, Pterocarya, Magnolia, Myrtus, Juglans, Castanea, Morus,
ş . a.).

In glaciar se extindea mai mult stepa, iar în interglaciar se lărgeau
limitele silvostepei. Pînă în pleistocenul mijlociu clima s-a răcit con
tinuu, eliminind din etajul montan toate speciile termofile şi determinînd
coborîrca limitei superioare a vegetaţiei forestiere. Din diagramele pa
linologice pleistocene de la noi (E. P o p) şi din ţările vecine (A. S r o d on,
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k o w s k i, A. A r t i u ş e n k o, V. K n e b l o v ă.) şi paleocarpologice (P.
D o r o f e e v) este atestată prezenţa în pleistocenul Oalrpaţilor şi sub
carpaţilor, chiar a unor specii termofile ca : Tilia tomentosa, Rhamnus
cathartica, Cornus mas, Viburnum lantana, Nuphar luteum, Nasturtium
officinale, Linaria vulgaris, Potentilla argentea, Ceratocephalus testicu
latus, Bilderdykia convolvulus, ş.a. (ca să cităm pe cele mai semnificm-
tive). O explicaţie ar fi şi aceea că răcirea pre-wi1nni ană s-a produs
treptat incit speciile de geneză eurasiatică şi centro-europeană au in
trat „călite" în climatul glaciar şi au subsistat, competitiv, faţă de cele
cu geneză sudeuropeană sau subtropicală. Pe măsură ce vegetaţia de
pădure cobora tot mai jos, culmile cu zăpezi mai mult sau mai puţin
persistente sint ocupate de subarb�tii şi plantele perene din substra
turi.le inferioare ale pădurii care reuşesc să se adapteze la un re�im
microtenn, formînd o vegetaţie de tundră alpină, în care predominau

Dryas octopetala, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Huperzia sela90,
I-lieracium auricula, Empeh·um nigrum, Sieglingia decumbens, Nardus
stricta, Calluna vulgaris (ord. Nardetalia) care, contaminate de elemente
arctoalpine din tundrele eurosiberiene, ating apogeul în pleistocen (N.

B o ş c a i u, 1 971). In stepele reci subalpine predomină gramineele şi
muşchii frunzoşi (în analize1e �ui A. S r o d o r't
74 - 9 1 0/o), iar spe
ciile de Sphagnwn se restrîng.
Arbuşti ca Juniperus communis, J. sibirica, Pinus mugus, Alnus
viridis, Ribes petraeum, Salix silesiaca (ord. Junipero-Pinetalia mugi)
constituiau formaţii chionofile care şi astăzi persistă îndelung sub ză
padă şi deci, în climatul g.Iaciar, au persistat „pe văile mai adăpostite,
la limita morenelor" (N. B o ş c a i u, 1 9 71). In arealul ace.stor golw·i
subalpine, pe microrelieful depresionar se adăpostesc specii boreale
criofile ca : Eriophorum vaginatum, E. latifolium, Carex canescens, C.
nigra, C. stellulata, Primula farinosa, Betula pubescens (ord. Caricetalia
nigrae) care se agregă pe fondul unor specii mai ales de Bryales (şi nu
Sphagnales) formînd turbării de un alt tip decît cele holocene.
=

&te interesant de subliniat că originea acestor specii holarctice,
iniţial sLlvatice, este alpigenă (datorită orogenezei) .şi nu arctogenă (prin
imigrare d in arctica). Aşadar, chiar fondul floristic de specii criofile
este de onigine boreal-nemorală şi nru alohton-arctică (H. G a m s, I .
B o g d a n o v s k a i a-G h i e n e f). Caracterul orogen, de adaptare trep
tată la altitudine este evidenţiat şi de indicele de poliploidie care creşte
cu altitudinea, vechimea şi caracterul conservativ al acestor formaţii ;
din acest punct de vedere jnepenişurile şi nardetele sînt cele mai vechi,
molidişurile şi stejăretele boreale au cam aceeaşi virstă, iar făgetele car
patice (subboreiale) sînt cele mai recente (N. B o 'Ş c a i u, 1 9 7 1). Se con
stată astfel că fitocenozele evoluează împreună cu speciile · 1or edifica
toare (A. N i ţ e n k o). In polen-diagramele pleistocene din Carpaţii nor
dici (Allerod-Dryas) se mai atestă prezenţa unor specii ca : Barbarea

vulgaris, Ranunculus sceleratus, Polygonum bistorta, Trifolium pratense,
Cardamine pratensis, Sanguisorba officinalis, Cerinthe minor, Filipen
dula, Petasites, Hypericum, Helianthemum, Herachleum, Valeriana, ş.a.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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(E. R y b n i c k o v a, A. $ r o d o n). Pe baze carpologice P. D o -r o f e e v

găs�te -în interglaciarul Mindel-Riss din vestul Ucrainei şi din Bielo
rusia speciile acvatice .pa.lustre : Butomus umbellatus, Alisma plantago
aquatica, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus,
Nasturtium officinalis, Sagittaria sagittifolia, S.choenoplectus tabernae
montani, Se. palustris, Cirsium palustre, Euphorbia palustris, Bidens
cernua, B. tripartitus, Stachys palustris şi numeroase specii submerse
actuale. Din flora silvestră Alnus glutinosa, Betula pendula, Humulus
lupulus, Euonymus nana, Ranunculus auricomus, Dryopteris robertiana,
Quercus robur, Rubus idaeus ş.a. ; chiar dintre speciile apofite (devenite
ulterior „buruieni") identifică : Urtica dioica, Ballota nigra, Euphorbia
esula, Solanum nigrum, Chenopodium rubrum, Potentilla anserina, P.
supina, P. argentea, Ranunculus repens, Bilderdykia convolvulus, Ste
llaria media, Atriplex hastata, Scleranthus annuus, Ceratocephalus tes
ticulatus şi încă multe altele. Dacă acest cortegiu de specii trăiau în
pleistocen, cu cca. 10.000 ani în urmă, la latitudini mai nordice, probabil
că flora de pe teritoriul actual al judeţului Bacău era şi mai bogată în
specii actuale. Pentru perioada Allerod, în condiţiile din sudul Cehoslo
vaciei, E. R y b n i c k o v a presupune o temperatură medie a lunii iulie
de cca. 13-1 5°C.
Pădurile pleistocene, după E. P o p 3, au trecut prin mai multe fa
ze : coborite mai jos de limita actuală în primul interglaciar, molidişu
rile erau constituite predominant din Picea excelsa, probabil şi P. omo
rika, apoi se extinde un amestec de Picea excelsa şi Fagus silvatica, iar
într-o fază anatermă (de încălzire) pătrund Quercus robur şi Coryllus
avellana. Intr-o nouă fază catatermă (de răcire) se extinde mult Pinus
silvestris.
Probele palinologice din diluviu sînt puţine şi datorită slabei răs
pîndiri a turbăriiJor cu Sphagnum din acea epocă. Se constată că au
persistat şi specii de Salix, Alnus, Populus, Tilia, Ulmus, fără a se
putea preciza distribuţia lor. In finiglaciar bradul, stejarul şi alunul dis
par din molidişurile montane care sînt covîrşite de extinderea pinetelor
aride ce ajung pină în interglaciar. E. P o p (1 944) conchide că „pădurea
a dăinuit la noi şi în timpul ultimei glaciaţii dar nu într-o compoziţie
şi zonaţie asemănătoare celei de azi". Molidul a avut un refugiiu glaciar
în pinetele aride diluviale din Carpaţi, unde s-au refugiat şi alte specii
silvatice europene.
In interglaciar persistă pe lingă pî.rae Cardamine amara, Viola bi
flora, Saxifraga cymbalaria, Cratoneurum, formind ord. Cardaminetalia ;
în pinete se găseau Galium rotundifolium, Gentiana asclepiadea, Ane
mone narcisiflora, Anemone silvestris, Dracocephalum ruyschianum şi
se extind Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum ş.a. care contu
rează ord. Pinetalia. Pe seama zonei superioare, pierdută de molidişuri,
se extind în perioadele anaterme (de încălzire .relativă) paji.ştile mon
tane cu Festuca rubra, Agrostis tenuis, Holcus lanatus, Briza media,
3. P o p E. Mlaştinile de turbă din R.P.R „ 1960.
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Stellaria graminea, Viola tricolor, Hieracium aurantiacum, Anthoxanthum
odoratum (ord. Festucetalia rubrae), iar în depresiWlile permanent ji
lave se formează pajişti acidofile cu Molinia coerulea, Deschampsia cae
spitosa, Polygonum bistorta, Caltha palustris, Parnasia palustris, Trise
tum flavescens (ord. Molinietalia).
In zona colinară pericarpatică, s-a resimţit numai efectul ultimelor
două glaciaţii de tip montan. E. P o p (1 944), scria că „în faza pinului,
elementele stejărişului mixt cu alun trebuie să fi dus o existenţă pre
cară în etajul campestru". V. G r i c i u k (1 950) afirmă că în sud-vestul
U.R.S.S. diagramele palinologice atestă existenţa unei silvostepe cu fo
ioase care a persistat şi în al doilea interglaciar.
Flora pleistocenă de la exteriorul periglaciaţiei era foarte ·apropiată
de cea actuală ; savana laurisHvă pliocenică devenise o silvo-pajişte (o
silvostepă rece) din care V. S u k a c e v enume.ră 1 76 specii dar dintre
care 1 35 specii există şi ia.Stăzi. Această vegetaţie din etaju!l colinar
oampestru permitea încă existenţa unor mamifere ce descindeau din
fauna termofilă pliocenă ca : Mastodon arvernensis, Elephas meridio
nalis, ş.a. (M. M a c a r o v i c i, 1 968) ce tră!iesc pînă în holocen.
Sculpturarea accelerată a reiliefului datorită acţiunii apelor de su
prafaţă, accentuează contrastul microclimatic între culmile expuse vin
turilor şi cele adăpostite, intre pantele cu expoziţie sudică, mad calde şi
cele nordice, mad reci ; pe unele văi se aa:entuează salinizarea ; vege
taţia higrofită şi acvatică are cele mai rapide căi de extli.ndene. Colinele
Tutovei, oa şi dealul Perchiu constituiau un refugiu glaciarr al flarei
termofile, protejind persistenţa unor păduri de foioase cu foarte puţin
fag. Mai ales în interglaciar se poate presupune persistenţa unor popu
laţii submontane de Fagus silvatica şi poate chiar F. orientalis ; se ştie
că în preboreal, pe platoul maramureşan existau făgete. .Jn �ea (cu
care Podişul Central Moldovenesc avea continuitate spaţială) I. P .r o
k u d i n (1956) consideră asociaţia Fagetum dentariosum ca relict de
vîrstă integlacia.ră.
Pe măsură ce clima rece se continentalizează şi devine mai aridă
se extinde mult Pinus silvestris asociat cu Betula pendula şi Alnus glu
tinosa, în dauna arealelor ocupate anterior atit de molidişurile montane
cit şi de stejăretele mixte colinare. Probabil că pinetele aride diluviale
n-au depăşit, spre est, limita Siretului (în cadrul teritoriului jud. Bacău)
căci marnele salifere din Colinele Tutovei nu erau prnelnice extinderii
acestei esenţe.
Aşa dar, trebuie să presupunem că spre sfirşitul pleistocenului, mai
jos de etajUl pajiştilor criofile sub-nivale, .pubea exilsta un brîu de shlvo
tundră cu arbuşti pitic:i sub care începea etajul forestier împins cu
cca. 500-800 m mai jos. Pădurea din etajul superior era constituită
dintr-un amestec de pin cu molid, sub care se întindeau pinetele aride
c:u foarte rare foioase (mai ales în locurile adăpostite) ce ocupau şi re
lieful colinar. · Aici se interferau cu pădurile mixte de foioase constituite
din Quercus robur şi Coryllus avellana care ajunseseră pînă la altitu
dini campestre. Relicve ale acestei faze de amestec între pinete, molihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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dişuri şi stejărete, se întilnesc şi astăzi in bazinul Trotuşului (as. Myr 
şi Pineto-Quercetum). Clima cu 1erni aspre şi lungi şi veri
scurte şi umede a pleistocenului a favorizat extinderea vegetaţiei lem
noase pe seama arealrUlui, ocupat în cimpie, de stepa pliocenică ; toto
dată, ca efect al gladaţiei, pădurea mixtă de foioase pierde toate spe
c:ile de el.ii. m at cald existente în savana pliocenică (Magnolia, Lirioden
dron, Carya, Myrica, Nerium, Cassia, Juglans, Buxus, Smilax, ş.a.). In
final se ajunge la as. Quercetum mixtum care pare a fi a·elictară. Dis
par pseudomangrovele cu Taxodium dar se extinde mult vegetaţia ac-
vatică de tip actual.
Pe văile montane, umede şi reci se instalau aninişulli de tipul Ca
riei bl"izoides - Alnetum incanae-glutinosae, în timp ce pe terasele
înălţate continuu de aluviunile abundente se formau zăvoaie cu Sali
cetum triandrae şi Salicetum albae-fragilis. Componenţa de origine a
proape exclusiv palearctică a speciilor edificatoare ia.le actualelor cenoze
de luncă, azonalitatea lor ecologică şi structura aparent haotică, de for
maţii ancestrale, oglindesc caracterul lor primitiv, asupra cărora osci
laţiile orografice şi climatice nu au avut efecte restructurante esenţiale.
de zonalizare, ca în cazul vegetaţiei forestiere zonale ; ac�tă consta
tare ne îngăduie să presupunem că în esenţa lor, aceste fonnatii sînt ctP
vîrstă preglaciară.
Pe versanţil puternic erodaţi din întregul bazin inferior al Trotu
şului se extindeau în acest timp tufărişuri de Hippophaetum rhamnoidis
care constituie astăzi vestigii ale vegetaţiei primitive de la incenutu l

t illo-Pinetum

holocenului.

Landşaftul holocen
Evoluţia pădurilor postglaciare este bine cunoscută datorită datelor
palim:xlogice abundente. La începutul holocenului în Carpaţi şi subcar
paţi predominau pădurile de pin, iar pe relieful colinar-campestru do
minau stejăretele mixte care includeau şi unele refugii de făgete. După pe
rioada
boreală, cînd pinetele aride se restrîng, în perioada
atlantică, datorită unui climat mai umed, etajul molidişurilor
montane
care
ciştigau
în
altitudine,
se
continua
cu
un
etaj
de păduri amestecate din molid, stejar şi alun. Urmează apoi
o perioadă subboreală în care se extinde carpenul, care se interpune
intre etajul stejarului şi cel al molidului şi în sfirşit, faza subatlantică
cînd se extinde din nou fagul în dauna acestor două noi etaje, consti
tuind configuraţia actuală a etajării vegetaţiei forestiere. Incepind din
subatlantic se formează 700;0 din turbăriile cu Sphagnum ale Carpaţilor
Orientali. Aşa dar, pină în subboreal se definitivează principalele aso
ciaţii forestiere zonale : Piceetum carpaticum, Quercetum mixtum, Quer

ceto-Carpinetum, Carpino-Fagetum, Fagetum carpaticum, Piceeto-Fa
getum. In climatul boreal, ciald şi uscat, se extinde la maximum stepa,
în dauna pădurii. Acum apar relictele st.epice de loess : Taraxacum se
rotinum, Artemisia campestris, Alyssum desertorum, Eryngium campestre
ş.a. care participă la conturarea asociaţiei de luturi loessoide, Andropogohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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netum ischaemi. Pe relief montan denudat se instalează Tu.ssilaginetum
farfarae. In subatlantic se extinde, pe relieful colinar, gorunul în dauna

stejarului, iar o parte din silvostepa rece se încorporează zonei fores
tiere de foioase aC'Umulind în marea majoritate, specii central-europene.
Din boreal probabil că persistă pe dealul Perchiu as. Cotino-Quercetum
vubescentis şi poate din preboreal datează as. Quercetum farnetto-pe
traeae din Colinele Tutovei cînd stejăretele mixte se îmbogăţesc cu noi
specii termofile ca : Acer tataricum, Fraxinus ornus, Quercus virgiliana,
�- farnetto, Q. polycarpa, ş.a. Din vegetaţia pajiştilor silvostepice per.o
sistă, din pleistocen-holocen as. Caricetum humilis şi Origano-Brachy

podietum.
In holocen, în afară de ost i latiile climatice, un efect din ce în

CE'

mai resimţit asupra vegetaţiei îl are activitatea umană. Cele mai vechi
asezări oaleolitice. sînt cantonate în Deoresiunea Tazlău-Caşin (Oneşti)
şi în Podişul Bî·1fadu1'.ui. AşezărHe necU1'.ice s1II11t �e�na1�1�1te din. ace!ea.şi
regiuni ; majoritatea aşezărilor preistorice de pe valea Trotuşului, Ta
zlă u�ui şi BiS1'.·1i�ei �in't l'D':::a1l izaJte pe ter.ase1e în:a.1]tte, iair cele din Colinele
Tutovei pe platourile sau versanţii de la marginea codrului. In zona
m ontană şi subcarpatică, pe seama defrişării pădurii (mai ales în tim
purile istorice) s-au extins pajiştile mezofile din ord. Arrhenatheretalia
care în epoca practicării t -anshumanţei se îmbogăţesc cu specii cam
pestre ca : Trifolium repens, Lotus corniculatus, Carex caryophyllea,
Tragopogon orientalis. Legate de activitatea omului şi de peregrinările
sale, vegetaţia se modifică în configuraţia sa şi se îmbogăţeşte cu noi
formaţU vegetale antropogene şi cu numeroase specii antropofile: In ur
ma arderii sau defrişării pădurii pentru extinderea păşunilor sau a te
renurilor de cultură apar pe terenurile forestiere asociaţii noi ca : Ru
bo-Chamaenerietum în etajul montan şi Pruno spinosae-Crataegetum
în cel colinar. Pe cărările bătătorite apar Lolio-Plantaginetum, Poetum

annuae, Lolio-Potentilletum anserinae, Sclerochloo-Polygonetum avicu
laris, 1ltriplice tum tataricae, Malvetum pusillae, ş.a. Pe aluvi unile re
cente existau dej a Chenopodietum glauci ; în jurul adăpătorilor de
un.imale se constituia Bidentetum tripartiti, Echinochloo-Polyg'Jnetum
lapatifolii şi Eupatorietum cannabini.

In legătură cu extinderea creşterii vitelor apar buruienării specifice
ea : Sambucetum ebuli, Carduetum acanthoidis şi Onopordetum acanthi
în silvostepă şi Rumicetum alpini, la munte.
In jurul aşezărilor stabile de după epoca neolitică apar cenoze de
Arctio-Ballotetum, Hordeetum murini, iar la munte Chenopodio boni
henrici-Urticetum urentis. In culturile primitive, pe solurile desţelenite,
devin buruieni ,,segetale" plante autohtone care ies din vegetaţi.a săl
batică şi preferă numai terenurile cultivate ; astfel de plante (arheoapo
fite) cunoscute încă din epoca bron21ului sint : Agrostemma githago, Cen

taurea cyanus, Avena fatua, Euphorbia helioscopia, Cirsium arvense,
Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis, Falcaria vulgaris, Consolida
regalis, Stachys annua, ş.a., în zona de cimpie colin dră, în timp ce în
zona subcarpatică apar ca arheagriofite : Stellaria media, Setaria viridis,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Lathyrus tuberosus, Thlaspi arvense, Fumaria officinalis, Scleranthus
annuus, Bilderdykia convolvulus, Rumex acetosella ş.a. Toate aceste
specii încep să contureze alianţele cenotice din el. Chenopodietea şi
Secalietea prin excelenţă antropogene aşa cum sint şi el. Chamaeneri.e
tea, Plantaginetea şi Bidentetea.

EVOLUŢIA CONTEMPORANA A FWREI ŞI VEGETAŢIEI

In epoca feudalismului timpuriu cele mai multe &'iezări umane
ocupă zona subcarpatică. Urmele arheologice ale migraţiilor de popoare
sînt evidente şi ·în depresduniile Oneşti şi Dărmăneşti precum şi în Co
linele Tutovei. Prin intermediul acestor valuri de popoare migratoarie,
pornite din stepele eu:rasiatice, în flora actualului teritoriu al judeţului
Bacău apar noi specii irano-turanice ca : Sysimbri.um loeselii, Ceratocar

pus arenarius, Xanthium strumarium, Euphorbia nicaeensis, Artemisia
annua, Lycium barbarum, Lepidium draba, după ce, probab il cu armatele
Romei antice pătrunseseră în Dacia : Portulaca oleracea, Chelidonium
ma;us, Leonurus cardiaca ş.a. Deşi originea unor astfel de specii nu este
clar elucidată se observă totuşi că drumurile şi limitele �pansiunii a

cestor specii coincid cu cele ale popoarelor migratoare. .Aşa dar, în in
terioru.I aşezărilor semiJurbane !feudiall.e, 5e linfiripau cenoze de Artemisietum
a"l.nuae, Lycietum halimifolii, Lepidietum drabae, ş.a.
Prin sec. XV-XVI, cu armatele turceşti, au fost aduse d i n orient

grostis poioides, Salsola ruthenica, Kochia scoparia, Onobrychis vieiae
grostis poioides, Salsola ruthenica, Kochia ·scoparia, Onobrychis viciae
folia şi Medicago sativa. Prin sec. XVII călugării greci aduc 'la noi
Cymbalaria muralis. ln sec. XVIII şi XIX pătrund, prin schimbUJrile
comerciale, cele mai multe specii adventive americane ca : Erigeron
canadensis, Galinsoga parviflora, Oenothera biennis, Amarantus retro
flexus, Datura stramonium, Xanthium spinosum, Matricari.a matricario
ides. Din sec. XIX cu armatele ruse ajung la n oi , din răsărit, Bunias
orientalis, Elsholtzia ciliata, Sisymbrium altissimum, Centaurea solstitia.
Zis, Senecio vernalis ; cu armatele germane, d�n timpul primului război
mondial, probabil că pătrund din nord-vest Sisyrinchium angustifolium,
Impatiens roylei, Lepidium virginicum, Aster salignus, Juncus tenuis.
Dintre buruienile pătrunse în deceniile acestui secol menţionăm Ama
ranthus blitoides, A. cri.spus, Xanthium riparium, Euphorbia maculata, E.
peplus, !va xanthiifolia şi Helianthus decapetalus care au şi închegat ce
noze recente. La acest'ea trebuie să adăugăm planrtaţiile de Robinia pseuda
cacia, Populus x marylandica ş.a., care se includ în landşaftul actual.

ZONAREA VEGETAŢIEI ACTUALE ŞI RAIONAREA FLORISTICA
Judeţu� Bacău are o suprafaţă de 6630 km2. Din această suprafaţă
reprezintă terenuri cu utilizare agricolă (N. L u p u şi colab., 1972). DiP
totală 400;0 (= 273.000 ha) este acoperită cu păduri şi zăvoaie, iar 520/o
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totalul suprafeţei agricole 58 0/0 este teren arabil, 1 010 este· ooupat cu
livezi şi vii şi 360;0 (= cca. 121.000 ha) cu păşuni şi fineţe (oare repre
zintă cam 1 8 0;0 din suprafaţa judeţului) ; aşa dar, cca. 58 0/0 din suprafa ţa
totală a judeţului este acoperită cu vegetaţie naJturală de ipăduri, zăvoaie
şi pajişti .
Din totalul fondului forestier al judeţului (V. C 1 e n d u, 1 970), ră
şinoasele au o pondere de 390;0, fagul = 340;0, stejarii = 1 00/o, alte esenţe
tari = 90/o, iar esenţele moi = 80/o. In pri'Vinţa structurii pe clase de
virstă, din totalul a rboretelor, 44% au virstă pin ă la 50 ani, 220/o au
virsta de 50-80 ani şi 340/o au vi:rsta peste 80 ani.
Din totalul suprafeţelor cu p aj iş ti naturale, cca. 60 0/0 reprezintă
paj.işti mezofile montane, submontane şi de luncă, iar cca. 400/o si nt pa
jişti mezo-xerofile şi xerofile din zona colina:ră şi de silvostepă.
Vegetaţia judeţului Bacău acoperă trei unităţi de .relief : Carpaţii,
Suboar.paţii şi Podişul Colinelor Tutovei. Cu excepţia treimii sudice a
Colinelor Tutovei, fntregul teritoriu aparţine zonei forestiere, cu toate
etaj ele ei componente, iar partea sudică a Colinelor Tutovei aparţine
silvostepe i.

REGIUNEA FLORISTICA EURO-SIBERIANA
Este reprezentată prin marea majoritate a speciilor de ongme
rop eană, eurasiatică şi circwnboreală, care predomină în floră.

eu

A. PROVINCIA CENTRAL-EUROPEANA EST-CARPATICA

Se caracterizează in deosebi, prin unele endemisme dacice, carpatice
sau carpato-balcanice frecvente mai a.Ies în Carpaţii Orientali, cum sî nt :
Brukenthalia spiculifolia, Pinus mugus, Larix decidua ssp. carpatica,
Campanula carpatica, Achillea schurii, Ranunculus carpaticus, Aconitum
moldavicum, A. toxicum, Chrysanthemum rotundifolium, Symphytum
cordatum, Dianthus spiculifolius, Silene dubia, Viola jooi, Centaurea
kotschyana, Heracleum palmatum, Melampyrum saxosum, Saxifraga lu
teo-viridis, Primula leucophylla, Linum extraa.xilare, Achillea lingulata,
Geranium coerulatum, Bupleurum diversifolium, ş . a. care se întilnesc
în pădurile şi pajiştile montane.

I. Circumscripţia Munţilor Tarcău-Tazlău-Nemira
(Flişul Mold o-Tr.ansi l van)
Reprezintă segmentul mijlociu al C arpaţil or (şi subcarpaţilor) Ori
entali, a căror floră montană se poate individualiza prdn următoarele
specii, localizate mai ales, in această regiune : Saxifraga cymbalaria, As
tragalus pseudopurpureus, Ribes nigrum, Trientalis europaea, Primula
farinosa, Stellaria longifolia, Spiraea salicifolia, Euonymus nana (şi în
Podişul Central Moldovenesc), Chimaphila umbellata, Galium rotundihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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folium, Sedum cepaea, Taraxacum hoppeanum, Genista oligosperma,
Omphalodes verna, Galeopsis bifida, Iris ruthenica, Trifolium lupinaster,
Dracocephalum ruyschiana, Rubus vestii, R. purpuratus, R. măgurensis.
R. ocnensis, R. ·subvillicaulis, R. laetecoloratus.
I . ZONA FORESTIERA

Etajul molidului ocupă aproape tot relieful carpatic de la altitudi
nea de 1 664 m (vf. Grinduş)
1 648 m (vf. Nemira) şi coboară chiac
pe relieful subcarpatic pînă la altitudini de 753 m (vf. Ouşoru). Marea
majoritate a culmilor carpatice sînt împădwite complet, î nci:'t există
foarte puţine goluri cu pajişti subalpine şi acestea provenite în urm.a
unor defrişări pentru extinderea păşunatului. Spre limita inferioară.
molidişurile se interferează cu făgetele montane incit este practic i m
posibil de a trasa o linie de demarcaţie între etajul moJd,dului şi cel al
fagului. De altfel, cea mai mare suprafiaţă din etaj ul molidului este ocu
pată în ·as. Piceeto-Fagetum şi în mllllt mai mică măsură de Abieto
Fagetum. In mod convenţional limita estică a molidişuri·lor .amestecate cu
fag ar putea fi demarcată de localităţile : Frumoasa-Balcani, Solonţ,
Moineşti, Comăneşti, Sălătruc-Dărmăneşti, Slănic-Moldova, FierăstTău
Oituz, Scutaru-Mînăs-tirea C�in şi Pralea-Căiuţ ;
dar cea mai mare
parte din acest areal aparţine de fapt etajului fagului. ln realitate, li
mita inferioară a molidişurilor (Piceetum carpaticum) n u coboară sub
1000 m ; acestea sint cantonate mai ales în bazinul montan al Trotu,...
şului superior (Mt. Grinduş) precum şi pe munţii (Nemira şi Şandru)
dintre rîurile Uz şi Oituz.
-

Etajul fagului

se întinde pe mai mult de două treimi din întreaga

zonă foresti�·ă a j udeţului Bacău urcind pînă la 1 200 m unde fagul
se amestecă cu molidişurile carpatice şi coborînd pînă la cirroa 300 m
altitudine la nord de Corbasca, în Colinele Tutovei (după C. B u r d u j a
şi N. B a r b u, 1 953) unde formează mai ales oarpino-făgete. Aşa dar,

la limita sa inferioară, fagul se interferează cu etajul garuneto-cărpinf>
telor, incit marcarea acestei limite este de asemenea foarte greu de
precizat ; ea ar atinge spre est localităţile : Coţofăneşti, Valea Seacii,
Corbasoa, Dorneni-Vultureni, Filipeni, Antoheşti-Izvorul Berheciului.
Coloneşti, de-a lungul interfluviului Berheci-Răcătău.
In domeniul altitudinal al fagului se găsesc, în tot bazinul Trotu
şului, frecvente păduri de amestec, cu mult pin silvestru ; de .a.semeni,
pe greziile de Tarcău se intilnesc adesea făgete acidofile. De aceea, din

tre asociaţiile vegetale care :individualizează circumscripţia m unţilor
T;ircău-Tazlău-Nemira m en ţ io n ă m : Myrtillo-Pinetum, Pineto-Quercetum,

Luzulo-Fagetum.

Dintre fitocenozele intrazonale, specifice poate fi şi Hippophaeto-Sa
Toate aceste asociaţii par a fi relicte finig1aciare sau
postglaciare. Tot numai de aici a fost menţionată şi as. Carpino-Pru

licetum incanae.
netum.
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II. Circumscripţia Podişului Central Moldovenesc
(Nordul Colinelor Tutovei}

Cuprinde atît făgete colinare cit şi carpino-făgete dwr mai ales
goruneto-stejărete ; toate avin.d în compoziţie cel puţin unele din urmă
toarele specii ooractedzante : Fagus orientalis, F. taurica, Tilia tomen
tosa, Sorbus domestica, Dentaria glandulosa, D. quinquefolia, Hepatica
transsilvanica, Geum aleppicum, Crocus heuffelianus, Melampyrum bi
hariense, Helleborus purpurascens, Aposeris foetida, Primula vulgaris,
Lathyrus aureus, Tamus communis , Waldsteinia geoides, ş.a.
Etajul gorun-stejar (nediferenţiate clar între ele}, este insinuat pP
marginile Depresiunilor Tazlău-Caşin şi Dărmăneşti, unde se amested
cu fagul, dar se evidenţiază mai net în Colinele Tutovei, pe interfluviul
Zeletin-Berheci, unde . se interfe.rează cu carpino�făgetele.
Din acest etaj am putea menţiona, oa deosebite Querco petraeae
Betuletum şi Luzulo-Quercetum petraeae. Dintre pajiştile acestui etaj mai
neobişnuite în Mdldova Sînt Caricetum humilis şi Cirsio-Brachypodietum
care de asemenea, par ai rfi relicte de la începutuJl hol'deenului.
B. PROVINCIA Jl'LORISTICA BALCANO-MOESIACA

E.ste evidenţiată de pre:renţa unor specii sudiice sau sud-estice în
tilnite atît .în pajiştile mezo-xerofile cit şi în şleaur.ile de silvostepă. Din
tre cele identificate în judeţul Bacău menţionăm : Quercus p'Jlycarpa,
Q. pedunculiflora, Carex transsilvanica, Thymus balcanus, Scleranthus
uncinatus, Echinops commutatus, Rhinanthus rumelicus, Potentilla to
massiniana, Aperula arvensis, Leontodon asper, Astragalus monspessu
lanus, Potentilla micrantha, ş. a.

2. Zona de silvostepă
Este cantonată în sudul Colinelor Tutovei dar se insinuează, sub
formă de insule şi în Depresiunea Tazlău-Ca.şin (pe dealul Perchiu)
(P. E n c u 1 e s c u, 1924) ; o insulă silvoste.pică mai largă pare a fi fost
în trecut şi în jurul orB.."?ului Bacău (D. M i t i t e 1 u şi colab., 1968) de
unde au dispărut Quercus pubescens şi Cotinus coggygria, existente
încă în secolul trecut (P. E n c u l e s c u, 1 924).
III. Circumscripţia Moldovei de Sud
(din sudul colinelor Tutovei)
Se diferenţiază de celelalte ckcumscripţii floristice ale zonei fo
restiere atît prin absenţa speciilor caracteristke acestora dar mai ales
prin prezenţa următoarelor s}1ecii de silvostepă : Quercus pubescens, Q.
virgiliana, Q. farnetto, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Symphytum
ottomanum, Dictamnus albus, Arum orientale, Galanthus graecus,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Lychnis coronaria, Alyssum linifolium, Euphorbia lingulata, Verbascum
speciosum, Asperula tenella, Rumex kerneri, ş. a. O asociaţie deosebită
pentru silvostepa Moldovei de sud este Quercetum farnetto-petraeae.
SCURT ISTORIC AL CERCETARILOR FITOCENOLOGICE
Primele menţiuni fitocenologice din judeţul Bacău sînt publicate
de T .r. S ă rv u 1 e s c u (1 937) asupra vegetaţiei halofile de la confluenţa
Slfulicului cu Trotuşul (25).·.
1n 1 955, I. D u m i t r i u-T ă t ă r a n u (9) descrie aspecte din vege
taţia de si.lvostepă de pe dealul Perehiu, lingă municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej. Tot în 1 955 C. B u r d u j a şi N. B a r b u (5) trasează limita
fagului şi semn.ailează cîtev·a rtnpuri de păduri in Odlinele Tutovei . In
1 958, C. P a p p (22) studiază vegetaţia dintre riurile Oituz şi Uz iar
în 1 960, C. P a p p şi C. B î r c ă (23) studiază vegetaţia de pe Culmea
Berzunţului. A I. I a c o v 1 e v (1961) studiază răspîndLrea şi tipologi.a
pădurilor de pin din bazinul Trotuşului ( 1 0). In 1 968 D. M i t i t e l u,
N. B a r a b a ş, C. B î r j o v e a n u şi V. Barabaş studiază vegetaţia din
împrejurimile oraşului Bacău (13), studiu continuat şi în alte lucrări
(12, 1 7, 1 8, 1 9, 21). In 1 969, D. R o ş c a, V. P a n a i t şi E. R o ş c a (24)
publică un studiu geobotanic asupra pajiştilor din Depresiu.nea Dărmă
neşti. In acelaşi an, G h. C o d l e a şi A. K o v a c s publică un studiu
asupra vegetaţiei din turibăriile de pe Apa Roşie situat.e la extremitatea
vestică a munţilor Nemirei. Intre anii 1 97 1-1975 D. M i t i t e 1 u şi N.
B a r a b a ş studiază vegetaţia văii Trotuşului (16, 20). In 1 97 1 C. B u r
d u j a, D. M i t i t e !l u, I. S â r b u şi N. B a r a b a ş pu:blică un studiu
complet asupra vegetaţiei dealului Perchiu (7). Intre anii 1 973-1 975
C. B i .r c ă publică studii asupra vegetaţiei Colinelor Tutovei (3, 4). In
1 974, N. B a .r a b a ş (1) publică vegetaţia din bazinul Tazlăului iar V.
B a r a b a ş (2) un conspect al vegetaţiei din munţii Nemirei în special
asupra briocenozelor (oare nu fac obiectul lucrării noastre).
Mai menţionăm că între 1 970-1 976 D. M i t i t e 1 u şi N. B a r a
b a ş (14) editează un ierbar al j udeţului Bacău în care sînt semnalate
numeroase asociaţii vegetale şi looaliză.rile lor. Tot aici se indică întreaga
bibliografie botanică asupra judeţului Bacău.
Cercetările floristice sînt mult mai numeroase şi însumează peste
200 de titluri publicate asupra florei judeţului Bacău (14).
Intreaga floră de plante superioare a judeţului, este inclusă în
prezentul conspect.

CONSPECTUL ASOCIAŢIILOR VEGETALE DIN JUDEŢUL BACAU
In lucrarea de faţă prezentăm consp�tul complet al vegetaţiei (2 1 7
asociaţii) şi al florei (circa 1 600 specii) judeţului Bacău, cuprinzînd atit
localizările de asociaţii publicate pînă în prezent cit şi nwneroase noi
localizări din toate comunele judeţului, însumind circa 420 localităţi (inhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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dicate pe comune). Pentru economie de spaţiu n...am putut indica şi 10r
calizările speciilor ci doar le-am clasat pe grupări cenotaxonom.ice spre
a .reflecta mai clar compoziţia floristică a asociaţiilor menţionate. Con
siderăm că prin aceasta aducem o contribuţie substanţială La cunoa.$te
rea vegetaţiei din judeţ, far lucrarea poate servi ca îndrumător cenota
xonomic pentru studii ulterioare de fitocenologie cit şi pentru comple
tarea hărţii geobotanice a judeţului Bacău. Mai adăugăm harta vege
taţiei la scara 1/200.000 care a perm.is cartarea numai pînă la nivel de
alianţe fitocenotice.
I. Asplenietea rupestris Br.-Bl. 34
Asplenietalia rutae-murariae Oberd. et collab. 67

Asplenion rutae-murariae Gams 36
1. Asplenietum trichomano-rutae-murariae Tx. 37
2. Poetum nemoralis (So6 44) Beldie 67
Asplenion septentrionalis Gams 27
3. Asplenietum septentrionalis-adianti nigri Oberd. 38
Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 48
Nu sînt semnaLate asociaţii din această clasă.
II. Juncetea trifidi H adac 44
Caricetalia curvulae Br.-Bl. 26
Caricion curvulae Br. Bl. 25
(= Juncion trifidi PawJ. 28 p. p.)
(= Festucion suspinae Oberd. 59 ; Borza 5 9)
4. FestU:Cetum supinae Domin. 38
Cetrario-Loiseleurion Br.-Bl. et Siss. 39
(= Loiseleurio-Vaccinion uligiosi Br.-Bl. 31)
5. Cetrario-Vaccinietum gaultherioid.es Hadac 56
Nardetalia strictae Prsg. 49
Nardion Br.-Bl. 26
(= Potentillo tern.atae-Nardion Simon 57)
6. Nardetum strictae montanum (Maloch 32) Domin 3 1
7. Festuco rubrae-Nardetum Csilros et Resm. 60
8. Nardetum strictae collinum Buia 63
III. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 39
Junipero (nanae) - Pinetalia mugi Boşcaiu 71
Junipero-Bruckenthalion (Horv. 49) Boşcaiu 71
9. Junipereto-Vaccinietum P.uşcariu e t collab. 56
= Vacci nietum myrtilli Szaf., Pawl. et Kulcz.25
= N.a.rdo-Vaccinieturn Paucă et coILa.b. 60
Vaccinietum myrtilli Buia et collab. 62.
Campanulo (abietinae) - Vaccinietum myrtilli Boşoaiu 7 1
Pinion mugi Pawl. 2 8
1 0. Pinetum mugi carpaticum Pawl. 2 7
Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 39
Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 39
1 1 . Piceetum carpaticum So6 30
Betulion pubescentis Lohm . et Tx. 55
-

=

-=
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1 2 . Vaccinium-Pinetum silvestris (Kobenza 30) Oberd. 57
1 3.

P�nctalia silvestris Oberd. 49
Dicrano-Pinion Libb. 33
1\fyrtillo-Pinetum Kobenza 3 0
IV. Carpino-Fagetea Jakucs 60
( Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 37 p.p.)
Fagetalia silvaticae Pawl. 28
Fagion silvaticae Tx. et Diem. 36
Piceeto-Fagetum carpaticum Klika 2 7
Abieto-Fogetum (Knapp 4 2 ) Domin 3 3
Fagetum carpaticum Klika 27
( Fagetum dacicum Beldie 3 1 p.p.)
�ubass. collinum Matuszk. 58
Fageturn moldavicum Borza 37 ; Bârcă 73 ; Dobrescu 73
Fagetum podolicwn Szafer 35
Carpinion betuli Oberd. 53
Carpino-Fagetum Paucă 4 1
Querco robori-Carpinetum (So6 et P6cs 57) Borza 3 7
Querco petraeae-Carpinetum (So6 et P6cs 5 7 ) Borza 4 1
Alno-Ulmion Tx. et Br.-BI . 4 3
Alno-Padion Knapp 42)
{
(Alnion + Ulmion Oberd. 53)
Cariei brizoidis-Alnetum I. Horvat 38 em Oberd. 53
( Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 50)
Cariei acutiformis-Alnetum (So6 57) Dostal 33
Alnetum incanae Aich. et Siegr. 30
Aegopodio-Alnetwn Kârpâti et Jurko 61)
(
Fraxino- Ulmetum (Oberd. 53) So6 34
(
Querceto-Ulmetum Issler 24)
V. Quercetea robori-petraeae Br.-BI. et Tx. 43
Pino-Quercetalia So6 62
Pino-Quercion Medw.-Komâs 59
I'ineto-Quercetum Kozlowska 25
Quercetalia robori-petraeae Tx. 37
Luzulo-Fagion Lohm. et Tx. 54
(- Deschampsio-Fagion So6 62)
Luzulo-Fagetum (Markgraf 32) Oberd. 57
Myrtillo-Fagetum Pass. 65)
(
Quercion robori-petraeae Br.-Bl . 32
=

14.
1 5.
16�

=

=
=

1 7.
18.
19.

=

20.

21.
22.

=

=

23.

=

24.

25.

=

26. Querceto petraeae-Betuletum Tx. 37

27. Luzulo-Quercetum petraeae (Hillitzer 32) Pac;s. 53
Genisto-Quercetum petraeae Klika 32)
(
=

VI. Quercetea pubescenti-petraeae (Oberd.) J akucs

RO

Quercetalia petraeae-pubescentis Jakucs 62
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31
28. Quercetum robori-petraeae (mixtum) Borza (28) 59
Aceri campestris-Quercetum sessiliflorae Borza 28)
(
=
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(= Aceri campestris-Quercetum petraeae-roboris Fekete 61)
29. Aceri tatarico-Quercetum pubescenti-roboris Zolyomi 57
(
? Aceru tatarico-Quercetum virgilianae-pubescentis Bârcă 7 3)
30. Cynancho-Qttercetum Pass. 57
3 1 . Quercetum pedunculiflorae Borza 3·1
3 2 . Querceto-Lithospermetum subboreale Matuszk. 55
Orno-Cotinetalia J akucs 60
Orno-Cotinion So6 60
33. Cotino-Quercetum pubescentis (Zoly., Jak. et Fekete 58) So6 3 1
( Querceto-Lithospermetum cotinosum Borza 37)
Quercion farnetto Horvat 54
34. Quercetum farnetto-petraeae Bârcă 73
Prunetalia Tx. 52
Berberidion Br.-Bl. 50 + Rubion Tx. 52
35. Carpino-Prunetum Tx. 52
36. Hippophaetum rhamnoidis Borza 3 1
Prunion spinosae So6 40
37. Pruno spinosae-Crataegetum So6 3 1
38. Amygdaletum nanae So6 4 7
Robinion pseudacaciae Csilros-Kaptalan 68
3!J. Robinietum pseudacaciae Arvat 39 (culturo)
VII. Alnetea glutinosa� Br.-Bl. et Tx. 4�
Alnetalia glutinosae Tx. 37
Alnion glutinosae Meijer-Drees 36
40. t l netum glutinosae Meijer-Drees :rn
( Fioario-Alnetum glutinosae Pass. 68)
4 1 . Dryopteridi-Alnetum glutinosae Kl ika 4 0
4 2 . Tl1elipteridi-Alnetum Klika 40
( Cariei elon,gatae-Alnetum So6 58)
Salicctalia aurikc Doing 62
Sa1icion cincr<?ae Milll. et Gors 58
':! 3 . s�:l icetum cinereae (So6 34) Allorge 22
VIII. Salicetea purpurcae Moor 58
Salicetalia purpureae Moor 5fl
Salicion albae Tx. 55
4 4 . Salice t um triandrae Malcuit 29
4 5 . Salicetum albae-fragilis Issler 26
4 G . l'opttletum marylandicae Mititelu 70 (cult.)
Salicion incanae Aichinger 33
47. Hippophai!to-Salicetum incanae Br.-Bl. et Vol k 4 0
4 8 . IHyricarietum germanicae Rilbel 1 2
Tamaricion Simon et Dihoru 62
� 9 . Ta maricetum ramosissimae Borza 3 1
IX. Betuleto-Adenostyletea Br.-Bl. 4 R
Adenostyletalia Br.-Bl. 3 1
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 26
50. A l n e t um viridis (Rilbel) Br.-Bl. 1 8
=

=

„

=

=
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5 1 . Adenostylo-Doronicetum Horv. 56
(= Adenostylletum alliariae K.rajina 33 ; Bor.za 4 6)
X. Chamaenerietea angustifoliae Tx. et Prsg. 50
Sambucetalia racemosae Oberd . 57
Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neuman 50
52. Salici capreae-Sambucetum racemosae So6 60
Chamaenerietalia (Vlieger 37) Tx. 50
Chamaenerion So6 33
53. Rubo-Chamaenerietum Hadac 69
Atropion belladonnae Br.-Bl. 30
54. Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 30) Tx. 37
XI. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 'J7
Agrostideto-Fcstucetalia rubrae Puşcariu et collab. 56
Agrostideto tenuis-Festucion rubrae Puşcariu et collab. 56
(= Na.rdo-Agrostion tenuis Sillinger 33 p. p.)
55. Festucetum rubrae montanum Csilros et Resm. 60
56. Festuco rubrae-Agrostidetum tenuis Csiiros-Kaptalan 64
57. Agrostidetum tenuis Szafer, Pawl. et Kukz. 23
Arrhenatheretalia P awl . 28
Polygono-Trisetion Br.-Bl. 47
58. Trisetetum flavescentis Brockmann-J. 07
Arrhenatherion W. Koch 26
59. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 19
Cynosurion Tx. 4 7
60. Festuco rubrae-Cynosuretum Tx. 40
6 1 . Agrostideto tenuis-Festucetum sulcatae Pu.şcariu et collab. 62
62. Trifolio-Lolietum (Resm et Csiiros) Krippelova 67
Molinietalia W. Koch 26
Molinion coeruleae W. Koch 26
63. Epilobio-Juncetum effusi Oberd 57
64. Junco-Molinietum Prsg. 5 1
Calthion Tx. 3 7
65. Calthetum laetae Krajna 33
66. Scirpetum sylvatici Schwick. 44
67. Cirsio-Polygonetum bistortae Tx. 5 1
Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 47
68. Filipendulo-Geranietum palustris W. Koch 26
69. Telekio-Petasitetum albae Beldie 67
70. Petasitetum hybridi Dostal 33
7 1 . Petasitetum kablikiani Sz., Kulkz. et Pawl. 26
Agrostion stolonifcrae So6 33
(= Deschampsion Horv. + Alopecurion Pa.ss. )
72. Agrostetum stoloniferae Arvat 3 9
73. Agropyretum repentis Burduja et collab. 56
74. Festucetum pratensis So6 55
75. Alopecuretum pratensis Nowinski 29
76. Caricetum hirtae So6 27
.

.
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77. Deschampsietum caespitosae Horvatic 30
70. Trifolietum fragiferi Morariu 66
XII. Sehcuehzerio-Caricetea nigrae Nordh. 36
Carieetalia nigrae W. Koch 26
Caricion eaneseenti-nigrae (Koch 26) Nordh. 36
79. Cariei stellulatae-Sphagnetum So6 (34) 54
80. Caricetum canescenti-nigrae Vlieger 37
Carieetalia davallianae (Br.-Bl. 49) Klika 34
Eriophorion latifolii Br.-Bl. et Tx. 43
8 1 . Cariei flavae-Eriophoretum So6 44
XII. Oxieoeeo-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 43
Sphagnetalia fusei (Tx. 55) Pawl. 28
Spbagnion fusei Br.-Bl. 20
82. Eriophoro vaginatae-Sphagnetum magellanici (Weber) So6 54
XIV. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 43
Montio-Cardaminetalia Pawl. 28
Cardamino-Montion Br.-Bl. 25
83. Cardaminetum amarae Br.-Bl. 26
Cratoneurion commutati W. Koch 28
84. Cariceto (lepidocarpae)-Cratoneuretum filicini Kovacs et Felf. 58
XV. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43
Brometalia Br.-Bl. 36
Cirsio-Bracbypodion Hadac et Klika 44
85. Origano-Brachypodietum Medw.-Kornâs 63
Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 43
Festuco-Stipion Krausch 62
= Festucion rupicolae So6 (40) 64
86. Stipetum capUlatae (Krist. 37) Hueck 31
87. Stipetum lessingianae So6 27
88. Andropogonetum ischaemi (Krist 37) Săvulescu 27
89. Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 40
90. Festucetum sulcatae (= rupicolae) (Burduja et collab. 56) Prodan 39
91. Caricetum humilis Klika 31
92. Chrysopogonetum grylli So6 39
93. Cynodonti-Poetum angustifoliae So6 5 7
Ceratocarpo-Euphorbion stepposae Mititelu 70
94. Poetum bulbosae Burduja et collab. 56
XVI. lsoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 43
Nanocyperetalia Klika 35
Nanocyperion W. Koch 26
95. Cyperetum flavescenti-fusei (Koch 26) Phillippi 67
96. Heleocharetum acicularis (Koch 26) Horvatic 30
97. Centunculetum minimi W. Koch 26
98. Dichostyleto-Gnaphalietum uliginosi (Horvatic 31) So6 et Timar 47
99. Peplido-Limoselletum Phillippi 67

Verbenion Slavnic 5 1
100. Pulicario-Menthetum pulegii Slavnic 5 1
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XVII. Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 50
Bidentetalia Br.-BI. et Tx. 43
Bidention Nordh. 40
1 0 1 . Echinochloo-Polygonetum lapathifolii So6 et Csi.ir0s 44
1 02. Bidentetum tripartiti Libbert 32
1 03. Bidentetum cernui Slavnic 5 1
Chenopodion rubri Tx. 60

1 04. Chenopodietum glauci Raabe 50
105. Xanthietum italici Timar 50
106. Xanthietum riparii Morariu 43
XVIII. Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 50
Plantaginetalia Tx. 50
Lolio plantaginion Siss. 69
(= Poion annuae Ri.ibel 33)
107. Poetum annuae Gams 27 subass. montanum Buia et collah 62
108. Sagino-Bryetum argentei Diem., Siss. et Westh. 40
109. Juncetum t enuis (Diem., Siss. et Westh. 40) Schwick. 44
1 1 0. Lolio-Plantaginetum Beger 30
Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 40
1 1 1 . Lolio-Potentilletum anserinae Knapp 46
1 1 2. Junco-Menthetum longifoliae Lohm. 53
1 1 3. Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timar 47) Tx. 50
1 1 4. Rumicetum conferti Turenschi 66 ; Fijalkowski 66
1 1 5. Ranunculetum repentis Knapp 46
1 1 6. Myosuretum minimi (Diem., Siss. et Westh. 40) Tx. 5 1
1 1 7. Rorippo silvestris-Agrostetum stoloniferae Oberd. et Mi.iller 6 1
XIX. Chenopodietea Br.-Bl. 5 1
Artemisietalia Lohm. 5 0
Rumicion alpini (Ri.ibel 33) Klika 44
1 1 8. Rumicetum alpini Beger 2 2
Calystegion sepium Tx. 50
( + Galio-Alliarion Lohm. et Oberd. 67)
1 1 9. Cuscuto-Calystegietum sepium Tx. 47
1 20. Epilobietum hirsuti Westhoff 69
1 2 1 . Eupatorietum cannabini Tx. 37
Arction lappae Tx. 37
1 22. Arctio-Ballotetum nigrae (Felf. 42) Morariu 43
123. Conietum maculati I. Pop 68
1 24. Lycietum halimifolii Felf. 42
1 25. Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 49
1 26. Sambucetum ebuli Kaiser 26
1 27. Sisymbrio-Artemisietum a bsinthii I. Pop 69
128. Artcmisio-Helianthetum decapetali D. Mititelu 72
129. Chenopodio boni-henrici-Urticetum urentis Tx. 31
130. Artemisietum scopariae Borza et Lupşa 63
1 3 1 . /vetum xanthiifoliae Fijalkowski 67
132. Conio-Chaerophylletum bul bosi Moraliu 43
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133. Artemisietum annuae (Fijalkowski 67) Morariu 43
134. Tussilaginetum farfarae Oberd. 49
Chenopodietalia albi Tx. et Lohm. 50
Polygono persicariae-Chenopodion polyspermi Oberd. 57
135. Galinsogo-Euphorbietum pepli D. Mititelu 72
136. Lamio-Veronicetum politae (Prodan 39) Kornas 50
Panico-Setarion Siss. 46
137. Setario-Galinsogetum Tx. et Becker 42
138. Echinochloo-Setarietum Felf. 42
139. Echinochloo-Chenopodietum albi So6 47
140. Amaranto-Chenopodietum albi (Morariu 43) So6 53
Xanthio-Amarantetum chenopodietosum Morariu 43)
(
F.ragrostetalia J. Tx. 61
Eragrostion Tx. 50
1 4 1 . Portulaco-Amarantetum blitoidis D. Mititelu 72
142. Eragrostio-Euphorbietum maculatae Mititelu et Barabaş 73
143. Digitario-Eragrostidetum Ujv. et Karpati 57
( ? Panico-Eragrostetum Tx. 42)
Onopordetalia Br.-Bl. et Tx. 43
Onopordion acanthi Br.-Bl. 26
1 44. Onopordetum acanthi Br.-Bl. 23
145. Carduetum acanthoidis Morariu 43
146. Echio-Melilotetum Tx. 42
14 7. Berteroetum incanae Siss. 50 em. Pass. 64
148. Cirsietum arvensis-lanceolati D. Mititelu 72
149. Xanthio spinosi-Amarantetum Mora riu 43
Sisymbrietalia J. Tx. 61
Polygono-Coronopion Siss. 69
( Polygonion avicularis Br.-Bl. 31)
1 50. Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) So6 40
1 5 1 . Euclydie tum syriaci Slavnic 5 1
1 52. Coronopo-Sclerochloetum durae Br.-Bl. 36
Sisymbrion Tx., Lohm. et Prsg. 50
1 53. Sisymbrietum sophiae Krech 35
154. Lepidietum drabae (Timâr 50) Prodan 39
1 55. iltriplecetum tataricae Prodan 23
1 56. Malvetum pusillae Morariu 43
1 5 7. Hordeetum murini Libbert 32
1 58. Polygono-Amarantetum crispi Vicol. et collab. 7 1
1 59. Malvo-Daturetum stramonii (Athenstădt) Lohm. 50
160. Chenopodietum urbici Turenschi 69
161 . Chenopodietum stricti (ruderale) Oberd. 57
162. Sisymbrio alt issimi-Brassicetum nigrae Kruseman 41
1 63. Lepidio ruderalis-Matricarietum chamomillae S. Grigore 6R
1 64. Chenopodio vulvariae-Urticetum urentis Siss. 46
=

=

=
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XX. Sccalietea Br.-Bl. 51

165.
166.
1 67.
168.
1 69.
170.
171.
1 72.

1 73.
174.

Aperctalia spicae-venti R. et J. Tx. 60
Aperion Krusem. et Vlieger 39
Sclerantho-Trifolietum arvensis Morariu 43
Vicietum tetraspermae Krusemman et Vlieger 39
Centauretalia cyani Tx., Lohm. et Prsg. 50
Caucalidion lappulae Tx. 50
Setario-Stachyetum annuae (Felf. 42) Ubrizsy 54
Caucalidi lappulae-Setarietum (Klika 35) So6 60
Sinapis-Biforetum radiantis So6 4 9
Ranunculetum arvensis Pas.s. 6 2
Consolido-Polygonetum convolvulus Mora.xiu (43) 6 7
Lolio-Linetalia J. et Tx . 6 0
Lolio remoto-Linion Tx. 50
Polygono lapathifoliae-Linetum (Denissow 30) Tx. 50
XXI. Puccinellio-Salicomietea Ţopa 39
Salicornietalia Br.-Bl. 31
Thero-Salicomion Br.-Bl. 33
Salicornietum europaeae So6 45
Suaedetum maritimae (So6 27) Wendlbg. 43
Festuco-Puccinellietalia So6 68
Puccinellion Wendlbg. 43

175. Camphorosmetum ovatae Rapa.ics 27
176. Puccinellietum distantis (Knapp 48) Rapaics 2 7
1 77. Puccinellietu.m limosae Rapaics 27
Juncion gerardi Wendlbg. 43
1 78. Ju.ncetu.m gerardi Wenzel 34
179. Agrostio-Caricetum distantis Rapaics 2 7
Beckmannion So6 3 3
1 80. Agrostio-Beckmannietum Rapa.ics 2 7
1 8 1 . Heleochari-Alopecuretum geniculati So6 4 0
(= Agrostis-Alopecuretwn geniculati So6 33)

Artemisio maritim&e-Festucion pseudovinae So6 68
Festucion pseudovinae So6 33

1 82. Staticeto-Artemisietum maritimae Ţopa 39
XXII. Phr�itetea Tx. et Prsg. 42
Phragmitetalia W. Koch 26
Phragmition W. Koch 26
183. Scirpo-_Phragmitetum W. Koch 26
1 84. Schoenoplectetum lacustris Schmale 39
1 85. Typhetum angustifoliae-latifoliae Schmale 39
186. Typhetum laxmanni (Ubriszy 61) Nedelcu 68
1 87. Glycerietum ma.rimae (Nowinski 28) Hueck 3 1
1 8 8 . Equisetetum fluviatilis So6 2 7
Bolboschoenion So6 4 7
1 89. Schoenoplectetum tabernaemontani (P.a.ss . 64) Prodan
1 90. Schoenoplectetum triquetri-maritimi Zonneveld 60
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1 9 1 . Bolboschoenetum maritimi So6 27
1 92. Heleocharetum palustris Şennikov 1 9
Nasturtio-Glycerietalia Pignati 53
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Siss. 42
1 93. Glycerio-Sparganietum neglecti W. Koch 26
1 94. Typhoidetum arundinaceae Libbert 31
1 95. Nasturtietum officinalis (So6 28) Siebert 62
1 96. Leersietum oryzoidis (Krause 55) Eggler 33
1 97. Catabrosetum aquaticae Riibel 27
Magnocaricetalia Pignati 53
Caricion gracilis Neuhăusl 59
198. Caricetum acutiformis-ripariae So6 27
199. Caricetum gracilis Tx. 37
200. Caricetum vulpinae So6 27
Caricion rostratae Balatova-Tul. 63
201. Caricetum rostratae-vesicariae W. Koch 26
202. Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer. et Siss. 42
XXIII. Potametea Tx. et Prsg. 50
Hydrocharetalia Riibel 33
Hydrocharition Riibel 33
203. Lemno-Utricularietum So6 38
204. Hydrocharitetum morsus-ranae Langerui. 35
Potametalia W. Koch 26
Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 64
205. Callitrichetum polymorphae So6 47
( Batrachio-Callitrichetum So6 27)
Potamion W. Koch 26
206. Potametum lucentis Hueck 31
207. Myriophyllo-Potametum So6 34
208. Potametum trichoidis Segal 65
209. Parvopotameto-Zannichellietum (Baum. 21) Koch 26
210. Potameto-Vallisnerietum Br.-Bl. 31
Ceratophyllion Den Hartog et Segal 54
2 1 1 . Ceratophylletum submersi Den Hartog et Segal 54
Nymphaeion Oberd. 56
2 1 2. Nymphoidetum peltatae Oberd. et Muller 50
213. Polygonetum natantis So6 27
214. Potametum natantis So6 27
XXIV. Lemnetea W. Koch et Tx. 54
Lemnetalia W. Koch et Tx. 54
Lemnion W. Koch et Tx. 54
2 1 5. Lemnetum minoris (Oberd. 57) Riibel 1 2
216. Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 43
21 i. Salvinio-Spirodeletum Slavnic 56
=
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Asplenictea rupestris Br.-Bl. 34
Allium montanum
Alyssum saxatile
Asplenium trichomanes
Campanula kladniana
Cymbalari.a muralis
Cystopteris fragilis
Cystopteris montana
Cistopteris sudetica
Cytisus alpestris
Hieracium bifidum
Moehringia muscosa
Poa nemoralis

Polypodium vulgare
Rhodiola rosca
Sedum annuum
Sedum hispanicum
Sedum maximum
Sedum telephium
Sempervivum ruthenicum
Silene dubia
Spiraea ulmifolia
Thymus comosus
Valeriana tripteris

Asplenietalia rutae-murariae Oberd. et coll. 67
Campanula carpatica
Festuca cinerea

Hieracium villosum
Saxifraga paniculata

Asplenion rutae murariae Gams 36
Asplenium ruta-muraria
Tortula muralis
Asplenium viride
I . 1lsplenietum trichomano-rutae murariae Tx. 37
Sp. rec. : Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria.
Răsp. : N. Bălcescu (Sărata), Dărmăneşti (Vf. Nemira, Sălătruc),
Dofteana (Bogata), Slănic (Cerdac).
2. Poetum nemoralis (So6 44) Beldie 67
Sp. rec. : Poa nemoralis, Sedum hispanicum.
Răsp. : Dărmăneşti (vf. Nemira), Slănic (vf. Şandru).
Asplenion septentrionalis Gams 27
Asplenium adiantum nigrum
Asplenium septentrionale
3. Asplenietum septentrionalis-adianti nigri Oberd. 38
SSp. rec. : Asplenium adiantum-nigrum, A. septentrionale.
Răsp. : Tg. Ocna (pe Măgura).
Elyno-Seslerietca Br.-Bl. 48

Calamintha alpma
Carduus kerneri
Carduus viridis
Centaurea kotschyana
Dianthus spiculifolius
Draba carinthiaca
Dryas octopetala
.
.
.
Euphrasia salisburgensis
Galium anisophyllum
Gentiana verna
Nu au fost semnalate fitocenoze

Leontopodium alpinum
Potentilla crantzii
Ranunculus oreophilus
Saxifraga luteo-viridis
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga tridactylites
Scabiosa lu�ida
. .
Scrophularia laciniata
Sedum cepaea
Tara.-cacum hoppeanum
Viola jooi
din această formaţie.
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Juncetea trifidi Hadac 44
Juncus trifidus
Orobanche alba
Phleum alpinum
Potentilla aurea
Caricetalia curvulae Br.-Bl. 26
Caricion curvulae Br.-Bl. 26
(= Juncion trifidi Pawl. 26 p. p.)
(= Festucion supinae Oberd. 59 ; Borza 59)
Iris ruthenica
Campanula alpina
Cerastium arvense
Linum extraaxilare
Luzula spicata
Festuca ovina ssp. sudetica
Pedicularis comasa
F. supina)
(
Pedicularis exaltata
Festuca violacea
Geranium coerulatum
Phyteuma orbiculare
Polygonum viviparum
Hieracium alpicola
Hieracium hoppeanum
Ranunculus montanus
Thesium alpinum
Hypochoeris uniflora
4. Festucetum supinae Domin 38
Sp. rec. : Festuca supina
Răsp. : Dărmăneşti (vf. Nemira, vf. Ţiganca), Slănic (vf. Şandru).
Cetrario-Loiseleurion Br.-Bl. et Siss. 39
{- Loiseleurio-Vaccinion uliginosi Br.-Bl. 31)
Huperzia selago
Campanula polymorpha
Pedicularis oederi
Cetraria cucculata
Thamnolia vermicularis
Cetraria islandica
Empetrum nigrum
Vaccinium gaultherioides
5. Cetrario-Vaccinietum gaultherioidis Hadac 56
Sp. rec. : Cetraria islandica, Vaccinium gaultherioides.
RăSlp. : Dărmăneşti (vf. Ţigan.ca), Slănic (vf. Şandru).
Nardetalia strictae Prsg. 49
Nardion Br.-Bl. 26 .
Gnaphalium norvegicum
Achillea lingulata
Gymnadenia odoratissima
Alchemilla glaucescens
Hieracium auricula
Antenaria dioica
Hieracium caespitosum
Arnica montana
Hypericum maculatum
Botrychium lunaria
Hypericum transilvanicum
Botrychium multifidum
Leucorchis albida
Campanula rotundifolia
Lycopodium alpinum
Carex pallescens
Lycopodium clavatum
Carlina acaulis
Luzula pallescens
Cerastium fontanum
Luzula sudetica
Coeloglossum viride
Nardu.-: stricta
Deschampsia flexuosa
Orchis .sambucina
Euphrasia stricta
Plantago atrata
Gentiana kochiana
Anemone narcisiflora
Geum montanum
Gentiana phlogifolia
Homogyne alpina
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Platanthera bifolia
Scleranthus uncinatus
Pteridium aquilinum
Scorzonera rosea
Potentilla aurea
Sieglingia decumbens
Rumex acetosella
Trifolium lupinaster
6. Nardetum strictae montanum (Maloch 32) Domin 31
Sp. rec. : Nardus stricta, Gna.phalium silvaticum, Deschampsia flc
xuosa, Potentil.la aurea.
Răsp. : Dărmăneşti (mt. iNemira). Oituz (Poiana Sărată).
7. Festuco rubrae-Nardetum Csiir0s et Resm. 60
Sp. rec. : Festuca rubra, Nardus stricta, Luzula campestris, Hiem
cium pilosella.
Răsp. : Dărmăneşti (mt. Nemira, mt. Ţiganca, dl. Mîn.droaia), Oituz
(Poiana Sărată), Slănic (mt. Şandru).
8. Nardetum strictae colinum Buia 63
Sp. rec. : Nardus stricta, Potentilla reptans, Pteridium aquilinum.
Răsp. : M.inăstirea Caşin (Scu.taru).

Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 39
Monotropa hipoppitys
Oxalis acetosella
Pirola rotundifolia
Picea abies
Ranunculus carpaticus
Senecio fuchsii
Silene dioica
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Junipero (nanae)-Pinetalia mugi Boşcaiu 71
Juniperus nana
Soldanella montana
Potentilla ternata

Campanula abietina
Chaerophyllum hirsutum
Clematis alpina
Dicranum scoparium
Doronicum austriacum
Gentiana asclepiadea
Hieracium transsilvanicum
Huperzia selago
Juniperus communis
Luzula silvatica

Junipero (nanae)-Bruckenthalion (Horv. 49) Boşcaiu 71
Thymus balcanus
Bruckenthalia spiculifolia
Campanula napuligera
9. Junipereto-Vaccinietum l>uşcariu et collab. 56
(= Vacoinietum myrtilli Szaf., Pawl. et Kulcz. 25)
Sp. rec. : Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Campanula abietina,
Juniperus nana.
Răsp. : Dărmăneşti (vf. Nemira, vf. Ţiganca), Slănic (vf. Şandru).

Pinion mugi Pawl. 28
Salix silesiaca
Pinus mugo
Ribes petraeum
1 0. Pinetum mugi carpaticum Pawl. 2 7
Sp. rec. : Pinus mugo
Răsp. : Slănic (vf. Şandru) în pilcuri mici
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Vaccinio-Piceetalia
Athyrium filix-femina
Dryopteris disjuncta
Dryopteris dilatata
Dryopteris phegopteris
Hylocomium splendens
Larix decidua
Lonicera nigra
Melampyrum saxosum
Melampyrum silvaticum

Br.-Bl.

227

39

Moneses uniflora
Pirola minor
Polygonatum verticillatum
Prenanthes purpurea
Ptilium crista-castrensis
Senecio nemorensis
Streptosus amplexifolius
Rhytidiadelphus loreus

Vaccinio-Piceion

Br.-Bl.

39

Chrysanthemum rotundifolium
Abies alba
Cicerbita alpina
Athyrium distentifolium
Homogyne alpina
Bazzania trilobata
Soldanella hungarica
Blechnum spicant
. Calamagrostis villosa
1Î) Piccetum carpaticum So6 30
Sp. rec. : Picea abies, Chrysanthemum rotundifolium, Oxalis aceto
sella, Homogyne alpina, Bazzania trilobata.
Răsp. : Agăş (Goioasa), Brustur�, D�!'Jllăneşti (mt. Nemka, mt.
Ţiganca, Sălătruc), Ghimeş-Făget (Făget, Ghimeş), Moineşti (mt.
Tajbuga), Palanca, Sl�i�. (şi I_!!t. Şandru), Zemeş (Bolătău).
-�

Betulion pubescentis Lohm. et Tx. 5 5

Pinus silvestris
Polytrichum commune
Trientalis europaea
Vacoinium oxycoccos
12. Vaccinio (oxycocco)-Pinetum silvestris (Kobenza 30) Oberd. 57
Sp. rec. : Pinus silvestris, Vaccinium oxycoccos.
Răsp. : Dărmăneşti (mt. Nem.ira pe Pkiu Roşu).
Betula pubescens
Dryopteris carthusiana
Lycopodium annotinum

Pinetalia silvestris Oberd. 49
Dicrano-Pinion Libb. 33
Leucobryum glaucum
Anemone silvestris
Lycopodium complanatum
Antennaria dioica
Orthilia secunda .
Calamagrostis varia
Peucedanum oreoselium
Carlina intermedia
Pinus silvestris
Chimaphilla umbellata
Pirola chlorantha
Dicranum flagellare
Dracocephalum ruyschianum
Rubus saxatilis
Thymus serpyllum
Galium rotundifolium
Viola rupestris
Goodiera repens
13. Myrtillo-Pinetum Kobenza 30.
Sp. rec. : Pinus silvestris, Vaccinium myrtillus, Leucobryum glau
cum.
Răsp. : Agăş (Şulţa), Asău (Straja), Oituz (Ht.rja), Slănic.
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Carpino-Fagetea Jakucs 60

Anemone ranunculoides
Arum maculatum
Asperula taurina
Brachypodium silvaticum
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Care:r pairaei
Centaurea stenolepis
Chelidonium majus
Chrysanthemum corymbosum
Clematis vitalba
Convallaria majalis
Crataegus monogyna
Cruciata glabra
Epipactis helleborine
Euonymus europaeus
Fra:rinus excelsior
Galium silvaticum
Geranium robertianum
Geum u.rbanum
Glecoma hirsuta
Lapsana commu.nis
Lathyrus hallersteinii
Lonicera :rylosteum

Malus silvestris
Melica nutans
Melica uniflora
Melittis melissophyllu.m
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Parietaria officinalis
Plantanthera bifolia
Poa nemqralis
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Populus tremula
Pulmonaria officinalis
Quercus petraea
Rubus bellardii
Rubus hirtus
Scrophularia nodosa
Sedum maximum
Staphilea pinnata
Symphytu.m tu.berosum
Viola alba
Viola adorata
Viola ;ordani
Viola silvestris
Waldsteinia geoides

Fagetalia silvaticae Pawl. 28

Acer platanoides
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anthriscus nitidus
Aquilegia vulgaris
Asperula adorata
Astrantia major
Campanula latifolia
Care:r silvatica
Care:r umbrosa
Cirsium erisithales
Corydalis solida
Croccus heuffelianus
Daphne mezereu.m
Dryopteris fili:r-mas
Cardamine bulbifera
Epilobium montanum
Euphorbia amygdaloides
Fagus silvatica

Galanthus nivalis
Geranium phaeUtm
Hypericum montanum
Jsopyrum thalictroides
Lamium galeobdolon
Lathyrus vermis
Lilium martagon
Listera ovata
Lunaria rediviva
Myosotis silvatica
Omphalodes verna
Polystichum braunii
Polystichum setiferum
Primula vulgaris
Ranunculus cassubicus
Ranunculus lanuginosus
Ribes uva-crispa
Salvia glutinosa
Sanicula europaea
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Silene heuffelii
Sorbus aucuparia
Til.ia platyphyllos
Ulmus glabra

Veronica urticifolia
Vicia silvatica
Viscum album
Waldsteinia ternata
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Fagion silvaticae Tx. et Diem. 36
Hedera heli:r
Acer pseudoplatanus
Helleborus purpurascens
Aconitum moldavicum
Hepatica transsilvanica
Actaea spicata
Hordelymus europaeus
Aposeris foetida
Aruncus dioicus
Lathyrus aureus
Lathyrus venetus
Asarum europaeum
Luzula luzuloides
Card.amine glanduligera
Mercurialis perennis
Cardamine quinquefolia
Milium effusum
Carex alba
Cephalanthera damassonium
Neottia nidus-avis
Paris quadrifolia
Cephalanthera longifolia
Phyllitis scolopendrium
Cephalanthera rubra
Polystichum aculeatum
Cypripedium calceolus
Pulmonaria rubra
Dryopteris robertiana
Epipogium aphyllum
Ribes alpinum
Ruscus aculeatus
Euphorbia carniolica
Scopolia carniolica
Fagus orientalis
Scrophularia scopolii
Fagus taurica
Symphytum cord.atum
Festuca altissima
Festuca drymeia
Taxus baccata
Veronica montana
Geum aleppicum
1 Piceeto-fag_etum carpaticum Klika 27
Sp. rec. : Fagus silvatica, Picea abies, Pulmonaria rubra, Aconitum
mold.avicum, Hepatica transsilvanica.
Răsp. : Dărmăneşti (Sălătruc), Comăneşti, Dofteaţta . (Larga), Minăs
tirea Caşin (Scut.aru), Qi� (Fierăstrău), Palanca, Slănic, Zemeş
(Bolătău, mt. Piatra Şoimului).
1 5:'\ Ăbieto-F_ggetum (Knapp 42) Domin 33
·--· $p. rec. : Fagus silvatica, Abies alba, Rubus hirtus, Oxalis aceto
sella, Asperula adorata.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Dofteana (Larga), Mînăstirea Caştn
, Oituz (Poiana Sărată), Slănic (mt. Pufu), Zemeş (Bolătău).
16.' Fagetum carpaticum K llka 27
Sp. rec. : Fagus silvatica, Symphytum cordatum, C'ardamine glan
ligera, Pulmonaria rubra, Ranunculus carpaticus.
Răsp. : Asău (Straja), Balcani (Frumoasa), Berzunţi (mt. Vatala),
Comăneşti, Dărmăne_şti, Dofteana, Minăstkea Caşin (şi Scutaru),
Solonţ (Cucii.ieţi pe dl. Mitoc). ·
subass. collinum Matuszk. 58
(= Fagetum moldavicum (Borza 37) em. Bârcă 73)
Sp. rec . : Fagus orientalis, Tilia tomentosa, Lathyrus aurcus.
Menţionată din Colinele Tutovei (3).
�

±:)

·
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Carpinion betuli Oberd. 53
Acer campestre
Melampyrum bihariense
Myosotis sparsiflora
Adoxa moschatellina
Campanula trachelium
Prunus avium
Ranunculus auricomus
Carex digitata
Carex pilosa
Scilla bifolia
Carpinus betulus
Stellaria holostea
Dactylis polygama
Tilia cordata
Erythronium dens-canis
Vicia dumetorum
Galium schultesii
Vicia pisiformis
Hepatica nobilis
Vinca minor
Lathraea squamaria
V iola mirabilis
Carpino-Fagetum Paucă 4 1
Sp. rec. : Carpinus betulus, Fagus silvatica, Aposeris foetida. Pri
mula vulgaris, Lathyrus hallersteinii.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Buhoci (Bijghir), Dărmăneşti, Dealu
Morii (Bodeasa), :Q_Qf�an.a_ (Larga), Coţofăneşti (Borşa.ni), Hemeiuşi,
Măgura (şi Sohodol), Mînăstkea Caşin (Scutaru), Motoşeni (Ţepoa
ia), Oituz (Fierăstrău), Racova, Slănic (şi Cireşoaia), Vultureni (Lichdtişeni, Tigăneşti)
18. Querco robori-Carpinetum (So6 et Pocs 57) Borza 37
Sp. rec. : Quercus robur, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Me
lampyrum bihariense, Dactylis polygama, Hepatica nobilis.
Răsp. : Balcani (F.rumoasa), Oraşul Gh. Gheorghiu�Dej (dl. Per
chiu), Mărgineni (Trebe.ş), Parava, Sănduleni, Secuieni (Glodişoa
rele), Răchitoasa (Dănăila, Putini).
1 9. Querco petraeae-Carpinetum (So6 et Pocs 57) Borza 4 1
- - - Sp. rec. : Quercus petraea, Carpinus betulus, Staphyllea pinata, Me
lampyrum nemorosum„ Carex pilosa.
Răsp. : Agăş (Goioasa), N. Bălcescu (Lărguţa), Berzunţi, Buhoci (Bij
ghir), Coloneşti (Spria), Dărmăneşti (dl. Ma.şca.şu, Plopu), pofteana
(Bogata, Larga), Dealul Morii (Banca, Blaga), Găiceana, Huruieşti
(Perchiu, Prădaiş), Glăvăneşti (Frwnuşelu), Izvorul Berheciului,
Livezi (Bălăneasa), Măgura (Sohodol), Mărgineni (Trebeş, Valea
Bud.ului). Minăstirea Caşin (şi Lupeşti), Sănduleni (Coman). Secu
jeni (Odobeşti), Urecheşti (Lunca Dochiei), Vultureni (Năzăroaia).

@,.'

-- -

Alno-Ulmion Tx. et Br.-Bl. 43
(Alnus glutinosa)
Alnus incana
Agropyrum caninum
Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Cardamine impatiens
Carex brizoides
Carex pendula
Carex remata

Cephalaria pilosa
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Circaea alpina
Circaea intermedia
Circaea lutetiana
Corylus avellana
Dipsacus strigosus
Elsholzia ciliata
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Physalis alkekengi
Equisetum hiemale
Polemonium coeruleum
Equisetum silvaticum
Ranunculus ficaria
Euonymus nanus
Rubus caesius
Festuca gigantea
Frangula alnus
Sambucus nigra
Solanum dulcamara
Fraxinus angustifolia
Gagea lutea
Stachys silvatica
Galium aparine
Stellaria nemorum
Glecoma hederacea
Ulmus minor
Humulus lupulus
Ulmus levis
Ulmus procera
lmpatiens glandulifera
Urtica dioica
lmpatiens noli-tangere
Leucojum vernum
Viburnum opulus
Viola elatior
Ligustrum vulgare
Matteuccia struthiopteris
Vitis silvestris
20. Cariei brizoides-Alnetum {Horvat) Oberd. 53
( Alnetum glutinosae-inoanae Br.-Bl. 50)
Sp. rec. : Alnus incana, A. glutinosa, Carex brizoides, Carex remata,
lmpatiens noli-tangere
Răsp. : Căiuţi (şi Popeni)
21. Cariei acutiformis-Alnetum {So6 57) Dostal 33
Sp. rec. : Alnus incana, A. glutinosa, Carex acutiformis, Caltha pa
lustris.
Răsp. : Urecheşti (Cornăţel).
22. Alnetum incanae Aich. et Siegr. 30
( Aegopodio-Alnetwn Karpati et Jurko 61)
Sp. rec. : Alnus incana, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana,
Matteuccia struthiopteris.
Răsp. : Agăş {Goioasa), Balcani (Frumoasa), Dofteana (şi Sălătruc
la lacul Bălătău), Slănic, Zemeş.
23. Fraxino-Ulmetum (Oberd. 53) So6 34
(Querceto-Ulmetum Issler 24)
Sp. rec. : Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Ulmus minor, Quer
cus robur.
Răsp. : Traian, Urecheşti (Cornăţel).
=

=

Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx. 43

Betula pendula
Cytisus nigricans
Deschampsia fle:ru.osa
Hieracium murorum
Monotropa hypopithys

Quercus petraea
Quercus robur
Seseli libanotis
Solidago virgaurea
Veronica officinalis
Viscaria vulgaris

Pino-Quercetalia So6 62
Pino-Quercion Medw.-Kornas 59
Campanula rotundifolia
Carex montana

Carex pilulifera
Cytisus hirsutus
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Lycopodium clavatu.m
Cytisus ratisbonensis
Melampyrum pratense
Festuca heterophylla
Festuca ovina
Orthilia secunda
Pinus silvestris
Hieracium lachenalii
Vaccinium myrtillus
Hieracium racemosum
Hypericum maculatum
Vaccinium vitis-idaea
24. Pincto-Quercetum Kozlowska 25
Sp. rec. : Pinus silvestris, Quercus petraea, Q. robur, Carex piluli
fera, Festuca heterophylla, Peucedanum oreoselinum.
Răsp. :Dărmăneşti (şi Sălătruc), Dofteana (Larga), Moineşti (mt. Taj
buga), Tg. Ocna.

Quercetalia robori petraeae Tx. 37
Asplenium adiantum-nigrum
Calluna vulgaris
Genista tinctoria
Hieracium sabaudum

Lathyrus silvestris
Luzula luzuloides
Polypodium vulgare

Luzulo-Fagion Lohm. et Tx. 54
Calamagrostis arundinacea
Poa chaixii
Populus tremula
Fagus silvatica
Luzula pilosa
Rubus scaber
Majanthcmum bifolium
Viola riviniana
Viola sieheana
Peucedanum oreoselinum
25. Luzulo-Fagetum (Markgraf 32) Oberd. 57
Sp. rec. : Fagus silvatica, Luzula silvatica, Deschampsia fle:ruosa,
Vaccinium myrtillus.
Răsp. : Tg. Ocna (dl. Măgura). '
Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 32
Rubus purpuratus
Hieracium umbellatum
Holcus mollis
Rubus serpens
Vicia cassubica
Potentilla alba
Pteridium aquilinum
26. Querceto petracae-Betuletum Tx. 37
Sp. rec. : Quercus petraea, Betula pendula, Calluna vulgaris, Me
lampyrum pratense, Viola riviniana.
Ră.sp. : Dărmăneşti (dl. Maşcaşu), Dofteana (Bogata), Slănic (Cire
şoaia), Tg. Ocna (dl. Măgura).
27. Luzulo-Quercetum petraeae (HiUi tzer 32) Pass. 53
( Genisto-Quercetum petraeae (Klika 32}
Sp. rec. : Quercus petraea, Luzula luzuloidcs, Cytisus nigricans, Ge
nista tinctoria, Calamagrostis arundinacea, Majanthemum bifolium.
Răsp. : Dărmăneşti (dl. Plopu), Dofteana (Cucuieţi), Măgw-a (Soho
dol), Tg. Ocna (dl. Măgura, dl. Ursoaia). ,
=

Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs 60
Acer campestre
Achillea distans

Agrimonia eupatoria
Arum orientale
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Asparagus tenuifolius
Astragalus glycyphyllus
Bilderdykia dumetorum
Calamintha clinopodium
Carex divulsa
Carex transsilvanica
Clematis recta
Camus mas
Camus sanguinea
Corydalis bulbosa
Cucubalus baccifer
Cynanchum vincetoxicum
Dianthus armeria
Erysimum odoratum
Euonymus verrucosus
Galanthus graecus
Galium pedemontanum
Genista sagittalis
Geranium sanguineum
Hierochloe adorata
lnula conyza
Iris pseudocyperus
Lactuca quercina

Laser trilobum
Lathyrus latifolius
Lithospermum purpureo-coeruleu.m
Loranthus europaeum
Origanum vulgare
Peucedanum cervaria
Pirus piraster
Polygonatum odoratum
Quercus dalechampii
Quercus petraea
Quercus pqlycarpa
Quercus pubescens
Quercus robur
Rosa canina
Silene italica
Sorbus torminalis
Teucrium chamaedrys
Tilia argentea
Torilis ucranica
Trifolium medium
Viburnum lantana
Vicia sepium

Quercetalia petraeae-pubescentis Jakucs 62
Allium fuscum
Asparagus officinale
Bupleurum falcatum
Campanula bononiensis
Campanula cervicaria
Carex halleriana
Carex michelii
Centaurea indurata
Cytisus heuffelii
Cytisus supinus

Dianthus trifasciculatus
Fragaria moschata
Fritillaria montana
Peucedanum alsaticum
Potentilla thuringiaca
Silene nutans
Thalictrum aquilegifolium
Verbascum nigrum
Viola hirta
Veronica spuria

Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31
Acer tataricum
Arabis glabra
Asparagus pseudoscaber
Asyneuma canescens
Calamintha sylvatica
Campanula rapunculus
Carex brevicollis
Crocus variegatus
Cruciata levipes
Cytisus austriacus
Dianthus glabriusculus
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Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Echinops sphaerocephalus
Euphorbia epithymoides
Ferulago silvatica
Hypericum elegans
/nula germanica
/nula hirta
Iris graminea
Iris variegata
Laserpitium latifolium
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Pulmonaria mollis
Quercus pedunculiflora
Ranunculus polyanthemw
Silene viridiflora
Thalictrom minus
Trifolium diffusum
Viola suavis
Quercetum robori-petraeae ( mixtum) Borza (28) 59
Sp. rec. : Quercus robur, Q. petraea, Q. dalechampii, Acer cam
pestre, Care:r 'brevicollis, Chrysanthemum corymbosum.
Răsp. : Găiceana, Glăvăneşt:l (Frumuşelu), Hemeiuşi� Huruieşti (0cheni. Perchiu), Măgura (Sohodol), Urecheşti (Cornăţel), Vultureni
(Ţigăneşti).
Aceri (tatarico)-Quercetum pubescenti-roboris Zolyomi 57
(= ? Aceri (tatarico)-Queroetum pubescentis Bârcă 7·3)
Sp. rec. : Quercus robur. Q. pubescens, Acer tataricum.
Răsp. : oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (dl. Perchiu), Răchitoasa (şi T<>
chilea.).
Cynancho-Quercetum Pass. 57
Sp. rec. : Quercus petraea, Q. robur, Rhamnus cathartica, Cynan
chum vinceto:cicum, Geranium sanguineum, Agrimonia eupatoria,
Brachypodium pinnatum.
Răsp. : Căiuţi (Boiştea), Urecheştl (pe Dealu Mare).
Quercetum pedunculiflorae Borza 37
Sp. rec. : Quercus pedunculiflora, Euonymus europaeus, Care:r mi
chelii, Poa silvicola, Viola suavis.
Menţionată din Colinele Tutovei (3).
Querceto-Lithospermetum subboreale Matuszk. 55
( ? Lithosperm.o-Quercetum maldavicum Borza 37)
Sp. rec. : Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, Lithospermum
purpureo-coeroleum, Anthericum ramosum, Campanula bononiensis.
Menţionată din Colinele Tutoveii (3).

Lathyrus niger
Melampyrom cristatum
Melica altissima
Melica picta
Nepeta pannonica
Poa silvicola
Primula veris
28.

29.

30.

31.

32.

-=-

=

Omo-Cotinetalia Jakucs 60

Ajuga Zaxmanni
Euphorbia lingulata
Melissa officinalis
Pronus mahaleb
Quercus virgiliana

Rubus tomentosus
Scutellaria altissima
Sorbus domestica
Symphytum ottomanum
Tamus communis
Omo-Cotinion So6 60

Cotinus coggygria
Fra:rinus ornus

Orchis purpurea
Rhamnus tinctoria

33. Cotino-Quercetum pubescentis (Zoly., Jak. et Fekete 58) So6 31
(= Querceto-Lithosperm.etum cotinoswn Borza 37)
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Sp. rec. : Quercus pubescens, Cotinus coggygaria, Lithospermum
purpureo-coeruleum, Euonymus verrucosa, Iris variegata, Asyneuma
canescens.
Răsp. : oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (dl. Perchiu).

Quercion fametto I. Horvat 54

/nula salicina
Lathyrus niger
Lychnis coronaria

Quercus farnetto
Rosa gallica
Stachys germanica

34. Quercetum farnetto-petraeae Bârcă 73
Sp. rec. : Quercus farnetto, Q. petraea, Scutellaria altissima, Sym
phytum ottomanum.
Răsp. : Dealu Morii (Banca, Blaga, Căuia, ·Tăvădăreşti), Găiceana,
Vultureni (Ţigăn�ti).

Prunetalia Tx. 52
Agrimonia procera
Aristolochia pallida
Calamintha clinopodium
Coronilla varia
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Gagea pratensis
Origanum vulgare
Peucedanum carvifolia

Rhamnus cathartica
Rosa agrestis
Rosa canina
Rosa corymbifolia
Rubus constrictus
Rubus laetecoloratus
Rubus procerus
Viburnum lantana
Vicia tenuifolia

Berberidion Br.-Bl. 50
( + Rubion Tx. 52)
Arabis turrita
Berberis vulgaris
Cotoneaster integerrima
Cotoneaster niger
Cotoneaster nebrodensis
Hippophae rhamnoides
Rosa tomentosa
Rosa spinosissima

Rubus măgurensis
Rubus ocnensis
Rubus schleicheri
Rubus suberectus
Rubus subvillicaulis
Rubus sulcatus
Rubits thyrsanthus
Rubus vestii

35. Carpino-Prunetum Tx. 52
Sp. rec. : Carpinus betulus, Prunus spinosa, Euonymus europaeus,
Corylus avellana, Rubus procerus, Rubus suberectus.
Răsp. : Coţofăneşti (Bilca), Tg. Ocna (dl. Măgura).
36. Hippophaetum rhamnoidis Borza 31
Sp. rec . : Hippophae rhamnoides, Cotoneaster niger, Berberis vul
garis, Cytisus austriacus, Teucrium chamaedrys, Thymus pannoni
cus, Botriochloa ischaemum.
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Răsp. : Berzunţi, Bogdăneşti (Filipeşti), Caşin, Căiuţi (Boiştea, Hel
tiu, Popeni, Pralea), Coloneşti (Spria), Coţofăneşti (şi Borşani), He
iegiu, Livezi (Scăriga), M ăgireşti , Mănăstirea Caqin (Lupeşti), Or�ul
Gh. Gheorghiu-Dej (Belei, Gura Văil, dl. Perchiu, Slobozia), Săn
dulen!i (Tisa), Scorţeni, Slănic (Cireşoaia), Tg. Ocna.

Prunion spinosae So6 40
Prunus fruticosa
Prunus spinosa

Prunus tenella

37. Pruno spinosae-Crataegetum So6 3 1
Sp. .rec . : Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina, Ori
ganum vulgare, Viola hirta.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), N. Bălcescu (Lărguţa), Be.rzunţi, Bogdă
neşti (.Fili.peşti, Buhoci, Căiuţi, Dealu Morii (Grăde.şti), Măgireşti,
Măgura, Mînăstirea Caşin, Onceşti, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei,
dl. Perchiu, Slobozia), SăndUileni (Ver.şeşti), Săuceş'ti (Bogdan Vodă),
Strugari (Iaz), Tg. Ocna.
38. Amygdaletum nanae So6 47
Sp. rec. : Prunus tenella, Phlomis pungens, Rosa gallica, Potentilla
cinerea.
Răsp. : Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (dl. .Perchliu).
cult. Robinion pseudacaciae Csilros-Kaptalan 68
Acer negundo (cult.)
Ailanthus altissima (cult.;
Amorpha fruticosa (cult.)
Robinia pseudacacia (cult.)

Gledittschia triacanthos (cult.)
Morus alba (cult.)
Morus nigra (cult.)

39. Robinietum pseudacaciae Arvat 39 (cult.)
Sp. rec. : Robinia pseudacacia, Alliaria petiolata, Torilis japonica,
Muscari racemosum.
Răsp. : Cdlone.şti (şi Zăpodia), Măgura, Ora.şuii Gh. Gheorghiu-Dej
Belei, Buciumi, dl. Cetăţuia, dl. Perchiu, Slobozia), Ureche.şti (COT
năţel, dl. Mare), Vultureni (Tomozia).

Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43
Alnetalia glutinosae Tx. 37
Alnus glutinosa
Crepis paludosa
Dryopteris cristata
Lysimachia vulgaris

Ribes nigrum
Solanum dulcamara
Symphytum officinale

Alnion glutinosae Meijer-Drees 36
Carex elongata
Carex pseudocyperus

Dryopteris thelypteris
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40. Alnetum glutinosae Meijer-Drees 36
Sp. rec. : Alnus glutinosa, Frangula alnus, Lysimachia vulgaris,
Stellaria nemorum, Ranunculus ficaria.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Bogdăneşti (şi Filipeşti), Dărmăneşti,
(şi Sălătruc), Căiuţi (Boiştea), Mînăstirea �in (Scut.aru), Oitlw
(Ferestrău, Hîrja, Poiana Sărată), Slănic (Cireşoaia), Urecheşti (Cor
năţel).
41. Dryopteridi-Alnetum glutinosae Klika 40
Sp. rec. : Alnus glutinosa, Dryopteris cristata, Carex elata.
Răsp. : Mărgineni (Luncani, Valea Budului).
42. Thelipteridi-Alnetum Klika 40
Sp. rec. : Alnus glutinosa, Dryopteris thelypteris, Carex pseudocy
perus, Carex elongata.
Răsp. : Coţofăneşti (Borşani).

Salicetalia auritae Doing 62
Salicion cinereae Miill . et Gors 58
Spiraea salici!ol ia

Salix cinerea
Salix pentandra

43. Salicetum cinereae (So6 34) Allorge 22
Sp. rec. : Salix cinerea, Spiraea salicifolia.
Răsp. : Dărmăneşti (pe Pîriu Roşu).

Salicetea purpureae Moor 58
Salicetalia purpureae Moor 58
Althaea officinalis
Cardamine pratensis
Carduus crispus
Clematis vitalba
Humulus lupulus
Lithospermum offieinale
Oenothera biennis
Physalis alkekengi

Populus alba
Rubus caesius
Rumex sanguineu.s
Salix purpurea
Salix triandra
Saponaria officinalis
Solanum dulcamara

Myosoton aquaticum
Populus nigra
Salix alba

Salix fragilis
Salix viminalis
Vitis silvestris

Salicion albae Tx. 55

44. Salicetum triandrae Male.uit 29
Sp. Tec. : Salix triandra, S. viminalis.
Răsp. : Bereşti-Tazlău, Bogdăneşti, Căiuţi (Boiştea), Comăneşti, Dăr
măneşti, Dealu Morii, Ghimeş Făget (şi Ghimeş), Minăsti.rea Caşin
(şi Lupeşti), Onceşti, Răchitoasa (Burdusaci), Vuitu.reni (Lichitişeni).
45. Salicetum albae-fragilis Issler 26
Sp. rec. : Salix alba, S. fragilis, Populus nigra.
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Răsp. : Bacău {Gherăeşti), Bereşti-Tazlău (Româneşti), Buhoci, Că
iuţi {Boiştea), Helegiu {Brătila), Onişoani, Sănduleni (Verşeşti), Său
ceşti (Schineni), Secuieni (Gloclişoarele), Tamaşi (Chetrosu, Gioseni).
46. Populetum maryland.icae Mititelu 70 (cult.)
Sp. rec. : Populus canad.ensis div. ev.
Răsp. : Răchitoasa.

Salicion incanae Aichinger 33

Calamagrostis pseudophragmites
Epilobium dodonaei
Hippophae rhamnoides ssp.
fluvia.tilis

Myricaria germanica
Rumex scutatus
Sali3: elaeagnos

47. llippophae-Sa.licetum incana.e Br.-Bl. et Volk. 40
Sp. ;rec, : Sali3: elaeagnos, Hippophae rhamnoides ssp. fluviatilis,
Rubus caesius.
Răsp. : Bogdăneşti {Filipeşti), Căiuţi (Boiştea, Heltiu, Popeni, Pra
Jea) , Ooţofăneşti (şi Borşani), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (şi Gura
Văii, Slobozia).
48. Myricarietum germanicae Rilbel 12
Sp. rec. : Myricaria. germanica, Epilobium dodona.ei.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), Brusturoasa {Camenca), Dofteana, Oraşul
Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Palanca, Tg. Oe�

Tamaricion Simon e t Dihoru 62
Tamari3: ramosissima
Calamagrostis epigeios
49. Tamaricetum ramosissimae B orza 3 1
Sp. rec . : Tamarix ramosissima, Calamagrostis epigeios.
Răsp. : N. Bălcescu {la Şipotu Sărat), B ogdăneşti, Letea Veche
{Hoit), oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia).

Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 48
Achillea schurii
Cicerbita alpina
Geranium silva.ticum
Hieracium prena.nthoides
Knautia longifolia.
;E'olygonatum verticillatum

Ranunculus platanifolius
Ribes petraeum
Sedum fabaria
Valeriana tripteris
Veratrum album
Viola biflora

Adenostyletalia Br.-Bl. 31
Aconitum paniculatum
Aconitum toxicum
Carduus personata
Rosa pendulina

Rumex arifolius
Senecio nemorensis
Streptopus ample:rifolius
Tozzia alpina
Valeriana sambucifolia
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Adenostyllon alllariae Br.-Bl.
Adenostyles alliariae
Adenostyles kerneri
Alnus viridis
Chaerophyllum hirsutum
Cortusa matthioli
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26

Doronicum austriacum
Heraeleum palmatum
Sali:r: silesiaca
Stellaria nemorum

50. Alnetum viridis (RO.bel) Br.-Bl. 18
Sp. rec. : Alnus viridis, Sali:r: silesiaca.
Răsp. : Dărmăneşti (pe Piriu Ro.şu).
51. Adenostylo-Doronicetum HoIW. 56
( Adenos'tyletwn alliariae Krajiinoa 33 ; Borza 46)
Sp. rec. : Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum.
Răsp. : Slănic (mt. Şandru).
=

Chamaenerietea angustifoliae Tx. et Prsg.
Care:r pairaei
Dipsacus silvester
Epilobium montan.um
Galeopsis bifida
Galeopsis tetrahit

Sambucetalia racemosae

Oberd. 57

Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neuman
Rubus plicatus
Sali:r capraea
Sambucus racem.asa

50

Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Verbascum thapsus

50

Senecio fuchsii
Sorbus aucuparia

52. Salici capraeae-Sambucetum racemosae So6 60
Sp. rec. : Sali:r capraea, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia.
Răsp. :Berzunţi, Dărmăneşti (mt. Nemira, mt. Ţiganca}, Slănic (mt.
Pufu).
Chamaenerietalla (Vlieger)
Anthemis macrantha
Calamagrostis epigeios
Care:r spicata
Centaurium erythraea

Digitalis grandiflora
Fragaria vesca
Gnaphalium silvaticum
1'vfyosotis aMJen.sis

Chamaenerion So6
Care:r pilulifera
Cytisus scoparius
Epilobium angustifolium
Epilobium eollinum

Tx. 50

60

Erigeron canadensis
Senecio silvaticus
Senecio viseosus

53. Rubo-Chamaenerietum Hada� 69
Sp. rec. : Rubus idaeus, Epilobium angustifolium.
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Răsp. : Ba1can:i (Frumoasa), N. Bălcescu (Lărguţa), Dărmăneşti (mt.
Nemira), Mînăstirea Ca.şin (Scut.aru), Moineşti (mt. Tajbuga), Oitu!Z
(Poiana Sărată), Slănic (.şi mt. Şandru).
Atropion belladonae Br.-Bl. 30
Arctium nemorosum
Atropa belladonna
Bromus ramosus
Cirsium vulgare
Eupatorium cannabinum

Hypericum hirsutum
Sambucus ebulus
Stachys alpina
Torillis japonica

54. Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 30) Tx. 37
Sp. rec. : Atropa belladona, Arctium nemorosum, Hypericum hir
sutum.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Măgura (Sohodol), Mărgineni (Trebeş).

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 3 7
Achillea millefolium
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Betonica officinalis
Briza media
Carex tomentosa
Centaurea jacea
Centaurea nigrescens
Centaurea pugioniformis
Cerastium caespitosum
Eryngium planum
Euphorbia villosa
Euphrasia rostkoviana
Holcus lanatus
Hypericum perforatum

Linutn perenne
Lotus corniculatus
Polygala comosa
Ranunculus acris
Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Senecio barbaraeifolius
Stellaria graminea
Thymus alpestris
Thymus dacicus
Trifolium pratense
Vicia cracca
Viola montana

Agrostideto-Festucetalia rubrae Puşcariu et collab. 56
Agrostideto-Festucion rubrae Puşcariu et collab. 56
(= Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 33 p. p.)
Aconitum firmum
Agrostis tenu,is
Anthoxanthum odoratum
Astragalus pseudopurpureus
Avenastrum planiculme
Bupleurum diversifolium
Campanula napuligera
Centaurea phrygia
Cnidium silaef olium
Euphrasia tatarica
Festuca rubra

Gentiana praecox
Gentiana utriculosa
Gymnadenia conopea
Hieracium aurantiacum
Hypochoeris radicata
Polygala vulgaris
Primula leucophylla
Thymus pulegioides
Viola declinata
Viola luteola
Viola tricolor
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55. Festucetum rubrae montanum Csiiras et Resm. 60
Sp. rec. : Festuca rubra, . Campanula napuligera, Viola declinata,
Hieracium aurantiacum, Alchemilla vulgaris.
Răsp. : Agăş, Brusturoasa, Dărmăneşti (mt. Nemira, rnt. Ţiganca,
Sălătruc), Ghimeş-Făget (mt. Grinduş), Oituz (Poiana Sărată), Pa
lanca, Slănic (mt. Şandru).
56. Festuco (rubrae)-Agrostidetum tenuis Csii.ro�Kaptalan 64
Sp. rec. : Festuca rubra, Agrostis tenuis, Sieglingia decumbens,
Antho:ranthum odoratum, Rhinanthus minor, Anthyllis vulneraria,
Helianthemum nummularium.
Răsp. : Dărmăneşti (şi Dănnăneasca, Lapoş, Păgubeni, Plopu, Sălă
truc), Dofteana (Larga), Minăstirea C3.şin (Scutaru), Oituz (Poiana
Să.rată).
57. Agrostidetum tenuis Szaf., Pawl. et Kulcz. 23
Sp. rec. : Agrostis tenuis, Campanula abietina, Centaurea phrygia,
Gentiana praeco:r, Polygala vulgaris.
Răsp. : rArdeoanli, Balcani (Frumoasa), Berzunţi, Dărmăneşti (şi Dăr
măneasca, Lapoş, Păgubeni, Plopu, Sălătruc), Doftea.na (Hăghiac,
Larga), Minăstirea Caşin (Scutaru), Oituz (Hirja), Slănic (şi Cear
dac, Cireşoaia), Solonţ, Tg. Ocna (Poieni), Zemeş (Bolătău).
Arrhenatheretalia Pawl. 28
Bromus commutatus
Care:r caryophyllea
Cichorium intybus
Daucus carota
Heracleum sphondylium
Luzula campestris
Pimpinella sa:rifraga
Plantago media
Prunella vulgaris
Ranunculus stevenii
Rhinanthus alectorolophus

.•

Rhinanthus rumelicus ·
Rorippa pyrenaica
Senecio jacobaea
Silene vulgaris
Tara:racum officinale
Tragopogon orientalis
Tragopogon pratensis
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Verbascum blattaria
Veronica chamaedrys

Polygono-Trisetion Br .-Bl . 47
Alchemilla vulgaris
Astrantia major
Cardaminopsis halleri
Centaurea pseudophrygia
Geranium silvaticum

Poa chaixii
Phyteuma spicatum
Phyteuma vagneri
Silene dioica
Traunsteinera globosa
Trisetum flavescens

58. Trisetetum flavescentis Brockmann-J. 07
Sp. rec. :. Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris, Centaurea pse
udophrygia, Arnica montana.
Răsp. : Dărmăneşti (Sălătruc), Ghimeş Făget (Ghimeş).
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Arrhenatherion W.

Koch 26

Crepis biennis
Anthriscus silvestris
Dactylis glomerata
Arrhenathenim elatius
Galium mollugo
Bromus molis
Geranium pratense
Campanula patula
Can.im carvi
Knautia arvensis
Chrysanthemum leucanthemumJ Pastinaca sativa

59. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 19
Sp. rec. : Arrhenathenim elatius, Geranium PJ"atense, Pastinaca sa
tiva, Campanula patula, Centaurea nigrescens.

Răsp. : Ghhneş-Făget (Făget), Hemeiuş, Măgum, Mărgmeni (Lun
ca.ni), Oituz (Palana Sărată), Sănduleni (Birzuleştl).
Cynosurion

Bellis perennis
Cynosurus cristatus
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus

Tx. 47

Lolium perenne
Odontites n.ibra
Phleum PJ"atense
Trifolium repens

60. Festuco n.ibrae-Cynosuretum Tx. 40
Sp. rec. : Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Trifolium

repens,

Phleum PJ"atense.

Răsp. : Mărgineni (Lunoani, Slatina, Tocila. Valea Bud.ului).
61. Agrostideto tenuis-Festucetum sulcatae (Csiir&-Kapta:lan 64) Puş
cariu et collab. 62
Sp. rec. : Agrostis tenuis, Festuca rupicola, Briza media, Trifolium
campestre,
argentea.

Euphrasia

rostkoviana,

Linum

catharticum,

Potentilla

Răsp. : Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei, dl. Perchiu), Scorţeni (Gri
gore:rti).
62. Trifolio-Lolietum (Resm. et Csikos 67) Krippelova 67
Sp. rec. :Lolium perenne, Trifolium repens, Bellis perennis, Leonto

don autumnalis, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, Taraxacum
officinale.

Răsp. : Bogdăneşti, Căiuţi (şi Piralea), Coţofăneştl (B�), Hele
giu, Minăstirea Caşin (Lupeşti), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (dl. Per
chiu), Pirjol (Pustiana), Sănduleni (Coman, Verşeşti), Secuieni (Tisa
Silvet>tri), Slănk (Ci.reşoaia), Tg. Ocna.
Molinietalia W.

Anacamptis pyramidalis
Angelica silvestris
Arabis hirsuta
Carex leporina
Cirsium palustre
Colchicum autumnale

Koch 26
Equisetum palustre
Galium uliginosum
Geum rivale
Gladiolus imbricatus
Herminium monorchis
Juncus atratus
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Juncus thomasii
Leontodon danubialis
Linum catharticum
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummufo.ria
Mentha verticillata
Orchis coriophora
Orchis laxiflora
Orchis maculata
Platanthera chlorantha
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Polygala amara
Sanguisorba officinalis
Senecio umbrosus
Serratula wolffii
Sisyrinchium angustifolium
Symphytum officinale
Taraxacum palustre
Thalictrum lucidum
Trifolium hybridum
Trollius europaeus

Molinion coeruleae W. Koch 26
Dianthus superbus
Epilobium palustre
Galium boreale
Gentiana pneumonanthe
!nula salicina
Iris sibirica
Juncus articulatus
Juncus conglomeratus
Juncus effusu.s

Laserpitium prutenicum
Molinia coerulea
Potentilla erecta
Selinum carvifolia
Senecio doria
Serratula tinctoria
Silaum silaus
Spiranthes spiralis
Succisa pratensis

63. Epilobio-Juncetum effusi Oberti. 57

Sp. rec. : Epilobium palustre, Juncus effusus, J. articulatus.
Răsp. : Coţofăn.eşti (t3orşa.ni), Dănnăneşti (mt. Nemira şi Pirlu
Roşu), Minăstirea Caşin (Scutaru), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slo
bozia), Pirjol, Slănic.
64. Junco-Molinietum Prsg. 51
Sp. :rec. : Juncus conglomerata, J . effusus, Molinia coerulea, Suc
cisa pratensis.
Răsp. : Mărgineni (Luncani).

Calthion Tx. 37
Caltha laeta
Cirsium rivulare
Deschampsia caespitosa

Lotus uliginosus
Myosotis scorpioides
Polygonum bistorta
Scirpus silvaticus

65. Calthaetum laetae Krajina 33
Sp. ;rec. : Caltha laeta
Răsp. : Dărmăneşti (şi mt. Nemira), Dofteana (Larga), Moineşti (mt.
Tajbuga), Slănic (şi mt. Şandru).
66. Scirpetum silvatici Schwick. 44
Sp. rec. : Scirpus silvaticus, Myosotis scorpioides, Lotus uliginosus
Răsp. : N. Bălcescu (la Şipot), Bereşti Tazlău (Boşoteni, Româneşti),
Bîrsăneşti, Dănnăneşti (Sălătruc), Dofteana (Larga), Helegiu (Bră
tila), Mă·rgineni (Luncani, Valea Budului), Pirjol (Pustiiana), Săl'l!
duleni (Bîrzuleşti), Şolonţ.
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67. Cirsio-Polygonetum bistortae Tx. 5 1
Sp. :rec. : Cirsium oleraceum, C . rivulare, Polygonum bistorta.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Dă·nnăneşti (lacul Nemira).

Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 47
Achillea distans
Angelica archangelica
Cirsium heterophyllum
Cirsium oleraceum
Cirsium waldsteinii
Filipendula ulmaria
Galium rubioides
Geranium palustre
Hypericum tetrapterum

Orobanche flava
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petasites paradoxus
Telekia speciosa
Valeriana officinalis
Veronica longifolia

68. Filipendulo-Geranietum palustris W. Ko ch 26
Sp. rec. : Filipendula ulmaria, Geranium palustre.
Răsp. : Dărmăneşti (Sălătruc).
69. Telekio-Petasitetum albae Beldie 67
Sp. rec. : Telekia speciosa, Petasites albus, Filipendula ulmaria.
Răsp. : Asău, Balcani (Frumoasa), Dofteana (Larga), Ghimeş Făget
(Ghimeş), Pî-rjol, Slănic, Tg. Ocna (Poieni), Zemeş.
70. Petasitetum hybridi Dostal 33
Sp. rec. : Petasites hybridus, Trifolium hybridum, Valeriana offici
nalis.
Răsp. : .A5ău, Berzunţi, Dofteana (Larga), Ghimeş Făget (Ghimeş},
Mărgineni (Lunoam, Valea Budului, Slatina), Slănic.
71. Petasitetum kablikiani Sz., Kulkz. et Pawl. 26
Sp. rec. : Petasites kablikianus.
Răsp. : Dărmăneşti (CTăcurele).

Agrostion stoloniferae So6 33
( + Deschampsion Horv. + Alopecurion Pass.)
Achillea asplenifolia
Agropyrum repens
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Alopecurus ventricosus
Care:r hirta
Epilobium tetragonum
Euphorbia virgata
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Galega officinalis
Gratiola officinalis

Juncus compressus
Lathyrus pratensis
Lythrum virgatum
Oenanthe silaefolia
Plantago altissimo.
Poa pratensis
Poa silvicola
Poa trivialis
Rorippa prolifera
Rorippa silvestris
Scutellaria hastifolia
Senecio erucifolius
Trifolium fragiferum

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

FLORA ŞI VEGETAŢIA JUDEŢULUI BACAU

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.
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Deschampsietum caespitosae Horvati.c 30
Sp. rec. : Deschampsia caespitosa.
Răsp. : Helegiu (Brătila), Mărgineni (şi Lunca.ni, Slatina, Valea Bu
dultri), Pîrjol, Sănduleni (Bîrzuleşti}, Secuieni (Tisa Silvestri}, Slă
nic (şi mt. Şandru), Strugari (Iaz}, Zemeş.
Festucetum pratensis So6 55
Sp. .rec. : Festuca pratensis, F. arundinacea.
Răsp. : N. Bălcescu (Lărguţa}, Ber.zunţi, Mărgineni (şi Lunca.ni, Sla
tina, Tocila, Valea Budului), Sănduleni (Birzuleş.ti), Strug.ar.i (laz,
Nadişa)
Alopecuretum pratensis Nowinski 29
Sp. rec. : Alopecurus pratensis, A. ventricosus, Care:r melanosta
chya.
Răsp. : Mărgineni (Luncani).
Agrostetum stoloniferae Arvat 39
Sp. rec. : Agrostis stolonifera, Achillea asplenifolia, Tara:racum offi
cinale.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti}, Dărmăneşti, G.î.rleni (Lespezi}, Mărgineni
(l.Ju.nioan:i, Slatina}, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (şi Belei, Slobozia),
Săuceşti (Schiineni}.
Agropyretum repentis Burduja et collab. 56
Sp. rec. : Agropyrum repens, Lotus corniculatus, Ranunculus acris,
Ajuga reptans.
Ră.sp. : Bacău (Gherăeşti), Hemeiuş, Răcăciuni.
Caricetum hirtae So6 27
Sp. .rec. : Care:r hirta.
Răsp. : Slănic
Trifolietum fragiferi Morariu 66
Sp. rec. : Trifolium fragiferum
Răsp. : Helegiu
Scheuchzerio-Caricetea nigrae Nordh. 36

Carex serotina
Eriophorum angustifolium
Menianthes trifoliata

Orchis incarnata
Potentilla palustris
Rhynchospora alba
Triglochin palustre

Caricetalia nigrae W. Koch 2 6

Agrostis canina
Calamagrostis neglecta

Carex stellulata
Potentilla erecta
Veronica scutellata

Caricion canescenti-nigrae (Koch 26} Nordh. 36

Care:r canescens
Care:r nigra
Juncus articulatus

Pcdicularis silvatica
Sphagnum palustre
Sphagnum recurvum
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79. Cariei steUulatae-Sphagnetum So6 54
Sp. rec. : Carex stellulata, Sphagnum palustre.
Răsp. : Dărmăneşti (ipe P.îrîu Roşu), Oituz (la Pasul Oltuz).
80. Caricetum canescenti-nigrae Vlieger 37
Sp. rec. : Carex canescens, C. ni.gra.
Răsp. : Dărmăneşti (pe Pîrîu Roşu).
Caricetalia davallianae (Br.-Bl. 49) Klika 34
Campylium stellatum
Carex buxbaumii
Care:c: lepidocarpa
Epipactis palustris

Parnassia palustris
Primula farinosa
Typha minima
Valeriana simplicifolia

Eriophorion Iatifolii Br.-Bl. et Tx. 43
Orchis laxiflora
Care:c: flava
Eriophorum latifolium
81. Cariei flavae-Eriophoretum So6 44
Sp. rec. : Carex flava, Eriophorum latifolium.
Răsp. Mărginend (Lun.oand), Oituz (Poiana Sărată), Zemeş Bolătău).
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 43
Andromeda polyfolia
Drosera rotundifolia
Empetrum hermaphroditum
Eriophorum vaginatum

Polytrichum strictum
Vaccinium gaultherioides
Vacoinium o:c:ycoccos

Sphagnetalia fusei (Tx. 55) Pawl . 28
Sphagnion fusei Br.-Bl. 20
Care:c: pauciflora
Sphagnum magellanicum
Sphagnum fuscum
82. Eriophoro vaginatae-Sphagnetum magellanici (Weber) So6 54
Sp. rec. : Eriophorum vaginatum, Sphagnum magellanicum.
Răsp. : Dănnăneşti (pe Ptrîu Roşu), Slănic.
Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 43
Brachythecium rivulare
Cardamine amara
Cardamine flexuosa

Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Saxifraga cymbalaria
Veronica beccabunga

Montio-Cardaminetalia Pawl. 2 9
Epilobium alsinifolium
Glyceria nemoralis

Pelia epiphylla
Stellaria nemorum

Cardamino-Montion Br.-Bl. 2 5
Carex remata
Mnium punctatum

Stellaria alsine
Stellaria longifolia
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83. Cardaminetum amarae Br.-Bl. 26
Sp. rec. : Cardamine amara.
Răsp. : Dărmăneşti (mt. Nemira), Slănic (şi mt. Şandru).
Cratoneurion commutati W. Koch 28

Cratoneuron commutatum
Cratoneuron filicinum

Equisetum telmateia
Viola biflora

84. Cariceto lepidocarpae-Cratoneuretum filicini Kovacs et Felf. 58
Sp rec. : Care:c lepidocarpa, Cratoneuron filicinum.
Răsp. : Slănic (mt. Şandru).
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43

Achillea collina
Aegilops cylindrica.
Aju.ga. chamaepitys
Alyssum a.lyssoides
Alyssum linifolium
Anchusa ochroleuca
Anchusa officinalis
Anthericum ramosum
Arenaria serpyllifolia
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Asperula humifusa.
Aster linosyris
Astragalus austriacu.s
Astragalus monspessulanus
Berteroa incana
Bothridchloa ischaemum
Calamintha acinos
Campanula glomerata
Care:c liparocarpus
Care:c praeco:c
Care:c supina
Carlina intermedia
Carthamnus lanatus
Centaurea adpressa
Cerastium brachypetalum
Cerastium semidecandrum
Cerinthe minor
Chondrilla ju.ncea
Crepis foetida
Cuscuta appro:cimata
Cu.seu.ta epithymum
Cuscuta planiflora.
Cynodon dactylon
Draba nemorosa

Echium vulgare
Erodium cicutarium
Erophila verna
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Euphorbia esula
Galium verum
Gypsophila pa.niculata
Helichrysum arenarium
Hieracium echioides
Hieracium pilosella.
Holosteum umbellatum
Leontodon asper
Linaria genistifolia
Lithospermum glandulosum
Marrubium peregrinum
Medicago falca.ta
Medicago lupulina
Medicaga minima
Muscari comosum
Muscari racemosum
Myosotis ramosissima
Nonea pulla
Odontites lutea
Onobrychis gracilis
Onobrychis viciifolia
Orobanche gracilis
Orobanche ma;or
Papaver dubium
Picris hieracioides
Plantago indica
Plantago lanceolata
Poa compressa
Podospermum Zaciniatum
PotentiUa cinerea
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Potentilla argentea
Potentilla leucopolitana
Prunella grandiflora
Rapistrum perene
Reseda lutea
Rume:r acetosella
Salvia aethiopis
Salvia nemorosa
Salvia verticillata
Scabiosa ochroleuca
Scleranthus polycarpus
Sedum acre
Seseli annuum
Tara:racum laevigatum
Thesium arvense

Thesium dollinerii
Thesium linophyllon
Thlaspi perfoliatum
Thymelaea passerina
Thymus austriacus
Thymus glabrescens
Tragopogon dubium
Trigonella monspeliaca
Trifolium aureum
Verbascum lychnitis
Verbascum phlomoides
Veronica spicata
Vicia lathyroides
Xeranthemum foetidum

Brometalia Br.-Bl. 36
Agrimonia eupatoria.
Arabis recta
Astragalus cicer
Avenastrum pratense
Bromus erectus
Care:r flacca
Carlina acaulis
Carlina vulgaris
Centaurea scabiosa
Coronllla varia
Erigeron acer
Ferulago silvatica
Filipendula vulgaris
Gentiana ciliata
Gentiana cruciata
Ononis arvensis
Orchis militaris

Orchis morio
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Origanum vulgare
Orobanche teucrii
Peucedanum cervaria
Phleum phleoides
Petrorhagia prolifera
Polygala major
Prunella laciniata
Salvia pratensis
Scabiosa columbaria
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trifolium montanum
Tri.folium ochroleucum
Trifolium pannonicum
Veronica prostrata
·

Cyrsio-Brachypodion Hadac et Klika 44
Brachypodium pinnatum
Cirsium panonicum
Helianthemum nummularium
Linum flavum

Linum tenuifolium
Onobrychis arenaria
Scorzonera hispanica
Scorzonera purpurea
Senecio integrifolius

85. Origano-Brachypodietum Medw.-Kornas 63
Sp. rec. : Origanum vulgare, Brachypodium pinnatum, Scabiosa co
lumbaria, Polygala major, Cirsium pannonicum, Agrimonia eupa
toria, Co.ronilla varia..
Răsp. : Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Gura Văii).
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Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 43
Achillea neilreichii
Achillea setacea
Adonis vernalis
Agropyrum intermedium
Allium flavescens
Allium rotundum
Allium sphaerocephalum
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraria
Artemisia austriaca
Asparagus officinalis
Asperula campanulata
Asperula octonaria
Asperula tenella
Asperula tinctoria
Astragalus onobrychis
Brassica elongata
Bromus inermis
Campanula sibirica
Centaurea micranthos
Centaurea orientalis
Centaurea rhenana
Cephalaria transsilvanica
Chrysopogon gryllus
Cytisus austriacus
Dianthus membranaceus
Echium italicum
Erysimum diffusum
Euphorbia pannonica
Ferulago campestris
Festuca pseudovina
Festuca rupicola
Festuca valesiaca

Fragaria viridis
Hieracium cymosum
Hieracium bauhini
Hieracium piloselloides
Hyacynthella leucophaea
Hypericum elegans
Hypericum perforatum
Hypochoeris maculata
/nula ensifolia
/nula hirta
Iris pumila
Knautia arvensis
Koeleria cristata
Linaria angustissima
Malabaila graveolens
Melica ciliata
Muscari tenuifolium
Potentilla hirta
Potentilla recta
Pulsatilla montana
Rosa gallica
Sanguisorba minor
Sideritis montana
Silene otites
Stachys recta
Thymus pannonicus
Trifolium alpestre
Trinia glauca
Verbascum chai:rii
Verbascum phoeniceum
Veronica austriaca
Veronica jacquini
Veronica teucrium

Festuco-Stiplon Krausch 62
(= Festucion rupicolae So6 64)
Agropyrum pectiniforme
Ajuga laxmanni
Allium oleraceum
Anchusa barrelieri
Androsace elongata
Aster amellus
Carduus hamulosus
Carex humilis
Ceratocephalus testiculatus
Cleistogenes serotina
Crambe tataria

Dianthus capitatus
Dianthus carthusianorum
Dianthus puberulus
Dorycnium herbaceum
Echium rossicum
Galium flavescens
1ferniaria incana
lnula germanica
lris hungarica
Jurinea arachnoidea
Lathyrus pallescens
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Lathyrus versicolor
Linum austriacum
Linum hirsutum
Medicago rigidula
Ornithogalum refractum
Orobanche caesia
Orobanche purpurea
Orobanche reticulata
O:rytropis pilosa
Phlomis tuberosa
Potentilla patula
Pulsatilla nigricans

Salvia austriaca
Serratula radiata
Stipa capillata
Stipa pulcherrima
Tara.racum serotinum
Teucrium polium
Trinia ramosissima
Verbascum speciosum
Veronica orchidea
Vinca herbacea
Viola ambigua
Xeranthemum annuum

86. Stipetum capillatae (Krist 37) Hueck 3 1
Sp. rec. :Stipa capillata, Astragalus austriacus, Koeleria cristata,
Trinia ramosissima, Bromus inermis, Agropyrum pectiniforme.
Răsp. : Căiuţi (Popeni), OraŞUl Gh. Gheorghliu Dej (dl. Perclliu).
87. Stipetum lessingianae So6 27
Sp. rec; : Stipa lessingiana, S. pulcherrima, Cleistogenes serotina,
A;uga la.rmanni, Teucrium montanum.
Răsp. : Bîmăneşti (Caraclău).
88. Andropogonetum ischaemi (Krist 37) Săvulescu 27
Sp. rec. : Bothriochloa ischaemum, Sideritis montana, Taraxacum
serotinum, Xeranthemum annuum, Thymus pannonicus, Calamin
tha acinos.
Răsp. : Bacău (Şerbăneşti), N. Bălcescu, Birsăneşti (BrăJteşti), Căiuţi
(Popeni), Cdloneşti (Zăpodia), Dealu Morii, Dofteana (Bogata), He
legiu (Brătila), Izvoru Berheciului, Măgura, Onceşti, Oraşul Gh.
Gheorghiu-Dej (Gura Văii, dl. Perchiu, Slobozia), Plopan.a (Fundu
Tutovei), Răchitoasa (Baroana, Buda, Tochilea), Săndulenii (Coman),
Săuceşti (Bogdan Vodă), Tg. Ocna (pe dl. Gălian), Urecheşti (pe
Dealu Ma.re).
-

89. Medica.gini-Festucetum valesiacae Wagner 40.
Sp. rec. : Festuca valesiaca, Medicago falcata, M. lupulina, Jurinea
arachnoidea, Astragalus onobrychis, Potentilla argentea, Phlomis
pungens, Asperula cynanchica, Dianthus membranaceus, Centaurea
orientalis.
Răsp. : Bacău (Şerbăneşti), Căiuţi (Boiştea), Coţofăneşti (Borşani). Fi
Upeni, Găiceana, Glăvăneşti (şi Frumuşelu), Hemeiuş, Huruieşti (0cheni), Izvoru Berhecirului (şi ,A.nitoheşti, Pădureni), Măgura, Mdto
.şeni (Chetreni, Fîntineile), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (dl. Perchiu,
Slobozia), Parindea (Mi�eşti, Năneşti, Vladnic), Plopana, Podu Tur-eu
lui (şi Fichiteşti), Răchitoasa (Buda, 1Farcaşa, Tochilea), Săucaşti,
(Bogdan Vodă), Stănişeşti (Slobozia), Ştefan cel Mare (Negoieşti), Tg.
Ocna {pe dl. . Gălian), Vultureni (Ţigăneşti).
90. Festucetum sulcatae (
rupicolae) (Burduj a et colliab. 56) Prodan 39.
Sp. rec. : Festuca rupicola, Agropyrum intermedium, Astragalus
=
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monspessulanus, Echium rossicum, Pulsatilla nigricans, Phleum phle
oides, Ferulago campestris.
Răsp. : Căiuţi (Boiştea), Măgura, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei,
(dl. Perchiu, Slobozia).
9 1 . Caricetum humilis Klika 31
Sp. rec. : Carex humilis, Aster amellus, Veronica orchidea, Helian
themum nummularium, Odontites lutea.
Răsp. : Birsăneşti (Caraclău), Oraşul Gh. GheorghJiu„Dej (dl. Per
chiu).
92. Chrysopogonetum grylli So6 39
Sp. rec. : Chrysopogon gryllus, Trifolium montanum, Stachys recta,
Serratula radiata, Bupleurum falcatum, Asyneuma canescens.
Răsp. : Or.a.şui Gh. Gheorghiu-Dej (dl. Perchiu).
93. Cynodonti-Poetum angustifoliae So6 57
Sp. rec. Cynodon dactylon, Poa angustifolia, Asperula humifusa,
Taraxacum laevigatum, Erodium cicutarium.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), N. Bălcescu (la Şipot), Letea Veche (Holt),
Măgura, Său:ceşti (Bogdan Vodă, Schineni).

Ccratocarpo-Euphorbion stepposae Mititelu 70
Lappula squarrosa
Alyssum desertorum
Myosotis stricta
Ceratocarpus arenarius
Poa bulbosa
Euphorbia nicaeensis
(
E. stepposa)
Rochelia disperma
Euphorbia seguieriana
94. Poetum bulbosae Burduja et colab. 56
Sp. rec. : Poa bulbosa, Lapulla squarrosa„ Rochelia disperma.
Răsp. : Bacău (Gherăieşti), Săuceşti (Schineni).
·

Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 43

Centaurium pulchellum
Gypsophila muralis
Juncus buffonius

Potentilla supina
Sagina procumbens
Spergularia rubra

Nanocyperetalia Klika 35
Chlorocyperus glomeratus
Eleocharis carniolica
Eleocharis ovata

Hypericum humifusum
Scirpus radicans

Nanocyperion W. Koch 26
Carex serotina
Gnaphalium uliginosum
Isolepis setcticea
Centunculus minimus
Isolepis supina
Cyperus difformis
Limosella aquatica
Cyperus fuscus
Peplis portula
Dichostylis micheliana
Pycreus flavescens
Eleocharis acicularis
95. Cyper<!tum flavescenti-fusci (Koch 26) PhiUppi 67
Sp. rec. : Cyperus fuscus, Pycreus flavescens, Care:r serotina, Iso
lepis setacea.
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Răsp. : Bacău (Gherăeşti, Şerbăneşti), Bereşti Tazlău (şi Româ
neşti), Dofteana, Letea Veche (şi Hoit), Mărgineni, Oraşul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Slobozi.a), Tg. Ocna, Tg. Trotuş.
Eleocharetum acicularis (Koch 26) Horvatic 30
Sp. rec. : Eleocharis acicularis
Răsp. : Bacău (Lacul Bacău 2).
Centunculetum W. Koch 26
Sp. irec. : Centunculus minimus, Centaurium pulchellum, Juncus
buffonius, Anthoceros levis.
Răsp. : Dărmăneşti.
Dichostyleto-Gnaphalietum uliginosi (Hmv. 31) So6 et Timar 47
Sp. rec. : Dichostylis micheliana, Gnaphalium uliginosum.
Răsp. : Letea Veche (Holt).
Peplido-Limoselletum Philippi 67
Sp. rec. : Peplis portula, Limosella aquatica.
Răsp. : Slănic.

Verbenion Slavnic 5 1
Mentha pulegium
Verbena officinalis
Pulicaria vulgaris
1 00. Pulicario-Menthetum pulegii Slavnic 5 1
Sp. :rec. : Pulicaria vulgaris, Mentha pulegium, Verbena officinalis,
Potentilla supina, Gypsophyla muralis.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), Letea Veche (şi Holt), Măgura, Mărgi
neni, O.raşul Gh. Gheorghiu-Dej (şi Slobozia).
Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 50

Barbarea vulgaris
Echinochloa crus-galli
Myosoton aquaticum

Polygonum persicaria
Rumex conglomeratus

Bidentetalia Br.-Bl. et Tx. 43
Bidens tripartitus
Polygonum hydropiper

Polygonum mite
Rorippa islandica

Bidention Nordh. 40
Alopecurus aequalis
Ranunculus sceleratus
Bidcns cernuus
Rumex maritimus
Catabrosa aquatica
Rumex palustris
Polygonum lapathifolium
101. Echinochloo-Polygonetum lapathifolii So6 et Csilr& 44
Sp. rec . : Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium. Rumex
conglomeratus.
Răsp. : Bacău (Şolţ), Răcăciwri.
1 02. Bidentetum tripartiti Li bbert 32
Sp. rec. : Bidens tripartitus, Polygonum mite, P. hydropiper.
Răsp. : Ardeoani, Balcani (Frumoasa), Dărmăneşti, Dealu Morii, Gir
leni (Lespezi), Helegiu (Brătila), Livezi (P.răjoa.ia), Oraşul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Borzeşti), Răchitoasa, Strugari (Iaz), Şolţ, Tg. Ocna.
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1 03. Bidentetum cernui SlaVl11Îc 5 1
Sp. rec. : Bidens cernuus.
Răsp. : Gî.rleni (Lespezi).
Chenopodion rubri Tx. 60
Chenopodium glaucum
Chenopodium rubrom

Xanthium italicum
Xanthium riparium

104. Chenopodietum glauci Raabe 50
Sp. rec . : Chenopodium glaucum, Ch. rubrum.
Răsp. : Bacău (Şerbăneşti), Helegiu (Brătila), Letea Veche (Hoit),
SănduJend (Verşeşti), Tg. Ocna.
105. Xanthietum italici Timar 50
Sp. •rec. : Xanthium italicum
Răsp. : Bacău, Dealu Morii, Helegiu, Măgura, Oraşul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Slobozia), Sănduleru (Verşeşti), VultUiI"eni (Lf.chitişeni).
106. Xanthietum riparii Morariu 43
Sp. rec. : Xanthium riparium.
Răsp. : Bacău, Bereşti Tazlău, Helegiu (Brătila), Letea Veche (Holt),
Mărgi'Ileni, Moineşti, Struga.r'i (Nia.dişa).
Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 50
Poa annua

Ranunculus sardous
Sagina procumbens
Taraxacum officinale
Verbena officinalis

Potentilla reptans
Pulicaria dysenterica

Plantaginetalia Tx. 50
Cichorium intybus
Dipsacus laciniatus

Rume:r conglomeratus

Lolio-Plantaginion Siss. 69
Poion annuae Riibel 33)

(

=

Cynodon dactylon
Juncus tenuis
Lolium perenne
Matricaria matricarioides

Myosurus minimus
Plantago major
Polygonum aviculare
Sagina saginoides

107. Poetum annuae Gams 27 şi subass. montanum Buia et colilab. 62
Sp. rec. : Poa an1iua, Sclerochloa dura.
Răsp. : Dărmăneşti, Helegiu, Livezi (Bălăneasa), Mărgineni, Moi
neşti (Găzărie), Sănduleni (Tisa), Scorţeni.
108. Sagino-Bryetum argentei Diem, Siss. et Westh. 40
Sp. rec. : Sagina procumbens, Bryum argenteum.
Răsp. : Dofteana, Tg. Ocna.
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109. Juncetum tenuis (Diem., Siss. et Westh. 40) Schwick. 44
Sp. rec. : Juncus tenuis, Plantago major.
Răsp. : Dărmăneşti, Livezi (Prăjoaia), Tg. Ocna.
1 10. Lolio-Plantaginetum majoris Beger 30
Sp. rec. : Lolium perenne, .Plantago major, Matricaria matricarioi
des, Cichorium intybus.
Răsp. : Ardeoani, Bereşti Tazlăru, Caşin, Măgura, Mărgineru, Oraşul
Gh. Gheorghiu-Dej (şi Slobozia), Sănduleni (Tisa), Tg. Trotuş, Ure
cheşti (Cornăţel).

Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 40
Agropyrum repens
Agrostis stolonifera
I�ula britannica
Juncus compressus
Juncus infle:rus
Mentha_ longifolia

Potentilla anserina
Ranunculus repens
Rorippa austriaca
Rorippa silvestris
Rume:c confertus
Rume:c crispus

1 1 1. Lolio-Potentilletum anserinae Kna.pp 46
Sp. rec. : Lolium perenne, Potentilla anserina, P. reptans.
Răsp. : Bereşti T-azlău (Româneşti), Berzunţi, Birsăneşti, Comăneşti,
Dărmăneşti, Letea Veche (HoH:), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slo
bozia), P.a.Lanca, Racova, Slănic (Ci.reşoaia), Şolonţ (Sărata).
1 12. Junco-Menthetum longifoliae Lohm. 5 3
Sp. -rec. : Juncus infle:cus, Mentha longifolia.
Răsp. : Bacău (Şolţ), Bereşti Tazlău, Dealu Morii, Gtrleni (Lespezi),
Grigoreni, Helegiu (Bră1lila), Izvoru Berheciului (şi Antoheşti), Măr
gineni (Luncani), Motoşeni.
1 13. Rorippo (austriacae)-Agropyretum repentis (Timar 47) Tx. 30
Sp. rec. : Rorippa austriaca, Agropyrum repens, Inula britannica,
Potentilla reptans.
Răsp. : Căiuţi.

1 14. Rumicetum conferti Turenschi 66 ; Fijalkowski 66
Sp. rec. : Rume:c confertus.
Răsp. : Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei).
1 15. Ranunculetum repentis Knapp 46
Sp. r.ec. : Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Inula bri
tannica.
Răsp. : Dănnăneşti, Girleni (Lespezi), T.raian.
1 16. Myosuretum minimi (Diem., SiSIS. et Westh. 40) Tx. 51
S p rec. : Myosurus minimus, Ranunculus sardous.
Răsp. : Mărgineni (Trebeş).
1 1 7. Rorippo (silvestris)-Agrostetum stoloniferae Oberd. et Muller 61
Sp. rec. : Rorippa silvestris, Agrostis stolonifera.
Răsp. : Menţionată din CoJ.inele Tutovei (3).
.

.
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Chenopodietea

Brassica nigra
Bromus arvensis
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Chenopodium album
Chenopodium botrys
Chenopodium foliosum
Cichorium intybus
Cirsium arvensis
Crepis setosa
Cuscuta campestris
Echinochloa crus-galli
Fumaria schleicheri

259

Br.-Bl. 51

Geranium pusillum
Lactuca saligna
Lolium multiflorum
Matricaria chamomilla
Phleum paniculatum
Rumex kerneri
Senecio vulgaris
Silene dichotbma
Solanum nigrum
Sonchus oleraceus
Trigonella coerulea
Urtica dioica
Verbena officinalis

Artemisietalia Lohm. 50
Artemisia absinthium
Artemisia vulgaris
Bunias orientalis
Echinocystis lobata
Galium aparine
Geranium pyrenaicum

!nula helenium
Malva silvestris
Mentha viridis
Rumex obtusifolius
Silene alba
Tanacetum vulgare

Rumicion alpini (Ri.ibel 33) Klika 44
Senecio rupester
Veratrum album
Veronica serpyllifolia

Poa alpina
Rumex alpinus
Rumex arifolius
11 8. Rumicetum alpini Beger 22
Sp. rec. : Rumex alpinus

Răsp. : Dărmăneşti (mt. Nemti.lia), Zemeş (Bolătău pe Mt. Geamăna).
Calystegion sepium Tx. 50

( + Galio-Alliarion Lohm. et Oberd. 67)
Aethusa cynapium
Alliaria petiolata
Althaea officinalis
Anthriscus nemorosa
Anthriscus trichosperma
Aristolochia clematitis
Asperula rivalis
Aster salignus
Atriplex nitens
Calystegia. sepium
Carpesium cernuum
Cucubalus baccifer
Cuscuta europaea
Epilobium hirsutum
Erucastrum nasturtiifolium

Eupatorium cannabinum
Erigeron annuus
Euphorbia palustris
Euphorbia stricta
Galega officinalis
Glycyrrhiza echinata
/nula helenium
Rudbeckia laciniata
Saponaria officinalis
Scrophularia scopolii
Sisymbrium strictissimum
Solidago canadensis
Sonchus paluster
Thladiantha dubia
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1 19. Cuscuto-Calystegietum sepium Tx. 47
Sp. rec. : Cuscuta europaea, Calystegia sepium, Aristolochia clema
titis, Saponaria officinalis, Echinocystis lobata, Thladiantha dubia.
Răsp. : Bogdăneşti, O.rw;ul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia).
·

1 20. Epilobietum hirsuti Westhoff 69
Sp. rec. : Epilobium hirsutum, Euphorbia stricta, E. palustris.
Răsp. : Bereşti Tazlău, Helegiu (Brătila), Măgura.
1 2 1 . Eupatorietum cannabini Tx. 37
Sp. rec. : Eupatorium cannabinum.
Răsp. : Măgura.

Arction lappae Tx. 37
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Arctium minus
Artemisia annua
Artemisia scoparia
Ballota nigra
Bryonia alba
Cannabis ruderale
ChaernphyU,um aureu.m
<..:haerophyllum bu.lbosum
Chaiturus marrubiastrurm
Chenopodium bonus-henricus

Chrysanthemum parthenium
Conium maculatum
Helianthus decapetalus
!va xanthiifolia
Lamium album
Lamium maculatu.m
Leonurus cardiaca
Lycium barb�rum
Nepeta cataria
Sambucus ebulus
Tussilago farfara

122. Arctio-Ballotetum nigrae (Felf. 42) Morariu 43
Sp. rec. : Ballota nigra, Arctium tomentosum, A. lappa.
Răsp. : Bacău, Bereşti Tazlău (şi Ro mâneşti), Helegiu, Letea Veche
(şi Holt), Măgura, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Săndu
leni (Tisa), Strugari (laz), Solonţ.
123. Conietu.m macu.lati I. Pop 68
Sp. rec. : Conium maculatum.
Ră�. : Berzunţi, Izvorul Berheciulud, Moine.şti (Găzăria).
124. Lycietum halimifolii Felf. 42
Sp. rec. : Lycium barbarum.
Răsp. : Caşin, Căiuţi (Boiştea), Livezi, Moineşti, Onceşti (Satu Nou),
Oraşul Gh. Gheorghiu,...Dej (Slobozia), Strugari, Ştefan cel Mare
(Negoieşt'i).
1 25. Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 19
Sp. ·rec. : Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris.
Răsp. : Balcani (Frumoasa), Ghimeş Făget (Ghime.ş), Glăvăneşti,
Ştefan cel Mare (Negoieşti).
1 26. Sambucetum ebuli Kaiser 26
Sp. rec. : Sambucus ebulus.
Răsp. : Ardeoani (şi Leon1lineşti), Bacău (Gherăeşti.), Bereşti Tazlău
(Boşoteni), Bîrsăneşti, Comăneşti,
Coţofăneşti (Borşa.ni), IzvO!rUl
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Berheciului, Măgura, Mărgineni, Moineşti (Găză.rie), Oraşul Gh.
Gheorghiu-Dej (dl. Perchlu, Slobozia), Racova, Sănduleni, (Verşeşti),
Strugari (Nad.işa), Tg. 'Th'otuş, Vu1tureni (Lichitişeni).
1 27. Sisymbrio-Artemisietum absinthii I. Pop 69
Sp. rec. : Sisymbrium loeseli, Artemisia absinthium.
Răsp. : Bacău (Şerbăneşti), Bereşti Tazlău (Romăneşti), Helegiu,
Măgireşti , Măgura, Minăstiirea Caşin, MoineŞti, OI"aşuJ. Gh. Gheor
gh iu-Dej (Slobozia) .
1 28. Artemisio-Helianthetum decapetali Miti telu 72
Sp. rec. : Artemisia vulgaris, Helianthus decapetalus.
Răsp. : Bacău (Letea), Măgw-a.

1 29. Chenopodio (boni-henrici)-Urticetum urentis Tx. 31
Sp. rec. : Chenopodium bonus-henricus, Urtica urens.
Răsp. : Brusturoosa, Ghlmeş Făget (şi Ghimeş).
1 30. Artemisietum scopariae Bor.za et Lupşa 63
Sp . rec. : Artemisia scoparia.
Răsp. : Helegiu, Letea Veche (Holt).
1 3 1 . Ivetum xanthiifoliae Fijalkowski 67
Sp. rec. : lva xanthiifolia.
Răsp. : Bacău, Bru.sturoa.sa, Letea Veche, Măgura.

1 32. Conio-Chaerophylletum bulbosi Morariu 43
Sp. rec. : Conium maculatum, Chaerophyllum bulbosum.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), Măgura.
1 33. Artemisietum annuae (Fijalkowski 67) Morariu 43
Sp. rec. : Artemisia annua.
Răsp. : Bacău, Caşin, Letea Veche.
1 34. Tussilaginetum farfarae Oberd. 49
S.p. rec. : Tussilago farfara.
Răsp. : Bacău, Berzunţi, Birsăneşti, Comăneşti, Coţofăneşti (Bor�
şani), Dărmăneşti (mt. Nemira, S ălătruc), Grigoreni, Helegdu (Bră
tila), Mărgineni, Oraşul Gh. Gheoiighiu-Dej (Slobozia), Plopana
(Fundu Tutovei), Săndulellli (Com an), Secuieni (Odobeşti), Slănic,
Strugari (Iaz), Şolonţ.

Chenopodietalia
Armoracia rusticana
Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Equisetum arvense
Equisetum ramosissimum
Erodium cicutarium
Euphorbia helioscopia
Galeopsis pubescens
Galeopsis tetrahit

albi

Tx. et Lohm. 50

Galinsoga parviflora
Galinsoga quadriradiata
Mercurialis an.nua
Senecio vernalis
Setaria verticillata
Sonchus arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Tripleurospermum inodorum
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Polygono (persicariae)-Chenopodium polyspermi Oberd. 57
Chenopodium polyspermum
Cuscuta trifolii
Cuscuta prodani
Euphorbia peplus
Fumaria officinalis
Galeopsis speciosa
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Lamium amplexicaule

Lamium purpureum
Oxalis corniculata
Oxalis europaea
Polygonum persicaria
Sonchus asper
Veronica agrestis
Veronica opaca
Veronica persica
Veronica polita

1 35. Galinsogo-Euphorbietum pepli Mititelu 72
Sp. rec. : Galinsoga parviflora, Euphorbia peplus.
Răsp. : Bacău .
136. Lamio-Veronicetum politae (Prodan 39) Kornăs 50
Sp. rec. : Lamium amplexicaule, L. purpureum, Veronica polita, V.
opaca.
Răsp. : Dea.lu Morii, Vul·turenD. (Bosia).
Panico-Setarion Siss. 46
Amarantus hybridus
Amarantus retroflexus
Echinochloa crus-galli

Polygonum lapathifolium
Setaria glauca
Setaria viridis

137. Setario-Galinsogetum Tx. et Becker 42
Sp. rec. : Galinsoga parviflora, Setaria glauca, Lamium amplexi
caule.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti : în porumb), Birsăneşti (Brăteşti : în car
tofi), Dărmăneşti (în porumb şi sfeclă), Dofteana (Bogata : în po
rumb), Gî:rleni de Sus (în porumb), Helegiu (Brătila : în porumb},

Livezi (în porumb şi ceapă), Măgura (în porumb}, Slănic (Oireşoaia :
în porumb).
138. Echinochloo-Setarietum Felf. 42
Sp. rec. : Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, S. viridis.
Răsp. : Bacău (Gherăeşti : în porumb), Bereşti Tiazlău (în cartofi şi
ceapă), Bogdăneşti (Filipeştd : în porumb}, Helegiu (în porumb) , Le
tea Veche (şi Hoit : în porumb, soia, cartofii, floarea-soarelui, pel
peni), Măgura (în cartofi), Mărgineni (în cartofi şi sfeclă), Ora�
Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia : în porumb), Sănduleni (şi Verşeş ti :
în porumb şi cartofi), Traian (în sfeclă).
1 39. Ech.inochloo-Chenopodietum albi . So6 4 7
Sp. rec. : Chenopodium album, Echinochloa crus-galli.
Răsp. : Ghimeş Făget (Făget : în sfeclă), Secuieni (în sfeclă).
140. Amaranto-Chenopodietum albi (Morariu 43) So6 53
(
Xanthio-Amarantetwn chenopodietosum Morartiru 43)
Sp. Tec. : Amarantus retroflexus, Chenopodium album.
=
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Răsp. : Bacău (Gherăeşti şi Letea : în p orumb) , Bereşti Ta.zlău (Ro
mâneşti : în cartofi), Letea Veche (şi Holt : în soia şi sfeclă), Livezi
(Bălăneasa : în tomate), Măgura (în porumb), Săndu:l.eni (şi Ver
şeşti : în porumb şi varză), Scorţeni (în porumb), Traian (în porumb
şi oa.rtofi).

Eragrostetalia J. Tx. 61
Amarantus albus
Convolvulus arvensis
Cynanchum acutu.m
Cynodon dactylon
Digitaria sanguinalis
Diplotaxis muralis

Diplotaxis tenuifolia
Hibiscus trionum
Portulaca oleracea
Salsola ruthenica
Sorghum halepense

Eragrostion Tx. 50
Heliotropium europaeum
Amarantus blitoides
Orobanche cumana
Eragrostis poioides
Tragus racemosa
Euphorbia maculata
1 4 1 . Portulaco-Amarantetum blitoidis Mititelu 72
Sp. rec. : Portulaca oleracea, Amarantus blitoides.
Răsp. : Bacău, Măgura.
142. Eragrostio-Euphorbietum maculatae Mititelu et Barabaş 73
Sp. rec. : Eragrostis poioides, Euphorbia maculata.
Răsp. : Dărmăneşti.
143. Digitario-Eragrostidetum Ujv. et Karpati 57
(= ? Panico-Eragrostetum Tx. 42)
Sp. rec. : Digitaria sanguina.Zis, Eragrostis poioides.
Răsp. : Menţionată din Colinele Tutovei (3).

Onopordetalia Br.-Bl. et Tx. 4 3
Anthemis austriaca
Berteroa incana
Centaurea diffusa
Cirsium boujartii
Cynoglossum officinale
Dipsacus silvester
Echinops commutatus
Lavathera thuringiaca

Marrubium vulgare
Melilotus officinalis
Reseda lutea
Reseda luteola
Rumex patientia
Rumex recurvatus
Verbascum densiflorum
Verbascum thapsus

Onopordion acanthi Br.-Bl. 26
Anchusa ochroleuca
Bromus squarrosus
Carduus acanthoides
Carduus nutans
Cirsium furiens
Cirsium vulgare

Crepis foetida
Echium vulgare
Melilotus albus
Onopordon acanthium
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium
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144. Onopordetum acanthi Br.-Bl. 23
Sp. rec. : Onopordon acanthium, Marrubium vulgare, Reseda lutea.
Răsp. : Ardeoani (Leontineşti), Bacău (şi Gherăeşti, Şerbăneşti), Be
reşti Tazlău (Boşoteni, Româneşti), Gîrleni (Lespezi), Helegi.u, Moi
neşti, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Săndulend (Verşeşti),
Vultureni (Lichltişenli).
145. Carduetum acanthoidis Morarlu 43
Sp. rec. : Carduus acanthoides, Erigeron canadensis.
Răsp. : Bacău, Bereşti Tiazlău (Tescani), Gi.rleni (Lespezi), Let$
Veche (Holt), Măgura, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Săn
duleni (Verşeşti), Strugari (Nadişa).
146. Echio-Melilotetum Tx. 42
Sp. rec. : Echium vulgare, Melilotus officinalis, M. albus.
Răsp. : Bacău (Letea), Mînăst!irea Caşin (Lupeşti), Oraşul Gh. Gheor
ghiu....Dej
.
(Slobozia).

14 7. Berteroetum incanae SiSSi, 50 em. Pass. 64
Sp. rec. : Berteroa incana, Centaurea diffusa, Bromus squarrosus,
Anthemis austriaca.
Răsp. : Bacău (Letea), Măgura, Mărgineni, Oraşul Gh. Gheorghiu
Dej (Borzeşti).
148. Cirsietum arvensis-lanceolati Mititelu 72
Sp. rec. : Cirsium arvense, C. vulgare.
Răsp. : Gîdeni (Lespezi).
149. Xanthio (spinosi)-Amarantetum Morariu 43
Sp. .rec. : Xanthium spinosum, Amarantus retroflexus, A. hybridus.
Răsp. : Bacău, Letea Veche (şi Hoit).

Sisymbrietalia J. Tx. 6 1
Abutilon theophrasti
Anthemis ruthenica
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Centaurea solstitialis
Chorispora tenella
Erysimum repandum

Euphorbia salicifolia
Kochia scoparia
Lactuca serriola
Lepidium ruderale
Linaria vulgaris
Polygonum aviculare
Rapistrum perenne

Polygono-Coronopion Siss. 69
(= Polygonion aviculare Br.-Bl. 31)

Capsella rubella
Coronopus squamatu.s
Euclidium syriacum
Herniaria glabra

Matricaria matricarioides
Poa annua
Polygonum aviculare
Sclerochloa dura

1 50. Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) So6 40

Sp. rec. : Sclerochloa dura, Polygonum aviculare, Capsella bursa
pastoris.
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Răsp. : Bacău, Letea Veche {Hol!t), Răchitoasa, T.raian, U.recheşti (şi
Cornăţel).
151. Euclidietum syriaci Slavnic 5 1
Sp. rec. : Euclidium syriacum, Polygonum aviculare, Geranium pu
sillum, Bromus tectorum.
Răsp. : Urecheş1li (şi Cornăţel).
1 52. Coronopo-Sclerochloetum durae Br.-Bl. 36
Sp. rec. : Coronopus squamatus, Sclerochloa dura, Capsella rubella.
Răsp. : Măgura, Oraşul Gh. Gheo.rghiu-Dej, Urecheşti (Cornăţel).

Sisymbrion Tx., Lohm. et Prsg. 50
Amarantus crispus
Amarantus deflexus
Amarantus lividus
Asperugo procumbens
Atriplex oblongifolia
Atriplex patula
Atriplex tatarica
Cardaria draba
Chenopodium murale
Chenopodium opulifolium
Chenopodium striatum
Chenopodium urbicum
Chenopodium vulvaria
Crepis tectorum
Datura stramoniu.m

Descurainia sophia
Erigeron canadensis
Hordeum murinu.m
Hyosciamus niger
Lepidium campestre
Lepidium virginicum
Malva neglecta
Malva pussila
Rumex pulcher
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Stellaria palida
Urtica urens

153. Sisymbrietum sophiae Kreh 35
Sp. �ec. : Descurainia sophia, Sisymbrium loeselii, Asperugo pro
cumbens.
Răsp. : Ardeoani, Bacău {Gherăeşti, Letea), B&eşti Tazlău (Tes oani),
Faraoani, Moineşti (Găzărie), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Borzeşti).
154. Lepidietum drabae (Timar 50) Prodan 39
Sp. rec. : Cardaria draba, Agropyrum repens.
Răsp. : Berzunţi, Scorţeni.
155. Atriplecetum tataricae Prodan 39
Sp. rec. : Atriplex tatarica, Cynodon dactylon.
Răsp. : Bacău, Bereşti Tazlău, Letea Veche (Hoit), Măgura, Tg.
Ocna, Tra:ian.
156. Malvetum pusillae Morariu 43
Sp. rec. : Malva pusilla.
Răsp. : Bereşti Tazlău (Româneşti), Berzunţi, Caşin Glăvăneşti, Le
tea Veche (Holt), Livezi (Poiana), Măgura, Măgireşti, Mărginen:i,
Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Racova, Traian.
,
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157. Hordeetum murini Libbert 32
Sp. .rec. : Hordeum murinum, Bromus sterilis.
Răsp. : Bacău, Moineşti, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia), Stru
gari, Tg. Trotuş, Urecheşti (şi Cornăţel).
158. Polygono-Amarantetum crispi Vicol. et collab. 71
Sp. rec. : Polygonum aviculare, Amarantus crispus.
Răsp. : Dărmăneşti, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia).
159. Malvo-Daturetum stramonii (Athenstad) Lohm. 50
Sp. rec. : Malva neglecta, Datura stramonium.
Răsp. : Măgura, Mărgineni.
160. Chenopodietum urbici Turenschi 69
Sp. rec. : Chenopodium urbicum.
Răsp. : Bacău.
161. Chenopodietum stricti (= ruderale) Oberd. 57
Sp. rec. : Chenopodium striatum, Ch. opulifolium, Amarantus hy
bridus.
Răsp. : Bacău, Comăneşti.
1 62. Sisymbrio (altissimi) - Brassicetum nigrae Kruseman 4 1
Spec. :rec. : Sisymbrium altissimum, Brassica nigra.
Răsp. : Bacău (Letea).
163. Lepidio (ruderalis)-Matricarietum chamomillae Grigore 68
Sp. rec. : Lepidium ruderale, Matricaria chamomilla.
Răsp. : Tg. Ocna (dl. Gălian).
164. Chenopodio (vulvariae)-Urticetum urentis Siss. 46
Sp. rec. : Chenopodium vulvaria, Ch. murale, Urtica urens.
Răs.p. : Comăneşti, Tg. Ocna.

Secalietea Br.-Bl. 5 1
A;uga chamaepitys
Anagallis arvensis
Anagallis foemina
Brassica campestris
Chaenorrhinum minus
Cirsium arvense
Consolida regalis
Euphorbia agraria
Euphorbia helioscopia
Fumaria rostellata
Fumaria vaillanti
Gagea villosa
Glaucium corniculatum
Lathyrus nissolia
Lathyrus tuberosus

Melampyrum arvense
Melampyrum barbatum
Nigella arvensis
Ornithogalum pyramidale
Orobanche ramosa
Papaver rhoeas
Ranunculus arvensis
Raphanus raphanistrum
Rhinanthus alectorolophus
Rubus caesius-arvalis
Sinapis arvensis
Thlapsi arvense
Valerianella dentata
Valerianella locusta
Veronica arvensis
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Vicia
Vicia
Vicia
Vicia
Vicia

dasycarpa
grand.iflora
hirsuta
pannonica
peregrina
sativa

Vicia
Vicia
Vicia
Vicia
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striata
tenuissima
tetrasperma
villosa

Viola arvensis

Aperetalia spicae-venti R. et J. Tx. 60
Anthemis arvensis
Apera spica-venti
Erophila verna
Lithospermum arvense

Thymelaea passerina
Trifolium arvense
Veronica hederifolia
Veronica triphyllos

Aperion Krusem. et Vlieger 39
( + Aphanion J. et R. Tx. 60)

Androsace maxima
Arabidopsis thaliana
Bromus secalinus
Cerastium glomeratum
Crepis capillaris
Filago arvensis
Filago germanica

Holosteum umbellatum
Myosotis arvensis
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Silene gallica
Spergula arvensis
Vulpia myuros
.
1 65. Sclerantho·Trifolietum arvensis Morariru 43
Sp. rec. : Scleranthus annuus, Trifolium arvense, Anthemis arven
sis.
Răsp. : Ardeoani (în orz şi in), Dărmăneşti (Brătuleşti : în orz),
Secuien.i (Odobeşti : în ·floarea soarelud).
1 66. Vicietum tetraspermae Kruseman et Vlieger 39
Sp. rec. : Vicia tetrasperma, V. villosa, Bromus secalinus.
Răsp. : Sănduleni (Bîrzuleşti : în ocz).
·

Centauretalia cyani Tx., Lohm. et Prsg. 50

Agostemma githago
Avena fatua
Bilderdykia convolvulus
Centaurea cyanus
Euphorbia exigua
Falcaria vulgaris
Kickxia elatine

Kickxia spuria
Lathyrus hirsutus
Papaver dubium
Silene noctiflora
Vaccaria pyramidata
Valerianella rimosa

Caucalidion lappulae Tx. 50
Adonis aestivalis
Asperula arvensis
Bifora radians
Bromus japonicus
Bupleurum rotund.ifolium

Camelina microcarpa
Camelina rumelica
Caucalis platycarpos
Euphorbia fa leata
Euphorbia platyphyllos
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Galeopsis ladanum
Galium tricornutum
Lathyrus aphaca
Polycnemum arvense

Polycnemum majus
Stachys annua
Torilis arvensis
Turgenia latifolia

1 67. Setario-Stachyetum annuae (Felf. 42) Ubrizsy 54
Sp. rec. :Stachys annua, Setaria glauca, S. viridis, Kickxia spuria.
1 68.

169.

170.

171.

Răsp. : Coţofăneşti (Biloa : în griu), Tg. Trotuş (în griu). Urecheşti
(Cornăţe[ : în borceag).
Caucalidi (lappulae)-Setarietum (Klika 35) 806 60
Sp. ·rec. : Caucalis platycarpos, Setaria glauca, Camelina microcarpa,
Euphorbia falcata.
Răsp. : Căiuţi (Popeni : în griu), 8ănduleni (şi Coman : în griu),
Tg. Trotuş (în griu), Ureche�ti (în griu).
Sinapis-Biforetum radiantis 806 49
Sp. rec. : Sinapis arvensis, Bifora radians, Viola arvensis, Veronica
arvensis, Lathyrus tuberosus.
Răsp. : Ardeoani (Leontineşti : în griu), Coţofăneşti (Borşa.ni : in
griu), Măgireşti (.în sfeclă), Moineşti (Găzărie : în sfeclă), Strugajr'i
(Iaz : în griu), 1, Urecheşti (în sfeclă).
Ranunculetum arvensis Passarge 62
8p. rec. : Ranunculus arvensis, Matricaria chamomilla, Vicia tetra
sperma.
Răsp. : Racova (în griu), Secmeni (şi Odobeşti : în griu şi in).
Consolido-Polygonetum convolvus Morariu (43) 67
8p. rec. : Consolida regalis, Bilderdykia convolvus, Adonis aesti
valis, Galium tricornutum, Galeopis ladanum.
Răsp. : Urecheşti (Cornăţel : în borceag).

Lolio-Linetalia J. et R. Tx. 60
Lolio remoto-Linion Tx. 50
Lolium remotum
Lolium temulentum
Polygonum lapathifolium

Camelina alyssum
Cuscuta epilinum
Eruca sat iv a

172. Polygono (lapathifolii)-Linetum (Denissow 30) Tx. 50
Sp. irec. : Polygonum lapathifolium, Lolium remotum.

Răsp. : Livezi (Orăşa : în cultură de in), 8trugari (Nadi.şa : în cul
tură de in).

Puccinellio-Salicornietea Ţopa 39
Agropyrum elongatum
Aster tripolium
Atriplex hastata
Lepidium latifolium

Matricaria chamomilla
Myosurus minimus
Puccinelia distans
Trifolium fragiferum

Salicomietalia Br.-Bl. 31
Chenopodium rubrum

Salicornia europaea
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Thero-Salicomion Br.-Bl. 33
Suaeda maritima
1 73. SalicCJrnietum europaeae So6 45
Sp. rec. : Salicornia europaea.
Răsp. : Tg. Oc:n:a (la vechea salină şi la confluenţa T.rotuşu.lui cu

Slănicul).

1 74. Suaedetum maritimae (So6 27) Wendelbg. 43
Sp. rec. : Suaeda maritima, Spergularia marina, Atriple.r hastata.
Răsp. : Tg. Ocna �la vechea salină).
Festuco-Puccinellietalia So6 68
Atriple.r litoralis
Lepidium perfoliatum
Lotus tenuis
Plantago cornuti

Plantago maritima
Spergularia marina
Tara.racum bessarabicum

Puccinellion Wendelbg. 43
Plantago tenuiflora
Camphorosma annua
Camphorosmetum
annuae
Rapaics
175.
27
Sp. rec. : Camphorosma annua, Matricaria chamom.illa.
Răsp. : Tg. Ocna.
1 76. Puccinellietum distantis (Knapp 48) Rapaics 27
Sp. rec. : Puccinellia distans, Aster tripolium, Lepidium latifolium.
Răsp. : N. Bălcescu (la Şipot), Mărgineni (Lunca.ni la Sla11ina), Tg.
Ocna.

177. Puccinellietum limosae Rapaics 27
Sp. rec. : Puccinellia limosa, Lepidium cartilagineum (?)

Răsp. : Menţionată din Colinele Tutovei (3).

Juncion gerardi Wendlbg. 43

Juncus gerard.i
Triglochin maritima
Triglochin palustre

Care.r distans
Care.r divisa
Eleocharis uniglumis

1 73. Juncetum garardi Wenzel 34
Sp. rec. : Juncus gerardi
R�. : Bacău (Gherăeşti), N. Bălcescu (Şipot), Săuceşti (Schineni),
Tg Ocna, Tg: Trotuş.
1 79. Agrostio-Caricetum distantis Rapaics 27
Sp. rec. : Agrostis stolonifera, Care.r distans.
Răsp. : Tg. Trotuş.
.

Beckmannion So6 33

Alopecurus geniculatus
Beckmannia erucaeformis
Care.r hordeistichos
Care.r melanostachya

Eleocharis palustrf.s
Glyceria fluitans
Rorippa kerneri
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180. Agrostio-Beckmannietum Rapaics 27
Sp. rec. : Agrostis stolonifera, Beckmannia erucaeformis.
Răsp. : Tg. T.rotuş.
181. Eleochari-Alopecuretum geniculati So6 40
Sp. rec. : Eleocharis palustris, Alopecurus geniculatus.
Răsp. ; Gîrleni (Lespe2'li), Tg. Trotuş.
Artemisio (maritimae)-Festucetalia pseudovinae So6 68
Festucion pseudovinae So6 33
Lepidium ruderale
Limonium gmelini
Ornithogalum gussonei
Podospermum canum
Trifolium striatum

Artemisia maritima
Artemisia pontica
Dianthus guttatus
Festuca pseudovina
Gypsophyla muralis

1 82. Staticeto-Artemisietum maritimae Ţopa 39
Sp. t'ec : Limonium gmelini, Artemisia maritima,
canum.
Răsp. : Tg. Ocna.

Podospermum

Phragmitetea Tx. et Prsg. 42
Alisma lanceolata
Alisma plantago-aquatica
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Galium palustre
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lysimachia punctata
Lysimachia vulga:ris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica

Mentha arvensis
Myosotis scorpioides
Oenanthe aquatica
Poa palustris
Rorippa amphibia
Rumex palustris
Scirpus silvaticus
Sium latifolium
Stachys palustris
Symphytum officinale ,

Phragmitetalia W. Koch 26
Iris pseudacor.us
Phragmites communis

Sparganium erectum
Typha latifalia

Phragmition W. Koch 26
Butomus umbellatus
Glyceria maxima
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus lacustris

Sium sisaroideum
Typha angustifolia
Typha laxmanni

1 83. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26
Sp. rec. : Schoenoplectus lacustris, Phragmites communis.
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Răsp. : Bacău (Gherăeşti), N. Bălcescu (Şipot), Bereşti Tazlău (Ro
mineşti), Birsăneşti, Buhoci (Bijghir), Dealu Morii, Gideni (Les
pezi), Helegiu (BrătiJa), Mărgineni (Lunoani), Oraşul Gh. Gheor
Ghiu-Dej (Belei, Gura Văii, Slobozia), Pkjol (PUSjtiana), Răchitoasa
(şi Burdusaci, Tochilea), Răcăciuni, Sănduleni (Verşeşti), Săuceş.ti
(Schineni), Traian.

184. Schoenoplectetum lacustris Schmale 39
Sp. rec. : Schoenoplectus lacustris.

Răsp. : Bogdăneşti (Filipeşti), Gideni (Lespezi), Săuceşti (Schineni,
Tg. Trotuş.

185. Typhetum angustifoliae-latifoliae Schmale 39
Sp. rec. : Typha angustifolia, T. latifolia.

Răsp. : Bacău (Şolţ), Bereşti Tazlău (Boşoteni), Bogdăneşti (Fili
peşti), Buhoci (Bijghir}, Dealu Morii, Dofteana (Cucuieţi, Sălătruc),
Girleni (Lespezi), Heleg.iu (Brătila}, Moineşti, Ora:şul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Belei, Borzeşti, SloboZJia), Pirjol (Pustiana), Răchitoasa
(şi Burdusaci, Tochilea), Sănduleni (V,erşeşti), Secuieni (Tisa Silves
tri), Tg. Trotuş.
1 86. Typhetum laxmanni (Ubris.zy 61) Nedelcu 68 ; Morariu 72
Sp. ·rec. : Typha la.xmanni
Răsp. : Agăş (Goioasa}, Slănic.

1 87. Glycerietum maximae (Nowinski 28) Hueck 31
Sp. rec. : Glyceria maxima.

Răsp. :N. Bălcescu (Şipot), Birsăneşti, Helegiu (Brătila), Motoşeni,
Răchitoasa (şi Burdusaci), Tg. T.rotuş.
1 88. Equisetetum fluviatilis So6 27
Sp. rec. : Equisetum fluviatile
Răsp. : Agăş (Goioasa), Dărmăneşti (Sălătruc).

Bolboschoenion So6 4 7
Bolboschoenus maritimus
Eleocharis palustris
Juncus gerardi

Schoenoplectus tabernaemontani
Schoenoplectus triqueter
Triglochin maritima

1 89. Schoenoplectetum tabernaemontani (Pass. 64) Prodan 39
Sp. rec. : Schoenoplectus tabernaemontanus
Răsp. : Bacău (Şolţ), N. Bălcescu (Şj,pot), Birsăneşti, Girleni (Les
pezi), Helegiu (Brătila), Onişcani, Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Bor
zeşti, Slobozia}, Tg. 'r.rotuş.
1 90. Schoenoplectetum triquetri-maritimi Zonneveld 60
Sp. rec. : Schoenoplectus triqueter, Bolboschoenus maritimus.
Răsp. :Bacău (Şolţ), Girleni (Lespezi).
1 9 1 . Bolboschoenetum maritimi So6 27
Sp. rec. : Bolboschoenus maritimus.
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Răsp. : Bacău (Gherăeşti, Şolţ), N. Bălcescu (Şipot), Bereşti Tazlău,
Bogdăneşti, Girleni (Lespezi), Helegiu (Brătila), Oraşul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Belei, Borzeşti, Slobozia), Răchitoasa (şi Burdusaci), Pîr
jol (Tăriţa), Săuceşti (Schineni), Tg. Trotuş.
192. Eleocharetum palustris Şennikov 1 9
Sp. rec. : Eleocharis palustris.
Răsp. : Bacău (Şolţ), Dofteana (Bogata), Gîdeni (Lespezi), Helegiu
(Bră.tila), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei, Borz�ti), Pirjol (Pus
tia.IlJa), Răchitoasa (şi Burdusac:i.), Tg. Trotuş.
·

Nasturtio-Glycerietalia Pignati 53
Barbarea vulgaris
Berula erecta
Epilobium parviflorum

Glyceria fluitans
Nasturtium officinale
Typhoides arundinacea

Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Siss. 42
Catabrosa aquatica
Glyceria plicata
Leersi.a oryzoides
Ranunculus sceleratus
Scrophularia umbrosa

Sparganium neglectum
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga
Veronica scardica

193. Glycerio-Sparganietum neglecti W .Koch 26
Sp. rec. : Glyceri.a fluitans, Sparganium neglectum.
Răsp. : Bereşti Tazlău (şi Boşoteni), Bî'l"Săneşti, Buhoci (Bijghi.r),
Dealu Morii, Dofteana (Larga), Ghimeş Făget (Ghimeş), Girleni
(Lespezi), Helegiu (Brătila), HemeiW? {Şerbăneşti), Oraşul Gh.
Gheorghiu-Dej (Slobozia), PiTjol (Pusti.ana), Răchitoasa (Burdusaci),
Sănduleni (Verşeşti).
194. Typhoidetum arundinaceae Libb. 3 1
Sp . rec. : Typhoides arundinacea, Poa palustris.
Răsp. : N. Bălcescu (Şipot), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Belei), Săn
duleni (Verşeşti), Săuceşti (Schineni). ,
195. Nasturtietum officinalis (So6 28) Siebert 62
Sp. rec. : Nasturtium officinale.
Răsp. : Căiuţi, Tg. Trotuş.
196. Leersietum oryzoidis (Krause 55) Eggler 33
Sp. rec. : Leersi.a oryzoides.
Răsp. : Gîrleni (Lespezi).
1 97. Catabrosetum aquaticae Rilbel 27
Sp. rec. : Catabrosa aquatica
Răsp. : N. Bălcescu (Şipot), Girleni (Lespezi), Săuceşti (Schineni), Tg.
Trotuş.
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Magnocaricetalia Pignati 53
Cardamine pratensis
Care:r acutiformis
Cirsium canum
Drepanocladus aduncus
Eleocharis uniglumis
Epilobium palustre

Euphorbia palustris
Galium uliginosum
Scutellaria galericulata
Teucrium scordium
Veronica scutellata

Caricion gracilis Neuhăusl 59
Care:r acutiformis
Carex gracilis
Carex melanostachya
Carex riparia

Carex vesicaria
Carex vulpina
Oenanthe fistulosa

198. Caricetum acutiformis-ripariae So6 27
Sp. rec. : Carex acutiformis, C. riparia
Răsp. : Bacău (Gherăeşti), N. Bălcescu (Şipot), Bereşti Tazlău (Bo
şoteilli.) , Bi.rsăneşti, Buhoci (Bijghir), Dealu Morii, Gidend (Lespezi),
Helegiu, Izvoru Berheciului, Onoeşti, Oraşul Gh. Gheorghdu-Deij
(Belei), Răchitoasa (Burdusaci, Tochilea), Sănduleni (Verşeşti), Se
cuienă. (Tdsa Sdlvestri), Tg. Trotuş.
1 99. Caricetum gracilis Tx. 37
Sp. ireC. : Carex gracilis.
Răsp . : Mărgineni (Luncan:i), Săn.duleni (Birzuleşti), Zemeş.
200. Caricetum vulpinae So6 27
Sp. rec. : Carex vulpina.
Răsp. : Girleni (Lespezi), Mărgineni (Luncani), Oraşul Gh. Gheor
ghiu-Dej (Belei).

Caricion rostratae Balatova Tul 63
-

.

Ligularia sibirica
Calamagrostis neglecta
Menianthes trifoliata
Carex elata
Peucedanum palustre
Care:r pseudocyperus
Potentilla palustris
Carex rostrata
Senecio paludosus
Cicuta virosa
201. Caricetum rostratae-vesicariae W. Koch 26
Sp. rec. : Carex rostrata, C. vesicaria.
Răsp. : Balcani (Lud.aşi), Berzunţi, Dărmăneşti (lacurile Nemirei şi
Pifiu Roşu), Struga.ri (Iaz), Şolonţ.
202. Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer. et Siss. 42
Sp. rec. : Cicuta virosa, Carex pseudocyperus, Dryopteris thelipte
ris, Drepanocladus aduncus.
Răsp. : Coţofăneşti (Borşani).

Potametea Tx. et Prsg. 50
Myriophyllum spicatum
Potamogeton crispus

Potamogeton pectinatus
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Hydrocharetalia Rilbel 33
Hydrocharition Rilbel 33
Hydrocharis morsus-ranae
Utricularia vulgaris
203. Lemno- Utricularietum So6 38
S p. Tec. : Lemna minor, Utricularia vulgaris.
Răsp. : N. Bălcesicu (Şipot), Bîrsăneşti, Buhoci (Bijghi.r), Coţofă
neşti (Borşani), Pirjol (Pustiana), Săuceşti (Schinen:i), Tg. Trotuş.

204. Hydrocharitetum morsus-ranae Langend. 35
S p. rec. : Hydrocharis morsus-ranae
Răsp. : Buhoci (BijghiT).

Potametalia W. Koch 26

Potamogeton lucens

Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 64
Callitriche cophocarpa
Callitriche stagnalis
Callitriche palustris

Fontinalis antipyretica.
Potamogeton pusillus
Ranunculus trichophyllus

205. Callitrichetum polymorphae So6 47
( Batrachio-Callitricheturn So6 27)
Sp. rec. : Callitriche cophocarpa, Ranunculus trichophyllus
Răsp. : Coţofăneşti (Borşa.ni), Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia),
Tg. Trotuş.
=

Potamion W. Koch 26
Myriophyllum verticillatwm
Potamogeton gramineus
Potamogeton trichoides

Vallisneria spiralis
Zannichellia palustris

206. Potametum lucentis Hueck 31
Sp. rec. : Potamogeton lucens.
Răsp. : Buhoci (Bijghir), Girlen:i (Lespezi).

207. Myriophyllo-Potametum So6 34
Sp. rec. : Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, Potamogeton
crispus.
Răsp. : Bacău (Şerbăneşti, Şolţ), Girlen:i (Lespezi), Oraşul Gh.
Gheorgltiu-Dej (Slobozia), Săuceşti (Schinend). '
208. Potametum trichoidis Sega! 65
Sp. rec. : Potamogeton trichoides.
Răsp. : Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej (Slobozia).
209 . .Parvopotameto-Zannichellietum (Baum. 21) Koch 26
Sp. rec. : Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris.
Răsp. : Săndulen:i (Verşeşti), Tg. Trotuş.
·
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210. Potameto-Vallisnerietum Br.-Bl. 31
Sp. rec. : Potamogeton crispus, Vallisneria spiralis, Myriophyllum
spicatum.
Răsp. : Asău (ba1ta Osod), Dofteana (Cucuieţi).
Ceratophyllion Den Hartog et Segal 54
Ceratophyllum demersum

Ceratophyllum submersum

211. Ceratophylletum submersi Den Hartog et Segel 54
Sp. rec. : Ceratophyllum submersum
Răsp. : Buhoci (Bijghi.r).
Nymphaeion Oberd. 56
Polygonum amphybium
Nuphar lutem
Potamogeton natans
Nymphoides peltata
212. Nymphoidetum peltatae Oberd. et Muller 50
Sp. rec. : Nymphoides peltata
Răsp. : Buhoci (Bijghir),

213. Polygonetum natantis So6 27
Sp. Tec. : Polygonum amphybium-aquatilis.
(Lespezi),
Răsp. : Buhoai (Bijghir), Gîrlen.i
(Schdneni).

Răcădi\mi,

Săuoeşti

!!14. Potametum natantis So6 27
Sp. rec. : Potamogeton natans.
Răsp. : Bi.rsăneşti, Buhoci (Bijghir), Gîrleni (Lespe21i), or�ul Gh.
Gheorghiu..J)ej (Slobo21ia) Răcăciuni, Săuceşti (Schinen:i).
Lemnetea W. Koch et Tx. 54
Lemnetalia W. Koch et Tx. 54
Lemnion W. Koch et Tx. 54
Lemna. gibba
Lemna minor
Lemna trisulca
Ricciella fluitans

Ricciocarpus natans
Salvinia natans
Spirodela ·polyrrhiza
Wolffia arrhiza

215. Lemnetum minoris (Oberd. 57) Ri.ibel 1 2
Sp. .rec. : Lemna minor, L . trisulca.
Răsp. : Birsăneşti, Buhoci (Bijghir), Gî.rleni (Lespe21i), Helegiu (Bră
tila), Moineşti (Găzărie), Oraşul Gh. GheOTghiu-Dej (Slobozia), Pîrjol (P.ustima.), Tg. Trotuş.
216. Wolffio-Lemnetum gi,bbae Bennema 43
Sp. re!C. : Wolffia arrhiza, Lemna gibba.
Răsp. : Buhoci (Bijghir), Gîrleni (Lespezi).

217. Salvinio-Spirodeletum Slavnic 56
Sp. rec. : Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza.
Răsp. : Buhoci (BijghLr), Răcăciwri, Săuceşti (Schineni).
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FLORE ET V:E:G:E:TATION DU DISTRICT DE BACAU
R e .s u m e

:e:tudianl, pendant 10 ans, la flore et la vegetatlan d u district de Baciu
(6630 km2) on y a cartographie (a l'echelle 1/200.000) 217 associations vegetales
groupees en alliances. On a lfait, aussi , la subdiivision :filoristique et phytogeogra
phique du district, dont la flore (plus de 1600 especes) est enumeree compte tenant
de la valeur phytosociologique des especes caracteristiques pour toutes les unitees
de classement adoptees.
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I

BACAU

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FITOCENOLOGIC AL BURUIENARIILOR
DIN BAZINUL TARCAULUI (JUD. NEAMŢ)
D. DAScALESCU

Cercetările fitocenologice pe care le-am efectuat în bazinul Tareă
ului le-am extins şi asupra vegetaţiei ruderale şi segetale, mai ales că
în .această zonă nu au fost efectuate studii despre astfel de fonnaţil.
In prezenta n otă semnalăm un număr de 8 asociaţii încadrate în urmă
torul cenosistem.
Cls. ARTEMISIETEA Lohm., !7sg. Tx. 50
Ord. ARTEMISIETALIA Lohm. 50
AL A r c t i o n Tx. 37
1 . Chaerophylletum aurei Oberd. 57
2. Arctio-Ballotetum nigrae (Felfoldy 42) Morariu 43
3. Arctio-Rumicetum obtusifolii (Pass. 50) Br.-Bl. et Tx. 50
4. Carduetum personatae (Mora.riu 7 nom. nud.) Hadac 69
Cls. CHENOPODIETEA Br.-Bl. 51 em. Lohm., J. Tx. et Tx. 61
Ord CHENOPODIETALIA ALBI Tx . et Lohm. 50
Al. P o l y g o n o-C h e n o p o d i o n p o l y s p e r m i W. Koch 26
5. Galeopsidetum speciosae Tx. et Becking 50
6. Stellarietum mediae Hadac 69
Ord. SISYMBRIETALIA J. Tx. 61
AL S i s y m b r i o n o f f i c i n a Z i s Tx. Lohm. et Prsg. 50
7. Descurainietum sophiae K.reh 35
8. Malvetum pusillae Mor.anu 43
.

DESCRIEREA ASOCIAŢIILOR
1 . Chaerophylletum aurei Oberd. 57

Fitocenozele acestei asociaţii formează buruienişuri montane bi
stratificate, cu înălţimi pînă la 1,5-2 m, :instalate pe terenuri rudera
lizate plane sau uşor înclinate, din vecinătatea satelor, mai �ar pe mar
ginea apelor, manifestînd preferinţe moderat nitrofile. Altitudinal ve
getează între 600-800 m, iar suprafeţele ocupate de fitoceno:re sint
cuprinse între 50 m2-500 m2• Realizează o •acoperire cu vegeta.ţie de
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65-850/0 . Specia edificatoare - Chaerophyllum aureum - .are o creş
tere vig.uroasă, ea fiind însoţită de un număr de 34 alte specii. Condl
ţiile staţionale ale asociaţiei semnalate de noi prezintă asemănări cu
cea descrisă de Oberdorfer în 1957 (8), fapt care ne-.a detenninat să
păstrăm această încadrare în sistem, deşi mai recent Hilbig W. 1 972 (4)
include această asociaţie în Cls. Galio-Urticet$ Pas.s. 1 967.

Compoziţia flolli.stică a asociaţiei este următoarea : carnet . ass .
Chaerophyllum aureum �. caract. al. Conium maculatum IV+-1, Arc
tium tomentosum Iv+-1, Alliaria petiollata III, Bunias orientalis III,
Lamium maculatum III, Rumex obtusifolius III, Ca.ract. ard. cls. Urtica
dioica V, Artemisia vulgaris I, Lamium album IV, Aethusa cynapium
IV, Chaerophyllum bulbosum III, Leonurus cardiaca III, Cirsium arvense
II. InsoţitoMe : Aegopodium podagraria IV, Rumex crispus III, Trifolium
repens III, Festuca arundinacea II, Cephalaria pilosus II, Geum urba
num II, Vicia sepium II, Crepis paludosa II, Mcntha longifolia I. A fost
identificată de noi la Ardeluţa, Brat.eş şi Brat.eşul
pînă în p�ent sernillal ată din ţară.

Unguresc,

nefiind

2. Arctio-Ballotetum nigrae (Felfoldy 42) Moral1iu 43

Buruieniş întilnit pe teren uri gunoite, de-a lungul 1garduri.lor, tere„
nu.ri nebătătorite şi în general umbrite, cu acoperire de 55-80 0/0 . Ma
nifestă o continuă tendinţă de invada.re a terenurilor neîngrijite, fiinic:\
tot mai frecvent citată din Moldova (1, 1 1). Dintre cele două edificatoare
ale asociaţiei - Arctium lappa şi Ballota nigra - prilma este dominantă

în majorit.atea staţiunilor .p� care l� în.tilnit. In compoziţia floristică
a asociaţiei au fost identificate următoarele specii : CaTact. ass. : Arctium
lappa V'J.-4, Ballota nigra v+-2 ; Caract. al. : Galium aparine V+-1, Arc
tium tomentosum IV, Conium maculatum III, Sambucus ebulus II, Ru
mex abtusifolius. Caract. ord. Artemisia vulgaris IV, Urtica dioica IV,
Armoracia rusticana (subsp.) III, Cirsium vulgare III, Artemisia absin
thium II, Melilotus albus II. Caract. cls. : Leonurus cardiaca IV, Lamium
album III, Cirsium arvense III, Polygonum lapathifolium II, Sissym
brium officinale II, Erigeron canadensis I. Insoţitoare : Galeopsis pubes
cens II, Triplospermum inodorum II, Stellaria nemorum I, Dipsacus la
ciniatus I, Datura stramonium. ·Din bazinul Tarcăului o semnalăm de
la Tarcău (terenul din vecinătatea fa:brdcii de cherestea) şi de la Cazaci.

3. Arctio-Rumicetum obtusifolii (Pass . 59) Br.-Bl. et Tx. 50
Asociaţie n.itrofilă ce ocupă terentLI'i bogalte în substanţe nutritiVte,
relativ umede, foste suprafeţe cu culturi de cartofi sau teren.uri neîn
treţinute din zona montană, fiiind semna lată în Moldova pentru prima
dată de Barabaş N. (1 974 (1). In bazinul Tarcău1ui - la Ardeluţa şi
Schitul Tareău de unde o semnalăm - ocupă suprafeţe C1.1Jprinse init.re
200-1000 m2, rea.lizînd o acoperi.Te de 65-l000/0 . Asociaţia cuprinde
un numă'I' de 2 2 specii. Car.act. ass. : Rumex obtusifolius V'J.-.S, Arctium

tomentosum II. Caract al. Galium aparine II, Arctium lappa II, Lamium
maculatum I, Lapsana communis I. Caract. ord., cls. : Galinsoga parvihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

BURUIENARIILE DIN BAZINUL TARCAULUI

277

flora III, Veronica polita III, Capsella bursa-pastoris II, Lamium album
II 1, Urtica dioica I. Insoţitoare : Stellaria media IV1, Cruciata levipes
III2, Plantago major III, Taraxacum officinales II, Aegopodium poda
graria I, Rorippa silvestris I, Poa annua I .
4. Carduetum personatae (Morariu 67 nom. nud.) Hadac 69
Fitocenoză c u răspîndire insulară, specifică terenurilor îngrăşate,
umede şi plane din zona montană. In zona cercetată de noi - La Tar
cău, Ardeluţa şi Brateş - ocupă terenuri de depozi·tare a gunoaielQr,
vecinătatea g.arjdurilor etc., avînd o creştere viguroasă şi asem ănîndu-se
cu cea descrisă de N. Barabaş 1974 (1) din bazinul Tazlăului. Speqia
caracteristică Carduus personata este însoţită de un număr de 2 7 specii
în majoritatea lor buruieni, reaLizind o acoperire de 65-80 0/0 .

Carduus personata V4 ; Caract. al. : Arctium lappa
Chenopodium bonus-henricus III, Lapsana communis II, Bunias o
rientalis I, Galium aparine. Caract. ard. cls. Silene alba IV1, Lamium
album V\ Cirsium vulgare IV, Urtica dioica IV, Cirsium arvense IV,
Viola arvensis III, Leonurus cardiaca I, Aethusa cynapium I. Insoţi
toare : Galeopsis speciosa II, Mentha longifolia II, Erigeron annuus II,
Asperugo procumbens I, Geranium pusillum I.

IV1,

Caract. ass. :

5. Galeopsidetum speciosae Tx. et Becking 50
Asociaţie semnalată pentru 1prima dată în Moldova de P�al P. şi
Mititelu D. 1 971 (9), am întilnit-o şi noi în cîteva staţh.mi din bazinul
Tarcăului - A.rdeluţa, Brateş şi Cichiva - în culturi de cartof neîn
treţinute. &te un buruieniş anual cu răspîndire insuliairă, cuprinzî nd
un număr de 39 specii şi realizînd o acoperire de 70-1000/o. Caract.
ass. Galeopsis speciosa v�-<i. Caract. al. Galeopsis tetrahit IV1, Stellaria
media III1, Chenopodium polyspermum III. Caract. ord. cls. Urtica di
oica v+-2, Galinsoga parviflora III, Cirsium arvense III, Lolium pe
renne II, Capsella bursa-pastoris II, Chenopodium bonus-henricus I .
Insoţitoare : Galium aparine IV, Cruciata levipes IV, Arctium tomento
sum III+-1, Lamium album III+-1, Rumex crispus II, Viola arvensis II,
Silene alba II, Cerastium fontanum ss.p. triviale I, Polygonum hydropi
per I.

6. Stellarietum mediae Hadac 69

Asociaţia nu a fost pînă alC'Um sen'.nalată clin ţară ; noi am ident&.,
ficat-o în bazinul Tarcăului
Schitul Taxcău, Cichiva şi Braiteş, fiind
răspîndită de �egulă în culturi de cartofi, neîntreţinute, cit şi pe foste
terenlllii de cultură reicent abandonate, ocupînd supr.a!feţe de 1 00-300
m2, cu o acoperire de 60-800/o. Dintre cele 32 specii înregistrate pe baza
a 6 releveuri cele mai fidele pentru asociaţie sînt : Stellaria media, Che
nopodium album, Chenopodium polyspermum, Galinsoga parviflora şi

la

v·cronica polita.

Descrisă pentru prima dată de Hadac 1969 (3), asociaţia este compa
rabilă cu cea identificată de noi. Incadrarea ei însă, în ord. Pla?.'taginehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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talia majoris Tx. Lohm. Prsg. 50, Polygonion avicularis Br.-Bl. 31, nu
o putem menţine şi noi, speciile caracteristice acestor cenotaxoni iden
tificate - Poa annua, Taraxacum officinale, Mentha longifolia şi Poly
gonum aviculare - sînt insuficiente în comparaţie cu cele oa.re atestă
ord . Chenopodietalia albi şi alianţa Polygono-Chenopodion polispermi.
Compo zi ţia floristică a asociaţiei este următoarea : oaract. ass . :
Stellaria media Vl-4 ; cariact. al. Polygonum aviculare II, Chenopodium
polyspermum I, Galeopsis speciosa I. Caract. ord. : Veronica polita
IV-t-2, Galinsoga parviflora IV+-2, Chenopodium album IV, Sonchus
oleraceus III, Galeopsis pubescens II. Caract. cls. : Capsella bursa-pastoris
III, Cirsium arvense II, Bilderdykia convolvulus I, Cirsium vulgare I,
Echinochloa crus-galZi I, Rorippa silvestris I. Insoţitoare : Poa annua
III-t-1, Aethusa cynapium II+--2, Rumex obtusifolius II, Taraxacum offi
cinale II, Geranium robertianum I, Mentha longifolia I, Plantago lan
ceolata I, Setaria glauca I.

7. Descurainietum sophiae

Kreh.

35

Am î ntîlnit o în satele Tarcău şi Cazaci, răspîndită fragmentar, pe
suprafeţe de 200-500 m2, localizate pe terenuri neîngrijitae şi margi
ne a drwnurilor. Realizează o bună acoperire a solului 75-900;0, sp ecia
edificatoare Descurainia sophia fiind însoţită de alte 20 s pecii în ma
-

,

jo!'itate buruieni.

Compoziţia floristică este următoarea : Caract. ass. : Descurainia
sophia V4-5, Sisymbrium loeselii v-t-1• Caract. al. Sisymbrium officinale
rv+-t, Malva pusilla IV-t-1, Urtica urens III, Artemisia annua II, Eri
geron canadensis II. Caract. o rd „ cls. : Capsella bursa-pastoris IV-t-1,
Datura stramonium III, Triplospermum inodorum III, Geranium pusi
llum II, Hyosciamus niger II, Solanum nigrum II, Bunias orientalis I,
Linaria vulgaris I. I nsoţitoare : Taraxacum officinale II, Artemisia ab
sinthium III, Polygonum hydropiper I .
8. Malvetum pusillae

Morariu

43

asociaţie nitrofilă este cantonată în vecinătatea locuinţe
lor, pe maidane, pe margi nea drumurilor, prezentîndu-se sub formă de
pilcuri sau borduri dense, cu o acoperire de 70-l00 0/0 a solului. Cu
prinde un număT relativ mic de specii 24 - datorită vitalităţii deose
bite a speciei edificatoare - Malva pusilla
caTe, realizînd o densitate
ridicată, nu permite into'tideauna instaurarea prea multor specii. Car.act.
ass. : Malva pusilla V4-5. Caraot. al. Malva neglecta IV+-1, Sisymbrium
officinale III, Amaranthus retroflexux I. Caract ord„ cls. : Geranium
pusillum III, Triplospermum inodorum II+-1, Hyoscyamus niger III,
Mat1'icaria chamomilla II, Datura stramonium I, Lepidium ruderale I,
Erodium cicutarium I. Insoţitoare : Taraxacum officinale II, Plantago
major II, Potentilla anserina II, Verbena officinalis II, Matricaria ma
tricarioides. Am întîlnit-o în satele Tarcău şi Cazaci.
Această



-

.

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

279

BURUIENARIILE DIN BAZINUL TARCAULUI
CONTRIBUTIONS A L' �TUDE FITOCENOLOGIQUE DES MAUVAISES
HERBES DU BASSIN DE TARCAU
Resume

Dans la presente notte sont exposes Ies resultats des recherches sur la
vegetation ruderale du bassin de la riviere Tarcău. On a identifie et decri·t s�x
associations dont Chaerophylletum aurei Oberd 57 et Stellarietum mediae Hada�
69 sont mentionnees pour la premiere fois en Rownanie.
.
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FLORA ŞI VEGETAŢIA lMPREJURIMILOR
MUNICIPIULUI ROMAN (JUDEŢUL NEAMŢ)
D. MITITELU, · N. BARABAŞ, FELICIA NECHITA
Municipiul Roman (cca. 62.000 locuitori) este atestat în documentele istorice
din anul 1355 .
Aşezarea şi relieful. Romanul este situat în zona teraselor de confluenţă
rlintre riurile Moldova şi Siret pe un relief de cimpie aluvială şi de terase, la
altitudinea de 204 m. Pe lunca Siretului (Başta) altitudinea este de cca. 100 m ;
terasele superioare au altitudine mai ridicată (Simioneşti, în lunca Moldovei =
200 m ; Secuieni, în lunca Siretului
215 m). Spre vest, colinele joase ating 300
m altitudine (v. Trifeşti), iar la est de Siret dealul Gidinţi are 385 m altitudine.
=

Clima este temperat-continentală, influenţată de marile culoare ale Sire
tului şi Moldovei, care ii conferă o nuanţă de climat continental excesiv, de şes
şi luncă, în care amplitudinea temperaturilor extreme este de 7 1,4°C (temp.
minimă absolută = -33,2°C, în februarie ; temp. maximă absolută
38,2oc,
in august). Temperatura medie anuală = 8.3°C. Prima zi de îngheţ = 10. X ;
uHima zi de îngheţ
24. IV ; interval fără îngheţ = 167 zile ; suma temperatu
rilor medii zilnice peste 0°C = 3366°C. Precipitaţiile medii anuale = 529 mm ;
66 zile ; cantitatea totală de precipitaţii în sezo
interval cu strat de zăpadă
366,3 mm ; umiditatea relativă a aerului = 710/o. Frecvenţa
nul de vegetaţie
28,70/o, S = 19,0D/o şi NE = !J,lO/o
cea mai mare a vînturilor este cca dinspre N
cu o perioadă de calm ele 16,00/o. In general microclimatul de luncă se caracte
rizează printr-o cantitate mai redusă de precipitaţii (în comparaţie cu colinele
împădurite de la E) care este compensată de o umiditate relativă mai ridicată
a aerului ca şi de umiditatea sporită a substratului ce favorizează apariţia brumelor
şi îngheţurilor timpurii de toamnă şi Urzii de primăvară şi de frecventele in
versiuni termice caracteristice climatului de luncă.
=

=

=

=

=

Substratul geologic şi solurile. In luncile largi şi pe terasele inferioare, pe
depozite aluvionare cuaternare predomină soluri aluviale carbonatate. Pe terasele

superioare în cea mai mare parte preluate în cultură, sint cernoziomuri levigate
freatic umede şi cernoziomuri levigate. Pe colinele dinspre est (împădurite) şi

vest (cu culturi şi puţine pajişti) sînt soluri cenuşii şi brune-cenuşii de pădure
sau (spre est) soluri brune de pădure podzolite, toate formate pe depozite argilo
nisipoasc, sarmaţiene.
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Istoricul cercetlrilor botanice. Primele menţiuni floristice din jurul oraşului
Roman sînt publicate de D. G r e c e s c u care citează de aici, Intre 1898-1909
(6, 7, 8) specii printre oare Orchfs simia {?) şi Vicia narbonensis (?), le conside
răm dubioase la Roman. In 1915, Z. P a n ţ u (13) citează de la G!dinţi pe Cypri
pedium calceolu.t. Micologii !. C. C o n s t a n t i n e a n u (4) şi T r. S ă v u l e s c u
(15, 16) menţionează de aici cinci specii dintre care considerăm dubios pe Ra
nunculus nemorosus (16 ) la Roman. In F.R.E. (1) este citat de la Filipeşt.i hibridul
Centaurea :r devensis. f ntre anii 1948-1959, C. B u r d u j a (2) şi colaboratorii (3)
citează din împrejurimile Romanului 80 specii dintre care Ornithogalum flave.t
Laser trilobum, Sisymbrium strictissimum. I. P r o d a n, în 1957 (14) pu
blică de la Roman pe Polygonum orientale care este cultivat. C. D o b r e s c u şi

cens,

colaboratorii (5) comunică alte două specii : A lopecurus myosuroides şi Heleochloa
(17) publică tot de
la Secueni pe Agropyron triticeum. I. D u m i t r i u-T ă t ă r a n u, în 1958, men

alopecurofdes, de la Seoueni. E. T u r e n s c h i şi colaboratorii

ţionează din parcul de la Roman cîteva specii exotice decorative printre care :
maxima, Fagus silvatica var. atropunica, Kerria ja

Accr saccharinum, Corylus

ponica, Phellodendron amu.rense, Sophora japonica.

ln

F l o r a R. S. R. sînt menţionate de aici nwnai şapte specii, printre care :

Asperula debilis, Cuscuta campestris şi Juncus acutiflorus. In 1968 D. M i t i t e l' u

şi colaboratorii inventariind plantele lemnoase ornamentale, arată că în oraşul
Roman sînt cultivate ca decorative 1 1 3 specii lemnoase, dintre care 78 specii
exotice, printre care mai rare sînt : Aristolochia durior, Berberis thumbergii,
Campsis

radicans,

Catalpa

lawsoniana, Ginkgo

bignonioides,

Chaenomeles

japonica,

Chamaecyparis

biloba, Hydrangea macrophylla, Koelreuteria panim.tlata, Ma

lu,, baccata, Picea glauca, Pinus

banksiana,

Quercus

borealfs,

Sorbus

aria, Wis

taria sinensis, Xanthoceras sorbifolia.

F L O R A
Pe o Tază de ,cca.
fost găsite

708

1 0 km

în împrejurimile municipiului Roman, au

specii de plante superioare (dintre care

116

specii au

fost citate în bibliografia menţionată, iar 592 �cii au fost identificaţe
de noi) ; prlintre acestea sînt sub.spontane : Asclepias syriaca, Phalaris

canariensis, Polygonum orientale ş.a. ; din totalul cormofitelor 10 specii

sint pteridofite.

Zona la care ne referim aparţine

est carpatice

a ,regiunii

eurosiberiene.

provincieii

central-europene -

Cele mai caracteristice

specii

pentru această provincie, se găS!E!sc mai ales în domeniul oarpino-făgete

lor de pe colinele mai înalte (ca de ex. pădurea de .pe dealul Gidinţi,
alt. = 385 m) ; dintre acestea menţionăm : Cardamine glanduligera,

Athyrium filix-femina, Lathyrus venetus, Melampyrum bihariense, Ce
phalanthera damassonium, Scutellaria altissima, Arum orientale, Salvia
glutinosa, Carex digitata, Sanicula europaea, Ranunculus auricomus,
Carex silvatica, Circaea lutetiana, Lilium martagon, Millium effusum,
Festuca gigantea.
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De la e,.st de pădurea Gîdinţi (Poenari, pe Dealul Bourului) C. D o
b r e s c u şi A t t. K o v a c s 1, mai citează din această categorie : Fagus

orientalis,
F. taurica,
Fraxinus
coriariifolia,
Lathyrus
aureus,
Primula acaulis, Carex pilosa ş.a. Aceste specii fac legătura cu circum
scripţia floristică a Podişului Central Moldovenesc, în oare se înoadrează
�i teritoriul Roman după Al. Borza (1931) şi T.r. Săvulescu (1 940).
Dintre speciile caracteristice acestei circumscripţii şi care fac tranziţia
spre provincia balcano-moesiacă de La est, menţionăm : Tilia tomentosa,

Qucrcus pedunculiflora, Staphylea pinnata, Carpesium cernuum, Melica
nutans, Viola adorata, Carex brevicolis, Galium schultesii, Lithospermum
purpureo-coeruleum.
Analiza spectrului fitogeografic arată că fondul floristic preponde
rent al acestei .regiuni din zona forestieră este alcătuit din specii nordice

(Cp + Eua + Eu + Ec = 720/o), datorită număruJui mare de relicte arcto

terţiare. Dintre speciile silvatice şi de luncă euresiatice şi eiuropenie
(cum este cazul teritoriului analizat) evidenţiem : Platanthera chloran
tha, Selinum carvifolia, Senecio nemorensis, Cypripedium calceolus,
Asperula debilis, Phleum hirsutum, Alopecurus myosuroides, Salix ci
nerea, Alisma lanceolatum, Juncus acutiflorus, Plantago cornuti, Tordy
lium maximum, Euphorbia peplus.

Vecinătatea cu provincia balcano-moesiacă este exprimată .prin pro
centul substanţial de specii estice (P + Mp + C = 1 0,80/o) şi sudice (M +
Bd
5,90/o) ; dintre aceste specii reliefăm : Sisymbrium strictissimum,
=

Heliotropium europaeum, Abutilon theophrasti, Ornithogalum flaves
cens, Phleum paniculatum, Plantago altissima, Agropyron triticeum,
Carex bueckii, Centaurea indurata, Phlomis pungens, ş.a. caire denotă
evident atit caracterul silvatic cit şi cel de luncă ..al florei. Dintre spe
ciile subendemice daco-balcanice sau daco-panonice menţionăm aici pe :
Dianthus trifasciculatus, Ononis pseudohircina, Melampyrum bihariense,
Cardamine glanduligera, Muscari tenuiflorum.
Speciile adventive (Adv = 30/o) sînt puţin numeroase şi în maJOn
tate bucuieni de curJnd introduse în terenurile agricole care provin din
defrişări relativ recente ; dintre acestea menţionăm : Helianthus deca
petalus, /va xanthiifolia, Lepidium virginicum, Xanthium riparium,
Amaranthus lividus.
Dintre speciile cosmopolite dar mai sporadice

merită

menţionate

Limosella aquatica.
Analiza spectrului biofarmelor relevă faptul că majoritatea specii
lor sînt perene (Ph + Ch + G + H
64,70/o). 7,70/o din totatlul florei sinlt
=

plante lemnoase caracteristice care atestă natura sHvatică

a

landşaftului

acestei regiuni. Faptul că numai 31,70/o din specii sînt terofite şi acestea
în mare parte buruieni . anuale se datoreşte defrişărilor masive din tim
puri istorice sau recente pentru preluarea terenului �n cultură. Intin-

I. C. D o b r e s c u şi A t t. K o v a c s, 1973. Contribuţii la fitocenologia pădu
rilor de „Fagion" din Podişul Central Moldovenesc, Rev. pădurilor, 1 1 .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

284

D. MITITELU, N. BARABAŞ, FELICIA NECHITA

derea vastă a reliefului de luncă deşi în mare parte .îndiguit
ex.plică prooenrtuil. de 3,60;0 plante helofite.

sau

drenat

ABREVIEHEA LOCALITAŢILOR
Başta = B
Cordun = C
Cotu Vameş = CV
Gidinţi = G
Ion Creangă = IC

Pildeşti = P
Homan = R
Secuieni = S
Simioneşti = Si
Trifeşti
T
=

CONSPECTUL FLOREI
Pteridophyta
Athyrium filix-femina (L.) Roth. : G ; Dryopteris filix-mas (L.) Schott. :
T (6), G ; Equisetum arvense L. : B, G, P, R, S, T ; Equisetum fluviatile
L. em Ehrh. : P ; Equisetum hiemale L. : B, G, IC ; E. palustre L. : B, G,
IC, R, T ; E. pratense Ehrh. : B ; E. ramosissimum Desf. : IC, P ; E. sil
vaticum L. : B, G ; E. telmateia Ehrh. : G.

A n g i os perm op h y ta
Abutilon theophrasti Medik. : G ; Acer campestre L. : G (3), B, IC ; A. ne
gundo L. : B (cult.) ; A. platanoi.des L. : G (3), IC ; A. pseudoplatanus
L. : B, G ; A. tataricum L. : G (3), B, IC ; Achillea collina B ecker : IC ;
A. millefolium L. : B, C, G, IC, R ; A. setacea W. et K. : B, G, IC, R,
Si ; Actaea spicata L. : G ; Adonis aestivalis L. : T ; Aegopodium poda
graria L. : G (3), B, IC ; Agrimonia eupatoria L. : B, G, IC, R ; Agropy
ron intermedium (Host.) PB. : Si (2), G, IC ; A. repens (L.) PB. : B, C,
CV, G, IC, S, T ; A. triticeum Gaertn : S (1 7) ; Agrostemma githago L. :
G, IC ; Agrostis stolonifera L. : B, G, IC, R, T ; Ajuga genevensis L. :
B, G, IC, R ; A. reptans L. : B, CV, G, IC ; Alisma lanceolatum Wither :
B, G, IC ; A. plantago-aquatica L. : B, G, IC, R, T ; Alliaria petiolata
(M. B.) Cavara et Grande : G (3), B. IC ; Allium rotundum L. : G ; A .
ursinum L . : G (3) ; Alnus glutinosa (L.) Gaertn : B , G, IC ; A. incana
(L.) Mnc h. : B, P ; Alopecurus aequalis Sobol. : B, G, IC, T ; A. myo
suroides Huds. : S (5) ; A. pratensis L. : CV, G ; Althaea officinalis L. :
B, G, IC ; Alyssum alyssoides (L.) L. : IC ; A. desertorum Staph. : P ;
Amaranthus albus L. : B ; A. blitoides S. Watson : R ; A. hybridus L. :
B, G, IC, R, S, T ; A. lividus L. : R : A. retroflexus L. : B, G, IC, R, S,
T ; Anagallis arvensis L. : B, G, IC ; Anchusa ochroleuca M. B. : R (6)
B, C, G, IC ; A. officinalis L. : G, IC ; Androsacae maxima L. : R (6) ;
Anemone ranunculoides L. : B, G, IC ; Angelica silvestris L. : B ; Anthe
mis austriaca Jacq. : B, C, G, R ; A. tinctoria L. : B, G, IC, R ; Anthe
ricum ramosum L. : G ; Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. : R (6), B, G,
IC ; A. cerefolium (L.) Hoffm. : IC, R ; Anthyllis vulneraria L. : R (7) ;
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Apera spica-venti (L.) P. B. : IC ; Arabidopsis thaliana L. : G ; Arabis
glabra (L.) Bernh. : B, IC ; A. hirsuta (L.) Scop. : G ; A. turrita L. : G (3),
R ; Arctium lappa L. : B, C, G, IC, R, T ; A. minus (Hill . ) Bemh. : R,
T ; A. nemorosum Lej. : B, IC ; A. tomentosum Mi:11. : C, G, IC, R, T ; Are
naria serpyllifolia L. : P, R ; Aristolochia clematitis L. : G (3), B, IC, R ;
Armoracia rusticana (Lam.) G. M. Sch. : C, G, IC, P, R ; Arrhenatherum
elatius (L.) Presl. : R ; Artemisia absinthium L. : C, G, IC ; A. annua
L. : B, C, G, IC, R, T ; A. scoparia W. et K. : IC ; A. vulgaris L. : B,
C, G, IC, R, T ; Arum maculatum L. : G (3), R (4), B, IC ; A. orientale
M. B. : T (8), B ; Asarum europaeum L. : G (3), B, IC ; Asclepias syriaca
L. : B, IC, (cult.) ; Asparagus tenuifolius Lam. : B, G, IC ; Asperugo
procumbens L. : B, R ; Asperula cynanchica L. : R (7), G ; A. debilis
Lab. : R (18) ; A. humifusa (M. B.) Bess. : R ; A. adorata L. : G (3), IC ;
A. rivalis Sibth. : B ; Astragalus cicer L. : G, IC ; A. glycyphyllus L. :
G ; A. onobrychis L. : B, G, IC, R ; Atriplex oblongifolia W. et K. : R,
S, T ; A. patula L. : B, IC, R, S ; A. tatarica L. : B, G, R, S, T ; Atropa
belladonna L. : G, IC ; Ballota nigra L. : B, C, G, IC, R, T ; Barbarea
vulgaris R. Br : B, G, IC, R, T ; Bellis perennis L. : B, CV, G, IC ;
Berula erecta (Huds.) Caville : B, G, IC, R, T ; Berteroa incana (L.) DC :
B, C, G, IC, R, S, T ; Betonica officinalis L. : B, G, IC ; Betula pendula
Roth. : R (18) ; Bidens cernua L. : B, G, IC, T ; B. tripartita L. : B, G,
IC, R, T ; Bilderdykia convolvus (L.) Dumort. : R, S, T ; B. dumetorum
(L.) Durnort. : G, IC ; Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. : B, G, IC,
R, T ; Botriochloa ischaemum (L.) Keng. : B, G ; Brachypodium silvati
cum (Huds.) P. B. : G (3), B, IC ; Brassica nigra (L.) Koch. : C, R, S, T ;
B. rapa L. ssp. campestris L. : R ; Briza media L. : B, G ; Brom'us arven
sis L. : G, IC, R, S, Si ; B. commutatus Schrad. : R ; B. inermis Leyss. : IC ;
B. mollis L. : G ; B. ramosus Huds. : B, G, IC ; B. squarrosus L. ; IC, R ; B.
sterilis L. : B, R, T ; B. tectorum L. : B, G, IC. R, T ; Bryonia alba L. : G ;
Bunias orientalis L. : C, G, R ; Bupleurum falcatum L. : B, G ; Butomu�
umbellatus L. : B, G, IC, R, T ; Calamagrostis epigeios (L.) Roth. : B,
G, IC, P ; C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler. : G (3), B, IC, P ; Cala
mintha acinos (L.) Clairv. : G, R ; C. clinopodium Spenn. : B, G, IC, R ;
Caltha palustris L. : B, G ; Calystegia sepium (L.) R. Br. : B, G, IC ;
Camelina sativa (L.) Cr. : IC ; Campanula bononiensis L. : B, R ; C.
glomerata L. : B, IC ; C. patula L. : B ; C. persicifolia L. : G, IC ; C.
rapunculoides L. : G (3), R (1 8), B, IC ; C. trachelium L. : B, G, IC ;
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. : B, G, IC, P, R, S, Si ; Cardamine
bulbifera (L.) Cr. : G, IC ; C. glanduligera O. Schwarz. : G ; C. flexuosa
With. : P ; C. impatiens L. : B, G, IC ; C. pratensis L. : B, G, R, T ; Car
daminopsis arenosa (L.) Hay. : P ; Cardaria draba (L.) Desv. : B, C, IC,
R, S, T ; Carduus acanthoides L. : B, C, G, IC, R, T ; C. crispus L. : B, G,
IC ; Carex acutiformis Ehrh. : B, G, IC, R,T ; C. brevicolis DC. : B, G ; C. bri
zoides Jusl. : B ; C. bueckii Wimm. : B,G,P ; C. digitata L. : G,IC ; C. distans
L. : B ; C. divulsa Good. : B,G,R ; C. hirta L. : B, CV,G,IC,R,T ; C. melanos
tachya Willd. : B, G, IC, R, T ; C. michelii Host : B ; C. pairaei F.
.
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Schultz : B, G, IC ; C. pendula Huds. : B, G ; C. praecox Schreb. : B,
G ; C. remota Grufb. : B ; C. riparia Curt. : B, G, IC, R, T ; C. silvatica
Huds. : G, IC ; C. spicata Huds. : G, IC ; C. tomentosa L. : B ; C. vulpina
L. : B, G, R, T ; Carlina vulgaris L. : G ; Carpesium cernuum L. : B, G,
IC ; Carpinus betulus L. : G (3), IC ; Carum carvi L. : G, R ; Caucalis
platycarpos L. : R ; Centaurea austriaca Willd. : IC ; C. diffusa Lam. :
R ; C. x devensis Wagn. : T (1) ; C. jacea L. : B ; C. micranthos Gmel. :
IC ; C. scabiosa L. : G ; C. stoebe L. : G, IC ; C. indurata Janka. : B, G ;
Centaurium erythraea Rafn. : B, G, IC ; C. pulchellum (Sw.) Druce. :
G, IC ; Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. : G, IC ; C. longifolia
(Huds.) Fritsch. : B, G, IC ; C. rubra (L.) L. C. Rich. : G, IC ; Cephalaria
pilosa (L.) Gren. et Godr. : B, G, IC ; Cerastium fontanum Bawng. : B,
G ; Cerasus avium L. : B, G ; Cerinthe minor L. : G. IC ; Chaenorrhinum
minus (L.) Wilk. et Lge . : R (18), IC ; Chaerophyllum aromaticum L. :
G (3), B ; C. bulbosum L. : G (3) ; C. temullum L. : G (3), B, IC ; Chai
turus marrubiastrum (L.) Rchb. : B, C, G, R, T ; Chelidonium majus L. :
G, R ; Chenopodium album L. : B, C, G, IC, R, S, T ; C. botrys L. : R,
IC ; C. glaucum L. : G, IC, R ; C. hybridum L. : IC, R, S, T ; C. polysper
permum L. : B, G, R, S, T ;Chondrilla juncea L. : G ; Chorispora te
nella (Pall). : R (7) ; Chrysanthemum corymbosum L. : G (3), IC ; C.
leucanthemum L. : IC, R ; Chrysosplenium alternifolium L. : G ; Cicho
rium intybus L. : B, G, IC, R, S ; Circaea lutetiana L. : B, G ; Cirsium
arvense (L.) Scop. : B, C, G, R, S, T ; C. canum (L.) Ali. : B, G, R, T ; C.
oleraceum (L.) Scop. : B ; C. vulgare (Savi.) Ten. : B, G, R,T, IC ; Clematis
recta L. : G (3), B ; C. vitalba L. : B, G, IC ; Conium maculatum L. : B, C, G,
IC, R, T ; Convallaria majalis L. : G (3), IC ; Convolvus arvensis L. :
B, C, G, IC, R, S, T ; Cornus mas L. : G (3), B, IC ; C. sanguinea L. :
G (3), B, G, IC, R ; Coronilla varia L. : B, G, R ; Coronopus squamatus
(Forsk.) Aschers. : B, C, IC, R, S, T ; Corydalis solida (L.) Sw. : B, G, IC ;
Corylus avellana L. : G (3), B ; Crataegus monogyna Jacq . : G (3), B, IC,
R ; Crepis biennis L. : G, IC ; C. foetida L. ssp. rhoeadifolia (M. B .)
Fiore et Pawl. : B, C, G, IC, R, S, T ; C. setosa Hall. : IC ; C. tectorum
L. : C, IC, R, S, T ; Cruciata glabra (L.) Ehrend. : G, IC ; C. levipes Opi z. : B,
IC, R ; Cucubalus baccifer L. : B, G, IC ; Cuscuta campestris Yunck :
pe Trifolium repens, R ( 18), G, IC ; C. europaea L. : pe Agrimonia eupa
toria : G, S ; Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. : B, G ; Cynodon dac
tylon (L.) Pers. : G, IC, R, S ; Cynoglossum officinale L. : B, C, G, IC, R ;
Cynosurus cristatus L. : G ; Cypripedium calceolus L. : G (13) ; Dac
tylis glomerata L. : G (3), B, IC, R, S ; D. polygama Horvat. : B, IC ;
Datura stramonium L. : IC, R ; Daucus carota L. : B, C, G, IC, S, T ;
Delphinium consolida L. : B, G ; Deschampsia caespitosa
(L.)
P. B. : B, CV, IC ; Descurainia sophia (L.) Webb. : C, R, S, T ; Dianthus
armeria L. : B, G ; D. cartusianorum L. : IC ; D. membranaceus Borb. :
Si (2), G, IC ; D. trifasciculatus Kit. : B, G ; Digitaria sanguinalis (L.)
Scop. : R ; Diplotaxis muralis (L.) DC. ; B, G, IC, P, R, S, T ; Dipsacus
laciniatus L. : B, G, IC, R ; D. silvester Huds. : IC ; Draba nemorosa
L. : B, P ; Echinochloa crus-galli (L.) P. B. : B, G, IC, R, S, T ; Echinops
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sphaerocephalus L. : B, G, IC ; Echium vulgare L. : B, C, G, IC, R ;
Eleocharis palustris (L.) R, Br. : B, G, IC, R, T ; Epilobium angustifolium
L. : B, G ; E. hirsutum L. : B, G, IC, R ; E. montanum L. : G, IC ;
E. palustre L. : B, G, R, T ; E. parviflorum (Schreb.) Wirth. : B, G ;
E. tetragonum L. : B ; Epipactis palustris (L.) Cr. : B ; Eragrostis poioides
P. B. : B, IC ; Erigeron acris L. : G, IC ; E. anuus (L.) Pers . :
B, G, IC ; E. canadensis L. : B, C, G, IC, R, S, T ; Erodium cicutarium
(L.) L'Herit. : G, P, R, S, T ; Erophila verna (L.) Chevall . : P ; Eryn
gium campestre L. : Si (3), G ; E. planum L. : B, G ; Erysimum diffusum
Ehrh. : IC ; E. odoratum Ehrh. : G {3), B, IC ; E. repandum Hojer. : C,
IC, R, S, T ; Euclidium syriacum (L.) R. Br. : C, G, IC, S, T ; Euonymus
europaea L. : G (3), B, IC ; E. verrucosa Scop. : G (3), B, IC ; Eupato
rium cannabinum L. : B, G, IC ; Euphorbia amygdaloides L. : G (3), B,
IC ; E. agraria M. B. : B ; E. cyparissias L. : G, IC ; E. esula L. : G ; E.
helioscopia L. : G, IC, R, S, T ; E. lucida W. et K. : B, G, IC ; E. nica
ensis Ali. : R ; E. paLustris L. : B, G, R, T ; E. platyphyllos L. : B, G ;
E. sequieriana Neck. : B, G, IC ; E. villosa W. et K. : B, G, R ; E. virgata
W. et K. : B, CV, IC ; E. peplus L. : R ; Fagopyrum dumetorum (L.)
Dumort. : G ; Fagus silvatica L. : G (3), IC ; Falcaria vulgaris (Wib.)
Aschers : G ; Festuca gigantea (L.) Vill. : B, G ; F. pratensis Huds. :
B, CV, G, IC ; F. rupicola Heuff. : G ; F. valesiaca Schleich . : G, IC ;
Filago arvensis L. : IC ; F. germanica L. : G, IC ; Filipendula vulgaris
Mnch. : B ; F. ulmaria (L.) Maxim. : B ; Fragaria vesca L. : B, G, IC ;
Frangula alnus Mill. : B, G, IC ; Fraxinus angustifolia Vahl. : B, IC ; F.
excelsior L. : IC ; Fumaria schleicheri Soyer-Will. : B ; Gagea lutea (L.)
Ker.-Gawl. : R ; G. minima (L.) Ker.-Gawl. : IC ; G. pratensis (Pers.)
Durn. : B ; Galanthus nivalis L. : G (3), B, IC ; Galega offici1wlis L. : B,
CV, IC ; Galeopsis ladanum L. : B, G ; G. speciosa Mm . : B : G. tetra
hit L. : G, R, S, T ; Galinsoga parviflora Cav. : B, G, R. S, T ; Galium
aparine L. : B, C, IC, R, T ; G. mollugo L. : B, G, IC ; G. rubioides L. :
G (3), B, CV, IC ; G. schultesii Vest. : G (3), B, IC : G. tricornutum
Dandy. : B ; G. verum L. : Si (2), B, G, IC ; Genista tinctoria L. : B, G ;
Geranium dissectum Juss11. : R ; G. palustre Torn. : T (6), B, G, IC, R ;
G. phaeum L. : B, G, IC ; G. pratense L. : B, R ; G. pussilum Burm. f.
B, C, G, IC, R, S, T ; G. robertianum L. : G (3), B, IC ; · G. sanguineum
L. : B ; Geum urbanum L. : G (3), B, IC ; Glecoma hederacea L. şi s.sp.
hirsuta (W. et K.) F. Hennan : G (3), B, CV, IC, P, R ; Glyceria, maxima
(Hartm.) Holb. : B, G, IC, R, T ; G. plicata Fries. : B, G ; Gnaphalium
uliginosum L. : B, IC ; Hedera. helix L. : B, G, IC ; Heleochloa alopecu
roides (Pi.ll . et Mitt.) Host. : S (5), G ; Helianthus decapetalus L. : G ;
Heliotropium europaeum L, : B ; Hepatica nobilis Mill. : G (3), IC ; He
racleum sphondillium L. : B, G, P, R ; Herniaria glabra L. : C, ·IC, P, R,
S, T ; Hibiscus trionum L. : G, R, S, T ; Hieracium bauhini Bess. : G ;
H. pilosella L. : G ; H. sabaudum L. : G ; H. sylvaticum (L.) Grufb. : G ;
Hippophae rhamnoides L. : B, P, R ; Holcus lanatus L. : B ; Holosteum
m

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

288

D. MITITELU, N. BARABAŞ, FELICIA NECHITA

umbellatum L. : B ;Hordelymus europaeus (L.) Jess. : G (3) ; Hordeum
murinum L. : B, G, IC, R, S ; Humulus lupulus L. : B, IC ; Hyosciamus
niger L. : B, C, G, IC, R,S , T ; Hypericum hirsutum Kern. ; B ; H. per
foratum L. : B, G, IC ; !nula britannica L. : B, IC ; I. helenium L. : B,
G ; I. salicina L. : B ; Iris pseudacorus L. : B, G, IC, R, T ; Isopyrum tha
lictroiiles L. : B, G, IC ; Iva xanthiifolia Nutt. : R, T ; Juncus acutiflorus
Ehrh. : R ( 1 8) ; J. articulatus L. : G, IC ; J. bufonius L. : B, G, IC ; J.
compressus Jacq. : B, CV, IC ; J. gerardi Lois. : B, G, IC ; J. inflexus
L. : B, G, IC, R, T ; J. tenuis Wi.Jld. : B, IC, R ; Kickxia spuria (L.) Du
mort. : R, T ; Knautia arvensis Cou1lt. : B, G ; Kochia scoparia (L.) Schrad. :
R ; Koeleria cristata (L.) Pers. em Borb. : IC ; Lactuca serriola Torn. :
B, R, T ; Lamium album L. : B ; L. amplexicaule L. : G, R ; L. galeob
dolon (L.) Nath. : G (3), B, IC ; L. maculatum L. : G (3), B, C, IC, R, T ;
L. purpureum L. : R ; Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. : B, G, IC ;
Lapsana communis L. : G (3), B, IC ; Laser trilobum (L.) Borkh. : G (3) ;
Lathraea squamaria L. : B, IC ; Lathyrus niger (L.) Bernh. : G (3), B ;
L. pratensis L. : B, CV, IC ; L. tuberosus L. : B, G, IC ; L. venetus
(Miill.) Wolf· : G (3) ; L. vernus (L.) Bernh. : G (3), B, IC ; Lavatera
thuringiaca L. : G, IC ; Lemna gibba L. : T ; L. minor L. : B, G, IC, T ;
L. trisulca L. : B, G, IC, T ; Leontodon autumnalis L. : G ; L. hispidus
L. : G, IC ; Leonurus cardiaca L. : B, C, G, IC, R, S, T ; Lepidium cam
pestre (L.) R. Br. : R, T ; L. ruderale L. : B, C, G, R, S, T ; L. virginicum
L. : R ; Ligustrum vulgare
L. : G (3), B, IC ;
Lilium martagon
L. : G ; Limosella aquatica L. : B, IC ; Linaria vulgaris Mill. : G, R, S ;
Linum austriacum L. : B, G, IC ; Listera ovata (L.) R. Br. : G ; Litho
spermum arvense L. : B ; L. officinale L. : B, G, IC ; L. purpureo-coe
ruleum L. : G (3) ; Lolium perenne L. : B, G, IC, R, T ; Lotus cornicu
latus L. : B, CV, G, IC ; Lychnis flos-cuculi L. : B ; Lycopus europaeus
L. : B, G, IC, R, T ; L. exaltatus L. f. : B, G, IC,R ; Lysimachia nummularia
L. : B, G, IC ; L. punctata L. : B, G ; L. vulgaris L. : B ; Lythrum salicaria
L. : B, G, IC, R, T ; L. virgatum L. : B, G, IC, R, T ; Majanthemum
bifolium (L.) F. Schm. : B, G ; Malus silvestris (L.) Mill . : B, G, IC, R,
T ; Malva neglecta Walb. : B, C, IC, S, T ; M. pussilla Sw. : B, C, IC,
S, T ; M. silvestris L. : C, IC, R ; Marrubium vulgare L. : B, C, G, R, IC ;
Matricaria matricarioides (Siss.) Porter. : G, R ; M. chamomilla L. : B,
R ; Medicago falcata L. : G, R ; M. lupulina L. : G, IC ; Melampyrum
arvenss L. : G ; M. bihariense Kern. : G, IC ; Melandrium noctiflorum
L. : IC ; Melica ciliata L. : IC ; M. nutans L. : G (3), IC ; M. uniflora Retz. :
G, IC ; Melilotus albus Desr. : B, G, IC, R ; M. officinalis (L.) Pall. : B, C, G,
IC, R ; Mentha aquatica L. : R (7), B, G, IC, R ; M. arvensis L. : B, G,
IC, R, T ; M. longifolia (L.) Northh. : IC ; M. pulegium L. : G ; Mercu
rialis perennis L. : G, IC ; Millium effusum L. : G ; Morus nigra L. :
B, (cult.) Moehringia trinervia (L.) Clai.rv. : G, IC, R ; Muscari tenui
florum Tauch. : R (8) ; Mycelis muralis (L.) Dum. : G (3), IC ; Myosotis
arvensis (L.) Hill. : G, IC ; M. silvatica (Ehrh.) Hoffm. : G, lC ; M. scorhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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pioides L. : B, G, IC, T ; M. sparsiflora Mikan. : B, G, IC ; Myosoton
aquaticum (L.) Mnch. : B, G, IC, T ; Myricaria germanica (L.) Desv. :
P ; Myriophyllum spicatum L. : G ; Neottia nidus-avis (L.) Ri.ch. : G,
IC ; Nepeta cataria L. : B, C, IC, R, T ; N. pannonica L. : G ; Nonea
pulla (L.) Lam. et DC. : G ; Oenanthe aquatica (L.) PoiT. : B, G, IC, R,
T ; O. fistulosa L. : B, G, R, T ; Oenothera biennis L. : B, G, IC, Ono
brychis viciifolia Scop. : B, Si (2) ; Ononis arvensis L. : B, G ; O. pseu
dohircina Schur. : B ; Onopordon acanthium L. : B, G, IC, R ; Orchis
purpurea Huds. : G, IC ; O. simia Lam. : ?R (6) ; Origanum vulgare L. :
B, G, IC, R ; Ornithogalum flavescens Laro. : G (3) ; O. umbellatum
L. : G ; Oxalis europaea Jord. : B ; Papaver dubium L. : G ; Paris quadri
folia L. : G ; Phalaris canariensis L. : T, (cult.) ; Phleum
hirsutum
Honckney : G ; P. paniculatum Huds. : IC ; P. phleoides (L.) Karst. : IC ;
Phlomis pungens Willd. : R (15) ; Phragmites australis (Cav.) TTin. :
B, G, IC, T ; Physalis alkekengi L. : G (3), B, IC ; Picris hieracioides
L. : G ; Plantago altissima L. : B, R ; P. comuti Gouan. : IC ; P. lanceo
lata L. : B, C, CV, G, IC, R ; P. media L. : B, C, G, IC, R ; P. major L. :
G, IC, R ; Platanthera bifolia (L.) L. Rich. : G, IC ; P. chlorantha (Cust).
Rchb. : G, IC ; Poa annua L. : B, G, IC, P, R, S, T ; P. bulbosa L. :
P ; P. compressa L. : IC ; P. nemoralis L. : B, G, IC ; P. palustris L. :
B, G, R, T ; P. pratensis L. : B, G, IC, R ; P. silvicola Guss. : B ; P.
trivialis L. : CV, G, IC ; Podospermum canum C. A. Mey. : R ; Poly
gonatum latifolium (Mill. ) Druce. : G (3), IC ; P. multiflorum (L.) Ali. :
B, G, IC ; P. odoratum (Mihl.) Druce. : G (3), B, IC ; Polygonum amphibium
L. : G ; P. aviculare L. : R (14), B, C, G, IC, R, S, T ; P. hydropiper L. :
B, G, IC, R, T ; P. lapathifolium L. : B, G, IC, R, S, T ; P. mite Schrank. :
B, G, IC, T ; P. orientale L. : R (14), (cult.) ; Populus alba L. : R (18),
B, G, IC, P ; P. x marilandfca Bose. : G, IC, P, R (cult.) ; P. nigra L. : B,
IC, R ; P. tremula L. : G ; Portulaca oleracea L. : B, R ; .Potamogeton
crispus L. : G ; Potentilla anserina L. : R (6), B, G, IC ; P. argentea L. :
G, IC, R ; P. recta L. : G, IC ; P. reptans L. : B, G, IC ; P. supina L. :
B, G, IC, R ; Primula veris L. em Huds. : B, G, IC ; Pru.nella laciniata
L. : IC ; P. vulgaris L. : B, G, IC, R ; Prunus spinosa L. : B, G, IC, R ;
Pulicaria dysentcrica (L.) Gaertn. : G, IC ; P. vulgaris Gaertn. : G ;
Pulmonaria mollis Vulfen et Hernein. : B ; P. officinalis L. : G (3), B,
IC ; Pycreus flavescens (L.) Rchb. : B, IC ; Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
B, G, IC ; Quercus pedunculiflora Koch. : B, G ; Q. petraea (Matt.) Libb. :
G (3), IC ; Q. robur L. : G (3), B, IC ; Ranunculus acris L. : R (8),
CV, G, IC ; R. arvensis L. : G, IC ; R. auricomus L. : G (3), B, IC ; R.
ficaria L. : B, G ; R. nemorosus DC. : ? H (16) ; R. polyanthemos L. :
B, G ; R. repens L. : B, CV, G, IC, R, T ; R. sardous Cr. : B, G, IC, R ;
R. sceleratus L. : B, G, IC, R, T ; Raphanus raphanistrum L. : G, R :
Rapistrum perenne (L. ) Ali. : G, R, S ; Reseda lutea L. : G, IC, R ;
Rhinanthus minor L. : G ; Rorippa amphibia (L.) Bess. : B, G, IC, R, T ;
R. austriaca (Cr.) Bess . : B, G, IC, T ; R. islandica Borb. : G, IC, T ;
R. silvestris (L.) Bess. : B, G, CV, IC, R, T ; Rosa canina L. : B, G, IC, R ;
Rubus caesius L. : B, G, IC, R ; Rumex acetosella L. : G ; R. confertus
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

290

D. MITITELU, N. BARABAŞ, FELICIA NECHITA

Willd. : IC ; R. conglomeratus Murr. : B, G, IC, T ; R. maritimus L. : G,
IC, T ; R. o btusifolius L. : B, C, G, IC, R, T ; R. palustris Sm. : B, G,
IC, R, T ; R. patientia L. : G, IC, R ; R. sanguineus L. : B, G, IC, R ;
Sagina procumbens L. : G, IC ; Salir alba L. : B, G, IC, P ; S. cinerea
L. : B ; S. fragilis L. : B, IC ; S. purpurea L. : B, G, IC, P ; S. triandra
L. : B, G, IC ; S. x undulata Eh<rh. : P ; S. viminalis L. : G ; Salsola
ruthenica Iljn. : G, R ; Salvia austriaca Jacq. : R ; S. glutinosa L. : B,
G, IC ; S. nem.orosa L. : Si (2), B, G, IC, R ; S. pratensis L. : G ; S.
verticiUata L. : R (15), Si (2), B, G, IC ; Sambucus ebulus L. : B, C, G, IC,
R ; S. nigra L. : B, G, R, IC ; Sanguisorba minor Scop . : G ; Sanicula
europaea L. : G, IC ; Saponaria officinalis L. : B, G, IC, R ; Scabiosa
ochroleuca L. : Si (2), G ; Schoenoplectus lacustris (L.) Palia. : B, G,
IC, R ; S. tabernaemontani (Gmel) Palia. : G ; Scilla bifolia L. : B, G,
IC ; Scirpus sylvaticus L. : B, CV, G, IC ; Scleranthus annuus L. : IC ;
Sclerochloa dura (L.) P. B. : B, C, G, IC, S, T ; Scrophularia nodosa
L. : G (3), B, IC ; Scutellaria altissima L. : G (3), IC ; S. galericulata
L. : B, G, IC, R, T ; Sedum acre L. : IC ; Selinum carvifolia L. : B ;
Senecio doria Nothh. : G ; S. erucifolius L. : B, CV, G, IC ; S. ;acobea
L. : Si (2), G ; S. nemorensis L. : B ; S. vemalis L. : G, R, S, T ; S. vulgaris
\.. : G, R ; Serratula radiata (W. et K) M. B. : B ; Seseli annuum L. :
B, G ; Setaria glauca (L.) P. B. : B, G, R, S, T ; S. verticillata (L.) P. B. :
S, T ; S. viridis (L.) P. B. : B, G, R, S, T ; Silene alba (Mill.) E. H. L.
Krause. : G (3) ; S. nutans L. : B, R ; S. vulgaris (Mnch.) Garcke : R ;
Sinapis arvensis L. : B, IC, R, S, T ; Sisymbrium loeselii Jusl. : B, C,
G, IC, R, S, T ; S. officinale (L.) Scop. : C, IC, R, S, T ; S. strictissimum
L. : G (3) ; Sium latifolium L. : B, G, IC, R, T ; S. sisaroideum DC. : B, G,
IC, R, T ; Solanum dulcamara L. : B, G, IC ; S. nigrum L. : G, R, S, T ;
Sonchus arvensis L. : B, C, G, IC, R, S, T ; S. asper (L.) Hill. : B, G,
R ; Sorbus torminalis (L.) Cr. : G, IC ; Sparganium erectum L. ssp. ne
glectum (Beeby) Sch. et Thell. : B, G ; Spergularia rubra (L.) Presl. :
B, G, IC ; Stachys annua L. : G, R ; S. germanica L. : G ; S. palustris
L. : B, G, IC, R, T ; S. recta L. : R ; S. sylvatica L. : G (3), B, IC :
Staphylea pinnata L. : G (3), IC ; Stellaria graminea L. : G ; S. holostea
L. :G (3), IC ; S.. media (L.) Cyr. : B, G, R, S, T ; S. nemorum L. : B ;
Symphytum officinale L. : B, G, IC, R, T ; Tamarix ramosissima Ldb. :
B, IC ; Tanacetum vulgare L. : C, G, R, T ; Taraxacum officinale Weber. :
B, C, CV, G, IC, S, Si, T ; Teucrium chamaedrys L. : B, G, R ;Thalictrum
lucidum L. : B ; T. minus L. : R (6), B ; Thlaspi arvense L. : B, C, G,
R, S, T ; T. perfoliatum L. : P, R ; Thymus glabrescens Wdrlld. : R (18) ;
T. pannonicus All. : G, IC, R ; T. pulegioides L. : R (18) ; Tilia cordata
L. : G, IC ; T„ platyphyllos Scop. : G, IC ; T. tomentosa Mnch. : G (3),
B, IC ; Tordylium maximum L. : IC ; Torilis ;aponica (Houtt.) DC. : B,
G, IC ; Tragopogon dubius Scop. : R ; T. orientalis L. : G, IC ; T. pratensis,
L. : R (6), G ; Trifolium alpestre L. : G ; T. arvense L. : R (4), G, IC ;
T. fragiferum L. : B, IC ; T. hybridum L. : B, G ;T. medium L. : G (3) ;
T. pannonicum Jiacq. : B, G, R ; T. pratense L. : G, R ; T. repens L. : B,
G, R ; Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.-Bip. : C, G, IC, R, S, T ;
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Tussilago farfara L. : B, C, G, IC, R, T ; Typha angustifolia L. : B, G,
IC, R ; T. latifolia L. : B, G, IC, R ; Typhoides arundinacea (L.) Mnch. :
B, G, IC, R ; T. latifolia L. : B, G, IC, R ; Ulmus laevis Pall. :
IC ; U. minor Mlil. : G (3), B, IC, R ; U. procera Salisb. : B ;
Urtica dioica L. : G (3), B , C, IC, R , S , T ; U . urens L. : IC ;
Valeriana officinalis L. : B, G, Valerianella dentata Polich. : IC ;
Verbascum blattaria L. : IC ; V. densiflorum Bertol. : B, G, IC, R ;
l'. lychnitis L. : G ; V. phlomoides L. : B, G ; Verbena officinalis
L. : C, G, IC, R, T ; Veronica agrestis L. : B ; V. anagalis-aquatica L. : B,
G, IC, R, T ; V. arvensis L. : IC ; V. austriaca L. ssp. jacquini (BaumgJ)
J. Maly. : R (6), G ; V. beccabunga L. : B, G, IC ; V. chamaedrys L. :
B, G ; V. longifolia L. : B ; V. officinalis L. : G, IC ; V. opaca Fries. i
IC ; V. persica Po1r. : C. IC, R, S, T ; V. polita Fries. : R ; V. prostrata
L. : R ; V. scutellata L. : B, G, IC, R, T ; V. serpyllifolia L. : B, G, P ;
V. spicata L. : B, G ; V. teucrium L. : G ; Viburnum lantana L. : G (3),
IC, B ; V. opulus L. : B, G, IC ; Vicia cracca L. : B, CV, G, IC ; V. du
metorum L. : G (3), IC ; V. grandiflora Scop. : G ; V. hirsuta (L.) S. F.
Gray. : G ; V. narbonensis L. : ? R (6) ; V. pannonica Cr. : G ; V. sativa
L. ssp. nigra (L.) Ehrh. : R (4), G, IC ; V. sepium L. : B, G, IC, R ; V.
villosa Rot h. : G, IC ; Viola alba Bess . : B ; V. arvensis Murr. : B, R ;
V. elatior fues. : B ; V. hirta L. : B, G, R ; V. odorata L. : G, IC ; V.
reichenbachiana Jord. : B, G, IC ; V. suavis M. B. : B, G ; Viscum album
L. : B, G, IC ; Xanthium italicum Moretti. : G, IC, R ; X. riparium
Itzigs. : G ; X. spinosum L. : B, C, G, IC, R ; X. strumarium L. : G, B,
C, IC, R ; Xeranthemum annuum L. : G ;

VEGETATIA
Teritoriul din jurul oraşului Roman aparţine zonei forestiere şi
etajului de interferenţă stejar-gorun, influenţat evident de vegetaţia in
trazonală de luncă.
Vegetaţia zonală. Pe colinele mai înalte, din est (păd. Gîdinţi) pre
domină şleaul de deal cu srejar pedunculat (Querco irobori-Caa1pinetum) ;
pe cel mai înalt relief (alt. 385 m) se mtîlneşte şi făgeto-cărpineroul
(Carpino-Fagetum). Pe terasele Si.retului se gă�sc sporadic, stejărete
cu stejiar brumăir'iu (Q.uercetum pedunculifloirae) care f.ac tranziţia spre
vegetaţia de silvostepă. Tuiărişwile de pe coastele incomplet defrişate
sint constituite din porumbar şi păducel (PI'Wlo spinosae-Crataegetum).
Pajiştile zonale sint slab reprezentate deoarece aceste terenuri au fost
preluat� în cultl.llră .
Vegetaţia intrazonală, de luncă, este bine reprezentată, şi foart.e
variată ; zăvoaiele din lunca Siretului sînt constituite din săfoiişuri
(Salicetum albae-fragilis), răchitişuri (Sailicetum purpureae) şi, mai
rar, din plopişuri pure (Populetrum al.bae). Sporadic se întîlnesc anini
şuri (Cariei brizoidi-A•lnetum). Foarte rar se întilneşte sălciişul de mlaş
tină (Salicetum cinereae). Tufişurile de luncă sint constituite sau din
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cătină roşie (Tamaricetum ramosissimae) sau din cătină . albă (Hippo
phaetum rhamnoidis).
Vegetaţia palustră şi acvatică este relativ restrînsă, deoarece lun
ci.le şi teTasele inferioare sint amenajate ca terenuri de cultură ; cele mai
fTecvente sdnt mlaştinile cu păpuriş (Typhetwn angustifoliae-latifoliae),
rogozi.şUJrile (Carliceturn acutiformis-uipariae) şi destul de sporadic petece
de trestiişuri (Scil1J)o-Phragmitetwn). Bălţile cu luciu de apă sînt r are
şi aici cresc lintiţa (Lernnetum minoris) sau troscotul de apă (Poly
gonetum natanrtis).
Dintre buruienăriile higrofile, mai frecvente, se întilnesc rele cu
dentiţă (Bidentetum triparti>ti) sau cu comuţi (Xanthietu:m. italici) ; pe
prundurile umede şi nisipoase am întîlnit, sporadic, asociaţia cu lînărică
şi canarul bălţii (Gnaiphalio-Limoselletum), care n-a mai f'os.rt menţionată
din ţara noastră. Dintre pajiştile intrazonale higro-mezofile , am identi
ficat doar pajişti tunede cu iariba cimpului (Agrostetum stoloniferae)
sau cu zizanie şi pătlagină (Lolio-P1antagineturn).
Buruienăriile ruderale sint foarte frecvente şi variate dM ocupă
suprafeţe mici, deoairece majoritatea terenurilor sint cultivate . Dintre
oele mai recent constituite menţionăm doar J.vetwn xanthiifoliae, foarte
frecventă în oraşul Roman şi Artemisio-Helianthetum deoaipetali. ln sate,
de-a lungul drumurilor sînt frecvente bordwile de nalbă (Ma.lv.etwn
pusillae}, troscot (Sclerochloo-Polygonetum) şi lobodă ,porcească (Atri
pleceturn tat.aricae).
Buruienăriile segetale sint clar constituite mai ales �n culturile de
prăşitoare unde predomină ştirul şi loboda (Amaranto-Chenopodietum)
sau costreiul şi mohorul (Echinochloo-Setarietum).
CLASIFICAREA ŞI RASPlNDIREA ASOCIAŢIILOR VEGETALE
In împrejurimile municipiului Roman, pe o
identificat unnătoarele 45 asociaiţii vegetale :

rază

de circa 1 0 km,

Carpino-Fagetea J akucs 60
Fagetalia silvaticae Pawl . 2 8
Carpinion betuli Oberd. 53

1 . Carpino Fagetum Pau'Că 41
Răsp. : pd. Pogan-Gîdinţi (tab. 1).
2. Querco robori-Carpinetum (So6 et P6cs 57) Borza 37
Răsp. : Gîdinţi, Ion Creangă (tab. 1).

Alno-Ulmion Tx. et Br.-Bl. 4:l
3. Cariei brizoidi-Alnetum (Horva.t 38) Oberd. 53
( Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 50).
Răs p . : Başta, la Aniniş (tab. 2).
=
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Alnetea ;glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43
Salicetalia auritae Doing 62
Salicion cinereae Milll. et Gors 58
4.

Salicetum cinereae (So6 34) Allorge 22
Răsp. : Başta (tab. 2).

Quercetea pubescenti-petraeae (Oberd.) Jakucs
Quercetalia petraeae-pubescentis J akucs 62
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 3 1
5.

60

Quercetum pedunculiflorae Borza 37
: Başta, pd. Flămînda (tab. 3)

Răsp.

Prunetalia Tx. 52
Prunion spinosae So6
6. Pruno spinosae-Crataegetum

40

So6 31

Răsp. : Gidinţi (tab. 3).

Berberidion Br.-Bl.
7.

50

Hippophaetum rhamnoidis Borza 3 1
Roman, în lunca Moldovei (tab. 3).

Răsp. :

Salicetea purpureae Moor 58
Salicetalia purpureae Moor 5 8
Salicion albae Tx. 5!'\
8. Salicetum albac-fragilis Issler 26
Răsp . : Başta şi Ion Creangă (tab. 4).
9. Salicetum purpureae Wendlbg. -Zel . 52

Răsp. : Gidinţi şi Ion Creangă pe lunoa Siretului (tab. 4).
Populetum albae Borza 37
Răsp. : Başta pd. Flămînda (tab. 4) .
.1 1 . cult. Populetum marilandicae D. Mititelu 70
Răsp. : Gidinţi, Ion Creangă, Roman (cultivat) (tab. 4).
1 O.

12.

Tamaricion Simon et
Tamaricetum ramosissimae Borza 3 1

Dihoru 62

Răsp. : Ion Creangă pe lunca Siretului (tab. 4).

Chamaenerietea Tx. et Prsg. 50
Chamaenerietalia (Vlieger 37) Tx. 50
Atropion belladonnae Br.-Bl. 30
13.

Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 30) Tx. 37
Răsip. : în tăietură de şleau la Ion Creangă.
Compoziţie floristică. Sp. rec. : Atropa belladonna (4), Arctiurr. ne
morOSi'UITl ( + ), Hypericurn hirsuturn ( + ) ; Atropion : Bromus ramo
sus ( + ) , Cirsium vulgare ( + ), Eupatoriurn cannabinum ( + ) , Torilis
japonica ( + ) ; Chamaenerietalia + Chamaenerietea : Calamagrostis
epigeios ( + ) , Carex pairaei ( + ) , Carex spicata ( + ) , Centaurium
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erythraea ( + ), Dipsacus si:lvester ( + ), Erigeron canadensis ( + ),
Epilobiu.m montanu.ro ( + ), F.ragaria vesca ( + ), Galoopsis tetrahit
( + ), Epilobium angustifoliu.m ( + ), Sambucus nigra ( + ), Myosotis
arvensis ( + ) .

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 37
Molinietalia W. Koch 26
Agrostion stoloniferae So6 33
14. Agrostetum stoloniferae (So6) Arvat 39

Răsp. : �ta. Cotu Vameş, Ion Creangă, pe terenuri inundabile.
Compoziţia floristică. Sp. rec. : Agrostis stolonifera (V'), Taraxacum
officinale (V) ; Agrostion : Agropyron repens (V), Alopecurus pra
tensis (IV), Carex hirta (III), Deschampsia c.aespitosa (III), Euphor
bia virgata (II), Festuca pratensis (IV), Galega officinalis (IV), Ga
lium rubioides (II), J.uncus compress;us (IV), Lathyrus pratensis (li),
Lythrum virgatum (II), Poa pratensis (V), Poa trivialis (IV), Rorippa
silvestris (V), Scirpus silvaticus (II), Senecio erucifolius (V), Tri
folium fragiferum (II) ; Molinietalia + Molinio-Arrhenatheretea ; A
jugia reptans (III), Ononis pseudohircin.a (I), Plantago lanceolata (V),
Ranunculus iacris (III), Galium verum (II), Holcus lanaws (I), Lotus
corniculatus (V), Serratula tinctoria (I), Symphytum officinale (li),
Trifolium hybridrurn (II), Va'leriana officinalis (I), Vicia cracca (II) ;
Aliae : Bellis .perennis, Ranwiculus repens, Lysimachia nwnmularia,
Potentil1a reptans, Rumex sanguineus, Glecoma hederac:ea.

Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 50
Plantaginetalia Tx. 50
Lolio-Plantaginion Siss. 69
15. Lolio-Plantaginetum Beger 30

Răsp. : Gidinţi şi Roman, pe terenuri umede.
Compoziţia floristică : Sp. rec. : Lolium perenne (V4), Plantago ma
jor (V), Matricaria matrioarioides (V) ; Lolio-Plantaginion : Cynodon
dactylon (IV), Juncus tenuis (II), Polygonum aviculare (IV) ; Plan
taginetalia + Plantaginetea ; Cichorîum intybus (V), Dipsacus laci
niatus (IV), Leontodon autumnale (V), Poo annua (V), Pulicaria dy
senterica (II), Ranunculu:s repenJs (III), Rwnex conglomeratus (IV),
Sagina procumbens (IV), Trifoliurn repens (V), Verbena officinalis
(II).

Bidentetca tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 50
Bidentetalia Br.-Bl. et Tx. 43
Bidention Nordh. 40
16. Bidentetum tripartiti Llbbert 32
Răsp. : Gidinţi, Trifeşti (tab. 5).
17. Bidentetum cernui S1avnic 5 1
Răsp. : Gîdinţi, Ion Creangă, Trifeşti (tab. 5).
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Chenopodium rubri Tx. 60
18. Xanthietum italici Timar 50
Răsp. : Gîdinţi, Ion Creangă, Roman (tab. 5).

lsoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 43
Nanocyperetalia Klika 35
Nanocyperion W. Koch 26
1 9. Gnaphalio-Limoselletum (Oberd. 57) Passarge 65
Răsp. : Ion Creangă, pe lunca Siretul ui (tab. 6).
Verbenion Slavnic 5 1
20. Pulicario-Menthetum pulegii Slavni� 5 1
Răsp. : Gid inţi (tab. 6).

Phragmitetea Tx. et Prsg. 4 2
Phragmitetalia W . Koch 26
Phragmition W. Koch 26
21. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26
Răsp. : Başta, Gîdinţi, Ion Creangă (tab. 7).
22. Typhetum angustifoliae-latifoliae Schmale 39
Răsp. : Başta, Gidinţi, Ion Creangă, Roman (tab. 7).
23. Glycerietum ma.ximae (Nowinski 28) Hueck 31
Răsp. : Başta, Gîdinţi, Ion Creangă, Roman, Tlifeşti (tab. 7).
Bolboschoenion So6 27
24 . Bolboschoenetum maritimi So6 27
Răsp. : Gidinţi (tab. 7).
25. Heleocharetum palustris Şennikov 19
Răsp. : Başta, Gîdinţi, Ion Creangă (tab. 7).
Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 53
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Siss. 42
26. Glycerio-Sparganietum neglecti W. Koch 26
RăSip. : Başta, Gîdin ţi (tab. 7).
Magnocaricetalia Pignatti 53
Caricion gracilis Neuhausl 5 9
27. Caricetum acutiformis-ripariae So6 27
Răsp. : Başta, Gîdinţi, Roman, Trifeşti (tab. 7).

Lemnetea W. Koch et Tx. 54
Lemnetalia W. Koch et Tx. 54
Lemnion W. Koch et Tx. 54
28. Lemnetum minoris (O.berd. 57) Rilbel 1 2
Răsp. : Başta, Gîdinţi, Ion Creangă, Trifeşti (tab. 8).
29. Lemnetum gibbae (W. Koch 26) Myawaki et Tx. 60
Răsp. : Trifeşti (tab. 8).
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Potametea Tx. et Prsg. 50
Potametalia W. Koch 26
Nymphaeion Oberd. 56
30. Polygonetum natantis So6 27
Răsp. : Gîdinţi (tab. 8).

31.
32.
33.
34.

Chenopodietea Br.-Bl. 51
Artemisietalia Lohm. 50
Arction lappae Tx. 37
Arctio-Ballotetum nigrae (Felf. 42) Morariu 4 3
Răsp. : Cordun, Roman, Trifeşti (tab. 9).
Sambucetum ebuli Kaiser 26
Răsp. : Gidinţi, Ion Creangă (tab. 9).
Conietum maculati I . Pop 68
Răsp . : Cordun (tab. 9).
Sisymbrio-Artemisietum absinthii I . Pop 68
Răsp. : Cordun (tab. 9).

35. Ivetum xanthiifoliae Fijalkowski 67
Răsp. : Roman, Trifeşti (tab. 9).
36. Artemisio-Helianthetum decapetali D. Mititelu 72
Răsp . : Gîdinţi (tab. 9).

Onopordetalia Br. -Bl . et Tx. 43
Onopordion acanthi Br.-Bl. 26
37. Onopordetum acanthi Br.-Bl. 26
Răsp. : Gidinţi, Ion Creangă, Roman (tab. 9).
38. Carduetum acanthoidis Moreriu 43
Răsp. : Başta, Cordun, Gîdinţi (tab. 9).
39. Berteroetum incanae Siss. 50 em P.assarge 64
Răsp. : Roman (tab. 9).

40.
41.
42.

43.

44.

Sisymbrietalia J. Tx. 61
Sisymbrion Tx., Lohm. et Prsg. 50
Atriplecetum tataricae Prodan 39
Răsp. : Roman, Secuieni (tab. 9).
Malvetum pusillae Morariu 43
Răsp. : Ion Creangă, Cordun, Secueni, Trifeşti (tab. 9).
Hordeetum murini Libbert 32
Răsp. : Roman, Trifeşti (tab. 9).
Polygono-Coronopion Siss. 69
Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) So6 40
Răsp. : Cordun, Ion C reangă, Secueni, Tdfeşti (tab. 9).
Chenopodietalia albi Tx. et Lohm. 50
Panico-Setarion Siss. 46
Amaranto-Chenopodietum albi (Morariu 43) So6 53
Răsp. : Trifeşti pe pirloagă gunoită şi în cultură de porumb (tab. 1 0).
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

FLORA ŞI VEGETAŢIA lMPREJURIMILOR ROMANULUI

297

45. Echinochloo-Setarietum Felfoldy 42
Răsp. : Roman (în cultură de mac, cartofi şi fasole), Secueni (în
culturi de cartofi, sfeclă şi fasole), Trifeşti (în cultlm'ă de porumb)
(tab. 10).

FLORE ET VtGtTATION DES ENVLRONS DE ROMAN
(DtFART. NEAMŢ)
Le territoire de la ville de Roman et de ses environs est sit.ue dans ln zone
forestiere et sur la vallee du Siret.
On y a identifie ici 708 espece; des plan.tes vasculaires et 45 ass oci ati ons
vegetales (Tab. 1-10) dont l'association Gnaphalio (uliginori)-Umo1eUetum Passarge
65 est mentionnee pour la premiere fois en Rouman ie.
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Tabel 1
Plduri de stejar şi carpen cu fag (Carpinion)

Asociaţia
Compoziţia
floristică
KA+D
Nr. asociaţiei
Acer pseudoplatanus
Actaea spicata
Aaanim europaeum
Cardamine glanduligera
Cephalanthera damassonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera ru bra
CJ1pripedium calceolus
Hedera heli:r
Hordelymu.s europaeu.s
Lat]IMLS venetus
MercuriaUs perennb
MiUum effusum
Neottia nidus avfs
Paria quadrifoHa
Fagus silvatioa

C a r p i n ion
Carpinus betulus
Quercus robur
Acer campestre

1

2

III
III
V

III

V

IV
li

1I

l

V
IV
V
V

IV
IV

IV
vz
V2

I
I

Campanula trachelium
Carex digitata

Dact]llis polJlgama
Galium schultesii
Hepatica nobilis

II
II

Lathraea squamaria
Melamp yrum bihariense

Ranunculus auricomus

Scilla bi/olia

I
II
v2
v2

V
V
V
IV
V
V

Ul

II
II
III
II

V
V

Stellaria holostea
Tilia cordata

III

V
IV
IV
V
V

I

Myosotis sparsiflor.a
Prunus spinosa

III

Vicia dumetorum
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2

Nr. asociaţiei
Fagetalia
Acer platanoides
Allium ursinum
Asperula adorata
Carex silvatico
Corydalis solida
Dryopteris fili:c-mas
Cardamine bulbifera
Epilobium montanum
Euphorbia amygdaloides
Galanthus nivalis
Geranium phoeum
Isopyrum thalictroides
Lamium galeobdolon
Latyrus vernu.,

V
II
I
IV

Lilium martagon
Listero ovata
Myosotis silvatica
Salvia glutinosa

II
IV

Tllia platyphyllos
Viscum album

III
V

IV

V

V

IV
II

I

I

CV

V
V
V
IV
V

III
I
V

IV

l
l

V

V

V
V

C a r p i n o-F a g e t e a
Anemone ranunculoide11
Arum maculatum
Braohypodium silvaticum
Campanula persicifolio
Campanula rapunculoides
Carex pairaei
Chelidonium maju.s
Chrysanthemum coTJ117t bosum
Clematis vitalba
Convallarla majalis
Crataegus monogyna
Cruciata glabra
Euonymus europaeus
Fraxinus excelsior
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glecoma hirsuta
Lapsana communis
Malus silvestris
Melica nutans
Melica uniflora
Moehringia trinervia

V
III

IV
IV
r

III
II
III
V
V
V
V

V
V
V

III
II
V
V
V

V
V
V

II
III

II

V
V
I

V
III
II
V
V

Mycelis muralis

V

Platanthera bifolia

II

Poa nemoralis
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Populus tremula

II
II

V

m:

IV
III
V
IU
IV
V

I
IV
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Nr. asociaţiei

V
V
IV

Pulmonoria officinalb
Quercua petraea
Scrophularia nodosa
Staph71lea plnnata
Viola adorata
Viola relchen.bachl4na
al i ae
A.cer tataricum
Agrimon.fa eupatorfa
Aaparagus ten.uifoHus
Bylderdfckia dumetorum
Comua meu
Cornw ian.guinea
Carpealum cernuum
Euphorbfa platyphylloa
Euon.ymu.s verrucoaa
Scutellarlo altuaima
Stach11a allvatka
P1/1'IU pvraater
Urtlca cUofco
Vfbumum Ion.tanc
Lfguatrum vulgare
Origanwn. vulgare
TUfa tom.en.toaa
Sorbua tormfn.alu

V
V
V
I

I
lV

II
11

111
l
II

I
III
I

T
II

IV

Aninişuri şi sllelişurl de mlaştini
(Alno-Ulmion + Sallcion clnereae)

Compoziţia
florist.ici

IIl

IV

JI
II
III
III
II
1

li

li
III
III

IV
II
V
V

Tabel 2

Asoci a ţi it

KA+D

nr.

asociaţiei

A I n o-U 1 mi o n
Aln.w glutin.oaa
Aln.ua in.can.a
Aegopodlum podagraria
Alliaria petiolata
Carda.mine fmpatlena
Care:r brizoldes
Care:r pendula
Care:r remata
Cephalaria pilosa
Chaerophyllum aromaticum

3
V'
II
V
III

V
V
V
V

JII

IV
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Nr. asociaţiei
Chaerophyllum temulum
Circ.a.ea lutetiana
Corylua avellana
Equiaetum hiemale
Equisetum silvaticum
Festuca gigantea
Frangula alnus
Galium aparine
Glecoma hederacea
Humulus lupulus
Ligustrum vulgare
PhysaUs alkekengt
Ranunoulua ficaria
Rubus caesius
Sam bucus nigra
Stachys ailvatica
SteUaria nemorum.
Ulmua minor
Ulmw procera
Urtica diofca
Vibumum opulua
Viola elatior

F a g e t a 1 i a + C a r p i n o-F a g e t c a
Brachypodtum sUvattcum
Campanula rapunculoidea
Clematia vftalba
Euonymus europaea
Geranium robertianum
Lapsana communis
Poa nemoralii
Pulmonaria offidnalta
Scrophularfa nodosa
Salvia glutfnosa
Polygonatum multifloru111

3

IV
V
V
II
II

V
V
III

V
V
IV
IV
V
V
V
V
V
V
II
V

V
Ul

III
lil
Ill

V

IV
IV
V

V
V
V
V

Sal ici o n ci n e r e a e + A l n e t e a
Sali:r cinerea
Lysimachia vulgari&
Solanum dti.lcamara
Symphytum officinale

aI iae
Angelioa' silvestris
Arctium nemorosum
CarP.:r rfparia
Carduus cri.spus
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Caltha palustris
Cirsium oleraceum
Calystegfa sepium
Deschampsia caespttosa

301

I
III
I
T

I
I
IV
1
l
1
l
I
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4

3

Nr. asociaţiei
Equiaetum pahutri1
Epipactia palwtris
Eupatorium cannabfnum
FUipendula ulmaria
Galeopsf.s apedoaa
Geranium palustre
Lfgustrum vulgare
Stachys palustris
Valeriana officfnaHs

V

I

I

II
III

1

I

li
t
J

IT
I

Tabel 3

Pldurl de stejar brumlrlu şi tufişuri (Quercetea)

A.sociaţia
Compoziţia
floristică

KA+D

Nr. asociaţiei

§ ::

... ::i

Ql&� t§ ��
„

5

��I
�y
g*
' l!l

ll. c:

-�
.,,
....

I

p. „

6

�
<'CI
.t::
i:i.

o

�§]

:i:: .,,,
.

1

Q u e r c i o n p u b e s c e n t i-p e t r a e a e
Quercus peduncuUflora
Acer tataricum
Arabia glabra
Care:r brevicoUi.s
Cruciata levipes
Echinopa sphaerocephalua
Lathyrus niger
Poo silvicola
Primula veris
Pulmonaria mollfs
Ranunculus polyanthemos
ThaUctrum minus
Violei suavis

Q u oe r c e t a l i a p e t r a e a e-p u b e s c e n t i s

Bupleurum falcatum
Care:r mfchem
Campanula bononfen.N
Centaurea indurata
Dfanthus tTifasciculatU8
Silene nutans
Viola hirta

V'
V

V

III
V
V
II
V
V
V
II
IV
III

I

I
V

II

T
tT
·-·

I

II
V

V

Pru netalia
Calamintha clinopodium
Coronilla varia
Crataegus monogyna

I
!V

III

II

yt
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5

Nr. asociaţiei
Origanum vulgare
Rosa canina
Vlburnum lantana

6

7

V

II

IV
V

IV

V

n

V3

I

I

Pru n i o n sp i n o s ae

Prunua aplnoaa

B e rb eri d i o n

Hippophae rhamnofdes
Arabia turrita

Q u e rc e tea

p u b e s c e n t i-p e t r a e a e

A�r ·campestre
Agrfmonfa eupatoria
Arum orientale
Asparagus tenuiJolhu
Care:r divulsa
Clematis recta
Camus mas
Camus sanguinea
C'ucubalus bacei/er
Cynanchum vtnceto:rlcum
Dianthus armerfa
Erysimum odorotum
Euonymus verrucosa
Euonymus europaea
Geranium sanguineum
Pyrus pyraster
Polygonatum odoratum
Quercus robur
Tilia tomentosa
Vibumum lantana
Vicia sepium

aIiae

Cerasus avlum
Malus silvestri.,
Ulmus minor
Sambucus nigra
Chaerophyllum temulum
Unica dioica
Chaiturus marrubiastrum
Leonurua cardiaca
Geum urbanum
Cephalaria pilosa
Glecoma hederacea
Carduus crispus
Arctium nemorosum
Lamium galeobdolon
Alliaria petiolata
Physalis alkekengi
Carpesium cemuum

11
V

IV

IV

V
V
IV

II

1

V

IIl
III
IV
II
II

III
V

IV
III
III

II

I

III

III
V

V
IV
IV
V
III

II
IV

1

I
11
v1
v1

V'

I
1

I

TIJ
II

m

J

II
H

III

IJ
J
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Nr. asociaţiei

6

5

n
I
l

Erfgeron. an.n.uw
Stachys rilvatica
Galcop&i.B ladan.um
Bromu& ramolUI
Brachypodfum &ylvatfcum
Selfnum ca.rvffolfa
Campanula trachelfum.
Teucrium. chamaedry1
An.themu tin.ctorfa
Thym.us pannon.icus

II
II
I
Il
n
1

IlI

II

7

V
I

III

Tabel 4

Zlvoaie şi tufişuri de lunci (Salieetea purpareae)

Compoziţia

f.loristici

KA+D
Nr. asociaţiei
Sal i c i o n

8
nlbae

Salb: alba
Salb: fragilii
Salb: purpurea
Popului alba
Populu& nfgra
Populw X marilandica
Myosoton. aquatic:um

Tamaricion
Tam.orb: ramosiasima
Calamagro&tfs epi.geio.s

II
vs

l i\

11

12

II
111
lll
V3

V

III

I

m

S a l i ce t a l i a + S a l i c e t e a
Althaea officinali1
Anthriscus silvestrfs
Aristolochia clematitfs
Cardam.ine impatiens
Carduus crispus
Clem.atis vitalba
Cucubalus baccifer
Equisetum hiemale
Euphorbia lucida
Frangula alnus

9

II
I
IV
III
l
I

II
I
II

Jt

II

V

II

V

III

I

II
II

II
II
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Nr.

asociaţiei

HumulUI lupulus
Lithospermum officinale
Lysimachia nummularia
Oenothera biennil
Ph111alis alkekengi

Rubw caesfur
Ru.me:r sanguineus
Ru.me:r obturi/0Hu1
SalU: triandra
Saponaria officinalis
Symphytum o//icinale
Solanum dulcamara
Urtfca dioioo

8

9

II

T

I \'
I

V
lV

111

V
llI

11

.,

I
l

I
I

II
IV

l
\'
I
lV
IV

V

all ae
Alnu.s glutinosa
Agropyron repen.s
Agro1tf.s stolonifera
Acer campestre
BelU.s per-enni.s
Bfden.s tripartita
Care:r hlrta
Campanula trachelium
Calystegia sepium
Cichorium intybu.s
Cir.sium vulgare
Centaurium erythraea
Crataegus monogyna
Cornus .sQJ\gufnea
Daucus carota
Erigeron annuu.s
Erigeron canadensts
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Fra:rinus angu·stifalia
G lecoma hederacea
Geranium phaeum
Hippophae rhamnoide.s
Lolium perenne
Mentha arvensis
Plantago media
Prunella vulgaris
Potenti!la anserina
Potentilla reptans
Poa nemoralis
Ranunculus repens
Rosa canina
Rume:r conglomeratus
Sambucus ebulus
Rorippa silvestris
Scutellaria galericulata
Ulmus minor
Viburnum opulus
Viscum album
Tussilago farfara

I
I

Vl

I
m
H

IV
II

II

11
IJ

li

IT
..

1T
TT

m
I

I
li

II
II

IJ

ii:

li

III

IV

lV

!V
IV

I\'
li

IJ

IV

11

u

V
III

T
nI

III
II
III
III
II
IV
Ul
II1
n

IV

1

II
I

II

IJ

lV

II
I

II

III

IV
IJ

JJ

TI

IV

IV

II
I
III
IJ

II

m
li

II

Il
TII
II
IU

IV
IV

IV

TV

III

12

II

lil

TT

III

li

I
IV

I
II
II

II

I

11

IV
II

I

I

IO
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Tabel S

Baruienirii hinofile (Bldentetea)
&ociaţia

compoziţia
floristică
KA+D

----

Nr. asociaţiei

l$5

ij !1
...

'O

lXi !i
.16

El

:s
-

.$ ,_
i:: :s

� scu
IIl u

·-

17

�

Gi

;§ ·a
·

i:: C\l 'iiÎ
>c: =:

•18

B i dention
Bidem tripartita
Bi.dens cernu.a
Alopecurui aequalil
Polygonum lopathf/olfum
Ronunculw iceleratui
Rume;r maritimui
Rume:r polustri1

Chen opod ion
Xonthium italicum
Chenopodhim glaucum

VLS

I
V5

V
V

II

V

II

V

I

rubri

vs

I

B i denteta l ia + B i d e n tetea
Barbarea vulgaris
EChinochloa cr.us-ga.lli
Polygonum hydropiper
Polygonum mite
Rorippa austriaca
Rorippa islandica
Rume:i: conglomeratus
Myo&oton oquaticum

li

V

IV

II

III
II

Il

IV
V
,

.

aIiae
Chenapodium album
Lythrum solicaria
Lythrum virgatum
Potentilla supina
Polygonum aviculare
Ranunculus repens
Stachys polustris
Tripleurospermum inodorum

III
II

IJ

JJ

II

II

lll
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Tabel 6

Buruienişuri scunde, higrofile (lsoeto-Nanojuncetea)

El

;:l

I

Asociaţia

c!J
� .c: :::

o ...
III

r;
:::
.C: III
·-

Compoziţia
floristică

..... "t -

�
co El

- tlO

p.

KA+D

:::: ij �
&:: � 5.

8J

20

19

Nr. asociaţiei
N a n o c y p e ri o n

V2

Gnaphalium uliginomm
Limosella aquatfca
Pycreus fl.avescens

V
IV

Verb e n i o n

Vi
v2

Pulicaria vulgaris
Mentha pulegium
Verbena officinalis
I s o e t o-N a n o j u n c e t e a
Centaurium pulchellum
Juncus bufonius
Potentilla supina
Sagina procumbens
Spergularia rubra

V

III

V
V

V

IV

V
IV

aliae

III

l

Chenopodium glaucum
Herniaria glabra
Chaenorrhinum minus
Chenopodium botrys
Pulicaria dysenter:ica
Juncus articulatu.&
Rorippa silvestris
V4?Tonica anagallis-aquatica

T
I
Tl

1

I

II

l

I

!I
I

Tabel 7

Vegetaţia palustrl (Phragmitetea)

Aso ci aţia

§

�:;:;

co

Cil

�
-

KA+D

Nr. asociaţiei
Phragm i tion
Phragmites australis
Schoenoplectus lacu.stris
Typha angustifolia

CI

8

·
�

�

tlO

...

c

8.
...

� =§
.c: ....

21

»itt
E-22

vs
V

I
IV1

·a
ta
Compoziţia
floristică

I
III
co

.c:

ii.I

�

El

III

::: "'

c. .-

s
§.
....

III

·

;:::

:§·;:::
co

El

§

III

c

III

o
.c:

u

"'

o

�

:9

23

24

a

Q

i:i::i

-�
...
-

�

CI.

�
III

-�

�

§
�
.c:

�o

�

6

...

u

o

III

25
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co

·;:::

�

26

I
III

-�o

;a:::

�
El

i -�
� -�
27
l
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Nr. asociaţiei
Typha lattfoUa
Glyceria maxima
Butomu& umbellatu&
Sium 1uaroideum

21
I
IV
V

22
V�

V
III

23

24

25

vj
V
III

26

27

II

Bolboschoenion
V\

Bolbo&choenus maritimu&
Eleochari.t palustrts
Juncu& gerardi
Schoenoplectu& tabernaemontani

TV
lV

G I y c e r i o� p a r e a n i o n

Glyceria plicata
Sparganium erectum

III
V '•
li

Care:r bueckfi
Barbarea vulgaris
Eptlobium parviflorum

v2
LV

I

Ranunculus &celeratuii
T11phoide1 arundinacea

li

Veronica anagalli&-aguatfca
Veronica beccabunga
Carfcfon gracili• +
Magnocaricetalia
Carez acutfformf&
Care:r rlparia

I

v:•

II

Berula erecta

li

II

1
Il
rv
V
l
T1
V

V
V4

l

Care:r melano&tachya
Care:r wlpfna

V
V

Cardamfne praten.ri8
Cfr&ium canum

I

t

III
li
J
u
11

Epflobfum paluatre
Euphorbia palu1tri1
Oenanthe fistulosa
Scutellaria galericulata
Veronica &cute.llata

Phragml tetea

.4.Hama lan.ceolatum
Ali&ma plantago-aquatica
Equuetum palustre
Galium paluitrc
Iru pieudacorus
Lycopui europa.eua

li
r
V
III

III
IV

Lycopu& e:raltatu.t

V
lll
V
V

Mentha aquatfca

V

l

Ul
III
IV

IJ

!V

I

11

V

I\'

V

IV

IV

V

I II

II

III

Mentha arvensu
M1101otis &corpioides

I
V

IV

V
V

V

Ly&imachia punctata
Lythrum &aHcarla

Tl

V

V

IV

V

I

IV

T

II
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Nr. asociaţiei

21

22

23

Oenanthe aquatica
Poa palustris
Rorippa amphibia
Rumex palustri.ţ
Scirpus silvaticus
Sium latifoltum
Stachys palustris
Symphytum officinale

V

V

V

II

II
IV
V

V

24

IV
II

I

II
II

I

I
I

KA+D

Nr. asociaţiei
Lemn i on + Lemnetalia
Lemna mtnor
Lemna trisulca
Lemna gtbba

§

..... "'
111 i:: „

e8

!i e
28

V'
IV1

Nymphaeion

�

111 111
i:: ca

�i

29

l

Tabel I

e

::3
III

§ :a

llll i::
>. III
- -

O 111
ll. i::

30

I
vs
V'

Potametea

ll

Potamogeton crlsp1u
Phragmi tetea

1

T

Polygonum amphfbfum

Phragmites australis
Oenanthe aquatfca

V

li

I

Vegptaţia plutitoare şi sabmersl (Lemnetea + Potametea)

Compoziţia
floristică

ITI

V
t

1

Asociaţia

27

I

III

11

J

26

I

aliae
Agro.stis stolonifera
Alopecurus aequalis
Ridens tripartita
Carex hirta
Juncu1 infle:rus
Epilobium hirsutum
Lythrum virgatum
Mentha pulegium
Polygonum hydropiper
Rorippa sllve.strî.s

25

309
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Tabel 9

Vegetaţia ruderalii (Chenopodietea)

A sociaţia

'5

,.Q

§

.21
o

41

....

�

c;
.....

Compoziţia

floristică

l:QI

KA+D

Nr.

41

....

.� llJ

l�
31

asociaţiei

g

,.Q

l

32

111

....

]El
El

::s

GI

....

·a

o
u

33

s

41
ca
....
o
....

41

....

:�
E
�

:a
. ...

s:.

-i:o

:a

·i:: ·...

,.Q

�:s

{I) ca

.... ,.Q
"'

"'

34

Arction + Artemi sietalia

Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Ballota nigra
Artemisia annua
Artemisia absinthium
Artemisia vulgarf:I
Bunias orientali::
Chafturus marrubiastrum
Conium maculatum
Galium aparine
Helianthus decapetalus
Iva :ranthiifolia
Lamium maculatum
Leonurus cardiaca
Malva stlvestrfs
N epeta cataria
Rume:r obtusl.folius

III

-

-

-

-

-

-

V'

-

-

V
III

V
-

-

11

IV

V5

-

·-

II

I

-

-

V'
111

n

-

-

IV
IV

u

-

I

V'

-

V
IV

IIJ
I
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

I

n

111

I
I

li

I

J

J

I

-

-

IT

i::
ca

....

-

1

I

II
Il

�

El
::s

ţ

......

35

I

I

I
IV

�

m

J
I

-·

vs
I
-

El
3

41

.c:

:§o

�

�
�

....

a
�

....

a

'âl

....

:r:

o :::
'iil
' .s

E! &
� 111
�

„

< "O

36

III

:a

41

....

'E
o

Oe
o
i::

o

37

.c:
ca

�

"O
u

:a

38

41
ca
i::

ca
(J

.5
El

::s

....

e

�
„
GI

l:Q

39

111
ca

El
::s

....

�

o.

:5

<

40

-

GI

ca

-

§

'

Oc

El

::s

GI

....

>

c;

;:;
41

·c

·a
::s

s
El
::s

....

t

]
:r:

42

bO
>.

'O
p,,
I

8 "'
:a ·c

��
t8

3J ·�
43

ţj

rs

::j

t;1
-�
�

�
tJ:l

�

II

lV

GI
i::
o

....

·c

II

·-

::s

5

....

o
...

El

41

....

w

-

· -

-

-

II

vs

l
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I
-

......

En

>

z

�

�

>

;:31

Nr. asociaţiei

va

li

Sambucus ebulus
Tanacetum vulgare
Tussi.lago farfara

I

1

O n o p o rd i o n + O n o p o r d e t a l i a
Anchusa ochroleuc.a
Anthemis austriaca
BeTteroa incana
Bromus squarrosus
Carduus acanthoides
Centaurea diffusa
Cir&ium t•ulgare
Crepis foetida
Cynoglossum officinale
Echium vulgare
MaJTUbium vulgare
Melilotus albus
Melilotus o!ficînalîs
Onopordon acanthium
Reseda Iutea
Rumex patientia
Verbascum densiflorum
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium

33

32

-

· -

34

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IJ

-

-

-

-

·-

J

II

-

-

I

··-

li

-

-

-

..._

·-

-

-

-

--

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

-

--

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· ·-

-

-

-

=-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

.

-

-

-

-

--

--

,_

-

-

·-

-

-

-

-

-

-

-

38

40

39

41

42

43

I

-

-

I

37

I

-

-

-

-

36

35

-

-

-

-

-

�

'"Zj

IJ

TU

-

m
-

-

V
V
IV
V
V

l

v•
-

IV
II.
I
III
II

. .

-

....

vs
-

-

I

I

-

IV

11

IV
II
V4
V

Ul

IV
II
IV
IV

V

-

-

-

-

-

-

-

-

II

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·-

-

·-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

. -

-

-

-

1

II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

IV

-

-

I

-

I
II

-

I

-

-

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

·-

-

-

-

·

-

-

-

-

-

-

-

-

·-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

I
vs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

II

- -

-

-

-

IV

..._

-

-

-

-

-

-

-

-

-

......

-

-

-

-

-

_,.

-

V

-

-·

·-

-

-

-

-

-

II
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�
�>

�
>

.....

a::

...

-

S i s y m b r i o n + S is y m b r i e t a l i a
Atriple:r patula
Atriplex tatarica
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Cardarîa draba
Crepîs tectorum
Descurainia sophia
Erysimum repandum
Hyosciamus niger
Lactuca ser.riola
Lepfdium campestre
Lepfdfum ruderale

�
>
<n
.....

III

-

b

III

11

-

-

11
J

-

-

-

-

V
li
I
I

1

1
I

-

-

-

-

-

I

E
�
c:::

s

:;l:l

:zj
o

a::

>
z
c:

�
.....

I

I W
....

....

Nr. asociaţiei
Lepidium virginicum
Linaria vulgaris
Malva neglecta
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium offioinale
Rapistrum perenne

31

P o 1 y g o n o-C o r o n o p i o n

Ccn-onopus squamatus
Eudidium syriacum
Her-niaria qlabra
Pon annua
Polygonum aviculare
Sclerochloa dura

32

33

34

37

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

-

-

I

III
-

II

-

11

-

-

-

-

tV
-

lIJ

-

ali ae
Achillea mlllefolium
Agropyron repens
Daucus carota
Lolium perenne
Planta90 lanceolata
Rubus caesius

36

-

Chenopodietea
Brnssfca nlgra
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Con volvulus arvensis
Diplotaxis murau�
Erlgeron canadensis
Geranium pusillum
Sr,nchus arvensis
Urtica dioica
V erbena officinalis
Tripleurospermum inodorum

35

-

-

-

-

-

-

li

-

111

II

-

-

-

-

Ir

-

-

I
n

-

11

-

-

-

I

-

-

li

Tl

I

I

-

-

-

-

-

-

-

-

J

-

li

-

-

-

-

-

-

-

·-·

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- �

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

··-

m
-

·-

li

-

1

-

-

..•

II

··

-

II.
-

I

IIl
-

Ul
-

· -

IV

-

-

-

-

li

-

-

-

-

-

-

-

-

IlI
-

-

V

J

-

-

-

ll
-

-

-

-

·-

-

-

·-

39

-

-

-

-

-

II

-

IV

-

-

-

.

-

-

··-

-

-

-

II

I

-

-

111
n
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·-

11

-

·-

·-

--

-

-

-

-

IV

V
I

-

-

-

ll

·-

--

-

-

I

-

-

-

40

-

1V

-

--

LU

-

-

·-

41

I

42

·-

-

TI

-

-

I

-

-

-

-

· -

-

[

-

-

1

-

·-·

··-

Il

-

· -

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

43

I
I

-

IV
I
1
IV
v•
V
-

-

-

· -

- ·

·--

·-

--

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n

-

·-

,�
!='
i(
�
�
t'l
t"'
c:::
......

......

-

;z:
tll

�

>
tll

�
'oJ

�
o
>

z

�

a
�
>
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Baraienlril secetale (Panleo-Setarlon)
...
...

Asociaţia
Compoziţia
floristică
K A+D

P a n i c o-S c t a r i o n
Amaranthus retrofle:rus
Ama ranthus hybridus
Chenopodium album
Echinochloa crus-galli
Setaria glauca
Setaria vindis
Polygonum lapathifolium
Chenopodietalia

Tripleurospermum inodorum
Chenopodietea

:;

I

....

o ai
.c ·
.... "O
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Thlaspi arvense
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CARACTERIZAREA VEGETATIEI LITORALULUI ROMANESC
AL MARII NEGRE
A. POPESCU, V. SANDA

Flora şi vegetaţia Dobrogei în general şi cea a litoralului nostru,
în special, bogăţia elementelor descoperite aici şi specificitatea fitoce
nozelor,
atras numeroşi botanişti. Dintre studiile cele mai importante
asupra acestui teritoriu menţionăm pe cele intreprinse de : E. I. N y a
r a d y privind flora
nisipă·riilor dintre Capul Midia şi Cos
tineşti (1959), I. Ş e r b ă n e s c u (1 970), asupra vegetaţiei litoralului
dintre Năvodari şi Eforie şi I. P o p ( 1 969), care cercetearză împrejuri
mile localităţii Vama Veche. Contribuţiile cele mai pregnante privind
vegetaţia litoralului nostru sint aduse de I. M o ·r a r i u (1957, 1 959)
care semnalează numeroase
noi pentru acest teritoriu şi des
crie pentru prima dată unii cenotaxoni. Din această ultimă categorie
se rem arcă în d eosebi ali anţa Elymion gigantei (= sabulosus) Morariu
1 957 ce caracterize ază vegetaţia dunelor litorale d e la noi.
Vegetaţia rezervaţiei dunelor marine de la Agigea. este studiată în
amănunt de C. B u r d u j a şi C l. H o r e a n u (1 968-1970), P. P a s
cal (1 962), iar mai recent de N. B o ş c a i u (1 975), oare creează un nou
cenotaxon pentru ştiinţă - alianţa Scabiosion ucranicae Boşcaiu 1975.
Contribuţii la studiul vegetaţiei dintre Mamaia şi C apul Midia sint
aduse de V. P o p e s c u (1 969), A. P o p e s c u şi V. S a n d
(1972-1975).

a

şi vegetaţia

asociaţii

a

CONSPECTUL ASOCIAŢIILOR

Potametea Tx. et Prsg . 42
Potametalia W. Koch 26
1.

Eu-Potamion Oberd. 56, 57
Batrachietum trichophylli So6 (27) 7 1

Phragmitetea Tx. e t Prsg. 42
Phragmitetalia W. Koch 26
2.

Phragrni1Jion communis W. Koch 26
Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26 medioeuropaeum Tx. 4 1
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- typhosum laxmannii Ubrizsy 6 1
- typhetosum So6 57
- phragmitetosum So6 57
Boloboschoenion maritimi S o6 (45 n . n.) 4 7
3. Bolboschoenetum maritimi So6 2 7
4. Schoenoplectetum tabernaemontani Pass . 64

5.
6.
7.
8.
9.

Cakiletea maritimae Tx. et Prsg. 50
Cakiletalia maritimae Tx. ap. Oberd. 49
Cakilion maritimae Morariu 67
Convolvuletum lineatus Morariu (59 n. n.) 67 var. psamohalofitica
Burduja et Horea.nu 70
Crambetum maritimae (I. Şerbănescu 70) n. n ovum (= As. de Cram
be maritima I. Şerbănescu 70).
As. Scabiosa ucranica-Marrubium peregrinum (Borza 31 n. n.) Mo
rariu 67, Burduja et Horeanu 70
As. Convolvulus persicus (Borza 1 931 n . n.) Burduja 68
Cakiletum frisicum (Ha�ueute 27) Tx. 50
Euphorbietalia peplis Tx. 50

Euphorbion peplis Tx. 50
10. Salsola ruthenica-Xanthium strumarium Oberd. et Tx. 50
1 1 . Scolymetum hispanici I. Pop 69
Atriplicion littoralis (Nordhagen 40 p. p.) Tx. 50
12. Tournefortietum sibiricae Popescu et Sanda 75

Molinio-Juncetea Br.-Bl. 49, 5 1 .
Caricetalia davallianae Br.-Bl. 49
Carlcion davallianae Klika 34
13. Schoenetum nigricantis (All. 22) W. Koch 26

Holoschoenetalia Br.-Bl. 30
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. 30
14. Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. 30

Molinietalia W. Koch 26
Agrostion stoloniferae So6 (33) 71
15. Agrostetum soloniferae (Ujvarosi 41) Burduja et al. 56

Juncetea maritimi Br.-Bl. 31
Juncetalia maritimi Br.-Bl. 31
Annerion maritimae Br.-Bl. et De L. 36
16. Artemisietum maritimae Br.-Bl. et De L. 36
17. Caricetum extense Br.-Bl. et De L. 36
Juncion maritimi Br.-Bl. 31
1 8. Juncetum acuti Popescu et Sanda 76
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19. Juncetum acuti-maritimi Popescu et Sanda 72
20. Juncetum maritimi (Rilbel 30) Pign. 53

Puccinellio-Salicomietea Ţopa 39
Salicomietalia Br.-Bl. (28) 33

21.
22.
23.
24.

Thero-Salicornion Br.-Bl. (30) 33, Pign . 53
Salicornietum europaeae Wendelbg. 4 3
Suaedetum maritimae So6 27
Aeluropo-Salicornietum Krausch 65
Suaedeto-Kochietum hirsutae (Br.-Bl. 28) Ţopa 39

Puccinellietalia So6 40

Puceinellion limosae (Klika 37) Wendelbg. 4 3 , 50
Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae (Raipaics 2 7) Wendelbg. 43
Plantaginetum maritimae Rapaics 27 deltaicum Sanda et Popescu 73
Plantaginetum coronopi Tx. 3 7
Aeluropetum littoralis {Bilik 56) Krausch 65
Agrostetum ponticae Popescu et Sanda 73
Bassietum sedoidis (Ubrizsy 49) So6 64
Puccinellietum limosae Rapaics 27
Aeiuropo-Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 75
Hordeetum maritimi I. Şerb ăn� 65
Juncion gerardi Wendelbg. 43, 50
34. Cariei (distantis) - Festucetum arundinaceae comb. nova (Syn : Fes
tucetum arundinaceae (Tx. 37) Nordhag. 40 maritimum Popescu et

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Sanda 75)

35. Juncetum gerardi Wenzl. 34
36. Caricetum distantis Rapaics 27
Cypero-Spergularion Slavnic 48
37. Acorelletum pannonici So6 39

Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. 43
Elymetalia arenariae Br.-Bl. et Tx. 4 3

Elyrnion gigantei ( sabulosus) Morariu 57
'
38. Elymetum gigantei Morariu 57
39. Polypogonetum monspeliensis Morariu 57 ; Borza et Boşcaiu 65
Agropyro-Minuartion Tx. 4 5 ap. Br.-Bl. et Tx. 52
40. Agropyretum juncei (Br.-Bl. et De L. 36) Tx. 37
=

Festucetea vaginatae So6 68
Festucetalia vaginatae So6 57
Festucion vaginatae So6 40
41. Festucetum vaginatae arenicolum (Simon 60) comb. nova
Scabiosion ucranicae Boşcai:u 75
42. Ephedro-Caricetum colchicae (Proda.n 39 n.n. ; Morariu 59) Sanda
et Popescu 73 (= As. de Ephedra dystachya şi Carex ligerica (Prodan
39, Morariu 59).
43. Xeranthemo annuo-Scabiosetum ucranicae Boşoaiu 75

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

320

A. POPESCU, V. SANDA

44. Scabioso ucranicae-Caricetum colchicae (Krausch 65) n. novum (=
Scabioso ucranicae-Caricetum ligericae
(Simon 60) Krausch 65) ;
Caricetum colchiCae Simon 60).
45. Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios ass. nova
46. Secali silvestri-Alyssetum borzeani (Borza 31 n.n.) Morari.u 59 var.
cynanchum acutum Burduja et Horeanu 70
facies cu Astragalus virgatus Burduja 68
47. Secaletum silvestre Ş erbănescu 70
Bromion tectorum So6 40
48. Brometum tectorum So6 (25) 39 cynodontetosum So6 39
49. Aperetum maritimae n. n:ovum (Syn : Aperetum spica-venti So6 53
subas. pnnticum Popescu et Sanda 72)

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43
Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 43
Festuco-Stipion Krausch 59
Stipetum capillatae Hueck 3 1
Festucion rupicolae So6 64
Dauco (guttati)-Chrysopogonetum grylli n. novum (= Fit. de Chry
sopogon gryllus D. Ivan 67 ; As. de Chrysopogon gryllu� I. Ş erbă
nescu 70)
Andropogonetum ischaemi Krist. 37
Cynodontetum dactyloni Rapaics 27
Cynodonti-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 75
Poetum bulbosae (Pirodan 39, Răv. et a:l. 56) Dihoru 70
Agropyretum pectiniformae Prodan 39 emend. Dihoru 70
facies ou Chrysanthemum millefolium ( = As. de CMysanthemum
millefolium Ş erbănescu 70)
Artemisietum austriacae (Săvul. 27 p.p.) Prodan 39
Artemisio-Kochion So6 59
Agropyro (pectinato)-Kochietum prostratae Z6lyami 58
Artemisietea Lohm. Prsg., et Tx. 50
Artemisietalia Lohm. et Tx. 47

A.rction lappae Tx. 37 emend. Siss. 46
59. Artemisietum annuae Morariu 42 emend. Dihoru 70
60. Sambucetum ebuli Kaiser 26, Felfoldy 42
Onopordion acanthii Br.-Bl. 2 6
6 1 . Melilotetum albi Tx . 4 2
62. Xanthio spinosae-Amaranthetum Morariu 43
63. Carduetum acanthoidis Morariu 39
64. Onopordetum taurici (Borza 3 1 n.n.) Morariu 57

Secalietea Br.- Bl. 31, emend. 51
Eragrostetalia J. Tx. 6 1 emend. So6 68
Tribulo-Eragrostion .pooidis So6 et Timair 57
65. Tribulo-Tragetum So6 et Timar 54
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Aperetalia R. et J. Tx. 60
Aphanion J. et R. Tx. 60
66. Kicxietum elatine (Borza et Boşcaiu 65 sub As. Lin.aria elatine) Bur
duja et al. 7 1
67. Matricarietum chamomillae Tx. 37 em. Pass. 5 7

Secalietalia Br.-Bl. 31 emend. J. e t R. Tx. 6 0
Caucalidion platycaripos Tx. 50 corr. So6 71
68. As. Adonis flammea-Valerianella eriocarpa Morariu 59

Chenopodietea Br.-Bl. 51 emend. Lohm., J. et Tx. 61
Sisymbrietalia J. Tx. 61

Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. et Prsg. 50
69. Malvetum pusillae Morariu 43
70. Atriplicetum tataricae (Prodan 23) Borza 26 cyJZ.Odontetosum (Mo
rariu 43) comb. nova (Syn : Atriplex tatarica-Cynodon dactylon ass.
MoraTiu 43)
7 1 . Marrubium vulgare-Atriplex rosea Slavnic 5 1
72. Hordeetum murini Libbert 3 2 em. Pass. 64
Convolvulo (arvensis)-Agropyrlon repentis GOn; 66
73. Agropyretum repentis Felfoldy 42

Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 50
Plantaginetalia majoris Tx. (47) 50
Scolymion Morariu 67
74. Ecballietum elaterii Morariu 59
75. As. Lolium perew.ne-Scolymus hispanicus Morariu 59
Polygonion avicularis Br.-Bl. 31
76. As. Schlerochloa dura-Coronopus procumbens (Br.-Bl. 31) 36
77. Schlerochloo-Polygonetum aviculari.Y (Gams 27) So6 40
78. Poetum annuae Gams 27

Quercetea pubescenti-petraeae (Oberd. 48 n.n.) Jakucs 60
Prunetalia Tx. 52
Prunion spinosae So6 (30 n.n.) 40 s. str. .
79. ,Pruno spinosae-Crataegetum (So6 27) Hueck 31
var. geogr. dobrogensis Burdtlja et Horeanu 69
var. arenosum Bm-duja et Horeanu 69
CARACTERIZAREA VEGETAŢIEI

1 . Vegetaţia acvatică şi palustră.
Este cantonată de regulă în lungul Canalului pescărEsc, de la Nă
vodari, a lacurilor litorale : Tatlageac, Siutghiol, Corbu, Taşallil, ,precum
şi în japşe şi microdepresiuni, unde apa se menţine la suprafaţa solului
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o perioadă îndelungată a serzonului de Vlege.taţie. Cercetările intreprinse
asuipra acestui tip de .vegetaţie (A. P o p e s c u şi V. S a n d a, 1973, 1 975 ;
P. P a s c a 1 şi V i o r i c a P a s c a 1, 1 967) au dus la identificarea unui
număr de 4 asociaţii şi 3 sulbasociaţii.
Din teritoriul situat .între .Năvodari ,şi CapuJ. Midia (A. P o p e s c u
şi V. S a n d a, 1975) s-a semnalat asociaţia Batrachietum trichophylli
So6 (27) 71 (Fig. 1, Tabel nr. 1) ce .populează mi'crodepresiunile cu exces
de umiditate .în tot cursul anului şi unde vegetează, dintre speciile mai
rare. şi Alopecurus ventricosus.

2. Vegetaţia buruienăriilor de ţărm.
Clasa Caklletea maritimae Tx. ei Prsg. 50 este .reprezentată .pe li
toralul Mării Negre prin 8 asociaţii ce alcătlliiesc în general o vegetaţie
pionieră, săracă în specii şi număr de indivizi, rinst.alată pe nisipurile
nefixate, .bătute de vint, spălate în .permanenţă de vall\lrl şi în timpul
verii, puternic încălzite de :razele solare Reuşesc să fonneze fitocenoze
Cakile maritima (fig. 2). tabel nr. 2), Tournefortia sibirica (fig. 3). Con
volvulus lineatus, C. persicus şi Crambe maritima. Dintre asociaţiile cu
nuanţă de ruderalizare mai .accentuată au fost semnalate : Salsola ru
thenica-Xanthium strumarium Oberd. et Tx. 50 şi Scolymetum hispanici
I. Po p 69.
.

3. Vegetaţia mezofilă.
Ocupă de regulă terenurile mai � oase. dapşele cu umiditate crescută
sau unde apa este în exces o perioadă scurtă a sezonului de vegetaţie
etc. Sînt semnalate 3 asociaţii : Schoenetum nigricantis �A. P o p e s c u
şi V. S a n d a 1973), Holoschoenetum vulgaris (A. P o ip e s c u şi V.
S a n d a 1975, tabel m. 3) şi Agrostetum stoloniferae (P. P a s c a 1 şi
V i o r i c a P a s c a l, 1967).
4. Vegetaţia nisipurilor halofile.

Bine reprezentată pe litoralul românesc al Mării Negre, vegetaţia
nisi:purilor halofile este caracterizată prin multe particularităţi locale.
Cele 22 asociaţii cuprinse în 2 clase : Juncetea maritimi şi Pu.ccinellio
Salicornietea se dezvoltă cu .precădere în 1jurul rnicrodepresiunilor, unde
după retragerea .apelor, solul prezintă eflorescenţe accentuate, existînd
condiţii optime în special. :pentru fitocenozele ce aparţin alian ţei Thero
Salicornion (Fig. 4). Dintre fitocenozele caracteristice litoralului nostru
maritim amintim : Art!?misietum maritimae (Tabelul nr. 4, fig. 5) în
componenţa căreia semnalăm ,prezenţa a două plante rare în flora ţării :
Merendera sobolifera şi Agropyron litorale. Caricetum exten3e, Junce
tum acuti (Tabel nr. 5, fig. 6) 1prezente în microdepresiunile de pe grin
dul Caraorman, iar Puccinellietum limosae, Aeluropo-Salicomietum (Ta
bel .nr. 6), Hordeetum maritimi. (Tabel 7) şi Aelu.ropetu.m littoralis (fig.
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7) ocupă mari suprafeţe pe nisipurile de la Sulina. Juncus maritimus
(fig. 8) formează fitocenoze întinse intre Mamaia şi Năvodari singură
sau împreună cu Juncus acutus.
5. Vegetaţia nisipurilor în curs de fixarP-.
Este reprezentată prin : Elymetum gigantei (fig. 9) ce vegetează pe
dunele dintre Mamaia şi Capul Midia şi contribuie activ la fixarea aces
tora, Polypogonetum monspeliensis ce colonizează marginile piriiaşelor
cu scurgere de apă dulce dintre Techirghiol şi Eforie sau formează
pilcuri de dimensiuni variabile (5-1 0 m2) î n rnicrodepresiunile d e la
Năvodari. Agropyretum juncei este semnalată de V. P o p e s c u (1 969)
dintre Corbu şi Capul Midia.
In alianţa Scabiosion ucranicae, Boşcaiu 1 975, au fost cuprinse 6
asociaţii : Ephedro-Caricetum colchicae, Xeranthemo annuo-Scabiosetum
ucranicae, Scabioso ucranicae-Caricetum colchicae, Holoschoeno-Calama
grostetum epigeios (Tabel nr. 8), Secali silvestri-Alyssetum borzeani şi
Secaletum silvestre, asociaţii ce reprezintă o fază mai înaintată în pro
cesul de fixare a nisipurilor.
Din alianţa Bromion tectorum sînt semnalate 2 asociaţii : Brometum
t ectorum (A. P o p e s c u şi V. S a n d a, 1972) de pe nisipurile dintre
Mamaia şi Năvodari (fig. 1 0), iar de la Caraorman subasociaţia cyno
dontetosum (A. P o p e s c u şi V. S a n d a ined.). Asociaţia Aperetum
maritimae ocupă mari suprafeţe pe litoralul dintre Mamaia şi Năvodari,
dar mai ales .pe grindurile de la Caraorman şi Letea.
6. Vegetaţia pajiştilor xerofile.
A fost studiată de C. B u r d u j a şi C I. H o r e a n u ( 1969), D. I v a n
(1 967), A. P o p e s c u şi V. S a n d a (1975) şi I. P o p (1969). Caracte1istice pentru litoralul nostru maritim sint asociaţiile : Cynodonti-Me
dicaginetum minimae, Dauco (guttati)-Chrysopogonetum grylli şi Agro
pyretum pectiniformae din fitocenozele căreia nu l ipseşte aproape nicio
dată Chrysanthemum millefolium. Aceste pajişti xerofile (tabel nr. 9)
prezintă un stadiu avansat de fixare a terenurilor, însă vegetaţia este
destul de săracă în specii bune furajere.
7. Vegetaţia de buruienării.

a. Buruienării de maidane (clasa Artemisietea). Sînt reprezentate
prin asociaţiile : Sambucetum ebuli, Melilotetum albi, Artemisietum
annuae, Xanthio spinosae-Amaranthetum, Onopordetum taurici şi Car
duetum acanthoidis. Au fost studiate de I. P o p (1 969) şi I. M o r a r i u
(1 957, 1959).
b. Buruienării de semănături (clasa Secalietea). Sint citate asocia
ţiile : Tribulo-Tragetum, Kicxietum elatine, Matricarietum chamomillae
şi As. Adonis flammea-Valerianella eriocarpa. Dintre studiile întreprinse
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asupra acestei vegetaţii se remarcă cele efectuate de I. M o r a r i u (1959)
şi .C. B u r d u j a şi colab. (1971).
c. Vegetaţia ruderală (clasa Chenopodietea) este reprezentată prin
asociaţiile : Malvetum pusillae, Atriplicetum tataricae suibas. cynodon
tetosum, Hordeetum murini şi Agropyretum repentis. A fost studiată cu
precădere de I. M o r a r i u (1957, 1 959).
d. Buruienării de drumuri (clasa Plantaginetea ma;oris). In cadrul
alianţei Scolimion Morariu 67 au fost grupate 2 asociaţii : Ecballietum
elaterii ce vegetează pe faleza înaltă de la Agigea şi Lolium perenne
Scolymus hispanicus caracteristică ·terenurilor uscate şi intens păşunate.
De la Capul Midia a fost semnalată asociaţia Schlerochloo-Polygonetum
avicularis, (Tabel .nr. 10), (A. P o p e s c u şi V. S a n d a, 1 975), crescînd
cu .precădere .pe terenurile intens bătătorite.
As. Schlerochloa dura-Coronopus procumbens este amintită de I.
M o r a r i u (1957), de 1a Techirghiol şi Agigea, fiind caracteristică tere
nurilor depresionare, bătători,te şi cu .umezeala mai ridicată primăvara
şi în perioadele ploioase ale anului.
Poetum .annuae Gams 27 (semnalată de I. P o p, 1969 de la Vama
Veche) se întilneşte f.ragmentar .şi intre Năvodari şi Capull Midia.
8. Vegetaţia de tufărişuri.
C. B u r d u j a şi C 1. H o r e ia n u (1969), descriu în cadrul asocia
ţiei ,Pruno spinosae-Crataegetum 2 va.riante : dobrogensis .şi arenosum
separate .şi delimitate după criteriile : geografic şi edafic.
Cele 79 asociaţii semnalate şi .descrise de pe litoralul românesc al
Mării Negre confirmă încă odată bogăţia cenotlaxonilor întilniţi aici,
mulţi .avind un specific local. Cercetările .ulterioare ce se vor efectua,
vor duce, pe deoparte, la completarea prezentului conspect, iar pe de
altă parte, la o mai bună .încadrare cenotaxonomică a multiplelor aspecte
prezentate de vegetaţia litoralului nostru maritim.

CARACT:s:RlSATION DE LA vtGtTA·TION DU LITTORAL
ROUMAIN DE LA MER NOmE

Resume
Le conspectus des associations signalees sur Je lilbtoral rowna.in de la Mer
Noire comprend un nombre de 79 associations encad1rees en 14 class es , 20 ordres
et 33 alliances. Le grand nombre des conditions ecologiques y ren.contre a de
termine l'installation d'une vegetation specifique avec beaucoup d'associations qui
se trouvent dispersees dans notre pays seulement sur le littoral, certaines des
cenotaxes decrites etant endemiques.
Ainsi, certaines cenotiaxes qui caracterisent la vegetatian du notre litrtoral
maritime, en lui dommnt une determinee n uance de spect:fiicite, doit etre men
tionnees :
l) de la cLasse de Cakiletea maritimae : Convolvuletum lineatu.s, Crambetum
maritim.oe, &. Convolvulus persicus, As. Scabfosa ucrcmica-Marrubium peregri
num, Scolymetum hispanici et Tournefortietum sibirioae.
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2) de la olasse de Jun.cetea maritimi : Juncetu.m marUtm.f et Jun.cetum acuti
maritimi.
3) de la d.a.sse de PuccinelUo-Salfcornfetea : Plantaglnetum m.aritimae del
taicum, Agrostetum ponticae, Aeluropo-Pucdnellietum Umosae, Aeluropetum Htto
ralis et Cariei (distan.tfs)-Festu.cetum arundinaceae.
4) de la classe de Ammophiletea, l'alliance Elymion gigantei avec Ies asso
cilrtions : Elymetum gigantei et Polypogonetum monspeUensis.
5) de la classe Festucetea vaginatae, l'alliance Scabfosfon ucranicae avec Ies
6 associations : Ephedro-Caricetum colchicae, Xeranthemo annuo-Scabiosetu.m ucra
nicae, Scabioso ucranicae-Caricetum colchicae, Holoschoeno-Calamagrostetum epi
geios, Secali silvestri-Alyssetum borzeani et Secaletum silvestre. De l'alliance
Rromion tectorum, l'<assoc la·tion Aperetum maritimae.
6) de la classe Festuco-Brometea, Ies associations : Dauco (guttO.UJ-Chrysopogo
netum grylli, Cynodonti-Medicaginetum minimae.
7) de la classe Artemisietea, l'association Onopor.detum taurld.
8) d e la class e Plantaginetea majoris, Ies associations : Ecballfetum elaterii
et As. Lolium perenne-Scolymus hispanicu&.
En resulte donc le fait que un nombre de 27 associations sont specifiques
pour le notre littoral de la Mer Noire, ce que, rappor.te au totJal des 79 assOC'ia
tions iden.tifiees dans la zone, represente un pourcentage de 340;0•
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Tabel nr. 1
Batrachietum trichophylli So6 (27) 71
Numărul releveului

F. b.

E. f.

1

2

3

4

Suprefaţa (m.p.)

10

50

10

10

Acoperirea (O/o)

100

70

80

90

30

50

20

10

Adlncimea apei (cm.)

Localitatea

Năvodari - Capul Midia

Năvodari

Caracteristică asociaţiei

HH

Cp

HH
Hff.

Cs
Eua

G
G

C's
Eu a

Batrachium trichophyllum

4-5

5

+1
+

+
+

+

+

+

+
+

5

Bolboschoenion
Bolboschoenus maritimus
Schoenoplectus tabernaemontani

Juncion gerardi + Juncion maritimi
Juncus acutus
Juncus gerardi

'

1

+1
+
+

Specii într-'l.ln releveu : Agrostis stolonifera (1), Alopecurus ventiticosu& (3), Carex
distans (1), Cladophora sp. (1), Juncus maritimus (1).
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Cakiletam frisicum (Hacquette 27) Tx. 50
Nwnărul

releveului

Suprafaţa (m.p.)
F.b.

E.f.

Inălţimea vegetaţiei (cm)

Acoperirea
Localiitatea

(OfD)

Tabel nr. 2

1

2

3

4

5

6

20

20

100

200

100

150

10

10

20

60

50

60

CM •

35

45

15

50

80

60

NCM NCM

CM

CM

CM

3

3-4

3-4

4-5

3-4

+

+

Caracteristică Cl30Ciaţiei
Pt

Th

Cakile maritima

3-4

Cakiletalia
Cs

H
Th

Cp

Polygonum maritimum
Atriplex hastata

+

+1

+

+

+1

Thero-Salicornion

Th

Op

Th

Eua

Suaeda maritima

Sal soia soda

+

1

+

+

Bas&ia hirsuta

+

+

7.-

PuccinelUetalia
Th

Eua

+

Featucion vaginatae + Elymion gigantei
H

Pt

Eua

Th
H

Pt

Gypsophila trichotoma

+1

Eryngium maritimum

+

Elymus

sabulosll5

+

+

+

+

+

+1

+

1

�

+

+

+

+

Inaoţitoare
Th

Md

HH

Bol.boschoenus maritimus

Eua

OeratooaJ'J) us arenari'l.1$

Cs

Th
Th

Xan.thium italrcum

Cs

Xanthium spinosum

Ef

+

:!-

�

+

Specii fn<tr-un releveu : Allysswn alys.wides (4), Bromus <tecbonmn (4), Chenopodium
glallCUm (1), Cynanchum acutum (1), Centaurea arenarÎlS (1), Lactuca taibarica (5),
Melilotus albus (6), Onopordon tauricum (5), Polygonum persic.aria (3), Xanthium
strumariurn (3).
•

CM - Capul Midia ; NCM = Năvodari - Capul Midia.
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Tabel nr. 3
Boloschoenetum vulgaris Br.-Bl. 30
1

2

3

4

5

6

100

100

50

200

100

50

Acoperirea (O/o)

60

70

80

70

90

85

45

50

50

70

50

50

Localitatea

M amaia

N1U111ărul releveului
Supraf.aţa
F.b.

El.

( m.p.)

?nălţimea vege<t:aţiei (cm)

AD

K

Năvodari - Cap Midia

Caracteristică a.sociaţiei
G

Eua

Holoschoenus vulgaris

3-4 3--4 3-4

4

3-4

"

3--4

V

+

II

+-+l

V

+

JJ

Molinio-Juncetea + Puccinellio-Salicornietea
G

Pt-Pn

Orchis laxiflora ssp. elegans

Op

+

H

Plan-tago maritima

+

+

+

+

+

+

+l

Thero-Salicornion ± Beckma.nnion

Th

Eua

Salsola soda

H

Eua

Carex distans

H

Eua

Trifoliwn fr'agiferwn

+

+

+

4

+l

+l

+

+- + l III
+

III

Juncton gerardi + Juncion maritimi
G

Eua

J.uncus gerardi

:f l

G

Cs

Juncus acutus

+

+

+

+
+·

1

+

+

+ - + l IV
+-1

llJ

+

IV

Festuoo-Brometea + Festucetalia valesiacae
H

Eua

Plantago lanceolata

+

Arenaria serpyllifolia

+

Th

Eua·

Th

Euli

Bromus

Th

Eua:

Medicago minima

+

H

Ct

Euphorbia seguieriana

+

Th

Eua

Meclicago lupulina

Th

Md-Ec

Th

Md

tectoiiwn

+

+

+

+

+

T

+

+

+

+
+

+

+

4'

+

II I

V

+

II

+

III

+

11

Corynephoretea + Festucion vaginatae + Elymion gigantei 'f- Aperion
Cerastiwn semidecandrum

+

+l

Silene conica

+

+

+

+1

+

+
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H

Pt

Gypsophila trichotoma

+

+

Th

Eua

.Apera spica-venti

1

1-2

329

+
+

+

�-2

+

lnsoţitoare
Th

Eua

Bromu.s squarrosus

Th

Cs

+

+

Cs

Erigeron canadensis
Daucus

+

+

Senecio vernalis

+

,;f

Cp

Gratiola officinalis

+

+

H

Eua

Festuca ar.undinacea

H

Eua

Teucrium scordium

+

Th

Md

Xanthium i talicum

+

Th

Eua

Sisymbrirum sophia

+

Alyssum aly.ssoides

+

Th
TH
H

Ct

Th-TH &
Th

Sib.

G

Cs

setulosus

Cirshlm setigerum

Cynodon dactylon

+

+

+.

....

+
+

+
+

+" 1-2 +

+

+

+

!f

+

+

+

+
+

+1

+
of-

+

V

III
IV

V

II

+

IJ

+

IJ

+ - + 1 lIJ

+

+
+

1

II

+

-t-2

11

II

II
II

V

Specii într-un releveu : Aelruropus littoralis (6), Agropyron repens (6), Aster tri
poliwn (6), Asperula hwnifusa (6), Bolboschoenus maritimu.s (6), Bromus hordea
ceus (3), Chrysopogon gryllus (6), Cen·taurillllTl spica1rum (6), Ceraslium pwnillum
(6), Capsella bursa-pastoris (4), Calamagrostis epigeios (3), Chenopodium glaucum
(1), Elaeagnus angustifolia (6), Hordeum maritimum (4), Lavathera thuringiaca
(5), Lithospennum arvense (4). Phragmites comm unis (4), Poa compressa (4), Plan
tago indica (4), Picris hieracioides (4), Sisymbriwn orientale (4), SonchU& arvensis
(3), Tamtarix ramosi.ss ima (4).
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Artemisietum maritimae (Wi. Christ. 27) Br.-Bl. et De L. 36 si

F.b.

Tabel nr. 4

Caricetum e:xtensae Br.-Bl. et De L. 36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

100

30

100

100

100

250

20

50

50

30

Inălţimea vegetaţiei (cm)

40

10

35

35

30

20

20

60

40

50

40

60

90

80

90

90

95

95

85

Acoperirea (O/o)

Locali tiatea

NCM

N

NCM NCM NCM

95

90

75

CM

CM

CM

4-5

3-4

Caracteristice asociaţiilor
Art.emisi a mari tim a
Carex extensa

Ch(H) Eua
H
Eua

3-4

3-4

3

3-4

4

Cp
C11
Atl-Md
Eu-a
Cs
Cs

Plantago maritima

Juncus mal'litimus

4

NCM NCM CM
*

4-5

Juncetalfa + Juncion maritimi + Juncion gerardi
H
G
Th
H
G
H

11

Numărul releveului

Suprafaţa (m,p.)
E.f.

2

1

Spergularia marginata
Aster tripolium
Juncus acutus
S arnol u s val er andi

+

+1

1

*

+

+

+

+

+

+

+

+'

+

+
+l

+
4
+1
*
+
+

+
3-4

+
+1
+
+
+
+

Dl/erenţiale locale
G
G

Md
Eua(Md)

Agropyron litorale

Merendera sobolifera

.p.

+

+1

!f
+l

+

+

+
+1

H
H

Pt
Pt-Pn

Eu:t

Statice gmelini

Puccinellia limosa
Aeluropus littoralis

+

+

1

+1

Eua
Pl

E

Pt

Eua

ToumefortLa sibiTica
GypsophHa trichotoma

Cerastium semidecandrum
Astragalus virgatus
Plan ta go indica

+

+

Ee
EP.

+

+

+

+
+

*
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·+·
+

+

+
+
$

�

_c:

�

>

rn

�

Cakfletea + Corynephoretea + Elymfon gigantei + Festucion vaginatae

H
H
Th
H(Ch)
Th

?"

>

Puccinellio-Salfcornietea + PuccinelUetalfa
H

I�

+

+

*

+1

1

+

Aperion + Nanocyperetalia
Th
Th

Ena
Cs

Apera spica-venti
Juncus bufonius

2

+

3

4

+

1

6

s

Eua

Salsola soda

Cs

Suacda maritima

I

9

+
+

+

10

li
+

+

+

Thero-Salicomion
Th
Th

7

+

�

>
t:

Festuco-Brometea + Festucetalia valesiacae
Th
H
Th
Th
H
Th
H
H

Eiua
Ct
Ec
E
End
Eua
Eua
Eua

Bromus tectorum
Euphorbia seguieriann
Mcdicago minimn
Ccrasli u m pumilum
Mcdicago falcata var. romanica
Mcclicago lupulina
Cynanchum acutum
Plan tago lanceolata

G

Os

Cynodon dactylon
Eryngium campcstre
Agropyron junccum
Daucus setulosus
Orobanche cumana
l'hragmites communis
Convolvulus lineatus
Son chu.s arvensis

l nsoţ itoa rc

H

G

Th
Th
HH
M
H

Ct
Eua
Cs
Eua(Ct)
Cs
Md
Eua

+
+

+

+

+l

1-2

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+1
+

+

1

+l

+

+

+

+

+

+

+

+.

+

+

+

+
+

+1
+

T
+
+
+

+

�f;
�

.....

�

+

>
2:

+1
+

g
�

+
+

Specii într-un releveu : Acgilops cylindricia (8), Atriplex hast ata (8), Asparagus pseudoscaber (4), Alyssum descrtorum (2).
Asperula humifusa (2), Bromus squarrosus (1), Bromus commu1'atus (2), Bromus japonicu.s (8), Chondrllla juncea
(2), Cerastium caespitosum (2), Carex distans (6\, Draba verna (5), Centaurea solstitialis (8), Calystegia sepium (8),
Chenopodium glaucum (9 : + 1), Elymus sabulosus (1), Elaeagnus angustifolia
(10), Eryngium maritimum (2),
Geranium molle (2\, Hordeum murinum (8), Holoschoenus wlgaris (6), Juncus gerardi (6), Lactuca tatarlca (8 : + 1),
Lepidium ruderale (8), Meli lotu.s albus (1), Minuartia viscosa (2), Poa bulbosa (2), Rhinanthus minor (5), Rumex
maritimus (9), Sisymbrium orientale (8\, Odontites serotina (9), Silene conica (2), Statice caspia (7), Salicomia euro
paea (10), Thymaelea passerina (6), Xanthium spinosum (1).
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Tabel nr. 5
Juncetum scuti Popescu et Sanda 76
1

2

3

4

5

6

120

llO

110

120

120

130

Supramţa (m.p.)

100

100

100

100

80

250

AcoperiTea (O/o)

90

95

95

Numărul releveului

lnăllţimea vegetaţiei (cm)
F.b.

E.f.

Localitatea

C

Caracteristicii asociaţiei
G

Cs

Juncus acutu.s

4

Jun.clon gerardi

H

Samolus valerandi
Juncus geraroi
Carex extensa
Carex divisa

Eu.a
Cp

G
H
G

E

H
H

Pt

Eua

Puocbi.elHon Umo1ae + PuccinelHetalia

Cp
:E)c

Cp(Md)

1if'agnocaricfon

G
H
HH

r

3--4

+

+

Lotus tenuis

llf'ollnio-Juncetea
H
H
H

+

Agrostis pan tica

Md-Ec

95
a

E(Md)
Eua(Md\
Cp

Juncus erticulatu9
Ga!lium palustre
Pulicaria dyseniterica

Carex hirta
Teucrium scordium
Dryopteris thelipteris

a

o

3

+
+

+
+
+

95
m

95
a

4

+l

+
+

+ +- + l
+

+

+- + l

4-5 3-5

+

+

1

+

1

+

-fa

4

+·

+
+

HH

HH
HH

Eua
Cp

Cs
Cs

E
Eua(Md)
Cs

Schoenoplect.us
tabernaemoni
LythTum salicaria
Cladium marisous
Phragmites commu nis
Menth'a verticillata
Lycopus europaeus
Typha angustifolia

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+l
+

H
G
HH
M

Md
Cp
Eua
Eua

Potentilla reptans
Agropyron ropens
Lythrum vi rgat um
Salix purpurea

+
+

+

+l
+

V
V
V

+

+

+· +

+

+

+

+ +

+
+
+

V
111
li
III
II
III
IV
V
III
II

+
+
+
+
1

+
+l

+

+

+
+
+
+ +
+ +-1
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
-!>

I

V

+ +-2

+

lnsoţitoare

Il1
I

V
II

Phragmitetea + Phragmition
HH-G
HH
HH
G

V

+ -1
+

+

+

1

K

n

3

+l

+
1-2 1-2
+
.:p
+
+

r

AD

ffi

+- + l
+
+
+

V
IV

11

I

�ecii Intr-un releveu : Agrostis stoloni fera (1 : 1-2), Bolboschoenus maritimus
(4), Carex vulpina (1), CaTex elata (2), Epilobium hirsutum(2), Heleocharis uniglu
mis (6), Men·tha pulegium (3), Periploca gMeca (2), Pilanbago lanceol.aita (3), H.anun
culus repens (1), Senecio 1\luviatilis (2), Sa:lix cineTea (4), Trifolium fragifer:um (5).
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Tabel

nr.

Puccinellietum limosae Rapalcs 27 şi AeluroPo-Salicomietum Krausch 65

F.b.

Numărul releveului

1

2

3

4

7

8

9

100

50

50

100

s

6

Suprafaţi.a

300

100

200

250

80

45

45

25

35

50

15

10

20

95

100

90

90

95

80

75

85

(m.p.)

!nălţimea veget. (cm) 30

E.f.

6

Acoperirea (D/0)

60

Localitatea

N NCM NCM NCM NCM NCM NCM NCM CM

Caracteristice asociaţiilor

Puccin e!J ia limosa
Aeluropus littoralis
Salicomia europaea

H Pt-Pn
H Eua
Th Cs

3
+
l

4-5
+1

5
+

4
+
+

+

+

+

+1
+

4-5 4-5
+1
+
1
+

3-4

3
2

2
3

+
+

+
+

18

•

1
+

'.f

Ee l

+.- 1

1-2

Puceinellio-Salicornietea
H
H

Statice gmelini
Statice caspia

Pt
Eua

PuccineUietaHa
Puccinellia distans
Atriplex hastata
Aster tripolium

H Ct
Th Cp(Md)
H Eua

Thero-Salfcornlon + C71pero - Spergr.darion
Th Atl-Md

+

„
+

Spergularia marginata +
Suaeda maritima
+

Th Cp

1
+

+

tf

e
+

•

:+:

Junciion gerardl + Junclon maritimi
G
G
H

Eua

Juncus gerardi
Junoeus acutus
Samo1us valerandi

Cs

Cs

Narwcyperetalia
Th
Th

Cs
Eua

Insoţitoare
HH Cs
HH Cs
M Eua(Md)

+

+:

+

18

+

+
+

+

Plantaginetea

Juncus bufon ius
Rume x maritimus

ffi

+l

Phragmites communis +
+
Bolboschoenus maritimu-;
+
Elaeagnus a ng ustifol i a (plantule)

•

+

+

+
+1

+1

+

+

+

+

+
+

+

+

Specii într-un releveu : Artemisia maritima (6), Apera spica venti (5), Agropyron
repens (3), Bassi a hiI\9Uta ( l : + l), Centaurium spicatwn (1 : + 1), Cerastiwn pu·
milum (l), Carex extensa (1), Cirsium vulgare (3), Chenopodium gl-aucum (6),
Juncus articu:latus (3), Melilotus albus (1), Odontites serotina (5), Obione pedun
culata (9), Plantago maritima (1), P. media (2), Pu.ID.caria dysenterica (3), Sonchus
arvensis (3), Tournefortia sibirica (3), X'8.ll thium iUalicum (5).
-
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Tabel nr. 7

Bordeetum maritimi I. Şerbănescu 65

F.b. E.f.

Numărul releveului

1

2

Suprafaţa (m. p .)

10

100

150

150

Acoperirea (0/1)

90

80

75

90

30

15

10

10

lnălţimea vegetaţiei (cm)

Năvodari

3

4

Năvodari- Capul Midia
Cap Midia

Caracteristicii a.sociaţtei

Th Md

Hordeum maritimum

H

Carex distans

4

4

4-5

4-5

+

+

+

+

+

+

Puccinellfo-Salicomietea

Eua

Puccinellietalia

H

Puccinellia distans

Ct

Beckmannfon

H

Eu.a

Trifulium fra� ferum

+

+

+1

1

Eua

Juncus gerardi

+

+1

+

+

Juncion gerardi
G

Aperion. + Nanocyperion

Th Eua(Md)
Th Eua

Centaurium pulchellum
Apera spica-venti

+

+

+
+

lnsoţttoare

Th Md

c

Cs

Th Eua
Th Eua
G Eua
H Cp
Th Eua
H Eua
Th Md
Th Eua
Th F.c
Th Md
H E

Erodiwn cicutanum
Cynodon dactylon
Medicago lupulina
Bromus hordeaceus
Agropyron repens
Poa pratensis
Matricaria chamomilla
Plantago lanceolata
Bromus commutatus
Bromus tectorum
Alyssum alyssoides
Lepidium ruderale
Lolium perenne

+
1
+
+

+
1
+

+

+
+1
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
-j+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

Specii într-un releveu : Asperula humifusa (4), Arenaria serpylifolia (3), Alyssum
hh·sutum (2), Chondrilla j uncea (1), Carduus nutans (1), Cirsium vulgare (1). Cen
taurea micranthos (2), Camelina mi•crocarpa (3), Cerasti-wn pwniLum (3), G eranium
moile (1 : + 1), Hok>schoenus vulgaris (3), Medicago minima (l), Polygonum are
nariwn (3), Poa bulbosa monstr. vivi-para (3), P. compressa (2), Plantago med i a
(2), Sperg ularia marginata (3), Taraxacwn officinale (2).
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Tabel

nr.

Boloschoeno-Calamacrostetum epieeios ass. nova

F.b.

E.f.

B

Nwnărul releveului

1

2

3

4

Suprafaţa (m.p.)

150

100

150

100

Inălţimea vegetaţiei (cm)

120

120

120

120

100

90

90

90

Acoperirea (O/o)

Caraorman

L e t e a

Localitatea

Caracteristice asociaţiei
H(G)

Eua

Calamagrostis

epigeios

G

Eua

Holoschoenus

vulgaris

Festucion vaginatae

+

4-5

5

5

4

+1

1

+1

+

1

+

Festucetalia vaginatae

Ch

Eua

Artemisia arenaria

H

Eua

I nula sal i cina

+
+

+

Apera spica�venti ssp. maritima +

+

Bromion tectorum.
Th

Eua

PtLccinelLion

lim.osae

+ Beckmannion
+1

H

Pt

Agrostis pontica

H

Eua

Juncus atratus

+

Carex distans

+

+1

+

Molinio-Juncetea
H

E-Md

Festuco-Brometea
TH-H
TH-H

E
Eua

+

+

Festucetalia valesiacae

Verbascum chaixil
Picris

+

hieracioides

+

+

+

+

lnsoţitoare
H

E(Md)

Hypericum

HH

Cp

Lythrum

H

Eua

Teucrium

tetrapterum

salicaria
scordium

+

+

+

+

+

*

+

Specii într-un releveu : Agropyron repens (1), Bromus squarossus (2), Campanula
sibirica (2), Cynodon dactylon (4), Daucus carota (1), Elaeagnus angustifolia (2),
Inul.a bri1annica (4), Juncus articulatus (3), J. a.cutus (1), Mentha verticillata (4),
Odontites serotina (4), Periploca graeca (2), PotentiUa reptans (2), Phragmites
corrununis (3), Silene otites (1), Sonchus arvensis (3), Typha laxmanii (3), Veronica
orchidea (2), Xanthium strumarium (4).
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Tabel nr. 9
Festaco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43

Numărul releveului
Suprafaţa (m.p.)

InilţLmea vegetaţiei (an)

F.b. E.f.

Acoperirea (O/o)

1

2

3

4

5

6

7

8

100

100

10

10

10

10

30

100

20

15

20

18

45

25

25

35

80

40

50

75

85

95

90

90

Localiitatea

Năvodlari

CM CM Năivodari

CM

Caracteristice a.socfaţUlor
H

H

H

Poe bulbosa
v�vipara

Eua
Ct
Eua

monstr.

Agropyron pectiniforme

Art.emisia

3

austI1iaca

2-3 2-3 2-3
1-2 1-2

Featuco-Brcnnetee
Th Ec
H Eua
H

Th
Th
Th
Th
Th
TH
H

Medioago minuna
Linaria genistifoHa
Pliantago lanceolata

Eua

Bromus tecl.oruttn
Bro:mus squarroslllS

Eua

Eua

Eua

Arenariia serpy:Llifolia
Myosotis micrantha
Cerastium pu mi lum
Centaurea micranthos
Poa pratensis

Eua

E

Eua
Cp

+1

+l

+

+
+

+
+l

+·
+
1-2

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

4-5
+

4

4-5 3-4

1-2
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+l

+1

+1

4

+

+

+

+
+l

+
+

+J

+

Bronifon teotoru.m
Th Eua(Md)
H

H
H

Th

Euphorbia se�eriana

Ct
Pt

Blc-Cauc

Pt-Pln-Blc

lnaoţitoa.re
H

Ct
TH Eua
Th Eua(Md)
Th Pt
Th Ct
Th Ec

H

:Alantago indica

Featucion + Festucetalfa

Eua

Th Cp
Th Eu.a
H Ec
G Eua
Th Md
Th Eua
H Eua

c.entaurea arenaria
.Asperula humif'IJS8.
Minuartia elamerata

.,f. l

+

Eryngium campestre
Slsymbrium orientale
carduus leiophyllius
Ailyssum hirsu.tum

Aegilaps cylindrica
Mialuartia viScosra

Cichorium intybus

Draba verna

Ailymum desertorum

Teucrium scordi'lllll
Cirsium arvense
Toril is arvensi.s
Erysimum repandum

Euphorbi·a virgata

a;

+

+1

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+·

4
+

+

+l
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
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H
Th
Th
Th
'fh

Calamagrostls epigeios
Polygonum aviculare
Fagopyrum convolvulus
Sisymbrium sophia
Laotuca serriola

Eua
Cs
Cp
Eua
Eua

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

Specii trutr-un releveu : Avena fatu.a (6), Allium atropurpurewn (5), Artemisia
maritima (4 : + 1), Astragalus vlrgatus (4), Aly&mm alyssoides (5), Bromus japo
nicus (5), Chondrilla juncea (2), Carduus hamulosus (2), Calamintha acinos (2),
Ceratoceph.alus or.thoceras (2), Cerastium semidecandn!m (3), Carex distans (4),
CoroniUa varia (4 : + 1), Chrysanithemum miUefoliwn (5), Cent.aurea diffusa (5),
Convolvulus llneatus (5), Cuscuta campestris (6), Daucus setulosus (1), Festuca ru
pioola (5), Kochia pro&trata (5), Hordeum maritimum (5), Erodium cicutarium (3),
Lrappula patula (5), Lagoseris sancta (2), Melilotlllls offidnalis (4), Medicago lupu
lina (1), Plantago maritima (4), P. media (1), Silene conica (1), Secale silvestre (1),
Salsola soda (5), Statice gmelini (5).

Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) So 6 40

F.b. E.f.

1

2

20

80

100

!nălţimea vegetaţiei (cm)

5

5

5

Caracterntice asociaţiei
Schlerochloa dura
Th Md{F.c)
Polygonum aviculare
Th Cs
Plantaginetea majoris
Lolium perenne
H E
Matricaria chamomilla
Th Eua
-

3

Numărul releveului
Suprafaţa (m.p.)
Localitatea

Agropyro
Th Md

Tabel nr. I O

Capul Midia

3

3-1

+

+

+1

+

+

+1

+1

1

+1

4

�+ 1

Rumfcfon + Polygonion

ln&oţitoare
G Cs
Th Eua
Th Eua
Th Md
H Pt-Pln
.H Blc-Cauc
H Eua
TH Bk-Taur
Th Md(E)

Lepidium ruderale

+

Cynodon dactylon
Bromus tectorum
Hordeum murinum
Erodlwn clcutarium
Taraxacum serotinum
Asperula humifusa
Phlewn paniculatum
Onopordon tauricum
BrOITlus commutatus

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

�pecii într-un t'eleveu : Atriplex tatarica (3), Bromus hordeaceus (1), Cichorlum
intybus (3), Cap sel la bursa-pastoris (2), Centaiurea arenaria (2), Hordeum marlti
mwn (1), Poa bulbosa (2), Plantago lanceolata m.
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Fig.

1.

Bat rachietum trichop.hylli abundent dezvoltată în microdepre
siunile dintre Năvodari şi Capul Midia.

Fig. 2. Cakile maritima pe nisipurile nefixate de la Capul Midia.
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Fig. 3. Tou.rnefortietum si biricae, asooiaţie pionieră pe nisipurile
maritime de la Năvodari.

Fig. 4. Aspect al microdepresiunilor de la Năvodari înconjurate
de vegetaţie halofilă.
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Fig. 5. Artemisietum maritimae vegetînd compact pe nisipurile de la
Năv·odari
Capul Midia.
-

Fig. 6. Juncetum acuti ocupînd microdepres i unile de la Caraorman.
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Fig. 7. Fitooenoză compactă de Aeluropus littoralis dezvoltată pe
n isipurjle halofile de la Sulina.

Fig. 8. Aspect al fitocenozelor cu Juncus maritimus de la Năvodari.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 9. Elymus giganteus pe dunele de la Mamaia.

-Fig.

10. Nisi puri in curs de fix::ire cu Bromus tectorum (Mamaia).
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MUZEUL

I

DE

ŞTIINŢELE

NATURII

STUDII ŞI COMUNICARI 1976 - 1977

BACĂU

343 -

350 I

CONTRIBUŢII LA STUDIUL VEGETAŢIEI LEMNOASE
DIN DELTA DUNARII
S. PAŞC:: OVSCHl

Un fapt remarcabil în vege<lla.ţia Deltei Durulrii, este prezenţa unor
pl ante lem noase care cresc în apa adîncă. Cazul cel mai interesant este
zălogul (Salix cinerea). A,cesţt arbust formează frecvent tufărişuri dese,
aproape impenetrabile, oaire se întind pe suprafeţe marl ; .�a supe

rioară a tulpinilor şi coronamentele se ridică deasupra apei la 0,5-1,5
m., iair partea inferioaTă este sub apă care poate fi adîncă de 2,5-3 m.
De obicei zălogul este iamesteoart cu trestia deasă şi înaltă ; dar, î n unele
cazuri trestia lipseşte sau este slab dezvoltată. Aproape tot am de
frecventă, dar în cantitate mai mică este salcia albă (SalU: alba) ; aceasta
poate ajunge la dimen&iuni de arbori mari care cresc, de asemenea, cu
partea inferioară a ·tlrlipinii permanent acoperită cu apă. Salcia albă se
poate asocia şi ea cu trestia ; dar, astfel de cazuri ip.ar a fi mai .:raTe decît
la zăfog. La aceste două specii se mai adaJUgă o ·plantă semilemnoasă lăsniciorul (Solanum dulcamara). In condiţiile de aici lăsniciorul ia de
obicei fonna de .plantă volub ilă, încolăcită pe sălcii, zălogi sau trestie ;
tulpina lui .poate atinge oîţivia metri lungime (în alte situaţii rămînP
subarbust erect de statură mică) • . In multe locuri se pot găsi exemplare
care cresc tot în apa ad incă de peste 1,5-2 m ; foarte caracteristic este
cazul cind o tulpină de lăs nicior se în.col ăceşte ·în jurul cîtorva ·tulpini
apropiate de trestie, formind un fel de tufă deasă.
Interesantă este, bineînţeles, chestiunea instalării acestei vegetaţii
l emnoase în as,tfeJ. de situaţii. Este clar că in actualele condiţii ea nu
s-ar fi putut instala. Se .poate .presupu ne o modificare .puternkă l:I
-�

acestor condiţii ; plantele lemnoase să se fi instalat ,pe un teren uscat
sau slab inundat care ulterior să fi ajuns inundat .în permanenţă . O
astfel de explicaţie s-.ar ,potrivi, eventual, în unele cazuri ; dar, in ma
joritatea covirşitoaire a situaţiilor din Deltă nu pare a fi acceptabilă.
a
• Meri.t! să :file subliniată amplitudinea ecologică extracmdinar de largă
lăisnicior11lui, care în Deltă se comportă uneori ca adevărată plantă hidrofilă, iar
la marginea Bărăganului poate fi înt.illn i t 1n păduri uscate de siJvostepă, alături
de stejari xerofiti
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In schimb, se ştie că zălogul şi lăSjllÎciorul, în unele cazuri şi salcia
albă, cresc ,pe insl.ile plutitoare, atît de fr-ecvente in Deltă. Prin scu
fundarea acestor insule, rădăcinile 1plantelor pot ajunge la fund, să se
ancoreze acolo şi să continuie să ;vegeteze. ·ln acest fenomen trebuie să
fie căutată ori.ginea majorităţii exemplarelor- din speci i menţionate care
cresc astăzi în apa ad.încă.
O rezervă serioasă trebuie să fie pă$trată 1n privinţa salciei albe.
In mllllte cazuri exemplarele crescind în aipă provin indiscutabil din
înrădăcinarea iparilor folosiţi de pescari pentru fixarea sculelor la pes
cuit. Se ştie oit de uşor se mn'Inulţeşte arlificial această specie pe cale
vegetativă, fie .prin butaşi obişnuiţi, fie prin sade !nalte. Ca exemplu
se pot cita sălciile din largul ghiolului Fortuna, care au desigur această
origine.
Revenind 1a i nsulele plutitoare, trebuie să fie 1precizat, desigur, că
este vo�ba în iprimul rind de plaurul plutitor. Reamintim că s-au deo
sebit cit.eva .feluri de 1plaw- (A n t i p a, 1910 ; B a n u şi R u d e s c u,
1965 ; R u d e s c u, 11951 ; Ş o l d e a, 1961), dintre care ne interesează :
- plauru:! normal, format prin desprinderea şi ridicarea la supra
faţă a straturilor de r:lzomi de trestie din fundul bălţilor adinci ; vege
taţia dominantă rimîne trestia ;
plaurul tip „cocioc", provenit din desprinderea straturilor asemă
nătoare de lingă maluri., fo.nnat.e în apă cu adincime redusă, care poate
să şi sece periodic ; de faipt, este asemănător cu precedentul şi pare să
evolueze mai departe la fel ;
.

-

- plaurul tip „buhamic", în ca.re depunerea abundentă de aluviuni
minerale provoacă rărirea şi flliperni.cir'ea trestiei, uneori dispariţia ei
totală şi înlocuirea cu rogoz (specii de Carex) .şi Gramineae.
In această privinţă mai trebuie să fie .precizat că mici iru;ule plu
titoare se .pot !fonna şi pe altă cale, fără să treacă tprin stadiu cu trestia
abunden·tă. In balta Somova au fost obserwlte şi aglomerări de irestuii

vege1Jale, care 1pluteau liber pe apă şi aveau o consistenţă semilichidă.
Pe ele, .în.să se şi instalaseră ân masă plantele iel'1boase, formînd Wl
covor înflorit continuu : Myosotis palustris, Lythrum virgatum, Sium
Zatifolium, Mentha aquatica, Stachys palustris şi pe ·alocuri tufe mari de
Oenanthe aquatica. In alte locuri se formau desişuri plutitoare de Poly
gonum amphibium. Probabil, prin consolidarea ulterioară de aici iau
naştere insule plutitoare fără trestie. Ele nu aj ung la dimensiuni aşa
de mari ca pl aurul plutitor, uneori. sint cu totul minuscule (sub 1 m2) • .
In iooest stadiu consolidat rpe ele se instalează desişuri de rogoz, mai
ales Care;c gracilis, în unele cazuri papura (Typha latifolia, T. angusti
folia). Tot pe ele se !intilneşte salcia albă, arbori pînă la ciţiva metri
înălţime, precum şi nuiele tinere de tot. N-au fost observaţi, insă, ză
logul şi lăsniciorul.
.

Desişul întins de zălog este propriu plaurului
fie de tip ncmmal, .fie de tip „cocioc". Aici zălogul
•

cu trestia abundentă,

se dezvoltă luxuriant,

Localn:icii desemnează aceste insuliţe plutitoare tot cu numele de „plauri"
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aj ungînd la 3-3,5 m înălţime. A fost întîlnit şi pe plaur de tip „bu
hamic". Nu este imposibil ca zălog ul să contribuie aici l a diminuarea'
treptată a trestie i . Totuşi, în ghiolul Lumina a fost observat un plaur
mare de arcest tip, în care tres·tia .aproape a şi dispărut, iar zălogul era
rl.eocamdată foarte puţin.
Asociaţiile vegetale de 1plaur au .fost descrise
autori (Banu şi Rudes cu, 1 965).

amănunţit de

alţi

Menţionăm, însă, că 1pe plaur cu trestia abundentă se g ăseşte uneori
şi salcia albă. In Balta Somova s-au găsit chiar pilcuri destul de dese,
acoperind cîteva sute de m2• Dacă zăl ogul creşte vigm-os pe plaur, salcia
albă în schimb tînjeşte vizibil : înălţimile sint de a:bia 4-4,5 m ; dia
metrele la înălţimea pieptului .nu trec de 10 cm., dar se măresc mult
spre bază (un caracter propriu multor iarbori crescuţi în condiţiuni de
umiditate excesi,vă) ; tulp i ni le sînt strîmhe şi aplecate, acoperite cu
multe crăci şi cu smocuri abundente de irădăcini adventive.

Instalarea des işuri lor de zălog şi salcie în plaur cu trestie abun
dentă, ea însiăşi reprezintă o ,problemă l a care este greu de dat un răs
puns sigur. 1n orice caz, detaliile diferă la cele două specii.



In general, silvicultorii nu s-au preocupat de instalarea şi regene
rarea zălogului, care nu prezintă interes practic. Prin analogie cu alte
specii ale genului Sali.:r:, se .poate admite că în Deltă s eminţele de zălog
sint răspîndite atit prin apele revărsate, oare le depun împreună cu
aluviunile în locuri .prielnice pentru încolţiire, cît şi .prin vint. In plaur
locurile prielnice sint �rezentate prin mar-gini spre ia.pa liberă ; în
interiorul trestişului, chiar dacă seminţele ar încolţi, tinerii puieţi ar fi
stinjeniţi în creştere .din cauza caracterului pronunţat heliofil al speciei.
In ghiolurile Lumina, Bijan, Cio rtova, precum şi pe canalul Perevoloca,
se pot vedea multe exempla re izolate de zălog la marginea plaurului ;
uneori de-a dreaptul atîmă d easupra apei. ·Printre aceste exemplare sînt
şi nuielele încă neramificate, probabi l puieţii în al doilea an de viaţă.
Trebuie să fie menţionat în paranteză că şi unele plante iel'lboase se
instalează în plaur tot .pe margini însorite.
Intinderea în interiorul plaurului şi fo rmarea desişurilor se produce,
după părerea noastră, prin drajonairea abundentă a zălogului. �te ade
vărat că nu s-a putut deocamdată suiiprin.de acest fenomen la început
sau în plină desfăşurare. Dar, o confirmare a acestei presupuneri .poate
reprezenta faptul următor : in martie 1966, în plină perioadă de înflo
rire a zălogului, s-au observat în balta Somova plauri plutitori cu
desişuri in care zălogii de diferite sexe se localizau în pilcuri compacte
de mai multe exemplare, ocupînd o s uprafaţă apreciabilă. Nu .poate fi
nici o îndoială că aceste pilcuri s-au format din drajonii unui singur
exemplar ini ţial Facultatea de drajoruare a z ălogului este bine cunos
cută, iar drajonii pot rezista la umbrirea trestiei, avînd o creştere ra
pidă şi fiind mai puţin heliofili decit ,puieţii din săminţă.
.

Lăstărirea este, de asemenea, frecventă la zălog. A fost olEervată
vechi us cate, -pro-

în ghiolul Lumina la unele exemplare cu tulpinile
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babil .din cauza locului. S-m- putea, desigur, prodUIOE! şi în tufărişuri
tăiate de am şi să contribuie la îndesarea lor.
In ce priveşte salcia albă, ches1liunea este mai camplicată. Se ştie
că modul ei obişnuit de �nstalare este depunerea abundentă de seminţe
amesteoat.e cu aluviuni .proaspete. De aici iau naştere ,,reniile" - ar
boretele tinere foarte dese. Dar, instalarea lor este ,posibilă numai în
terenuri lipsite de vegetaţie înaltă, .care ar umbri .prea puternic sălciile
tinere. In Deltă reniile .par să apară numai pe grinduri, ceea oe nu in
teresează problema noastră. Exemplare izolate au fost găsite pe insuliţe
plutitoare mici din. balta Somova. Numărul lor, foarte mic faţă de can
titatea enormă de seminţe ,produsă de zăvoaie!le Deltei, arată tocmai
condiţiile dilicile pentru instalare în plaur (de orice fel). Aceste exem
plare tinere ar putea, eventual, proveni şi dintr-o .butăşire naturală înrădăcinarea unor .ramuri tinere rupte, aduse de apă şi depuse în
plaur. O astfel de butăşire naturală a fost obsel"V'ată in zăvoaiele Du
nării din aprQpierea 01teniţei.
In balta Somovei au fost găsite şi grupe de sălcii pe insule pluti
toare, ·fără trestie, ceva mai mari. In cazul acesta, iruijtalarea lor din
seminţe depuse odată cu aluviuni nu ipare o impcsibilitate.
l
Dar, existenţa unor pilcuri de salcie albă mai v.instn!ică pe plaur
cu trestia deasă .rărnîne deocamdată nelămurită. Aceste pilcuri au �
pectul asemănător cu al UIIlor renii de diţi.va ani virstă. Posibilitat"ea
instalării lor din sămînţă esite, linsă, total îndoielnică. Intin.derea prin
drajonare este, de .asemenea, exclusă pentru această· specie. Nu este
exclus ca aceste pî.lcuri să provină din par:i mari mfialţi de localnici în
plaur.
Un oaz cu totul excepţional au reprezentat trei fire tinere de salcie
albă, găsite în octombrie 1 968 în ghiolul Ciortova pe un plam- cu tres
tie abundentă, anume două pe margini şi unul �n interior printre trestie.
Revenim acum la faptul că plaurul uneori se scu!fundă („se în
neacă", după expresia localnidlor). Fenomenul in sine este cunoscut
de mult (Antipa, 1 9 1 0). Au şi fost deosebite două cazuri. Uneori de
punerea masivă a alUIViunilor minerale în timpU!l viiturii.lor mari pro
voacă î ngreunarea plaurului şi coborirea lui la fund : aceasta se poa:te
întîmpla atit în ape adînci, care nu seacă n[ciOldată, ott ş i în aipe mici,
care seacă în anumite .perioade. Dar, în ape mici ;plaurul poate ajunge
la fund şi fără a fi îngreunat de alUIViurui, la. scăderea nivelului apei
în perioade secetoase. S...a mai precizat că plaurul scufundat se poat.e
ancora de fund .prin ;rădăcinile vegetaţiei de pe el.
Autorul citat, nu s...a preocupat -în mod 181Illănunţit de soarta aces
tei vegetaţM. Desigur, toată vegetaţia .terestră de statură mică piere.
Trestia, însă, tr€ibuie să reziste în majoritatea cazurilor. Iar zălogul,
salcia şi lăsniciorul rezistă în cazuri, cind au atins dimensiunile care
permit virfurilor lor să .rămină deasupra apei. In asemenea cazuri ei
pot continua să vegeteze ln bune condiţiuni.
In această iprivinţă este interesantă o observaţie în balta Somova,
făcută în iunie 1 965, la nivelul foarte ridicat al apelor. Era vorba de
.

.
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un plaur tipic cu desişul de zălogi de peste 3 m. j,nălţime . Adinoimea
apei în jur aproximati-v 2-2,5 m. Alături în apa liberă virfurile zălo
gilor înecaţi se ridică la 0,3-1,0 m, i ar pe lingă ele tulpinile volubile
de lăsnicior se urcă pe trestie rpînă la 1,5 m înălţi me . Desigur, alătur·i
de plaurUil rămas la suprafaţă se găseşte unul scufundat şi fixat de
fund.
Deseori „înecarea" plaurului este nUllll ai temporară. Revenirea la
suprafaţă po ate să nu fie legată de scăderea nivelul!U!i apelor de inun
daţie. ln iunie 1965 în balta Somova s-a observat un astfel de caz, de.şi
apele erau încă în creştere. Era un plaur destul de mare, acoperit cu
rogozul des, cu un grup de sălcii înalte de cîţiva m. Rogozul era com
plet îngălbenit, iar sălciile aveau în vîrf frunzişul verde, dovadă că nu
s-au scufundat în întreg·i me.

Unele insuliţe minuscule cu cite -0 salcie tînără par să rămînă în
suspensie la oaireoare adîncime, fără să ajungă la fund ; uneori trăgînd
cu mina de vîrful unei astfel de sălcii , care se ridică foa11te puţin dea
supra apei, se poate scoate la suprafaţă tot restul.
Salcia albă revine la suprafaţă cu tnmchiul acoperit cu smocuri
de rădăcini adventive. Acest lucru se obsemră în mod obişnuit în renii
tinere după trecerea inundaţiilor. Interesant, însă, este că în Deltă şi
zălogul pe trunlchiul .inundat formează în unele cazuri - !foarte rare rădăcini adventive, albe, �ungi de abia 4-5 cm, gr�. puternic rami
fi cate la bază, uneori în smocuri dese, pînă la 7 bucăţi la un loc.
Din .punct de vedere fitocenologie fenomenele descrise reprezintă
un caz de succesiunea v egetaţi ei , care iese cu totul din coonun şi cu
greu s-ar .putea încadra în vreuna din categoriile stabilite de clasificaţii
pedante.
Este vorba de o modif.icare a vegetaţiei datorită în primul rînd mo-
dificării unor .factori externi - umiditatea şi într-o măsură oarecaire
mineralizare-a

a ccentuată

a

substratului

prin

depunerea aluviunilor.

Modul, însă, în care acţionează aceşti factori externi, prezintă particu�
larităţi interesante. Caracteristică mai ales este deplasarea substratului,
împreună cu vegetaţia, în sens orizontal şi vertical. Este ceva absolut

uni'C, cel puţin pentru vegetaţia latitudinilor noastre. Pe lingă aceasta,
foarte importantă este amplitudinea extraordinar de mare a variaţiei
factorului ecologic hotărltor

- umiditatea. P1antele lemnoase respective

trec de la vi aţa cu sistemul radicular într-un substrat Ullled
l
şi corona
mentul in aer .la o viaţă cu siste-mul radicular într-un substrat complet

îmbibat

a tulpi nii cufundată permanent în apă.
asemenea, o modificare excepţională ; dar, iaceasfa poate sur
veni şi în al te cazuri, de exemplu - inundaţia pennanetizată în lunca
cu apă şi o parte bună

Este, de

unei -ape curgătoare.

Dar, în al doilea nnd, un rol tot atît de hotărîtor îl joacă un factor
i ntern, anUlllle acţiunea fitocenozei insăşi - ancorarea plaurului de funci
prin sistemele rad iculare ale ,plantelor de statură mare.
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Numai combinaţia acestor factori .intr-'Wl mod corespunzător poate
determina succesiunea, implicit fenomenul. curios .pe care am vrut să-l
explicăm - plante lemnoase de statură mare crescînd în apă adîncă.
BEITRĂGE ZUR KENNTNISS DER HOLZVEGETATION
DES DONAU-DELTAS
Zusammenfa.ssuna

In den Seen des Donau-Delrt:as kDmrnt haufig die Holzvegetation vor, welche
im sehr rtiefen Wasser wăchst. Es ist besonders Sali:i: cinerea, welche grosse
Dicki.JChte biJdet, ferner S. alba und endlich dile haibhlilzige Schlingpflanze Sola
num dulcamara. Woahrscheirulich richtet si-ch solche Vegetation zuerst auf den
schwimmenden Insel.chen ein, die im Delta viel verbreitet sind. Solche Inselchen
sind gew<>hnlich aus den Ueberresten des SchiJ!rohres gebildet und mit demselben
stark bewachsen (sogena nniter ,,Rl.aur"). Es soheint aber, dass die kle.insten Insel
chen zuweHn durch die AnhiilllU'ngen anderer Pflanzenilberresten gebildet und
zuerst mit den vel'ISChiedenen Krăutern um:I Grăsem (Ohne Schilf) bewachsen
weroen. Augenschemlich richtet sich S. cinerea an den Riindem der mit Schil
frohr bewachsenen Inselohen ein und verbreitet sich weiber im Ilnnern durch die
Wurzelbrut ; so wird ein ausgedehnres und dockes Gestrii.pp gebiildet. Des Vor
kommen von S. alba wurde auf den kleinen ln6elchen ohne Schilfrohr und an
den Riindem sol.cher mirt Schilirohr beobaichtet. Aber die Ursprung der gr&iseren
DiJcldchten (ilbrigens sind solche sehr selten) bleibt zweifelhaft ; es ist nicht
ausgeschlossen, da&S sie kiinstlieh sind. Spater kommt as vor, dass die Inselchen
si'Ch untersinken urui dun:h die Pflanzenwurzeln verankert werden. Wenn die
HolzgewiichBe genug hoch sind, um mit ihren Gipfeln oberhalb des Wasserspiegels
:ziu bleiben, wachsen sie weiter ohne Schwierigkeit. Der Verfasser ist der Mei
nung, dass se>lche �heinungen einen ganz ungewCihnlichen F1all der Pflanzen
sukzeissioo dame.Uen
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Fig. I. Zălogii tineri pe un plaur p1utitor. Ghiolul Lumina.

Fig. 2. Exemplare tinere de salcie albă pe un plau r scufundat.
Balta Somova.

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

Fig. 3. Lăstă ri rea zălogului
după uscarea primei tulpini.

Ghiolul Lumina.

F·i g. 4. Desişul

de

zălo0gi bă'tr$ni pe
Bal ta Srunova.

un plaur plutitor.

l „

. '
'·

Fig. 5. Exemplare mari de salcie albă cu trunchiuri acoperite
de rădăcini adventive, pe un plaur rev�nit la suprafaţă
după scuifundare. Balta Somova.
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Privire

asupra procedeului de lucru şi ambianţei fizico-geografice.

ObservaţUle şi cercetirlle au fam efemuate !n perioada 1967-1975 fn toate
anotimpurhle. S-a urmărit repartiţia, fenologia, modul de grupare, aspectul suc

cesiuni lor ln oadru:l grupA.riior. In tabele
m i nanţa, după soara Braun-Blanquet.

se

consemnează numai abundenţa·-do

Terito:riul cercetat cuprinde valea rlulul Siret Intre localLtiţile MlroeşU, Hă
lăuceşti, Miclăuşeni, Butea şi Răchiteni, cu altitludinea de 190,5 m s.m. ln albia
majoră şi 210-250 m s.m. pe terasele care o mărginesc.

Lucrarea prez.entă se referă numai la albia majoră. Aceasta este străbătută
de cursuri părisitte ale Siretului şi devenite, unele, pe lntinderi variate - de la
zeci plnă la sute de metri

-

lacuri. Lăţimea lor măsoară de la aproximativ 10
p.tnă la 35 (40) m, iar a<Dncimea, de la l plnă la peste 3 m. Toate au o centuri
margjnală mlăştinoasl, de m1JCă ad!ncime, i ar ln rest im depozit de mll de 0,5
m erosime şi mai mUlt pe alocurea.

In limbajul locaJnicilor se numesc „bălţi". La nord de şoseaua Roman este

.Balta Ulmilor", „Balta la Bulboacă", „Balta Ruptura", „Balta Tămăşenilor", i ar
la sud, � 1Răchiteni, se găsesc ,,Balta St.iniştea", ,,stanţia", .Balta Săouliţa",
.Borţosul", „Gaida", „GhilOllul din hotar", „Dinpicighiol", „Ciiog" ,ş.a.

AfarA de aceste lacuri, există spaţ i i denivelate, fragmente de cursuri vechi

colmatate, cu caTacter de mlaş-tini şi

care, .temporar, deW.n bă.Iţi. Local, a cestea
se numesc „bălţi", „gfrle", „bahne". Astfel se pot cita : la nord de şoseaua Roman

„La Colac", .Balta lu i Constantin", „�a lruţca", .Girla la Prisacă", iar la nord
de Răchi ten i , „Balta Ruptura Nou ă „Balta G osp odani" ş.a.
",

,

La nord şi sud de Mirceşti, izvoarele ieşite di n terasA alimentează mlaşti ni ,
ca : "Balta Izvoni", „Balita Rotunda" ,;Balta Puturoasa", care nu se sbicesc ch iar
ln perioadele de secetA ; „La Bahni:., modificată p rin drenare, ,,Balta Nireş", pe
stlnga şoselei spre Roman, pe locul unui lac fntins, cu acelaşi nume, au dispărut
prin drenare. Ln 1975 cursul Siretul u i a fost lndiguit pentru ia atenua revă rsări le.

Teritiorul studiat se încadrează (3) în provi ncia climatică caracterizată prin

formula Dfbx (cHmat boreal sub-arctic). Potrivi t concepţiei recente, (14) teritoriul
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are o climă de depresiune, încadrlndu� în -sectorul

climei continentale, ţinubul

climatic a.l Podişului deluros a.l Molldovei, districtul climei de pădure.

O .trăsătură a climatului de depresiune (rparticularitate microclimatică) este

coborirea -temperaturii datorită curenţilor de aer
ulucul

Siretului,

pe direcţia N-S.

rece, care se mişcă, _.curg" pe

Menţionăm în mod special, că primii doi ani, de la' începerea cercetărilor,
au fost s ecetoş i , umiătorii doi, răcoroşi şi Wl'8 cu p reoiipi taţii foarte abundente :

acestea au cauzat creşterea nivelului iape'Ior şi inundaţii foarte puternice, ceea ce
a provocat în unele părţi, perturbarea -gr.upărilor de planite acvatice.

O bună parte din această Lucrare a rost prezentată la 29.X.1970 la sesiunea
de Ştiinţe naturale, Bacău şi nefiind publicată a fost completată cu

Muzeului

noi date, ulterior Îlll vederea Simpozionului prilejuit de aniversarea

a

1 20 de

ani

de la data tnfiinţării la Iiaşi a primei Grăd ini botanice din România (16-17.X.1976).

Locul releveurilor şi asociaţiile recunoscute.
1 . Balta
2. Balta
3. Balta
4. Balta
5. Balta
6. Balta
7. Balta
8. Balta

La Bulboacă
lui Constantin
Ruptura
Săculiţa
Staniţa
Ulmilor
Tămăşenilor
Stănlştea

9. Iazul de la Răchiteni
10. Canale de drenaj de lingă
Răchiteni
1 1 . Canale de drenaj de lingă
Hălăuceşti
12. Teren arabil denivelat, aproape
de podul Scheia ce se acopere
cu apă în timpul inundaţiilor.

Au fost identificate următoarele 12 asociaţii :
I . Lemnetum minoris (Oberd. 57) Mfiller et Gors 60. Locul releveu
rilor 1, 2, 4, 5, 1 0, 1 1 . Fitocenozele asociaţiei de regulă sînt bistratifi
cate ; stratul inferior, fonnat din Lemna trisulca de la aproximativ 5
cm. în jos pe o grosime variabilă, .poate prezenta unele discontinuităţi.
Stratul superior, plutitor, este format din Lemna. minor în cantitat.e
mare şi cu răspîndire generalizată, şi din Spirodela polyrrhiza, cu par
ticipare redusă şi răsipîndire restrinsă.
Dezvoliarea moderată a speciei Lemna trisulca
adaptată (10) la
un substrat milos organogen sau turbos - se e�lică, măcar parţial,
prin lipsa sUJbstratului favorabil în canalele respecHve
Dezvoltarea abundentă a speciei Lemna minor pare să fie condiţio
nată (7) şi de temperattura mai scăzută în gene.Ntl, cum a fost cea din
anii 1 969, 1 970, ca şi de cantitatea mai săracă de substanţe nutritive
din apa staţiunilor respective.
Subliniem şi faptul că intre L. minor şi L. trisulca nu ·pare a exis
ta o afinitate cenotică prea strinsă, din contra, s-ar .putea vorbi mai
curind de un raport invers proporţional între ele (tab. 1), această relaţie
rezu1lrtă şi din unele l.ucră·ri (11).
2. Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 54. Locul releveurilor : 1, 2.
·Asociaţia este .reprezentată prin fitocenoze nestabile, care, de la
un an la altul, a.par în locuri diferite. Fitocenozele populează apele puţin
-

.

·
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a dinci şi liniştite, ferite de vinturi ; aici Spirodela. polyrrhiza, edifica
torul preponderent, poate .forma un covor des., continuu la faţa apei
(tab. 1). Se pare că temperatura scăzută este o condiţie prielnică ; fito
cenozele devin prospere, în deosebi, în perioadăe mai reci., spre toamnă.
Observaţie. In identificarea şi separarea taxonilor fitocenotici ca şi
în stabilirea rangului lor sistematic, există divergenţe intre autori şi,
neconsecvenţă, o „căutare", la unul şi acelaşi autor. Cauza acestei si
tuaţii rezidă probabil, atît în deosebirile locale cit şi în faptul că ob
servaţiile, cel puţin în unele regiuni, sînt sporadice şi de scurtă durată.
Numai cercetări intensive, făcute în mai multe regiuni şi implicit, în
tr-o mai mare variaţie mezologică, vor putea contribui la eliminarea
acestor divergenţe şi, deci la clarificarea stării de fapt.

Lemnetum minoris
Asociaţia
Locul releveurilor
C a r.

A s.

Lemna minor
Wolffia arrhiza
Lemna trisulca
Spirodela pol11rrhiza
C a r. A l.

10 :1 11 1 --4--4--4I_I_5____ 1
1

(I), Wolffietum arrbizae

3

4

(II),

3

5

+

+

+

l

Tabel l

5

5

+
5

+
3
l

+
5
+

+
5

+

+

+

+

+

+

2
3

5

:

I_
I_
---2
1

5

+
5

+

Insoţitoare
Potamogeton pectinatzu
Ceratophyllum demersum
Alisma plantago-aquatf.ca
Sagittaria sagittifolia
Glyaeria maxima
Phragmites communis
Nuphar luteum
Butomus umbellatU&
Batrachium trychophyllum
Potamoge ton cri.spus
Typha latifotia
Bidens tripartita
B. cemua

l
+
+

+

11 11
1

+
+
+

1

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

1
1

3
+

+

+
+

+
1

+
+

+

41

+

+

1

+
2

3

5

+

+

+

+

+

O r d. C l.

Hydrocharis morsus ranae
UtricUlaria vulgaris

_

Spirodeletum polyrrhizae (III).

1

+
+

1

+

3. Wolffietum arrhizae Miyawaki e t Tx. 60. Locul releveelor : 4, 5.

Fit ocenozele apar evident şi constant bistratificate. Stratul submers
este constituit din cantităţi mart de Lemna trisulca (tab. 1). Acest
pare a juca şi rolu! Wlui ecran icare reflectînd radiaţii'le solare şi m.
diind <:ăldură, asigură încălzirea .pronwiţată a păturii de apă de deasupra

strat

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

C. BURDUJA, V. SLONOVSCHI

354

lui. Wolffia arrhiza prosperă astfel pe suprafaţa acestei pături de apă
încălzită, constitu!i.nd pe alocurea un strat destul de bine încheiat.
4. Ceratophylletum demersi (So6 27) Hild 56. Den Hartog et Segal
64. Locul releveurilor : 1 , 3, 6, 5. Fitocenozele asociaţiei se constituie
în locurile cu apă adîncă, liniştită şi cu un depozit gros de nămol. In
timpul inundaţiilor puternice, fitocenozele sînt perturbate, ele se refac
însă, oind condiţiile revin la normal. Fitocenozele sînt compuse din 20
specii, dintre care cele cu o abundenţă-dominanţă mai ridicată şi anume :
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton cris
pus, p. pectinatus, Lemna trisulca, intră în alcătui.rea sinuziei sub
merse. Celeilalte două sinuzii constă din specii cu acest indice fitocenotic
mai redus şi cu o prezenţă mai sporadică.

Locul

Tabel 2

As. Ceratopbylletum demersi

1

3

1

3

3

6

3

5

C a r. A s.

Ceratophyllum demeraum

3

2

2

5

4

3

+

+

C a r. A 1. O r d. C 1.
Pota.mogeton CTUf"IU

3

1

2

1

1

4

+
1

+
+
1

2
2

1
4
1

reieveurilor

P. pectina.tu&
P. a.cutifoliua
P. lucens
Myriophyllum vertldUatum

1

+

+
+

+
+

+

+

+

+

3

1

+

+

Insoţitoare

Lemna triaulca.
Spfrodela. polyrrhfza.
Wolfffa a.rrhfza.
Nupha.r luteum
Sagittarfa ·aa.gfttifolia
Nymphaea. alba.
Batrachium trichophyllum
Potamogetcm nata.ns
Trapa nata.nr
Phragmtte1 communis
Glycerfa maxima
Polygonum amphibfum f. aqua.ticum
Typha. latifolfa
Sparganium ra.moaum

1
1
1

+
+
+

-

+

+
+
+
+
+
+

1

+

1
1

1

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

2

+

2

+

+

+
+
+

1

5. Potametum crispi So6 27. Locul releveurilor : 1 . Specie răspîndită
amplu în regiune, constituie cenoze în care d omină aproape exclusiv ;
participarea a!tor - puţine - specii -fiind foarte redusă. Pentru aceste
ce noze sînt valabile opiniiile formulate (9, 1 1 ) referitor la cele ex istente
în Transilvania, ca şi concluzia că această situaţie justifică rangul de
asociaţie .al ansam.blulud iacestor grupări.
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Tabel 3
As. Potametum crispi

Potamogeton arispiu
P. natans
P. pectinatu1

5

5

5

3

+

1

P. luc�ms

Ceratophyllum

demer.sum

+

1

1

2

+

+

6. Batrachio-Callitrichetum (cophocarpae) So6 (27) 60, subas. calli
trichetosum So6 57 Locul releveelor : l , 1 1. Fitooenorele sint alcătuite
din componentele indicate în tabelul 4, minus Batrachium trichophyllum,
deci asociaţia apare reprezentată în regiune prin subasociaţia callitriche
tosum. Specia B. trichopyllum este prezenJtă în mai multe lOCIUri, în ce
.

noze diverne ori tn grupăTi pure, însă nu a fost întî-lnită nicăieri coabitind
cu C. cophocarpa. Fitocenozele subasociaţiei se formează în apa stag
nantă de la marginea bălţilor, dar mai ales în apa lin curgătoare din
pîriiaişele (şi canalele) .eferente di n bălţi.

Tabel 4
As. Batrachio-Callitrichetum (cophoca.rpae), subas. callitrichctosum.

Locul releveurilor

1

CallUTfche cophocarpa 5
Lemna minor
+
Spirodela polyrrhfza
Saqittaria sagittifoHa

11

I

4

4

+

1

1

11

1

Sparganium ramo.rum +

+

+

11
3

1

A Zisma plantago-

1

(l .� nanthe aquatica

1

aquatica

Glyceria maxima

+
+

+

+

11

1
.+

+

7. Polygonetum natantis S6o 27. Locul releveurilor : 3, 6, 7, 12.
Fitocenozele acestei asociaţii ca şi ale celei următoare, au fa&t observate
timp de peste 7 ani. S-a constatat că Polygonum amphibium f. aquati
cum era .prezent oa exemplare rare, izolate, pînă în anul 1969, clnd
inundaţii foarte puternice au ridicat mult nivelul apei bălţilor ; reve
nirea la nivelul obişnuit s-a petrecut cam în 3 ani. După inundaţii a
urmat o inmulţire masivă a speciei de mai sus, constituind fitocenoze
pe suprafeţe î ntinse. Potamogeton natans apare abia în exemplare pu
ţine şi în locuri izolate (tab. 5). Observaţia constituie incă o justificare
(2, 9) pentru atribuirea rangului de asociaţie acestor fitocenoze ; acestea
au manifestat un regres viz�bil odată cu revenirea apei din bălţi la nive
lul obişnuit. Ceratophyllum demersu.m este cel mai important com,po
nent 8'l sinuziei submerse a asociaţiei.
8. Potametum natantis So6 27. Locul releveurilor : 3, 6. Potamo
geton natans constituie fitocenoze durabile, care pe durata apelor înăl
ţate, manifestau o vigoare puţin atenuată. In acest timp (3 ani) staţi
unile respective erau încadrate de fitocenozele de Polygonum amphibium
f. aquaticu.m, oare, la finele perioadei, încep să se dezorganizeze. ln
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fitocenozele prospere de Potamogeton natans, specia Polygonum amphi
bium este prezentă cu totul sporadic ; faptul reflectă şi in această regiune
(2, 9) lipsa unei afinităţi cenotice intre aceste specii şi implicit prefe
rinţele lor ecologice diferite (tab. 5). Astfel .apare pe deplin motivat
rangul de asociaţie a grupului de fitocenoze în discuţie.

Tabel
As. Polygonetum natantis (I) As. Pot•metum natantis (II).

3

I
3
3
1969

7

12

5

5

3

4

4

Asociaţia
Locul releveuriJor
Anul notării releveurilor

C a r. A s.

Polygonum amphibium f. aquaticum
Potamogeton nata113
C a r. A 1.

-

O r d.

-

5
+

C l.

+

Potamogeton lucens
P. crispu.s
P. pectinatus
Ceratophyllum demerrum
Myriophyllum vertfcillatum
Batrachfum trichophyllum.

+
+
+
+

+

+
+'

I

+
+

6

II
3
3
196B

+
5

5

5

+
+

1

+

+

+

+
3

3

1

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+'

2

+

1
+

l n s o ţ i to are

Lem.na minor
L. trirulca
Sagittaria sagfttifolia
Sparganium ramosum
Phragmf.tes commu.nis
Alisma plllntago - aquatlca
Chara sp.

+

+
+

+ +

+

+

+

+
+
+

+1

+
1

+

+

5

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

*

9. Trapetum natantis Milller et GOrs 60. Locul releveurilor : 3, 7.
Fitocenozele asociaţiei, bistratificate, sînt comipuse, în stratul sub�
în special din Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus şi
Myriophyllum verticillatum. Grupările populează apele liniştite, adinci
pină la 2 metri, cu năttnol profund. Inundaţiile din 1 969 iau dezorganizat

Trapa, în locul ei constituindu-se
aquaticum. In anul următ.or, fito
în aceleaşi locuri, eliminindu-le pe

complet partea natantă formată de
grupări de Polygonum amphibium f.

cenozele primei specii s-au refă.cut
cele de P. amphibium f. aqua.ticum oare a mai persistat doar ca indivizi
cu totul diSperşi. Trapa natans nu a fost întîlnoi.tă nici d1.11pă inundaţie
în alte bălţi. Şi în areastă asociaţie
constituent cu rol insemnat.

Ceratophyllum demersum este un
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Tabel
As. Trapaetum natantis

Locul releveurllor

Trapa natans
Lemna trisulca
Potamogeton crispus
P. pecttnatu.s
P. natans
P. lucen&
Polygooum amphibium f. aquaticum·
Myriophyllum verticiUatum
Ceratophyllum demersum
Batrachium trichophyllum
Sagittarla sagittifolia
Sparganium ram.asum
Schoenoplectus tabernaemontani
Phragmites communis
Typha latifolia
Bolboschoenus maritimus
Nymphaea alba

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

4

4

4
2

4

5
2

5
1

2

+

3
1
+

3

3

4
2
1

1

+

1

1

+

1

2

+

+

1

+

+ ,+

+

+

+
1

2

1
+'

4
1
1

l
4

4

1
1

2

+
+

+

2
1

1

+

+

-T

2

6

3

+
+

+

+'

+ +
+ +
+

2

+
1

1
+

+

+

1

1

10. Stratiotetum alloidis (Nowinski 30) Miljan 33.Locul releveuri
lor : 6, 8. Am considerat justificat numele adoptat pentru această asoci
aţie pe de o parte .pentru că Hydrocharis morsus-ranae apare într-wi
s ing ur releveu şi pe de alta, deo arece în regiune, această specie nu se
asociază cu Stratiotes alloides, ci fonne ază în alte bălţi , ·grupări fără
această specie (tab. 7). Inundaţia din 1 969 a dezorganizat fitocenozele
asociaţiei,care au fost in!locuite cu cele ale asociaţiei Nymphaeetum albo
luteae ; revenirea fa situaţia dniţia9.ă a necesitat o perioadă de 3 ani, ceeace
subliniază stabilitatea şi �wiga durată a a'SOCiaţiei. Stratul submers este
consti tuit in mare măsură de Lemna trisulca şi mai moderat de Cerato
phyllum demersum.
'.l'abel 7
As. Stratiotetum alloidis (\) As. - Bydrocharitetum morsus-ranae (II)
Asociaţia
Locul releveuriJ.or

8

6

I

II
8

8

1

1

1

fi

5

5
5
2

5
3

3
1

C a r. A s.

Stratiotes alloides
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna trisulca
L. minor

3

5

5

5

+
2

1

2

+

1
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3

1

Spirodela polyrrhfza

6

s

4

1

Nymphaea alba

+

+

+

+

+

4

1

Utricularia vu.lgaril

+

+

+

+'

5

5

1

1

1

P. pectinatus
P. acutifolius

9

1

Nuphar luteum

Potamogeton natans

li

+

C a r. A I. O r d. C 1.

Ceratophyllum demermm

7

+

2

1

t

I n s o ţ i toare
Sagittaria sagittifolia

+

Glyceria ma.rima

+

'l'ypha latifolia

+

"\-

+

1 1. Hydrocaritetum morsus ranae Langendonck 35. Locul releveurilor :
1, 6. Am prezientat în asociaţia precedentă comportarea speciei Hydro
charis morsus ranae. Mot ive similare celor invooa.te acolo, justifică, în
cazul de faţă, adoptarea demunirii de mai sus .pentru cenotaxonllll cons
tituit din fitocenozele edificate de această specie.
Subliniem că H. morsus-ranae .apărea sporadic (indivizi rari) în regi
une pînă ·în anul 1975, cînd a alcătuit grupările redate in tabelul si ntetic
al asociaţiei (tab. 7).
12. Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 28. Locul releveurilor : 1, 2,
3, 4, 5, 8, 13, 1 4.. In zona Mirceşti, fitocenozele �iaţici se întind pe
suprafeţe de sute de metri pătraţi Aceste fitocenoze de nuferi ocupă

ochiurile libere de apă puţin adînci ce sînt adăpostite de vînt de către
perdeaua de stuf cu oare se mărgineşte şi de ma1urile înalte ale bălţilor.
Gradul de acoperire este cuprins între 400/0 şi 85o;0 ceeace permite o
oarecare dezvoltare a stratului s ubmers (Ceratophyllum demersum, Pota
mogeton pectinatus, Lemna trisulca) cit şi a lemnaceelor natante. Men
ţionăm că în multe puncte predom ină n ufărul alb.

Asociaţia este reprezentată după cum se vede clar din tabelul sin
8) în · regiune prin subasociaţiile : nupharetosum şi nymphae

tetic (tab .

tosum.

Specia Ceratophyllum demersum formează, în mod predominant, stra
tul submers, în ambele subasociaţii.
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Tabel 8

As. Nympbaeetum albo-luteae

I

Locul releveurilor

3

3

3

3

Nymphaea alba
Nuphar luteum
CeratophyUum demersum
Myf'fophyUum vertidUatum
Polygonum amphtblum f. aquatfcum
Trapa natan.!

Potamogeton cri.!pu1
P. pectinatu1
P. natan.!
P. acutifoliw
Insoţitoare

Lcmna tri.!ulca
L. minor
Wolffia arrhizn
Spirodela polyrrhiza
Batrachium trichophyUum
Hydrocharis morSU.! - rana"
Stratfotes aUofde.!
Sagittaria sagittijolia
Phragmites communi.•
Glyceria maxima
Typha latifolia
Schoenoplectus tabernaemontani

2

13

14

8

8

8

nymphaetosum

C a r. A s.

C a r. A 1. O r d. C 1.

2

-

4

3
+

-

1

1

4
3
+
+
+

+
2
1

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

+
-

2
3
+

-

+
1
1
-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+
+
+

+
+

+
+

-

-

-

+
+

+

-

3

3
+
-

4
1
2
+
+

-

-

+
2
1

+
2

-

-

-

-

-

+

+
+
+
+

4
+
2

-

-

4
+
2

-

-

+
-

+
2

+
1

-

-

-

-

1

1

+
+

-

+
+

+

1
-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+
-

-

+

+
-

+
+
-

4
1
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LA V€GtTATION AQUATIQUE DU SECTEUR DE MIRCEŞTI

DE LA VALL'E:E DU SIRET-JASSY
Resume

Ce t.iravail comprend une etude des types d'ass ociations vegetales aquatiques
d'une region q.ui n'ia pas ret:en.u, sinon de fac;on i ncidentell e jusqu'a present, I'atten
ti.on des botanistes. On y presente douze associations, dont seulement cinq presen
tent 'llll i nteret particulier : ai.nJSi grâce iaiux conditions climatiques modifiees qui ont
determine des chângemen11s dans la structure interne de ces associations, <>n a pu
tirer certaines con'Clusions relatives a l'e:iciistence des affini-tes cenotiques possibles.
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RECHERCHES :OCOLOGIQUES DANS LA FOR� (CARPINO-FAGETUM)
DE DOMNIŢA-VOINEŞTI (DtPART. li.AŞI)

I. Caracteres geaJ.ogiques, topographiques et climatiques des stations
II.
I II.
IV.

V.
VI.

bolsees, ou
vertes et de versants (G. D a v i d e s c u).
Descrription des sols, a.nalyses mcmpho-granulornetriques et chimiques (N. B a r
b u, G. D a v i d e s c u).
Analyse de l'humidite, du pH et de l'acti:vite enzymatiq1Ue de la microflore du
sol (M. R u s a n, C r. V I ţ a 1 a r i u).
Analyse de la litiere : teneur et dynoamique de l'eau, du poids sec, de l'azate
totale et de la proteine brute (A. A n t o h i , A l. M u r a r i u, A. P i s i c ă
D o n o s e).
Syntaxanomie, composition :filoristique, structure phy.bocenotique, repartition,
phenologie et bioproductivite de l'association Carpino-Fagetum subass. tilieto
svm tomentosae (D. M i t i t e 1 u, T. C h i f u, D. D ă s c ă 1 e s c u, N. Ş t e f a n).
Synus!es de m uscinees (G h. M i h a i) ; synusies de macromyretes (T. C h i f u) ;
synusies de myxornycetes (E 1. E f t i m i e) ; synusies de lichens (L. B u r 1 a c u) .
Micromycetes saprophy·tes et parasites (M. M i t i t i u c).
Croissance et dynmnique des gluc�des de quelques especes fores ti e res (A.
P i s i c ă-D o n o s e, A. A n t o h i, A I. M u r a r i u, T. C h i f u).
V·ariations histo-anatomiques chez Ies feuilles du hetre et du charme en diverses
conditions d'illumination (C. T o m a, G. F i 1 i p e s c u, technicien P o p e s c u M.).
I. CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICA

TeritoriulJ. pădurii Domniţa-Voineşti este situat m sectorul nordic,
mai înalt, al Podişului Central Moldovenesc şi în zona, mai �oasă, a
„coastei Iaşului", prin care se face contactul cu Cimpia Moldovei. Teri
toriul aparţine comunelor Voineşti şi Ţ!ibana (jud. Iaşi) .
Geologia acestui teritoriu se caracterizează prin apariţia la zi a de
pozitelor sarmaţianului mediu, reprezentate printr-o succesiune de roci
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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argiloase, marnoase, ms1poase, iar în zona dealurilor înalte, prin calcare
oolitice dure, bine cimentate şi prin gresii. Aceste depozite au o încli
nare generală de la nord vest spre sud est.
Relieful este, în ansamblu, structural, datorită aspectului tipic de
cuestă al „coastei Iaşului", cu un versant nordic abrupt şi un revers
mai lin; conform cu înclinarea stratelor, cit şi datorită platourilor mai
înalte ale Podişului Central Moldovenesc, menţinute la înălţimea plă
cilor de calcare şi gresii.
!nălţimea reliefului este mai mare în partea centrală şi sudică, de
oarece în nord, coasta Iaşului coboară mult printr-o denivelare de peste
300 m. Astfel, dealurile Domniţa, Comorei, Hadîmbu, au înălţimi mai
mari de 400 m alt. abs., iar la nord de localitatea Voineşti, relieful este
mai jos de 1 00 m.
Dealurile înalte din zona centrală a pădurii Domniţa-Voineşti, for
mează cumpăna de ape dintre două bazine hidrografice : bazinul Bah
luiului, prin afluentul său, pîrîul Voineşti şi bazinul Bîrladului prin
afluentul său, pîriul Stavnic.
Riurile şi-au creat văi a căror adincime depăşeşte uneori 200 m,
determinînd o intensă fragmentare a reliefului.
Versanţii au o înclinare ce oscilează frecvent intre 1 0°-15° şi sînt
modelaţi mai ales prin eroziune liniară (torenţi, ravene, rîpe}, a cărei
acţiune este favorizată şi de alcătuirea petrografică, dominată de fa
ciesul argilo-marnos.
In timpul verii majoritatea piraielor au apă foarte puţină, datorită
adîncimii mari a stratelor acvifere, iar primăvara, la topirea zăpezilor
şi la incepu'bul verJi, cind oad mllllte precipitaţii, scurgerea superficială
este mare.
Clima. Pentru a aprecia rolul reliefului şi a suprafeţei active din
pădurea Domniţa-Voineşti, în apariţia diferenţelor de regim şi valoare
a elementelor meteorologice, am făcut înregistrări la trei staţii perma
nente instalate în pădure şi poiană, la diferite altitudini, cit şi obser
vaţii efectuate în mai multe sectoare ale pădurii, în perioade de timp
caracteristice.
Datele obţinute de noi şi cele de la staţii1le meteorologice apropiate,
sint caracteristice pentru clima de tipul temperat continental, cu nu
anţe mai moderate în comparaţie cu Cîmpia Moldovei.
Radiaţia solară globală anuală este de cca. 1 16,02 Kcal/cm2, cu ma
ximum în luna iulie (1 7,01 Kcal/cm2) şi minimum în luna decembrie
(cca. 2,51 Kcal/cm2).
Dinamica atmosferei se caracterizează prin predominarea maselor
de aer umed ce se deplasează, mai ales vara, din nordul şi nord-vestul
Europei şi a maselor de aer puternic continentalizate şi secetoase c�
vin dinspre sud-estul şi estul Europei.

In aoeste condiţii de in'Sdlaţie şi de dinamică a atmosferei, tem
peratura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 8° şi 9°C, deci
cu puţin mai scăzute decit la Iaşi (9°6C), unde re'lieflll este mai jos. Re
gimul anual al temperaturii aerului înregistrează minima în luna iahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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nuarie (media lunară între -2"C şi -3"C) şi maxima în luna iulie
(între 1 8° şi 20°C).
Suma anuală a temperaturilor cu medii zilnice mai mari sau egale
cu 0°C este în medie de 3.200"-3.400°C, iar a temperaturilor cu medii
zilnice mai mari sau egale cu 5°C este de cca. 3.000"-3.200°C.
Prima zi cu îngheţ se înregistrează deobicei în jurul datei de 1 1
octombrie, iar ultima zi cu îngheţ este semnalată, în medie, în jurul
datei de 21 aprilie.
Umezeala relativă a aerului are valori de 84-88 0;0 în luna ianuarie
şi de 64-720/oîn luna iulie.
Precipitaţiile atmosferice depăşesc 600 mm anual ; în luna ianuarie
cad 30-40 mm precipitaţii, mai ales sub formă de zăpadă, iar în luna
iulie se înregistrează o cantitate de ciroa 60-801mm.
Numărul de zile cu ninsoare este de 30-40, iar numărul de zilP.
cu strat de zăpadă de 60-80 pe an.
Sub influenţa maselor de aer cald, puternic continen,talizat, r.e
se deplasează vara din nordul Africii spre sud-estul Europei, secetele
sînt fenomene meteorologice ce se produc destul de des. Totodată, sînt
frecvente şi precipitaţiile torenţiale şi furtunile cu grindină.
Regimul zilnic, lunar şi anual al elementelor climatice suferă mo
dificări locale datorită acoperirii diferite a teritoriului cu vegetaţie, a
variaţiei altitudinii şi fragmentării reliefului, a gradului de înclinare
şi a orientării versanţilor, creînd tot atîtea tipuri de microclimate.
Astfel, microclimatul de platou împădurit se caracterizează prin
tr-un regim termic zilnic, lunar şi anual, mai moderat în comparaţie cu
al terenului descoperit. Aceasta, deoarece în pădure, sub coronamentul
arborilor, luminozitatea are în zilele de vară, la ora 1 3, valori mai mici
faţă de poiană cu circa 12.500 luxi, determinînd producerea unor dife
renţieri termice mari între aceste două microclimate, care uneori pot
depăşi 10°C (15 iulie 1 975).
Cu toate că noaptea, între pădure şi poiană, valorile termice sînt
mult apropiate, iar uneori în poiană se înregistrează o temperatură mai
coborîtă, mediile termice lunare rămîn varn, în microclimatu! de platou
împădurit, cu circa 0°6-1°2C mai scăzute faţă de terenul descoperit (ta
bel nr. 1 şi 2).
Tabel 2

Diferenţieri termice şi pluviometrice lunare, pe platoul Domniţa,
intre pădure şi poinni (anul 1976).

lunile

iunie

Dif. termice (OC) in aer, la 2 m.
Dif. pluviometrice (mm)

iulie

august

septembrie

0,8

0,6

1,1

1,2

75,0

5 1 ,5

49, 5

100,0
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Tabel

<)BSERVAŢII
Temperatura aerului
orele

Date meteorologice lunarP.
Staţii

Platou împădurit
Platou cu poiană şi tăietură
Versant însorit împădurit

7

12,4
12,0
12,2

1 4,2
1 5,7
14,2

I \ \
13

18,6
1 9,7
1 9,2

19

16,3
16,9
15,7

tN

METEOROLOGICE

Temperatura la suprafaţa solului
orele

Media

1 5 ,3
16,1
15,3

l

I I I /

1

7

8,9
8.6

9,2

1 4,l
16,2
14,6

13

1 9,3
26,5
1 9,fi

19

1 5,7
1 7,5
1 6.2

Media

14,5
17,2
14,9

/

Media
max.

25,9
32,6
26,3

I

�

Me ia
mm

PADUBEA

I \

M in .

Max.
abs.

DOMNIŢA-VOINEŞTI,

Temperatura solului la 10 �m
orele

1

abs.

I U N I E

14,4
16,7
14,6

37,0
40,0
38,0

9,0
11,0
8,5

1976

I

Temperatura solului la 20
orele

I I I \ l I I
7

l :J

1!)

M ed i a

13,1

10,l
1 2,3
1 2 ,4

1 2 ,9
1 5,3
14,6

1 5, 3
1 9,4
1 8 ,2

1 4, l
1 6,8
H,6

15,9

13,2
1 3,0
1 3 ,6

15,l
17,3
1 6,2

1 8,l
2 1 ,2
1 9, 4

1 6,2
18,5
1 7 ,6

1 5,6
17,5
1 6,7

14,9

I

l�.4
13,0

14,ll

7

1 1 ,8
1 4,7
1 2 ,2

13

12,4
1 9,4
14,6

I
I

19

I

r·m
Ol

ii
111

�

Temperatura solului la 40
o;·ele
1

I I I I
7

13

19

r:m
<1l

ii

oi

:E

nr.

1

:S. ·8 E
.s� Iii
�
·P,'M E

Cil _:u o �

·-

� E â
o.. � E:-

1 2, l
16,8
15,2

1 2,2
15,9
1 4,2

10,8
14,6
12,2

11,1
1 4 ,8
1 2,2

1 1 ,3
15,0
12,6

1 1,0
1 4,8
1 2 ,4

1 1,0
1 4, 8
12,3

8,5
83,5
3 1 ,6

1 4,5
22,5
16,8

14,5
1 7,6
15,9

1 3 ,0
17,0
1 5 ,0

1 3,4
1 6,8
1 4,8

13,7
17,1
1 5,0

1 4, l
17,0
1 5 ,0

13,5
17,0
14,9

38,0
89,5
43,0

I U L I E

Platou împădurit
Platou cu poiană şi tăietură
Versant însorit împ ăduri t

13,B
14,2
13,8

16,1
1 7,2
16,1

21,1
22,1
21,9

18,4
18,3
1 8,2

17,3
1 7, 9
17,5

10,8
10,6
10,6

1 6,3
18,1
1 7,2

22,0
3 1 ,0

22,5

17,9
1 8, 1
18.2

1 6,7
1 9, 4
17,1

30,l
35,9
30.3

14,9
18,3
17,0

4 1 ,0
44,0
38,15

1 1 ,0
1 2 ,0
1 1 ,B

1 4. 4

1 5,2

14,3

1 3,8
12,6

14,2

2 1 ,0
1 6,2

1 3,8
1 4 ,4

13,l
13,2

14,2
19,0

1 3, 2
1 11,B

1 3 ,6
16,6

1 3,0
1 6,6

1 3,0
1 6,6

1 3,2
1 6,8

13,4
1 6,6

13,1
1 6, 6

29,5
7 9,0

1 4,0

1 5,4

16,2

1 5 ,4

14,4

14,2

14,6

1 4,5

14,4

43,4

1 6,(i

A U G U S T

Platou împădurit
Platou cu poiană şi tăietură
Versant

însorit împădurit

13,-i

1 2 ,0
12 ,4

13,6
1 4,8

1 7, 4
1 9,6

1 5 ,0
15,8

1 4,5
15,6

10,4
10,2

1 3 ,2
1 3,4

18,3
27,8

14.�

1 4.0

30,5
3 1 ,9

14,l
14,B

40.0
43,0

10,0
9,0

1 1 .0
12,8

1 3,0
16,4

15,3
20,6

1 4,4
1 8,0

13,4
1 6,9

1 2,6

1 5 ,3

19,7

16,2

15,9

1 0 .6

1 3.4

19,8

1 4.8

14,6

30,4

13.B

37,0

1 1 ,0

11,6

1 3,8

1 7, 6

17,2

1 5,0

1 6,7

lG,2

S E P T E M B R I E

Platou împădurit

10,2

12,4

1 6,0

14,2

13,2

9,8

1 1 ,8

Platou cu poiană şi tăietură

10,8

1 3,8

1 7 ,4

1 5,5

1 4,4

9,6

1 2,0

Versant însorit împădurit

10,8

14,2

1 7,7

1 5,6

14,6

9,8

1 1.6

15,9

2 2 ,0
17.4

1 3, l

1 2,6

1 4,0

1 4,4

1 3,8

13,l

2 6 ,4

2 7,8

26,8

1 3 ,6

3 1 ,0

8,0

14,6

38,0

9,0

13,8

28,0

8,2

10,6
1 2 ,0

1 1 ,0

12,1

14,l

1 2 ,6

1 2,3

1 2,3

1 2,2

1 2 ,0

1 2,4

1 2,4

12,2

48,5

1 5 ,2

1 2,l

1 2 ,0

1 6,8

13,2

1 2,2

13,l

14,3

1 3,:i

1 3,8

1 4,4

14,0

13,4

1 6 ,0

1 5,8

1 5 ,8

1 6,0

1 5 ,9

1 48,5

12,4

14,5

1 3,4

1 2,B

13,2

12,8

14,0

1 2,8

1 3,4

1 3,0

1 3 ,0

13,6

1 3,2

79,5
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ln microclimatul de platou împădurit, .în perioada călduroasă a
anului, temperatura medie lunară a suprafeţei solului este mai coborită
cu 0°,5-0°,SC, faţă de temperatura aeruilui, deoarece intensitatea ra
diaţiei solare este mult micşorată de coronamentul arborilor. Acelaşi
aspect poate fi mai bine observat în zilele senine şi călduroase de
vară, cinel, în pădure, temperatura aerului este mai ridicată în compa
raţie cu temperatura solului (Fig. 2).
In sol, temperatura este mai constantă în microclimatul de .platou
împădurit, diferenţe'.le termice orare şi de adincime fiind mult mai
moderate.
Pirecipitaţiile atmooferice înregistrate la staţiile instalate î n pădure,
sub coronament, sînt în cantitate foarte mică, deoarece o parte din raipă
a fost reţinută în frunzişul arborilor şi s-a scurs în lungul. crăcilor, pînă
la baza trunchiul ui, neputînd fi înregistrată de pluviometre.
Umezeala aerului este mai ridicată în pădure.
Vintul, sub coronament, are viteză mică, deoarece arborii constituie
un obstacol în deplasarea sa. Toamna şi iarna, odată cu căderea f.run;
zelor, viteza vintului creşte foarte mult.
Microclimatul de poiană şi tăietură, pe platou, se caracterizează
printr-o intensitate mult mai mare a radiaţiei solare Ja suprafaţa solului,
ceea ce detennină o încălzire puternică a solului în timpul zilei.
Diferenţele termice orare sînt mult mai mari, noaptea temperatura
fiind mai scăzută în acest rrri:croclimat, faţă de pădure.
Dimineaţa, la ora 7 şi seara, l·a ora 1 9, diferenţierile termice între
suprafaţa solului şi aer sînt mai mici, în comparaţie cu ora 13, cînd
insolaţia este puternică.
Temperatura solului înregistrează oole mai mari diferenţe între orele
de observaţie la suprafaţă şi '1a adincirnea de 10 cm. La 40 cm adincime,
diferenţele orare sînt scăzute.
Amplitudinile termice diurne, lunare şi anuale, au valori ridicate,
dar, în general, temperatura medie lunară a aerUlui este mai maire
faţă de microclimatul de platou împădurit.
Temperatura medie lunară a suprafeţei solului este mai ridicată cu

I 01 în lunile iunie şi august şi cu 1 °5 în luna iulie, în comparaţiei cu

ternperatuira aerului.

In timpul zilelor senine
mult mai mari (Fig. 2).

şi

călduroase de

v.m-ă aceste diferenţe s.înt

Precipitaţiile atmosferice sînt bogate, datorită altitudinii reliefului.

Zăpada are o durată anuală mai scurtă cu cel .puţin 15 zile şi o
grosime foarte variată, din cauza &;pulberării ei de .către vînt.

F.recvenţa şi intensitatea vintului este mai mare, iar încălzir-ea ae
rului de pe platourile despădurite, favorizează producerea brizelor de
versant.

Microclimatul versanţilor însoriţi şi microclimatul versanţilor mai
puţin însoriţi se diferenţiază prin poziţia pe care o au faţă de razele so
lare şi prin altitudinea reliefului.
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Versanţii însoriţi primesc o cantitate mare de energie calorică şi
ca urmare temperatura medie zilnică, lunară şi anuală a st11prafeţei
solului şi a aerului este mai mare decit aceea a platourilor împădurite.
Datorită altitudinii mai mici a reliefului, precipitaţiile sînt mai scă
zute.
Dinamica locală a aerului esite activă, datorită schimburi.lor de aer
ce se fac între teritoriile diferit încălzite.
Pe versanţii cu expunere nordică, nord-estică şi estică, însorirea
este cu atît mai mică cu cit înclinarea lor este mai mare.
In timpul iernii, pe unii versanţi nordici, puternic înclinaţi, încăl
zirea atmosferei nu se face direct de la suprafaţa solului, deoarece razele
soarelui nu ating de loc, sau ating foarte puţin, suprafaţa terenului.
Ca urmare ·a diferenţelor de încălzire dintre versanţii cu expunere
diferită, a.par şi diferenţieri floristice ale covorului vegetal.
Solurile sînt formate pe marno-argile $rmaţiene, în condiţii fito
climatice specifice :pădurii de foioase. Textura relativ girea a materialului
parental, în care fracţiunea argiloasă şi prăfoasă depăşeşte 60-700;0,
face ca drenajul vertical al ap�lor de precipitaţie să fie îngreuiat şi să
ducă la apariţia fenomenelor de anaerobioză şi pseudogleizare, mai ales
la nivelul orizontului B.
Toate profilele de sol ipe car-e le-am executat în pădurea Domniţa
Voineşti, ne indică generalizarea tipului de sol brun de pădure podzolit,
argilo-iluvial, pseudogleizat. Toţi parametrii morfologici şi fizico-chimici
ai diferitelor profile sînt •apropiaţi între ei, diferenţe mai sesizabile fiind
remarcate în privinţa gradului de pseudogleizare. Din acest .punJCt de
vedere se pot distinge două variante : a) solul brun podzolit pseudoglei
zat (moderat pînă la puternic), dezvoltat pe suprafaţa aproape orizon
tală a platourilor Domniţa, Deleanu, Comorei, Hatlimbu �nta sub 2°),
cu profilul mai gros (peste 2 m), cu oriwnturile clar diferenţiate şi cu
pseudogleizare chiar de la suprafaţă, maximum fiind în A.J.A:l şi în B.
Pseudogleizarea accentuată, însoţită de anaerobioză, este cauzată de cva
siorizontalitatea reliefului de platou, care obligă apa de .precipitaţii să
se infiltreze aproape în totalitate în sol şi de textura fină a sedimen
telor de solidificare (lut-argiloase, argilo-lutoase), care frînează drenajul
vertical. Prezenţa orizontului B argilo-iluvial, g·rOSi de .peste 1 m, în care
fracţiunea argiloasă singură depăşeşte 40-450;0 şi împreună cu fracţiu
nea prăfoasă ajunge la peste 70 O/o, explică accentuarea pseudogleiză.rii
la nivelul acestui orizont şi în partea inferioară a orizontului A. De
altfel, caracterul reavăn .al solului, chiar în luna august 1975 {după o
perioadă de secetă), este un indiciu al reţinerii îndelungate a apei în sol,
consecinţă a bogăţiei în coloizi şi argilă şi deci ia aeraţiei insuficiente ;
b) solul brun slab pseudogleizat este prezent ipe toţi versanţii cu pantă
mai mare de 2°-3° şi pseudogleizarea este tot mai slabă cu cit panta
este mai accentuată. Faptul se explică prin aceea că o parte din apele
de precipitaţie se scull'g torenţial pe SU!prafaţa solului.
Proprietăţi fizico-chimice. Din tabelul alăturat, rezultă că : (tabel
nr. 3)
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.Tabel

nr.

3

PROPRIETAŢILE FIZICO-CBIMICE ALE SOLULUI
.!a
I

-·ca �
..... .... ;:J

o "' ...

Oriz.

Adinc.

pH

it 'Cil- �
1

A1
A1 A2

A1A2

A /B
B1

Bi
BJ

2

Bi

A1

A 1 A2

A/B

B

B

Humus
O/o

N
tola I

0/o

P20&
mob.
mg. o;0

�·
o... "'1111
� El

SB
me

Analiza granulometrică o;0
SH
me

T
me

V
D/o

nisip
fin

praf

argilă

O- 1 4

6,2

3,48

0,185

12,2

15,6

20,73

3,66

24,39

85,2

48,70

28,10

23,20

14- 25

6,0

1 ,26

0.078

8,4

10,8

13,40

4,45

17,85

75,0

45,45

30,20

24,35,

25- :18

5,8

0,96

0,067

7,8

10,8

15,98

4,71

20,69

76,8

45,15

27,35

27,50

38- 44

5,7

0,78

0,052

6,3

18,4

19,00

5,24

24,24

78,5

33,80

25,10

41,10

44- 60

5,6

0,60

0,045

4,7

22,0

20,73

5,50

26,23

79,0

35,25

2 1 ,80

42,95

60- 80

5,5

0,60

0,056

5,1

1 9,0

2 1,60

5,50

27,10

79,6

38, 1 1

22,75

36,20

80-100

5,5

0,42

0,045

2,7

17,6

22,46

4,45

26,91

83,2

44,55

19,25

36,20,

100-120

5,5

0,42

0,045

3,5

1 9,4

l!),87

4,45

24,32

81,4

42,20

20,55

35,50:

O- 7

. 5,7

3,96

0,176

5,0

26,0

19,87

4,71

24,58

80,8

38,90

33,85

27,25.

7-19

5,6

0,60

0,056

4,7

1 6,8

13,85

4,79

18,G4

74,0

36,70

32,80

30,50.

19-29

5,5

0,54

0,052

5,0

22,6

1 9,87

4,75

24,62

80,5

27,50

36,15

36,35

29-50

5,5

0,42

0,045

4,8

26,0

22,03

5,76

27,79

79,4

22,50

28,90

48,60

5,5

O.J R

0,036

8.2

22,8

20,30

4,45

24,75

82,2

37,60

23,85

38,55:

fi0-80
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a) Reacţia solului, moderat pină la slab aci.dă (pH
5,5-6,5)
este favorabilă utilizării forestiere şi activităţii microorganismelor (în
deosebi ciuperci) din aceste soluri.
b) Carbonaţii sînt levigaţi complet de pe primii 1 00-1 50 cm, dato
rită vechimii solului şi învelişului forestier, precum şi regimului hidric
predominant percolativ.
c) Conţinutul în humus este apreciabil în At (2-40/o), după care
scade brusc în adincime, realizînd o curbă specifică solurilor forestiere.
Humusul este de tipul mull activ, cu un conţinut echilibrat intre acizii
huminici şi acizii fulvici, sau cu uşoară predominare a celor din urmă.
d) Azotul şi fosforul sînt prezente în c.antităţi reduse (cu excepţia
orizontului superficial At), în timp ce potasiul este în cantităţi satisfă
cătoare. Pentru vegetaţia forestieră, chiar procentele de fosfor şi azot
siint suficiente, dar pentru o utilizare agrit'Olă acest sol reclamă neapărat
îngrăşăminte azotoase şi fosfatice.
e) Gradul de saturaţie in baze {V) este destul de ridicat, de regulă
intre 75-850/o, motiv pentru care aceste soluri se încadrează în grupa
solurilor eubazice, favorabile dezvoltării foioaselor. Spre această con
cluzie pledează şi alţi parametri, între care suma bazelor (SB), suma
hidrogenului (SH) şi oaipacitatea de schimb cationic (T).
=

'

f) Granulometria este fină în general, totuşi cu deosebiri evidente
intre A şi B : fin nisipo-argiloasă ·Î n A şi argilo-fin nisipoas ă în B.
Plusul de argilă în B este de natură pedogenetică, realizat prin argiliza
rea mai intensă a acestui orizont şi prin adaos de argi·lă fină, coloid�,
migrată din A, sU!b impulsul curenţilor descendenţi ai a,pei de infiltraţie.
Indicele de diferenţiere texturală intre A şi B este apreciabil, 1 ,4-1 ,7,
ceea ce dovedeşte caraCterul evident argilo-iluvial al orizontului B. Tex
tura predominant argiloasă .a orizontului B este cauza impermeabilizării
parţiale şi a uşoarei compactizări a acestui orizont, a drenajului vertical
redus, umectării prelungite, aeraţiei insuficiente (mai ales în perioadele
umede) şi a proceselor de pseudogleizare (punctuaţii, pete şi bobovine
ferimanganice, care contribuie la acc entuarea compactizării şl impermea
bilizării).
g) Activitatea biologică, humificarea, nitrificarea, amonificarea etc.
se desfăşoară normal in orizontul A (cu deosebire în At) şi tot mai g.reu
în adincime Aceasta explică de ce arborii sint superficial înrădăc i naţi
marea majoritate a rădăcinilor principale fiind dezvoltate aproape ori
zontal în primii 30 cm, d e unde îşi trimit rădăcini .fine m ori zo ntul
B, fără să depăşească 60-70 cm (mai ales ·pe platou, unde pseudoglei
zarea, compactizarea şi impermeabilitatea orizontului B sint mai accen
tuate).
.

,

Fertilitatea solului. Proprietăţile chimice ale solului (pH-ul, conţi
nutul în humus, gradul de saturaţie în baze, elementele chimice de
primă importanţă : azotul, fosforul şi potasiul) sint destul de favorabila
pentru vegetaţia forestieră. Proprietăţile fizice şi biologice însă, favora
bile în partea superioară, devin tot mai puţin favorabile în adincime
(baza orizontului A şi orizontul B) din cauza argi1lizării şi condiţionate
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de ea, a compactizării, impermeabilizării, pseudogileizăril, slabei aer1s1n
şi deci a activităţii biologice sla:be. Ace.c;ti parametri negativi nu ating
valori maxime, dar frinează [n oarecare măsură procesele biofogice şi
reduc volumul edalfic, fiziologic util, pentru plante. Se pare însă că pen
tru vegetaţia forestieră, nu constituie impedimente de netrecut, dovadă
fiind pădurile compacte din clasa a II-a de prodtioţie, dar se adaptează
prin dezvoltarea sistemului radicular, cu precădere în partea superi
oară a sdlului, evitind condiţiile mai nefavorabiile din adîncime. Riscul
doborîturi1or prin vânt este redus atît timp cit pădurea se dezvoltă în
masă compactă.
Pentru ameliorarea acestor soluri, [n vederea unei productivită·ti
şi mai ridicate, s-ar impune administrarea de îngrăşăminte cu azot, fos
for şi amendamente calcice, pentru irnbunătăţkea 1proprietăţi.lor chimiCf'
şi, mai ales, afinarea părţii superioare a orizontului B, pentru îmbună
tăţirea proprietăţilor fizice şi biOilogice. Astfel de măsuri ar fi uşor rea
lizabile în condiţiile utilizării agricol�. dar sînt costisitoare şi unele chiar
neindicate în condiţiile ma5ivefor foreistiere.
.

Descrierea profilelor de sol.
Profil nr. 1

Relief : platou cvasiorizontal al Dealului Deleanu
Rocă : !Nccesiuni de marne fin nisipo-argiloase sarmaţiene
Drena; superficial absent, drenaj vertical slab.
Vegetaţie (în jurul profilului) : pădure de fag in amestec cu tei şi car

pen ; vegetaţia iooboasă floră de mull cu Asiperula odorata, Glechoma
hederacea, Asa.rum europaeum, Geranium robertianum, Dentaria bul
bifera, Stachys siilvatioa, Viola silvestris, Galeobdolon luteum, Brachy
podium silvaticum .

Tipul de sol - sol brun podzolit pseudogleizat
Ao
2-3 cm
litieră in proces de humificare ;
A.J.
14 cm, brun...cen�iu închis, fin niBLpo-argilos, slab structu
=

-

=

rat glomerular, pudrare cu silice pe feţele de structură, reavăn-uscat,
slabă pseudogleizare, numeroase rădăcini Jernnoase şi ierboase ;
24 cm, cenuşiu deschis cu nuanţă ibrunie, fin nisipo-argilos,
A.J.A2
nestructurat pînă la slab mărunt structurat glomerular, reavăn, mode
rat-accentuată pseudogleizare cu numeroase puncte, pete şi bobovine fe
rimanganice, mai .puţine rădăcini ;
NB
6 cm, cenuşiu-brun roşcat (ameSrtec de silice coloidală cu
oxizi de fier). lut-argilos, .reavăn, nestructurat, puţine rădăcini ;
B1
17 om, roşcat (oxidare) cu puţine pete vineţii (reducere), ar
=

=

=

gilo-fin nisLpos, reavăn, puţine rădăcini fine ;

B2
(la 1 20 cm nu s-a ieşit din acest orizont), roşcat - vineţiu
tipic de oxido-reducere, argilo
fin nisipos, reavăn, fără rădăcini.
-=

-
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Profil nr. 2

Relief : versant nord vestic, pantă 5°-6°.
Rocă : marno-argile sarmaţiene ;
Drenaj vertical sLa:b - moderat.
Vegetaţie : făget cu caripen, tei şi stejar.

Poiană mi.că de Poa .pratensis,
Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Brachyipodium silvaticum, Lo
tus carniculatus, Trlfolium ·pratense, T. medium, T. campestre. Linaria
vulgaris, Chrysanthemum leUIOallthemum etc.

Tipul de sol : sol brun podzolit slab pseudogleizat
Ao
1-2 cm, litieră
=

= 7 cm, brun-cenuşiu, argilo fin-nisipos, foarre slab structu
At
rat glamerular, reavăn-uscat, numeroase rădăcini ;
A1A:J
1 2 cm, cenuşiu deschis, nestructurat, mai puţine rădăcini ;
A/B = 10 cm. cenuşiu-limoniu, nestructurat, reavăn, slabă pseudo
gleizare (puncte şi bobovine rare) ;
B
(deschis în profil numai ,pe 50 cm, continuă în adincime)
gălbui cu pete roşcate şi vineţii de oxida-reducere, reavăn, argilo-lutos .
strudurare poliedrică, rare rădăcini lemnoase subţiri.
=

=

II. ANALIZA UMIDITAŢH, .pH-ului ŞI AOI'IVITAŢH ENZIMATICE
A MLCROFLOREI DIN SOL
Enzimele din sol provin din celulele microorganismelor şi din ţesu�
turile vegetale ale rizosferei şi, fiind eliminate în mediul înconjurător,
devin capabile să transforme diferite substanţe, avind astfel un rol
principal în ciclurile biologice de transformare a materiei (18).
Activitatea dehidrogenazkă s-a determinat .pe cale spectrofotome
trică, prin metoda Kiss (9), modificată de Ş t e f a n i c, 1 969.
Analiza activităţii enzimatice a microflorei din sol s-a efectuat in
cursul anului 1976, în trei staţionare. Pentru analiza valorilor activi
tăţii enzimatice a microflorei solului este necesar să se facă referiri şi
la valorile umidităţii şi pH-ului solurilor analizate, deoarece există o
strinsă corelaţie între aic�ti factori ecologici şi activitatea enzimatică
din sol.
lnscrierea rezultatelor e:x.perimenta.le este il"ealizată în tabelul nr.
4, unde sînt grupate valorile înregistrate, în fiecare staţionar, în lunile
aprilie, iunie, iulie şi septembrie 1 976. Analiza valorlior din tab. nr. 4,
ne permite să observăm dife.renţe sesizabile atît între cele trei staţionare
oît şi între datele diferite la care s-au prelevat probele de sol.
Referindu-ne la valorile umidităţii solului observăm că, făcînd me
diile pe cele trei staţionare, surprinrdem o evidentă maximă pentru luna
aprilie ( 1 7, 1 0/o) şi o minimă pentru luna �ptembrie (12,40/o). Corellnd
activitatea dehidrogenazică a microflorei cu umiditatea solului, se ob
servă că valoarea de 14,80;0 reprezintă media valorilor ,pe luna iunie,
aceasta fiind umiditatea care oferă condiţiile cele mai favorabile unei
intense activităţi enzimatice a microflorei solului.
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In acest mod, datele noastre experimentale concordă cu datele din
literatura de specialitate, în care este citat faptul că activitatea enzima
tică a unui sol, în condiţii de umiditate scăzută tinde să descrească,
acelaşi proces petrecindu-se şi în condiţiile unor soluri cu nivele exce
sive de umiditate.
Făclnd observaţiile asupra valorilor de ·pH ale solului din staţiona
rele analizate, înscrise în tabelul nr. 4, constatăm de asemenea, că me
·diile lunare prezintă diferenţe. Valoarea maximă (5, 36) este tot în luna
aprilie, iar cea minimă (5,20) în luna septembrie. La pH-ul de 5,26,
media pe luna iunie, activitatea microbiologică din sol a avut cea mai
mare valoare. Amintim că în lucrările recente din acest domeniu se
arată că activitatea microbiologică din sol are maximele în condiţiile
unor soluri cu valori de ,pH cuprinse între 4,5-6,3.
Analizînd datele din tabelul nr. 4, pri:vind valorile activităţii de
hidr.ogen.azice, reiese că media lunară a acestei activităţi prezintă ma
xima de 0,69 mg. formazan la 100 gr. sol uscat, în decursul lunii iunie.
Deducem deci că, numai la valorile medii de wniditate şi pH au
fost observate, ·în toate staţionarele cercetate, activităţile dehidrogena
zice cele mai ridicate şi mai semnificative.
Pentru o mai uşoară urmărire a datelor experimentale, precum şi
pentru realizarea unei mai clare corelaţii dintre factorii ecologici anali
zaţi şi activitatea dehidrogenazică din solurile staţionarelor cercetate,
redăm in fig. nr. 3 curbele valorilor de umiditate, pH şi activitate de
hidrogenazică.
Menţionăm că înscrierea curbelor din fig. nr. 3 s-a făcut pe baza
mediilor lunare, ale celor trei staţionare. Din această figură reiese în
mod evident că via.lorile maxime ale activităţii dehi.drogenazice din sol
au fost obţinute în decursul lunii iunie, lună în care valorile de pH şi
umiditate erau cuprinse intre valorile maxime din luna aprilie şi cele
minime din luna. septembrie.
Analizînd ·temperatura din sol, se constată că media valorilor găsite
în cele trei staţionare a fost de 15,6°C pentru luna iunie. In luna iulie
media era de 1 7,5"C, iar dn septembrie de l4°C. Reiese că temperatura
solului de 1 5,6°C se dovedeşte a fi aceea care favorizează o activitate
dehidrogenazică optimă în 1976 .
Tabel nr. 4
Analiza umiditlţii, pB-ului şi activitlţii dehidrogenazice din solul
plldurii Domniţa-Voineşti
UMIDITATEA SOLULUI
Data prelevării probelor de sol

Staţionarul

Aprilie

Iunie

Staţionar H
Staţionar I
Staţionar J

16,2
16,6
18,5

14,7
15,4
14,5

l\'Iedia lunară

17,l

1 4.8

I

Iulie

Septembrie

18,2
13.3
16,7

9,3
1 3,6
14,3

16,l

12.4
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Staţionarul

Staţionar H
Staţionar I
Staţionar J
l\.ledi a lunară
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pH-UL SOLULUI

Aprilie

5,1
5,5
5.5
5.36

Iulie

Iunie

5,2
5,2
5,4
5,26

5,2
5,4
5,3
5,30

Septembrie

5,1
5,1

5,4
5.20

ACTIVITATEA DEHIDROGENAZICA

I

Staţionarul

Staţionar H
Staţionar I
Staţionar J
Media lunară

Aprilie

0,19
0,64
0,87
0,56

Iunie

Iulie

0,80
0,87
0,41
0,fiJ

0,53
0,80
0,58
0.61

Septembrie

0.28
0,4(1
0,51
0.37

III. ANALIZA LITIEREI
In fitocenoza de Carpino-Fagetum (staţionarul H) litiera reprezintă
un amestec heterogen din frunze de carpen (cu procentul cel mai ri
dicat), de tei alb :şi de fag ; frunzele de carpen fac parte din categoria
de litieră care se descompune repede, pe cînd frunzele de fag şi de tei
se descompun mai lent. Cercetările efectuate de noi în anul 1 976 au
urmărit, in dinamică : cantitatea de substanţă, de apă, de azot total şi
proteină brută din cele două strate ale litierei : a) stratul superficial de litieră
notat Ls şi b), stratul de fermentaţie al litierei notat Lf. S-au analizat
30 probe, .fiecare probă de pe cite o suprafaţă de 1000 cm2• In tabelul
nr. 5 s-au redat mediile maxime :şi minime ale litierei din cele două
strate (Ls şi Lf) . Din anail.iza datelor se observă că cantilbatea de litieră
pe aceiaşi unitate de suprafaţă variază în funcţie de specie, de virsta
arborilor şi de nanorelief, dar nu se observă o variaţie semnificativă;
a cantităţii de litieră m decursul sezoanelor de vegetaţie atît în Ls cit
şi în Lf. In Lf variaţia masei totale dintre medie şi maximă este mai
amplă (45 1 6 gr. maxima la 5 mai şi 328 gr. minima la 27 august), decît
în Ls. In Ls procentul de substanţă uscată creşte uşor în iunie şi iulie
şi scade în august. Acelaşi fenomen este intîlnit şi în Lf, cu sublinierea
că scăderea din august este mai accentuată.
Studiul dinamicii azotului total şi a proteinei brute (Fig. nr. 4)
exprimă legătura direct proporţională dintre procesele de transformare
a litierei şi cantitatea de azot a acesteia la un moment dat. Astfel, în Ls,
în luna iulie, azotul total este foarte scăzut ,pe clnd în L;J, la aceeaşi
dată, conţinutul IÎll azot este maxim. Acest conţinut tI'eliefează o creştere
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a biomasei de microorganisme şi mezofaună de litieră care participă,
acum, mai activ la .procesele de transfomiare a litierei şi al căror consti
tuient principal - azotul - este dozat împreună cu azotul din ţesutu
rile vegetale. In general, in Lf, cantitatea de azot total are un mers
ascendent pină în luna iulie, a.poi scade. In Ls, în luna august, se re
marcă o creştere a azotului total eJq>licată prin căderea de noi frunze,
care sporesc şi aportul de azot.
Tabel

nr. 5

Variaţia masei totale, a procentului de substanţă uscată şi a procentului
de apă totalii in litieri (1976)

Proba

masa
totală
de litieră
gr./1000
cm2
substa n ţă
uscată

D/o

apă

•Id
.... ...
� Cii

��

5 mai

maximă/minimă

I

med i i pe 30 probe recoltate

17 iunie

r:laximă

I minimă

I

:!7 i ulie

maximă

I m i n imă

I

:!.7 august

ma;•:mă

I

":�r;,i -

Ls

1202

1012

891

460

1206

286

646

376

Lf

4516

88,5

1313

481

1641

370

1657

328

Ls

85,43

85,22

86,87

85,85

86,26

86,61

83,59

83,57

Lf

79,69

87,23

91,22

90,07

90,49

91,54

86,38

85,70

Ls

14,56

14,77

13,13

14,14

13,73

13,38

16,40

16,42

Lf

20,30

12,76

8,77

9,92

9,51

8,45

13,62

14,29

1/o

IV. CERCETARI FITOCENOLOGICE ASUPRA CARPINO-FAGETULUl
DIN PADUREA DOMNIŢA-VOINEŞTI
Masivul păduros Domniţa-Voineşti aparţine de Ocolul Silvic Ciurea,
şi se întinde pe teritoriile comunelor Ţibana şi Voineşti (laşi).
Istoricul cercetărilor botanice. Primele menţiuni floristice asupra
acestui masiv forestier aparţin lui I. S z a b o (1841), ale cărui date sînt
incluse în lucrările lui D. B r â n d z ă (1876-1883), D. G r e c e s c u
(1898-1 909) şi M. R ă v ă r u ţ (22), care publică în 1941 un conspect
integral al florei judeţului Iaşi. Referiri asupra tipurilor şi asociaţiilor
forestiere fac G. C e u c ă şi colab. (3) şi C. D o b r e s c u (4).
Flora. Inventariind flora întregului masiv forestier am identificat
784 specii de plante, şi anume : 16 sp. mixomicete, 248 sp. ciuperci (din
tre care 85 sp. micromicete parazite şi saprofite şi 163 sp. macromicete),
62 sp. licheni, 40 sp. briofite, 6 sp. pteridofite şi 412 sp. angiosperme.
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CONSPECTUL FLOREI DIN PADUREA DOMNIŢA-VOINEŞTI
Leg. et det. : El. Eftimie (My:romycetes) ; T. Chifu, D. Dăscălescu (Ma
cromycetes) ; M. Mititiuc (Micromycetes) ; L. Burlacu (Lichenes) ; Gh.
Mihai (Bryophyta) ; N. Ştefan, T. Chifu, D. Dăscă1lescu, D. Mititelu
(Pteridophyta + Spermatophyta).
MYXOMYCETES : Ceratiomyza fniticuloaa (Miill.) Macbr., pe lemn putred
Comatricha typhoidea (Bllll.) Rost., pe lemn putred de gorun ; Craterlum
leucocephalum (Pers.) D itmar, pe frunze moarte de gorun ; Dfachnea leucopoda
Rost., pe frlUlZe uscate de fag ; Fuligo aeptica (L.) Wiggers., pe trunchiuri pu
trede de fag ; Hem.itrichia clavata (Pers.) Rost., pe cioată putredă de fag ; H.
vesparium Macbr., pe trunchi putred de fag ; Leocarpua fragilfs (Dichs.) Rost., pe
scoarţă de stejar ; Mudlago crustacea Wiggers., pe ramuri uscate de alun ; Ste
monites axifera (Bull.) Macbr pe trunchi putred de fag ; S. splendens Rost., pe
trunch i putr�d de carpen ; Tubifera feruginosa (Batsch.,) J. F. Gmel., pe lemn pu tre d
de fag ; Trichfa deoipiens (Pers.) Macbr., pe lemn putred de fag ; T. favogfnea
(Batsch.) Pel'IS . , pe trunchi putred de fag ; T. scabra Rost., pe lemn putred de
fag ; T. varia Pers., pe lemn putred de fag.
PHYCOMYCE'l'ES : Albugo bliti Kze., pe Aanaranthus retrofilexus ; A. candida
(Pers. ex Fr.) Kze., pe All ivia petiolata ; Peronospora aestivalf.s Syd., pe Medi
cago lupul in a ; P. alta Fuck., pe Plantago major ; P. arenarie (Berk.) Tv., pe
Moehringia trineI'Via ; P. ficariae (Nees. V. Es.) Tul., pe Ranunculus ficaria ; P.
romicis Cda., pe Rumex acetx>sa ; Plasmopara aegopodit (Casp.) Trott., pe Aego
podium podagraria ; P. angustiterminalis Novot., pe Xanthiwn strumarium .
ASCOMYCETES : Aleuria vesiculosa Bond., pe sol ; Capnodium salicinum
Mont., pe : Corylus avelilana, Pyrus pyraster, Cra!Jaegus monogyna, Asarum euro
paeum .şi Rubus sp. ; Chlorosplenium aeruginosum (Oed. ex Fr.) de N ot., pe
trunchi.uri putrede de Fagus silvatica ; Cryptosporella wagneriana Rehm., pe Acer
campestre ; Erysiphe artemuiae Grev., pe Artemisi a absinthium ; E. cichoracearum
DC., pe Hieradum sp. ; E. communis (Wallr. ) Lk., pe : Alliaria petiolata, Circaea
lutetiana ; E. galeopsidii DC., pe Glecoma hederacea, Galeops.is tetrahit, Ballota
nigra ; E. knautiae Duby., pe KnauUa arvensis ; E. martit Lev., pe Trifoliwn
arvense şi T. prat:ense ; E. pisi DC., pe Medicago lupulina : Galactinia badfa
(Pers.) Bond., pe sol ; Helvella lacunosa Afz. ex Fr. , pe sol ; H. monachella (Scop .)
Fr., pe sol ; Lachnea hem.Uphaerica (Vigg.) Giel., pe trunchi.uri putrede de Quer
cus p etraea ; Leptopodfa atra (Koning ex Fr.) Bond., pe sol ; L. elastica (Bull. ex
St. Am<ms) Bond ., pe sol ; L. pezizoides (Afz.) Bond., pe s ol ; Microsphaera alphi
toides Griff. et Maubl., pe Quercus robur, Q. petraea ; Nectria cinnabarina
(Todc) Fr., pe Ulmus minor ; Paxina acetabulum (L. ex St. Amans) Kuntze, pe
sol ; Phyllactinia fraxini (DC.) Homma., pe Fraxinus ell.-celsior ; Ph. gutata (Wallr.
ex Fr.) Lev., pe Car:pinus betulus ; Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary., pe
Prun.us spinosa ; Pyrenophora hispida (Niels .) Sacc., pe Artemisia absinthium ;
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., pe Acer pla.tanoides şi A. campestre ; R. puncta
tum (Pers.) Fr., pe Acer c.ampestre ; Scutellinia scutellata (L. ex St. Amans.)
Laub., pe sol şi trunchiuri putrede de TiJ.ia ; Sphaerotheca pan.nosa (Wallr. ex
Fr.) Lev., pe Rosa canina ; Trf.chooladfa astragalii (DC.) Neger, pe Astragalus gly-

de fag ;
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cyphyllos ; T. tortilis

(Wallr.)

Neger, pe Cornus sanguinea ; Uncinula aceris (DC. )

Sacc., pe Acer campestre, A. platanoides, A. tataricum ; Valsa ambiens (Pers.)
Fr., pe Ulmus minor ; Xylaria polymorpha (Pers. ex Merat.) Duomt., pe trun
chiuri putrede.
BASIDIOMYCETES : Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc., pe sol ; Agrocybe erebia

(Fr.) Kuhn., pe sol ; A. praecox (Pers. ex Fr.) Fay, pe sol ; Aleurodiscus acerinus
(Pers. ex Fr.) V. Hohn. et Lit:sch., pe Acer campestre ; Amanita alba Gill., pe

sol ; A. citrina (Schaeff.) S. F. Gray, pe sol ; A. fulva (Schaeff.) Pers., pe sol ;
A. inaurata Secr., pe sal ; A. phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr., pe sol ; A. rubescens
(Pers. ex Fr.) S. F. Gray, pe sol ; A. um brinolutea Secr.,
(Bull. ex Fr.) Quel., pe sol ; Armillaria mellea

cioatelor ;

Astraeus

hygrometricus

(Pers.)

pc sol ;

Morg., pe

sol ;

A.

i,•aginato

Kumm., la baza

(Vahl. ex Fr.)

Auricularia

auricula

jU<lae (L.) Schroet., pe ramuri de Sambucus nigra ; A. mesenterica (Dicks) Fr., pe

trunchiuri şi cioate ; Bjercandera adusta (Wi:lld . ex Fr.) Karst.,
şi moarte de Carpinus betulus ; Boletus calopus Fr., pe sol ;
(Bull. ex Fr.) Donk., pe frunze căzute ; Calvatia e:rcipuliformis
sol ; Cantharellus cibarius Fr., pe sol ; Clavaria cristata Pers ex
vicorosa py:ridata (Pers. ex

Fr.)

Doty, pe .trunchiuri

pe trunchiuri vii
Calocybe

ionides

(Pers.) Perd., pe
Fr., pe sol ; Cla

putrede ;

Clitocybe

gibba

(Pers. ex Fr.) Kummer., ila baza cioatelor ; Coleosporium campanulae (Pers. ) Lev.,
pe Campanula rapunculoides ; C. tussilaginis (Pers.) Lev., pe Tussilago farfara ;

Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quel., pe frunze putrede ; C. confluens (Pers. ex

Fr.) Kummer., pe frunze pu.trede ; C. dryophilla (Bull. ex Fr.) Kummer., pe frunze

putrede ; C. fusipes (Bull . ex Fr.) Quel., pe cioate de Qu ercus sp ; C. hariolorum
(DC. ex Fr.) Quel.,

pe

frunze putrede ; C. peronata (Bolt. ex Fr.) Sing., pe frunze

căzute ; Conocybe atipus (Lasch.) Kuhn., pe sol ; C.

bruneola

Kuhn., pe sol şi

trunchiuri foarte putrede ; C. tenera (Schaeff. ex Fr.) Kuhn„ pe sol ; Coprinus
disseminatus (Pers. ex Fr.) S. F. Gray, pe trunchiuri şi c ioa te putrede ; C. mica
ceus (Bull. ex Fr.) Fr., pe trunchiuri vii

şi moarte de carpinus betulus, Fagus
silvatica ; C. nyctemerus Fr„ pe sol ; C. plicatilis (Curt. ex Fr.) Fr., pe sol ; C.
stercorarius

(Bull.)

Fr.,

pe sol ; Coriolellus serrialis (Fr.) Murr., pe trunchiuri ;

Corfolus hirsutus (Wu!lf.) Quel., pe trunchiuri căzute ; C. versioolor (L.) Quel., pe

trunchiuri de Carpinus betulus şi Quercus petraea ; Corticium roseum Pers„ pe

ramuri căzute ;

Craterellu3

cornucopioides

(L.)

Pers., pe sol ;

Crepidotus

mollis

(Bull. ex Fr). Kummer., pe trunchiuri căzute de Tilia sp. ; C. variobilis (Pers. ex

Fr.)Kwnmer., pe ramuri putrede ; Cyathus striatus (Huds. ex Fr.) Willd. ex Pers.,

pe tru nc hiuri şi cioate putrede ; Daedaliopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) Schoert„

pe trunchiuri de Populus sp. ; Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill., pe trunchiuri
vii şi moarte de Car.pinus betulus şi F'agus silvatica ; Fomitopsis pinicola (Sw. ex
Fr.) Karst., pe trunchiuri vii şi moarte de Fagus silvatica şi Carpinus betulus ;
Ganoderma

applanatum

(Pers. ex Wallr.)

Pat., pe trunchiuri vii

şi

moarte

de

Csrpinus betul:us ; G. lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst., pe trunchiuri de Quercus

petraea ; Gerronema fibula (Bull. ex Fr.) Sing., pe muşchi ; Gymnopilus specto
bilis

(Fr.) Sing., la baza cioatelor ; Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst., pe trun

chiuri moarte de Carpinus betulus

şi Quercus petraea ; Hygrocybe acutoconica

(Clements) Sing., pe sol ; H. ceracea (Wullf. ex Fr.) Karst., pe sol ; H. nigrescens
(Que.J..) Kilhn., pe sol, în locuri înierbate ; H. psittacina (Schaeff. ex Fr.) Karst.,

pe

sol ; HygrophorUs chrysodon (Batsch.) Fr., pe sol ; H. discoideus (Pers. ex Fr.) Fr.,
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pe sol ; Hymenochaete rubiginosa (Dick. ex Fr.) Fr., pe trunchiuri şi cioate de

Quer�us

sp. ; Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Ku:mrner., pe trunchiuri pu

trede ; lnocybe cookei Bres., pe sol ; I. fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quel., pe sol ;

I. godeyi Ghll., pe sol ; Kuehneromyces mutabiti3 (Schaeff. ex Fr.) Sing. et Smi th.,

pe trunchiuri putrede de Fagus silvatica ; Laccaria Zaccata (Scop. ex Fr.) Bk. et

pe

Br.,

sol ; Lactarius blennius Fr.,

pe sol ; L. chrysorrheus Fr., pe sol ; L. pipe
Fr.) S. F. Gray, pe sol ; L. pyrogalus Bull. ex Fr., pe sol ; L. sub

ex

ratus (L.

dulcis Bull. ex Fr., pe sol ; L. torminosum (Schaeff. ex Fr.) S. F. Gray, pe sol ;
L. vellereus Fr., pe sol ; L. volemus Fr., pe sol ; L. quietus Fr., pe sol ; Laetiponu

su lphureus

(Bull.

ex Fr.) Bond.

et

Sing. pe cioate ;

Leccinium

griseum

(Quel.)

Sing., pe sol ; L. sca brum �Bull. ex Fr.) S. F. Gray, pe sol ; Lentinus lepideus Fr.,
pe sol ; Lepiota alba (Bres.) Sacc., pe sol ; L. clypeolaria (Bull. ex Fr.) Kummer.,

pe

sol ;

L.

cristata (A. et

S.

Kiwnmer., pe ISO! ;

ex Fr.)

L.

seminuda

(Lasch.)

Kummer., pe sol, printre muşchi ; L. sordida (Fr.) Sing., pe sol ; Lycoperdon echi

pe frunze căzute ; L. perlatum

natum Pers.

Pers.,

pe sol ; L. pyriforme Pers., pc

ex

cioate putrede ; Lyophyllum fumosum (Pers. ex Fr.) Kilhn. et Romagn.

Orton.,

pe sol ; Marasmiellus ramealis (Bull. ex Fr.) Sing., pe sol ; Marasmius alliaceus
(Jack. ex Fr.) Fr., pe trunchiuri de fag ; M. coheren.'I (Pers. ex Fr.) Fr., pe sol ;

M. rotula (Scop. ex Fr.)

vati.ca ;

M.

scorodonius

Fr.,

pe trunchiuri, ramuri şi frunze că21ute de Fagus sil

Fr.,

pe

M.

trunchiuri căzute ;

wynnei

BK.

et Br.,

pe

frunze putrede ; Melamp&ora evonym.i-caprearum Klebahn., pe Salix caprea ; Me
rulius tremellosus (Schrad,) Fr., pe tl'lmchiuri de Fag.us si-lvatica ; Mutinus

cani·

nus (Huds. ex Pers.) Fr. pe cioate putrede de Carpinus bet.ulus ; Mycena crocata

(Schrad. ex Fr.)

Kurmner., pe sol ;

M.

epipterygia

(Scop.

ex

Fr.)

S.

F.

Gray,

pe trunchiuri ; M. pelianthina (Fr.) Quel., pe frunze căzute ; M. polygrama (Bull.

ex Fr.) S. F. Gray, pe cioate şi trunchiuri ; M. pura (Pers ex Fr.) Kumrner pe

fr.unze usoate şi sol ; M. stylobates (Pers. ex Fr.) Kuamner., pe frunze căzute ;
Oudeniansiella

platyphylla

(Pers. ex

Fr.)

Mas., pe cioate putrede ; O.

radicata

(Relhan. ex Fr.) Sing., pe ramuri acoperi.te de sol ; Panellus styptfcus (Bull. ex

Fr. ) Karst., pe trunchiuri de Carpinus betulus şi Fagus sllvatica ; Phallus impu·

dicus L. ex Pers., pe sol ; Pholiotinia blattaria (Fr.) Fay., pe sol ; Pholiota squar
rosa

Fr.)

(Pers. ex

Kummer.,

pe

trun<:hiuri căzute ;

Phragmidium

di.sciflorum

(Tode) J. T. James, pe Rosa canina ; Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst., pe
trunchiuri

vii şi moarte de Betula pendula ; Pluteus

(Secr.)

atricopillus

Slng.,

pe trunchiuri de Fagus sllvatica ; P. lepiotoides Pears., pe trunchiuri de Fagus
silvatica ;

P.

lutescens

(Fr.)

Bres.,

pe

ramuri

căzute ;P.

nanus

(Peni

ex

F.r.)

Kummer., pe trunchiuri putrede ; P. pellttus (Pers. ex Fr.) Kununer., pe trun
chiuri putrede ; P. salicfnus (Pers. ex

Fr.)

Kwnmer., pe trunchiuri de Fagus sil

vatica ; P. thomsonii (Berk. et Br.) Dennis, pe ramuri căzute ; Polyporus arcu

raliUs Ba.tsch. ex Fr., pe trunchiuri ; P. picipes Fr., pe trunchiuri şl ramuri căzute ;

P. varius Pers. ex Fr., pe trunchiuri şi ramuri căzute de Fagus si.lvatica ; Psat
hyrella

caudollea.na

(Fr.)

Mre.,

pe

sol

şi

trunchiuri

putrede ;

P.

hyd.rophyla

(Bull. ex Merat.) Mre., pe ramuri căzute ; Pseudoclitocybe cyathifonnfs (Bull. ex
Fr.) Sin-g ., .pe sol ; Pseudotrametes gibbosa
vii

şi

moarte
P.

absintMum ;
m.isiae

Fuck.,

pe

de

Fagu.s

arenartae

sHvatica ;

(Sebum.)

Artemisia

Wint.,

vulgaris ;

(Pers.) Bond. et Sing.
absinthii

Puccinia
P.

pe

Moehri.ngia

asarina

Kze.

et

DC.,

pe trunchiuri
pe

Artemisia

trin.ervia ;

Sebum.,
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europaeum ; P. asperulae-odoratae Th.
(Sch.) Rlebent.,

tarinae

(A lb.

Wurth.,

pe Asparula odor.sta ;

P.

caricis

Csrex pilosa ; P. circaea Pers., pe Ci�ae a lutetiana ; P. den
et Schw.) li\uck., pe
Caroamine bulbi:fera ; P. eryngit DC., pe

pe

campestre ; P. lapaanae (Sch.) Flu ck. ,

pe Lapsana communis ; P. mal
Ni els., pe T.ussilago farfara ;
P. aalviae Unger., pe Salvia glu.tinosa ; P. aileris Vios., pe Laser t rilob um ; P.
ailvatica Sch., pe Taraxacum officlnale ; P. taraxaci ( Rebert.) Plowr., pe Taraxa
cum officinale ; P. urtici-caricis (Schum.) Rebert., pe oarex p ilosa ; P. violae
(Sch-) DC., pe Viola sp. ; Rom.aria flava (Schff.) Rick., pe sol ; Russula adusta
(Pers.) Fr., pe sol ; R. alutacea Fr. em. Melz. et Zv., pe sol ; R. aurata With.,
pe sol ; R. cyano:ran.tha Schff. ex Fr., pe sol ; R. emetica Fr., pe sol ; R. foetens
Fr. , pe sol ; R. fragili& Fr., pe sol ; R. integra L. ex. Fr. ss. R. M re., pe sol ;
R. lepida Fr., pe sol ; R. Iutea (Huds. ex Fr.) Fr., pe sol ; R. ochracea (Pers.)
Fr., pe sol ; R. ochroleuca (Pers.) Fr., pe sol ; R. pectinata (Bull.) Fr., pe sol ;
R. vesca Fr ., pe sol ; R. virescens (Schff .) Fr., pe sol ; R. :rerampelina (Schff.
ex Secr.) Fr., pe sol ; SchizQphyllum commune 'Fr., pe trunchiuri putrede ;
Stereum hirsutum (WdUd. ex Fr.) S. F. Gray., pe trunchiuri vii şi moarte
de F'agu.s isilvatica ; S. rugosu.m Pers., pe ramuri căzute ; Telephora terrestris Fr.
ex Ehrr., pe ramuri căzute ; Trichaster melanocephalus Czern., pe sol ; Tyro
m.ycea caesiua (Schrad. ex Fr.) Murr., pe trunchiuri ; T. lacteus (Fr-) Mu r r., pe
trunchiuri ; Uromyces acetosae Schroet., pe RUIIlx
le acetosella ; U. rumicis (Schum.)
Wmt., pe Rumex obtusifolius ; U. scrophulariae (DC.) Fuck., pe Scrophularia no
dosa ; U. vidae-fabae (Pers.) Jl:5rst., pe Lathyl'uS niger şi L. vemus ; Volvariella
taylori (Berk.) Sing. , pe trunchiuri de Fagus silvatica ; V. volvacea (B ull. ex Fr.)
Sing., pe trunchiuri putrede ; Xerocomus chrysenteron (BWI. ex Fr.) Quel., pe
sol ; X. subtomento81LS (L. ex Fr.) Quel., pe sol.
DEUTEROMYCETES : Cercospora microsora Sa�.. pe Tilia tomentosa ; Cla
dosporium herbarum LK ., pe Mercurialis pererm is ; Conyothyrium insitivum Sacc.,
pe Ulmus minor ; Didymaria didyma (Ung.) Sch., pe Ranunculus repens ; Ovularia
obliqua (CKe) Oud ., pe Rmnex obtusifolius ; Periconia pycnospora Fr., pe Urtica
di oic a şi Quercus petraea ; Phoma feruginea Sacc . , pe Arternisia vulgaris ; Ph.
herbarum West., pe Artemisia vulgaris ; Ph. oleracea Sacc., pe Urtica dioica ;

Eryngiwn

vaceum Mont.,

pe Lavatera

thurÎlngiaca ; P. poarum

Ph. Urticae SchuHz. et Saoc., pe Urtica dioica ; Phyllosticta aceris Sacc., pe Acer campes

tre şi A. plaitanoides ; Ph. associata Bub . , pe Querous petraea

lo\15 avellana ; Ph. cruenta (Fr.) Kkk„

pe Ulmus minor ; Ph. tiliicola Oud.,

pe Polygonaturn
pe Tilia cordata ;

;

Ph. coryli West., pe Cory

officinale Ph. lacerans Pass.,
Ph. urticae Sa�.•

pe

Urtica

dioi.oa ; Ramularia aequivocum (Les.) Sacc. , pe Ranunculus repens ; R. alismatiis
Farntr., pe Alisma plantago-'llquatica ; R.
coccinea (Ku ck.) Wek., pe Veronica
chamaedrys ; R. decipiens IDll. et Bv., pe Rumex obtusifolius ; R. tara:raci Kont„
pe TaraX'ClCum officinale ; R. urticae Ces., pe Urtica dioica ; Rabdospora pleospo
roides Sacc., pe Rumex obtusifolius ; Septoria campanulae (Lev.) Sacc., pe Cam
panula rapU!llculoides ; S. cornicola DeSin., pe Comus sanguinea ; S.
et Syd., pe Quercus

petraea ;

dubia

Sacc.

pe Sambucus ebul us ; S. euphorbiae
Guep., pe Euphorbia amygdaloides ; S. fragariae Desrn., pe Fragaria sp. ; S. lysi
machiae West., pe Lysimachia nummularia ; S. rohlenae B ub . , pe Scrophularia
S. ebuli Desrn.,

nodosa ; S. stachydis Rob. et Desm., pe Stachys silvatica ; TU bercularia vulgaris

Tode,

pe

Fagus silvatica.
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LICHENES : Anaptychia cilkirl.s (Ach.) Koerb. ; Arthonia fuHginoaa ('l'urn.

et Borr.) Flot. ; A. radiata Pers. ; Arthopyrenfa rhyponta (Ach.) Massal. ; Bacldfa

luteola (Schrad.) Mudd. ; B. rosella (Pers.) D. Not. ; Buellia disciformis Fr. Mudd. :
Caloplaca cerfna (Ehrh.) Th. Fr. ; C. pyracea (Ach.) Th. Fr. ; Candelaria concolor
(Dicks) Stein ; Candelariella :ranthostigma (Pers.) Lett. ; Cladonia conlocrea Flk. ;
C. fimbriat a (L.) Fr. ; C. furcata (Huds.) Schrad. ; C. pyxidata (L.) Hoffm. ; Eve
rnî a prunast rt (L.) Ach. ; Graphia scripta (L.) Ach. ; Lecanora allophana (Ach.)
Nyl. ; L. carpfnea (L.) Vaire ; L. ohlarona (Ach.) Nyl. ; L. coilocarpa (Ach.) Nyl. ;
L. hageni Ach. ; L. intumescens Rabenh. ; L. pallida (Sch reb.) Sommerf. ; L. sub
fusca Ach. ; Lecidea elaeochroma Ach. : Leptorhapsi.s epidermalis (Ach.) Th. Fr. ;
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. ; Opegrapha atra Pers ; O. rufescens Pers ; O.
viridis Pers. ; Parmelia acetabulum (Neck.) Duby ; P. borreri (Sm.) Tum. ; P.
caperata (L.) Ach. ; P. cetrarioides Del. ; P. exasperatu.la Nyl. ; P. glabra (Schaer.)
Nyl. ; P. glabratula Lamy ; P. pertusa Nyl. ; P. scortea Nyl. ; P. sulcata Tayl. ;
PeZtigera canina (L.) Willd. ; Perttuaria amara (Ach.) Nyl. ; P. leioplaca (Ach.)
DC. ; P. multipuncta (Turn .) Nyl. ; P. pertuaa {L.) Tuck ; Physea alpolta (Ehrh.)
Hampe ; Ph. ascendens Bi tt. ; Ph. grisea (liam.) Zahlbr. ; Ph. leptolefa (Ach.) DC. ;
Ph. or biculari.9 Neck ; Ph. pulverulenta (Screb.) Hampe ; Ph. stellarfs (L.) Ny1. ;
Pyrenula nitida (Weig) Aich. ; P. nitidella (Flk.) Miill. Arg. ; Ramalina caHcarla
(L.) Fr. ; R. fra:rinea (L.) Ach. ; R. polltnaria (Lilj.) Ach. ; Rinodina eztgua (Ach.)
Gray ; Sphinotrina gela.sinata (With.) Zahlbr. ; Xanthoria candelaria (L.) Am ;
X. parientina (L.) Th. Fr.
BRYOPHYTA : Acrocladium C1Upidatum (L. ap. Hedw.) Lindb., pe sol umed,

pe marginea bălţilor ; Amblystegium riparium (L. ap. Hedw. ) B.S.G. pe marginea
bălţi lor, pe sol mlăştinos ; A. serpens

(L. ap . Hedw.) B.S.G. pe sol, pe tulpini de

stejar şi pe cioate în putrezire ; Amblystegiella subtili.I (Hedw.) Loeske., pe tul
pini de frasin, tei alb, ·plop, jugastru, paltin, salcie albă şi pe cioate ln putrezire ;

Anomodon attenuatu.s (Schreb. ap. Hedw.) Hilb„ pe trunchiuri de jugastru, tei

alb, plop, carpen, şi pe cioate ln putrezire ; A. viticulosus (L. ap. Hedw.) Hook.
et Tayl., la baza tulpinilor de plop ; Atrichum undulatum (L. ap. Hedw.) P

Beauv., pe pămlnt ; Barbula unguiculata (Huds.) Hedv., pe marginea drumurilor,
pe sol ; B. vinealis Brid., pe margi nea clrumw-ilor pe sol ;Brachythecium populeum
(Hedw. ) B.S.G., pe tulpin.i de stejar ; B. rutabulum '(L. ap. Hedw.) B.S.G„ pe sol umed,

uneori pe tulpini de stejar ;B. salebrosum (Hoffm . ap. Web. et Mohr.) B.S.G., pe sol, pe

trunchiuri de tei alb, jugastru, salcie albă, pe rădicini desgolite şi pe ci oate !n putrezire ;
B. velutinum (L. ap. Hedw.) B .S.G., pe sol, pe tulpini de frasi n, stejar, tei, tei

alb, carpen, fag, şi pe cioate în putrezi.re ; Dicranum scoparium (L.) Hedw., pe
sol ; Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Lorentz, pe so l ; E. swartzii (Turn.)
Hobk„ pe sol ; Fissidens tarifolttu Wils.,

Hedw„

ln

pe sal ; Funaria hygrometrica

L. ap

luminişuri, pe marginea dJ:TUmurilor, pe sol ;

Hypnum cupressfforme
L. ap. Hedw„ pe sol şi pe trunchiuri de c.arpen şi gorun ; Isothecium myurum
( Pollich.) Brid„ pe tulpin i de fag ; Leskeella nervosa (Brid.) Loeske, pe tulpini de
frasin, tei alb, paltin, 1\ag, carpen şi plop ; Leskea polycaf'Pa Ehrh. ap. Hedw
pe sol şi pe trunchiuri de carpen şi gorWl ; Leucodon sciuroldes (L. ap. HedwJ
Schwacgr., pe trunchiuri de carpen, frasin, tei alb şi paltin ; Lophocolea hetero
phyZla (Schrad.J Dum., rpe ci oate ln pu trezire ; L. minor Nees, pe sol ; MadothPca
platyphylla (L.) Dum„ pe tnmchiuri de paltin şi frasin ; Mctzgeria furcata (L.)
.•
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Lindb., Ia baza tulpinilor de carpen şi fag, pe humus ; Mnium cuspidatum (L.
ap. Hedw.) Leyss., pe sol şi la baza trunchiurilor de ca.rpen ; M. longirostre
Brid., pe .pămînt ; M. marginatum (Dickls.) P. Beauv., pe sol ; M. undulatum

(L.) Hedw., pe sol umed ; Pellia fabbroniana Raddi, pe sol umed, pe malul pîrî
ul u i ; PlagioChila asplenioides (L.) Dum., pe sol ; Plagiothecium denticulatum (L.
ap. Hedw.) B.S.G., pe sol ; Polytrichum formosum Hedw., pe pămînt ; Pylaisia

polyantha (Schreb. ap. Hedw.) B.S.G., pe cioate în putrezire

;

Radula complanata

(L.) Durn., pe trunchiuri de frasin, fag, carpen, plop, paltin, şi pe cioate în putre
zire ; Riccia fluitans L., pe sol mlăştinos, la marginea unei bălţi ; Syntrichia
subulata (L.) Weber. et Mohr., pe
sol ; Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.,
pc sol.
PTERIDOPHYTA : Athyrlum filix-femmina (L.) Roth. ; Dryopteris filix-mas
(L.) Schott. ; Equf.setum arvense L. ; E. palustre L. ; E. telmateia Ehrh. ; Phegopteris
dryoptern Fee.
SPERMATOPHYTA : Acer campestre L. ; A. platanoides L. ; A. pseudoplata
A. tataricum L. ; Achillea millefolium L. ; Aegopodium podagraria L. ;

nu.T L.

:

Actaea spicata L. ; Agrimonfa eupatoria L. ; Agrostis atolontfera L. ; A;uga gene

vensis L. ; A. repta.ns L. ; Alliaria petiolata (M. B.) Cavara et Grande ; Allium
olercweum L. ;

A.

rotundum L. ;

A.

ursinum

L. ;

Alopecurus

aequalfs Sobol. ;

A. pratensis L. ; Althaea ofjicinalis L. ; Amaranthus retroflerus L. ; Anacamptia
pyramidali.t (L.) L. C. Rich. ; Anchusa offidnalts L. ; Anemone ranunculoides L. ;
A. silvestri3 L. ;
trichosperma

P.

Bea uv. ;

Anthemis tinctorfa L. ; Anthriscus

(Spreng.) Are. ;

A.

aflvestTis

cerefolium

(L.) Hoffim.

;

Apera

Arabia glabra (L.) Bernh. ; A. hirsuta (L.) Scop.

(L.) Hoffm. ssp.
spica-venti (L.)

Arctium lappa L. ;

Aristolochia clematUis L. ; Artemisia absfnthium L. ; A. vulgari.! L. ; Arum ma
culatum L. ; A. orientale M.B. ; Asarum europaeum L. ; Asparagus ofjidnalis L. ;

Bess. ; A. adorata L. ; Astragalus cicer L. ; A. glycyphylloa
L. ; Atropa belladona L. ; Ballota nigra L. ; Barbaraea vulgaria R. Br. ; Betonica
officinalf.s L. ; Betula pendula Roth. ; Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. ;
B. silvaticum (Huds.) P. Beauv. ; Bromus arven&f.s L. ; B. benekenf (Lje.) Trimen. ;
Buniaa orientalis L. ; Bupleurum rotundifolium L. ; Bryonfa a.lba L. ; Calamintha
clinopodfum Spenn. ; Callitriche palustris L. em. Druce ; Camelina sativa (L.) Cr.,
ssp. microcarpa (Amirz.) E. Schmid. ; Campanula bononiensis L. ; C. glomerata
L. ; C. persicfjolfa L. ; C. ra.punculoides L. ; C. trachelium L. ; Capsella bursa
paitoris (L.) Medilc. ; Ca.rda.mine bulbifera (L.) Cr. ; C. fleruosa (With. ; C. glan
duligera O. Schwarz. ; C. impatiens L. ; Cardarla dra.ba (L.) Desv. ; Carer bre
vicollii DC. ; C. digitata L. ; C. divulsa St.okes ; C. pairef F. Schu l tz. ; C. palles
cen.T L. ; C. pendula Huds. ; C. pilosa Scop. ; C. praeco:r Schreb. ; C. remata Grufb. ;
C. sUvatica Huds. ; C. tomentosa L. ; Carlina aca.ulis L. ; Carpinus betulus L. ;
Asperula hu.mifusa

Centaurea. ;acea L. şi ssp. angustifolia (Schrank.) Gremli. ; C. scabiosa L. şi ssp.
adpresia (Lebed.) Prod. ; ssp, spinulosa (Roch.) Hay. ; C.
erythraea Rafn. ; Cephalanthera

Frist.ch. ; C. rub'Ta (L.) L. C.

stoebe

;

L. ; Centaurium

damasonium (Mill .) Druce
C. longifolfa (Huds.)
Rich. ; Cerastium fontanum BBUmg.,
. triviale

ssp

(Link.) Jalas ; Cerinthe minor L. ; Chaerophyllum aromaticum L. ; Ch. temulum

L. ; Chelidonium majus L. ; Chenopodium hybridum L. ; Chrysanthemum oorym
bosum L. ; Ch. leuca.nthemum L. ; Chrysosplenium alterni!olium L. ; Cich.orium
intybui L. ; Circaea lutetiana L. ; Cirsium arven.Te (L.) Scop. ; C. vulgare (Savi)
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L.

;

Clematis

L. ;

recta

C.

L. ;

vitalba

Convallaria

C. sanguinea L. ; Coronopus squamatus (Foxsk.)

L. ;

majalis
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Cornus

Corydalis

;

mas

bulbosa

(L.) Pers., ssp. marschaliana (Pall.) Chater ; C. solida (L.) Swartz. ; Corylus avel
L.

lana

(L.)

Cotinus

Scop. ; Crataegus monogyna Jacq. ;

coggygria

Mnch. ; Cruciata glabra

CL.)

Crepis

paludosa

Ehrend. ; C. levipes Opiz. ; Cuscuta appro:cimata

Babingt. ; C. trifollii Babingt. ; Cyna.nchum vinceto:cicum (L.) Pres.

Cypripedium

;

calC111 olu.t L. ; Cytisu.s austriacus L. ; C. nigricans L. ; 'Dactylis glomerata L. ;
Daphne mezereum L. ; Dianthus armeria L. ; D. membranaceus Borb. ; D. trifaa
cicUlatus

Kit. ;

Digftolis

Rchb. ;

hungaricum

spha.erocephalu.t
atroruben.t

D.

L. ;

(Hoffrn.)

grandiflora

Mill. ;

pardalianches L. ;

Echium

Schult. ;

L. ;

vulgare
E.

Dipsacus

herbaceum

Epilobium

(L.)

helleborine

L. ;

lacfniatu11

Dorycnium

Echinop11

L. ;

Epipacti11

montanum

Cr. ;

E.

Doronicum

Vill. ;

palustru

Cr. ;

(L.)

E.

ses.tilifolia Pciterm. ; Erigeron annuus (L.) Pers. ; E. eanadensis L. ; Eryngium cam

pestre L. ; E. planum L. ; Erysimum cuspidatum (M. B.) DC. ; E. odoratum Ehrh. ;
Euon ymus europaeu11 L. ;

E. verrucosus Scop. ;

phor bia amygdaloides L. ;

E. epithymoides L. ;

Fagu.t

Lipsky ;

orientalis

F. silvatica L. ;

vulgari& Mnch. ; Fragaria ve.tca L. ;

L. ;

Filipendula

(L.)

ulmaria

pratensis (Pers.

G.

L. : Eu

cannabfnum

Maxim. ;

F.

Fra:cinus e:rcelsior L. ; r.

F. viTidis Duch. ;

omu.t L. ; Gogea Iutea (L.) Ker.-Gawl. ;
.tpeciosa Mill. ; G. tetrahit

Eupatorium

E. platyphyllos L. ; E. stricta L. ;

)

Dwnort. ;

Galeopsu

Galium aparine L. ; G. boreale L. ; G. mollugo L. ;

G. palustre L. ; G. schultesii Vest. ; G. verum L. ; Gentiana cruciata L. ; Geranium
phaeum

L. ;

G.

pusillum

rivale L.. ; G. urbanum

L.

Burn. ;

G.

ro bertianum

L. ;

G.

L. ;

silvaticum

Geum

; Glecoma hederacea L. ; şi ssp. hirsuta (W. et K.)

F.

Hermann ; Glyoeria plicata Frie.s. ; Hedera heli:c L. ; Helianthemum nummularium

(L.)
(L- )

Mill. ; Hepatica nobilis Mill. ; Heracleum sphondylium L. ; şi ssp. sib iricum
A. et G. ; Hieracfum bauhini Bess-e r ; H. lachenalii Gmel . ; H. sylvaticum (L.)

Grufb. ;

Hordelymus

niger L. ;

europaeus

(L.) Jenssen ; Humulus lupulus L. ;

Hypericum perforatum L. ;

Hypochoeris

L. ;

maculata

Hyosciamu.t

lmpatien.t

noli

tangere L. ; lnula helenium L. ; lsopyrum thalictroides L. ; Juncus articulatus L. ;
Knautia arvensis (L.) Co ul t. ; Lamium galeobdolon (L.) Nathh. ; L. maculatum L. ;
L. purpureum L. ;

Lapsana communis L. ;

squamaria L. ; Lathyrus latifolium L. ;

L.

Laser trilobum (L.)
niger (L-)

Bernh. ;

.

Borkh. ; Lathraea
L.

nissolia

L. ; L .

pratensis L. ; L. venetu11 (Mill.) Wohlf. ; L. vernus (L.) Bernh ; Lavatera thuringiaca

L. ; Leontodon hispidus L. ; Ligustrum vulgare L. ;

Lilium martagon L. ;

Linum

aust riacum L. ; Listera ovata (L.) R. Br. ; Lithospermum purpureo-coeruleum L. ;
Lolium perenne L. ; Lonicera :rylosteum L. ; Loranthus europaeus Jacq. ; Lunari"
annua

(Lam.)

L. ;

L.

rediviva

L. ; Luzula campestris (L.) Lam. et DC. ;

Dandy et Wilm. ; Lychnis flos-cuculf

L.

L.

Zuzulofdes

; L. viscaria L. ; Lysimachia num

mularia L. ; Lythrum virgatum L. ; Maianthemum bifolium

(L.)

silvestris (L.) Mill. ; Medicago falcata L. ; M. lupulina L. ;

Melampyrum an•ense

L. ; M.

bihariense

L. ;

uniflora

M.

F. Schln. ; Malus

A. Kern . ; M. cristatum L. ; Melica altissima L. ; M. nutans

Retz. ;

Melilotus

officinalis

Nathh. ; M. pulegium L. : M. :r gentilis

L.

(L.)

Pall. ;

Mentha

longifolia

(L.)

; Mercurialis perennis L. ; Milium effu

sUm L. ; Moehringia trinervia (L.) Clairv. ; Muscari rasemosum (L.) Mill. ; My
celi11

muralis

(L.)

Rrchb. ;

Myosotis

silvatfca

(Ehrh.)

Hoffm. ;

Neottia

nidus-avis

(L.) L. c. Ri-ch. ; Neslia paniculata (L.) Desv. ; Omphalodes scorpioides (Haenke)

Schrk. ;

Onobrychia

viciifolia

Scop , ;

Ononis

arvensis

L.

;

Orchis
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maculata

Jocq. ;

O.

L. ;

O.

vulgaris

mtlitaris

Poir. ;

L. ;

Origanum

OrthiHa

secunda

vulgare
(L.)

L. ;

House ;

Orobanche
Paris

purpurea

quadrifolia

L. ;

Petasites albu.s Gaertn. ; P. hybridus (L.) G. M. Sch. ; Peucedanum alsaticum L. ;
P.

cervaria

(L.)

Cuss. ; P.

latifolium

(M.B.)

DC. ;

P.

oreoselinum

Phleum pratense L. ; Phlomis pungens Willd. ; Phragmites australis

Mnch. ;

(L.)

(Co v.) Tirin.

et Steud. ; var. communis Trin. ; Physalis alkekengi L. ; Physospermum cornubiensis

(Torn.) DC. ; Picrfs hieraci oides L. ; Plantago lanceolata L. ; P. ma;or L. ; P. media
L. ; Platanthera bifolia (L.) L. C. ruch. ; Poa annua L. ; P. bulbosa L. ; P. ne

moralii L. ; P. pratensis L. ; Polygala ma;or Jaeq. ; P. vulgaris L. ; Polygonatum
latifolium (Jacq.) Desf. ; P. multiflorum (L.) All. ; P. odoratum (Mill.)
Polygonum Iapathifolium L. ; Populus tremula L. ; Potentilla argentea

Druce ;
L. ; P.

recta L. ; P. tabemaemontani Aschers. ; Primula veris L. em. H uds . ; Prunella
grandi.flora (L. )Jacq. ; P. laciniata L. ; P. vulgaris L. ; Prunus avium L. ; P.
Pyrola media Sw. ; P. rotundifolia L. ;
Burgsd. ; Querous petraea (Matt.) Liebl. Q. robur L. ; Ranun
culus acri.s L. ; ssp. strigulosus (Schu.r) Hyl. ; R. auricomus L. ; R. ca.ssubicus L. ;
R. ficaria L. ; R. lanuginosus L. ; R. repens L. ; R. sardous Cr. ; R. sceleratus L. ;

spinosa L. ;

Pulmonarla officinalis L. ;

)

Pyrus pyra.ste„ CL.

R. ;r silvicolus (Wimm. et Grab.)

A. Ny.ar. ; R. ;r variifolius (Schur) A. Nyar. ;

Reseda Iutea L. ; Rhamnus tinctoria W. et K. ; Rorippa austriaca (Cr.) Bess. ; R.

silvestris (L.) Bess. ; Rosa canina L. ; R. gallica L. ; Rubus hirtus W. et K:. ; Ru

me;r acetosa L. ; R. acetosella L. ; R. obtusifolius L. ; şi ssp. silvestris (L.am.) Rech.;

R. palUstris Sm. ; R. sanguineus L. ; Sagina nodosa (L.) Fenzl. ; Sali;r caprea L. ;

S. cinerea L. ; Salvia glutinosa L. ; S. nemorosa L. ; S. verticilata L. ; S.
vestris L.

;

;

Sambucus ebulus L.

S.

nigra L. ;

Sanicula

europaea L. ;

:r

syl

Scabiosa

ochroleuca L. ; Scleranthus annuus L. ; Scrophularia nodosa L. ; S. scopolii Hoppe ;
S.

vernalis

L. ;

Sedum

(L.)

maximum

Hoffm.

Senecio

barbaraeifolius

(Krack.)

Wimm. et Grab. ; S. ;acobea L. ; S. nemorensis L. ; ssp . fuchsii (Gmel. ) Celak. ;
S. vernalis W. et K. ; Silene nutans L. ; Sinapis arvensis L. ; Sisymbrium loeselii

Jusl. ; Solanum dulcamara L. ; S. nigrum L. ; Sonchus arvensis L. ; S. asper (L.)
Hill. ; Sorbus aucuparia L. ; S. tormi.nalis (L.) Or. ; Sparganium ereC!tum L. ; Sta
; S. sylvatica L. ; Staphyllea pinnata L. ; Stellaria gramineo
L. ; S. holostea L. ; S. media (L.) Cyr. ; S. nemorum L. ; S. palustris Ehrh. ; Suc

chys germanica L.

cisa pratensi.s Mnch. ; Symphytum officinale L. ; S. tauricum

Willd. ; Tarazacum

officinale Web. ; Teucrium chamaedrys L. ; Thalictrum aquilegiifolium L. ; Thlaspi
arvense L. ;

Th.

perfoliatum L.

;

Tilia cordata Mill. ;

T. platyphyllos Scop. ;

T.

tomentosa Mnch. ; Torilis arvensis (Huds.) Link. ; T. ;aponica (Houtt.) DC. ; Tra

gopogon orientalis L. ; Trifolium arvense L. ; T. campestre Schreb. ; T. hybridum

L. ; T. medium L. ; T. prateme L. ; T. repens L. ;

Tripleurospermum inodarum

(L.) Sch.-Bip. ; Tussilago farfara L.

Huds. ; U. minor Mill. ; U.

procera Salisb. ;

;

Ulmus glabra

Urtica dioica L. ; Valeriana officf.nalis L. ;

Valerianella

dentata

Pollich. ; Verbascum phoeniceum L. ; V. phZomoides L. ; Verbena offioinalis L. ;
Veronica austriaca L. ; ssp. ;acquini (Baumg.) J. Maly ; V. chamaedrys L. ; V.
hederifolia L. ; V. m ontana Jusl. ; V. officinalis

L. ;

V. spicata L., ssp. orchidaea

<Cr.) Celak. ; V. scardica Gris. ; V. scutellata L. ; V. serpyllifolia L. ; Viburnum
lantana L. ; V. opulus L. ; Vicia dumetorum L. ; V. sepium L. ; V. silvatica L. ;
Viola alba BE!$6. ; V. elatior Fries. ; V. hirta L. ; V. mirabili.s L. ; V. adorata L. ;
V. reichenbachiana Jord.

;

V. suavis M.B. ; Xanthium strumarium L.
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Analiza florei. Flora cormofitică a pădurii Domniţa-Voin:.eşti cu
prinde 300;0 din .flora întregului judeţ Iaşi. Majoritatea covirşitoa.re a
biofondului floristic este constituită din specii nordice (Op +Eua+E+ Ec
70,90;0), care sint şi relicte arctoterţiare. Vechimea şi stabilitatea florei
silvatice este atestată şi de procentul majoritar de specii ierboase pe
rene (H +G+CH
70,6o;0), la care se adaugă 1 1 0;0 specii lemnoase de
arbori, arbuşti şi liane. Infiluenţa silvostepei înconjurătoare este eviden
ţiată prin participarea a destul de numeroase specii continentale (Ct =
6,5o;0), pontice şi submediterane (M + Mp+ P
12,60/0), dintre care cele
mai multe sint irni·grante postglaciare şi în majoritate terofite (T =
16,40/o). Ruderalizarea pădurii este insignifiantă (Adv.
1,40/0). Fondul
autohton de specii balcanodacice sau canpatice este foarte redus (BD
2,60/o), ceea ce denotă că speciaţia postglaciară a fost extrem de puţin
productivă în arealul făgeto-cărpinetelor şi al şleaurilor de deal cu gorun
şi stejar. Flora higro-helofită este, de asemenea, fără importanţă
(Hel.
1,2 0/o).
Paleoistoria florei şi vegetaţiei. Plantele fosile din Podişul Central
Moldovenesc au fost studiate de M. D a v i d in 1920, verificate şi com
pletate de I. Z. B a r b u în 1934 (1) ; din sarmaţianul mediu au fost
găsite : Fagus pristina, Carpinus piramidalis, Quercus robur-pliocenica.
Corylus aff. avellana, Ulmus carpinoides, U. longifolia, Populu.s latior,
P. attenuata, care constituie probabil genitori ai speciilor europene ac
tuale ; acestea erau însoţite de specii tropicale din genurile : Liquidam
bar, Cassia, sau de specii mediterane ca Laurus princeps, dar lipsesc
coniferele.
In pliocen se menţin multe dintre sipeciile miocene, dispar palmierii
şi încep să devină preponderente speciile cu frunze căzătoare, deoarece
clima era „de antestepă caldă" (I. S i m i o n e s c u, 1920) cu alternanţă
de anotimpuri toride şi aride, ceea ce constituia un landşaft de pseudo
savană, compusă atît din specii de climat mediterantan (Juglans aff.
regia, Castanea paleovesca, Ulmus aff. campestris, Tilia aff. platyphyllos),
dar şi din specii de pădure de foioase din zona temperată (Fagus silva�
tica fossilis, F. aff. orientalis, Acer platanoides, A. aff. campestre, Popu
lus tremula, Quercus robur-pliocenica, Clematis aff. vitalba, Prunus spi
nosa, ş.a.). Această compoziţie floristică atestă conturarea unui etaj
forestier de Carpinion-Fagion încă din pliocen, cind observăm că în
Podişul Central Moldovenesc prezenţa pinului sau a altor conifere
nu este atestată (15). F. M i 1 k o v, 1950, afirmă că în pleistocen savana
pliocenică devine o silvo-pajişte (rus.
leso-lugovoi '1andşaft), în care
pădurea mixtă de foioase avea, la marginea zonei periglaciare, condiţii
precare dar suficiente de existenţă. Ca dovadă, L. O I a r u mai găseşte
în polendiagramele pleistocen-holocene din zona colinară a Moldovei
urme certe chiar de specii termofile, ceea ce pledează pentru presupu
nerea că pădurile din Podişul Central Moldovenesc au constituit un
refugiu pleistocenic, după cum afirmă şi S. P a ş c o "' s c h i , 1967. Date
palinologice (de pe dealul Repedea-laşi) se cunosc doar incepînd cu
sfi'rşitul borealului şi începutul fazei atlantice, cind se restrîng pinetele
=

=

=

=

=

=

=
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Cls. Carpino-Fagetea Jakucs 60
Ord. Fagetailia Pawl. 28
Al. Qarpinion Oberd. 53

T U R F.b. E.f. V.f

As. Carpino-Facetum Paucă 41, subass.
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Nr. releveului
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Nr. releveului
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H
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3
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H
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H
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E
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Eua
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2

p

Paris quadrifolia

Q

Q

Ins
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Ins

Cm Ins

Eua Ins
Eua Iia

5

8

7

I
+

+
+

Chaerophyllum aromaticum
Impatiens noli-tangere
Atropa belladona
Anemone ranunculoides
Arum maculatum
Orthilia secrunda
Brachypodium sylvaticum
Platanthera bf/olia
Geum urbanum
Eplpactfs

+

heleborine

+

Scrophularla nodala
Moehringla trlnervia
Convalarla

majalls

Poa nemoralis
Chelidonium maju.ţ

Cm Ins

Cm
Eua
Eua
Cm
Eua
Eua

Li3tera ovata
Eptloblum montanum

Cls
Cls
Cls

Eua Q

Ec

Stellaria nemonun
Alliaria petiolata

Campanula rapunculoide1
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E
Q
E
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4
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Actaea 1picata
Cephalanthera longifolta

Cls

Ols

3

+
+

+

Care;z; remota
'Fragaria vesca
V eronfca chamaedrys
Lathyru1 ntger
Viola suavii
Trffolium medium
Lamium maculatum
Urtica diofca
Stellarfa media
Galeopsfs tetrahlt
Cir1ium arvense
Prunella vulgarls
Tussilago farfara
Plantago media
Sonchus a1per
Ajuga genevensu
Eupatorium cannabinum

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Quereetea pubesoenti"'Petraeae
Obs. : Ins = lnsoţitoare ; Q
Localizarea şi data releveurilor : Trupul Slobozia, 15-IV-1975 (19, 20) ; 15-V
Ciurdea, 15-IV-1975 (4, 8) ; 9-V-1975 (7, 8, 9) ; 14-V-1975 (21, 22) ; 10-VI-1975 (23) ;
-
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1975 (10) ; 15-VII-1975 (1) ; 17-X-1975 (3) ; 17-VI-1976 (11, 13, 14, 15, 16) ; Trupul
13-VI-1975 (2, 17, 18) ; 15-VI-1 975 (24) i 15-VIl-1975 (5) i l l-IX-1975 (12, 25).
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aride ; din această fază N. M a c a r o v i c i şi L. O 1 a r u (12) găsesc
90;0 Quercus, 8D/0 Corylus, 70;0 Ulmus, 3-D/0 Carpinus, 20;0 ,Pinus şi 200/o
Graminee, ceea ce indică o pădure mixtă de foioase, înconjurată de
pajişti cu graminee.
In subboreal, rcind se extinde car.p enul, procentul de ·pin aoare n umai
de 40/o, esenţele foioase scad la un total de 1 10;0 , iar polenul de graminee
creşte la 300/o, ceea ce indică un landşaft de silvostepă. In subatlantic
(orizontul de la 5-30 cm adîncime) participarea speciilor în polendiagra
mă apare astfel : Quercus 8,50/o, Fagus 3,5 0;0, Tilia 30;0, Corylus 2,5D/0,

Carpinus 20/o, Ulmus 20/o, Polypodiaceae 1 20/o şi Gramineae 90/o. După
N. M a c a r o v 1 c d şi L. O ·l a r u (12), vegetaţia postglaciară s-a succedat
astfel : spre sfî�itul borealului şi în decursul fazei atlantice, într-un
climat relativ cald şi umed, predominau stejăretele mixte ; în subbo
real, mai puţin cald şi cu anotimpuri alternative umede şi uscate, se
extinde landşaftul de si'lvostepă ; după o fază de evidentă stepi�are (la
sfîrşitul subborealului), în subatlantic, mai umed şi mai .răcoros, se in
stalează tipul actual de pădure în care predomină fagul şi stejarul.

Tipologia şi sintaxonomia carpino-făgetului de la Domniţa Voineşti
-

.

Ş t. P u r c e 'l e a n (3) indică de la Domniţa tipul de pădure „făget ames
tecat", iar din imprejuritmi : „făget cu Carex pilosa", 71făget de deal
cu floră de muiH" şi pe caire C. D o b r e s c u şi A t t. K o v a c s (4) le
încadrează în asociaţiile Tilio-Corydali-Fagetum Dobr. et Kovacs 73 şi
Tilio-Carpinetum degradatum Dobr. et Kovacs 73.
Noi considerăm că fitocenozele de carpino-făgete identificate la
Domniţa-Voineşti (Tab. 6) aparţin asociaţiei Carpino-Fagetum Paucă
41 (20), cu care au un grad de similitudine (indice Jaccard) de 54,20/o ;
datorită frecvenţei şi abundenţei teiului alb, relevată şi de A. P a u c ă
(20), (pag. 82 şi 88), şi frecvenţei (sporadice) a fagului oriental, consi
derăm că această variantă regională de caI1pino-făget cu tei alb şi fag
oriental, larg răspîn.dită în Podişul Central Moldovenesc poate fi înca
drată cenotaxonomic doar cu rang de subasociaţie, la asociaţia stabilită
de A. P a u c ă [n 1941, şi ,propunem denumirea de Carpino-Fagetum
Paucă 41. subass . tilietosum tomentosae nov. subass . , pentru care con
siderăm ca specii diferenţiale Tilia tomentosa, Fagu.s orientalis (şi F.
taurica, deasemenea sporadic in catipino-făgetele colinare din Moldova).
Menţionăm că, foarte asemănătoare cu Carpino-Fagetum Paucă 41 este
asociaţia Cariei pilosae-Carpinetum R. et Z. Neuh. 64 (diff. : Fagus silva

tica, Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Cardamine bulbifera !) (16,
10), descrisă din Cehoslovacia.
Din cele 25 releveuri (Tab. 6) se pot separa (la această subasociaţie)
următoarele faciesuri : nudum (rel. 1-5) ; alliosum ursini (rel. 6-9) ;
asperulosum odoratae (rel. 1 0-16) ; cardaminosum bu.lbiferae-glanduli
gerae (rel. 1 6-20) ; caricosum pilosae (rel. 20-21) ; circaeosum lutetia
nae (rel. 22-25).
Cazipino-făgetul cu tei alb reprezintă arborete naturale, relativ echi
ene, ce ocupă aproximativ 400/o din totalul masivului păduros Voineşti.
In majoritatea staţiuni:Ior analizate arboretele sint de provenienţă mixtă,
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în care proporţia medie de ·partici·pare a esenţelor este următoarea : tei
1,3D/o,
alb = 35,40/o, cal'pen
34,40/o, fag = 20,60/o, gorun şi stejar
plop = 6,70/o, alte es.enţe (frasin, paltin, ulm, cireş, jugastru, ş.a.) = l,60;0•
Proporţia de participare a esenţelor de bază (Tab. 7) şi de amestec
variază astfel : fag = 10,3-36,20/o ; oaripen
17,2-50,60/o ; tei alb =
22,3-52,70/o ; gorun = 0,6-3,50/o ; stejar = 0,0-1,70/o ; plop = 1,212,90;0 ; ulm = 0,0-2,40/o ; jugastru
0,0-2,4D/0.
0,0-1,20/o ; cireş
Amestecul este adesea neregulat, deoarece teiul alb şi car.penul, rege
neraţi din cioate, apar în buchete de 2-5 arbori. De e xemplu, în sta
ţionarul H (fig. 5) se găsesc : un buchet de 4 tei, unul de 3 tei, şi patru
de cite 2 tei ; două buchete de cite 2 car.peni şi două buchete de cite
2 fagi îngemănaţi. Acest fapt atestă provenienţa mixtă a arboretului, re
generat din săminţă dar şi din cioată. Faptul că î n arboretele de vîrstă
intre 30 şi 40 ani se găsesc şi exemplare de fag sau chiar de gorun,
foarte rare (ca urm are a exploatării aproape exclusiv prin tăiere rasă),
în vîrstă de aproximativ de 80 de ani (lăsate ca seminceri), denotă
caracterul relativ echian al arboretelor. Specia de bază este evident
fagul, şi măsurile de întreţinere trebuie să aibă în vedere prosperar ea
îndeosebi a acestei specii. Speciile de amestec (car.penul şi teiul alb)
sînt copleşitoare în 20-24 din cele 25 releveuri. Carpenul apare de
cele mai multe ori supradominant sau codominant în raport cu fagul,
datorită unei mai active puteri de .regenerare, iar proporţia de parti
cipare între aceSite două specii pare a fi foarte stabilă sau în orice caz
mai favorabilă carpenului. Teiul alb domină, proporţional, atit carpe
nul cit şi fagul, dar numai pînă la vîrsta de 40 de ani după care, la
un tratament corect, participarea lui scade ; de aceea în decursul timpu
lui raportul de amestec este temporar. Speciile diseminate sînt (în ordine
descrescindă) : plopul, gorunul, jugastrul, cireşul, stejarul, ulmul şi mes
=

=

=

=

=

teacănul. Prezente mai sînt : fagul oriental, frasinul, paltinul de clmp,
paltinul de munte, teiul pucios şi ul.mul de munte.
Vîrsta arboretelor, după amenajamentele Ocolului Silvic Ciurea, va
riază intre 35-80 ani la fag, caripen şi gorun, şi 30-35 ani la teiul alb
şi plop.

Consistenţa (fig. 5) variază de la 6 la 10 ; predominantă este consis
tenţa de valoare 9. Avînd în vedere că se urmăreşte mai ales predominarea
fagului, I. M i 1 e s c u şi c o 1 a b. (14) recomandă pentru obţinerea unei
productivităţi optime a acestei esenţe, o consistenţă maximă de valoare
8 pe pante mai repezi şi de valoare 7 pe pante mici.
Analiza bioformelor relevă pe lingă un procent ridicat de hemicrip
tofite (45,80/o), care eJOiprimă şi o uşoară tendinţă de înţelenire a solului,
o participare de 21 ,40/o a fanerofitelor (arbori) şi numai 1,90/o a nanofa
nerofitelor (aiibuşti). Procentul mic de terofite (6,50/o) denotă gradul
scăzut de imburuienire cu s pecii ierboase sHvostepice„
Caracterizarea ecologică a speciilor componente (fig. 8). Considerind
indicii de troficitate (T), umiditate (U) şi .reacţie a solului (R) după A 1.
B e 1 d i e, constatăm că, �n ansamblu, fitocenozele de caripino-făget cu
tei alb sînt constit�ite din specii în majoritate eutrofe şi în al doilea
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rînd din specii megatrofe şi mezotrofe. Expresivitatea trofică a compozi
ţiei floristice este dowdită de analizele solului, care indică o troficitate
ridicată (V = 75-890;0).
In privinţa exigenţelor faţă de umiditate, majoritatea covîrşitoa.re
a speciilor componente sînt mezofite şi în al doilea rînd mezohigrofite ;
într-adevăr, solurile analizate indică o umiditate medie de 1 4-200;0 • Re
feritor la cerinţele plantelor faţă de reacţia solului, majoritatea specid
lor au exigenţe de ila slab la moderat acide şi foarte puţine sint situate
la extreme ; analiza solurilor din acest punct de vedere evidenţiază un
pH variind intre 5,4-6,3.
Analiza fitogeografică a geoelementelor exprimă istorismul evoluţiei
acestei fitocenoze : predominante sint speciile eurasiatice (42,060/o), care
alături de cele circumpolare (5,60/o) constituie fondul străvechi de specii
terţiare ; fa acestea se adaugă un fond foarte consistent de specii
mai noi, preglaciare şi interg(laoiare, de geneză etlll"opeană (19,6 0/o) şi
central-europeană (21,50/o). Speciile postglaciare, imigrante, participă
într-un procent extrem de mic : pontice = 2,80/o, continentale = 0,90/o,
balcano-pontice = 0,90/o, ultimelle fiind reprezentate prin Tilia tomen
tosa care a invadat făgetele colinare probabil în subatlantic. Singurul
endemism carpatic
Cardamine glanduligera - caracteristic tuturor
făgetelor, apare probabil odată cu constituirea etajului fagului în faza
atlantică, rămîn�nd fidelă acestui etaj, în care participă cu mare abun
denţă în Podişul Centra!l Moldovenesc.
Stratificarea (fig. 6) este uniformă ila toate fitocenozele analizate.
Stratul arborescent atinge înălţimi maxime de 23 m (carpen) pină la 29
m (gorun) şi minime de 9,5 m (carpen) .pină la 1 9 m (plop) (Tab. 7).
Plafonul coronamentului este monostratificat sau indistinct bistratificat,
de profil ondulat (datorită vi.rstelor uneori destul de diferite ale arbo
rifor) şi de grosime ce variază, în medie de la 5 la 7 m. Marea majoritate
a arborilor sint bine elagaţi, cu excepţia carpenului, care adesea prezintă
lăstari cu frunze .incepîn.d de la 2 m înălţime. Ină1ţimea fusurilor vari
ază, •pe esenţe, de la minimum 4 rn la tei şi cavpen, ipină la 16 m la plop.
Majoritatea arborHor au însă fusurile de următoarele înălţimi : carioen
şi gorun = 1 1 m, fag = 12 m, pllop = 13 m, tei = 16 m.
Subarboretul este slab reprezentat, mai ales prin următoarele spe
cii : Cornus sanguinea, Corylus avellana şi Crataegus monogyna ; şi mai
sporadic se întilneşte Sorbus torminalis, Viburnum opulus, Euonymus
europaeus şi Rosa canina. Dintre liane participă Clematis vitalba şi
Hedera helix. Majoritatea exemplarelor de arbuşti au înălţimea de 1,5
m . Acoperirea subarboretului este de numai 1 00/o.
SeminţişulJ. şi lăstărişul are, în medie, o acoperire de 1 5-200/o, dar
mai abundent este în stadiul de prăjiniş. In ordinea desorescindă a cons
tanţei menţionăm : puietul de carpen şi tei alb, care predomină atit
prin plantulele din săminţă oit şi prin drajoni ; puietul de fag (care
provine numai .dim săm[nţă), apoi codomină puietul de frasin, plop şi
jugastru. La celelaite esenţe puietul este foarte sporadic.
-
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Tabel

7

Caracteristicile arborilor edificatori din cinci suprafeţe de probi (a cite 1000 m2>
în carpino-flget cu tei alb, cu densitate medie de 1184 arbori/ba.
Specia

Fag
2

Proporţia de
particiipare 1/o

35(80)

Diametre (cm).
trunchi
Inălţime
trunchi (m.)
I năl ţimea

totală (m.)
Clasa prod.
(Tab. prod.)

3

20,6D/a

Vît"Slta, ani

Carpen

Tei
4

Gorun
s

Plop
6

34,40/o

35,4°/o

1 ,3 %

G, 7°/o

35{80)

30(35)

80(100)

30-40

max.

1 1-12
60

5--6
11-12
33

5--6
14-16

1 1-12
30
56

15-16
27-28
38

min.
rnaj.
max.

3,5
6,5
14

4
6,5
10,5

4
9
14,5

49
11
12

8,5
13

m in .

10
17
27,5

9,5
17(15)
23

10,5
18(16)
23,5

17
23
29

19
22
2R

I I I-II

II-I

II

III

III

min.
maj .

maj.

m a x.

5-0

3G

lli

Stratul ierbaceu (fig. 7) aco lo unde este abundent ireprezentat se
diferenţiază într-un nivel superior de 50-60 cm (Aegopodium podagra
ria, Cardamine bulbifera, C. glanduligera, Stachys silvatica, Carex sil
vatica, Actaea spicata, etc.) şi un nivel inferior, pînă la 1 5-20 cm, la
care partic ipă Carex pilosa, Asperula adorata, Allium ursinum, Circaea
lutetiana, Lathyrus vernus, Asarum europaeum, Viola suavis, Fragaria
vesca, etc.
Stratul muscinal este foarte slab reprezentat îndeosebi prin Brachy
thecium velutinum, B. salebrosum, Mnium cuspidatum, Eurhynchium
swartzii, etc.
Stratul de ciuperci tericole este discontinuu şi sezonier. Cele mai
frecvente macromicete tericdle sînt : Russula cyanoxantha, R. xeram
pelina, Mycena pura, M. pelyanthina, Lactarius volemus, L. piperatus,
etc.
Omogenitatea compoziţiei floristice a fost apreciată în cinci staţio
nare de probă cu compoziţie care s-a d ovedit !foarte asemănătoare. Com
poziţia stratului arb orescent ·a fost testată şi prin numărări de esenţe
pe transecte de cite 200 rn, paralele şi perpendiculare, urmărindu�e
sesizarea schimbării compoziţiei în arbori. In general am remarcat că în
partea superioară a pantelor, mai ales pe expoziţii predominant nordice,
în caiipino-făgerrul cu tei a!lb creşte procentul de participare a fagului,
scade participarea teiului alb, iar gorunul şi stejarul este foarte slab
diseminat ; dimpotrivă, la ·baza pantelor şi de-a lungul văilor umede,
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apare mai evidentă participarea gorunului şi mai .puţin a stejarului,
scade pînă la diseminare fagul, în timp ce oar:penul rămîne în toate
aceste cazuri codominant ca şi teiul alb.
ln privinţa omogenităţii stratului ierbaceu, variaţii mai ample se
constată în dominanţa ce determină faciesurile menţionate, fără a fi
putut releva deocamdată cauze evidente.
Densitatea (fig. 9) arborilor, pe cinci suprafeţe de probă a cite 1000
m2, este în medie de 1 180 arbori/ha. Variaţia densităţii este redată în
tabelul 8.

Tabel B

Variaţia densitlţii arborilor la ha.

D e n s i t a t e a
S p e c i a

minimă

Fagus silvatioa
Tilia tomentosa
Carpfnus betulus
Populu$ tremula
Quercus petraea şi Q. robur
A cer campestre
Prunus avium
Betula pendula
Ulmus minor

T o t a 1

a r b o r i

medie

maximă

90

244

600

240
160
10
o
o
o
o
o

418
406
80
16
6
6
2
2

520
540
150
30
20
10
10
10

1 180

1460

850

Acoperirea cu arbori este, în general, aproape de maximum (901000/o), aşa cum reiese din proiecţia coroanelor pe suprafaţa de probă
(fig. 5) . D e altfel, acoperirea cu arbori este în directă coref aţie cu consis
tenţa, care pare a fi mai mare decît cea optimă pentru o produrctivitate
mai ridicată.
Densitatea arbuştilor este de maximum 1700 indivizi la ha, la singer,
şi de nwnai de 100 indivizi la ha la ipăducel, ceea ce r-elevă foarte slaba
reprezentare a subarboretului.
Densitatea seminţişului şi lăstărişului este in medie de : carpen =
6500 puieţi/ha, fag
6400 puieţi/ha, tei alb = 4100 puieţi/ha, frasin =
1 500 puieţi/ha, plop = 650 puieţi/ha, jugastru
150 puieţi/ha, ulm şi
cireş = 100 .puieţi/ha şi gorun = 50 puieţi/ha..
Densitatea în stratul ierbaceau a plantelor (cu constanţă V-III) la
m2 variază astfel (pe cinci suprafeţe de probă) :
=

=

Cardamine glanduligera
Cardamine bulbifera
Asperula adorata
Allium. ursinum
Carex pilosa

31-87
16-52
9-50
4-32
8-30

Circaea lutetiana
Carex digitata
Anemone ranunculoides
Viola reichenbachiana
Mycelis muralis
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Fragaria vesca
Glecoma hederacea
Viola suavis
Ajuga reptans
Asarum europaeum

tN

1-12
7-12
3- 8

1- 5
6

O-
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O- 3
O- 3
O- 2
O- 2
O- 2

E�phorbia amygdaloides
Pulmonaria officinalis
Lamium galeobdolon
Carex silvatica
Sanicula europaea

Aspectele sezoniere decterminate de .principalele specii ierboase aflate
în Plină înflorire se SUiCced astfel :
1 0-25.IV : Isopyrum thalictroid.es, Corydalis solid.a, Pulmonaria offi
cinalis, Anemone ranunculoid.es, Asaru.m europaeum, Carex digitata.
25.IV-20.V : Cardamine glanduligera, C. bulbifera, Carex pilosa,
Lathraea squamaria, Ranunculus ficaria, Lathyrus vernus, Viola reichen
bachiana, Glecoma hederacea, Convallaria ma;alis, Paris quadrifolia.
20.V-20.VI : Allium ursinum, Asperula adorata, Stellaria holostea,
Moehringia trinervia, Polygonatum odoratum, Geum urbanum, Sanicula
europaea.
20.VI-20.VII : Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, Geranium
robertianum, Melampyrum bihariense, Galium schultesii, Campanula ra
punculoides.
20.VII-20.VIII : Circaea lutetiana, Rubus hirtus, Geranium robertia
num, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica, Mycelis muralis, Lapsana
communis..
Fenologia speciilor dominante (fig. 1 0), s-a desfăşurat în anul 1976
după următorul calendar (tab. 9) :

�
a

Fagus
silvatfca
Carpinus
betulus
Tilia
tomentosn
Cardaminc
glanduligera

Tabel

Fenofazele speciilor dominante in Carpino-F�etum

Desmug urirea

I nfrunzirea

Inflorirea

Cad ere.a
frunzelor

Fructifiea rea
25.IX-15.X

nr.

25.X-10.XI

15.IV

!!O.JV-30.IV

5.V.-20.V

10.lV

20.I\'-30.IV

10.V-15.V

25.IV-20.V

25.VI-5.VII

25.IX-10.X

10.X-30.X

25.IV-15.V

1.V-20.V

10.V-30.V

l.IV

5.IX-25.IX

15.X-30.X

15.Ill

1.IV-30.IV

10.IV

20.IV-20.Vl

10.V-20.V

20.V-10.VI.I

1.VI-30.VII

20.IV

I.V -20.V

1 1 .V-5.VI

10.VI-30.VI

15.VI-1 5.VIII

20.IV

1 . V -20.V

20.V-30.V

30.V-15.VI

30.V-15.VI

25.III

1 .IV-30.V

20.IV-21.V

2 1.V- 1 5 .VII

1 . VIII-1.X

Cardamin P
bulbifera
Asperuln
odora ta
Allium
ursinum
Carex
pilos a
Circa ca
lutetiana

20.vr

25.Vll- 1 5.Vl l

4.VIl-7.VIII

10.VIl-15.IX

1 0 . I X-30.IX
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Sinuziile muscinale. ln cadrul carpino-făgete'lor, briofitele găsesc
condiţii favorabile de dezvoltare determinate, fo special, de umiditatea
mai 'ridicată şi umbra mai deasă. Totuşi numărul briofitelor întilnite
este mai scăzut în comparaţie cu alte· masive păduroase din apropierea
oraşului Iaşi, ca de exemplu, pădurea -Bîrnova-Repedea (1 9), aceasta ex
plicindu-se mai cu seamă prin lipsa substratului saxicol, văi mai puţin
adinci, rnicrostaţiuni mai puţin variate.
ln cuprinsul ca.11pino-făgetelor cu tei alb au fost identificate pină
în prezent un număr de 40 specii de briofite ; cele mai numeroase sin11
tericole (52,50/0), urmate de către cele corticale (27,50/o). Un număr mic
de briofite sfat tericole-corticale (7,50/o), corticole-tericole-humicole (50/o)
şi humicole (50/o). Din brioflora tericolă, cele mai răspindite specii sînt :

Brachythecium velutinum, B. rutabulum, B. salebrosum, Mnium cuspi
datum, Eurhynchium swartzii, ş.a. Pe sol umed, pe lingă pîraie, se în
tilnesc frecvent : Pellia fabbroniana, Amblystegium riparium, pe supra
feţele mai bine luminate Acrocladium cuspidatum, iar pe luciul apei, în
microdepresiuni cu apă stagnantă apare adeseori Riccia fluitans. Dintre
briofitele corticole cu o largă răspindire menţionăm pe Radula compla
nata, Anomodon attenuatus, Ambystegiella subtilis, Leskeella nervosa,

alături de care participă şi specii intHnite şi pe alte substraturi printre
care Brachythecium velutinum, B. salebrosum, Amblystegium serpens,
Hypnum cupressiforme. Muscineele epifite se dezvoltă mai bine pe ar
borii bătrini şi în deosebi către baza tulpinilor, unde la alcătuirea înve
li:şului muscinal corticol participă adeseori şi unele briofite cu răspîndire
largă pe sol sau pe substrat lemnos în .putrezire. Cei mai mulţi muşchi
corticali s-au identificat pe tulpini de Quercus robur, Q. petraea, Fra
xinus excelsior, Acer platanoides şi Populus tremula. Un număr mai mic
de specii, dar cu răspindire largă, se găsesc pe tulpini de Carpinus be
tulus, Fagus silvatica, Tilia tomentosa, etc. Printre briofitele epifite,
frecvente pe tulpini de Fagus silvatica şi Carpinus betulus se numără :

Leskeella nervosa, Anomodon attenuatus, Radula complanata, Isothecium
myurum (mai ales pe fag), etc. Dintre muscineele deseori intîlnite pe
tulpini de Quercus robur şi Q. petraea, menţionăm .pe : Brachythecium
velutinum, B. populeum, Amblystegium serpens, etc., iar pe Fra:rinus
e:rcelsior şi Acer platanoides amintim pe : Radula complanata, Madotheca
platyphylla, Brachythecium velutinum, Amblystegiella subtilis, Leucodon
sciuroides, ş.a. Pe tulpini de Tilia tomentosa învelişul muscinal este al
cătuit adeseori de către Brachythecium velutinum, B. salebrosum, Ano
modon attenuatus, Amblystegiella subtilis, ş.a., iar pe Populus tremula
apar mai frecvent Radula complanata, Anomodon attenuatus, A. viticu
losus, Amblystegiella subtilis, etc.

Dintre speciile tipic saprolignicole, intfini.te ipe trunchiuri în stadii
avansate de putrezire, s-a identificat numai Lophocolea heterophylla,
uneori fiind însoţită de alte specii răspîndite deobicei pe alte substra
turi. Pe substrat lemnos aflat în faze incipiente de putrezire, învelişul
musdnal este format adeseori din specii frecvente şi pe alte suporturi,
printre care menţionăm pe Brachythecium velutinum, B. salebrosum,
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Radula complanata, Amblystegium serpens, Amblystegiella subtilis, Py
laisia polyantha, ş.a.
Din punct de vedere al condiţiilor de umiditate, în cuprinsul pădurii
de carpen cu fag şi tei alb, cele mai numeroase 'briofite fac parte din
categoria mezofil�lor (57,5 0/0). Speciile xerofile şi xero-mezofile sînt în
proporţie de 1 00/o, cele mezo-xerofile 7,50/o, mezo-higrofile şi hidro-hi
grofile de 50/o, iar cele hidrofile şi higro-hidrofile numai de 2,50/o.
Referindu-ne la condiţiile de luminozitate se constată că cele mai
multe briofite aparţin sciofilelor (62,5 0/0), cele .fotofile reprezentind doar
1 50/o. Dintre fotosciofile fac .parte 1 7,50/o, şi numai 50/o sînt scio-fotofile.
Briofitele fotofile, reprezentate de Barbula vinealis, B. unguiculata şi
Funaria hygrometrica, vegetează în locuri luminate 1la marginea pădurii,
pe unele suprafeţe din apropierea şoselei, pe marginea şanţurilor ; altele
ca : Acrocladium cuspidatum, prin mlaştini, iar Riccia fluitans se dez
voltă în bălţile penmanente, luminate.
·Analiza bioformelor dovedeşte predominarea ibriofitelor din catego
ria Bryochamaephyta reptantia (67,50/o), urmate de Bryochamaephyta
caespitosa (200/0), şi Bryochamaephyta (7,50/o). Celelalte categorii, Bryo
therophyta şi Hepati.cotherophyta, sint slab reprezentate (2,50/o). Anali
zînd brio.f)lora din punct de vedere al elementelor floristice iese în evi
denţă predominarea briofitelor circumpolare (850/o). Celelalte categorii
sint puţin reprezentate ; astfel, cosmopolitele cuprind doar 7,50/o, iar ele
mentele europene, eurasiatice şi pontic-panonice, numai 2,50/o. ln urnta
analizei brioflorei din cadrul carpino-făgetelor cu tei alb, se constată că
această fitocenoză cuprinde specii, în general comune, ou largă răspîndire
în toate pădurile de foioase din Podişul Central Moldovenesc.
In concluzie, se poate afirma că arboretele de fag cu carpen şi tei alb
au o briofloră mai bogată şi mai variată în comparaţie cu stejăreto-căr
pinetele şi goruneto-cărpinetele Snconjurătoare.
Sinuziile de macromicete. Car.pino-făgetele cu tei alb oferă condiţii
prielnice pentru dezvoltarea macromicetelor, fapt evidenţiat şi de nu
măJ:1Ul relati·v mare de specii identificate în această asociaţie iforestieră
(163 specii). Majoritatea acestora (69,20/o) cresc pe sol sau pe litieră, al
cătuind sinuzii teri.cole, iar restul (30,80/o) trăiesc pe ramuri, pe trun
chiuri vii şi moarte, alcătuind sinuzii epixi1le. Referitor la categoriile eco
logice de macromicete, se observă dominarea netă a saprofitelor (600/o),
dintre care oele LignicOJ.e împreună cu cele hurnicole alcătuiesc peste 500/o.
Dintre saprofitele hignicole, care se dezvoltă ·pe ramwi şi trunchiuri în putre
facţie şi reprezintă 260/o, cele mai frecvent întilnite sint : Kuehneromy
ces mutabilis, Pluteus cervinus, Clavicorona pyxidata, Polyporus picipes,
Pleurotus ostreatus, etc. Dintre saprofitele humicole, care se dezvoltă pe
sol (25,40/o), mai adesea se intilnesc : Agrocybe praecox, Conocybe tenera,
Inocybe fastigiata, Laccaria laccata, Agaricus silvicola, Lycoperdon per
latum, Clitocybe gibba, Clavaria amethystina„ Rhodophyllus clypeatus,
etc. Cu procente mici se ânscriu şi speciile foliicole (3,20/o), care se dez
voltă pe frunzele în descompunere, a.şa cum sînt Collybia dryophila, My
cena pelyanthina. Marasmius cohaerens, Collybia hariolorum, Mycena
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etc., apoi cele saprofite humiculo-lignicole (2,20/0), înb1nite pe
sol şi pe ramuri putrede : Oudemensiella radicata, Telephora palmata,
etc., speciile foliicolo-lignicole (1,60/0) ce cresc .pe frunze şi ram.uri în
descompunere : Mycena filopes, Marasmius rotula, etc., şi în cele din
urmă speciile coprofile, care se dezvOlltă pe excremente de animale ( l ,60/o).
printre care se întîlnesc : Coprinus atramentarius, Panaeolus campanu
latus, etc.

O a doua categorie :bine reprezentată, o constituie speciile micori
zogene silvicole (34,60/0), care cuprind ciuperci al căror miceliu intră
în simbioză cu rădăcinile .plantelor lemnoase, alcătuind micorize. Cu o
largă răspindire sînt speciile din genuri•le : Russula, Lactarius, Hygro
cybe, Cortinarius, Amanita, Boletus, Tricholoma, etc. In sfirşit, spectrul
categoriilor ecologice este întregit de speciile saproparazite-lignicole
(5,40/o) care trăiesc atît pe trunchiurile arborilor vii cit şi pe cele intrate
în 1putrefacţie. Dintre acestea cele mai răspîndite sînt : Fomes fomen

tarius, Armillariella mellea, Bjerkandera adusta, Pseudotrametes gibbosa,
etc.

Analiza formelor biologice de macromicete dovedeşte preponderenţa
categorică a micetogeofitelor (65,40/o), urmate de micetoepifitele xilofile
(260/o). Cu o participare mai redusă se inscr�u speciile micetoepifite ar
boricole (5,40/o) şi în ulttmul rînd cele micetoterofite (3,20fo).
Fenofazele rnicosinuziilor evidenţiază variaţia macromicetof.lorei în
cmsul anului, constituind aşa numitele „aspecte". Astfel, perioada ver
nală (aprilie-mai) este epoca dezvoltării ascomicetelor, dintre care frec
vente sînt Aleuria baci.ia, A. vesiculosa, Ptychoverpa bohemica, etc. Tot
acum îşi î ncep dezvoltarea şi o serie de bazidiomicete, bine reprezen
tate prin : Agrocybe praecox, Collybia dryophylla, etc. Perioada prees
tivală (iunie) cunoaşte o intensificare a apariţiei macromicetelor, în
care continuă să aibă o •largă răspindire speciile de ascomicete din as
pectul vernal, la care se mai adaugă : Collybia hariolorum, Mycena
pura, Mycena pelyanthina, etc., în simISia tericolă, şi Coprinus dissemi

natus, C. micaeus, Crepidotus mollis, Dochmiopus variabilis, Polyporus
varius, Hypholoma fasciculare, Kuehneromyces mutabilis, etc., în sinuzia

epixilă. Multe dintre acestea vor continua să d omine şi aspectele urmă
toare, mai ales în sinuzia epixilă. Cea mai intensă de7JVoltare a macro
micetelor este realizată însă în perioada estivală (iulie-august). Acum
continuă să fie frecvente Mycena pura şi M. pelyanthina în sinuzia te
ricolă, dar au o mare răspîndire şi speciile : Russula cyanoxantha, R.

xerampelina, R. ochracea, R. fragilis, Inocybe fastigiata, Clitocybe gibba,
Oudemansiella radicata, Lactarius blennius, L. pyrogalus, L. volemus,
L. piperatus, Hygrocybe eburneus, Amanita vaginata, etc., iar în sinuzia
epixilă : Coriolus versicolor, Bjerkandera adusta, Lenzites tricolor, etc.

Această dezvoltare continuă aproape ou aceeaşi intensitate şi în perioada
preautumnală (septembrie), care însă se caracterizează prin frecvenţa
deosebită, în sinuzia tericolă, a speciilor : Cortinarius varius, C. multi

formis, C. collinitus, C. trivialis, C. traganus, C. calochrous, Hebeloma
crustuliniformis, Lycoperdon perlatum, L. pyriforme, etc., specii care
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işi fac apariţia lincă din perioada anterioară. In sinuzia epixilă are o
mare răspîndire Armillariella mellea. Perioada autumnală dovedeşte o
micşorare consid&abilă a numărului de specii, exoeptînd unele specii
ale genului Cortinarius, care se mai menţin cu o frecvenţă ridicată.
Pentru o ilustrare mai elocventă prezentăm mai jos dinamica ma
cromicetelor în timpul anului (tab. nr. 1 0).

Tabel

nr. 10

Participarea macromicetelor in diferite fenofaze micosinuziale.
A

I
Sinuzia
tericolă

Sim:zia
epi x ilă

T o t a l

Nr. sp
O/o
Nr. sp.
O/o
.

D/o

I

vernal

preestival

s

p e

c

estival

t u l

preautumnai

aut umnal

79
42,7

49
26,5

34
18,5

113
61,0
53
28,6

46
24,8

33
17,8

40,5

89,5

67,6

44, 3

17
9,2

41
22,2

11
5,9
15,1

Sinuziile de mixomicete. Dinamica şi frecvenţa sinuziilor de mi
xomicete a fost urmărită sezonal, fiind pusă în evidenţă prin următoa
rele aspecte : vernal (mai), preestival (iunie), estival (iulie-august), pre-
autumnal (septembrie) şi autumnal (octombrie), în cadrul structurii bio
cenotice şi în funcţie de factorii microstaţionali. Ca urmare a diversi
tăţii aspectelor microstaţionale din carpino-făgete cu tei alb şi a naturii
variate a substraturilor cercetate, mixoflora este relativ variată (16 spe
cii). Analiza categoriilor ecologice relevă preponderenţa speciilor sapro
fite lignicole (87,50/o) : Stemonitis splendens, S. axifera, Camotricha ty
phoides, Trichia decipiens, T. varia, etc., întîlnite în special pe trunchiuri
de foioase în descompunere. Un număr redus de specii (12,5o;0), sin'
saprofite foliicole ca Diachea leucopoda.
Pe bioforme, predomină micetoepifitele xilose (75o;0) : Ceratiomyxa
fruticulosa, Hemitrichia vesparium, H. clavata, Trichia favoginea, T.
scabra, Tubifera ferruginosa, ş.a. Slab reprezentate sînt micetoepifitele
aI1boricole (1 2,50/o) : Leocarpus fragilis, Mucilago crustacea, precwn şi
micetogeofitele (12,50/o) : Craterium leucocephalum, ş.a.
In privinţa .periodicităţii apariţiei diferitelor specii de mixomicete
este de remarcat faptul că etaliile de Mucilago crustacea şi Fuligo sep
tica au înregistrat in 1 976 indici ridicaţi de abundenţă şi frecvenţă. In

general se constată o abundenţă numerică a sinuziilor epixile. Compo
zi,ţia şi structura floristică a sinuziilor de mixomicete se modifică în
cursul sezonului de vegetaţie înregistrind un curs ascendent în primele
perioade. Maximul este atins în anotimpul estival, în condiţiile unei
temperaturi mai ridicate a aerului şi a ·unor precipitaţii atmosferice su-
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ficiente. Spre toamnă numărul speciilor de mixomicete scade treptat
datorită condiţiilor microclimatice nefavorabile dezvoltării acestora şi
anume, precipitaţiilor atmosferice abundente şi temperaturii aerului în
scădere.
Sinuzii lichenice. Cercetarea lichenoflorei a reliefat existenţa, cu
precădere, a lichenilor epifiţi, deoarece 910/o din taxonii identificaţi a
parţin acestei categorii ; lichenii tericoli constituie un procent de numai
8,950/o ; s-a mai evidenţiat faptul că aspectul fizionomic al lichenoflorei
arboricole este imprimat de lichenii crustoşi (tipul AK), foliacei (tipul Pa)
şi hipofleodici (tipul IK), ce participă în proporţie de 19-29, 880/o. ce
le�a'lte bioforme .nedepăşind 7,460/o (tab. nr. 1 1).

Proporţia bioformelor d e licheni î n carpino-făeet.
Bioforme
Nr. sp.
O/o

AK

Pa

IK

Ra

20
29,88

18
26,76

13
1 9,40

5
7,46

Cl

5
7,46

An

3
4,47

Tabel nr. 1 1

Pe

2
2,98

SK

1
1 ,49

BiOlfonJM!lle de tip AK şi IK sint mai frecvente in flora lichenică a
fagului şi c�nului, mai ales pe exemplarele mai tinere, tipul Pa in
stalindu-6e pe 8I1bori mai bătrîni şi în conJdiţii de umezeală accentua.tă,
peste pătura primară de licheni crustoşi. Tipurile Pe (Peltigera şi CI
(Cladonia) aparţin în tota:!irtate lichenilor tericoli.
ln ceea ce prirveşte eco!ormele se remarcă prezenţa mezofite)pr
(64,17•/o), mediul ambiant fiind favorabil dezvoltării lor. Ele se locali
zează în special la bu.a şi în regiunea mediană a trunchiurilor - mai
cu seamă - cu expoziţie nordică sau rumbrire puternică.
Lichenii xerofili reprezintă doar 20,980/o din flora lichenică arbori
colă ; speciile fotofile se instalează mai ales pe 8.I'!bori izolaţi sau de la
marginea pădurii. Specii.le higrofile sînt reprezentate prin taxonii mus
cicolo-teriroli (substrat.ohigrofili şi cei cîţiva licheni aerohigrofili de
tip Ra (Ram.alina) şi An (Anaptychia), intîlniţi de altfel sporadic.
Majoritatea lichenilor au !fost găsiţi pe trunchiuri. Lichenoflora �
roanelor este în general săracă şi alcătuită doar din citeva specii ca :
Lecanora chlarona, L. pallida, L. coilocarpa, L. subfusca (cele mai frec
vente) ca şi Physcia ascendens şi Ph. leptolea ; mai rar se întîlnesc l i 
cheni fruticuloşi ca : Evernia prunastri, Ramalina fraxinea şi R . polli
naria. Cei mai mulţi licheni prezintă ca s1.11bstrat fagul, care deţine 43
specii, deci 640/o din totalul lichenilor înregistraţi, urmat de carpen cu
25 taxond (37,700/o), rei cu 20 taxoni (29,850/o) şi plop 19 taxoni (28,350/o).
Majoritatea lichenilor întilniţi sint comuni ·pentru toate speciile lem
noase de suport, ca de exemplu : Lecanora chlaroma, L. hageni, L. pa
llida, L. subfusca, Lecidea elaeochroma, Buellia disciformis, Physcia orhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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biciLlaris, .Ph. grisea, Xanthoria parietina. Unii licheni sînt comuni nu
mai pentru fag şi caiipen : Arthonia radfata, Graphis scripta, Opegrapha
atra, O. rufescens, O. viridis, Lecanora allophana, L. carpinea şi speciile
genului Pertusaria ; alţii pentru carpen şi tei : Parmelia acetabulum,
Xanthoria candelaria. Remarcăm că s-au î ntîlnit şi unele specii numai
în flora lichenică a teiului ca : Arthonia fuliginosa, Arthopyrenia rhy
ponta, Leptohorphis epidermalis. sau numai a plopului : CandelarieUn
xanthostiga.

La alcătuirea sinuziilor lichenice ale arborilor cercetaţi participă
fragmentar sau c.a grupări bine conturate pentru lichenocenoze (sinuzii
lichenice). Una dintre cele mai frecvente este sinuzia cu Graphis scripta.
Gruparea este a!lcătuită din licheni cu tal crustos de tip IK şi AK, fiind
edificată de specia care dă numele comunităţii. Este răspîndită mai ales
pe trunchiurile fagilor tineri, mai puţin pe cea a carpenilor, acoperind
uneori o bună parte din zona for mediană. La fel de răsipindită este şi
sinu.zi.a cu Lecanora subfusca, care fo diverse combinaţii asociative a
fost intîlnită pe fag, carpen, tei şi plop (pe trunchiuri) şi, sub formă de
fragmente, pe ramuri în variante xerice, determinate de paziţia ar.bo
relui în cadrul masivului. Sinuzia de Parmelia caperata - comunitate
mezofilă - mai rară aici, a lfost [ntilnită pe unele exemplare de fag,
carpen şi tei cu diametntl mare. Gruparea este edificată în general de
speciile caracteristice : Parmelia caperata, P. glabra, P. glabratula var.
fuliginosa. Pe unele exemplare de plop plasate în locuri deschise, se
conturează sinu.zi.a fotoxerofilă dominată de speciile genului Physcia
(în special Ph. ascendens) .preponderenţa lor variind în funcţie de am
plasarea în cadrU'l masivului.
Micromicete parazite şi saprofite. Cercetările asupra micromicetelor
din c8.I1pino-făgetul cu tei alb, s-au desfăşurat în cursul anului 1 976,
în toată perioada de vegetaţie, identi.ficindu-se un număr de 85 micro
micete parazite şi saprofite.

Carpinus betulus, în cursul anului, a fost .puţin afectat de ataeul
micromicetelor. Pe frunzele .unor exemplare s-a semnalat atacul ciu
percii Phyllactinia guttata, fiind identificată spre toamnă, în stadiul dP.
conidiofori cu conidii şi în stadiu de iperitecii. Exemplarele parazitate
de această specie prezentau majoritatea frunzelor acoperite de miceliu
dar mai ales de peritecii, bine dezvoltate şi pe deplin maturizate. Pie
Fagus silvatica au fost identificate două micromicete, dintre care Tuber
cularia vulgaris pe ramuri uscate, şi foarte sporadic Phyllactinia guttata,
pe frunze vii, în stadiu de peritecii, cu asce şi ascospori. Quercus pe
traea şi Q. robur au fost ·parazitate de Microsphaera alphitoides şi de
Septoria dubia, ambele specii foliicole. Microsphaera alphitoides a fost
identificată .pe majoritatea exemplarelor din poieni şi de ipe marginea
pădurii, unde frunzele erau în întregime acoperite la început de miceliu
ectoparazit, aipoi de conidiofori cu conidii, iar spre to amn ă de un nu
măr foarte mare de peritecii cu asce şi ascospori. Speciile de A.cer au
fost parazitate de următoarele micromicete : Uncinula. aceris, Rhytisma
acerinum, Phyllosticta aceris. Uncinula aceris a fost identificată în stahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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diu de conidiofori cu conidii în cursul lunii iunie, pe f.runze de Acer
campestre, acoperind paiiţial frunzele doar la tmele exemplare. Spre
toamnă atacul acestei ciUGJerci s-a extins foarte mult .fiind semnalată şi
pe Acer platanoides. Rhytisma acerinum a fost semnalată pe Acer cam
pestre şi A. platanoides, parazitind mai mult de jumătate din frunzele
fiecărui individ şi determinind uscarea şi căderea lor timpurie. Pe Tilia
tomentosa şi T. cordata au fost identificate Cercospora microsora şi
Phyllosticta tiliicola. Dintre acestea, cea mai frecventă şi cu intensitate
mai mare de atac a fost Cercospora microsora, semnalată pe aproape
toate exemplarele de tei, produoind pătarea, uscarea şi căderea tim
purie a frunzelor.
Pe arbuşti s-au identificat unnătoarele micromicete : !'hyllosticta
coryli pe Corylus avellana., Melampsora evonymi-caprearum pe Euo
nymus europaeus, Septoria cornicola pe Cornus sanguinea, Phragmidium
disciflorum pe Rosa canina.
Pe plantele ierboase vernale am constatat ·un atac masiv de Puccinia
dentariae pe frunzele şi tulpinile de Cardamine bulbifera. Majoritatea
exemplarelor acestei plante prezentau frunzele căzute şi tulpinile uscate,
încă la începutul lunii mai, datorită dezvoltării în masă a uredosporilor
şi teleutosporilor acestor ciuperci, semnalată pentru 1prima dată în flora
ţării noastre. Condiţiill.e climatice prielnice ale anului 1 976 au favorizat
şi dezvoltarea ciupercii Capnodium salicinum, semnalată atit pe frun
zele plantelor lemnoase, cit şi pe cele ale plantelor ierboase. Dintre spe
ciile atacate de această micromicetă menţionăm pe Corylus avellana,
Pyrus pyraster, Crataegus monogyna, Asarum europaeum, etc.
Răspindirea fitocenozelor de carpino-făget cu tei alb tn fu7t.cţie de
relief. Cartarea fitocenozelor întregului masiv forestier Voineşti ;relevă
că tipul Carpino-Fagetum tilietosum se instalează pe -relieful de coline
mijlocii, cu altitudini absolute variind intre 270 m ipînă la 365 m. Ma
joritatea fitocenozelor sînt cantonate ia a1ti1JUdini de cca. 300 m, pe
soluri brune, mediu podzolite, slab 1p1Seurlogleizate, cu textură in gene
ral. Iuto-argiloasă. Ocupă de preferinţă plantele mici (fig. 1 1 a), intre
0-10° = 70,80/0 din totalul releveurilor şi numai în 4,30/o din cazuri
se găsesc pe pante mai mari de 20°.
ln ceea ce priveşte e:xipoziţia terenului ocupat de aceste fitoceno:zie,
constatăm că în 460/o din releveuri expoziţia preferată este NE, 250/o
SE, 130/o S, 8D/0 N. şi dîte 40/o E sau V (fig. 1 1 b).
Observaţii asupra productivităţii şi biomasei arborilor. Faţă de den
sitatea optimă a fiecărei specii (la clasa şi virsta .respectivă), in tipul de
amestec densitatea este inferioară. Astfel, la virsta de 35 ani tabelele
indică pentru fag (III-II) = 1 600 aiiboil'i/ha ; carpen (II-I) = 1 380 ar
bori/ha ; tei (II) = 1419 arbori/ha. Carpino-făgetul cu tei alb cercetat
de noi, are o densitate medie de 1 180 arbori/ha (minimum
850 ar
bori/ha, maximum = 1460 �bori/ha). Cu toate acestea fagul are înăl
ţimi mai mici decit media optimă. Din tabelul 8, ca şi din figuiile 12,
1 3, 14, 15, se observă următoarele :
=
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La fag (fig. 13), majoritatea înălţimilor fusului este în mijlocul
curbei de frecvenţă, cei mai numeroşi avînd înălţimi de 1 7 m. Există
însă şi fagi mai înalţi şi mai groşi lăsaţi ca seminceri. Majoritatea înăl
ţimilor trunchiurilor şi diametrelor sînt de valori mai mici decît media ;
deci creşterea în grosime este inferioară ritmului creşterii în lungime,
iar coronamentul este mai gros, elagajul realizindu-se mai lent.
La carpen (fig. 14), deşi majoritatea înălţimilor sînt de valori medii,
majoritatea înălţimii trunchiurilor şi diametrelor sînt de valori şi mai
reduse faţă de medie, ceea ce denotă că creşterea în lungime este mai
activă decît în grosime, dar trunchiurile rămîn totuşi mai scurte dato
rită densităţii mai mici faţă de media optimă, iar elagajul este lent.

La teiul alb (fig. 15), majoritatea înălţimilor sînt deplasate spre cele
mai mari, deci creşterea în înălţime a teiului este cea mai activă, în
comparaţie cu celelalte două specii. Creşterea în grosime rămîne totuşi
in urmă ca ritm, ca şi alungirea trunchiului. Aceste măsurători care
pun în evidenţă majoritatea dimensiunilor şi nu media lor, ne pot da
o vedere mai obiectivă despre volumul real al producţiei. Am analizat
numai aceste trei esenţe deoarece ele constituie peste 90 o;0 din compo
ziţia arboretului.
Din fig. 12 se constată următoarele : în raport cu numărul total
de arbori, de aceeaşi specie, majoritatea arborilor de carpen şi fag, rea
lizează aceleaşi diametre cu diferenţe de 1-3 cm. pentru fag, în timp ce
teiul alb are un procent mai scăzut, dar de diametre mai mari decît
ale carpenului şi fagului ; plopul are, la majoritatea indivizilor, diame
trele, proporţional, cele mai mari. Aceleaşi concluzii reies şi din com
pararea procentelor generale (pe întreg arboretul), relativ la frecvenţa
claselor de diametre, pe specii.
Rezultă că, faţă de tabelele româneşti, în carpino-făgetele cu tei
alb din masivul forestier Voineşti, ceCJ. mai înaltă clasă de producţie o
realizează teiul alb (II), apoi carpenul (II-I), şi fagul (III-II), iar cea mai
inferioară gorunul (III). Cu excepţia teiului alb, la toate celelalte esenţe
diametrele sînt mai mici decît media pe ţară, iar înălţimile evident mai
mari (cu 1- 7o;0), ceea ce nu se compensează, incit arboretele sînt, în
majoritate, de productivitate mijlocie, spre superioară (în jurul vîrstei
de 40 ani).

Producţia de biomasă în stratul arborescent (tab. 12). Cîntărind
părţile componente ale cite unui arbore etalon, de diametru şi înălţime
majoritară, de fag, carpen şi tei alb, în virstă de cca. 35 ani, şi ale unui
gorun de 80 ani am constatat următoarele :
- la aceeaşi virstă, în arboretul de amestec, cea mai mare biomasă
totală o are carpenul (600 kg), la mică diferenţă de fag ( 5 8 4 kg) şi tei
alb (582 kg), care au aproape aceeaşi biomasă deşi densitatea la fag
este substanţial mai mare decit la tei alb. Explicaţia constă în aceea că
volumul biomasei este mult mai mare la tei ;
- cel mai mic procent de trunchi îl dă carpenul (70,30/0), care are
însă cel mai mare procent de crăci (26,60/o) ;
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- cel mai mic procent de crăci (21 ,40/o) îl are fagul, cam în ace
eaşi proporţie cu teiul (220/o) ;
- procentul de frunzar la carpen şi fag este aproape egal, în
timp ce teiul alb are un procent cu o treime mai mic (1 0,90fo).
Raportind părţile de biomasă la hectar, dar în funcţie de numărul
de arbori de aceeaşi specie, se poate constata că :
- cel mai mare volum de lemn îl oferă teiul, iar fagul cu aproape
jumătate mai puţin ;
- cel mai mare volum de crăci îl oferă carpenul ;
- cea mai mare proporţie de litieră o formează· tot carpenul, care
dă o cantitate de frunze la hectar, aproape dublă faţă de fag şi are un
procent de lăstari anuali, de asemenea mai mare ;
Tabel

nr.

Greutatea biomasei, în verde, a principalilor arbori edificatori Cde mirime
majoritari) şi a biomasei la hectar.

Specia
Indici
Nr. mediu arbori/ha
Majoritatea diametrelor (cm)
Majoritatea înălţimi:lor (m)
Greutate (kg)
kg
Trunchi
O/o
kg
Ramuri
O/o
kg
Lăstari anuali
O/o
kg
Frunze
'Io
Biomasă (tone/ha)
Trunchi (tone/ha)
Ramuri (tone/ha)
Lăstari ·anu·ali (tone/ha)
Frunze (tone/ha)

Carpen

Fag

.244
12

406
11

17

16

584
442
75,7
125

600
422
70,3
160

Gorun

Tei

418
15

16

Total

1 184

30

17

23

582
441

3965
3358

2 1 ,4
1,75

26,6
3,0

22
2,1

84,7
515
13
16

0,3
15,2

0,5
15,0

0,4
10,9

0,4
76,0

75,2
128

12

2

2,6

2,6

2,4

142,5
1 07.8

243,5

243,5

63.4

692,7

171,3

53,7

517,l

30,5
0,4

64,9
1 ,2

184.3
53,5

8,2

157,1

0,9

0,2

2,7

3,7

6.0

4.5

1.2

15.4

- Analizind biomasa gorunului (de 80 ani) remarcăm doar că
produce cel mai mare procent de lemn, faţă de celelalte trei esenţe (cu
10-150/o mai mult) şi c�l mai mic procent de ramuri şi frunze ;
- la compoziţia litierei carpino-făgetului cu tei alb participă totuşi
şi gorunul cu 1 ,2 t/ha de frunzar, şi tot cu 1 ,3 ca proporţie în arboret.
- se mai constată că la fag, carpen şi gorun, părţile mai luminate
ale coroanei, dau un procent mai ridicat de ramuri şi lăstari cu frunze
decît părţile umbrite ; la tei această diferenţă este greu sesizabilă.
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Producţia de seminţe la fag depinde de vîrsta arborilor şi de perio
dicitatea lor de rodire ; cîntărind şi numărînd seminţele produse de
trei arbori (la 1 5.X.1976), am obţinut următoarele date (tab. nr. 1 3) :
nr.

Tabel

Productia de seminţe la fag
Nr.
crt

.

Diametru
trunchi /cm

1
2
3

44,5
38,5
32,2

Supr. pro-

iecţiei coroanei (m2)

Nr. se-·
minţe,tm2

95
38,5
49,2

26
22
29

I

Nr. seminţe
pe arbore

13

Greut. totală 11 seminţelor (gr)

37<1,5
127,0
216,3

2470
847
1442

Se constată că producţia de seminţe variază între 22-29 seminţelm2 ;
greutatea a 100 seminţe
15 gr. ; greutatea a 100 fructe (jir) cu tot cu
seminţe
154 gr. S-a mai observat că se află în stadiul de fructificare
cam unul din douăzeci de arbori ; nu putem preciza care este periodi
citatea de rodire.
Producţia de masă verde în stratul ierbaceu (în cite cinci repetiţii)
variază, în funcţie de facies, astfel (tab. nr. 14) :
=

=

Tabel

Producţia de masi verde

Facies

nudum
cardaminosum glanduligerae-bulbiferae
asperulosum odoratae
caricosum pilosae
a lli osum ursin i
circaeoswn lutetianae

a

nr.

014

stratului ierbaceu

Data.
1976
14.V
15.V
5.VI
20.V

25.V
I.VII I

Masă verde tn
kg/ha
16- 2 4
300-420
200-380
180-280
400-590 (720)
80-120

Sindinamica. In condiţiile staţionale în care au fost identificate fi
tocenozele de carpino-făget cu tei alb, ele par să se găsească în condiţii
de climax, incit printr-o bună conducere a arboretelor. la maturitatea
lor deplină, este de aşteptat ca cel mult făgetul amestecat (cu mult tei
şi carpen) să devină un făget de deal cu floră de mull, de productivitate
superioară (deci să scadă procentul de participare cel puţin a teiului
aLb şi să devină cit mai asemănător cu asociaţia tipică de Carpino
Fagetum).
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După tăierea :rasă a parcelei 35 (staţionarul K în filg. 1) terenul s-a
imbu.ruienit cu multe specii ruderale heliofile, instalinrlu-se aici aso
ciaţia Soncho-Erigerontetum Mititelu 71 (15) (tab. nr. 15).
Tabel nr.
Soncho-Erigeronetum

15

canadensis

Loc. : Pd. Domniţa, trupul Slobozia, parcela 35 ; tăietură rasă din anul prece
dent (plantată cu pin) ; Alt. = 320 m ; panta - 7-10° ; Expoziţie SE ; Compozi
ţie f.loristică (A + D) :

Sonchus asper
Erigeron canadensis
Erechthites hieradifalia
Trifolium arvense
Viola hirta

2
3
1
+
+

Tilia tomentosa
Carpinus betulus
Fagus silvatica
Corylus avellana
Quercus robur
Pinus silvestris (plantat)
Rubus hirtus
Clematis vitalba
Solanum dulcamara
Scrophularia nodCJsa
Fragaria vesca
CJieZidonium majus
Lapsana communis
Stellaria nemorum
Calamintha clinopodium
Lactuca quercina
Galeopsis speciosa
Carduus crispus
Bilderdykia dumetorum
Ajuga reptans

+

A s s.

A r b u ş t i +C a r p i n o-F a g e t e a +
Q u e r c. e t e a

+
+

+
'f
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Si symbri on + Si symbri etalia

Atriple:c patula

+

Erysimum repandum
Linaria vulgaris
Sisymbrium Zoeseli

+
+
+

C h e n o p od i e te a

Chenopodium album
Cirsium vulgare
Si!ene alba
Solanum nigrum
V rtica dioica
Senecio vulgaris
Polygonum lapathtfolium
Chenopodium polyspermum
Tripleurospermum inodorum
Cirsium arvense
I n s o ţ i t o a r. e

Eupatorium cannabinum
Epi!obium collinum
Crepis foetida
Potenti!la argentea
Trifo!ium hybridum
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Hypochoeris radicata
Plantago media
Achil!ea millefolium
Myosotis ramosissima
Hypericum perjoratum
Hieracium bauhini
Filago arvensis

.:j:.
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

�'

+

+
+
+

+
+
+
+

Observaţii şi recomandări asupra modului de întreţinere şi regi
mului de conducere a arboretului. In carpino-făgetul cu tei alb, în care,
după hărţi mai vechi şi surse de informare istorică, în trecut fagul era
mult mai extins şi predominant, extinderea copleşitoare a teiului şi car
penului s-a realizat treptat, dar constant, din cauza tratamentelor şi
regimelor aplicate necorespunzător, cit şi datorită lipsei de îngrijire în
stadiile tinere ale arboretelor. Astfel, exploatarea din trecut s-a făcut,
mai ales prin tăiere rasă, în regim de crîng (prea devreme) pe mari
suprafeţe (fără a se asigura o închidere suficientă pentru regenerarea
naturală) şi fără un plan raţional de tăiere. In acest caz fagul a rege
nerat greu sau deloc, în timp ce teiul alb, care creşte mai activ în prihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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mele faze, şi carpenul, lăstărind intens, au reuşit să predomine împre
ună arboretul.
O altă cauză a degradării acestui tip de pădure a fost extragerea
preferenţială a esenţelor valoroase (fag şi gorun) fără a lăsa suficienţi
seminceri. Din arboretele tinere se constată că copleşirea fagului de
către carpen şi tei se realJizează pină în stadiul de prăjiniş, fără insă a i se
periclita regenerarea din sămînţă. De aceea, pentru a se spori proporţia
de participare a fagului sint imperios necesare, în tratament, măsuri
de degajare şi curăţire din stadiul de desiş pină în cel de nuieliş.
Fagul (ca şi carpenul), prin temperamentul lor de umbră, necesită
un tratament de regenerare naturală prin seminţiş, dar sub adăpostul
arboretului. De aceea, regimul de cring a fost atît de dăunător, incit
se impune exclusiv un iregim de codru, cu tăieri închise, succesive, pro
gresive şi grădinărite, în ochiuri sau în benzi, şi asigurlndu-se semin.
ceri bătrini de fag la care fructificarea cea mai abundentă este între
60-80 ani, iar periodicitatea de fructificare este de 4-10 ani.
Este necesar să se practice ochiuri mici (d = 0,5 H) cu seminceri
centrali şi mobilizarea solului pe o distanţă de 4-6 m în jur, pentru
a se favoriza sporirea procentului de germinare a seminţelor de fag.
Operaţiile culturale din stadiile tinere trebuie să ţină cont de faptul
că tocmai spre baza pantelor, unde fagul ·este mult mai 1rar, (mai frec
vent fiind gorunul) seminţele de fag au un procent sporit de germi.nja
bilitate, dar sînt mai expuse la degerare datorită îngheţurilor timpurii
sau gerurilor tîrzil provocate de inversiunile de temperatură, atît de
frecvente pe văile mai largi.
Se mai observă că, faţă de consistenţa optimă · a fiecărei specii la
virsta respectirvă, amestecul de fag, carpen şi tei alb, are o consist.enţă
mai mare. Ori, se cunoaşte că numărul puieţilor de fag, în stadii tinere,
creşte odată cu scăderea consistenţei (pînă la 0,5). Consistenţa optimă,
spre maturitate este de 0,7, ceea ce rar se întHneşte pe teren. Prin tra
tamente consecvent aplicate, trebuie să se urmărească favorizarea esen
ţelor valoroase (fagul şi gor-unul) realizindu-se pe versanţii umbriţi, con
sistenţa optimă de 0,7, iar pe cei însoriţi o consistenţă ceva mai mare
(0,8), adică astfel ca doar la legănarea arborilor coroanele lor să se
atingă. O consistenţă prea mare, aşa cum se constată în general, duce
la scăderea procentului de puieţi de fag, fără să împiedice teiul, care
are creşterea cea mai activă, comparativ cu fagul şi carpenul. De altfel,
teiul j oacă rolul unei specii de împingere, care sileşte fagii şi carpenii
să crească mai înalţi şi mai subţiri (deşi fagul are înălţimi cu 2-5D/0
mai mici decît media pe ţară, după C. D ă m ă c e a n u (3). Deşi stratul
arbustiv nu este abundent, nu se observă preocuparea pentru eliminarea
sa, aşa cum s-ar impune prin tratament.
ln concluzie, pentru favorizarea creşterii procentului de participare
a fagului, care ar crea şi o litieră mai tipică de mull, se impun, ca mă
suri, în conducerea carpino-făgetelor cu tei alb, realizarea a două for
mule diferite de amestec, numai prin regim de regenare naturală sub
masiv recomandate de I. M i 1 e s c u şi c o 1 a b. (14) :
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1. Pe versanţii predominant nordici şi spre virful pantelor : Fa
750/o + (Fr, Pa, Ca, Te) = 250;0 .
2. Pe versanţii mai însoriţi şi spre baza pantelor : (Fa, Ca, Te)
500/o + Go = 400/o + (Fr, Pa) = 1 00/o, care reprezintă şi cele două
tipuri de bază ale acestor staţiuni ocupate în prezent de amestecul de
fag, carpen şi tei alb.
3. Menţinerea unei consistenţe optime de cel mult 0,8 în arborete,
prin tratamente începute încă din stadii tinere (desiş-nuieliş) .
4. Efectuarea, cu perseverenţă, a lucrărilor de degajare, curăţire şi
rărire la 2-5 ani, cu extragerea exemplarelor defectuoase sau vătămate.
5. Eliminarea subarboretului.
6 . . Evitarea îmburuienirii, mobilizarea solului, greblarea jirului în
jurul semincerilor pe o rază de 4-6 m, şi protejarea lui de îngheţ şi
arşiţă.
7. Exploatarea, începînd de la 60 ani, în regim de codru cu tăieri
închise, succesive şi progresive, în ochiuri sau în fişii, cu asigurarea de
seminceri.
V. CERCETARI PRIVIND CREŞTEREA ŞI DINAMICA GLUCIDELOR
LA UNELE SPECII FORESTIERE

In perioada anii.lor 1975-1976 s-a urmărit creşterea în lungime şi
grosime, 1precum .şi dinamica glucidelor la următoarele specii forestiere :
Fagus silvatica, Carpinus betulus, Quercus robur şi Tilia tomentosa.
Metoda de lucru

Creşterea în faălţime s-a urmărit lunar, efectuinrlu-se măsurarea
în cm a pueţilor, de la suprafaţa solului pînă 1a 'Viinf ; cr.eşt.erea în giro
sime s-a măsurat cu şublerul, la aceleaşi date, la ni·velul de un metru
de la suprafaţa solului, măsurindu-se sporul de creştere a diametrului
în mm.
S-au luat ·în studiu loturi de 25-50 indivizi pentru aceeaşi specie,
în trei puncte staţionare din asociaţia Carpino-Fagetum : A. Desiş-nwe 
liş (cu carpen predominant şi stejar abundent) în tăietură recentă la
oare s-a aplicat prima curăţătură. Altitudinea 360 m, inclinare mică de
c.c.a. 3-5 grade, cu expoziţie nord-vestică. Lăstărişul are o acoperire de
50-600/o, iar stratul [erbaceu de cca. 400/o.
B. Desiş-nuie li.ş (cu carpen şi tei predominant) în tăietură (efec
tuată cu trei ani în urmă). Aftitudin,ea de 355 m, pantă mică de 2-3
grade şi expoziţie nord-'Vestică. Lăstărişul dens, cu acoperire de pînă
la 1000/o, iar stratul ieri>aceu foarte .redus cu acoperire pină la 50;0 •
C. Ariboret cu fagi a.vind diametruiJ. între 40-70 cm. Altitudine 355
m ; versant cu e:icpoziţie nord-estică şi pantă de cca. 20 grade. Stratul
ierbaceu lipseşte aproape complet. Lăstărişul (la care s-au făcut măsuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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rătorile) prezintă un grad de acoperire de cca. 40 0/0 .şi aparţine cu pre
ponderenţă fagului.
Analiza dinamicei glucidelor s-a efectuat în 1975 la : frunze, ramuri
anuale şi ramuri în virstă de 2-5 ani, recoltate din partea sudică,
superioară şi inferioară a coroanei. Recoltarea probelor s-a făcut dimi
neaţa intre orele 9-10, din cele trei staţionare la : Quercus robur, Car
pinus betulus şi Fagus silvatica în următoarele fenofaze : începutul în
muguririi (18.IV. 1975), faza de creştere activă (14.VII. 1975) şi faza de
cădere a frunzelor (14.X.1 975).
Pentru urmărirea intensităţii diurne a fotosintezei - redată prin
dinamica glucidelor s-au detaşat frunze mature din partea superioară şi
sudică a coroanelor la orele : 5, 12 şi 19 şi au fost fixate, pe loc, în
vapori de apă la 1 05°C. Aceste analize s-au făcut numai in 1 976, deter
minîndu-se următoarele forme de g1ucide : zaharuri direct reducătoare,
dizaharide, polioze solubile .în apă, glucide insolubile în apă şi glucide
totale. S-a folo&it micrametoda B e r t r a n d-J 1 j i n, iar rezultatele sînt
exprimate în gr. glucoză la 100 gr. substanţă uscată

Dinamica creşterii în lungime
Speciile de tei şi carpen din staţionarele A şi B .prezintă în ambele
condiţii curbe de creştere asemănătoare şi anume : un tl"itm accelerat în
primăvară pînă la 13.VI (0,07-0,28 om in 56 zile) şi o alungire lentă
pînă la 1 1 .IX. (cu 0, 19-0,33 om în 90 zile), clnd înălţimea plantelor
devine staţionară.
La stejar, cUl"lba înregistrează două valuri de creştece mai accele
rată : unul de la pornirea în :vegetaţie, ,pină la 15.V. (0,08-0,13 cm în
28 zile) şi al doilea val intre 13.VI.-14.VII. (0,1-0,28 om în 32 zile).
Primul val de creştere este de intensitate mai mică decît al doilea, apoi
creşterea continuă cu un ritm mult mai lent.

La fag, în staţionarul B, unde sint cei mai groşi indivizi, alungi.rea
se menţine cu un ritm accelerat pînă la 14 iulie (avînd rata de creştere
de 0,43 cm în 57 zile), după care inMţimea rămîne constantă. ln sta
ţionarul A, la fag se obser>vă două valuri de creştere iin lungime : unul
foarte accelerat pînă �a 1 5.V. (0,2 cm în 28 zile) şi al doilea, mai mo
derat, intre 14.VII. şi 13.VIII, cu rata de creştere de 0,27 cm în 3 1 zile),
apoi creşt"erea nu se mai sesizează. In staţionarul C, cu.r:ba de creşt"ere a
fagului este asemănătoare celei din staţionarul A, dar cu valori mult
diferite : pînă la 15.V. creşterea este accelerată (0,12 om în 28 zile), după
care ritmul alungirii diminuiază aproape constant pină la 1 1 .IX. In
staţionarul C unde specia predominantă este aproape exclusLv fagul,
acesta are cea mai mică rată de creştere (0, 1 4 cm în 1 1 8 zi:le). Creşterea
mai înceată din acest staţionar, în comparaţie cu fagii din celelalte sta
ţionare, poate fi .pusă .pe seama umbririi de către arboretul bătrîn din
stratul superior al pădurii.
Durata, ritmul şi intensitatea de creştere în grosime
variază în funcţie de specie, vîrstă şi fenofază.

(tabel nr. 1 6)
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Tabel

I

I

Staţionarul

16

creşteri i în grosime (g, mm) şi . lungime (L, cm) pe loturi
de 25-50 Indivizi

Dinamica amplitudinii

Specia

nr.

18.IV.

I

15.V.

L

g

L

g

I

MASURARII

DATA

13.VI.

L

g

I

14.VII.

L

g

I

,

CREŞTERll
13.VIII.

L

g

1 1 .IX.

L

g

I

14.X.

L

g

Tilia
tomenlosa

A. Curăţătură
B. Tăietură

5,04
3,83

30,8
20,2

5,13
3,98

32,6
20,8

5,23
4,08

33,l
20,9

5,27
4,1 1

33,3
21,1

5,30
4,13

35,3
21,4

5,31
4,14

35,6
21,4

5,31
4,14

35,6
21,4

Ccirpinus
belulus

A. Curăţătură
B. Tăietură

4,90
4,20

26,1
15,9

5,03
4,27

28,1
1 6,5

5,13
4,32

28,5
16,9

5,18
4,39

28,9
17,4

5,22
4,40

30,2
17,8

5,23
4,42

30,4
17,9

5,23
4,42

30,6
17,9

Quercus
robur

A. Curăţătură
D. Tăietură

5,5G
5,52

36,2
32,8

5,69
5,60

39,7
34,0

5,73
5,62

40,0
35,0

5,91
5,75

41,1
35,5

5,96
5,80

44,5
36,0

5,99
5,81

45,3
30,0

5,99
5,82

45,4
36,0

A. Curăţătură
B. Tăietură
C. In arboret

5,28
5,58
3,04

28,0
45,6
16,4

5,43
5,78
3,15

30,0
46,7
lG,7

5,48
5,91
3,IG

30,1
47,7
17,3

5,50
6,01
3,18

30,2
49,1
17,6

5,55
6,03
3,18

30,4
50,3
18,0

5,56
6,04
3,19

30,5
50,3
18,0

5,56
6,04
3,19

30,5
50,3
18.n

Fagus
silvaL;ca
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In staţionarul A, stejarul ·înregistrează creşterea cea mai mare c.are
este continuă şi progresi·vă pînă la sfirşitul vegetaţiei. Rata de creştere
maximă se remarcă în august, cu 8,3 mm :in 1 1 8 zile, în timp ce teiul
creşte cu 4,5 mm, caI"penul cu 3,8 mm şi fagul cu 2,4 mm �n acelaşi
număr de zile.
In staţionarul B intensitatea maximă de creştere în g.rosime o in.
registrează fagul, cu 4,7 mm în 118 zile, urmat de stejar cu 3,2 mm,
carpen 1,9 mm şi tei cu 1,4 mm în .1 1 8 zHe.
In staţionarul C, unde specia aproape exclusivă este fagul, acesta
are o creştere de 1,6 mm î n 1 1 8 zile.
Comparînd cele •patru specii şi clase de grosime, fagul şi stejarul
se detaşează de celelalte specii, printr-un ritm mai accelerat de creştere
în lungime şi grosime.
Conţinutul de glucide totale (tabel nr. 17) , din frunzele de carpen
atinge valorile maxime în staţionarul A, numai în faza de creştere activă
a plantelor, faţă de staţionarul B, unde în frunze şi ramuri valorile
maxime ale glucidelor se înregistrează abia la sfîrşitul vegetaţiei. Pro
babil că această diferenţă se datoreşte faptului că în biotopul B, arborii
sint mai umbriţi şi mai tineri, în timp ce in staţionarul A plantele
aveau o iluminare mai intensă şi un diametru aproape dublu.
In ramurile anuale şi în cele de 2-3 ani acumularea maximă a glu
cidelor la carpen şi stejar coincide cu sfirşitul vegetaţiei. Acest fapt
poate fi corelat cu rolul lor de organ de depozitare temporară a glucide
lor de rezervă, fenomen mai evident în cazul ramurilor de 2-5 ani.
La stejar, în staţionarele A şi B, conţinutul de glucide totale din
frunze şi ramuri de la ambele nivele ale coroanei exprimă o creştere
progresivă pînă la sfîrşitul vegetaţiei.
La fag, în toate cele trei staţionare, conţinutul maxim de glucide
totale în frunze şi din cele două tipuri de ramuri, se remarcă numai
în faza de creştere activă (14.VIII.1 975) . D intre cele trei organe anali
zate, maximul de acumulare se remarcă în ramurile de 2-5 ani din
partea superioară a coroanelor, în staţionarul A.
Dintre cele trei specii analizate, cel mai ridicat conţinut de glucide
totale s-a evidenţiat la fag, urmat de carpen şi stejar. Faptul că la
stejar s-a constatat cel mai scăzut conţinut de glucide atît în frunze şi
mai ales în ramuri, poate fi în legătură cu faptul că la această plantă
glucidele contribuie şi la sinteza substanţelor tanante, prezente în can
tităţi apreciabile la stejar, dar care n-au fost separate prin analizele
efectuate. Comparînd cele două nivele ale coroanei, organele din partea
superioară a coroanei prezintă un conţinut sporit de glucide totale. In
ramurile situate la nivelele inferioare, cantitatea de glucide scade sesi
zabil, mai ales în momentele premergătoare elagării acestor ramuri.
Dintre formele de glucide analizate în frunzele celor trei specii, se
remarcă faptul că spre sfîrşitul vegetaţiei creşte conţinutul de glucide
solubile - formă sub care se face translocaţia glucidelor spre organele
de depozitare. In celelalte fenofaze, atît în ramuri cit şi în frunze, va
lorile dintre formele solubile şi insolubile sînt apropiate aşa cum este
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Tabel

nr.

17

Variaţia slucldelor din frunze ş l ramuri d e l a diferite nivele ale coroanei. i n cursul anulai 1975 (18.IV-14.X.) la carpen.
stejar şi fag. F = frunze ; r = ramuri anaale ; R
de la nivelai superior al coroanei ;
ramuri de 2-5 ani ; s
l = de la nivelul Inferior al coroanei.
-

Staţionar

I
I�I�I I

14.VII. 1975
Creştere activă

A

CURATATUR.A
Carpinus
betulus

B

TAIETURA

Quercus
ro bur

A

CURATATURJ\

Fs
Fi

I I

� �
5,6
7,8

4,3
5,5

P.

INS.

18,5
16,7

tJi
p,,

28,4
29,9

-

-

-

-

ri
Rs
Ri

-

-

-

-

2,6
2,7

4,3
0,7

23,4
24,5

30,3
27,9

Fs
Fi

3,8
3,4

5,5
1,0

16,7
17,5

26,0
22,0

rs

-

-

-

-

-

-

-

-

Rs
Ri

2,6
2,7

1, 3
0,6

26,0
24,1

30,4
27,5

Fs
Fi

5,8
6,9

-

9,8
10,3

15,6
J.7,2

rs
r i

-

-

-

-

10,0
8,5

14,3
.12,8

rs

r

i

Rs
R l

I
1�I I I

14.X.1975
Sfirşitul vegetaţiei

Cantităţi de glucide pe fomie şi totale în gr. glucoză la 100 gr.

Organul
analizat

-

-

-

3,6
3,3

0,0
0,9

-

CI

-

18.IX.1975
Incepu·tul vegetaţiei
Specia

„

-

-

P . INS.

P. rns.

\�

1,3

13,6
15,3
26,6
25,7
26,9
24,8

31,6
31,6
36,6
36,4
37,5
35,3

�

c,;

35,3
32,9
26,0
22,3
29,9
30,9

14,0
13,6
6,8
6,9
10,6
9,1

4,0
2,6
2,6
3,7

ci

p.;

s.

uscată

10,5
4,8
1,0
0,6
3,9
2,4

19,4
18,1
22,7
20,1
23,6
22,0

8,5
6,18
1,5
1,9
7,9
5,8

2,0
1,3
0,3

-

16,7
16,5
21,3
20,9
22,3
24,3

27,2
24,0
25,0
22,9
30,2
30,1

10,6
9,5
7,5
8,0
7,5
7,3

10,0
8,9
3,3
1,9
2,6
1,9

12,8
12,8
25,9
25,4
28,8
.25,9

33,5
31,3
36,8
35,4
39,1
35,2

7,3
6,6
5,5
4,7
5,8
5,1

0,9
5,5
2,3
1,6
3,7
4,0

7,8
9,0
8,1
1 1,0
9,2
7,6

15,0
21,l
·16,0
17,4
18,8
16,5

18,0
17,3
15,l
11,4
14,2
12,5

0,6
0,2
3,3
1,6
4,0
2,6

9,6
9,8
15,0
1 1,8
1 1,5
10,3

28,3
27,3
33,4
24,6
28,1
25,4

5,4
10,0
2,3
1 ,5
1,5
6,5

-
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-

8t"

�

<

B
TAIETURA

Fs
Fi

6,6
5,8

0,9
1,1

6,4
6,0

13,9
12,9

rs

-

3,3
4,0

-

1,2
-

-

9,8
10,0

-

14,4
14,0

8,0
6,4

1,8
2,5

23,0
17,0

32,8
25,9

-

-

-

-

rl

Rs

Ri

Fs

A
CURATATURA

Fi
rs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

il.0,8
10,l
13,7
12,7
16,8
14,4

30,8
28,3
31,Q7
28,5
30,8'
28,7

11,4
6,6
23,0

24,0
22,6
30,7

4,1

6,9
6,9
5,1
6,2
1,3
4,7

1,6
1,2
1,2
2,6
0,9
0,9

!l,6
6,3
10,8
12,5
8,3
8,8

18,2
13,57
'17,3
21,4
16,6
14,4

20,0
18,2
13,4
12,5
13,9
14,3

10,0
8,4
10,0

3,7
5,3
1,8

2,R,,7
24,6
22,7

40,4
38,3
34,5

7,2
,16,0
4,0

3,7

7,6

4,09

22,1

33,7

2,0

-

3,7
3,3

-

-

5,3

-

(")
tz1
::o
(")
tz1
..;)
>
::o
.....

Fi

o
t<
o

rI

Rs

20,0

26,16

11,8

1,8

26,5

37,1

14,4

3,7

28,4

46,5

4,8

2,9

24,6

32,3

Ri

6,0

1,8

19,8

27,6

8,0

3,7

22,7

34,4

4,8

1,8

22,7

29,3

Fs

12,0

il ,8

20,0

34,6

9,2

4,5

22,7

36,4

24,6

2,9

4,89

32,3

Fi

10,0

1,4

22,7

3,7

23,2

34,9

20,7

1,8

4,4

26,9

5,4

22,2

35,6

5,0

3,5

22,7

31,2

6,8

4,7

23,2

34,7

6,0

1,8

22,7

30,5

1,4

23,7

-

8,0

10,4

-

c:
::o
tz1
>

ns

-

-

8,0

-

-

34,l

l' i

-

35,7

·1,2

1,8

26,6

40,4

4,8

4,7

24,8

34,3

o

Ri

5,6

2,9

18,9

27,4

12,0

0,45

21,2

33,7

6,0

1,8

22,7

30,5

Fs

12,0

1,0

23,6

37,4

10,0

5,3

21,4

36 ,7

20,8

1,4

8,8

31,0

Fi

1 1 ,6

0,75
-

23,6

35,9
-

8,8

4,7

20,7

34,2

18,0

1,7

8,0

26,76

10,4

3,3

22,2

35,9

5,6

7,8

18,9

32,3

8,0

2,5

22,2

32,7

7,2

6,8

16,8

30,8

0,7

20,4

28,3

10,0

3,7

20,6

34,3

6,0

5,4

22,72

34,1

18,9

26,9

5,2

4,7

22,7

32,6

8,0

3,7

18,9

30,6

9

(")
tz1
.....
z

'1j

Fagus
sih,•atica

B

TAT.ETURA

c
IN AR-

BORET

rs

1·

s

ri

-

-

ns

7,2

Ri

8,0

-

-

-

-

-

-
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cazul la stejar. La carpen şi fag, în primele două fenofaze predomină
poliozele insolubile, atit în frunze cit şi în ramuri, iar raportul glucide
solubile/insolubile devine subunitar.
In comparaţie cu celelalte specii, la fag se constată cel mai ridicat
conţinut de glucide, fapt ce concordă şi cu intensitatea ritmului de creş
tere, care la această specie a prezentat valori maxime. Variaţia diurnă
a diferitelor forme de glucide cit şi a celor totale, la fag şi carpen (ta
bel nr. 1 8) confirmă rezultatele cercetărilor din anul 1975, potrivit
cărora maximum de acumulare a glucidelor este înregistrat la fag.
Referitor la conţinutul în diverse grupe de hidraţi de carbon se
constată un conţinut mai mic de glucide direct reducătoare la carpen,
comparativ cu fagul ; la fag această formă de glucide urmează, procen
tual, după poliozele insolubile. Dintre cele patru forme de glucide anali
zate, forma predominantă este cea a poliozelor insolubile atit la carpen
cit şi la fag. Acumularea de glucide la speciile studiate, are o curbă
diurnă unimodală, ele fiind în general plante de umbră care prezintă
un singur maxim plasat la mijlocul zilei.
CONCLUZI!
- Fagul acumulează, procentual, o cantitate mai mare de glucide,
fapt ce concordă şi cu variaţia curbei de creştere a acestei specii.
- Frunzele şi ramurile situate în partea superioară a coroanei pre
zintă un conţinut sporit de glucide faţă de cele situate în partea infe
rioară, la toate cele trei specii şi în toate staţionarele, indicînd sensul
general de migraţie a glucidelor.
- Raportul glucide solubile/insolubile indică valori mai mari pen
tru glucidele solubile la sfirşitul vegetaţiei în frunze, iar în ramurile
de fag şi carpen forma predominantă este cea de polioze insolubile.
- Variaţia diurnă a glucidelor la fag şi carpen indică un maxim
de acumulare în mijlocul zilei cind temperatura şi lumina au valori
maxime.
- Dintre speciile studiate fagul prezintă cea mai intensă creştere
în lungime şi grosime, precum şi cel mai ridicat procent de glucide.
VI. CERCETARI HISTO-ANATOMICE LA FRUNZELE DE FAG
ŞI CARPEN !N CONDIŢII DIFERITE DE ILUMINARE
A fost cercetată structura frunzei de Fagus silvatica L. şi Carpinus
betulus L. pe material :provenit de la mai mulţi mdivizi (din staţionarul
H) fie de 'la marginea .pădurii, fie din interiorul masivului, wmărind să
surprindem variaţiile histo-anatomice legate de condiţii diferite de ilu
minare.
Literatura referitoare la structura f.rWlZei de la arborii din ipăd:urile
noastre este relativ bogată ; informaţii mai puţine avem despre Faga
ceae şi Betulaceae (7, 26).
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Tabel nr. 18

Variaţia diurni

b e it u l u s

C a r p i n u s

Data

F a z a

111

�8 ]O

F o r m a

� � I " I � I �� I I

o„ „

„
c.

5

· ""Ci -; .

O f!

N

o ....;

'? o

�

d,. S!

�

.�

Gl.
tot.

d

P.

Raportul

g. sol./ins.

red.

� ....: o o
O.. � P..
·

Gl.

Raportul

tot.

g. sol. /ins

17,25/20,0
28,25/24,0
18, 5/15,0

14,0
14,l
14,8

0,8
0,5
0,7

6,3
9,8
7,1

22,7
30,0
25,0

43,8
54,4
47,6

21,lf.!2,7
24,4/;30,0
22,6/.25,0

16,0
16,5

32,50
41,50
32,50

16,5 /16,0
25,5 /16,0
16,0 /16,5

13,0
17,2
14,l

1,9
0,7
0,6

1,8
4,1
1,4

22,0
24,7
22,9

38,7
46,7
41,0

16,7/22.0
22,0/24,7
18,1J22,9

15,0
21,0
10,0

30,50
39,75
27,00

15,5 /15,0
18,75/21,0
1 7,0 /10,0

10,0
12,l
12,0

0,6
2,8
0,3

2,8
6,2
5,0

20,0
22,6
22,0

33,4
43,7
39,3

13,4/.20,0
21,1/22,6

12,85/18,0
17,25/16,0
13,10/18,0

M i j locul verii
- creştere activă

5
12
19

6,0
0,0
3,0

4,75 6,50
7,75 12,50
5,50 10,00

20,0
24,0
15,0

37,25
52,25
33,50

27.VllI.
1976

S!îrşitul verii
- rliminll'8rea
r:resterii frunzelor'

5
12
19

3,0
5,5
3,0

5,50 8,00
8,00 12,00
6,00 7,00

19.IX.
1976

I nceputul toamnei
�firsitul perioacbi
rle vegetaţie

5
12

:<,o

3,5
5,0

�

22,5/..20,5
26, 1}24,6
25,2/20,6

30,85
33,25
31,10

l !J

N

43,0
50,7
45,8

18,0
16,0
18,0

2,50 10,00
2,75 12,50
4,50 7,50

� •cu Gl. dr.

20,5
24,6
20,6

5,10
5,00
5,10

20.VII.
1976

1 · I \ � I � .S 1 I
g ·l u c i d P

4,5
6,0
7,2

2,75
4,75
Ş,00

l!)

�

s i l v a t i c a

3,9
3,9
3,9

5,0
7,5
3,0

J.ncepu tul verii
- Faza de creştere
nctivă a fr.

I

s

�

14,l
16,2
14,l

12

17.VI.
1976

F a g u

lG,O
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Din sintezele asupra anatomiei Dicotyledonatelor (13, 24) rezultă,
de asemenea, că speciile de Fagus şi Carpinus au fost studiate din punct
de vedere xilotomic. Totuşi, structura generală a f.runzei de Fagus sil
vatica este cunoscută ca exemplu de plasticitate a histoanatomiei lim
bului foliar, m funcţie de condiţiile staţionale în care creşte planta.
Materialul de studiu a fost recoltat din asociaţia de Carpino-Fage
la deplina maturitate a frunzelor, de la indivizi ce aveau vîrsta
medie de 60 de ani. !Tobele cercetate provin de la indivizi crescuţi în
interiorul masivului şi la .periferia acestuia ca şi de la niveluri diferite
ale coroanei, urmărind influenţa factorului lumină asupra structurii Pf'
ţiolului şi limbului foliar.

tum,

Structura frunzei Ia Fagus silvatica L
Peţiolul. Structura se păstrează oarecum asemănătoare în lungul
peţiolului, variaţii mai însemnate suferind doar ţesutul conducător. In
colenchim se disting multe celule cu ursini sau cristale simple de oxalat
de calciu ; aceste celule parenchimatice au o bună parte din perete (sub
forma unui semicerc) puternic îngroşat şi intens lignificat de care
aderă cristalul. Astfel de celule sînt prezente îndeosebi la faţa abaxială
a peţiolului, frecvenţa lor crescînd de la vîrf spre bază. (PI. I : 1).
Ţesutul conducător este reprezentat prin mai multe fascicule, nu
mărul şi forma lor variind în lungul peţiolului şi mai puţin de la indi
vid la individ, sau în legătură cu condiţiile staţionale. Astfel, în regiu
nea proximală peţiolul prezintă : un fascicul abaxial mic, două laterale
foarte mari (străbătute radiar de raze lignificate), două fascicule foarte
mici latero-adaxiale, un fascicul adaxial în formă de arc, cu lemnul
orientat spre faţa abaxială şi un fascicul medular adaxial de tip „hadro
centric", dar străpuns de celule parenchimatice. Către regiunea distală,
dispar fasciculele lateroadaxiale, ţesutul conducător fiind reprezentat
printr-un singur fascicul hadrocentric, lemnul avînd o concavitate la
faţa adaxială (PI. I : 2, 3, 4, 5, 6, 7).

La materialul recoltat din interiorul pădurii cutinizarea epidermei
este mai slabă, frecvenţa ursinilor şi a cristalelor simple de oxalat de
calciu scade, colenchimul hipodermic şi sclerenchimul perifascicular sint
mai slab dezvoltate, lignificarea este mai slabă, vasele lemnoase sînt
mai mici şi cu pereţii mai subţiri.

Limbul. Deşi mici şi doar de ordin cantitativ, deosebirile de struc
tură legate de provenienţa materialului sint totuşi vizibile şi demne de
subliniat. Indivizii de la marginea pădurii au mezofilul mai compact ş1
nervura mediană mai proeminentă cu mult sclerenchim intens lignificat.
Ţesutul palisadic este format din două straturi de celule, dintre care
cele în contact direct cu epiderma sînt foarte lungi şi foarte apropiate
între ele ; stratul următor are celule evident mai scurte şi mai depăr
tate intre ele. Grosimea ţesutului palisadic creşte de la virf spre baza
limbului (unde ocupă 65 0;0 din grosimea mezofilului). (PI. I : 8, 9, 10).
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Indivizii din interiorul pădurii au limbul mai subţire, cu mezofil
mai lax, ţesutul palisadic fiind reprezentat întotdeauna şi în tot lungul
limbului numai printr-un strat de celule relativ joase ± depărtate intre
ele spre ţesutul lacunos, avînd adesea formă de pilnie şi ocupînd doar
30-400/0 din grosimea mezofilului. (Pl. I : 1 1 , 12, 13). Aceleaşi diferenţe
se remarcă şi între frunzele aceluiaşi individ, în funcţie de poziţia lor,
în interiorul sau la periferia coroanei, la virful sau la baza acesteia, lu
mina mai intensă determinind grosimea mai mare a limbului foliar rea
lizată atît printr-un număr mai mare de straturi cit şi prin alungirea
celulelor palisadice.

Structura frunzei la Carpinus betulus L.
Peţiolul. Structura variază în lungul peţiolului mai ales în privinţa
ţesutului conducător, reprezentat în general prin cinci fascicule : trei mai
mici, abaxiale şi două mari, dispuse cu xilemul faţă în faţă, paralele
cu planul abaxial-adaxial şi separate de parenchim. Diferenţele în lun
gul peţiolului se referă la dimensiunile şi poziţia fasciculelor, la gro
simea arcurilor de sclerenchim periliberian. (Pl. I : 14, 15, 16, 1 7, 18,
19). L a indivizii crescuţi l a marginea pădurii cutinizarea este m a i pu
ternică, perii tectori, întotdeauna unicelulari, sint mai frecvenţi, colen
chimul angular mai gros, (Pl. I : 20) sclerenchimul mai intens lignificat
(Pl. I : 21) şi celulele cu cristale, din parenchim, mai frecvente. (Pl. I : 20).
La indivizii crescuţi în interiorul pădurii sau la frunze din interiorul
coroanei, procesele de cutinizare şi lignificare sint mai slabe, celulele de
colenchim şi de sclerenchim au pereţii mai puţin îngroşaţi, (Pl. I : 22,
23), celulele cristalifere sînt mai rare, în schimb frecvenţa perilor tectori
se menţine aceeaşi, sau chiar este mai mare ; frunzele de la baza co
roanei manifestă totuşi caractere de umbră, perii tectori fiind foarte
rari sau, cel mai adesea, lipsesc. Fasciculele vasculare sint mai nume
roase, dar mai mici şi cu orientări diferite.
Limbul. In comparaţie cu specia analizată mai sus, limbul de la
Carpinus betulus variază mai puţin, indiferent de poziţia frunzelor în
coroană sau de conlcliţiile staţionale în care cresc indivizii.
In lungul limbului structura .rămîne aceeaşi, ţesutul palisadic fiind
reprezentat printr-un singur strat de celule ocupind aproximativ 5�/o
din grosimea mezofilu!lui. (PI. I : 24, 25, 26). Ceea ce merită să fie su
bliniat este prezenţa, intre celulele palisadice, a unor idioblaste- foarte
mari (care pătrund şi la nivelul ţesutului lacunos), fiecare conţin.ind
cite un cristal romboidal sau o maclă de oxalat de calciu. (Pl. I : 24).
Ţesutul pailisadic, de iasemenea urustratifioat, este mai lax (ade;ea ce
lulele avînd fonnă de pîlnie) şi ocupă doar 35-40 0/0 din grosimea me
zofilului, la frunzele indivizilor din interiorul masivului păduros ; la
acestea din urmă limbul este de fapt şi mai subţire, iar ·pereţii tectori
sint extrem de rari (îndeosebi pe nervuri).
La fcunzele expuse la lumina cea mai intensă şi de durată mai
lungă, ţesutu!! palisadic este bistratificat (ocupînd 70-75 0;0 din grosi
mea mezofilului), stratul interior avind celule vizibil mai groase şi
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mai depărtate intre ele. Ner.vura mediană .proeminează mult la faţa
inferioară a limbului şi pcezintă sclerenchimul ,perifascicular format din
celule cu pereţii puternic îngroşaţi şi intens lignificaţi.
CONCLUZII
Analiza structurii frunzei de 1la cele două specii arborescente (Fagus
şi Carpinus betulus), dominante în pădurea Domniţa-Voineşti,
ne conduce la wmătoarele concluzii :
1. Variaţia structurii peţiolului in lungul acestuia se referă îndeo
sebi la numărul, dimensiunea şi .poziţia fasciculelor conducătoare, oa
recwn asemănătoare cu cea evidenţiată la alte genuri decit la cele
cercetate.
2. Limbul foliar are o structură bifacială dorsiventrală, cu ţesutul
palisadic uni- sau bistratificat, în funcţie de provenienţa materialullUi
cercetat. La ambele specii frunzele sint hiipostomatice, cu stomate de
tip ranunculaceu. Indiferent de condiţiile staţionale in care cresc plan
tele luate în studiu, stomatele se află întotdeauna la nivelul epidermei.
3. Epiderma limbului foliar are celule cu pereţi ondulaţi pe ambele
feţe ale frunzei, unele dintre celule sînt mucilaginoase. Perii, deosebit
de frecvenţi la peţiolul frunzei de Carpinus betuJ:us sînt intodeauna
unicelulari, tectori, cu pereţii uşor lignificaţi.
4. Prezenţa celulelor cu ursini de oxalat de calciu este caracteris
tică mai ales f runzei de Carpinus betulus, în timp 'ce la frunzele de
Fagus silvatica sînt tipice idioblastele cu cristale simple de la nivelul
ţesutului palisadic ; la aceeaşi specie, celulele oxalifere din colenchim
au peretele în parte foarte îngroşat şi lignificat, de care aderă cristalul.
5. Indivizii de la marginea pădurii au peţiolul sclerificat, cu peri
mai numeroşi şi celulele epidermice puternic cutinizate. Limbul foliar
este mai gros, cu parenchimul palisadic bistratificat sau unistratificat
(îndeosebi la Carpinus betulus), [n care caz celulele sînt totuşi mai
înalte.
6. Indivizii clin interiorul masivului păduros au trunze cu peţiol
şi limb mai subţLre ; peţiolul are mai .puţini peri sau aceştia sînt ab
senţi, cutinizarea, sclerificarea şi lignificarea sînt mai slabe şi frecvenţa
cristalelor minerale este mai mică. Mezofilul este mai lax, ţesutul pali
sadic fiind intotdeauna unistratificat, cu celule scurte, în formă de
pilnie, deci vizibil îndepărtate între ele.
7. Cercetind un bogat material de Fagus silvatica şi Carpinus be
tulus provenit de la indivizi crescuţi în condiţii staţionale diferite, se
evidenţiază influenţa ·fiactorului 'lumină asupra st,ructurii .peţiolului şi
limbului foliar.
8. Anali�nd structura limbului şi a peţiolului, în lungul lor, evi
denţiem fenomenul de simetrie longitudinală anatomică, precum şi unele
particularităţi histologice neconsemnate în literatura consultată, care se
referă îndeosebi la structura celu:lelor oxalifere din hipodermul colen
chimatic al peţi'Olrului şi din ţesutul pal.isa:dic al limbului foliar de

silvatica

Fagus silvatica.

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

CERCETARI ECOLOGICE IN PADUREA DOMNIŢA-VOIN&STI

417

BIBLIOGRAFIE
1. BARBU, I. Z., 1934, Contribuţii la ounoaşterea florei fosile din Podişul Moldovei,
.
Mem. Ac.ad. Ram., X, 4, Bucureşti.
2. BUCUR N., BA-RBU N., 1957, Complerul de condiţii ntaurale din coasta de tran
ziţie Mogoşeşti-Strunga, Lucr. Şt. Inst. Agr. Iaşi.
3. CEUCA G., TOMESCU A., PURCELEAN ŞT., ARMAŞE.SCU S., DAMACEANU C.,
1960, Cercetări privind refacerea pădurilor degradate din Podişul Cen
tral Moldovenesc, I.C.F., Bucureşti.
4. DOBRESCU C., KOVACS ATT., 1973, Contribuţii la fitocenologia pădurilor de
„Fagion" dtn Podişul Central Moldovenesc, Rev. Păd., 11.
DONIŢA N„ PURCELEAN ŞT., 1975, Pădurile de şleau d i n R.S. România ş i gos
podărirea lor, Bucureşti.
G. FALINSKA K., 1972, Fenologiczna reakcja gatunk6w na zr6znicowanie fitosocyo
logiczno-ekologiczne
grad6w
(Tilio-Carpinetum),
Phytocoenosis,
1,

Warszawa.
7. GEORGESCU C. C., CIOBANU I., 1964, On the anatomy of the petiole in the

8.
9.
10.
11.
1 2.

13.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Quercus species belonging to the Lanuginosae and Sessiliflorae series
in the Roumanian People's Republic, Rev. roum. de biol., ser. bot.,
t. IX, 3.
GUGIUMAN I„ şi COLAB., 1962, Unităţi şi subunităţi climatologice în partea de
est a R.P.R., Anal. şt., Univ. laşi, 2.
KISS ŞT.. BOARU M., 1965, Methods for the determination of dehydrogenase
activity în soii, Sympos. meth. soil biiol., Bucharest.
KORNAS J„ 1968, Der Linden-Etchen-Heinbuchen-Wald (Tilio-Carpinetum) in den
polnischen Karpaten, Feddes. Repert., 2, Beruin.
KUBICEK F., JURKO A„ 1975, Estimation of the Above-Ground Biomass of the
Herb Layer in forest Communfties, Folia Geobotanica et phy:totaxo

nOITlica, X, 1, Praha.
MACAROVICI N., OLARU L., 1970, Le contenu palynologique de quelques coupes
dans Ies sols de la colline Repedea-Jassy (Roumanie), Anal. şt., Univ.
Iaşi, geol.
METCALFE C. R., CHALK L., 1950, Anatomy of the Dicotyledons, Clarendon
Press, t. II, Oxforo.
MILE.SCU I. şi COLAB., 1967, Fagul, Bucureş-ti.
MITITELU D., 1975, Flora şi vegetaţia jud. Vaslui, Stud. Comunic. Muz. Bacău.
NEUHĂUSL R., NEUHĂUSLOVA-NOVOTNA Z., 1971, Beitrag zur Kenntnis, der
Carpinion-Gesellschaften in subkontinentalen Teil Europas, Preslia. 43,
Pl'alla.
NEUHĂUSL R., NEUHĂUSLOVA-NOVOTNA Z., 1977, Jahrzeitliche Dynamic in
Auen-und Eichen-Hainbuchenwăldern, Preslia, 49, Praha.
PAPACOSTEA P., 1976, Biologia solului, Bucureşti.
PAPP C„ EFTIMIE EL., 1963, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei brio11t elor din masivul păduros Repedea-Bîrnova. Anal. şt„ Univ. Iaşi,
JX, 1.
PAUCA A., 1941, Studiu fitosociologie în munţii Codru şi Muma, Bucu�i.
PRIE.STLEY C. A., 1970, Physlology of trees Crops, London.
RAV.ARUŢ M., 1941, Flore et vegetation du district de Jassy, Ann. se., Univ.
Jassy, XXVII, 1 .
SALAGEANU N . , 1972, Fotosinteza, Bucureşti.
SOLEREDER H., 1899, Systematische Anatomie der Dicotyledonen, Stuttgart.
SOO R„ 1969, Die Fagion dacicum-Wălder in Rumanien, Rev. Roum. Biol., I ,
Bucureşti.
TOMA C„ 1969, Cîteva particularităţi de structură ale frunzei de Alnus, Rev.
Păd., 1 1.
•,
•
•
1961, Clima R.S. Romdnia, I, Bucureşti.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

418

COLECTIV
EXPLICAŢII LA PLANŞA J

1 - SectO!" din secţiunea transversală prin regiunea mediană a peţiolului de
Fagus silvatica cu celule parenchimatice cristalifere x 400. 2 - Schema secţiunii
transversale prin virfud peţiolului de Fagus silvatica (de la marginea pădurii) x
100. 3 - Schema secţiunii transversale prin regiunea mediană a peţiolului de
Fagus silvatica (de la marginea pădurii) x 100. 4 - Schema secţiunii transversale
prin regiunea bazală a peţiolului de Fagus silvatica (de la marginea pădurii) :
ep = epidermă ; bip. colan. = hipoderm colenchimatic ; par. = 'J)arenchim ; scl.
perfsc. - sclerenchim perifascicular ; lb = liber ; lm = lemn ; fsc. adx. hdc. =
fascicul adaxial hadrocenitric x 100. 5 - Schema secţiunii transversale prin virful
peţiolului de Fagus silvatica (din interiorul pădurii) x 100. 6 - Schema secţiunii
transversale prin regiunea mediană a peţiolului de Faf/U3 silvatica (din interiorul
pădurii x 100. 7 - Schema secţiunii transversale prin regiunea bazală a peţio
lului de Fagus silvatica (din interiorul pădurii) x 100. 8 - Secţiune transversală
prin vîrful limbu•lui f<>liar la Fagus silvatica (de l-a marginea pădurii) x 400.
9 - Secţiune transversală prin regiunea mediană a l imbului foliar de Fagus sil
vatica (de la marginea pădurii) : e.s. = epidemlă superioară ; p.p. = parenchim
palisadic ; p.l. - parenchim lacunos ; e.i. = epidermă inferioară x 400. 10 - Sec
ţiune transversală prin regiunea bazală a limbului foliar la Fagus silvatica (de
la marginea pădurii ) x 400. 1 1 - Secţiune transversală prin virful limbului foliar
la Fagus silvatica (din int.ez-iorul pădurii) x 400. 12 - SecţiU'Ile transvermlă prin
regiunea mediană a limbului foliar la Fagus silvatica (din interioruil pădurii) x
400. 13 - Secţiune transversală prin regiunea bazală a limbului foliar (din in
teriorul pădurii) x 400. 14 - Schema secţiunii transversa.le prin vlrful peţiolului
de Carpinus betulus (de la marginea pădurii) x 100. 15 - Schema secţiunii tran
sversale prin regiunea mediană a peţiolului de Carpinu.s betulus (de la marginea
pădurii) : fsc. adx. = fascicule adaxiale cu xilemul dispus faţă în faţă ; fsc. cond.
abx. - fascicule conducătoare abaxoiale ; par. cr. = parenclrim cu cristali frec
venţi x 100. 16 - Schema secţiunii transversale prin regiunea bazală a peţiolului
de Carpinus betulus (de la marginea pădurii) x 100. 17 - Schema secţiunii trans
versale prin vîrful peţiolului de Carpinus betulus (din interiorul pădurii) x 100.
18 - Schana secţiunii transversale prin regiunea mediană a peţiolului de Car
pinus betulus (din interiorul pădurii) x 100. 19 - Schema secţin.mii transversale
prin regiunea bazală a peţiolului de Carpinus betuius (din interiorul pădurii) x
100. 20 - Colenchim angular dezvoltat, într-o secţiune transversală prin regiu
nea mediană a peţioiului de Carpinus betu.Ius (de la mal'ginea pădurii) : col.
ang. = colenchim angular ; c. cr. = celulă cristaliferă x 400. 21 - Zonă de celule
sclerenchimatioe cu pereţii îngroşaţi şi intens lignificaţi din scleren.chimul peri
liberian a secţiunii transversale prin regiunea mediană a peţiolului de Carplnus
betulus (de la marginea pădurii) x 400. 22 - Zonă de colenchim angular slab
dezvoltat în secţiune transversală prin regiunea mediană a peţiolului de Carpinua
betulus (de la interiorul pădurii) : col. ang. = colenchim angular x 400. 23 Zonă de celule cu pereţii slab lignificaţi şi subţiri din sclerenchimul perifasci
cular ln secţi·unea transversală prin regiunea mediană a peţiolului de Carpinus
betulu.s (de Ia interiorul pădultli) x 400. 24 - Secţiune transversală prin vîrful
limbului foliar de Carpinus betulus (din interiontl pădurii) : cr. rmb. = cristal
romboidal x 400. 25 - Secţin.me transversală prin regiunea mediană a limbului
foliar de Carpinua betulu.s (din interiorul pădurii) x 400. 26 - Secţiune transver
sală prin regiunea bazală a limbului foliar de Carpinus betulus (din interiorul
pădurii) x 400.
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CONŢINUTUL lN CENUŞA ŞI AZOT AL PRINCIPALELOR SPECII
DIN AS. FESTUCETO (RUBRAE)-AGROSTETUM MONTANUM CS.
ET. RESM. ŞI FESTUCO-GENISTETUM SAGITALIS CS. ET. RESM
I. RESMERITA şi ŞT. GALLO

In preocupările sinecologice ale geobotaniştilor se includ cu prio
ritate şi procesele competitive ale speciilor din una şi aceea.şi asociaţie,
privind absorbţia elementelor minerale, proces oa.re se înoadrează C'U
prioritate în ansamblul factorilor principali, alături de căldură, lumină,
apă et.c. Procesul nutritiv reflectă indtvi.dualitatea fiziologică a popu
laţiilor unei specii, care extrag selectiv din sol elementele nutritive de
pendent, printre altele, de starea de xerofitism fiziologic sau fizic din
sol.

In contextul ecosistemului, respectiv în interiorul unei ifitoceno7R
s-au oreat procese specifice de nutriţie, care contribuie la neîntreruptul
lanţ al circuitului substanţe>lor şi energiei pe de o parte, şi la dinamica
în timp şi spaţiu al componentelor participante la ialcătuirea unei bio
cenoze pe de altă parte. Fluctuaţia elementelor nutritive din sol, de
termină schimbări calitative şi cantitative sensibile în sinfizionomie, pri
vind fitocenozele din una şi aceeaşi staţiune. (fig. 1 şi 2). Din figura 1
;reiese elo.cvent că dinamica numărului de specii este pregnant influenţat
de polii opuşi ai il"egimului nutritiv, �especti.rv de condiţiile oligotrofe şi
megatrofe. Iar din fig. 2 se evidenţiază faptul, că oda.tă cu modificarea
regimului trofic din sol, au loc modificări calitative şi cantitative.
Ţinînd seama că fiecare organism aduce ceva al său în viaţa ce
notică, influenţind întreaga grupare vegetală, este clar că o dată cu
sindinamioa calitativă şi cantitativă a fitocenozelor, se petrec schimbări
în ansamblul ecosistemului. Exemplele din fig. 1 şi 2 converg spre
concluzia că factorul determinant - principal
în cazul de faţă este
regimul trofic, de unde reiese necesitatea de a cunoaşte cum se comportă
sub acest raport populaţiille principalelor specii din 'llil.ele fitocenoze, ceea
ce ne-a determinat să venim cu prezenta comunicare.
Din graficul 2 se evidenţiază concluzia că fitocenozele îşi autore
glează sinfizionomia dependent de factorul troficitate, desigur nedes
considerind interferenţele fitobiotice complexe ce au loc în viaţa comu
nităţilor de plante care se dezvoltă în condiţii climatice şi fizico-geo
grafice cit mai uniforme.
-
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Rezultatele obţinute de noi în cadrul asociaţiilor Festuceto-Agros„
tetum tenuis montanum şi Festuco-Genisetum sagitalis ne obligă să
privim fitocenoza prin prisma competiţiilor intra- şi interspecifice ce
au loc într-o biogeocenoză (ecosistem), acord'ind prioritate regimullu:i
trofic, alături de ceilalţi factori. Cind sint cit mai asemănătoare condi
ţiile fizico-geografice de care depinde în bună parte afluxul factorilor
lumină, căldură şi umiditate, fitocenozele îşi autoreglează sinfizionomia,
mai mult sau mai puţin, dependent de regimul trofic, desigur încadrat
în fitoistorie, cu interacţiuni, compensări, evoluţie etc., proprie fiecărei
asociaţii în parte.
Se ştie că regimul trofic poate da naştere la serii fitocenotice, cum
dealtfel reiese evident din fig. 2, care rezultate conduc la concluzia că
regimul substanţelor minerale din sol are rol preponderent în sindinamica
cantitativă şi calitativă a fitocenozelor.
In experienţa de care ne ocupăm am wmărit cunoaşterea conţinu
tului în cenuşă şi a principalelor ei componente, precum şi azotul din
substanţa uscată la aer, 1pentru două asociaţii cu mari afinităţi sineco
logice şi sindinamice.
Rezultatele obţinute sînt prezentate, după cum este şi fi·resc, pentru
fiecare asociaţie în pa.rte, cu atît mai mult cu cit consumul de substanţe
minerale a unei specii .fluctuează în limite mari, determinat de condiţiile
edafo-climatice, după cum se poate vedea în tab. nr. 1. Din cifrele
acestui tabel se confirmă afimlaţia făcută anterior. � Festuca rubra
are un conţinut în azot cuprins între 0,95-2,710/o, fosfor respectiv 0,480,770/o, potasiu respectiv 1,60-3,910/o şi calciu respectiv 0,43-0,810/o.
Tabel 1

Limitele conţinutului în slruri a cîtorva graminee şi leguminoase
în 0;0 din substanţa uscatl (după Ciugunov. 1954)
N

Specia
Festuca rubra
Festuca pratensu
Lolium perenne
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium hybridum

0,95-2,71
0,84-2,79
0,75-2,28
2,95-3,72
2,45-4,24
2,23-3,71

P10;;
0,48-0,77
0,37-0,89
0,46-0,81
0,47-0,76
0,49-1,19
0,27-1,23

K10
1,60-3,91
1,87-3,13
1 ,36-3,75
2,09-5,50
2,34-9,02
2,08-7,09

Ca O
0,43-0,81
0,50-0,80
0,4 1-0,93
2,2 1-2,60
1 ,53-3,47
1 , 1 0-4,10

Rezultate obţinute în as. Festuco-Agrostetum tenuis montanum

Pajiştea de unde s-au recoltat ierburile respective pentru analizele
chimice este situată în Munţii Orientali, muntele Pietrosul, altitudine
890 m, expoziţie nordică, pantă 1 0°, sol brun montan acid, pH 4,80, con
ţinut în humus 4, 700/o. Deoarece starea fenologică se reflectă în com
poziţia chimică a fiecărei populaţii, o redăm în tabelul 2.
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Tabel 2

Starea fenologicii a plantelor la data recoltirii
Spec ia

Starea fenologică
trecut de înflorire
în spicat
în floare
în floare
in floare
în floare

Festuca rubra
A grostis tenuis
Sieglingia decumben s
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Gen ista tinctoria
Gymnadenia conopea
Succisa pratensis
Potentilla erecta
Chrysanthemum leucanthemum
Prunella vulgar.îs
Ranuncttlus acer

în floare
în boboc

în floare
în f1oare
în floare
în fru<.:l

Din numărul total de 43 specii identificate de noi ca 11.lind iparte ii.a
structura as. Festuco-Agrostetum tenuis montanum, am analizat masa us
cată numai la 1 4 specii, oa fiind cele mai importante cantitativ, ceea ce
presupune că ·între acestea se duce competiţia cea mai susţinută în ab
sorbţia elementelor minerale. Rezultatele analizelor chimice sînrt înscrise
in tabelul 3. ·

1
Umi
d
.
I
I

MgO I I 1

Conţinutul în cenuşi - cu principalele ei componente
C

Specia
Festuca rubra
Agro3tis tenuis
Sieglingea decumbens
Tri/olium pratense
Lotus corniculatus
Genista tinctoria
Potent illa erecta
Leontodon hispidus
Chrysanthemum leuchant.
Prunella vulgaris
=entaurea austriaca
Ranunculus acer
Succisa pratensis
Gymnadenia conopea

e�u�a

D/o

91 0

6,30
6,25
5,75
8,50
7,95
6,93
1 1 ,20
8,37
7,05
8,70
7,82
7,20
7,88
7,90

4,80
5,25
4,64
7,87
7,60
4,92
7,75
10,50
9,02
10,75
8,25
7,05
8,75
6,40

CaO
D/o
0,22
0,25
0,13
1 ,32
1,11
0,51
1 ,18
1,41
0,85
2,14
0,92
0,93
1,40
1,05

-

şi azot

Tabel 3

O/o -

K�O
D/o

N a 20
O/o

P20s

O/o

Azot
D/o

0,20
0,47
0,46
0,76
1,04
0,53
0,78
0,86
0,77
0,12
0,28
0,87
0,81
0,85

1,35
1,30
1,80
1,52
1,84
1 ,64
1,64
2,28
2,77
1,20
2,74
1,84
2,16
1,18

0,049
0,048
0,051
0,057
0,031
0,037
0,048
0,090
0,047
0,053
0,027
0,031
0,030
0,086

0,308
0,254
0,250
0,492
0,492
0,359
0,422
0,458
0,565
0,498
0,371
0,390
0,410
0,682

0,92
1,21
0,92
1,98
2,54
2,50
1,54
1,42
1,30
2,01
1 ,29
0.92
1.311
1.48

Rezultate obţinute în as. Festuco-Genistetum. sagitalis
Pajiştea de unde s-a recoltat probele est situată pe valea Repedea Maramureş, altitudine 1 140 m, expoziţie sudi�, pantă 5°, sol brun rnontan, pH 4,65, conţinut în hwnrus 6,100;0•
Starea fenologică a .speciilor recoltate o dăm în tabelul 4.
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Specia

I Starea

Tabel 4

Starea fenologicii a plantelor la data recoltiirii
fenologică

in spicat
în fruct
în floare
în boboc
in floare
în fJoare
în floare
in floare
în fruct
în floare
în fruct
în floare
în fruct
în fruct

Festuca rubra
Anthoranthum odoratum
Genista sagitalis
Lotus corniculatus
Chrysanthemum leucanthemum
Polygala vulgaris
Viola declinata
Euphrasia stricta
Plantago lan9eolata
Leontodon autumnalis
Rhinanthus minor
Thymus montanu.,
Cerastium caespitosum
Plantago media

In asociaţie s-au identificat 36 de taxoni, dar ne-am oprit n umai
asupra a 14 specii, considerate ca fiind într-o competiţie mai disputată
în structurarea fitocenozelor, şi rezultatele obţinute la analizele chimice
le redăm în tabelul 5.

I Umid.I Co}oae�n- 1 C I I K20 I Na20 I P20s I ţ!

Conţinutul în cenuşii - cu principalele ei componente - si azot
%
aO

O/o

Specia
Festuca rubra
Antoranthum odoratum
Genista sagi talts
Lotus co-rniculatus
Polygala vulgaris
Viola declinata
Chrysanthemum leucanth.
Euphrasia stricta
Plantago lanceolata
Plantago media
Leontodon autumnalis
Rhinanthus minor
Thymus mont anus
Cerastium caespitosum

Tabel S

6,00
7,15
6,98
7,83
6,65
7,50
7,90
8,25
8,10
7,20
7,55
7,65
8,25
7,57

4,55
7,90
6,18
9,65
7,00
13,35
9,95
1 1,00
10,30
12,30
12,30
6,50
9,20
9,35

0,17
0,30
0,70
1.05
0,60
0,93
1,02
0,84
1,75
0,84
1,18
0,57
1,10
0,71

MgO
D/o

0,23
0,64
0,85
0,84
0,67
1,20
0,49
1,00
0,63
0,72
0,61
0,47
0,84
0,53

D/o

1,47
2,54
3,02
3,06
1 ,18
5,00
3,45
4,10
3,00
3,36
3,82
3,12
1,96
2,66

l'/a

0,054
0,054
0,062
0,053
0,043
0,015
0,053
0,058
0,048
0,082
0,064
0,054
0,053
0,057

O/o

0,330
0,394
0,647
0,670
0,568
0,623
0,450
0,800
0,515
0,537
0,640
0,570
0,657
0,532

ot

1,03
1,04
2,84
2,90
2,05
2,50
1,50
1,63
1,75
1,24
1,67
1,27
1,55
1,48

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Rezultatele obţinute la analizele chimice a principalelor specii din
fitocenozele celor două asociaţii, ne conduc la concluzia că cenozele,
poartă, printre altele, amprenta competiţiei intra- şi interspecifice în
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nutriţia minerală, alături de complexul de factori. Nutriţia minerală pre
zintă un rol preponderent în structurarea unei cenoze, aşa cum se pro
filează şi din fig. 1 şi 2, totul raportat la zona fizico-geografică. Com
parînd date�e din tabelul 3 cu cele din tabelul 5, se conturează ipoteza
că procesul de absorbţie minerală este o rezultantă a interferenţei com
plexului de factori fitobiotici cu cei pedoclimatici, ceea ce ar constitui
un cîmp vast al cercetărilor sinecologice cu caracter aplicativ şi funda
mental.
Plantele din asociaţia Festuceto-Agrostetum tenuis montanum au
un conţinut în cenuşă ce fluctuează între 4,64 0;0 l a Sieglingia decum
bens şi 1 0, 750/o la Prunella vulgaris, i ar cele din asociaţia Festuco-Ge
nistetum respectiv 4,550/o ila Festuca rubra şi 1 3,35 la Viola declinata.
Conţinu1rul în azot este cuprins la prima grupare de plante între 0,920/o
la Festuca rubra, Sieglingia decumbens, Ranunculus acer şi 2,540/o la
Lotus corniculatus, iar în a doua grupare 1,03 la Festuca rubra şi 2,90
la Lotus corniculatus. Fluctuaţii spectaculoase se realizează la unele
componente ale cenuşei, cum este la calciu care se găseşte de pînă la
zece ori mai mult în substanţa uscată . la .Prunella vulgaris faţă de Fes
tuca rubra (tabelul 4), magneziu, ll"espectiv de nouă ori la Lotus corni
culatus faţă de Prunella vulgaris, potasiu, respectiv de şase ori la Cen
taurea austriaca faţă de Prunella vulgaris, în timp ce natriul, fosforul
şi azotul cresc numai de două ori la unele specii faţă de oalt.ele.
Din datele obţinute de noi în fitocenozele celor două asociaţii, se
confirmă concluziile şi ipotezele enunţate privitor la asociaţia Agroste
tum tenuis montanum (1972). Totuşi ţinem să II"eliefăm cîteva aspect.e
asupra relaţiilor de nutriţie minerală a speciilor studiate.

1. In interiorul fitocenozelor, speciile îşi păstrează mai mult sau
mai puţin individualitartea fiziologică [n nutriţia minerală.

2. Conţinutul solului în elemente minerale nutritive reglează
prepond erenţă partidparea speciilor la structurarea cenotică.
3. Plantele dintr-o fitocenoză, explorează cu atit
cu cit aces tea sînt mai di;versificate taxonomic.

cu

mai intensiv solul,

4. Unele din speciile numite generic buruieni, prin însuşirile lor
fiziologice, au posibilitatea să extragă din sol cantităţi mult mai mari
de elemente minerale, decît gramineele şi leguminoasele bune furajere,
ceea ce explică dominarea buruienilor în fitocenozele cu solul sărac
în elemente minerale nutritive solubile.
5. Unele din aceste specii ca Genista sagitalis şi G.
situează după Lotus corniculatus şi înaintea lui Trifolium
ce priveşte conţinutul în azot.

tinctoria
pratense

se
în

6. Nu se creează un paralelism între conţinutul în cenuşă şi azot
la speciile din una şi aceeaşi cenoză ; la fel între speciile celor două
asociaţii, cum este Festuca rubra, Chrysanthemum leucanthemum şi
Lotus corniculatus, analizate în ambele cenoze.

7. In asociaţia Festuceto-Agrostetum tenuis montanum, speciile stu
diate din punct de vedere chimic, reprezintă 79,080/o din totalul biomasei
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sintetizată de comunitatea de plante, extrăg-înd din sol 238 kg/ha sub
stanţe minerale, iar în Festuco-Genistetum respectiv 80,82D/0 şi 337,15
kg/ha.
8. Gruparea de ·plante dintr-o fitocenoză extrage din sol elemente
minerale, nu atit în funcţie de compoziţia cantitativă, cit de cea cali
tativă a cenozelor.
LE CONTENU EN CENDRE ET AZOTE DES ESPECES
PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION FESTUCETO (RUBRAE) - AGROSTETUM
TENUIS MONTANUM Cs. et RESM. et FESTUCETO
GENISI'ETUM SAGITALIS Cs. et RESM.
Resume

Les auteurs ont etudie la role du regime de nutrition minerale sur la struc
ture phytocenotique. On a aboutit ă la conclusion qu'ă l'i nterieur d'une cenose
apparaissent des processus de nutrition specifiques, qui contribuent au circuit
des substances et de !'energie d'un ecosysteme. Les fluctuations des elements
mineraux du sol, detenninent de changements dans la composition quantitative
et QllJaliitative des phytocenoses (fig. 1 et 2).
On demontre que Ies plantes de oes deux assoc iations etudiees, explorent
le sol d'autant plus intensivement, qu'elles sont plus diversifiees du point de vue
taxonom.ique. Da.ns la competition du 'Processus de la nutritian minerale. Ies
especes conservent leur individualite 'Physiologlique dans le developpement des
phytocenoses, en ex.trayant du sol, d'une maniere divel'\9ifiee. la nourriture mi
nerale (tab. 3, 5).
Les recherches concluent que la physionamie des associatians est une ex
pression de la lutte i.nibersped:fdque dans la nutrition minerale, ă elite de la
lumiere, la chaleur et l'humidite, etc.
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OBSERVAŢII ASUPRA PTERIDOCENOZELOR EPIF1TE
DE PE PALMIERII DE ELAEIS GUINEENSIS JACQ.
DIN KISANGANI (ZAIID
D. MITITELU

ln cursul anului 1 975 (fiind detaşat la Facultatea de ştiinţe din
Kisangani - Republica Zair), am studiat compoziţia, structura şi suc
cesiunea cenozelor de ferigi epirfite de pe palmierii de ulei care sînt
cei mai kecvenţi arbori plantaţi în acest oraş.
Oraşul Kisangani (fost Stanleyville) este situat în zona pădurii
ecuatoriale umede, (oca. 100 km nord de ecuator) la .aproximativ 1° la
titudine nordică, 25° longitudine estică şi la o altitudine de 415 m.
Clima este tropicală umedă (Af) cu o temperatură medie anuală de
25, 3°C (t.emp. minim.
1 7,8°C ; temp. maxim.
35,2°C) şi suma pre
cipitaţiHor anuale de 1842 mm, cu predpitaţii minime în iunie şi no
iembrie (oca . 80 mm lunar) şi precipitaţii maxime în aprilie şi octom
brie (cca. 120 mm lunar). Umiditatea aerului este aproape tot timpul
anului de cca. 95 0/0 .
Toate străzile şi spaţiile verzi ale oraşului, eare se întinde pe am
bele maluri ale fluviului Zair (Congo), sînt plantate aproape exclusiv
cu palmieri de ulei (Elaeis guineensis) în v.îrstă de 20-100 de ani.
Palmierii, pe lingă faptul că sînt decorativi şi oferă o umbră atit de
necesară aici, sint utili şi prin aceea că din seminţele lor se extrage
uleiul comestibil folosit de localnici, iar din sevă se prepară o băutură
răcori to are.
Dintre cele peste 300 specii de ferigi existente în zona intertropi
cală a Africei (4), J. F. C a r r i n g t o n (2) menţionează ca existind la
K.isangani 26 specii de ferigi ; dintre acestea, 15 specii sint epifite obli
gate. P. M. V a n O y e (5), studiind ecologia epifitelor, menţionează
doar patru specii de ferigi epifite pe trunchiurile arborilor din Zair şi
afirmă că, [n succesiunea epifitelor, se instalează mai întîi algele Tren
tepohlia şi Pleurococcus care prepară un substrat pentru unele briofite
şi după acee a se pot instala plantele superioare, subliniind că în insta
larea acestora ,,nu se observă o succesiune determinată" (op. cit. pag.
497) ; contrar acestei păreri, noi am observat că stadiile cu alge şi
muşchi nu sint obligatorii şi că se pot observa, -în instalarea ferigilor
epifite, cel puţin trei stadii care sint şi cenoze distincte : unul dominat
=

=
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de Microgramma owariensis, altul, unnător, dominat de Nephrolepis
biserrata şi un al treilea stadiu pionier şi nelegat de celelalte două
în succesiune, dominat de Platycerium stemaria. P. M. V a n O y e (5)
distinge cinci „regiuni" (de fapt, sint nivele diferite) de colonizare a
epifitelor, care se deosebesc mai ales prin cantitatea de apă reţinută
printre resturile solzoase ale tecilor frunzelor exfoliate, prin gradul de
luminozitate şi prin intensitatea curenţilor de aer ; expoziţia nu contează.
aici, la ecuator ; aceste nivele sînt :
1 . Nivelul bazal, de la sol pînă la cca. 25 cm înălţime, unde pe
lîngă stropii de ploaie direcţi sau proiectaţi de sol, umiditatea mai este
asigurată şi de plantele terestre care înconjoară baza tulpinii palmie
rilor şi care asigură şi o mai intensă umbrire a acestui nivel ; aici cu
renţii de aer sint cei mai slabi.
2. Nivelul sub-median (de deasupra celui bazal).
3. Nivelul median (de deasupra precedentului) ; aceste două niveluri,
nedistincte ca înălţime, sînt asemănătoare prin condiţiile lor ecologice :
aceste niiveile sint cele mai bine luminate, cele mai expuse curenţilor de
aer (care le usucă mai repede) şi cele mai uscate deoarece solzii teci
lor foliare sînt aproape complet corodaţi, iar cantitatea de apă r·eţinută
din ploi şi prin scurgerea din coroană este cea mai mică. Ele sint ase
mănătoare şi prin compoziţia floristică a ferigilor colonizate, care sint,
de obicei, ferigi de talie mică (pină la 20 cm), cu tulpini adprese şl
slab pendente.
4. Nivelul sub-coronar este partea cea mai umbrită a trunchiului,
cu bazele tecilor foliare mari şi răsfrînte sau chiar cu resturi de frunze
uscate dar necăzute şi unde se acumulează cea mai mare cantitate de
apă din ploi cit şi prin scurgerea din coroană şi implicit, se acumulează
şi cea mai mare cantitate de humus pentru ferigile epifite ; aici coloni
zează ferigile cu talia cea mai mare (30-150 cm), lung-pendente.
5. Nivelul coronar, constituit din buchetul de frunze aflate mereu
în creştere şi care, fiind în continuă mişcare, nu permite o acumulare
constantă de humus ; de aceea acest nivel nu este colonizat de feriizi
epifite (la palmierul de ulei).
După observaţiile noastre, singurele nivele colonizate de ferigi epi
fite sint doar nivelul sub-coronar şi cel median-submedian.
COMPOZIŢIA, STRUCTURA ŞI SUCCESIUNEA VEGETAŢIEI EPIFITF.
La început, nivelul bazal al trunchiurilor de palmieri tineri este
colonizat de către alge (Trentepohlia, Pleurococcus) ; n-am observat şi
specii de briofite. Adesea, urcă pe primii solzi bazali şi chiar se înrădă
cinează de la noduri, fanerogame tîrîtoare ca : Peperomia pellucida,
Commelina. diffusa, Drymaria cordata ş.a. Ferigi nu se găsesc niciodată
la acest nivel ; foarte rar se intîlneşte cite un exemplar de Microgramma
owariensis ale cărei tulpini adprese coboară din nivelul submedian. fo
zonele periferice ale oraşului, pe trunchiurile palmierilor de la marginea
pădurii secundare, se pot întîlni accidental liane ca : Selaginella myohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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surus (în locuri foarte umede) sau Lygodium smithianum. Pe Ungă a
cestea, mai apar fanerogame volubile ca : Cissus adenocaulis, Mikania
cordata, Cissampelops owariensis, Ipomoea mauritiana ş.a. La nivelul
median şi submedian, mai ales în locurile foarte umbrite, cu arbori des
plantaţi, primul stadiu de colonizare este reprezentat prin ferigile (în
ordinea descrescîndă a frecvenţei) : Microgramma owariensis, Phyma

todes scolopendria, Vittaria guineensis, V. owariensis, Lycopodium phleg
maria, Asplenium hemitomum, A. laurentii. Toate aceste specii formea
ză un înveliş dens, înalt de 1 0-15 cm şi care evită atit nivelul sub
coronar (foarte umed şi umbrit) cit şi nivelul bazal. Structura acestei
cenoze este atit de densă incit solzii foliari ai palmierului nu mai devin
vizibili . sub această vegetaţie puternic împîslită. La nivelul subcoronar
şi uneori pînă în regiunea mediană, dar în deosebi în locurile bine
luminate, pe arbori izolaţi sau rărit plantaţi, se instalează ferigi mari
şi lung-pendente ca : Nephrolepis biserrata, Phymatodes scolopendria,

Davallia chaerophylloides, Asplenium africanum, Oleandra distenta, Dry�
naria laurentii, Microgramma owariensis şi foarte rar Psilotum nudum
şi Platycerium angolense. Independent de aceste două cenoze şi numai
la nivelul median se intîlnesc, mult mai rar, cenoze de Platycerium
stemaria în care mai apar Phymatodes scolopendria, Davallia chaero
phylloides şi Platycerium angolense. Aceste colonii apar mai frecvent
pe arborii cu trunchiuri netede ca, de exemplu, Mangifera, Acacia,
Hevea ş.a. Din tabelul cu releveele acestor cenoze rezultă abundenţa +
dominanţa, frecvenţa pe trunchiul respectiv şi constanţa
diferite cenoze.

speciilor în

Intrucit în literatura despre vegetaţia Africei ecuatoriale nu există
date despre cenotaxonomia şi compoziţia acestor grupări de ferigi epi
fite propunem pentru pteridocenoza atît de comună pe trunchiurile de
palmier de ulei (Elaeis guineensis) denumirea de Microgrammeto - (owa
riensis) - Nephrolepidetum biserratae nov. ass. cu două subasociaţii
distincte : Microgrammetosum şi Nephrolepidetosum. Pentru cea de a
treia pteridocenoză, frecventă şi pe alţi arbori şi nelegată în succesiune
de celelalte două, propunem denumirea de Platycerietum stemariae nov.
ass. Studii ulterioare vor stabili cum trebuie denumiţi şi grupaţi sin
taxonii superiori pentru vegetaţia de ferigi epifite din Africa ecuatorială.
OBSERVATIONS CONCERNANT LES PTERIDOCENOSES EPIPHYTES
SUR LES TRONCS D'ELAEIS GUINEENSIS A KISANGANI (ZAIRE\
Resume

L'auteur decrit la composition floriS'tique et l'ecologie de deux microassocia
tions de fougeres epiphytes sur Ies troncs d'Elaeis guineensis (a Kisangani, Znire) :
Platycerietum stamariae nov. ass. et Microgrammeto (owariensis) - Nephrolepidetum biserratae nov. ass.
·
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Microgrammeto (owariensis) - Nephrolepidetum biser.ratae
CompoZliţa floristică
A + D, F (K)
Nr. releveului

Platycerietwn
stemariaf!
K

4

5

1

2

3

-

-

-

Vittaria owariensu Fee

-

-

-

l'ittaria guineensf.s Desv.

-

-

-

- +

+

Asplenium hemitomum Hier.

-

-

-

-

-

-

Asplenium laurentii BOlrun.

-

-

-

-

Microgramma owariensis (Des:v.) Alston

+

-

Platycerium stemaria (P. B.) Desv.

3,4 3,4 4,5

Phymatodes scolopendria (Burm.) Ching.

1,5

Lycopodium phlegmaria L.

Nephrolepis bistrrota (Sw.) Schott.

-

-

-

- +

-

-

V -

II ] -

-

-

Oleandra distenta Kunze.
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-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

1,5
+

-

+
-

+
+

11
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-

-

-

-

-

+
-

-

+

+

+

-

+

12

+
-

+

+ - -

13

K

-

II

+

11

-

+

14

-

+
-

+

+
+

+

-

+
-

-

+

+

-

-

*

+

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J -

-

-

-

-

-

+

III

1,5

V

-

-

+

3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4, 5

-

-

1,5

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5
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+

23

V

-

-

+
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1 ,5 1,5

-

-

+
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2,5
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-

20

V

I

-
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+

-

-

+

18

+

-

-

+

17

+

-

-

16

JI

-

-

+

-

15

IV

-

-

Platycerium angolense Welw.

+

10

V

-

-

-

+ -

9

I 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Asplcnium africanum Desv

Psilotum nudum (L.) Griseb.

-

8

I

-

+

+

7

6

-

Davallia chaerophylloides (Poir.) Steud.

Dr11naria laurentii (Christ.) Hier.

-

1,5 + ,5 V +

+ ,2 -

subass. Nephrolepidemum

subass. Microgrommetosum

I
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-

+

-

-

-
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-

-

-

-
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Fig. 1. Trunchi de palmier lipsit de ferigi epifite.

Fig. 2. Palmier cu trunchiul complet colonizat de
ferigi epifite (releveu nr. 17) constituind cenoza Mi
crogrammeto-Nephrolepidetum.
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FJg. 3. Paimler colonizat de cenoza Platycerietum
Fig. 4. Cenoză cu subass.
stemariae (re!. nr. 2).
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lUicrogrammetosum (rel. nr. 6)

Fig. 5. Trunchi complet acoperit cu subass.
Microgrammetosum (rel. nr. 8).

Fig. 6. Aspect detaliat al subass. Microgrammetosum
(re!. nr. 13).
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Fig. 7. Nivelul median al trunchiului de palmier
colonizat de cenoza Microgrammeto-Nephrolepidetum
subass. Nephrolepidetosum (rel. nr. 14).
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SPORII ŞI POLENUL POLUANŢI AI ATMOSFEREI
E. ŢOPA şi G. FILIPESCU

In articolul de faţă se dă un scurt istoric, urmat de definiţia, agen
ţii, avertizarea, repartiţia, prevenirea şi combaterea palinozelor pe glob
şi în R.S. România.
Se împlinesc 1 25 de ani de la sesizarea rinitei periodice, corizei sau
guturaiului sezoruier, prowcat de un aeroseston poluant, descris de că
tre medicul englez J o h n B o s t o c k (1 773-1 848) .
In anul 1 873, alt medic, B 1 a c I e y, a descoperit că polenul grami
neelor e adevărata cauză a acestei alergii, denumită febra finului sezo
nier (Kosmos, XXV. Stuttgart, 1 927. 20).
O. S c h u 1 t z, de la Hannover (R.F.G.), în anul 1897, a înfiinţat
prima asociaţie a suferinzilor de alergii sezoniere, care editează revista
„Jahresb. Heufieberbund".
La iniţiativa medicilor şi aerobiologilor francezi, s-a publicat recent
un studiu monografic, intitulat „Atlas europeen des pollens allergisants"
(1974), la elaborarea căruia au contribuit şi trei cercetători români.
In acest merituos studiu s-a omis Salicornia herbacea, planta cu
polen extrem de alergic. La fel nomenclatura pentru unii taxoni n-a
fost uniformizată şi adusă la zi : cităm Betula alba şi B. verrucosa în
loc de B. pendula ; Picea excelsa pentru P. abies ; Olea sativa pentru O.
europaea ; Ambrosia artemisiifolia şi A. maritima în loc de A. elatior
etc.
Studiul palinozelor din România este cunoscut aproape de două
decenii. In acest interval de timp s-au publicat peste 50 de lucrări, din
tre care unele au fost prezentate la simpozioanele de palinologie din
ţară şi peste hotare (Progrese în palinologia românească. Bucureşti, 1971).
Palinologia, în contextul ei teoretic şi practic, în afara filo-taxo
nomiei, filo-paleontologiei, paleoclimei, fitopatologiei, farmacologiei, me
litopalinologiei şi palinologiei judiciare, deserveşte într-o măsură pre
ponderantă şi studiul alergiilor periodice.
Cu studiul aerosestonului, se ocupă şi palinologia, ca o ramură a
botanicii, lansată de abia în anul 1945, de către H. A. H y d e şi O. A.
W i 1 1 i a m s (1 947).
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Alergia periodică, denumită „palinoză" (gr. paJyno...Ja răspîndi, res
pectiv pale-făina fină), polinoză, catarul lui Bostock, „Catarrhus aestl
vus'", febra finului sau astmă sezonieră, este cunoscută şi răspîndită pe
tot globul pămîntesc, în proporţie de 90D/0 în centrele urbane şi 100/o
în mediul rural, afectînd mai mult bărbaţii <lecit femeile, la virsta de
1 6-40 de ani, mai puţin la cei de peste 41 de ani, respectiv sub 1 5 ani.
Cunoaşterea, adincirea, prevenirea şi combaterea ei, impune o co
laborare largă şi permanentă, între alergologi, aerobiologi, palinologi,
microbiologi, micologi, biochimişti, farmacologi, igienişti, meteorologi,
climatologi, geofizicieni şi economişti .
După regiuni, relief, climă, sol, floră, faună, anotimp şi activitatea
umană în atmosfera înconjurătoare, în afară de gaze (N, O, H, Ar, Ne,
He, Kr), fum, praf, vapori şi microorganisme, găsim granule de spori
şi polen de la diverse plante anemofile, care constituie mediul poluant
al aerosestonului.
Sporii şi polenul, din aeroseston, pătrund în organismul omenesc pe
cale respiratorie, instalîndu-se pe mucoasa nazală, producînd persoanelor
hipersensibile şi predispuse la pa:linoze, în mod brusc, strănuturi repe
tate, cite 20-50, în salve, asociate de mîncărimi şi arsuri nazale, rino
ree extrem de abundentă, lăcrimare şi congestii oculare, dublate adesea
de urticarii, dureri de cap, fotofobie, crize astmatice, atrofierea simţu1 ui oUactiv şi stări febriJle, de unde şi denumirea de „febra de fin".
Anemovehicularea sporilor şi polenului în aeroseston atinge dis
tanţa de 50-100 km, iar în caz de uragane aceasta poate depăşi 5000
de km.
Din cele cunoscute, se remarcă că nu toţi sporii şi polenul din aero
seston sînt alergice. Agentul palino-morbid, trebuie să aibă granulele
de spori şi de polen extrem de mici (2-3, 1 5-25, 36 �.J. ), astfel ca pe cm2
să existe un număr destul de abundent de granule (350-1000) din
fiecare taxon alergent şi care să conţină substanţe proteice (aminoacizi,
polivitamine, elemente radioactive) într-o anumită proporţie (0,5-51 ,5).
Este ştiut faptul că declanşarea înfloririi şi răspîndirii granulelor
fitopoluanţi depinde de originea lor geografică, apoi de poziţia, de alti
tudinea, de temperatura aerului, de precipitaţiile atmosferice, de viteza
vîntului, de componenţa şi umiditatea solului, precum şi de modul de
răspîndire a mediului înconjurător, palinozele au un caracter regional
şi sezonier, legat şi de starea emoţională a persoanelor predispuse la
astfel de alergii, care la rîndul lor se suprapun fenofazelor esenţelor
de primăvară timpurie ; succedate de plantele ierboase de mijloc de vară
de prin fineţe şi terenuri agricole ; de buruieni specifice sărăturilor şi
miriştilor de toamnă.
Pentru avertizarea suferinzilor de palinoze există calendare gene
rale de prognosticare a momentelor de apariţie a granulelor de spori şi
polen, unul elaborat şi ţinut la zi de către fitopatologi şi altul alcătuit
sporadic de alergologi şi de palinologi.
Palinofobii, ne apar ca receptori macrosomatici extra fini, care se
sizează în organismul lor reacţiuni de antigeni, excitanţi alergici, cauzaţl
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de azotul proteic elaborat de sporii sau de polenul unor anumite specii
de plante.
In mod general, într-o regiune dată, există circa 1 00 de specii care
pot determina toate cazurille de palinoze, dintrre care într-o anumită feno
fază rămîn abia 3-120/o ca alergeni propriu-zişi.
In funcţie de mărimea granulelor de spori şi de polen, şi în raport
cu conţinutul lor alergen, deosebim trei categorii de palinofite : extrem
de alergente (Ambrosia, Cynodon, Dactylis, Lolium, Phleum, Salicornia) ;
moderate (Agrostis, Arrhenatherum, Anthoxanthum, Artemisia, Avena,
Agrostis, Holcus, Iva, Parietaria, Plantago, Salsola) ; uşoare (Acer, Al
nus, Amaranthus, Celtis, Morus, Olea, Platanus, Populus, Quercus, Sor
ghum, Tilia, Ulmus).
Dintre sporofitele care provoacă alergii astmatice pomenim unele
mucegaiuri : Aspergillus, Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Mucar, Pe
nicillium, Rhizopus, Stemphyllium etc.
Pe glob se cunosc următoarele regiuni palino-epidemice : America
de Nord infestată de Ambrosia elatior, care în curs de un an dispersează
1 milion de tone de polen etiolic, care provoacă circa 3 milioane de
îmbolnăviri. de astm sezonier ; Ţinutul Mediteranean infectat de polenul
morbid foarte fin de Olea europea şi Parietaria officinalis ; Eu ropa cen
trală dominată de po,lenu1l febrigen �I gramineelor ; Extremuil Orient cu po
lenul alergic produs de Platanus orientalis ; Ungaria cu polenul alergic
de Ambrosia elatior, de Robinia pseudacacia şi de cereale ; Olanda e
afectată în afară de polenul gramineelor, de mucegaiuri (Aspergillus,
Mucar), care trec drept alergeni (Fig. 1 a-b).
In R.S. România, cu clima ei mixtă de munte, semioceanică, me
ridională, semiaridă rece şi semicontinentală, dublată de vegetaţia de
silvostepă, de păduri de cetinoase, foioase şi mixte, ca taxoni palino
alergici, sînt consideraţi : Acer, Agrostis, Alnus, Alopecurus, Ambrosia,
Anthoxanthum, Arrhenatherum, Artemisia, Atriplex, Betula, Campho
rosma, Cannabis, Carpinus, Chenopodium, Corylus, Cynodon, Dactylis,
Festuca, Fraxinus, Helianthus, Humulus, Juglans, Lolium, Obione, Pa
rietaria, Phleum, Plantago, Poa, Populus, Quercus, Salicornia, Salix,
Salsola, Sambucus, Suaeda. Tili.a, Ulmus, Xanthium şi Zea (Fig. 2-6).
Persoane susceptibile la anumiţi agenţi palinici, care au fost afec
tate de alergii şi care au suferit de astmă sezonieră, în urma unor gra
nule de polen şi spori, rămin ca atare şi după 1 0-25 de ani de absenţă
dintr-o astfel de regiune.
După statistica Institutului de Medicină Internă, efectuată în anul
1 9 6 8, din totalul populaţiei din R.S. România, circa 1 1 0/o suferă de pa
linoză, dar cu variaţii largi, între 0,5-220/o. Statistica aceasta este de
parte de a fi reală. Cunoaştem citeva cazuri care au scăpat de evidenţa
oficială.
Botanistul I. M. (Bucureşti), în vîrstă de 72 de ani, suferă de pali
noză provocată de specii de Artemisia ; lng. C. V. (Roman), în virstă de
65 de ani, în munca sa de pratolog, de 25 de ani, suferă de idiosincrazia
provocată de polenul lui Salicornia herbacea, care i-a atrofiat simţul
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ol factiv. Tot acest inginer, utilizînd polenul cu miere, ca remediu contra
prostatitei, a căpătat intoleranţă faţă de acest produs iatroapicol.
Botaniştii ieşeni, C. B., în virstă de 71 de ani, R. R., de 37 de ani
şi A. T., de 35 de ani, suferă de palinoză provocată de polenul grami
neelor ; G. F., în virstă de 50 de ani, în ultima decadă, capătă alergii
sezoniere produse de polenul plopilor.
Dintre metodele cel mai folosite astăzi în prevenirea şi combaterea
palinozelor, se cunosc extractele alergenice : graminin (polen de grami
nee, în amestec cu cel de patlagină, pelin, ştevie, platan şi tei), Melange
nr. 1 (sporii de Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium), Me
lange nr. 2 (sporii de Botrytis, Mucar, Rhizopus şi Stemphyllium), iar
în mod empiric se recomandă cura de miere ori ceaiuri preparate din
vise şi petale de trandafiri.
Pentru păstrarea sănătăţii oamenilor muncii, ca şi pentru întărirea
economiei şi prestigiul naţional, se impun a fi luate unele măsuri de
combatere preventivă şi curative.
1 . In primul rînd, să se ducă o luptă permanentă şi susţinută pen
tru înlăturarea buruienilor poluante de pe lingă drumuri, din maidane
şi culturi, adevărate· focare periculoase pentru om şi plantele utile.
2. In prevenirea infestării aerului cu granule de polen alergic, se
impune ca în plantaţiile pentru împăduriri, culturi de plante utile şi
de amenajări de spaţii verzi, să se evite introducerea indivizilor mas
culi de la plantele dioice, ca de exemplu : arţar, cenuşier, dud, hamei,
salcie etc.
3. Intreprinderile de antibiotice, Biofarm, Carbochim, Combinatul
apicol, Plafar, Sintofarm etc., la prepararea produselor medicale şi cos
metice, să nu utilizeze polenuri şi spori alergici.
4. In elaborarea calendarelor de prognosticare a momentelor de a
pariţie a granulelor de spori şi polen, să existe o permanentă colaborare
intre aerobiologi, palinologi, microbiologi, micologi, fitosanitari şi aler
gologi.
5. Să se creeze, în viitor, aşa cum există în alte ţări, o asociaţie a
suferinzilor de alergii sezoniere.
6. In centrele populate şi afectate de palinoze, să se ţină o serie de
conferinţe adecvate.
7. Pentru elaborarea lucrărilor de doctorat, licenţă, şi gradaţii să
se rezerve subiecte şi din domeniul rinitelor sezoniere.
SPORES ET POLLEN POLLUANTS DE L'ATMOSPH�RE
Re sume

L'article fai t un bref historique suivi de .Ia definition, de la repartition d�s
a2ents, de l'avertissement et de la lutte cont.re les polHnoses, dans le monde et
en Roumanie.
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a. Aspergillus ; b. Mucor.

Fig. 2. Ambrosia elatior.
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Fig. 3. Artemisia annua.

Fig. 4. Lolium perenne.
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Fig. 5. Parietaria officino.lis.

. Fig. 6. Populus al ba.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA RITMULUI ECOLOGIC
SEZONIER AL ECOSISTEMULUI LACUL ROŞU (PARTEA I-A)
V. GHENCIU

Procesele ce au loc în incinta Lacului Roşu, din cadrul biotopilor
şi biocenozelor respective sînt variate, se desfăşoară într-o anumită suc
cesiune, direcţie şi cu o anumită intensitate.
Toate acestea, considerate într-un ciclu biologic anual, se înca
drează în etape fenologice diferenţiate calitativ şi cantitativ, se mani
festă prin aspecte care reprezintă de fapt trăsături fenologice ale sis
temului ecologic respectiv.
Procesele biologice, fizico-chimice, geologice dintr-un ecosistem, se
desfăşoară periodic şi se pot încadra în schimbările ritmice ale ecosis
temelor şi anume în cele sezoniere şi diurne.
Oscilaţiile periodice ale condiţiilor mediului şi activitatea ritmică
a materiei vii imprimă sistemelor ecologice succesiuni de aspecte feno
logice în cadrul unui ciclu biologic anual.
Pentru sistemul lacustru Lacul Roşu, care are un mare grad de
dependenţă faţă de complexul natural în care este situat, se poate ur
mări ritmul sezonier în strînse corelaţii cu cel caracteristic ecosisteme
lor terestre. Şi într-adevăr, ritmicitatea proceselor fenologice din siste
mul ecologic Lacul Roşu este determinată în mare măsură de succesiu
nea unor fenomene din complexul natural în eare acesta se găseşte.
In lucrarea de faţă, ţinîndu-se seama de cele afirmate mai sus, se
vor reda unele aspecte fenologice ale Lacului Roşu în raport de cele
ale complexului natural respectiv.
Observaţiile fenologice sînt analizate în două lucrări unitare :
a) Date generale privind modul de studiu al ciclului biologic anual
a unui ecosistem acvatic şi caracterizarea fenologică a etapelor, hiemală,
prevernală şi vernală a Lacului Roşu.
b) Caracterizarea etapelor fenologice estivală, serotinală şi autum
nală.
Faptele ce se folosesc pentru caracterizarea fenologică a zonei La
cului Roşu au fost acumulate în perioada 1 967-1 971, folosindu-se în
acelaşi timp şi observaţiile efectuate în acest sens în biocenozele din
jurul oraşului Iaşi.
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In vederea analizei aspectelor fenologice ale zonei cercetate s-au 1uat
în studiu fenomene meteorologice, geologice, hidrologice, hidrobiologice,
floristice, geobotanice, etc.
Pentru a se surprinde sub raport calitativ diferite etape fenologice
ale ciclului biologic anual al complexului natural respectiv s-au ales
din flora spontană specii care pot fi reprezentative fenologic.
Criteriile folosite pentru caracterizarea etapelor fenologice sînt ur
mătoarele : climatologice (temperatura aerului, precipitaţii, durata de
strălucire a soarelui), geologice (procese de eroziune, transport şi sedi
mentare), hidrologice (dinamica, transparenţa, culoarea apei lacului şi a
afluenţilor, regimul termiic, e1Jc.), hidrochimice (regim de oxigen, sub
stanţă organică), hidrobiologice (fitoplancton, perifitonul, zooplanctonul ,
macrofauna şi macrofitele acvatice), geobotanice, floristice.
De asemenea, pentru caracterizarea diferitelor etape fenologice s-au
luat în considerare şi următoarele elemente : caracterul schimbului de
energie şi materie, producţia şi productivitatea biologică, rata de sub
stanţă organică dată de organismele vii ecosistemelor respective, ca
racterul conexiunilor, diferenţierea şi reali.zarea integralităţii sistemului
respectiv.
Pentru caracterizarea fenofazelor biocenozelor terestre din zona stu
diată s-a adoptat următoarea schemă, valabilă in cazul speciilor lem
noase cu frunze căzătoare :
1 . Pădure scheletată (în timpul anotimpului de iarnă).
2. Arbori scheletaţi cu pigmentarea ramurilor de Sali:c:, înflorirea
arinului, turgescenţă mugurală şi desmugurire foliară.
3. Infrunzirea cu apariţia primelor frunze, creşterea frunzelor ti
nere, apariţia frunzelor de ordinul 2, 3 etc. şi încheierea înfrunzitului.
In această etapă fenologică au loc şi desmuguriri florale. înflorirea
unor
'
specii lemnoase şi polenizarea acestora.
4. Creşterea vegetativă a ramurilor tinere, realizarea proceselor de
fotosinteză cu participarea întregului sistem foliar, existenţa unor fe
nomene de morfogeneză, creşterea fructelor.
5. Coacerea şi răspîndirea fructelor, depozitarea mai intensă a sub
stanţelor de rezervă, realizarea ultimelor procese de morfogeneză.
6. Pigmentarea sistemului foliar, căderea primelor frunze, rarefiere
foliară, apoi scheletare totală, intrarea în perioada de repaus fiziologic.
In ceea oe pI1iveşte vegetaţia ierboasă, etapele fenologice din cadrul
zonei analizate, sint desemnate prin nvalurile' de înflorire a unor specH
cu o mai mare frecvenţă. Redăm mai jos succesiunea înfloritului plan
telor ierboase din zona Lacului Roşu :
- Primele plante înflorite ierboase : Tussilago farfara, Petasites

hybridus, P. kablikianus, Hepatica transsilvanica.

- In pajişti predomină ca specie înflorită Bellis perennis, iar in
.t:onele cu umiditate mare este specia Caltha laeta.
- Valul de înflorire cu Primula officinalis, după care urmează cel
cu Ranunculus acer şi R. repens.
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- Pajişte ou înf'1orirea masivă a speciHor : Chrysanthemum leucan
themum, Chrysanthemum corymbosum, Senecio fuchsii, Telekia speciosa

etc.

- Pajişte cu înflorirea masivă a speciei Digitalis grandiflora şi a
numeroase alte specii din grupe sistematice variate.
- Inflorirea speciei Filipendula ulmaria care acoperă suprafeţe im
portante în jurul lacului.
- Inflorirea generalizată a speciei Chamaenerion angustifolium în
jurul lacului şi în incinta acestuia pe biochorii.
.
- înflorirea masivă a speciilor Mentha aquatica şi Mentha longi
folia alături de numeroase specii de Campanula.
- Inflorirea în pajişti a speciei Crocus autumnalis, iar în unele
zone a speciilor Bellis perennis şi Caltha laeta.
Pentru desemnarea gradului de înflorire a speciei respective se fo
losesc următoarele denumiri sugestive : înflorirea foarte rară (IFR), în
florire generalizată (IG), înflorire masivă (IM), trecerea înfloritului şi
fructificare (Se).
In ceea ce priveşte caracterizarea fenofazelor ecosistemului Lacul
Roşu (sub aspectul metodei de lucru) se disting următoarele succesiuni
de procese biologice :
- Viaţa sub podul de gheaţă manifestată printr-un mic număr
de celuJe fitoplanJctonice, prin perifiton vegetal, copepode, cladocere re
prezentate numeric prin puţine exemplare. Are loc şi creşterea uşoară
a tulpiniţelor de Fontinalis antypiretica.
- Creşterea numerică a perifitonului faţă de etapa anterioară şi
mai puţin a fitoplanctonului, cresc ramurile de Fontinalis antypiretica,
activitatea biologică a copepodelor şi a cladQcerelor este mai intensă ;
începe activitatea· faunei litora1le după topirea podului de gheaţă, mi
graţia de primăvară a tritonilor şi depunerea pontelor de către Rano
temporaria. Se reproduce specia Salmo gairdneri irideus.
- Perifitonul, fitoplanctonul, zooplanctonul se diversifică sub ra
port specific, biomasa lor fiind mai mare. Tulpinile de Potamogeton
natans şi Myriophyllum spicatum se a1ungesc, şi-şi sporesc masa vege
tativă Equisetum limosum, Carex rostrata, C. appropinquata, Descham
psia flexuosa, Glyceria fluitans. Sporeşte valoarea productivităţii faţă
de etapele anterioare. In zona litorală viaţa este activă ; apar formele
neustonice (Gerris sp.), nectonillll este activ (boiştenii sint în haină nup
ţială, babuşca este grupată în cirduri, păstrăvul se hrăneşte intens), tri
tonii îşi depun ponta. Pe biochorii se dezvoltă flora muscinală.
- Sporeşte valoarea perifitonului instalat, producţia primară fito
planctonică prezintă adeseori valori pozitive (bilanţ .pozitiv), apar nu
meroase forme tinere zooplanctonice, Myriophyllum spicatum se găseşte
imediat sub suprafaţa apei, Potamogeton natans prezintă primele frunze
tinere emerse, Equisetum limosum este în plină creştere vegetativă la
care se formează ramuri laterale şi sporangi ; Carex rostrata a înspicat,
iar Typha sp. creşte vegetativ. Tritonii încep să părăsească locurile de
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depunere a pontelor, iar din cele depuse de Rana temporaria se dez
voltă mormolocii.
- Asociaţiile vegetale din incinta lacului sînt bine diferenţiate prin
dezvoltarea elementelor componente. Potamogeton natans formează popu
laţii compacte şi are flori deschise, Myriophyllum spicatum prezintă in
florescenţe emerse, Equisetum limosum, E. palustre prezintă sporangi
fără spori. Biochoriile sînt populate de numeroase specii muscinale şi
cu fanerogame : - Filipendula ulmaria , Deschampsia caespitosa, Festuca

rubra, Glyceria fluitans, Glyceria plicata, Poa palustris, Epilobium hir
sutum, Chamaenerion angustifolium, etc. Speciile de Carex din diferiţi

biotopi ajung Ia fructificare. Macrofitele realizează biomasă maximă.
Perifitonul este din abundenţă instalat pe trunchiurile de conifere
pietrificate şi pe tijele plantelor superioare. Se detaşează pelicula de
perifiton ce este antrenată de valuri. Craşte valoarea numerică a fito
planctonului şi în special a euplanctonului, în care domină numeric
specii de alge : Asterionella formosa, Rhizosolenia longiseta. Dinobryon
cylindricum, D. divergens, Trachelomonas sp., Pediastrum duplex etc.
Producţia primară fitoplanctonică prezintă adesea valori pozitive (bilanţ
pozitiv). Zooplancoonui este bine reprezentat prin protozoare, irotifere,
cladocere, copepode. Bacteriile se găsesc în nlU!llăr mai mare în masa
apei ca în etapele anterioare.
In zon�le cu apă liniştită este frecvent neustonul (Gerris sp.), la
suprafaţa frunzelor de Potamogeton natans sînt deosebit de numeroase
chironomide adulte, iar în zonele cu Equisetum sînt frecvente trichop
terele aduJte. In zona lacului este frecvent zborul odonatelor şi lepi

dopterelor.
- Intr-o altă etapă fenologică, Potamogeton natans a ajuns la
fructificare, zonele de vegetaţie dobîndesc un colorit gălbui, în apă se
dezvoltă masiv algele fitlamentoase, perifiitonul se menţine abundent,
creşte rata de substanţă organică autohtonă şi alohtonă.
- Macrofitele acvatice îşi diminuează procesele vegetative, devin
mai intens gălbui, Myriophyllum spicatum devine cu totul submers.
Perifitonul instalat pe lame prezintă o biomasă din ce în ce mai mică.
Creşte valoarea numerică a planctonului vegetal facultativ. Biochoriile
prezintă o vegetaţie ierboasă uscată, iar speciile lemnoase sînt schele
tate. Nu se mai semnailizează zborul libelrulelor. Treptat lacul prezintă
caracteristicile biologice în condiţiile instalării podului de gheaţă. Păs
trăvul indigen urcă pe pîraiele din zona lacului şi-şi depune ponta.
Această succesiune de fenomene biologice poate fi completată cu
alte procese caracteristice acestui ecosistem.
Dar, pentru aprecierea etapelor fenologice ale ecosistemului Lacul
Roşu în corelaţie cu fenomenele complexului natural în care este situat,
este necesar să se cunoască şi succesiunea proceselor climatice, geologice,
hidrofizice şi hidrochimice. Acestea sînt :
- Peisaj hiemal, cu sol acoperit cu zăpadă, temperaturi negative
ale aerului, slabe procese erozive, lacul acoperit de pod gros de gheaţă,
debitul afluenţilor este mic cu perioade scurte de creştere în timpul
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moinelor ; apa lacului prezintă stratificaţie termică inversă, cantitatea
de căldură conţinută este minimă ; transparenţa apei este maximă, lu
mină slabă sub podul de gheaţă, iar apa este destul de bogată în oxigen.
- Peisaj prevernal, cu sol acoperit numai cu zăpadă, temperatura
aerului înregistrează frecvent valori pozitive. Podul de gheaţă se to
peşte, debitul afluenţilor este mult sporit, nivelul apei lacului este
crescut ; transparenţa apei lacului este mică, culoarea acesteia devine
verde-gălbuie şi are loc un intens aport alohton de reziduu uscat şi de
substanţă organică. Regimul termic al apei se caracterizează prin exis
tenţa barei termice, ce duce la homeotermie ; cantitatea de căldură din
apă creşte treptat, ca şi intensitatea luminii pătrunsă în apă.
- Peisaj vernal, cind temperatura aerului atinge valori maxime de
18°-19°, precipitaţiile sînt numai sub formă de ploaie şi sînt frecvente
(ploile de primăvară). Regimul termic al apei este caracterizat la în
ceput prin homeotermie, instalindu-se apoi treptat stratificaţia termică
directă. Sint variaţii importante ale culorii şi transparenţei apei, oxi
genul din apă se găseşte în cantităţi optime şi se intensifică procesele
de mineralizare.
- Peisaj de vară cu temperatura maximă a aerului peste 21°, can
titatea de căldură este maximă, durata de strălucire a soarelui mai mare,
iar apa lacului este mai intens colorată. Precipitaţiile sînt abundente,
frecvente fiind cele cu caracter torenţial. Fenomenele geologice actuale
sînt deosebit de intense (eroziune, transport şi depozitare). Debitul, ni
velul, culoarea şi transpairenţa apei afluenţilor sufăr variaţii pronunţate,
fenomene ce se răsfring şi asupra trăsăturilor hidrofizice şi hidrochimice
ale Lacului Roşu. Stratificaţia termică este dată de spectrul de tempera
tură pe verticală cuprins între 17° şi 7 ,5°, cantitatea de căldură în
magazinată in apă este maximă, oxigenul este consumat intens în pro
cesele de mineralizare, dar în acelaşi timp este produs intens pe cale
biologică.
- Toamna, se înregistrează din ce în ce mai frecvent temperaturi
negative ale aerului, mai ales noaptea, cad relativ puţine precipitaţii,
scade intensitatea luminii şi durata de strălucire a soarelui. Debitul şi
nivelul apelor afluente scad la minim. Transparenţa apei lacului
creşte treptat, apa este constant verzuie, se instalează în lac homeo
termie de toamnă, ce evoluează apoi spre stratificaţie termică inversă.
Cantitatea de căldură din apă devine din ce în ce mai mică.
Acum, după ce sînt schiţate principalele fenomene ce se succed în
zona Lacului Roşu, se pot caracteriza şi etapele fenologice din cadrul
unui ciclu biologic anual ; în cele ce urmează se vor folosi în acest sens
observaţiile efectuate în cursul anului 1 969.
Odată cu schimbările sezoniere ale macroclimei, regimului hidrolo
gic al afluenţilor şi al lacului, în structura biocenozelor se succed într-o
anumită ordine (care este reversibilă), unităţi funcţionale sezoniere re
prezentate prin următoarele etape : hiemală, prevernală, vernală, estivală,
serotinală şi autumnală.
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Etapa hiemală din cadrul ciclului biologic al sistemului lacustru
studiat în corelaţie cu procesele din ecosistemele terestre şi ]otice, se
caracterizează prin temperatura scăzută a aerului, sol acoperit de ză
padă şi prin cantitatea mică de căldură şi flux minim de energie.
Afluenţii au debit redus la cele mai mici valori, iar lacul este aco
perit de un pod de gheaţă gros pînă la 50-60 cm. Stratificaţia termică
a apei este inversă, iar cantitatea de căldură din interiorul acestuia
este mică. Lacul pierde continuu căldură prin emisar şi direct în aer,
dar într-o anumită măsură este protejat în acest sens de podul de
gheaţă şi de pătura de zăpadă de la suprafaţa acestuia. In general este
un flux de energie de la lac spre mediul ambiant. Lumina pătrunsă
în apa lacului este de intensitate foarte mică. Procesele de mineralizare
sînt şi ele reduse. Oxigenul se găseşte la valori optime, datorită apor
tului continuu de apă încărcată în acest gaz prin afluenţi.
In zonele terestre poichilotermele sînt în perioadă de repaus, iar
unele păsări şi mamifere sînt active, realizînd în aceste condiţii relaţii
trofice cu alte componente vii ale mediului.
In apele repezi de munte, păstrăvii trec prin perioada de iarnă, iar
sub pietre se găsesc >larve de insecte.
Vegetaţia lemnoasă se găseşte în plină perioadă de repaus fiziologic,
specHle lemnoase cu frunze căzătoare sînt evident scheletate, dar pre
zintă muguri florali şi foliari formaţi din vara anului anterior.
Fitoplanctonul din apa lacului înregistrează cele mai mici valori,
constituit mai a'.les din specii .facultativ planctonice. Oelulele moarte sint
în procent mare. Perifitonul instalat întregistrează valori minime, iar
macrofitele acvatice sint în perioada de repaus fiziologic. Numai specia
Fontinalis antypiretica manifestă procese biologice sub podul de gheaţă.
P:riin aceste componente biocenotice se creează condiţii pentru pro
cese de biosinteză de substanţă organică, chiar dacă au valori mici. Se
realizează în acest fel continuitatea producţiei primare în plin cadru
hiemal, chiar dacă aceasta are un bilanţ negativ.
Consumatorii, deşi sînt în număr mic, reprezentaţi de exemplu prin
cladocere şi copepode, realizează funcţii trofice în ecosistem.
Descompunătorii au o activitate redusă, iar în sistemul lacustru co
nexiundle biologice din etape anterioare sînt în mare parte desfăcute,
se găsesc în stare potenţială, unele dintre ele realizîndu-se prin com
ponentele vii mai sus amintite.
Relaţiile trofice au cea mai scăzută complexitate şi se realizează
în cadrul unor lanţuri trofice scurte. Prin urmare, fluxul de materie din
ecosistem prezintă valori foarte mici, dar sînt componente prin care se
vor relua procesele biologice la o altă scară în etapele următoare.
Gradul de diferenţiere şi de integralitate a lacului este mic, iar
echilibrul proceselor biologice din sistemul lacustru este pregnant in
fluenţat şi de farctori.i exogeni.
Etapa prevernală urmează după lunga perioadă hiemală (a treia
decadă a lunii noiembrie 1968 - a doua decadă a lunii aprilie 1 969).
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Temperatura aerului prezintă frecvent valori maxime peste 5°, dar
se menţin cele minime sub 0°. Puterea de insolaţie creşte uşor, preci
pitaţiile sînt şi sub formă de zăpadă, dar au caracter temporar. Solul
este încă acoperit de zăpadă ce se topeşte în perioadele mai calde.
Debitul rîurilor creşte treptat, iar podul de gheaţă de pe lac este
invadat de apa afluenţilor, se subţiază şi se topeşte în zonele din a
monte şi în imediata apropiere a malurilor. In cele din urmă se topeşte
în urma aportului continuu de apă mai caldă prin afluenţi.
Stratificaţia termică este inversă, iar în zonele din amonte se in
stalează zone homeotermice care se propagă apoi, după topirea totală
a podului de gheaţă, în aval. Cantitatea de căldură din apă creşte treptat.
Nivelul apei lacului creşte brusc, culoarea apei este galben-mîlit sau
galben-verzuie, iar transparenţa acesteia se micşorează accentuat. Re
zidul usoait are valori malli. şi aiu loc pl'Ocese impwt:iantJe de sedi!men't:airie.
Prin afluenţi, pătrund în lac cantităţi mari de substanţă organică an
trenată din zonele inundabile.
Procesele biologice se declanşează în noile condiţii şi devin din ce
în ce mai frecvente. Pădurea de conifere dobîndeşte prin unii repre
zentanţi o pigmentare gălbuie a frunzelor, plantele lemnoase cu frunze
căzătoare sînt în continuare scheletate, ramurile de Salix se pigmentează
intens. Arinul realizează desmugurirea florală, avînd loc polenizarea
într-un cadru de peisaj a:b. Se manifestă fenomenul de turgescenţă mu
gurală şi se realizează apoi desmugurirea foliară şi florală la arbori şi
arbuşti.
Dintre speciile ierboase infloresc acum Tussilago farfara, Petasites
sp., Bellis perennis, Hepatica transsilvanica, iar clin cele lemnoase Salix
sp. şi Daphne mezereum.
In lac creşte valoarea perifitonului instalat pe substrat, fitoplanc
tonul este relativ mai abundent, sporind pe seama primei componente.
Tufele de Fontinalis antypiretica cresc şi asimilează intens.
Macrofitele acvatice manifestă primele semne de creştere vegetativă.
iar Potamogeton natans se găseşte sub apă.
Prin aceste componente biocenotice se valorifică în parte condiţiile
de mediu, iar producţia primară are o mai mare importanţă.
Consumatorii sînt reprezentaţi prin zooplancton (protozoare, cla
docere, copepode) mai dezvoltat în zonele de mal şi prin larve de insecte
din fauna litorală (odonate, trichoptere, plecoptere, efemeroptere, diptere).
Fauna piscicolă, prin numeroase exemplare din speciile respective
frecventează în căutarea hranei, zonele de mal şi de amonte.
In ochiurile de apă recent topite, se realizează migrarea pentru repro
ducere a genului Triturus, iar în zonele inundate Rana temporaria de
pune pontă în apă şi chiar direct pe zăpadă.
Descompunătorii îşi reiau activitatea biologică.
Balanţa energetică devine din ce în ce mai favorabilă desfăşurării
proceselor biologice. relativ sporeşte şi se reinoadă multe legături des
făcute în etapele anterioare.
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Conexiunile şi relaţiile trofice din lac încep să se realizeze cu par
ticiparea verigelor fundamentale, lanţurile trofice devenind mai lungi.
Lacul Roşu şi complexele naturale din jurul său, prezintă din ce
în ce mai multe componente biocenotice, sint mai diferenţiate şi cu
un mai mare grad de integralitate.
In condiţiile anului 1 969, această etapă fenologică din ciclul biologic
anual al Lacului Roşu, a durat un timp scurt, din a doua decadă a
lunii aprilie şi pînă la începutul lunii mai.
Etapa vernală se desfăşoară, în condiţiile creşterii temperaturii ae
rului la valori medii frecvent pozitive, precipitaţiile sînt numai sub
formă de ploaie, iar durata de strălucire a soarelui este mare.
Procesele geologice actuale se intensifică în urma topirii zăpezii din
zonele mai înalte şi prin spălarea versanţilor de către apele de şiroire.
După perioade mai mari de revărsări de apă in zonele inundabile,
nivelul apei lacului revine spre valori mijlocii, culoarea este treptat
verde-gălbuie şi apoi verzuie, iar transparenţa este mai favorabilă pă
trunderii luminii.
Regimul termic al apei lacului se caracterizează la început prin
homeotermie în intregU!l :Jac şi ulteriar este stratificaţie termică directă.
Spectrul temperaturii apei este cuprins intre 4°-10°. Acum, cantitatea
de căldură din apa lacului este mai mare.
Oxigenul este consumat mai intens în procesele de mineralizare a
substanţei organice şi se găseşte in cantitate mai mică spre fundul
lacului.
Plantele lemnoase realizează acum procese biologice intense, ma
nifestate prin următoarele fenomene cu importanţă fenologică : după
desmuguriri foliare apar primele frunze, cresc frunzele tinere ce pot să
apară eşalonat şi apoi se încheie înfrunzitul. Se formează astfel sis
temul foliar şi se realizează intense prooese de fotosinrt:eză.
Rind pe rind infloresc diferite specii lemnoase : Populus tremula,
Salix caprea, Salix cinerea, Salix pentandra, Acer pseudoplatanus, Fagus
silvatica, Betula verrucosa, Sambucus racemosa, Picea excelsa.
Speciile ierboase care marchează această etapă prin înflorit sînt
următoarele : Bellis perennis, Primula officinalis, P. elatior, Caltha la
eta, Taraxacum officinalis etc.
In lac creşte biomasa perifitonului instalat, participînd din ce in ce
mai intens la realizarea producţiei primare. Fitoplanctonul este numeric
ceva mai bine reprezentat ca în etapa anterioară şi sporeşte importanţa
formelor euplanctonice, fără însă să predomine pe cele facultativ planc
tonice.
Macrofitele acvatice cresc intens, sporindu-şi masa lor vegetativă.
Apar primele frunze emerse la specia Potamogeton natans, Equisetum
limosum şi E. palustre, cresc activ şi prezintă ramuri laterale şi sporangi
diferenţiaţi. Carex rostrata formează spic spre sfîrşitul acestei etape,
iar Typha latifolia este în plină creştere vegetativă. In zona palustră
infloreşte de asemenea şi specia Myosotis palustris,
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Prin activitatea biologică a macrofitefor, producţia primară din lac
creşte, realizindu-se alte căi de circulaţie a energiei şi materiei din
ecosistem.
Activitatea consumatorilor creşte în aceeaşi măsură cu creşterea
intensităţii fenomenelor amintite mai sus.
Din fauna piscicolă, specia Phoxinus phoxinus prezintă un colorit
'viu (haina nupţială), se grupează în cirduri şi caută locuri de depunere
u pontei ca şi Rutilus rutilus carpathorossicus, Triturus alpestris, T.
montaniioni etc., depun ponta în zonele apropiate de mal ca şi unele
specii de anure (Bombina variegata şi Bufo bufo). Din ponta depusă de
Rana temporaria se formează mormoloci care trec prin stadiile respec
tive de metamorfoză.
Fauna litorală devine deosebit de activă prin larvele de insecte
(odonate, diptere, trichoptere etc.), moluşte, cvustacee (Astacus astacus
etc.).
Descompunătorii determină procese intense de mineralizare a sub
stanţelor organice. Lanţurile trofice se completează cu noi verigi, devin
mai lungi şi mai complexe. Biocenozele se diferenţiază şi mai mult şi
creşte integralitatea sistemului. Configuraţia geologică a acestuia s-a
modificat accentuat faţă de etapele anterioare, circulaţia energiei şi ma
teriei este mai eficientă şi sistemul prezintă mecanismele de autore
glare mai numeroase.
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISANCE DU RYTHME :ecoLOGIQUE
SAISONNIER DE L'tCOSYSTEME LACUL ROŞU (I-E PARTIEl
Resume

Dans ce travail, l'auteur fait l'analyse des phenomenes par lesquels on peut
caracteriser le rythme ecologique saisonnier du Lacul Roşu par rapport ă celui
des ecosystemes de la zone respective.
11 y montre Ies critercs de l'analyse du cycle phenologique annueI du Lacul
Roşu, tot en prcsentant Ies traits cara.deristiques des etapes phenologiques hie
male, prevernale et verna,le. Dans un travail q.ui sera public ulterieurement,
l'auteur continue la description de ces phenomenes et donne Ies conclusions Qui
se degagent des deux travaux.
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NOI CONTRIBUŢil DESPRE ACTIVITATEA BOTANISTULUI
FLORIAN PORCIUS (1816-1906)
IULIU MORARIU

Sine ira et studio. Problema aşezării bazelor istoriei oncarei ramuri
ale ştiinţei universale sau naţionale implică o mare răspundere etică,
mai ales cind trebuie fi.ltrat critic, cu deplină obiectivitate, rolul des
chizătorilor de drumuri moderne, statornicite în diferite domenii de
cercetare. Etica şi metodica riguroasă de cercetare, chiar dacă s-a ame
liorat, în sectoarele noi, de la aceste începuturi îşi au sorgintea, ele
sînt izvorul de plecare. Sursele istorice au afirmat uneori, îmbibate de
romantism, prea mult, activităţi hiperbolice, iar alteori prea puţin în
recunoaşteri parţiale, parcimonioase. Istorici sau biografi, de bună cre
dinţă, au putut aluneca in erorti., ce se perpetuează ca un mit, din co
moditate, lipsa documentelor, sau datorită unor împrejurări rămase ob
scure. De multe ori linia dreaptă a adevărului a fost abătută sau frintă,
atita timp cît dovezile certe n-au fost scoase la lumina zilei, ori se
îndepărtase prea puţin de pe ele vălul netransparent al ignoranţei.
O comemorare. Se împlinesc 160 de ani de la naşterea şi 7 decenii
de la decesul lui F l o r i a n P o r c i u s, democratului în idei şi fapte
ca om de administraţie, în rang de vicecăpitan (subprefect) şi alte slujbe
la dispoziţia populaţiei someşene, din sectorul nord-estic al Transilvaniei.
Activitatea lui social naţională ar merita osteneala unei analize, pe în
delete, folosind documentele din bogatele arhive năsăudene. Am căutat,
timp de trei ani, în vederea acestei duble comemorări, documente, după
care, în lumina calmă şi lucidă a timpului scurs, să permită o privire
retrospectivă mai adîncă asupra unor aspecte din activitatea sa ştiin
ţifică. Astfel se îndepărtează umbrele şi estompările, delimitările apar
mai clare, iar îndoielile se convertesc în certitudini, şi plenitudinea a
portului adus de academicianul de la Rodna, la progresul botanicii ro
mâneşti, apare într-o lumină nouă şi cu multă claritate.
Dacă mai ţinem seama de condiţiile speciale, efectiv extrem de grele,
în care a lucrat, de solicitările sociale, de profesiunea administrativă,
ce i-a ocupat mult timp din viaţă, la care se adăugau şi sarcini fami
liare, în cuibul său rodnean, munca lui ştiinţifică, prin prisma docu
mentelor mai noi apare dinamizată de o pasiune titanică. De cumva
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

476

IULIU MORARIU

cercetările noastre n-au reuşit pe deplin să puna m lumină totul, din
aspectele urmărite, problema nu este închisă şi poate că nici documen
tele epuizate. Iar dacă am izbutit a completa unele lacune din activita
tea acestui exemplu de abnegaţie şi dăruire pentru ştiinţă, considerăm
că munca ne-a fost răsplătită.
1n panteonul ştiinţei universale. Cele cîteva lucrări ale merituo
sului, sobrului şi generosului botanist năsăudean, sînt bine cunoscute
şi citate în literatura de specialitate în toate limbile în care se scrie
despre flora Carpaţilor. Unele dintre unităţile taxonomice, cu rang spe
cific sau infraspecific, descrise sau descoperite de Porcius, au rezistat
verificărilor şi revizuirilor critice, confruntărilor, în timp, cu variate
materiale de herbar sau cultivate şi cu literatura de specialitate. Ele
se menţin, fiind preluate de lucrări monografice sau floristice de mare
amploare, pînă la „Flora Europaea", ce apare la Cambridge, în cinci
volume, „Flora R.S. România", apărută la Bucureşti în 1 3 volume, şi
„Flora U.R.S.S.", apărută la Moscova-Leningrad, în 30 de volume. Re
amintim dintre taxonii lui P o r c i u s, recunoscuţi, numai cîţiva, cu
rang specific : Heracleum carpaticum Porcius, Centaurea carpatica (Por
cius) Wagn., Pulmonaria dacica Porc.
P. montana Lej. ssp. parciusii
Guşul. Festuca porcii Hack. Saussurea porcii Deg. Thymus x porcii
Borb., ca să nu mai menţionăm şirul lung (aproximativ 140) de varietăţi
şi hibrizi, trimitem la bibliografia indicată la sfîrşit şi în deosebi, la
lucrarea lui A I. B o r z a „Nomenclator porcianus' (1956).
Pentru propăşirea botanicii româneşti. Paralel cu cercetările floris
tico-sistematice, efectuate cu statornicie şi cald devotament în Munţii
Rodnei, publicate în mai multe versiuni şi completări, dar mai ales
sintetizate în discursul susţinut la Academia Română, în 1885, în cea
mai completă analiză, clasică după sistemul timpului, rămasă unică în
felul ei, pentru toate ţinuturile carpatice, a cules de timpuriu, cu con
vingere şi perseverenţă de albină, date pentru o terminologie tehnică
românească, de botanică. Cunoaştea foarte bine nu numai flora Tran
silvaniei ci şi a Dobrogei, cum reiese şi din documentele rămase nepu
blicate în cursul nonagenarei sale vieţi, manuscrisele existente, consti
tuiesc dovezi peremptorii, irecuzabile în sprijinul celor afirmate mai sus
şi de ele ne ocupăm în cele ce urmează, mai deaproape.
�
In biblioteca Academiei R.S. România se află un manuscris inedit,
înregistrat : B.A.R. nr. 3281, msc., intitulat „EXPLICAREA TERMENI
LOR BOTANICI cari se folosesc în opurile botanice la descrierea plan
telor fanerogame şi criptogame vasculare. Cu îndrumările şi anexele ne
cesare pentru determinarea genurilor şi familiilor naturale care provin
în Europa medie'.
Drept prefaţă la lucrare găsim următoarele :
Observare. Ştiinţa botanică e între români cea mai neglesă şi cauza
nu poate fi alta decît lipsa de cărţi pentru instruire. Spre a întimpina
acest neajuns am compus tractatul de conţinutul indicat mai sus. ln
acesta am descris mai întîi organografia plantelor şi nwnai după aceasta
am dat urmare la clasificarea şi descrierea pe scurt a genurilor după
=
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sistema sexuală a lui L i n n e, ca una care dintre toate sistemele cu
noscute pînă acum e cea mai lesnicioasă pentru determinarea plantelor
şi în special a genurilor acestor plante. Am susceput în partea clasifi
cării după ordinuri numai acele genuri, ce le-am constatat din mai multe
scripte că provin în ţările locuite de români din Austro-Ungaria şi din
România. Termenii tehnici (nomenclatura) usuaţi în botanică s-au ex
plicat, deşi, pe scurt, în deplin înţeles, mai adeseori în provocare la
exemple. Toţi termenii în limba română sunt însoţiţi de cei în limba
latină. Fiindcă în limba română lipsesc cu totul o mulţime de termeni
sau şi mulţi dintre cei ce nu lipsesc, nu esprimă cu o strictă precisiune
definiţiunea, ce se recere, am fost necesitat a recurge la limba latină,
care din partea ei însă are mulţi termeni împrumutaţi din limba greacă.
„Manuscriptul e scris de mina mea pre hîrtie folio numai pre cîte
o faţă şi are 220 pagine F 1 o r i a n P o r c i u s".
Structura actuală a manuscrisului de la Academie, aşa cum s-a
dat la compactat apare heterogenă şi bizară, răvăşită şi amestecată, cu
un total de 438 de pagini. Din exemplarul originar semnat de Porcius,
se mai păstrează 151 de pagini, ce se recunosc după hîrtia velină şi
scrisul foarte îngrijit, aproape pedant şi uşor lizibil, ceea ce testează,
fără echivoc, faza finală a unui elaborat sintetic, destinat expres ti
păririi. Continuarea a fost îndepărtată şi înlocuită cu bruioane, pe foi
de concept, provenite din două forme anterioare de prelucrare a ma
terialului definitiv. Scris pe ambele feţe, cu note marginale, uneori
în limba germană şi cu caractere gotice. Ele fac dovada unei munc�
laborioase, depusă cu extremă scrupulozitate, în căutarea unei definiri
cit mai clare şi mai exacte pentru termenul adoptat.
Dacă se are în vedere că, un manuscris similar, fără titlu, cum
părat de A I. B o r z a, de la fiica lui P o r c i u s din Rodna, odată cu
herbarul şi păstrat Ia Grădina botanică din Cluj-Napoca, forma defi
nitivă, existentă Ia Academie este a patra sau a cincea. Depus la anul
1896 ·- după cum presupune T r. Ş t e f u r e a c - manuscrisul a ră
mas nepublicat „nici de Academie şi nici în revista Transilvania" (Ştefu
reac 1956, p. 28, notă). Noi credem că lucrarea a fost definitivată mai
înainte şi predată lui D. B r â n d z ă, odată cu manuscrisul pentru Flora
Dobrogei.
Manuscrisul păstrat la Cluj-Napoca este o versiune mai veche de
prelucrare, pe care A I. B o r z a şi V. L u p ş a, autorii unei analize de
specialitate detaliate asupra lui, îl datează, cu probabilitate, după lim
baj , pe Ia anul 1860. Cert este că pe la 1881, cind P o r c i u s publică
„Flora phanerogamă din fostul District al Năsăudului", în „Transilva
nia", avea terminologia botanică elucidată şi stabilită, cum reesă din
notele sporadice inserate în enumerare. La prezentarea „Diagnozelor"
precizează laconic concepţia în care a lucrat (1891 p. 15) : „Am folosit
la descrierea plantelor terminologia latină acomodînd-o limbii române".
S-a văzut în prefaţa lucrării rămasă netipărită, poziţia lui expusă mai
pe larg şi mai explicit.
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Din examinarea pluralităţii formelor manuscrise, se desprind mai
multe concluzii. Mai întîi ele reflectă o lungă perioadă de gestaţie, un
îndelungat proces de elaborare, în care, de la o fază de prelucrare la
alta, definirea termenilor a trecut printr-o alambicată metamorfozare,
pînă la forma definitivă de stilizare, ajunsă la Academie. Imbunătăţi
rea definiri·lor porciusene a mers paralel cu ·evoluţia limbii literare şi
ştiinţifice româneşti, din secolul trecut şi s-a continuat apoi pînă la
statornici.rea în tiparele plao;tice mai noi.
Reconstituirea odiseii obscure, care a determinat descompletarea şi
înlocuirea cu foi de concepte în lucrarea de la Academie, este o acţiune
criptică, intervenită după moartea lui P o r c i u s, dar imposibil de elu
cidat după datele cunoscute. Pe întîia pagină a lucrării, cineva, oficial
din partea înaltei instituţii a scris „Donată de urmaşii lui P o r c i u s.
1 907". Notarea se referă numai la adausul primit postum. Unde a fost
exemplarul destinat tiparului şi cum a ajuns ciuntit de 69 de pagini,
nu se ştie, dar acasă la P o r c i u s nu putuse să rămînă în această
stare. In „Analele Academiei" nu este consemnată o predare a lucrării
din partea lui P o r c i u s, cu toate acestea unii academicieni aveau
cunoştinţă de existenţa ei.
In şedinţa Academiei din 3 noiemvrie 1 906, se anunţă sosirea „ma
nuscriptului despre terminologia botanicii române', trimisă de S u z a n a
P o r c i u s, fiica decedatului, cerută (subl. noastră) de cătră Delegaţiune
în iulie trecut. Se recomandă Secţiunii Ştiinţifice, spre a se cerceta şi
a se vedea dacă se poate tipări în Anale ca operă postwnă". Formal,
pentru acoperire, s-a cerut lui D. G r e c e s c u un referat asupra ei,
căci în realitate orice om cult putea să-şi dea seama că în starea pre
zentată, cea actuală (nu „în starea în care a rămas" cum s-a formulat
în Anale) este nepublicabilă.
Decesul lui P o r c i u s din 30 mai, a fost anunţat în şedinţa Aca
demiei la 1 iunie, dar la înmormîntare, din cauza scurţimei timpului şi
a greutăţii drumului, s-a trimis numai o telegramă. Spre compensare,
în luna iulie pleacă la Rodna o delegaţie, pentru o magierea distinsului
botanist, robit o viaţă întreagă de pasiunea �antelor, printr-un monument
funerar impozant, aşa cwn cerea prestigiul înaltei institluţii de cultură şi
ştiinţă. Careva dintre delegaţi a avut instrucţiuni să vadă şi să ceară
să se trimită lucrarea de nomenclatură a lui P o r c i u s.
Asupra contribuţiei adusă de Porcius la dezvoltarea botanicii ro
mâneşti, cu deosebire pentru crearea unei terminologii tehnice corecte,
cele mai multe sufragii le întruneşte P o r c i u s (A 1. B o r z a
V.
L u p ş a, A. C h e ţ i a n u, I. M o r a r i u, E. P o p, I. P o p u-C â m p i a n u,
A. P r o c o p i a n u-P r o c o p o v i c i, I. P r o d a n, V. Ş o t r o p a). Mai
puţini atribuie merite mai mari lui B r â n d z ă (Z. P a n ţ u T r. S ă
v u I e s c u, T r. Ş t e f u r e a c).
Cert este că nevoia de a folosi o terminologie ştiinţifică românească
corectă şi unitară de descriere, referinţe şi caracterizare a plantei()(['
de care se ocupau, au simţit-o fiecare din cei doi botanişti. Lucrînd
simultan şi independent unul de altul, fiecare a căutat să o rezolve
-
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în spiritul ştiinţific al botanicii timpului, combinînd armonios termenii
adoptaţi din limba latină, cu cea ce se afla exprimat corect în limba
română. Inceputurile mai vechi a lui P o r c i u s, după cum spune el
însuşi : „După întoarcerea de la Viena ( 1 845) am început a mă ocupa
stăruitor de studiul botanicei", s-au concretizat în documentare şi acu
mulare informaţională, bibliografică şi herbaristică, deşi constante, e
voluau lent. Efervescenţa şi nestatornicia perioadei prerevoluţionare
l-au atins şi pe el : In decurs de trei ani, ultimii, a servit în invăţă
mînt în trei localităţi diferite. Cu ocazia intrării trupelor insurgenţilor
maghiari în Năsăud şi incendierea Institutului militar, la care servia
(1 949), i-au ars biblioteca şi herbarul. Apoi el a fost arestat şi deportat
la Cluj , unde a asistat în mod obligat, la executarea istoricului revo
luţionar Ş t e f a n L u d w i g R o t h şi a altor revoluţionari. Eliberat
după cca. 7 luni, intră în administraţia civilă, ocupind diferite funcţi
uni un timp ca vice-căpitan (subprefect) al districtului român grăni
ceresc Năsăud. Solicitările de organizare şi apărare a patrimoniului
socia1l , averile colective grănicereşti, statuarea administrării pădurilor
şi a întreţinerii liceului, memorii şi delegaţii la Viena, le răspundea cu
mult zel şi abnegaţie. Pentru satisfacerea pasiunii botanice începe din
nou să adune zestrea bibliografică şi colecţia de herbar, astfel incit timp
de sinteze ştiinţifice ii ·rămîne abia după pensionare (1877) .
Germenul ideilor despre necesitatea unor lucrări româneşti d e ini
ţiere în botanică fermenta la Năsăud şi prinseseră consistenţă, însuşite
fiind şi de aprigul apostol al evoluţionismului materialist A. P. A J e x i.
Intîlnirile dintre F I. P o r c i u s şi D. B r â n d z ă, la Academia Ro
mână, după 1 882, au dat loc la schimburi de idei şi discuţii şi implicit
la relaţii de colaborare timp îndelungat. Necesităţile obiective de a crea
condiţii favorabile cercetărilor botanice, prin măsuri imediate, consta
tate bilateral, au potenţat stăruinţele creatoare ale „neobositului nestor
al botaniştHor ardeleni", cum îl numia pe P o r c i u s, F. P a x (vol. I,
p. 25), exploratorul de la Breslau (Wroclaw), al florei întregului lanţ
carpatic. Din materialele adunate din belşug, P o r c i u s, sintetizează
„Explicarea termenilor de botanică" pentru tipărire, în cele 220 de pa
gini. Dacă este verdică data 1 896, de înaintare a manuscrisului, la
Academie 1, spre tipărire, atunci depunerea s-a făcut neoficial de că
tră familia lui B r a n d z a, după decesul acestuia, simultan cu depu
nerea celuilalt manuscris, a lui P o r c i u s, Flora Dobrogei, la Insti
tutul Botanic de la Cotroceni, şi atunci putem bănui existenţa unui
conflict latent intre cei doi botanişti. Dezacordul putea fi generat de
coautoratul la Flora Dobrogei, asupra căreia revenim' mai departe, sau
a unei propuneri de colaborare la terminologia redactată sau la Flora .
României . Nu se ştie cum îl vedea P o r c i u s în intimitatea sa pe
agerul, dar vanitosul B r a n d z a. Dar respectul faţă de omul care i-a
deschis calea de intrare în panteonul ştiinţei româneşti l-a reţinut de
I. lntrebat de repetate ori, autorul T r. Ş t e f u r e a c. n-a putut indica sursa
informaţiei.
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la atitudini dîrze şi cu atît mai mult de la nemulţumiri şi afronturi
manifeste.
O concluzie esenţială referitoare la valoarea lucrării lui P o r c 1 u s,
este cu privire la caracterul ireproşabil al ei, prin restructurări repe
tate şi selecţie se ridică la nivelul ştiinţei europene din penultimul
deceniu al secolului trecut. Dacă se tipărea la timp, multe decenii ar
fi servit ca manual de consultare şi referinţe în evoluţia lexicală şi
semantică a terminologiei noastre botanice. La prelucrarea Florei R.S.
România (vol. 1-13), colectivul de autori a resimţit, nu rareori, lipsa
unui îndrumător ştiinţific de terminologie botanică în limba română,
deşi exista al lui I. P r o d a n, dar incomplet şi latinizat. Suplinirea
lui, prin discuţii, corespondenţe repetate, uneori cu persuasiune şi ar
gumente subtile a fost destul de dificilă. Existenţa lui ar fi înlesnit o
mai mare unitate în prelucrarea textelor diferiţilor autori.
Analiza detaliată, făcută de clujeni „Terminologiei" lui P o r c i u s,
ne dispensează de a o relua, cităm numai concluziile finale :
„Terminologia lui P o r c i u s se caracterizează prin aceea că pri
mind de o parte cuvintele graiului popular a naţionalizat termenii
ştiinţifici latini şi a tradus uneori şi termeni împrumutaţi din termi
nologia manualelor universitare germane ale timpului său. El a ştiut
să înconjoare exagerările limbajului şi ortografiei cipariene, atunci în
că dominante în Transilvania şi a creat o limbă botanică care s-a per
manentizat în literatura ştiinţifică, iar prin adaptările fonetice şi struc
turale, cu completările lexicale reclamate de cercetările continue în
morfologie, anatomie, taxonomie, geobotanică, ecologie, cenologie, con
stituie tezaurul limbii române, utilizat astăzi în acest domeniu ştiinţific.
„Rolul academicianului F 1 o r i a n P o r c i u s în această privinţă
este de iniţiator şi ctitor" (4, p. 26).
E m i 1 P o p, caracterizîndu-1 scurt şi concis, conclude : „ca bun
latinist a avut un rol de arbitru în crearea terminologiei şi a manierei
fitografice, precum şi în afirmarea unei concepţii ponderate despre
specie la noi" (16, p. 18).
Luînd comparativ, oricum s-ar judeca activitatea celor doi bota
nişti, P o r c i u s şi B r a n d z a, în direcţia pregătirii şi creării termino
logiei de morfologia plantelor, ei au depus eforturi paralele, conver
gente şi simultane, un timp. P o r c i u s începe mai devreme şi prin
tenacitatea străduinţelor şi efortul asiduu al ardeleanului meticulos,
reuşeşte a le închega selectiv într-un volum, prin care face un pas mai
departe. Dacă contemporanii lui nu i-au recunoscut integral această
latură a muncii sale, netipărindu-i lucrarea, fie din neînţelegerea im, portanţei ei, fie din alte cauze necunoscute nouă, poate mai grave, pos
teritatea obiectivă, cu deosebire în societatea socialistă, nu poate nici
măcar să-i umbrească meritul de a fi creatorul terminologiei diagnos
tice în botanica românească, alături de B r â n d z ă, dar depăşindu-l pe
acesta.
Colaborarea la Flora Dobrogei. Dind peste manuscrisul lui P o r
e i u s, printr-o asociere de idei ne-am reamintit de cuvintele lui I o a n
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K a 1 i n d e r u, rostite în şedinţa Academiei Române (1, VI, 1906), în
care anunţînd decesul botanistului năsăudean, afirma cu toată compe
tenţa şi autoritatea prezidială, că : „primul botanist român de frunte
de pe vremuri, F 1 o r i a n P o r c i u s a colaborat la Flora Dobrogei
a neuitatului nostru coleg D. B r a n d z a". Cu certitudine şi-a reamin
tit de sesizarea orală, deschisă şi concretă, făcută de P o r c i u s în mod
oficial în şedinţa Academiei, iar probitatea omului de ştiinţă, care era
preşedintele, nu putea să o treacă sub tăcere, ci a anunţat-o cu atita
siguranţă şi precizie. Exact în aceiaşi zi era anunţată colaborarea şi de
„Re\·ista Bistriţei" (1 906), deci colaborarea devenise notorie şi în Tran
silvania.
Biografii lui P o r c i u s şi a lui B r â n d z ă trec uşor peste această
colaborare, majoritatea chiar fără să o mai menţioneze, iar alţii inre
gistrînd-o, fără a încerca să-i determine natura, amploarea sau impor
tanţa cuvenită. Sînt însă şi două excepţii, pe lingă cele două menţionări
de mai sus.
Prima şi cea mai puternică este a lui A u r e 1 i a n P r o c o p i a n u
P r o c o p o v i c i, bucovineanul integru şi nepotul lui P o r c i u s. Om
în deplină maturitate, cel mai în măsură să cunoască exactitatea pro
cesului, scrie în „Natura" (1 906, p. 1 -4), un articol despre P o r c i u s,
prin care sparge tăcerea, ţesută artificial în jurul colaborării, astfel '.
„Scrierea postumă Flora Dobrogei, aşa cum s-a publicat, este - în
afară de indicarea localităţilor - adică nomenclatură şi sinonimie, chei
diagnoze - opera lui Porcius. Manuscrisul lui P o r c i u s, oferit de
moştenitorii doctorului B r â n d z ă se află astăzi în păstrarea institu
tului nostru botanic de la Cotroceni, iar Flora Dobrogei nu este decit
copia cea mai fidelă chiar şi a greşelilor de pană a acestui manuscris.
Indată după moartea lui B r â n d z ă, P o r c i u s se oferi a întregi acest
op postum neterminat în sensul planului pe care îl avusese decedatul :
din motive inexplicabile, această ofertă generoasă a fost respinsă şi
astfel vreo cîţiva ani în urmă, 1898, apăru „Flora Dobrogei' cu nenu
mărate lipsuri şi scăderi, redactată de un distins geolog'.
P r o c o p i a n u, despre care T r. S ă v u l e s c u spune că, „s-a re
marcat prin spirit pătrunzător şi o intuiţie biologică cu totul particu
lară" (22, p. 43), era pe vremea aceea preparator la institutul de bota
nică din Bucureşti şi foarte bine apreciat de profesorul M. V 1 ă d e s c u.
Cu perspicacitatea lui subtilă, P r o c o p i a n u, cunoscînd adversităţile şi
tribulaţiile lui P o r c i u s, datorite colaborării, era pe deplin convins
că difuzînd adevărul în opinia publică românească (bucureşteană), face
o bravadă, din care pot decurge consecinţe neplăcute pentru el. De fapt
colaborarea era denunţată şi recunoscută. P r o c o p i a n u a precizat
numai volumul muncii lui P o r c i u s, cota parte ce-i revine din operă.
Dar prin popularizarea adevărului a supărat pe cineva influent, căci
după aceasta i s-au închis căile profesionale şi publicistice. De la a
ceastă dată nu mai apare cu nimic în arena domeniului botanicii, do
vedindu-se încă odată că adevărul generează ură la cei necinstiţi.
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A doua mărturie ne-o dă jovialul botanist clujean, I u 1 i u P r a
d a n (1 875-1959). Fost profesor la liceul român din Năsăud, timp de
3 ani (1 900-1903), iar mai tîrziu la Academia de Agricultură din Cluj,
care l-a cunoscut bine, din relaţii personale directe pe venerabilul „Mo
şu Porcius". Pe lingă bonomia şi amabilitatea patriarhului botaniştilor
ardeleni de pe atunci, faţă de vizitatori şi îndeosebi faţă de tinerii cer
cetători care l-au impresionat, aminteşte de legăturile „de intimă prie
tenie ce îl legase de Dr. D e m. G ,r e c e s c u, de Dr. D. B .r a n z a (Prodan,
1923, p. 8 1). Despre co[aborarea cu B r a n d z a spune mai departe : „A
colaborat la Flora Dobrogei, opul premiat al lui B r a n d z a. Toate diag
nozele acestei lucrări le-a făcut dinsul, după cum ne-am convins ver
bal şi după cum reiese şi din ob.servaţia făcută în fruntea unui exem
plar din Flora Dobrogei" (id. p. 85). Aşadar, însuşi P o r c i u s a con
semnat colaborarea sa, ca document pentru posteritate, despre adevăr
şi corectitudine, care trebuie să fie eterne, incoruptibile şi imprescrip
tibile, ele făcind parte din marile valori morale ale omenirii, cu rol
fundamental în cimentarea coeziunii sociale a colectivităţilor umane
şi cărora era socialistă le acordă ponderea etică supremă.
De la P o r c i u s au mai rămas şi alte dovezi, căci intrigile şi coa
liţia răutăţii umane nu le-a ajuns peste tot. Un manuscris botanic l fo
lio, include în heterogenitatea lui, strînse şi paginate de o mină străină,
intre însemnări topografice, geomorfologice şi floristice referitoare la
Munţii Rodnei, un vocabular botanic cu numiri populare, completări
şi revizuiri la enumerarea florei năsăudene, publicată anterior, şi lu
crarea „Conspectul tabelar despre familiile plantelor vasculare din Do
brogea, ordonate după sistema naturală", extinsă pe 288 pagini.
Premiul Lazăr, în valoare de 5000 de lei aur, acordat pentru Flo
ra Dobrogei, în anul 1887, fusese stabilit din 1 884, să se acorde „pentru
un manuscript care să cuprindă flora descriptivă a unui ;udeţ din Ro
mânia, după alegerea concurentului şi care să prezinte de la 300 la 400
pagine de tipar garmond". CoautoratJul lui P o r c i u s la opera florei do
brogene s-a întemeiat pe cunoaşterea temeinică a plantelor tratate, tri
mise de B r a n d z a şi fără aportul lui n-ar fi întrunit condiţiile pre
mierii. Prin urmare excluderea lui de la coautorat, prin trecerea numai
a numelui lui B r a n d z a, în plicul ce a însoţit manuscrisul depus la
Academie, a fost nedreaptă şi incorectă. E posibil ca academicienii să
nu fi cunoscut realitatea coautoratului pînă la şedinţa din octomvrie
1 896, cind a revenit la Academie manuscrisul Flora Dobrogei, dar nici
cit mai era posibil n-au reparat injustiţia.
După premiere manuscrisul fusese restituit premiatului spre revi
zuire, completare şi definitivare ,pentru tipar, dar depunerea s-a tără
gănat ani de zile. La o întrebare, în şedinţa Academiei Române (16
martie 1 893), B l" a n d z a motivează întîrzierea corect, prin faptul că „a
fost cu totul absorbit de ciţiva ani cu lucrările de instalarea institu
tului şi tot din această cauză nu putea avea la dispoziţie colecţiunile
1. Arhivele Statului NătSăud. Fon.el Florian Porcius 1 10.
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botanice necesare pentru revizuirea şi completarea lucrării . . . Acum
colecţiunile fiind instalate crede că chiar în anul acesta va putea începe
tipărirea şi astfel aucrarea va fii completată şi mai bună decît a .fost ctnd
i s-a acordat premiul" (An. Acad. XV, p. 1 1 1-1 12).
Totuşi depunerea lucrării s-a produs abia în 1 896 (15 nov.), după
decesul permiatului, de către soţia sa, Natalia Brandza, care cu sigu
ranţă n-a fost străină de toate acţiunile obscure legate de tipărirea
cărţii. La prezentarea lucrării, în şedinţa prezidată de N. Kreţulescu,
medic şi mare poilitician burghezo-moşieresc, s-au discutat două propu
neri legate de ea, una să fie trimisă fa secţia ştiinţifică şi alta să se
tipărească în starea în care se află. Procesul verbal este foarte laconic
şi nu dă relatări asupra discuţiilor purtate, dar lucrurile se vor fi pe
treC"ut astfel.
Octogenarul P o r c i u s, încă plin de vigoare şi în perfectă luci
ditate, participa activ la şedinţele Academiei. Dovadă este alegerea lui
în comisia premiului Eliade Rădulescu, în locul răposatului D. B r a n
d z a. Pentru premiul numit fusese propus şi anunţat subiectul „Bota
nica poporului român". Din raportul întocmit, semnat de B. P. H a ş
d e u, F I. P o r c i u s şi S. F 1. M a r i a n, se constată că nici unul din
cele trei manuscrise, ce concuraseră nu poate fi apreciat „vrednic de
a fi considerat şi încununat de înaltul corp academic' (28, XVIII, p.
397). Nu sosise timpul ca un botanist să se ocupe de etnobotanica ro
mână ; dicţionarul lui Z. C. P a n ţ u : „Plantele cunoscute de poporul
român" apare abia după un deceniu (1906) în prima ediţie.
Cînd se ia în discuţie manuscrisul Florei Dobrogei, P o r c i u s, ca
unic specialist în materie, între academicieni şi-a spus cuvîntul : „Cu
nosc bine Flora Dobrogei, am colaborat la efectuarea ei ajutîndu-1 pe
răposatul B r a n d z a. Am scris cheile de determinare a plantelor, diag
nozele, nomenclatura şi sinonimiile, el a trecut localităţile unde apare
planta respectivă, dar are încă multe lacune. Nu este pusă la punct
cum trebuie pentru tipar şi nu-i bine să se publice aşa cum se află
acuma, nu-i onorabil nici pentru răposatul B r a n d z a şi nici pentru
Academie. Eu mă oblig să o complectez şi să o aduc în formă bună de
tipărit, aşa cum a fost planul de la început. Pentru munca mea nu
reflectez la vreo remunerare. Propun să se trimită la Secţiunea Ştiin
ţifică".
Un alt academician, prezumtiv prieten al lui B r a n d z a, crezînd
că îl apără pe acesta, a replicat : „O lucrare, odată ce a fost onorată
cu premiul Lazăr, de cătră Academie a trecut prin examinarea comisiei
premiului şi a fost găsită bună. Deci, pentru prestigiul comisiei să nu
o mai trimitem la Secţiunea Ştiinţifică, socot că lucrarea este publi
cabilă şi propun să se dea la tipar aşa cum este".
Din această operă lipseşte integral familia ranunculacee, apoi ca
racterizarea unor familii (amarilidacee şi iridacee) şi genuri, iar în text
apar multe goluri indicate (Loc alb). Insuşi Sabba Ştefănescu, sub în
grijirea căruia s-a tipărit, constată că „la numirea aceluiaşi gen este
cind un nume de autor cind altul" dar că el n-a făcut nici o modifihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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care : „n-am îndreptat veri-o eroare din cite am constatat". Persistă
enigma elementelor oculte în jurul apariţiei acestei cărţi. Ce meschi
nării şi ce intrigi au generat acest proces tenebros. Există oare alt mo
tiv decit premiul pentru refuzul ofertei muncii unui academician, mem
bru titular specialist, spre a fi dată „în grija" unui nespecialist, membru
corespondent ? Oare putea cineva să creadă că, marele botanist şi ex
celentul organizator de instituţii botanice, d. B r â n d z ă, era onorat
mai mult de apariţia lucrării sale plină de erori şi lipsuri, cu o cola
borare clandestinizată decit cu ea completată şi perfecţionată şi recu
noaşterea onestă a colaborării şi desăvîrşirii ei din partea unui alt mare
botanist. Poate că şi aici unica cheie a dezlegării misterului este eternul
„cherchez la femme".
Apariţia postumă a Florei Dobrogei a fost motivată de Academie
prin decesul precoce şi neaşteptat al lui B r a n d z a, iar biografii lui
au acceptat fie versiunea aceasta, fie pe cea cu ocupaţiile organizato
rice, fie pe amîndouă, dar analiza faptelor mai relevă şi un alt aspect.
B r a n d z a, care prin puterea sa de muncă, devenise o mare ,persona
litate copleşitoare, cultivată de el cu convingere şi impetuozitate, duse
pînă la orgdlru, după premierea Florei Dobrogei, intră în conflict cu el în
suşi . Latura etică şi probitatea ştiinţifică a autorului „Prodromul florei
române" şi a creatorului institutului botanic şi a grădinii botanice din
capitala ţării, se izbesc de !Î.rnpasu.l oolaborării recunoscute şi coauto
ratului ţinut secret. Oare era greu lui B r a n d z a să se vadă autor
alături de P o r c i u s ? Greu de crezut !
Dilema în care se zbătea era găsirea căii onorabile de rezolvare
a propriului său conflict. Avea reţineri, îndoieli, oscilaţii între publi
care şi renunţare la ea. Acestea au determinat amînarea revizuirii mai
mult decit lipsa de timp. La Academie are în acest interval o activi
tate fecundă, redactează mai multe rapoarte asupra unor lucrări pro
puse pentru premiere. Publică „Contribuţiuni la flora României' (1890)
şi „Plante nouă din flora Dobrogei' (1890). Cu deosebire ultima lucrare
apare ca un argument decisiv că nu intenţiona să publice, cel puţin
în curînd, Flora Dobrogei. Poate aştepta să rezolve timpul ceea ce nu
putea rezolva omul : P o r c i u s, fiind mai în virstă cu trei decenii
decit el, nu credea că ii va supravieţui şi nici că el se va stinge dra
matic de brusc şi neaşteptat.
Colaborarea lui P o r c i u s era prea masivă şi de fond ca să poată
fi omisă sub tăcere definitivă, prin excluderea din postura de coautor.
Soluţia rezolvării acestei colaborări era mult mai gravă şi mai delicată
decit fusese reabilitarea lui G r e c e s c u, lichidată în zece rînduri elo
gioase în anexa introducerii la „Prodrom", după ce în introducere
nu-i acordase onoarea menţionării în text, ci numai într-o notă infra
paginală, în care pe 2112 pagini ii negase total valoarea herborizărilor
şi a comunicărilor publicate.
Omisiunea persisrentă la B r a n d z a, atît de exigent şi de migălos
în indicarea cercetărilor efectuate de alţi autori, analizîndu-le într-un
spirit critic foarte incisiv, de a scrie o justificare, un fel de explicaţie
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sau prefaţare la Flora Dobrogei şi după angajamentul de a o da la tipar
în cursul anulrui 1 893, constituie un alt argument despre tortura zbu
ciumului sub alternativa recunoaşterii sau amînării tipăririi, fără termen.
Cu toate scăderile existente în Flora Dobrogei, provenite din ur
gentarea muncii lui P o r c i u s, de către B r a n d z a, acesta aprecia
în cel mai înalt grad sistemul şi metoda elaborării ştiinţifice a bota
nistului rodnean. Numai astfel se explică propunerea şi rugămintea ce
i-o adresează „sa te pui imediat la lucru" pentru Flora României, ln
tregi similară cu cea a Dobrogei, prin scrisoarea găsită în Arhivele
Statului din Năsăud, pe care o publicăm în anexă, ca document dP
mare valoare în problema colaborării P o r c i u s-B r a n d z a. Intre ma
nuscrisele lui P o r c i u s nu s-a găsit nici un indiciu că ar fi primit
propunerea. Poate că aştepta poziţia de coautor la Flora Dobrogei, drept
garanţie.
Biograful cel mai admirativ şi mai complet al lui B r a n d z a, bo
tanistul Z. P a n ţ u, care ca fost elev şi colaborator cunoştea, cu sigu
ranţă, raporturile şi ascunzişurile colaborării, evită şi la 33 de ani de
la încetarea din viaţă a magistrului său să amintească ceva despre ele.
Ba mai mult, şi în schiţa bio-bibliografică scrisă prietenului şi fostului
său colaborator, A. P r o c o p i a n u-P r o c o p o v i c i, omite cu precau
ţie deliberată menţionarea articolului acestuia despre Flori.an Porcius.
Afirmaţiile consemnate repetat, din comoditate, în istoria botanicii
româneşti, după care B r a n d z a ar fi scris cea dintîi carte românească
cu chei de determinare a plantelor, în opera Flora Dobrogei se înte
meiază pe o realitate aparentă, superficială, falsă în fond. Ele au la
bază evenimentele tenebroase şi manevrele grevate de oneroase abateri
etice de la tipărirea cărţii, cu care însuşi B r a n d z a n-ar fi fost total
de acord. Afirmaţiile s-au perpetuat postum în umbra autorităţii lui
pînă în zilele noastre. Documentele enumerate sînt prea elocvente, prea
numeroase şi prea puternice pentru ca nedreptatea creată antum lui
P o r c i u s să mai poată sta în picioare şi după şapte decenii de la
încetarea lui din viaţă. Şi fiindcă în Flora Dobrogei, apărută incorect
numai sub numele lui D. B r a n d z a, cind de fapt - „nomenclatură
şi sinonimie, chei şi diagnoze" - sînt integral opera lui Florian Porcius,
acesta are meritul deplin şi imprescriptibil de a fi scris cea dintîi carte
românească pentru determinarea plantelor.
Modestul, inocentul şi delicatul P o r c i u s, pe care fineţea struc
turii psiho-fiziologice îl reţinea de la reclamarea zgomotoasă, insistentă
şi autoritară a unui drept, nu trebuie ca datorită acestor calităţi să
fie lăsat în umbra proiectată asupra-i de contemporanii săi, prin aba
terea în altă direcţie a unor raze de lumină, generate de pasiunea lui,
mai mult timp decit era legat de ştergerea unor slăbiciuni umane mes
chine, ostracizatoare de adevăr. Obiectivitatea nu trebuie să perpetueze,
ca în oglinzile sferice, o imagine hipertrofiată şi alta micşorată, şi una
şi alta trebuie să fie reale.
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ANEXA
Bucureşti 6 Mai 1 887 - Iubite Moşu Porcius

Am întîrziat de a-ţi scrie din cauză că am voit a-ţi trimite şi banii
ce ţi se cuvin după înţelegerea noastră, bani pe care n-am putut să-i
încasez de la Academie, decît numai ieri.
Cu toate cele ce mi-ai scris D-ta în ultima epistolă, eu totuşi, te
rog să-mi dai voie a împărţi drept în jumătate suma de 3500 lei şi să
primeşti adică 1750 lei pentru colaborarea D-tale, împreună cu mulţu
mirile mele cele mai sincere. In acest plic nu vei găsi decit 1 620 lei,
din cauză că am oprit 130 lei, costul obiectelor ce s-au cumpărat Blan
chei 1, înainite de Crăciun şi Paşti şi a unei rochi ce a dat aouma să i se
facă pentru vacanţă.
Tipărirea florei nu va începe decit la toamnă, din cauză că totul
trebuie din nou încă odată revăzut şi de augmentat. ln primăvara asta
am fost de două ori în Dobrogea, şi la începutul lui Iunie mă duc iarăşi
împreună cu elevii mei.
Cred că şti că odată cu premierea operei Academia a hotărit şi
tipărirea ei tot pe socoteala Academiei.
Dă-mi voie acum, să-ţi cad belea cu altă rugăminte. lată de ce
este vorba :
Fiindcă Flora Dobrogei se află deja lucrată familiile, genurile şi
chiar multe din speciile ce cresc în România propriu-zisă (România
cis-Danubiană), apoi m-am hotărit a publica şi Flora descriptivă a Ro
mâniei întregi (în care vor intra prin urmare şi speciile din Dobrogea) ;
dar pentru a putea face aceasta, eu contez iarăşi pe colaborarea D-tale,
pentru a face diagnozele speciilor cuprinse în Prodrom, a acelora, adecă,
cari n-au fost descrise în Flora Dobrogei, precum şi a acelora cari nu
sunt cuprinse în Prodrom, dar a căror listă ţi-oi trimite-o eu mai în
urmă. Dacă pot conta pe bunăvoinţa D-tale, apoi te rog să te pui ime
diat la lucru, sau la din contră să-mi faci cunoscut răspunsul D-tale
negativ sau pozitiv, spre a şti ce să fac.
Răspunde-mi totodată şi de primirea banilor. Te rog să arăţi com
plimentele noastre fiicelor D-tale, iară D-ta să primeşti îmbrăţişările
afectuoase ale devotatului D-tale amic şi coleg

Dr. Brandza
9/21 Nov. 1887 ; Bucureşti 1 4 str. Fintinei 14
Iubite Moşu Porcius
Potrivit prom1s1unii date prin ultima mea scrisoare, iţi trimit ală
turat pe lingă aceste linii
Conspectul general al speciilor Florei Ro
mâniei. Speciile care se află însemnate cu semnul + , sunt descrise
-

1. Este vorba de nepoata lui P o

r

c i u s, B l a n c a M ă r c u ş.
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deja pentru Flora Dobrogei, şi prin urmare nu ai a ţinea socoteală de
ele, decît numai în facerea cheilor dichotomice. In cursul manuscri
sului, speciile ce sunt descrise în flora Dobrogei, vor fi indicate, la
locul cuvenit, cu numele lor, care numai spre a evita întrebuinţarea
unei cantităţi prea mari de hîrtie, se va însemna pe contrapagina ul
timei specii ce va fi fost descrisă.
La fiecare specie vei însemna şi numele vulgar al plantei. ori de
cite ori ţi-va fi cunoscut, chiar din gura poporului.
Peste cîteva zile îţi voi trimete pachetul de plante după cum ţi-am
vorbit în ultima mea scrisoare.
De la Janka am primit, în fine, o ladă de plante, şi o promisiune
că a doua ladă îmi va fi expediată peste cîteva zile ; dar quitanţa des
pre primirea banilor nu vrea să-mi trimită odată cu capu, aşa că nu
ştiu ce este de făcut.
Pe Blanca se vede că aţi renunţat de a o mai trimete la Azil.
Votul D-tale fiind foarte necesar în sesiunea generală viitoare, ar
fi bine să faci toate chipurile spre a putea veni în Martie la Academie.
La fiecare 2-3 luni, te rog să-mi trimiţi ceea ce ai lucrat din
"
descripţiuni.
Te rog să arăţi din partea noastră a tuturor complimente fiicelor
D-tale, iară D-ta să primeşti de la noi toţi afectuoase îmbrăţişări.
Al D-tale amic şi coleg

Dr. Brandza
P.S. La fiecare specie, va trebui, pe cit se poate să se menţioneze
synonimia completă. Este bine înţeles că nu ai a te ocupa nici de ca
racterele familiilor nici de ale genurilor.
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BOTANISTUL CONSTANTIN PETRESCU, VIAŢA ŞI OPERA
C

BURDUJA şi GH. M I HAI

Se împlinesc la 24. XI. 1978 42 de ani de cînd C. P e t r e s c u,
omul, ne-a părăsit pentru totdeauna. Cei care l-au cunoscut îi .păstrea
ză doar amintirea, iar timpul, piatra de încercare a trăiniciei realizări
lor sale, îi conservă opera cu care a contribuit la progresul Botanicii
îrf'ţara noastră, mai cu seamă, şi a ştiinţei, în general.
Date biografice. S-a născut .în oraşul Bîrlad, la 7.111.1879, din pă
rinţi modeşti : tatăl, C o s t a c h e P e t r e s c u, mic funcţionar, iar ma
ma, C a t i n c a P e t r e s c u, casnică. Urmează Şcoala primară în Bîr
lad şi Şuletea, şi Gimnaziul în Bîrlad ; în continuare, frecventează Liceul
real nN. Bălcescu" - Brăila, pe care îl absolvă în 1889 (Certificat el.
VII no. 44/99). In 1901, devine student al Universităţii laşi, Facultatea
de ştiinţe, Secţia fizico-chimice, la care trece (1902 şi 1904) 4 examene.
Din anul 1 902, se înscrie şi la Facultatea de medicină, unde frecven
tează (Acad. prof. V. R ă ş c a n u - in litt.) 3 ani, absolvindu-i. Se
iniţiază astfel substanţial în domeniul fizicei, chimiei minerale (cu P.
P o n i), chimiei biologice, cimp nou de investigaţii (cu B. R i e g 1 e r),
anatomiei şi fizidlogiei umane.
Dornic de a cunoaşte mai amănunţit şi variat fenomenele vieţii,
în 1 7. X. 1 905, este admis student la Secţia ştiinţele naturale, iar în
3 1 . X. 1 9 1 1 este declarat licenţiat în Şt. Naturale (specialitatea bota
nică) cu menţiunea "foarte bine".
Posesor al unui bogat bagaj de cunoştinţe, C. P e t r e s c u se fixea
ză în domeniul de activitate didactică şi cercetare ştiinţifică, al Bo
tanicei, fiind numit, la 1 .XI.1911, preparator la Laboratorul de botanică
al Universităţii ieşene. Este avansat, la l .X.19 14, asistent, iar la 1 .X.
1 920, şef de lucrări ; în această funcţie a lucrat pînă la 25.X.1936, cind
se stinge din viaţă în satul Şuletea. Paralel a funcţionat ca asistent la
Laboratorul de Fiziologie normală şi patologică al Facultăţii de medi
cină şi, în calitate de conferenţiar delegat, temporar, a predat cursul
şi a dirijat lucrări practice de Botanică la Secţia agronomică, devenită,
apoi, facultate.
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Atitudinea etică. In societate, C. P e t r e s c u apare ca un izolat
şi se comportă ca un protestatar contra nedreptăţilor şi, implicit, ca un
.
curaJOs apărător al celor năpăstuiţi ; şi aceasta, dintr-o pornire naturală
dar şi ca urmare a inechităţilor sociale ale căror consecinţe le-a încercat
din plin el însuşi. Incă de student intră în mişcarea democratică. Con
secvent, în 1907, ia parte, în mij
locul ţă·raniilar, la răscoala acesto·ra.
Drept urmare, are sta t el contractează tuberculoză pulmonară, care-l
va răpune înainte de ' ·reme. Sufe
rinţele îndurate nu-l abat însă de l a
linia activităţii democratice. Episo
dul 1 907, din viaţa lui este materia
lizat plastic în tabloul , 1 907" de
pictorul B ă n c i 1 ă prieten, căruia
i-a pozat pentru ţăranul din pri
mul. plan. Manife ta în genere, pru
denţă şi neîncredere, exteriorizate u
neori mai apăsat. la care îl aduse
seră, se pare, experienţa neplăc�ă
şi decepţiile.
În activitatea ştiinţifică, nu ur
măreşte obţinerea grăbită a succe
sului, a promovării. Nu concepe să
:renunţe la privilegiul şi satisfacţia
de a rămîne, totdeauna, fidel adevăConst. Petrescu
rului pe care îl afirmă fără să se
preocupe de menajarea susceptibilităţilor, atrăgîndu-şi astfel adversităţi
şi subminîndu-şi situaţia personală avantajoasă. Nu se grăbeşte î n ex
teriorizarea descoperirilor ; urmăreşte în mod sever timp îndelungat
faptele, fenomenele biologice constatate, ceea ce consemnează adesea în
lucrările sale. Dovedeşte în acest chip o probitate ştiinţifică, care con
tribuie la trăinicia operei, şi care rămîne model.
Concepţia didactică. C. P e t r e s c u, la lucrările practice de labo
rator, urma calea introducerii treptate a studentului în complexul de
cunoştinţe. Adept al procedeului metodic, simplu şi clar, el nu incerc;t
să transmită deodată mai multe cunoştinţe decit pot fi înţelese şi asi
milate spre a evita riscul de a nu se reţine pînă la urmă decît prea
puţin. „Vrînd să faci prea multă lumină, poţi provoca întuneric", se
exprima el.
Orientarea studenţilor în descifrarea situaţiilor complexe, cople
şitoare din natură, cu ocazia excursiilor botanice didactice, era o muncă
în care a pus, toată viaţa, o adevărată pasiune. Numeroasele excursii
din j urul oraşului Iaşi erau făcute pe jos, în mijlocul studenţilor, care
aveau de cunoscut plante îndată după ieşirea din Universitate. Spre
sfîrşitul vieţii, slăbit de suferinţa care-l rodea, se deplasa cu maşina
,

•
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la locul de întilnire, de unde începea aplicaţia didactică. In aceste apli
caţii orienta studenţii nu numai numindu-le plantele întilnite ; urmărea
să le trezească un interes susţinut, să le determine o participare activă
şi cit mai eficace, sondîndu-le, de la o vreme, cunoştinţele reţinute.
A participat mereu la înzestrarea laboratorului cu material didac
tic, parte din acesta - exemplare floristice rare - fiind fixat în rame
şi afişat pe pereţi spre a fi mereu sub privirea studenţilor_.)
In ziua cînd a mai putut veni la Laborator pentru ultima dată,
atît de slăbit, incit abia se mai putea înţelege ceea ce încerca să vor
bească, a expus, înrămat, un exemplar viguros de Lepidium cartilagi
neum, specie rară în flora Moldovei (II, 4), exemplar recoltat de el din
valea Elan. Acest eşantion, împreună cu unul de Convolvulus persicus,
lung de 3-4 m, înrămat tot de el, a rămas şi s-a .pierdut, ca şi altele,
în 1 944, la evacuarea Universităţii.
Activitatea ştiinţifică. Incepînd cercetarea botanică, după apariţia
operelor de primă sinteză ale lui D. Brandza şi D. Grecescu, el face
tranziţia spre pleiada de botanişti al căror număr creşte mereu, începînd
aproximativ cu deceniul al doilea al secolului nostru. In etapa iniţială
are de învins dificultăţi mari din cauza lipsei unei literaturi româneşti
bogate cuprinzînd diagnozele speciilor, aşa cum va deveni situaţia mai
tîrziu. Are la dispoziţie o serie de lucrări străine şi anume : A s c h e r s o n
u. G r a e b n e r, B o n n i e r et D o u i n, D e C a n d o 1 1 e, G a r k e,
H a 1 1 i e r, L e d e b o u r, R e i c h e n b a c h, V e 1 e n o w s k y, şi unele
lucrări de micologie, ca R a b e n h o r s t, S y d o v, T r a n t s c h e 1 etc.
Toate trebuiau mînuite cu multă prudenţă şi discernămînt, ele potri
vindu-se, în cazul multor specii, doar pentru teritoriile la care se refe
reau. Utilizarea lucrărilor din diferite reviste străine comporta aceeaşi
precauţie. Scrise în limba română şi privind direct flora ţării noastre
ii stăteau la îndemînă : Prodromul şi Flora Dobrogei de D. B r a n d z a,
Conspectul de D. G r e c e s c u, cîteva lucrări regionale ale acestor îna
intaşi şi ale lui I. P r o d a n.
A studiat îndeosebi flora fanerogamă şi criptogamă (micromicete)
din Moldova şi Dobrogea, şi, într-o măsură mai redusă, cea din Mun
tenia şi Oltenia, precum şi, puţin, flora din depresiunea Ciuc. In lu
crările sale a dat la iveală specii provenind din 257 localităţi-(staţiuni).
Cercetarea terenului, colectarea materialului în mod neobosit şi
scrupulos, prepararea acestuia în mod ireproşabil, toate aceste munci
reflectau, după concepţia lui C. P e t r e s c u, calităţi imperios nece
sare unui botanist. In virtutea acestei concepţii punea la încercare,
fără a preveni, cadrele nou numite. Regretatul prof. C. O e s c u, după
propria sa relatare, în calitate de .preparator abia numit, a fost antrenat
la un mers forţat, pe o distanţă mare în timp limitat în căutarea speciei
Leontice odesana (m-ţii Măcin). Satisfăcut de calităţHe dovedite, C. P e• De asemenea, a contribuit InUllt la oog·anizarea, dndpientă,
tanice (desfiinţată acum) de lingă Uniive�iwte.

a
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t r e s c u i-a declarat, bucuros, că a vrut să-l vadă cum se comportă
şi dacă promite a fi un om de teren.
Cu preţul unei munci stăruitoare, pasionate, învingînd orice greu
tate, a recoltat plante dintr-un număr impresionant de localităţi rea
lizînd un mare ierbar din care a publicat numai parţial şi care a ră
mas în dotaţia Institutului botanic, devenit apoi Cat.edră. Recent fiind
determinat şi, parţial, valorificat (II. 5- 7), ierbarul constă din 4850
coli şi cuprinde (II. 6), 1 388 taxoni. Acest ierbar nu reprezintă însă
toată colecţia înfăptuită de neobositul botanist : o bună parte din ea,
aflată la casa părintească din Bîrlad, s-a nimicit în inundaţia din 1 932.
Se poate spune că C. P e t r e s c u, în deplasările sale, „punea plan
tele în urmărire". La geamul vagonului, scruta cu binoclul regiunile pe
care le parcurgea şi cobora la prima oprire, de cum observa planta sau
situaţia care îi stîrnea interesul, şi revenea la locul respectiv. Sînt edi
ficatoare, în acest sens, mărturiile cunoscuţilor ca şi lucrările sale în
care consemnează amplu corologia anumitor speicii (Amarantus albus.
Galinsoga parviflora, Matricaria discoidea ş.a.). ln cercetarea te
renului, voinţa fermă, o pîrghie utilă în eforturile fizice, se împletea
cu un spirit de observaţie deosebit de pătrunzător, înăscut şi cultivat,
apoi, prin vasta lui experienţă. Aceste calităţi împreună cu circumspec
ţia, verificarea repetată, documentarea bibliografică (pe cit posibil), dis
cernămîntul, puse în joc în examinarea materialului în laborator, l-au
adus în situaţia de a fi un excelent cunoscător taxonomist şi de a dis
tinge numeroase realităţi de ordin biologic şi ecologic. Reţinînd de bună
seamă comportarea etologică - variabilitatea - speciilor, experimen
tatul botanist colectează diferite specii în numeroase exemplare din
una şi aceeaş i localitate-staţiune. Acest material bogat îl ajută să
cunoască diversele variaţii morfologice şi aspecte ale manifestării bio
logice ale speciilor. Acest procedeu l-a ferit, probabil, măcar în parte,
de riscul determinărilor eronate şi de ispita creării de infrataxoni noi
de trăinicie discutabilă.
Prin determinarea materialului din colecţie, s-a putut stabili va
loarea ei ştiinţifică remarcabilă, privită în totalitate, precum şi faptul
că conţine o sumă de unităţi taxonomice unicate sau foarte rare. ln ea
se află eşantionul, unic în colecţiile din ţară, de Teesdalia nudicaulis,
colectată (5.VIII. 1 911) •) de pe muntele Vîrful cu Dor şi atestînd exis
tenţa speciei în flora ţării şi veracitatea citatului anterior (B a u m g a r
t e n : m-ţii Făgăraş şi Miercurea Ciuc) ; existenţa speciei la noi de
venise dubioasă : ea nu mai fusese aflată nici de monograful (II. 1) florei
munţilor Bucegi. Din conţinutul acestei colecţii mai amintim : Chlocy
perus glomeratus (L.) Palla f. petrescui Nyar. (dedicat colectorului ! ) :
Turnu Măgurele : Gura Oltului (între Olturi) (20.VII. 1 9 1 2), Filiaşi : între
Coţofenii [din faţă] şi Răcarii [de jos] (21 .VII.1917) (II. 5, 7) ; Centaurea
jacea L. var. subpinnata Nyar. (II . 6) ; C. cyanus L. f. arenaria Dobr.
et Eft., Veronica spuria L. f. tomentosa Dobr. et Eft. (II. 6) ; taxoni noi
•
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pentru România : Verbascum glanduligerum, Chenopodium polyspermum
f. irramosum ; noi penttiu Moldova : Batrachium foeniculum, Dorycnium
germanicum, Melilotus dentatus, Symphytum tauricum ; noi pentru Do
brogea : Pulmonaria x digenea, Veronica crassifolia ; microunităţi noi
sau rare : pentru Moldova, 29, iar pentru Dobrogea, 9 (II. 6) ; mai men
ţionăm 4 specii hibride (II. 5, 6) ale genului Centaurea.
Colaborează la Flora Romaniae Exsiccata (II. 3) cu Schievereckia
podolica, Evonimus nana (leg. Al. Borza et C. Petrescu 30.V. 1925 et C.
Papp 25.VIl. 1929, cf. Bul. Grăd. bot. Cluj, 1 935, XV, p. 235), Acorus
calamus, Solanum triflorum (leg. C. P e t r e s c u 6. IX şi X. 1 922, det.
A l. B o r z a 1 942, la Geneva (II. 2), Holosteum umbellatum şi Orchis
coriophora.
La •) o şedinţă a Societăţii de ştiinţe a Facultăţii, preparatorul C.
P e t r e s c u prezintă ( 1 9 1 1) o comunicare asupra unei grupări cu Apo
seris foetida analizată în vecinătatea satului Vînători-Neamţ. Un profesor
obiectează, în mod cu totul nepotrivit, că, în urma explorărilor lui
B r a n d z a şi G r e c e s c u, botaniştii n-ar mai avea ce aduce nou. In
răspunsul său, impetuos şi tăios, el apreciază rezultatele foarte meri
torii ale acestor înaintaşi, dar care "n-au pus capac cercetărilor", incit
acestea să nu mai trebuiască continuate. Pe lingă cunoaşterea sta
diului în care se aflau de fapt cercetările botanice la noi şi fermitatel:l
lui pentru această activitcrte, din acest ,.,incident" se maii desprinde fap
tul important că C. P e t r e s c u, pe baza scrutării minuţioase a rela
ţiilor dintre plante, ajunsese deja la părerea că acestea formează gru
pări, asociaţii. Se poate spune că anticipa studiul, de mai tîrziu, al
vegetaţiei din ţara noastră, în spiritul metodelor moderne. In cercetările
lui ulterioare s-a ocupat de �atura taxonomică, de diferite aspecte de
biologie, cit şi de procesul grupării plantelor, fără însă a-l adînci şi a-l
ridica la treaptă de obiect propriu de cercetare prin metode adecvate.
La o şedinţă de mult mai tîrziu a aceleiaşi Societăţi, în comunica
rea sa semnalează foarte multe localităţi pentru o specie antropofilă,
recent identificată la noi şi aflindu-se în stare de activă dispersiune.
La remarca unui coleg, fizician, că botaniştilor le rămîne, ca preocu
pare principală, urmărirea plantelor venetice, C. P e t r e s c u relevă
neîntemeierea acestei păreri arătînd că botaniştii, în sens larg, au de
îndeplinit o muncă complicată, de mari proporţii şi de durată nelimi
tată şi că ar trebui cite un botanist care să cerceteze fiecare specie
(plantă). Exprima astfel o clarviziune confirmată ulterior de rezultatele
cercetărilor floristico-taxonomice, de studiile asupra vegetaţiei, de ini
ţierea şi dezvo1taTea celor ecologice, firtofiziologice, ecologo-fiziologice,
ecologo-morfologice şi anatomice.
Munca asiduă de teren şi în laborator s-a soldat cu 23 lucrări pu
blicate, 1 rămasă în manuscris (accidental incompletă) şi 1 comunicată
şi consemnată, ca rezumat (defectuos), în procesul verbal al şedinţei.
•) Infornnaţie deţinută de ta regretatul prof. C. Oescu

(31X.1965).
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Acestea sînt consacrate, cum s-a menţionat, studiului Antofitelor, al
Micromicetelor şi al asociaţiilor biologice dintre plantele-gazdă şi ciu
percile endofite.
Taxonii de Antofite - 286 genuri, 472 specii, 2 subspecii - sint
citaţi de multe ori cu speciile asociate lor, cu diferite observaţii sta
ţionale, cu indicarea, la multe, a răspîndirii generale. Răspindirea în
ţară a multora este consemnată amănunţit de pe mari întinderi. După
descoperirile sale, prioritare, în opera de sinteză
Flora R.P.R. şi
R. S. Romdnia
este consemnată răspîndirea speciilor (la unele cu
omiterea uneia - citeva localităţi, altele cu localităţi în plus) : Aspe
rula arvensis L., Bucovăţ, Astragalus dasyanthus Pall., Bîrlad, cu omi
terea altor localităţi şi în plus Hîrlău, A. spruneri Boiss., Mangalia,
Centaurea marschaliana Spreng., Bîrlad, omisă specificarea Dealul Ma
re, Cirsium grecescui Rouy, M-rea Neamţ, omis Agapia, Convolvulus
persicus L., Agigea, Sf. Gheorghe (Deltă) , Diplotaxis tenuifolia (Jusl.)
DC. f. integrifolia (Koch) Nyar., Miroslava-Iaşi, omise alte localităţi, în
plus Bucureşti, Glaucium flavum Cr. var. leiocarpum (Boiss.) A. Nyar.,
Constanţa, Jurinea stochaedifolia (M.B.) DC., Caugagia-Babadag, Lepi
dium graminifolium L., Mangalia, Craiova, Calafat, în plus Deva, Leu
zea salina Spreng., f. albiflora Petrescu, Şoldana, Medicago hispida
Gaertn. , Craiova, în plus Orşova, Neslia paniculata (L.) Desv., Horleşti
Iaşi, în plus Cotnari, Ranunculus lingu.a L., Ocea, Timişeşti-Neamţ, în
plus alte localităţi, Raphanus landra Moret, Constanţa, Scandix austra
lis L., Mangalia, în plus Filimon Sîrbu - Tulcea, Vicia narbonensis L.,
Mangalia, în plus Tuzla.
In lucrarea comunicată (I. c), C. P e t r e s c u expune constatările
asupra variabilităţii speciei Agropyrum cristatum (legitim : pectiniforme
R. et S.) pe care o cercetase în intervalul 1920-1935, şi la care pu
tuse stabili un însemnat număr de forme biologice ; este regretabil
faptul că nu dispunem decît de aceste informaţii.
Numărul Mycophytelor publicate se ridică la 37 genuri, 200 specii,
3 varietăţi, 3 forme. Sînt prezentate, multe, cu observaţii amănunţite
asupra biologiei, cu indicaţii asupra răspîndirii în ţară şi în general,
cu menţionarea organelor pe care sînt observate în plus faţă de cele
consemnate deja, cu semnalarea g�delor noi, cu aspect.e etologice ale
plantelOT gazdă, şi ale paraziţilor ; identifică specii de ciuperci rar ob
serva.te în ţară, precum şi unele noi (s. ex. Uromyces scutellatus, Tri
phragmium isopyri), contestă prezenţa sporilor pluricelulari la Sphae
rotheca mors-uvae, parazită pe Ribes grossularia ; prezenţa unor tele
utospori binucleaţi ori bicelulari la Uromyces pisi, este considerată ca
un indiciu despre tendinţa evolutivă a genului spre genul Puccinia
(teleutospori bicelulari), de asemenea, sporii tricelulari de la Puccinia
betonicae ar reflecta o tendinţă similară a genului Puccinia spre Tri
phragmium şi Phragmidium.
C. Petrescu urmăreşte (încă de prin 1 908) cu multă insistenţă şi
cu un pătrunzător spirit analitic, aspecte biologice subtile, în nume
roase şi variate cazuri, ale conveţuirii plantei ospitaliere cu ciuperca
-

-

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

495

BOTANISTUL CONSTANTIN PETRESCU

parazită, cu alte cuvinte „asociaţia biologică" (după terminologia sa)
care se stabileşte între aceste organisme, pe diferite organe ale celei
dintîi. Rezultatele constituie conţinutul a mai multor lucrări. Fiecare
asociat, în parte, şi asociaţia se află în stare de echilibru biologic. Echi
librul se realizează în virtutea principiului de compensare biologică,
adică prin intensificarea rolului generator al unui organ anumit su
plinind parţial ori complet pe un altul devenit prea puţin sau deloc
eficace. Principiul este condiţionat de legea de elasticitate morfologica
(biologică), în care se exprimă însuşirea plantei-gazdă de a suporta
fără pericol acţiunea modificatoare a „partenerului' şi de a reveni la
starea anterioară stabilirii asociaţiei, la dezvoltarea sa normală, cînd
acţiunea încetează, moment în care dispare şi compensarea. Rod al
îndelungatelor cercetări, el identifică un mare număr de asociaţii bio
logice, între care distinge : asociaţii simple (numai cu o ciupercă) şi
complexe sau multiple (cu două ciuperci) ; între acestea, deosebeşte
apoi : asociaţii în care echilibrul biologic se distruge pentru ambii par
teneri, care dispar ;

asociaţii

durabile

în

care

normal, ciclurile respective de reproducere,

ambii

asociaţi

parcurg,

echilibrul biologic nu ma

nifestă variaţii ale legii de elasticitate şi care, deci, pot fi privite drept
cazuri de simbioză ;

asociaţii

legii

exteriorizate

de

elasticitate,

al căror echilibru determină variaţii
prin

dispariţia

funcţiei

de

ale

reprodu

cere (a plantei-gazdă) şi, în compensare, prin intervenţia unei supliniri
funcţionale

(înmulţire

vegetativă,

etc.),

asigurîndu-se

astfel

principiul

de compensare. Lucrarea-manuscris (I. b) constituie o amplă sinteză a
punctelor de vedere asupra asociaţiei biologice.

Constatări finale.

Se

pare

că

lucrările

botanistului

toate, în cercul specialiştilor, un ecou pe măsura lor.

1 0)

(II.

T r.

nu

au

Săvu

avut,

1escu

consemnează, „într-o serie de note aduce o interesantă şi pre

ţioasă contribuţie la cunoaşterea Uredinalelor" citindu-i o lucrare, mai
tirziu (II.
dova

20

1 1),

arată „botanistul ieşean

C. P e t r e s c u indică din Mol

specii de ustilaginale" luîndu-i în bibliografie

2

lucrări. Această

situaţie se explică, măcar în parte, prin poziţia sa precaută oarecum, de
izolare, precum şi lipsei insistenţei de a-şi releva meritele. Probabil a
mai

fost implicată şi pornirea de minimaliZ'a1-e cauzată

de

ţinuta

lui

independentă, intransigentă.
Calităţile sale de botanist şi temeinicia operei au fost remarcate de
eruditul botanist, regretatul I u
rile

exactitatea acestora,
care

1iu

P r o d a n.

date la lumină în special asupra Dobrogei
a

Surprins · de descoperi
şi,

convingîndu-se de

prin cercetări personale, şi-a format părerea,

pe

C. P e t r e s c u era un botanist cu un
merite egaiabi'le cu ale marilor înaintaşi, B r a n d z a

exprimat-o nu o dată, că

ochi foarte ager, cu

şi G r e c e s c u. Această opinie, cum nu se poate mai autorizată, poate
fi privită ca o reabilitare şi o reparaţie a nedreptăţilor faţă de omul
care a găsit refugiu şi satisfacţie în munca dusă cu toată priceperea
şi

pasiunea şi

răsplăti·tă eu rezultate

care

voi

dăinui

peste
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I. - Lucrări personale : a) publicate : 1) Plantes nouvelles po11r la flore de
Dobrogea. Ann. se. Univ. Jassy, IX, 1915. 2) Idem. Bui. sec. şt. Acad. Rom. I V/3,
1915/16. 3) Idem. Ibidem. IV /5. 4) Idem. IV/7. 5) Contribution pour la flore de
Dobrogea. Ibid. IV/8. 6) Contribution pour la flore de Molda vie. Ibid. IV /rl.
7) Plantes nouvelles pour la flore de Dobrogea. Ann . se. Univ. Jassy, X, 1916.
8) Contribution pour la flore de la Roumanie. Bull. sec. ş t. Ac�. Rom. V/2,
1916/17. 9) Contribution a la flore de la Roumanie. VI/I, 1919/20. 10) Idem. Ibid.
VI ,'2-4 . 1 1 ) Contribution a la flore mycologique de la Moldavie. Ibid. VI/5, 6, I2)

Remarques sur quelques plantes interessant la flore de Moldavie. Ann. se. U ni v .
Jassy, XI, I921. 13) Sur quelques plantes aquatiques de la flore de Moldavie.
Buii. sec. şt. Acad. Rom. VIII/I, 2, I922/23. 14) Contribution a l'etude biologique
de la flore de Mo ldavie. Champignons parasites des Cruciferes. Compt. H.end.
seanc. Soc. Biol., LXXXVII I922. 15) Idem. Associations biologiques avec parasitisme
simple ou complexe. Ibid. I6) Contribution a l'etude biol. de la flore de Moldavie.
Assoc. biol. avec parasitisme simple . .Jbid. LXXXVLll, 1923. 17) Contribution a za
flore mycologique de Roumanie. Ann. se. Univ. Jassy, XII, 1923. 18) Contribution. a
la flore mycologique de Roumanie. Compt. Rend. seanc. Soc. Bio!. LXXXIX, 1!123.
19) Idem. Ibidem LXXXIX, I923. 20) Idem. Ibidem. XC, I924. 21) Contributfon
ă l'etude de l'assoc. bi ol. de quelques especes de Papilionacees avec des especes
de champignons du genre Uromyces. Ibidem XCIV, 1926. 22) L'equilibre dans
les compensation..s biologiques et les variations de la lois de l'elasticite morpho
logique. BulJ. sec. se. Aoad. R om . X/4,5, I926. 23) Contribution a l'etude de
1927.
quelques associations biologiques des environs de Jassy. Ibidem X/10
b) 1n manuscris : Contribuţii la biologia plantelor din regiunea Moldovei
(16.II. 1928).
c) comunicată (2 . II.1 936) : Contribuţii la flora Moldovei. Agropyrum crista
tum. Rezumat. Rev. şt. V. Adamachi" XXII. I936.
II.
Lucrări privind pe C. P e t r e s c u ori contingente : 1) B e l d i e A 1.,
Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi. Bucureşti, 1967. 2) B o r z a A l., Solanum tri
florum Nutt. în România. Bui. grăd. bot. Olruj, XXII, I 942. 3) B o r z .a A 1.,
Schedae ad „Floram Romaniae Exsiccata" Ibid. 193I, I936, I942, I943, 1945. 4)
B u r d u j .a C., Lepid ium crassifolfum în Moldova. Rev . şt. „V. Adamachi", XXV,
1939. 5) D o b r e s c u C., E l. E f t i m i e .şi P. P a s c a l, Contribuţii botanice. An.
şt. Univ. Ia.şi, XI/I, 1965. 6) D o b r e s c u C. şi E l. E f t i m i e, Herbantl "C.
Petrescu" existent în colecţia Catedrei de botanică. Ibidem. XIII, 1967. 7) Flora
R. S. România, XI, Bucureşti, 1966. 8) P a p p C., C. Petrescu, Rev. şt. V. Ada
grăd.
machi", XXII,
1936. 9)
R ă v ă r u ţ M.,
Constantin C. Petrescu,
Bul.
bot. Cluj, XVII, 1937. 10) S ă v u l e s c u T r. Manografia Uredinalelor din R. P.
Română, Bucureşti, 1953. 1 1 ) S ă v u l e s c u T r„ Ustilaginalele din R.P. Română,
Bucureşti, I957.
,

-

„

„

Universi tatea „Al. I . Cuza" Iaşi
Facultatea de biologie-geografie
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Ivit din neam străvechi de ţărani, M i h a i R ă v ă r u ţ vede lu
mina vieţii în răscolitorul an 1 907, la 1 1 octombrie, ca al doilea fecior
al Elenei şi al lui Vasile Răvăruţ din Grumăzeşti, judeţul Neamţ.
Stirpea acestei familii, cum povesteşte cu mîndrie profesorul M.
R ă v ă r u ţ, începe prin 1850 cînd meşterul olar G h e o r g h e, iscusit
în a plăsmui găvane sau răvare de lut pentru florile ce surîd la feres
trele fiecărei case, coboară din ţinutul Braşovului şi se sălăşluieşte în
Grumăzeştii Neamţului. După obiceiul pămîntului meşterul venit de pe
alte meleaguri capătă numele de G h e o r g h e R ă v a r u, iar feciorul
acestuia - spre deosebire - devine I o n nR ă v ă r u ţ u", bunicul vii 
torului profesor universitar. Pînă la vîrsta de şapte ani, M i h a i R ă
v ă r u ţ, nu cunoaşte decît plaiurile Grumăzeştilor după care, îmbră
cat în iţari şi cu sumănel nou, începe şcoala primară la Tg. Neam ţ ;
aceeaşi şcoală unde învăţaseră, cu ani în urmă, I o n C r e a n g ă, V a
s i 1 e C o n t a şi alţi vestiţi fii ai meleagurilor nemţene. Primul său
învăţător, G h. B o g r e a, îl caracteriza pe atunci, părintelui său, drept
un copil foarte dezgheţat şi inventiv, dar tot atît de neastimpărat.
Mai tirziu, fostul elev îşi aminteşte cu pioşenie şi recunoştinţă
despre acest învăţător blind, inimos şi devotat copiilor, care în 1 9 1 6
pleacă pe frontul primului război mondial. După plecarea dascălului,
nu rareori se întîmpla prin anii 1 9 1 6-1 9 1 7 ca învăţătorii - ofiţeri în
trecere prin sat, să vină şi să ţină lecţii copiilor pentru ca aceştia să
nu rămînă în urmă cu învăţătura.
Terminînd primele clase primare, este înscris în 1 9 1 8 la gimnaziul
din Tg. Neamţ, căci tatăl dorea să-şi vadă feciorul om învăţat. Ulti
mele clase le învaţă la liceul "Petru Rareş" din Piatra Neamţ, unde
trece bacalaureatul în 1 927. Tinărul M i h a i R ă v ă r u ţ intenţiona la
început să urmeze limbile clasice (greaca - latina) la Universitatea din
Bucureşti însă dorul de călătorie spre meleagurile strămoşilor săi îl
duce, împreună cu un bun prieten, în Transilvania unde rămîne în satul
Fîntina (jud. Braşov) ca învăţător.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

498

D. MITITELU

In 1 928 îşi satisface stagiul militar la Slatina, iar în 1929 se în
scrie la facultatea de ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Datorită modeste
lor mij loace materiale este nevoit ca de la început să susţină un sever
concurs de bursier pentru ocuparea unui loc în căminul studenţesc.
Audiind, pentru început, mai multe cursuri, este fascinat de lecţiile
profesorului de zoologie I o n B o r c e a şi se decide să rămînă student
la secţia de ştiinţe naturale pe care o absolveşte în 1933. La această
facultate (unde intraseră 95 studenţi dintre care doar 35 reuşesc să-şi
ia licenţa) studentul M i h a i R ă v ă r u ţ este captiV'at de cursurile şi
lucrările practice conduse de anwniţi profesori evoluţionişti ca I o n
B o r c e a, P a u 1 B u j o r, C o n s t a n t i n M o t i:> ş, C o n s t a n t i n P e
t r e s c u ş.a. Se afirmă ca un student eminent, incit în 1 932 este ales
de către colegii săi ca preşedinte al Societăţii studenţeşti „Prietenii na
turii" în care desfăşoară o foarte vie şi rodnică activitate ; de aseme
nea, este curînd numit şi conducător al comitetului căminului studen
ţesc. In ultimul an de studii, îşi pregăteşte teza de licenţă la profesorul
A 1. P o p o v i c i, rămînînd definitiv ataşat studiului botanicii. Distin
gîndu-se printre colegii săi, este oprit în 1933 de către profesorul A I.
P o p o v i c i ca asistent suplinitor la catedra de botanică a Universi
tăţii din Iaşi. Un an mai tîrziu este trimis de către profesorul său la
Cluj, spre a se specializa, pe lingă şcoala profesorului A 1. B o r z a în
fitosociologie. Cu această ocazie face excursii în împrejurimile Clujului
împreună cu A I e x a n d r u B o r z a, I u I i u P r o d a n, E m i 1 P o p,
E r a s m u s N y a r a d y, A 1 e x a n d r u B u i a, G e o r g e B u j o r e a n,
E u g e n G h i ş a, ş.a. cu care leagă trainice şi calde prietenii pe în
treaga viaţă. Ca urmare a acestui fructuos contact cu botaniştii clujeni,
începe participarea sa la marele ierbar „Flora Romaniae exsiccata" la
care rămîne un constant colaborator din 1 936 pînă în 1970 şi pentru
care colectează în acest răstimp 6720 foi de ierbar (96 specii). Din 1936
începe a publica note floristice valoroase despre flora muntelui Ceah
lău. In 1 937, afectat profund de moartea prematură a botanistului ie
şean C o n s t a n t i n P e t r e s c u, pentru care a păstrat toată viaţa o
adîncă admiraţie, scrie despre acest mare botanist şi militant socialist
o binemeritată pagină omagială.
In 1938, se căsătoreşte cu F e v r o n i a P e t r e s c u, studentă în
geografie, care avea să-i rămînă o nepreţuită şi duioasă tovarăşă de
viaţă, pînă în 1975 cînd destinul i-o răpeşte. Cercetînd cu asiduitate
şi cu un ochi deosebit de ager flora împrejurimilor Iaşului, M i h a i
R ă v ă r u ţ publică în 1938, împreună cu profesorul briolog C o n s t a n
t i n P a p p, prima sinteză completă la acea vreme despre flora vas
culară a împrejurimilor acestui vechi oraş universitar. Această lucrare
constituie şi începuturile afirmării sale ca botanist profund şi pasionat
aşa cum va reieşi în 1940, cînd îşi susţine teza de doctorat intitulată
„Flore et vegetation du district de Jassy" rămasă ca lucrare clasică în
literatura noastră botanică.
In 1942 este numit şef de lucrări la aceeaşi catedră, iar în 1948
este avansat conferenţiar şi însărcinat cu predarea cursului de patolohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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gie vegetală. Intre anii 1 949-1 952 devine decan al facultăţii de biolo
gie a Universităţii din Iaşi. La 15 noiembrie 1952 este transferat în
calitate de conferenţiar şi numit şef al catedrei de botanică (din 1954)

Fig. 1 . M. Răvăruţ, elev (1927)

Fig. 2 . M. Răvăruţ, student (1932)

la Institutul agronomic din Iaşi, unde a predat pînă la pensionare
cursul de botanică.
In 1 957 obţine prin concurs, gradul de profesor universitar la ace
laşi Institut agronomic unde devine decan (1957-1 962), prorector (1 96!?1 965) şi rector ( 1 965-1 970). In anul 1 972, în plină vigoare, dar din
părinte_ască grijă pentru avansarea elevilor săi, face cerere de pensio
nare, rămînînd profesor consultant al InstitutuJui agronomic din Iaşi
şi conducător de doctorat în specialitatea botanică agricolă.
In decursul unei activităţi universitare de peste 40 de ani profe
sorul emerit M i h a i R ă v ă r u ţ a îndeplinit şi numeroase înalte sar
cini ştiinţifice, profesionale şi obşteşti ca : preşedinte al filialei Iaşi a
Societăţii de ştiinţe biologice, conducătorul sectorului de geobotanică
al filiailei Iaşi a Academiei, virepr�ie:di nte al Comisiei pentru ocrotirea
naturii în Moldova membru al colegiului de redacţie al monumentalei
opere „Flora Republicii Socialiste România" ( 1 3 volume), deputat în
Consiliul municipal Iaşi, membru al Colegiului Ministerului Invăţămîn
tului ş.a. Este membru al P.C.R din anul 1 947. Pentru prodigioasa ac. tivitate ştiinţifică: şi politico-socială a fost distins cu „Ordinul Muncii"
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( 1 960), „Ordinul Meritul Ştiinţific" (1 965), titlul de „Profesor universi
tar emerit ( 1 969) ş.a.
Bun prieten şi părinte al colaboratorilor şi elevilor săi, tovarăş
nepreţuit de teren, dascăl exigent şi sfătuitor captivant, profesorul
M i h a i R ă v ă r u ţ a fascinat cu prelegerile şi conferinţele sale pu
blice un auditoriu care nu-l poate uita ; după cum nu-l vor uita cei
1 5 doctori 1n ştiinţe agriPdle cărora de-a condus paşii pe cărăritle aspre
ale ştiinţei şi care au primit acest înalt titlu din mina sa părintească.
Cu înalta sa autoritate ştiinţifică şi cu pana lui măiastră a contribuit,
ca referent ştiinţifii c, la acordarea a altor 35 titluri de doctor, 13 tit1uri
de doctor docent şi 12 grade de profesori işi conferenţiari iuniversita1;.
In prezent conduce încă şapte doctoranzi. Acest distins om de şti
inţă a dăruit un nesecat izvor de curaj şi pasiune şi o mînă caldă şi
sinceră multor promoţii de cercetători botanişti şi agronomi, care î i
poartă adîncă recunoştinţă.
Profesorul M i h a i R ă v ă r u ţ a încrustat în tezaurul botanicii ro
mâneşti 1 533 pagini de articole şi studii ştiinţifice şi a dăruit tinere
tului studios alte 3435 pagini de tratate, manuale şi cursuri universitare.
Purtîndu-şi paşii peste aproape toate satele Moldovei, a strins cu mi �
gală şi pasiune nestăvilită peste 15.000 foi de ierbar ce reprezintă a-

Fig. 3. M. Răvăruţ, asistent ( 1 934)

Fig. 4. M. Răvă!'uţ, profesor (1970)

proape 700/o din filora ţării, lăsate drept nepreţuiltă moştenire Institu
tului agronomic al Moldovei sale dragi. Neobosit cercetător al plaiurilor
moldovene, botanistul M i h a i R ă v ă r u ţ a semnalat în lucrările sale
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1 O specii necunoscute în flora României, 96 specii noi pentru flora
Moldovei, şi a prelucrat pentru „Flora" noastră naţională 252 specii
din 55 genuri şi 1 1 familii. Cu un deosebit spirit critic dar cu o pasiune

Fig. 5.
Profesorul M . Răvăruţ
l·ucrînd în laborator ou
foştii săi asistenţi Eug.
Turenschi (drt.) şi D.
M i ti·telu (stg.} (1956)

şi o minuţiozitate în cercetare, rar întîlnite, reputatul florist şi-a legat
numele de două specU descrise de el pentru prima dată în ştiinţă, din
tre care Phlomis moldavica Răv. este o frumoasă plantă endemică de
pe plaiurile moldave ; alte 5 varietăţi şi 25 forme descrise de M. R ă
v ă r u ţ sînt recunoscute î n „Flora R.S.R ", „Flora Ungariei", „Flora
europaea " ş.a. Botanica românească datorează profesorului M. Răvăruţ
propuneril e de legiferai·e ca monumente ale naturii a rezervaţiilor ştiin
ţifice Valea Lungă - Iaşi, Hanu Conachi - Galaţi, Todireni - Vaslui,
unde el a descoperit plante deosebit de rare. A studiat cu pasiune şi
inaltă competenţă dunele nisipoase fluviatile, sărăturile, buruienile din
culturi, plantele dăunătoare pisciculturii , plantel·e parazite pe arbori
de pădure şi pomi fructiferi şi a descoperit numeroase comori fl01is
tice ; dar cel mai mult a fost preocupat de găsirea unor soluţii practice
de îmbunătăţire a păşunilor, fîneţelor şi pădurilor, evidenţiindu-se ca
un adevărat botanist-agronom, într-o vreme cînd botanica era încă doar
o ştiinţă nelegată de agronomie.
Pe Ungă faptul că va rămîne veşnic înscris în inima numeroşilor
săi colabo.ratori şi elevi, numele profesoru�ui Mihai Răvăru.ţ este con
semnat cu îndreptăţită mîndrie în numeroase opere naţionale ca „Florn
Republicii Socialiste România", „Flora Romaniae Exsiccata", „Istoria
învăţămîntului din România" (Buc„ 1 9 7 1 ) , „Istoria ştiinţelor în Româ
nia : biologia" (Buc., 1 975), „Indexul botaniştilor din România : S.S.N.G.,
1 966) ca şi în bibliografii de renume internaţional ca : „Excerpta Bo
tanica : Fitosociologica" (Stuttgart, 1 959), „ Webbia" (XVIII, 1 963) ş.a.
La al X-lea Congres internaţional de botanică de la Edinburg ( 1 964)
a reprezentat botanica românească, făcînd cunoscute asociaţiile vege
tale din Moldova.
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In această deosebită activitate de creaţie a unui eminent om de
ştiinţă şi dascăl strălucit al invăţămintului superior, cei pe care el i-a
învăţat găsesc un nepreţuit indemn şi exemplu. Pentru tot ce a în
făptuit şi a scris profesorul M i h a i R ă v ă r u ţ este deopotrivă iubit
şi stimat ca om, profesor şi botanist, întru mulţi ani !

LUCRĂ.RILE

ŞTIINŢIFICE

-

l. (1936-1970)

ALE

PROF.

DR.

DOC.

RAVARUŢ

MIHAI

Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam", B.G.B.

Cluj, cent.

XV-XXXIII. Sînt colectate în total 96 specii (6720 foi de ierbar).
2. (1936)

Noutăţi d.in flora muntelui Ceahlău, B.G.B.

-

menţionate

100

specii

noi

pentru

flora

acestui

Cluj,

XVI,

masiv dintre

1-4.

care

4

Sînt
specii

sînt noi în flora Moldovei .
3.

Plantes nouvelles ou rares pour

(1936) -

la

flore

Mont Ceahlău,

d.u

Anna!.

se. Univ. Jassy, XXII. Sînt citate alte 37 specii noi pentru flora Ce::ihlăului
dîn<tre care două sînt noi . pentru flora Moldovei.
4.

-

(1937)
şi

Constantin C. Petrescu, B.G.B.,

activitatea botanistului

C.

Cluj, XVII,

1-2.

Petrescu, de la Universitatea

Se

evocă viaţ::i

din Iaşi

şi

este

Plante vasculare din împrejurimile oraşului Iaşi,

laşi

inserată lista lucrărilor sale ştiinţifice.
5.

(1938)

(î·n

colab.)

-

(70 pag.). Este primul conspect al

G.

florei din

împrej urimile

de

900

specii şi un excelent ghid pentru studenţii naturalişti.

Cîteva cuvinte despre !ineţele

(1939) şt.

„

V.

Adarnachi",

3. Se

analizează

şi

păşunile din munţii Bistriţei,

sta.rea degradată a

cauzele care au provocat-o.
7.

Iaşului,

(1941)

-

Flore et vegetation du district de Jassy,

Annal.

se.

acestor

Rev

pajişti

şi

Univ. Jassy. XXVII

(247 pag. + hartă). Teză de doctorat în oare sînt menţionate 1454 specii, 1 1!1
subspecii şi 280 viarietăţi dintre

care

119 specii noi pentru flora j udeţului

Iaşi, iar 49 specii sint 111o i pentru filora Moldovei, 32 de taxoni noi pentru

ştiinţă sînt recunoscuţi în „FLora R.S. România" şi în alte lucrări botanice

R.
9.

Pe

harta

vegetaţiei

rare în j udeţul Iaşi.

sînt trasate

limitele

pădurilor

şi

răspîndirea

speciilor

(1942) - Lalle mantia iberica fn flora României, B.G.B. Cluj, XXII.
menţionată, pentru prima dată, acea.stă specie ca subspontană în flora
(1942) - Cazuri teratologice, idem. Se descriu trei cazuri teratologice

Este
ţării.
inte

resante.
10.

(1944) -

Plante noi sau rare pentru flora judeţului Alba,

Rev. şt.

•

V. Ada

machi", XXX. Se citează 53 specii noi pentru flora acestui j udeţ.
11.

(1944)
a cca.

-

Pădurile judeţului Alba,

100.000 ha de păduri

idem. Se analizează starea de

degradare

din acest judeţ, propunindu...se măsuri

de îm

bunătăţire.
1 2.

(1945) -

Contribuţiune la flora Moldovei,

ibidem, XXXI, 3. Sînt

cit::itP

15

specii dintre care 4 specii noi în flora Moldovei.
13.

(1946)

-

O plantă rară ce trebuie protejată : Caragana frutex,
menţionează o nouă staţiune pentru această specie

XXXII, 1-2. Se

Lungă - Iaşi, oare a fost legiferată

ca

rezervaţie ştiinţifică.
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14.
15.
16.

(1948) XXXIV,
(1948) ţionate 7

503

Nouvelles stations en Roumanie pour Serratula caput-najae, ibidem,

3. F.ste menţionată această specie, nouă în flora Moldovei.
Plantes nouvelles pour la flore de Za Moldavie, ibidem. Slnt men
specii noi în flora Moldovei.

(1948) - Contribution ă la flore de Za Moldavie,

ibidem, 4. Sint citate 4;;

specii dintre care 4 stnt noi în flora Moldovei.
1 7.

1 8.

1 9.

(1949) - Contribuţiune la flora şi vegetaţia nisipurilor de la Matca-lt'eş t i

Hanu Conachi, Anal. Acad. R.P.R., li. Este descrisă vegetaţia acestor dune
fl uviatile de pe o distanţă de 27 km şi se enumeră 280 specii identificate.
Se propune declararea ca rezervaţie a nisipurilor de la Hanu Conachi (care
a şi fost legiferată).
(1950) - Noutăţi floristice, l.JUcr. ses . gen. Aond. R.P.R. Se descrie ca nouă
pentru ştiinţă Phlomis moldavica Răv., endemică în România ; se menţio·
nează pentru prima dată în flora ţării Palimbia rediviva ( = Seseli răviru
ţensis Prodan et Ţopa) în unica staţiune din ţară (devenită monument :tl
naturii) şi se citează alţi infrataxoni noi pentru ştiinţft.

(1 954) (in colab.) - Cîteva cazuri de atacuri puternice de Viscum album,
Loranthus europaeus şi Melampsorella cerastii în unele păduri şi livezi din
România, Rev. Un iv. şi Inst. Polit., 1-2. Se semnalează numeroase atacuri

masive ale acestor plante parazite.
20.

(1955) (în colab.) - Contribuţiuni la cunoaşterea florei segetale din regiunea
Iaşi, Stud. cercet. biol. Acad. Iaşi, 3--4. Este semnalată prezenţa a 120 specii

segetale în cultw-ile de cereale din 27 unităţi agricole ale regiunii Iaşi, indi
cmdu-se şi cele mai frecvente şi periouioase buruieni, precum şi efectul
ierbicidelor iadmin.istrate.
21.

(l!J55) - Flora Republicii Populare Române, III. Elaborează monografia fam
Cistaceae (2 genuri, 7 i.'peCii).

22.

(1956)

-

Flora

Republicii

fam. Crassulaceae (2 genuri,

23.

24.

Ro mâne, IV. Elaborează monografiile
31 specii) şi Sa:rifragaceae (9 genu'I"i, 43 specii).

Populare

(1956) (în colab- ) - Contribuţiuni la studiul păşunilor şi /ineţelor din de
Copălilu-Cozancea
presiunea Jijiei Superioare şi a Başeului şi dealurile
Stud. cercet. biol. Acad. Iaşi, 2. Sint descrise 20 asociaţii vegetale care for
mează pajiştile de pe cca. 84.000 ha din regi unea studiată.

(1956) (în colab.) - Contribuţif

la cunoaştere a pajiştilor naturale din Mol

idem, 1. Sint descrise 17 ti
puri de pajişti şi se publică prima hartă a zonării pajiştilor din Moldovn
De asemeni, se indică productivitatea, întinderea şi zonarea lor, precum .şi
măsurile necesare pentru îmbunătăţirea bazei furajere.
dova sub

25.

raport geobotanic şi

agroproductiv,

(1 956) (în co�iab.) - Flora Prinţipatului Moldaviei de I. Szabo, Anal. Univ.

Iaşi,

1.

Descop�rindu-se manuscrisul

(considerat pierdut) al primului

con

spect !loristic al Moldovei elaborat de I. Szabo în 1841 şi care enumeră 1910

specii, se fa<:e o analiză critică a acestei importante lucrări botanice.
26.

(1957) (în oolab.) - Plante ce pot deveni periculoase pentru pisciculturii,
Stud. Cercel. biol. Aoad. Iaşi, 2. Se descrie vegetaţia iazului Suliţa-Dracşani

(jud. Botoşani), se dă o hartă a acestor formaţii vegetale, se fac observaţii
ecologice şi fitogeografice asupra plantelor hidrofite, se enumeră conspectul
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floristic (62 specii). apoi
şi piscicultura.
27.

28.

29.

30.
31.

33.

34.

35.

36.

37.

indică cele mai dăunătoare specii pentru pescuit

(19!l8) - Flora Republicii Populare Române, Vl. Elaborează monografiile
!am. Balsaminaceae (un gen, 4 specii), Rutaceae (7 genuri, 12 specii) şi
Polygalaceae (2 genuri, B specii).
(1958 ) (în colab.) - Contribuţii la studiul pajiştilor naturale din bazinul
Putnei şi Şuşiţei, l.rucr. şt. Inst. agr. Iaşi. Se descriu 27 asociaţii vegetale
de pajişti de pe cca. 41.000 ha, starea lor de întreţinere şi măsurile de îm
bunătăţire. De asemenea se dă harta răspîndirii acestor tipuri de pajişti şi
se trasează zonarea vegetaţiei.
(1958) (în colab.) - Contribuţii floristice, Stud. Cercet. biol. Acad. Lal)i, 1.
Se citează 35 specii dintre care două specii sint noi în flora ţării, iar 7

sinl noi pentru flora Moldovei.
(1959) (în colab.) - Contribuţiuni floristice, idem, I. Se menţionează 39 specii
dintre care una nouă kl flora ţării şi alte 7 specii noi în flora Moldovei.
(1960) - Flora Republicii Populare Române, VII. Elaborează monografiile
fam. Plumbaginaceae (4 genuri, 10 specii) şi a genului Euphrasia (Scrophu

lariaceae,
32.

se

(in

11 specii).

colab.) - Două spec.ii noi în flora Republicii Populare Române,
Stud. Cercet. biol. Acad. Cluj, I. Se menţionează descoperire.a a două specii
noi în flora · ţării.
(1960 ) ('in colab.) - Plante noi sau rare în flora Moldovei şi Bucovinei,
Stud. Ceroet. biol. A.cad. Iaşi, I. Se citează 30 specii dintre care una este
nouă în flora ţării, iar alte cinci specii noi în flora Moldovei.
(1961) - Flora Republicii Populare Române, VIII. Se elaborează monogra
fiile fam. Caprifoliaceae (6 genuri, 17 specii) şi a 17 genuri din fam. Labiatae
(104 specii).
(1961) (in colab.) - Contribuţii la studiul florei Moldovei şi Dobrogei, Stud.
Cercet. biol. Acad. Iaşi, 1. Se citează 22 specii dintre care două sînt noi
(1 960)

în flora ţării, 6 specii noi ln flora Moldovei şi una pentru Dobrogea.
(1961) (în colab.) - Contribuţii la studiul geobotanic al pajiştilor natural„
din bazinul Sucevei, Lucr. şt. Inst. agr. Iaşi. Se descriu 11 asociaţii vegetale
de ·p e 136 trupuri de pajişti, dindu-se şi harta răgpîndirii acestor pajişti în
bazinul Sucevei.

(1 963) (în colab.) - Reflectarea lucrărilor celor două consfătuiri de geobo·
tanică în cercetările geobotanice dtn România, Comunic. bot. S.S.N.G., II. 1
Se face o analiză asupra lucrărilor de geobotanică apărute în ţară şi în

deosebi a concepţiilor şi metodelor
zări cu cele similare din străinătate.
38.

39.

de

lucru,

comparîndu-Ge

(1963) (.ltn oolab.) - Păşuinile şi fîneţele din Republica
B ucureşti (458 pagini + hartă). Monografie pratologică a
descrise toste tipurile de pajişti din România, valoarea
pîndirea şi modalităţile de !l!nbunătăţire. Se dă şi prima
din România.

(1964)

aceste

reali

Populară Română,
ţării în care slnt
lor furajeră, ras
hartă a pajiştilor

- Principalele fitocenoze din Moldova, lucrare prezentată la al X-lea

Congres internaţi-0nal de botanică de '1a Edinbw-g, la care a fost delegat al
R1lmAniei.
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40.
41.

(1965) (tn colab.)
(1965) (în colab.)

-12.

(1966)

-

Monumente ale naturii din România, Bucureşti, (176 pag.).
- Botanică agricolă, voi. II, Bucureşti. Tratat pentru stu

denţi şi ingineri agronomi (528 pag.).

- Curs de botanică sistematică (xerox) , Iaşi.

Pentru uzul studenţilor

agronomi (570 pag.).

43.

(1967) (în colab.)

- Botanica,

pajiştile

l>azin,

Bucureşti

(591 pag.). Manual pentru studenţii

şi inginerii agronomi.

44.

(1968) (în colab.) - Contribuţii la studiul vegetaţiei pajiştilor din bazinul
inferior al Jijiei, Lucr. şt. Inst. agr. laşi. Se descriu 31 .asociaţii vegetale din
acestui

harta

răspîndirii

lor,

precum

şi

Wlele

măsuri

de

îmbunătăţire.

45.

(1969) (în colab.)

Moldovei,

idem.

Contribuţie la studiul geobotanic al pajiştilor din bazinul
Se descriu 13 asociaţii de pajişti din 36 localităţi ale bazi

nului menţionat.

46.

(1971 ) (în colab.)

-

Geobotanica,

ecologie, fitogeog.rafie şi

B ucureşti

(386 pag.).

fitocenologie teoretică

şi

Valoros manual

practică,

crise sumar vegetiaţia ţării şi princi<palele rezervaţii botanice.

(Ln colab.)

47.

(1971)

48.

( 1 92)

43.

speci i) din fam.

- Curs de botanică generală

uzul studentilor în agronomie.

(xero x) ,

în

care

Iaşi.

- Flora Republicii Socialiste România, XII ' Prelucrează
Gramineae.
(1972) (in colab.) - Curs de taxonomie şi geobotanică (xierox) ,

Curs

4

de

isînt des
pentru

genuri

Iaşi,

(5

2 voi.

(730 pag.). Curs detaliat de botanică sistematică şi geobotanică. pentru stu
dentii agronomi.

50.

(1973) (în colab.)

- Botanica,

Bucureşti

(600 pag.). Manual pentru studenţii

şi i nginerii agronomi, cu 446 figuri excelente, m ulte .reproduse şi in alte ma
nuale similare.
Univ-e1'Sitatea nAI. I. Cuza" Iaşi
Facultatea de biologie-geografie
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STUDII ŞI COMUNICABI 1976 - 1977

I

CERCETATORUL DR. IOAN RESMERIŢA LA A 70-A ANIVERSARE
IULIU MORARW

Născut la 17 iunie 1 90 7, în comuna Grumăzeşti (jud. Neamţ) unde se instalează pe vremea lui Vodă Caragea, unul din cei trei fraţi
R e s m e r i ţ ă plecaţi din Movil iţa-Vrancea, în trei direcţii (Turnu Se

verin. Roman şi Grumăzeşti) - I. R e s m e r i ţ ă, al patrulea fiu al lui
Vasile . şi Maria, ţărani săraci cu zece copii, începe g.Unnaz i ul -la Tîrgueamt - în particular
(1 922), şi termină liceul - tot în particular (1930), ocupînd în paralel şi un post de învăţător suplinitor ( 1 925-1 930).
După satisfacerea serviciului m ilitar, se înscrie la Facultatea de
ştiinţe agricole - Universitatea din
Iaşi ( 1 931), pe care o întrerupe
( 1 ° 34). internindu-se în sanatoriul
Bîsericani - Neamţ, prezentîndu-se
totu i la examene,
deşi doctorii î i
contraindicaseră aşa ceva, şi î n 1 937
îşi promovează licenţa la profesoru l
T. I. V a s i 1 i u .
-

După c e s e mai înttiemează cîte
va luni în sanator. ocupă postul de
profesor suplinitor la şcoala normală
,Iosif Vulcan" din Oradea ( 1 938),
pe care o părăseşte în scurt timp
(1 939). trecînd în cadru� Ministerului
Agricultiurii, unde

parcurge

într-un

�

timp relativ scurt, în•treaga serie de

funcţii exteri oare : şef de ocol agri
col,

subdirector

şi

diil:ector

de

ca-

meră agricolă, apoi şef al i nspecto-

Ioan Resmeriţe

ratului ,paji.şti:lar alpine din partea
de nord a Transil vaniei ( 1 948). Fiin d solicitat în cercetare pe l i ngă Sta
ţiunea de ameliorarea plantelor din Cluj

1 958

cind

trece

ca

( 1 952)

proiectant in valorificarea

unde actiYează pînă în
paj iştilor

( 1 959-1 9 66).
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Evidenţiindu-se în cercetarea covorului vegetal ierbos, este cooptat
în Colectivul pentru studiul pajiştilor din Munţii Apuseni, din cadrul
Academiei R.P.R. (1950), fiind mai tîrziu responsabilul colectivului de
zonarea pajiştilor pentru Transilvania ( 1 954), acţiune iniţiată tot de
Academie şi încheiată cu deplin succes (1956).
Ca o încununare a activităţii sale, ocupă prin concurs, postul de
şef de sector la Centrul de cercetări biologice ale Filialei Cluj, al Aca
demiei R.S. România, încredinţîndu-i-se conducerea sectorului de sis
tematică, geobotanică, palinologie şi ecologie, de unde se pensionează
(1 972). Printre acţiunile majore din cadrul acestui sector, ce l-a con
dus 7 ani, amintim studiul florei şi vegetaţiei Parcului Retezat, con
cretizat într-o voluminoasă monografie, ce se află depusă la editura
Academiei, studiul florei şi vegetaţiei din sectoarele Eşelniţa-Mracoco
nia şi Cazane-Tricule, de la Porţile de Fier, valorificat în contextul lu
crării Atlasul complex „Porţile de Fier", apărut sub conducerea Acad.
Ş t. M i l c u şi colectivul.
Activitatea de cercetare cuprinde peste 300 de lucrări publicate,
cu un volum de peste 4500 pagini, ce l-au impus în atenţia oamenilor
de ştiinţă din ţară şi de peste hotare. Mărturie sînt schimburile de lu
crări făcute cu cercetători din 21 de ţări şi colaborările la volumele
omagiale ale unor prestigioşi oameni de ştiinţe, ca J. B r a u n-B 1 a n
q u e t, R. T ii x e n, S. R i v a s-G o d y şi J. L e b r u n, ca şi alegerea
în Societatea i nternaţională de studiul cuaternarului, apoi cooptarea, în
Societatea internaţională de fitosociologie şi mai ales alegerea în Socie
tatea Naţională de Ecologie din U.S.A. (1 958).
O activitate susţinută a desfăşurat în cadrul Societăţii noastre de
biologie, evidenţiindu-se, printre altele, prin participarea cu referate şi
e:omunicări la cele 10 consfătuiri naţionale de geobotanică, din care trei
au fost practic organizate de I. R e s m e r i ţ ă (Maramureş, Munţii Apu
seni şi Munţii Făgăraşului). La aceasta din urmă, la conducerea lucră
rilor, pe teren, în colaborare cu E. Puşcaru-Soroceanu. Colaborează şi
cu Societatea naţională de ştiinţa solului, scriind capitolul de vegetaţie
în ghidul tipărit pentru a VIII-a întilnire. In cadrul Cercului botanic
din Cluj, pe care-l frecventează din 1 949, a depus o activitate susţinută,
prezentînd numeroase comunicări, aşa cum reiese din cuprinsul volu
melor „Comunicări de Botanică", unde se publicau numai lucrările sus
ţinute în şedinţele filialei S.S.B., care, la Cluj-Napoca, se suprapuneau
cu cele ale Cercului botanic.
Pentru a cunoaşte aportul ce l-a adus I. R e s m e r i ţ ă în domeniul
botanicii şi pratologiei, să trecem sumar în revistă principalele realizări.
In cercetările floristice şi corologice înregistrează 19 lucrări, cu 1 60
de pagini, îmbogăţind patrimoniul florei cu mai mulţi taxoni noi pentru
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ştiinţă, ca Veronica x tzesnae (crassifolia x spicata) •, Potentilla argen
tea var. trifoliolobata, Gentiana austriaca var. simplicissima etc. Publică
unele plante rarissime sau considerate dubioase pentru flora ţării, ca
Asperula longiflora (
A. aristata ssp. scabra), Linaria arvensis, Festuca
tenuifolia, Sagina nodosa, Carex bicolor, Silene rupestris, ca şi pe Arabis
muralis, specie nouă pentru ţară. A publicat citeva lucrări floristice
cu caracter regional, sub titlurile : Flora nisipurilor din nordul ţării,
J<"Jora Văii Ţesna, Flora masivului Vlădiasa, apoi Cartarea speciei Leon
topodium alpinum din Carpaţii României, etc.
Activitatea fitocenologică şi de cartarea vegetaţiei cuprinde 51 de lu
crări, cu un volum de 920 pagini. Unele din aceste lucrări se sprijină
pe rezultatele experienţelor proprii, privitor la geneza şi sindinarnica
unor cenotaxoni, ca cei edificaţi de Festuca rubra, Agrostis tenuis,
Nardus stricta ş.a. Insistă asupra acţiunii şi retroacţiunii factorilor, în
special asupra celor antropogeni în dinamica vegetaţiei ierbacee, ca
modificarea regimului de nutriţie, de umiditate, de folosinţă etc. A
publicat cîteva sinteze fitocenologice extinse asupra întregului lanţ car
patic românesc, ca Juncetea trifidi, Salicetea herbaceae, Nardo-Callu
netea, Molinio-Arrhenatheretea. Ultimele trei lucrări au fost publicate
în reviste străine, ca indiciu al refaţiUor cu ştiinţa de peste hotare.
Cercetările de ecologie l-au preocupat îndeaproape, corelate sau nu
cu cele de fiziologie, publicind în acest context 2 1 de lucrări, cu 230
pagini. Dintre acestea amintim pe cele privind indicii ecologici, cuplaţi
cu cei furajeri, la peste 700 specii de ierburi din cuprinsul Transilva
niei - în colaborare cu soţi i Csi.iros - apoi potenţialul bio-productiv
al pajiştilor, dependent de expoziţie, altitudine, gradul de înclinare, ca
şi de ameliorarea regimului trofic. O lucrare cu adînci implicaţii eco
logice este sinteza „Discutions et recherches de la bioecologie". care a
fost mult solicitată şi în străinătate.
=

Studiind relaţiile sol-vegetaţie pe versanţii însoriţi din Cîmpia
Transilvaniei, cu aplicarea unor experimentări, sintetizează rezultatele
în elaboratul „Vegetaţia, ecologia şi potenţialul productiv pe versanţii
din Podişul Transilvaniei" (210 p.), distinsă cu premiul Emil Racoviţă,
•

Hibridul acesta şi toţi taxon i i cu rang varietal, descrişi de orice autor,

noi pentru ştiinţă, n-au mai fost inclusi în Flora R.

S.

România, voi. XIIl/ 1976,

cap. 3, deşi conform planificării includerea era obligatorie. O singură excepţie
a fost favorizată ca atare (Robinia pseudacacia var. oltenica) şi încă vreo două
la care,

ou

ccmsirnţărnlntul

autorului

prim,

s-a

putut

alipi

un

coautorat prin

schimbarea rangului taxonomic.
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al Academiei R.S. România pe anul 1 968. Concluziile, de mare valoare
pratologică la care ajunge, sint că prin lucrări tehnice speciale, faţă de
martorul natural, pe pantele pînă la 1 8° indicii economici cresc de 4-6
ori, iar pe cele înclinate peste 20° de 2-3 ori. Totodată, emite şi ipo
teza că versanţii erodaţi au contribuit la florogeneza şi menţinerea unor
endemisme stepice din Cimpia Transilvaniei.
Lucrările de pratologie se ridică la 38 de titluri cu 300 de pagini
(exclusiv lucrările de sinteză cu 980 pag.). Studiază efectele pozitive ale
tratamentelor asupra pajiştilor . dependent de altitudine, expoziţie şi
pantă, rolul vîrstei fitocenozelor în producerea biomasei, efectul tem
peraturii solului în eficienţa îngrăşămintelor minerale, îndepărtarea nar
detelor etc.
Se remarcă în publicarea unor biografii şi cronici ale unor distinşi
oameni de ştiinţă, ca I. I o n e s c u d e l a B r a d, A. C a r a d j a, H.
V a s i l i u, I. P r o d a n, A I. B o r z a, E. P o p, ca să amintim numai
de cei care nu mai sînt printre noi. Nu este lipsită de interes nici re
cenzarea unor lucrări, ca Dicţionar etnobotanic de A 1. B o r z a, Intro
ducere în studiul covorului vegetal de A 1. B o r z a şi N. B o ş c a i u,
Biogeografia de P. B ă n ă r e s c u şi N. B o ş c a i u, Geobotanica de G h.
A n g h el, M. R ă v ă r u ţ şi G h. T u r c u, Ce ocrotim din natura re
giunii Braşov de I. M o r a r i u, P n. U 1 a r u şi V. C i o c h i a, Studii
şi

comunicări editat de Muzeul de Ştiinţele Naturii din Bacău ( 1 972,

1 973, 1974, 1975) etc.
In contextul ocrotirii naturii, implicit a solului, I. R e s m e r i ţ ă

publică 19 lucrări, cu un volum de cca. 100 de pagini, plus o lucrare
de sinteză, intitulată Măsuri practice de conservarea solului pe păşuni,
apărută în 7000 de exemplare în limba română, şi 1 300 în limba ma
ghiară. In problema omul şi biosfera, publică mai multe articole, ca
Principiul conservării dinamice a naturii, Lupta împotriva impurificării
mediului ambiant, Ocrotiţi plantele rare etc.
Pentru popularizarea ştiinţei publică un număr considerabil de ar
ticole în reviste şi ziare, abordînd probleme variate, de agricultură,
economie, botanică, ecologie ş.a.
Pentru a cunoaşte cit mai complet activitatea ştiinţifică a lui I.
R e s m e r i ţ ă mai subliniem titlul unor lucrări de sinteze esenţiale.
tipărite, dar încă nemenţionate de noi, şi anume : Agrotehnica pajişti
lor degradate (360 pag.), Valorificarea fîneţelor slab productive (160
pag.), Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe Masivul Vlădeasa (31 8
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pag., lucrare cu care şi-a promovat doctoratul în ştiinţă), Monografia
trifoiului din România (308 pag.).
Incheind succinta prezentare a prodigioasei activităţi depuse de sep
tuagenarul cercetător I. R e s m e r i ţ ă, ne recunoaştem, autocritic, defi
cienţele reflectării acesteia într-un bilanţ mai mult statistic, ca număr
de pagini tipărite pe probleme şi prea puţin analitic, în spiritul pro
funzimii lor valorice. Dar momentul aniversar, festiv, cum şi trecerea
masivă a cercetării sale într-un domeniu de strictă specialitate aplica
tivă, în care ne declinăm competenţa, apoi şi spaţiul restrîns acordat.
au fost factorii determinanţi ai cadrului prezentării.
Dr. N . Manolescu nr. 1--3
716222 Bucureşti.
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I

PICTOR ANGIOLINA SANTOCONO
(1889-1969)
ŞI CONTRIBUŢIA SA IN MUZEISTICA NOASTRA
TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Amintiri din viaţa sa.
Cercetările ştiinţifice de botanică din orice anotimpuri, n-au fost
şi nu pot fi lipsite de măiestria unor talente, desenatori şi pictori. Rea
lizările acestora ilustrează şi dau viaţă cunoaşterii lumii atît de variate
a plantelor şi a florilor din toate regiunile globului. Marele flore 8int
adeseori însoţite de desene şi mai ales de reproduceri reuşite în culori,
acuarele şi ulei, ce reprezintă plante din flora Connofitelor de pe dife
rite teritorii geografice. Nici filmele şi nici fotografiile realizate, cu
cea mai înaltă tehnică, nu le pot reda natural, mai vii.
Asemenea realizări care pot sta la baza alcătuirii unor atlase sau
albume, a valoroaselor colecţii de expoziţie şi muzee, nu lipsesc nici
din ţara noastră.
Pe lingă operele iluştrilor pictori Luchian, Ţuculescu ş.a. cu renu
mitele lor pînze reprezentînd, în culori de ulei, flori redate artistic, un
exemplu în realizările botanice în acuarele, cu scop ştiinţific şi didac
tic, atît de utile instruirii în acelaşi timp a marelui public de a cunoaşte
flora ţării, îl constituie în mod remarcabil, prin opera sa de o viaţă,
pictor A n g i o 11 i n a S a n t o c o n o.
Născută în Egipt la Port-Said în ziua de 23 octombrie 1 889, A n
g i o l i n a S a n t o c o n o este al treilea copil al C o r a d i n e i V i t t a
şi a lui G a e t a n o d e S a n t o c o n o, pictor şi fiu de pictor din Ca
tania (SiciJia).
La vîrsta începerii cursului primar, A. S a n t o c o n o a venit îm
preună cu părinţii săi în România. Tatăl ei fusese chemat în ţară de
către L u i g i C a z z a v i ·1 1 a n pentru a colabora la executarea pic
turilor Teatrului Naţional din Bucureşti.
De la vîrsta de numai 5 ani A n g i o I i n a a prins, în delicatele-i
mînuţe, pensula pe care nu a mai părăsit-o pînă la vîrsta de 79 de ani,
sfîrşitul vieţii sale (1969).
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Cursul primar l-a urmat la Bucureşti (la o şcoală de pe Cal. Gri
viţei), iar cursul secundar îl frecventează pină în clasa a II-a sau a
III-a (nu e�istă date precise).
A învăţat singură, deprinzînd cu mare uşurinţă cunoştinţe din va
riate domenii : literatură, artă, muzică, scoţînd notiţe şi avînd caiete
cu însemnări deosebit de îngrijite. In jurnalul său, zilnic, la care ţinea
mult, sînt scrise cu răbdare, principalele momente din viaţa sa, peripe
ţiile întîmplate şi mai ales suferinţele îndurate, inerente adeseori ace
lora care cu tărie, pasiune şi hotărîre ştiu, peste toate greutăţile şi sa
crificiile, ce vor să realizeze în viaţă.
1''ără obligaţia de a merge la şcoală, pe la vîrsta de 1 2-13 ani s-a
lăsat în voia pasiunii care o coopta .tot mai mult şi pină la 1 7 ani cind
s-a măritat cu F e r d i n a n d P e t e r (sculptor în lemn şi specialist în
incrustaţii „intarso"), a lucrat şi a învăţat pictura cu tatăl ei. In acest
răstimp de 5-6 ani a avut improvizat şi un „atelier", singurul din
toată viaţa sa şi anume în pivniţa casei de la Giurgiu, unde se stabili
seră părinţii, cu un mare şi luminos geam şi în linişte cu tinăra-i pa
sim1e îşi învăţa, cu seriozitate şi dragoste părintească, meseria aleasă.
· La vîrsta de numai 20 de ani, A n g i o I i n a părăseşte, împreună cu
cele două fetiţe, Giurgiu! şi se instalează la Bucureşti. Işi creşte eroic,
cu aleasă dragoste copiii,cu singur�-i meserie : pictura, angajînd dife
rite comenzi intre care îndeosebi' mii de calendare, abajururi ş.a., de
diferite modele originale, creaţii ale sale.
In timpul primului război mondial (1916-19 18) a fost soră onori
fică la Spitalul 349. Este demn de reţinut faptul că a avut curajul să
atragă atenţia medicilor că trierea bolnavilor se făcea uneori în mod
cu totul superficial. Ridică din camera mortuară un soldat, sleit de
vlagă, pe care îl duce şi îl aşează pe patul din camera sa, îl îngrijeşte
şi îl salvează ; astfel cel crezut mort a început să vorbească. Cheamă
medicul . şef şi ii mărturiseşte ce a fă�ut, atrăgînd atenţia, ca trierea
bolnavilor să se facă tu mai mare grijă şi conştiinciozitate. Pentru a
ceastă faptă, ca şi în general pentru întregul devotament în această
acţiune, a fost răsplătită cu medalia decorativă.
In cel de-al doilea război mondial (1941) îşi serveşte din nou pa
tria cu aceeaşi contribuţie devotată, citată fiind ca exemplu de cinste
şi milă pentru soldaţi ; activează onorific timp de 6 luni primind di
ploma de membră a Crucii Roşii a R. P. Române.
In anul 1 93 1 ia fiinţă Sindicatul Artelor Frumoase. Neavînd nici
o dovadă de absolvire a vreunei şroli de specialitate, A. S a n t o c o n o
este supusă la o probă de specialitate în faţa unei comisii, din care a
făcut parte şi pictorul C o·s t i n P e t r e s c u. Fiind rugată să-şi aleagă
singură subiectul, îşi aruncă ochii pe fereastră şi zărind o ramură de
cais inflorit, realizează proba in timp record şi cu deplin succes, pri
mind felicitările comisiei şi obţine astfel carnetul de sindicalist.
Pe baza lucrărilor sale mult apreciate în pictură, este admisă în
anul .1.948 în Uniunea artiştilor plastici, iar Comisia Monumentelor Na
turii de pe lingă Academia R. S. România îi acordă în anul 1 959, pen·
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tru realizările sale •În pictură, flori şi aspecte de vegetaţie din nume
roase rezervaţii ale ţării, titlul de custode onorific, cu care se mîndreşte.
Cu drepturi ciştigate prin munca sa îndelungată, este pensionară
(din anul 1 940) a Fondului Plastic, stabilindu-i-se pensia de 300 lei
lunar.
La vîrsta de 72 de ani, prin activitatea şi capacitatea sa creatoare,
de plină maturitate este angajată, cu derogări multiple de studii şi vîrstă,
în postul de conservator de muzeu şi pictor, nou înfiinţat la Grădina
Botanică a Universităţii Bucureşti, cu un salariu, la început de 925 lei
lunar, pe care apoi Ministerul lnvăţămintului il urcă la 1 .350 lei lunar,
post în care a funcţionat 7 ani, dintre care ultimii cu mici întreruperi
din cauza bolii, suferind de arteroscleroză cu evoluţie rapidă, boală care
nu a putut fi zăgăzuită. Moare la 5 ianuarie 1 969, fiind înmor�întată
în cimitirul Ghencea din Bucureşti (fig. R bis nr. 94) 1•

Formaţia şi· realizările sale.
Din fragedă copilărie şi din zdruncinata-i tinereţe, A n g i o 1 i n a
"S a n t o c o n o a îndrăgit cu aleasă pasiune pictura, fiind al treilea
descendent din familie care a îmbrăţişat această nobilă ocupaţie artis
tică. Realizările sale de prim început, cu aprecierile încurajatoare ob
ţinute, au constituit - în acest talent în formare - un imbold nepo
tolit de a realiza ceva cit mai de seamă pentru noua sa patrie, pentru
ţara sa.
Educaţia din familie şi deprinderile însuşite metodic de la tatăl
său, ca şi cunoaşterea artiştilor pictori ai timpului, vizitarea de expozi
ţii . şi muzee din ţară şi din străinătate, lectura de specialitate ş.a., au
început să se cristalizeze şi să se contureze tot mai mult în pornirile
tinereşti şi fericite ale unui talent iscusit ce tinde năvalnic, cu tot efor
tul spiritual şi sacrificiul material, realizînd lucrări din ce în ce mai
pretenţioase, elogios şi unanim apreciate.
Prilejul de a vizita în două rinduri Parisul şi impresionată profund
de operele de artă şi pictură a marilor muzee din această capitală, i-au
deschis noi orizonturi şi i-au întărit convingerea şi tenacitatea preocu
părilor sale în pictură. Se decide astfel ca - la întoarcerea în ţară să
picteze florile de pe întreg pămîntul românesc, în vederea organizării
unei. colecţii de planşe şi a unui muzeu botanic în care să fie - prezentate
plan tele din flora României.
lncadrată în pleiada celor ce au înţeles şi trăit această meserie, se
decide cu toată hotărîrea, la vîrsta de 40 de ani, de a începe lucrarea
căreia ii închină 39 de ani (aproape tot atîţia cîţi îi avea la acea vre
me din viaţa sa), începînd din anul 1931 şi pînă spre amurgul vieţii sale,
I. Pentru redactarea acestui material, am folosit pe Ungă notările personale
adunate, in timp, şi datele biografice obţinute prin bunăvoinţa familiei Ing. D.
Ş u n d a, căreia îi exprimăm şi pe această cale mulţumirile noastre, inclusiv
impresiile acelora, nrumeroşi, care au cunoscut-o, au apreciat omul şi cali1:ăţile
lui şi au admirat realizările sale.
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în 1969. S-a apucat eroic de un lucru uriaş, la o vîrstă relativ înain
tată, care necesita inerent pe lingă talent, răbdare şi măiestrie şi o
serie de cheltuieli, legate atît de numeroasele deplasări făcute aproape
în toată ţara, cit şi de materialele necesare (birtie, culori, pensule etc.)
costisitoare (acoperite din expoziţii, calendare şi pensia din 1940), ma
teriale care, adeseori, în acele timpuri erau greu de procurat.
A muncit dezinteresat, veşnic neobosită şi activă, admirată de toţi
cei care au cunoscut-o, în toată ţara, ca şi de către buna mea mamă,
care cu toţi i-au apreciat :realizările şi au înţeles strădaniile sale.
Adeseori talentele îşi au un mecenat şi acesta l-a constituit pentru
ea şi realizările sale, familia ing. D u m i t r u Ş u n d a, fiica şi ginerele
ei, care cu tot devotamentul, n-au precupeţit nimic, spiritual şi mate
rial, de a contribui efectiv şi continuu la crearea condiţiilor materiale
necesare omului care şi în ultimii ani ai vieţii, cu un adînc stoicism,
se străduia din zori şi pînă în noapte, zi de zi, la completarea şi reali
zarea unei mari colecţii de planşe în acuarelă care să cuprindă cit mai
multe plante din flora noastră spontană, unele şi de cultură.
Genul artistic în care lucra A. S a n t o c o n o era în deosebi, acel
in acuarelă, deşi şi în pictura în ulei a obţinut succese, acestea din
urmă cereau însă condiţii materiale şi mai costisitoare ca şi un atelier
de lucru, de care nu dispunea. In tot cursul vieţii nu şi-a părăsit ma
niera sa de lucru, de a vedea, a observa şi a reda în codul nesfirşit al
nuanţelor de culori, cit mai fidele, variaţia extraordinară a florilor din
natură şi nu şi-a putut însuşi nici un alt gen de redare, pe care de alt
fel, le admira la alţii.
Cu o muncă uriaşă desfăşurată metodic în orice sezon în natura pa
triei, în parcuri şi grădini, în sere şi în cameră, cu o energie rareori
intîlnită şi un program de la care nu o sustrăgea nimic, înfruntind toate
neajunsurile, realizează cu iscusinţă şi talent, printr-o muncă eroică
de răbdare şi perseverenţă, în cca. 40 de ani, picturile migăloase în
acuarelă, pentru colecţia sa, totalizind 5.500 specii de plante aşternute
pe 3.500 planşe. Ele reprezintă în majoritatea lor plante superioare
(Cormofite), plante cu f.lori (Spermatofire) ·îndeosebi ierbacee, dar şi lem
noase. Colecţia sa nu reprezintă însă numai variate plante cu flori dico
şi monocotiledonee, ci şi unele deosebit de reuşite, aspecte de vegeta
ţie din diferite formaţii, ca de ex. un colţ cu plante acvatice, un pilc
cu Betula nana, numeroase plante ocrotite (Cypripedium, Gentiana, Ni
gritella ş.a., din diferite I"e'Zervaţii ale ţării). In colecţia sa, remarcăm
şi o serie de planşe ce reprezintă diferite planre inferioare, Criptogame,
(ciuperci, licheni şi muşchi) greu de executat, redate cu multă meticu
lozitate. Plantele lucrate în acuarelă, executate toate după natură, în
mărime adeseori naturală, sint însoţite, frecvent, de o serie de detalii,
secţiuni în diferite organe şi îndeosebi de analiza florală, pentru a evi
denţia, ştiinţific, botanic, caracterele distinctive şi diferenţiale ale ta
xonilor respectivi (fig. 1).
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de lucru.

Calitatea şi valoarea esenţială a colecţiei sale de acuarele constă
astfel, nu numai î n redarea artistică a plantelor cu organele lor vege
tative şi' reproducătoare indeosebi florile redate cu rară măiestrie î n
codul variat al gamelor d e culori ş i nuanţe, dar e l e realizează totodată,
prin analizele de detalii, efectuate adeseori la lupă şi microscop, va
loarea ştiinţifică botanică a caracterelor marcante ale plantelor, nece
sare identificării şi recunoaşterii taxonilor pictaţi. Pentru o bună parte
din· p lanşe este redat, în mod îmbinat, simţul artistic cu exactitatea
ştiinţifică botanică. Pentru acest scop, A. S a n t o c o n o n-a ezitat să
se informeze, răsfoind literatura de specialitate şi să se consulte cu oa
menii de ştiinţă, ţinînd seama de recomandările lor pentru realizarea
în cele mai bune condiţii a dezideraţului esenţial. Menţionăm î n acest
scop, îndemnul care i-a fost dat cu competenţă de către botanişti ca
prof. M. G u ş u 1 e a c, A. P a u c ă, E m. Ţ o p a, I. T. T a r n a v s c h i ,
T r . I. Ş t e f u r e a c, C. M o r u z i, I. Ş e r b ă n e s c u ş.a., inclusiv cer
cetălorii de la Grădina Botanică, tehnicienii şi muncitorii de la sere,
cit şi de către naturalişti, în general, ca prof. A. P o p o v i c i-B â z
n o ş a n u, R. C ă l i n e s c u ş.a.
lnainte de definitivare a planşe1'or, A. S a n t o -c -0 n o le adUJOOa la
Institutul Botanic, ne adunam, discutam, comentînd adeseori fiecâre
planşă, la care obţinea nu numai impresii şi aprecieri, dar solicita cu
insistenţă critici, observaţii şi recomandări, fiind pe deplin convinsă
că unele puteau fi îmbunătăţite cu noi precizări, iar altele, ce vor ur
ma, să corespundă tot mai mult scopului urmărit.
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Ţelul esenţial al acestei uriaşe lucrări, era să constituie înfiinţarea
unui „Muzeu botanic". Munca sa pilduitoare, energia şi pasiunea cu care
biruia toate greutăţile materiale, avînd tot timpul asigurat concursul
fiicei sale Maria şi a soţului acesteia, Ing. D u m i t r u Ş u n d a, A n
g i o 1 i n a S a n t o c o n o îşi vede realizată în cea mai mare parte, · opera
sa. Este, de altfel şi explicabil faptul cum reuşea ca din mica sa pensie
Să procure materialele necesare. Corespondenţa pe care o întreţinea cu
regularitate cu fiica sa, M a r i a, îi asigura acoperirea cheltuielilor, ex
pedierea de materiale, inclusiv alimente şi chiar medicamente, cînd era
cazul.
Numeroasele staţiuni din ţară, cu indicarea precisă a acestora, din
care îşi procura plantele pe care le picta, o preocupau în mod deosebit.
1n urma informaţiilor luate de la botanişti, pentru anumite plante mai
rare şi locul lor de creştere, A. S a n t o c o n o nu pregeta nici oboseală,
nici cheltuială din puţinul ce-l avea ea şi familia sa, pentru a se în
drepta cu entuziasmul ei veşnic tînăr, plin de voie bună, pe orice vre
me şi Ja orice distanţă, fle fa şes, fie 'la munte, în Deltă sau la Mare,
pentru a găsi plante noi ce i-au fost indicate şi a le picta, unele la
locul lor, altele în casa unde era găzduită temporar. Ani la rînd pleca
din primăveri (martie) şi se întorcea tîrziu în toamne (noiembrie), în
cărcată cu suluri de planşe, cu mape, plante presate şi vii, luate pentru
confruntare şi în ochii ei citeai din plin mulţumirea şi satisfacţia de a
fi realizat un număr de planşe noi pentru colecţia sa. Reţinea cu rară
memorie plantele (din numărul lor mare) pe care le picta ca şi locul de
unde le găsea.
.
Mărturisea adeseori că cea mai dragă gazdă, din roate peregrinările
sale prin ţară, a rămas tot Ileana Florea de la Poiana Stampei din
bazinul Dornelor, căreia i-a păstrat tot timpul întreaga recunoştinţă.
Om cu suflet de adevărat artist, a făcut casă bună cu botaniştii
şi naturaliştii ţării ; fire veselă şi extrem de plăcută, încălzea - prin
bogăţia sentimentelor sale, cu privirea-i blindă şi atentă - inimile celor
din jurul ei, iar discuţiile ce se antrenau, în specialitatea realizărilor
sale, rămîn pentru toţi clipe de neuitat. Efectuarea planşelor reclama
multă încordare, observare atentă, precizie şi redare care nu o oboseau.
Intercala însă, adeseori, in această esenţială preocupare, clipe de rela
xare activă în acordurile muzicii, a inStrumentului săru favorit - pianul.
Forţa sa de muncă era pilduitoare, recunoscută de toţi. Ea depăşea,
spunea prof. A. P o p o v i c i-B â z n o ş a n u, pe zece care ar fi lucrat
în acelaşi timp cu ea.
Cu întreg sacrificiul, au fost cutreerate minunatele regiuni din
ţară şi au fost eternizate - in trăsături vii de pensulă şi in gama va 
riată a culorilor din bogăţia florei ţării . noastre - numeroasele planşe
ale colecţiei sale.
Cînd să-şi îmbunătăţească întrucîtva situaţia materială in w·ma
Il'Umirii sale ca pictor fa Grădina Botanică, luorind cu aceeaşi tenaci
tate la pictarea mereu de planşe noi, montindu-le pe paspartouri, se
instaurează treptat oboseala, îmbolnăvindu-se în mai multe rînduri de
_
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plămîni, fără să se plingă, forţele-i slăbesc şi nimic nu-i domolesc en
tuziastele preocupări de o viaţă întreagă. Lucrează în continuare in
ritmul in care a înţeles ea să se dăruiască avîntului său pătimaş. Ince
pînd cu data de 3 noiembrie 1 964 nu mai poate veni zilnic la serviciu,
decit doar numai de două ori pe lună, aducînd - pentru justificarea
lefii - cite 30 de planşe (lunar) din lucrarea sa de acasă asupra „Florei
României", cu aceeaşi resemnare că munca sa de o viaţă nu poate fi
inmănunchiată într-o colecţie unică, completă, pentru uzul marelui pu
blic, căreia îi fusese iniţial destinată această operă botanică.
Cu o bună parte din colecţia sa, deschide în anul 1 9 1 8 în sala
Exarcu de la Ateneul Român prima sa expoziţie cu specialitatea : „Flori
în acuarelă după n atură", făcindiu-6e invitaţii, apărlnd dări de seamă
elogioase din partea unor specialişti pictori şi mai ales o mare afluenţă
de vizitatori şi admiratori.
In lungul vieţii sale A. S a n t o c o n o a realizat peste 40 de ex
poziţii, fiecare cu cel puţin 200 de 'tablouri din vasta sa colecţie.
Cu un larg ecou în ţară, a fost expoziţia sa de flori în acuarelă
din ariul 1 949, expusă în cele două rotonde ale Ateneului Român, care
a constituit de fapt prima prezentare publică, bogată, a operei sale, mult
admirată şi apreciată chiar de către cei mai exigenţi specialişti ai tim
pului, ca şi de către marele public. Această expoziţie, care a oglindit
munca sa de 1 9 ani (de pînă atunci), a constituit totodată ultima sa
expoziţie personală. Ziarul „Adevărul" din 21 februarie 1949 menţiona
această realizare ca o „expoziţie fără precedent în ţară". Nu vinde nici
·o singură filă, nefiind două la fel ; nu-şi descompletează colecţia, efec
tuată cu atîta dragoste şi trudă. Nu o interesează nici un preţ, aricit
de mare ar fi el, oferit pentru o planşă. N-a expus „Flora ţării" sale,
pentru a o vinde, nefăcind negustorie din arta sa. Se mulţumeşte doar
cu banii primiţi în cele două săptămîni din intrarea publicului, care se
îmbulzea, fără publicitate, cu care acoperă cheltuielile sălii, lumina şi
mai ales materialele necesare montării planşelor. A fost prin toate
acestea, un mare şi un adevărat artist, dezinteresat, cu mult talent,
nefiind uneori apreciată - din invidie - de către unii de aceeaşi me
serie, dar trăind din plin satisfacţia aprecierii operei sale de către cei
mulţi.
La data de 5 iulie 1964 se deschide „Expoziţia Muzeu" de la Gră
dina Botanică a Universităţii Bucureşti, în clădirea (fostă restaurant)
în care a funcţionat Institutul botanic în.ltre anii 1 945-1960, avind Ja
bază o parte din colecţia de planşe, realizată de A. S a n t o c o n o.
Acest moment a prilejuit o zi mare din viaţa sa, marcind începutul
realizării unui vis întîrziat, întrezărit încă din anul 1 930. Deşi acesta
nu era muzeul ei, ci al instituţiei în care a funcţionat în ultimii ani,
trăia bucuria acestei realizări şi aprecierile numeroşilor vizitatori din
întreaga ţară ca şi din străinătate, care se ·perindau în faţa planşelor
ce le-a realizat, aflind cu g.reu numele autorului \lor. Colecţia a fost
apoi mutată şi instalată în 2 săli mari şi luminoase în clădirea de la
intrarea principală a Grădinii Botan�ce runde ea a putut fi în continuare
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vizitată. Recent (1978) spaţiu[ acestei „Expoziţii M'\l.Zeu" din aceeaşi
clădire a fost extins, în care colecţia <ie planşe în acuarelă, rămasă de
la pictor A. Santocono, se va îmbogăţi cu mult prin donaţia succeso
rilor ei.
Unele dintre picturile sale cu flori, împodobesc holurile clădirii
Institutului Botanic de la Cotroceni, admirate de către studenţii noştri
biologi şi toţi acei care ne vizitează.
Muzeul însă pe care l-a visat A. S a n t o c o n o, trebuia să cuprindă
lucrarea în totalitatea sa cu 3.500 planşe în acuarelă, reprezentind 5.500
plante (spontane şi cultivate), şi el să se adreseze, nu atit specialiştilor,
cit mai ales marelui public. Moare însă, fără ca să-şi vadă realizată,
pe deplin, această dorinţă. In acest muzeu sînt astfel expuse numai o
parte din colecţia sa. Majoritatea planşelor cumpărate de Ministerul
Jnvăţămîntului erau închise în lăzi şi autorul lor, cit a fost în viaţă, îşi
manifesta mereu îngrijorarea de buna lor conservare.
Autorul ei considera că o bună parte din colecţia sa ar putea fi
cuprinsă în editarea unui atlas al florilor din vegetaţia României, cum
apar în alte ţări. Avem informaţia că N i k i G o u 1 a n d r i s, pictoriţă
de flori, a publicat recent un splendid atlas colorat al florei Greciei
„ Wild flowres of Greece".
Din anul 1 965 şi pină a decedat (1 969), viaţa sa ca şi a familiei,
a fost extrem de chinuită, neputind înţelege că a fost paralizată, că
nu se mai poate deplasa, ştiind precis ce urmează. A murit suspinînd
că nu a terminat ceea ce i-ar fi împăcat ultima dorinţă, de a vedea
incadrate cu mîna-i proprie, filele CC)lecţiei sale de paspartouri negre
şi Muzeul său complet înfăptuit.
Numele ei a rămas scris pe miile de planşe din care şoptesc tainic
în anotimpuri, atitea şi atitea flori de care s-a apropiat, le-a înţeles
glasul şi privirea şi le-a ocrotit. Gingăşia lor, cu care şi-a confundat
preocupările şi talentul, oglindesc cu rară sensibilitate, momentele tră
ite pentru ele şi relevă din plin nobleţea sufletului ei, a simţului şi a
talentului său creator artistic şi naturalistic.
Se stinge în toi de iarnă grea în care florile-i îndrăgite au amuţit
înveşmîntate în nea, jelind toate pentru ea. Petrecută în lumea odihnii
şi a tăcerii de un mare public, intre care şi cetăţeni din îndepărtate
unghiuri ale ţării ce au însoţit-o pe ultimul ei drum, lăsîndu-ne tutu
rora un noian de dragi amintiri.
Cartea florilor ce ne-a lăsat-o în vii culori, va constitui un eficient
mijloc de continuă inspiraţie, căci ele, ne vor aminti de ea şi-n orice
timp din an ne vor delecta privirile şi ne vor încălzi simţămintele, iar
minunatul muzeu, creat de talentul său, ce ar trebui să-i poarte nu
mele, vizibil, în lumina florilor ce-o înconjoară, va constitui o realizarP
unică în ţara noastră.
Dacă botaniştii de pretutindeni ca şi din ţara noastră s-au întrecut
a denumi plantele după valoarea lor botanică ştiinţifică, pictor A. S a n
t o c o n o le-a redat artistic în gama nesfîrşită a culorilor, şi le-a trecut
pe atitea pînze şi hîrtii. Ele vor reaminti mereu o pildă vrednică de
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urmat, un izvor nesecat de inspiraţie şi indemn pentru acei care se vor
dedica, dintre tineri, cu acelaşi suflet şi pricepere în această aleasă
preocupare, imbinind ştiinţa botanică cu simţul artistic al redării în
mod cit mai natural al florilor.
Numeroşi sint aceia, care în sate şi comune, pe văi şi munţi, i-au
arătat, dintre săteni, drumurile spre lumea bogată şi variată a florilor,
din ţara noastră, acei care au îndrumat-o în gind şi pas, ca şi cei care
au vizitat expoziţiile cu realizările sale. Ei insoriu cu toţii în mod elo
gios, în condica înfăptuirilor de o viaţă, rinduri pline de amintiri şi
aprecieri, iar noi în drumurile noastre botanice prin ţară nu rareori si
astăzi sîntem întrebaţi de ea.
Ca un suprem omagiu a[ nostru al tuturora nu putem, cu acest
prilej de evocare, .;;ă-i închinăm mai potrivit acestui maestru al pensulei
şi a culorilor decît tot din lumea florilor un buchet de alese aprecieri,
admiraţie şi întreaga recunoştinţă şi preţuire. Colecţia sa de planşe
multicolore şi de unele aspecte floribunde ale vegetaţiei din ţară, va
vorbi peste vremi şi generaţii de numele · ei - pictor A n g i o 1 i n a
S a n t o c o n o. Ea şi-a confundat în decursul întregii sale vieţi, în
cărunţi te-n toamne, simţămintele înalt umane şi cu aleasă măiestri e
ne-a lăsat acest inestimat tezaur cu mii de flori, din minunatele locuri
ale patriei noastre, în gingăşia şi miasma cărora a adormit pentru tot
deauna.
U niversitatea Bucureşti
Institutul botanic
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IAcad. Şt. Peterfif, dr. Al. Ionescu (redactori)

:

Tratat de algologie,

vol . I, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1 976 (587 pag. ; 1 32 fig.).
Literatura biologică românească se afirmă, cu prestanţă, prin acest
modern şi amplu tratat despre lumea algelor, elaborat cu multă pro
funzime şi erudiţie de către un grup de 20 cercetători români, sub re
dacţia competentă a acad. Şt. Peterfi şi dr. Al. Ionescu.
Rezultat firesc al tradiţiei inaugurată de marii înaintaşi Em. Teo
dorescu şi I. Grinţescu - după cum subliniază prof. P. Bourelly în
prefaţa sa elogioasă - acest prim volum (din cele patru) al celui clintii
tratat românesc de algologie expune (în nouă capitole) cele mai diverse
aspecte ale cercetării româneşti şi mondiale din acest domeniu : mor
fologia, biochimia, fiziologia, înmulţirea, genetica, ecologia, clasificarea
şi filogenia, cultivarea şi importanţa economică a algelor ; o bibliogra
fie aproape exhaustivă orientează cititorul în toate problemele capito
lelor enunţate, dintre care reliefăm pe cele mai semnificative : organi
zarea şi structura algelor, precum şi tipurile lor morfologice, însoţite
de fotografii electronomicroscopice originale ca şi de scheme şi figuri
foarte reprezentative. In capitolul despre compoziţia chimică a algelor
se subliniază mai ales acele aspecte calitative şi cantitative cu impor
tantă semnificaţie ecologică, printre care problema secreţiilor exocrine
algale este deosebit de recentă. Din domeniul fiziologiei algale menţio
năm : toleranţa algelor la prezenţa şi concentraţia diferitelor substanţe
din mediu, permeabilitatea celulară diferenţială, nutriţia heterotrofă la
unele alge unicelulare, respiraţia şi fermentaţia la alge, rolul stimula
torilor de creştere, acţiunea unor substanţe inhibante, productivitatea
primară ş.a. ; de asemenea sînt expuse procesele de creştere şi dezvolhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tare stadială în legătură cu procesul de înmulţire, sexualitate, diviziune
şi ritmicitate. Intr-o viziune modernă este tratată genetica algală şi
îndeosebi ereditatea cromozomială şi extracromozomială. Un larg spaţiu
este consacrat ecologiei, în care sînt expuse : rolul algelor în lanţurile
trofice, principalele formaţiuni şi cenologia algelor dulcicole şi marine
(inclusiv căile de populare în lacurile de baraj) precum şi clasificarea
apelor în raport cu productivitatea primară a populaţiilor de alge. Mai
sînt abordate şi alte aspecte importante ca : simbioza, parazitismul şi
diversele relaţii intra- şi interspecifice pe care 'le realizează algele. Nu
lipsesc nici datele actuale despre productivitatea primară a oceanului
planetar, zonarea factorilor ecologici şi a formaţiilor algale din Marea
Neagră. Intr-un volum final ar fi utilă şi o referire la răspîndirea fito
geografică a algelor, inclusiv zonarea unor familii, genuri sau specii în
funcţie de latitudine, altitudine, adîncimea apei, etc. Un original şi
foarte merituos capitol este cel consacrat culturii algelor unde sint in
dicate amplu metodele de obţinere a culturilor pure, tehnir.a şi instala
ţiile de laborator şi pentru cultura industrială, în care autorii români
au o bogată contribuţie origir:i.ală. Deosebit de utilă şi convingătoare
e">te expunerea datelor despre importanţa algelor în agricultură, zoo
tehnie, farmaceutică, alimentaţie şi industrie, precum şi despre valoa
rea algelor ca indicatori ai poluării mediului. ln ultimul capitol se ex
pun principiile de nomenclatură, sistemele de clasificare, concluziile
sau dilemele filogeniei algelor.
Din această succintă prezentare a aspectelor abordate de autori se
observă aria foarte întinsă a tematicii şi profunzimea cu care a fost
detaliat şi elaborat acest volum. Cele 132 figuri, bine selectate, com
pletează textul elevat, concis şi foarte clar, iar traducerea sumarului
în limbile engleză şi rusă îl prezintă cititorului străin ca pe o realizare
de prestigiu a algologiei româneşti.

Vol. II, idem, 1977 (298 pag., 65 pi., 101 fig.).
Al doilea volum tratează, multilateral, algele roşii (Rhodophyta)
marine şi dulcicole şi algele brune (Phaeophyta). După un scurt istoric
al algologiei româneşti - expus în prefaţa acad. Şt. Peterfi - se expun
datele actuale despre morfologia, anatomia, citologia şi ecologia algelor
roşii şi brune. Deosebit de utile sînt cheile pentru determinarea fami
liilor şi genurilor acestor grupe de alge precum şi indicaţiile speciale
despre morfoanatomia, ecologia, corologia şi volumul taxonilor ; consihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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deraţiile ficogeografice se referă numai la algele din zona litoralului
românesc. Ar fi fost necesare şi chei de determinare pentru cele 1 06
specii marine şi 1 1 specii dulcicole de pe teritoriul ţării noastre, deşi un
„determinator" al tuturor algelor din ţara noastră poate fi inserat în
tr-un volum final, extrem de util şi aşteptat. Ca o necesară completare,
volumul cuprinde şi date paleoalgologice despre taxonii fosili, locali
zarea şi s�mnificaţia lor stratigrafică. Volumul se încheie cu un glosar
al termenilor:- tehnici de specialitate şi cu indexul alfabetic al taxonilor
menţionaţi în text. Intr-o ţinută grafică impecabilă, bogat ilustrat şi
cu un text cursiv, explicit şi dens, cei zece autori ai volumului al doilea
au realizat o lucrare de mare valoare care continuă nivelul prestigios
al primului volum, ambele fiind deosebit de utile în numeroase domenii
de cercetare.
D. MITITELU
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Facultatea de biologie-geografie
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