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PREFAŢĂ

Munca de adunare, selectare, orânduire şi clasificare a unităţilor de vegetaţie
senmalate

pe

teritoriul

ţării

noastre,

concretizată

într-un

prim

ghid

intitulat

"Cenotaxonomia şi corologia grupărilor vegetale din România" ( 1 980), nu a putut, cum era
şi firesc, să clarifice o serie întreagă de probleme legate de prezenta sau absenta unor
cenotaxoni în vegetaţia României şi mai ales ierarhizarea şi acordarea priorităţii descrierilor
în puzderia de denumiri,foarte multe sinonime, sub care au fost descrise foarte multe
fitocenoze.
Începând cu anul 1 980 literatura noastră fitocenologică s-a îmbogăţit cu o serie de
lucrări, care descriu unităţi de vegetaţie nesenmalate până atunci, se efectuează revizuiri
cenotaxonomice (sinonimizări, precizări de poziţii cenotaxonomice), de importanţă majoră
bucurându-se, îndeosebi, acele studii care tratează monografic o anumită grupare ecologică
de vegetaţie (mlaştini eutrofe sau oligotrofe, grohotişuri, zăcători de zăpadă etc.).
Ghidul de faţă intitulat "Cenotaxonomia şi caracterizarea grupărilor vegetale din
România" îşi propune să caracterizeze în primul rând unităţile mari de vegetaţie din
România (clasă, ordin, alianţă) şi să prezinte asociaţiile cu principalele lor sinonimii,
indicându-se totodată la fiecare grupare date de ecologie, corologie şi cenotaxonomie care
vor contribui, în continuare, la o mai bună clasificare şi conturare a asociaţiilor vegetale
senmalate din ţara noastră.
Sperăm că munca depusă de noi, de culegere a datelor din literatură, comparare a
releveurilor, multe fitocenoze fiind descrise insuficient sau ca nomen nudum, să constituie
o bază de discuţii şi de lucru în alcătuirea unei opere colective, de mari proporţii, privind
"Vegetaţia României". Ar fi, în acest fel, încununarea cu succes a unei activităţi susţinute
depuse de generaţii de cercetători pe tărâmul fitocenologiei româneşti, a unui efort colectiv
închinat cunoaşterii, ocrotirii şi punerii în valoare a frumuseţilor şi comorilor inestimabile
ale spaţiului geografic, milenar, al românilor.
Autorii
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A. ISTORICUL CERCETĂRILOR ASUPRA VEGETAŢIEI ROMÂNIEI

Cercetările botanice intreprinse în ţara noastră au avut, într-o primă etapă, un
caracter floristic descriptiv, când se făceau enumerări de specii sau se descriau aspecte de
vegetaţie dintr-un anumit teritoriu bine delimitat. În etapa a doua fitogeografică se pune pe
primul plan problema zonării, a răspândirii geografice în raport cu factorii ecologici, de
încadrare a teritoriului în provincii şi districte floristice. În acest sens opera fundamentală a
lui A. Kemer "Das Pjlanzenleben der Donaulander" ( 1 863) aduce concepţii noi asupra
noţiunii de specie în sens ecologic şi totodată a legat studiul vegetaţiei de cel al mediului
înconjurător. El descrie în cadrul covorului vegetal din Câmpia Tisei "fonnaţiuni"
caracteristice şi deosebeşte patru domenii florale : baltic, pontic, mediteranean şi alpin,
întâlnite şi în ţara noastră. În acest sens sunt continuate cercetările de floră şi vegetaţie
întreprinse de FI. Porcius ( 1 886)în Transilvania şi Banat, de F. Pax ( 1 898, 1 908) în Carpaţi,
de A. Procopianu - Procopovici, care alcătuieşte şi prima hartă geobotanică ( 1 902), D.
Brândză şi D. Grecescu, în Moldova şi Muntenia.
Au fost efectuate apoi cercetări asupra distribuirii vegetaţiei pe zone şi etaje, pe
fonnaţiuni sau, în fine, pe anumite staţiuni particulare (nisipuri, mlaştini, stâncării, turbării
etc.). Toate aceste studii au la bază inventarele floristice, aşa cum se mai procedează şi
astăzi.
Dintre lucrările mai importante de geobotanică, la care s-a aplicat această metodă,
amintim: Al. Beldie (Munţii Piatra Craiului), A. Coman (Munţii Maramureşului), P.
Cretzoiu (Banat, Munţii Bârsei), J. Csat6 (Retezat, Piatra Craiului), A. Degen (Domogled,
Hăghimaş), D. Grecescu (Bucegi), I. Grinţescu (Ceahlău), J. Heuffel (Banat), S. Jâvorka
(Retezat), G. Moesz (Bucegi), E. I. Nyârâdy (Retezat, Cozia, Făgăraş, Ceahlău), Z. Panţu
(Bucegi, Ceahlău), FI. Porcius (Munţii Rodnei), A. Procopianu - Procopovici (Munţii
Bucovinei), M. Răvăruţ (Munţii Bistriţei), A. Rochel (Banat), I. Şerbănescu (Munţii
Buzăului), Tr. Ştefureac (Piatra Craiului) etc.
Odată cu introducerea metodei fitocenologice, cercetările s-au întreprins după
metoda lui J. Braun - Blanquet. Asemenea studii s-au efectuat în principal la Cluj , unde a
existat o veche tradiţie botanică şi o dotaţie bogată de bibliografie şi ierbare; ceva mai
târziu se angrenează la aceste cercetări şi botaniştii din celelalte centre universitare ale ţării.
Studii valoroase asupra vegetaţiei României sunt întreprinse de: I. Şerbănescu
( 1 93 9), E. Ţopa ( 1 93 9), A. Paucă ( 1 94 1 ), Al. Buia ( 1 943), I. Safta ( 1 943), I. Morariu
( 1 943), I. Todor ( 1 948), D. Puşcam şi colaboratorii ( 1 956), Şt. Cs ros şi colaboratorii
( 1 956), E. I. Nyârâdy ( 1 958), Al. Borza ( 1 959), care tratează monografic diferite regiuni
sau catene muntoase din ţara noastră.
Începând cu anii 1 960 sunt date la iveală o serie de studii fitocenologice, dintre care
amintim:
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- Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română ( 1 960) d e I . Pop;
- Pajiştile din Masivul Parâng şi îmbunătăţirea lor ( 1 962) de Al.

10

Buia şi

colaboratorii;

- Introducere în studiul covorului vegetal ( 1 965) de Al. Borza şi N. Boşcaiu;
- Asociaţiile halofite din Câmpia Română ( 1 965) de I. Şerbănescu;
- Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale "Defileul Crişului Repede" ( 1 966)

de O.

Raţiu şi colaboratorii;

- Succesiunea speciilor forestiere ( 1 967) de S. Paşcovschi;
- Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României ( 1 967) de S. Paşcovschi şi N. Doniţă;
- Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi ( 1 967) de Al. Beldie;
- Flora şi vegetaţia Câmpiei Crişuri/or ( 1 968) de I. Pop;
- Vegetaţia, ecologia şi potenţialul productiv pe versanţii din Podişul Transilvaniei
( 1 968) de I. Resmeriţă, Şt. Cs ros şi Z. Spârchez;

- Studii briologice în unele formaţii de vegetaţie din România (sărături, sfagnete,
păduri) ( 1 969) de Tr. Ştefureac;
- Flora şi vegetaţia Podişului Babadag ( 1 970) de Gh. Dihoru şi N. Doniţă;
- Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe lvfasivul Vlădeasa ( 1 970), de I.
Resmeriţă;

- Cercetări ecologice în Podişul Babadag ( 1 97 1 )

sub redacţia lui I. Popescu -

Zeletin;

- Flora şi vegetaţia lvfunţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei ( 1 97 1 ), de N. Boşcaiu;
- Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi ( 1 974) de N. Roman;
- Învelişul vegetal din Muntele Siriu ( 1 975) de Gh. Dihoru;
- Vegetaţia Masivului Piatra Craiului ( 1 977) de V. Sanda, A. Popescu şi M.

I.

Doltu;

- Flora şi vegetaţia Munţilor Zarand ( 1 978) sub redacţia lui I. Pop;
- Conspectul asociaţiilor vegetale de pe nisipurile din România ( 1 980)

de A.

Popescu, V. Sanda şi M. I. Doltu;

- Vegetaţia Câmpiei lvfunteniei ( 1 984)

de A. Popescu, V. Sanda, M. I. Doltu şi G. A.

Nedelcu;

- Flora şi vegetaţia pajiştilor in Masivul Ciucaş ( 1 984) de Maria Ciucă;
- Munţii Rodnei. Studiu geobotanic ( 1 990) de Gh. Coldea;
- Prodrome des associations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates
Roumaines) ( 1 9 9 1 ) de Gh. Coldea;
- Vegetaţia României ( 1 992) de N. Doniţă şi colaboratorii;
- Vegetation potentielle de la Roumanie ( 1 993) de Doina Ivan şi colaboratorii;
De asemenea trebuie să mnintim monografiile regionale realizate cu ocazia susţinerii
tezelor de doctorat de numeroşi botanişi, mulţi publicându-şi ulterior aceste cercetări în mai
multe lucrări succesive. Dintre aceştia cităm: N. Barabaş

( 1 978), Maria Ciucă ( 1 965), Gh.
( 1 972), I. Cristurean ( 1 973), Florita Diaconescu ( 1 978), Gh. Dihoru ( 1 969), Bibica
Drăghici ( 1 980), I. Gergely ( 1 964 ), St. Grigore ( 1 97 1 ), Viorica Lupşa ( 1 97 1 ), I. Lupu
( 1 980), C. Maloş ( 1 977), D. Mititelu ( 1 973), Gh. Marcu ( 1 963), I. Moldovan ( 1 970),
Marcela Neacşu ( 1 973), G. A. Nedelcu ( 1 969), V. I. Oprea ( 1 976), D. Pazmany ( 1 97 1 ), P.
Peia ( 1 979), M. Păun ( 1 964), Gh. Popescu ( 1 974), P. Raclam ( 1 970), I. Resmeriţă ( 1 969),
D. Roşca ( 1 970), N. Roman ( 1 97 1 ), I. Sârbu ( 1 978), L. Schrott ( 1 972), Erika Sclmeider Binder ( 1 975), Lucia Soticovici ( 1 975), Lucreţia Spiridon ( 1 970), Att. Szab6 ( 1 97 1 ), N.
Coldea
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( 1 980), Şt. Şuteu ( 1 970), E. Turenschi ( 1 966), Gh. Turcu ( 1 970), P. Ularu ( 1 972),
( 1 974), Gh. Viţalariu ( 1 976), I. Zaharia ( 1 972), V. Zanoschi ( 1 97 1 ).

E. Vicol

Cercetătorii din România au avut o pennanentă preocupare de cartare a vegetaţiei.
Prima lucrare de acest gen cu o bază ştiinţifică este harta geobotanică de A. Procopianu Procopovici pentru întreg teritoriu dintre Dunăre şi Tisa
mai ales ale lui P. Enculescu

( 1 906). Hărţile lui F. Pax ( 1 9 1 9) şi
(1 924, 1 938) stabilesc pe baza unor date mai certe zonele şi

fonnaţiile vegetale. Un alt gen de hărţi au drept obiect raionarea teritoriului României, după
originea istorico - geografică a majorităţii elementelor floristice; astfel se prezintă harta
întoc1nită de Tr. Săvulescu

( 1 93 9) şi cele ale lui Al. Borza ( 1 929, 1 93 1 , 1 942, 1 957, 1 960).

Sinteza tuturor cercetărilor asupra vegetaţiei României este realizată prin elaborarea
în

1 973 de către I. Şerbănescu, I. Dragu şi Gh. Babaca a hărţii geobotanice la scara 1 :
I.OOO.OOO în cadrul Atlasului Geologic. Mai recent, N. Doniţă şi N. Roman ( 1 977) în
cadrul Atlasului R.S. România, publică harta intitulată "Vegetaţia" la scara 1 : I.OOO.OOO,

iar Gh. Predescu şi colaboratorii, "Harta Pădurilor" tot la aceeaşi scară.
Conspectele parţiale întoc1nite de Al. Beldie şi Gh. Dihoru
din Carpaţii României, Margareta Cs

ros - Kâptalan

( 1 967) privind asociaţiile
( 1 970) care realizează un studiu de

sinteză asupra cercetărilor fitocenologice din Transilvania, I. Moldovan, V. Sanda şi Gh.
Şerbănescu

( 1 969) asupra vegetaţiei acvatice, palustre şi în parte mezofile şi în fine, C.
( 1 972) privind cercetările fitocenologice din Moldova, au stat la

Dobrescu şi Att. Kovâcs

baza elaborării lucrării de sinteză "Cenotaxon01nia şi corologia grupărilor vegetale din
România"

( 1 980) de V. Sanda, A.Popescu şi M. I. Doltu.

Pe lângă cercetările cenotaxon01nice privind un anmnit teritoriu, o importantă mai
mare o capătă în momentul actual, studiile pe anmnite grupări vegetale. În acest sens
mnintim pe: A. Ny ârâdy

(1 967) care abordează asociaţiile din ordinul Seslerietalia
( 1 957, 1 958, 1 960, 1 962, 1 963, 1 964, 1 967) asupra
vegetaţiei unor chei din Munţii Apuseni; G. A. Nedelcu ( 1 967 - 1 9 8 1 ) privind cenotaxonii
acvatici şi paluştri din Câmpia Română, Gh. Coldea ( 1 970, 1 973, 1 977, 1 980) privind
sintaxonii clasei Scheuchzerio - Caricetea fi1scae Nordh. 1 936, Flavia Raţiu ( 1 97 1 , 1 972)

coeruleae,

I. Pop şi I. Hodişan

care tratează vegetaţia mlaştinilor eutrofe din Depresiunea Giurgeului, Erika Schneider Binder

( 1 968, 1 969, 1 972, 1 975, 1 980) care aduce valoroase contribuţii la studiul

grupărilor de stâncării, care sunt în general foarte greu de abordat.
Trebuie, de asemenea, să subliniem rolului important pe care l-a avut în dezvoltarea
cercetărilor fitocenologice din România şcoala românească al cărui fondator a fost
profesorul Al. Borza. El a iniţiat şi condus asemenea cercetări la Cluj, rodul acestora fiind
expus, printre altele, şi în revista Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic de la
Universitatea din Cluj

( 1 920 - 1 948) apărut sub directa sa conducere. Din 1 958 această

prestigioasă publicaţie apare sub noua denumire "Contribuţii Botanice".
Dintre

celelalte

publicaţii

de

botanică

în

care

se

găsesc

frecvent

lucrări

fitocenologice amintim: Acta Botanica Horti Bucurestiensis, Analele Universităţii din Iaşi,
revistele Studii şi Comunicări de Ştiinţele Naturii din Sibiu, Bacău şi Piteşti şi Buletinul
"Ocrotirea Naturii" (Bucureşti).
S-a reuşit astfel, în decursul timpului, să se acopere aproape tot teritoriul ţării
noastre, puţine fiind catenele muntoase sau alte regiuni care nu au fost încă suficient
studiate. Dintre acestea putem aminti: Obcinele Bucovinei, Munţii Vrancei, Munţii Iezer Păpuşa, Munţii Semenicului etc.
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P e lângă cercetarea fitocenologică, d e ansamblu, a unor catene muntoase, sau
teritorii bine delimitate din ţara noastră, care vor duce printre altele şi la descrierea sau
senmalarea de cenotaxoni noi, pentru ştiinţă sau pentru cuprinsul ţării nostre, se impune
între altele abordarea critică pe clase de vegetaţie a tuturor unităţilor de vegetaţie, care în
final să conducă la elaborarea operei de sinteză

"Vegetaţia României".
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B. PREZENTAREA ŞI DESCRIEREA UNITĂŢILOR DE VEGETAŢIE

I.

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br. - BI. 1934 in Meier et Br. - BI. 1934)
Oberd. 1977

Grupările ce populează fisurile de stânci, caracterizate în general printr-o fluctuaţie
mare a speciilor întâmplătoare, sunt cu tot caracterul lor deschis, specializate ecologic,
constituind veriga iniţială a litosferei. Structura acestor asociaţii prezintă o electivitate
accentuată faţă de natura substratului pe care se dezvoltă, fiind separate două grupe mari:
asociaţii casmofitice calcofile şi asociaţii casmofitice acidofile. De asemenea, un rol
important în înfiriparea fitocenozelor revine, în afară de natura rocii, unnătorilor parametri:
expoziţia stâncilor, gradul lor de dezagregare, regimul de umiditate, altitudinea, poziţia
geografică în lanţul carpatic, înclinarea pantelor etc.
Aşa cum specifică J. Braun-Blaunquet, serii complete începând cu vegetaţia fisurilor
de stânci sunt posibile numai atunci când stânca nu depăşeşte o anumită înclinaţie. Pe
suprafeţe frontale şi ştreşinifonne fitocenozele nu se dezvoltă, în continuare, spre alte
verigi ale seriei evolutive, constituind aşa numitele "grupări pennanente" sau "asociaţi
stabile". Condiţii oarecum asemănătoare celor prezentate de fisurile stâncilor oferă şi
crăpăturile de ziduri. Închegarea fitocenozelor se petrece şi aici asemănător ca şi la fisurile
stâncilor; zidurile sunt mai sărace în specii de recunoaştere, deoarece aici amestecul cu
speciile instalate întâmplător este mult mai evident.
Speciile caracteristice clasei sunt: Asplenium trichomanes , Polypodium vulgare,
Sedum dasyphyllum, Ceterach officinarum, Valeriana tripteris, Jovibarba heujfeli, Poa
nemoralis var. montana.
ASPLENIETALIA

RUTAE

-

MURARIAE

Oberd.et

al.

1967

(Syn.

POTENTILLET ALIA CAULESCENTIS Br. -BI. 1926 ).
Specia caracteristică de bază a ordinului,

Asplenium ruta - muraria, cu

o

amplitudine cenotică bine definită, populează rocile calcaroase, având ca însoţitoare
obişnuite pe: Asplenium viride, Saxifraga paniculata, Kernera saxatilis, Draba aizoides.
În compoziţia cenozelor se remarcă prezenta unui contigent apreciabil de specii
transgresive din ordinul

Seslerietalia,

care indică direcţia lor de evoluţie odată cu

intensificarea proceselor bioacumulative.

ASPLENJON R UTAE-MURARIAE Gams 1936
Alianţă central-europeană care în condiţiile ţării noastre prezintă infiltrarea unor
specii tennofile de origine ilirică sau submediteraneană.

Speciile caracteristice sunt:

Asplenium ruta-muraria, Asplenium adulterinum, Draba carinthiaca, Cymbalaria muralis
(D).
1. Asplenietum trichomano-rutae-murariae Tx. 1937 (Syn.: Tortu/o -Asplenietum
Tx. 1937).
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

14

Fitocenoze fragmentare ale acestei asociaţii au fost semnalate, la noi, d e Ana
Paucă ( 1 94 1 ) din Munţii Codru şi Muma. Sunt răspândite mai ales la altitudini joase
cuprinse între 70-600 m, apărând frecvent în staţiuni secundare, unde sunt legate de
crăpături de ziduri cu mortar (Erika Schneider-Binder, 1 969).
În sudul ţării, în condiţiile climatului de influentă submediteraneeană, a fost
senmalată varianta nitrofilă cu Cymbalaria muralis , înrudită cu Cymbalarietum muralis
Gors 1 966 (Erika Sclmeider-Binder, 1 969). În cadrul asociaţiei mai sunt semnalate
unnătoarele faciesuri cu : Asplenium trichomanes, A. septentrionale şi Cystopteris .fragilis
Resmeriţă ( 1 969) 1 970.
2. Asplenio-Ceterachetum Vives 1 964
Are un caracter sudic, mediteranean-balcanic, fiind identificată la noi de I.
Resmeriţă şi colaboratorii ( 1 969), din Defileul Dunării. Fitocenozele acestei asociaţii apar
atât în locuri mai umbrite, cât şi în cele deschise, cuprinzând un număr considerabil de
elemente mediteraneene şi balcan-dacice. Se remarcă lipsa speciei Asplenium fontanum,
caracteristică pentru fitocenozele descrise de J. Vives din Spania ( 1 964). Lipsa speciilor
caracteristice pentru ordinul Asplenietalia glandulosi Br.-BI. et H.Meier 1 934 şi alianţa
Asplenion glandulosi Br.-BI. et H.Meier 1 934, în cadrul fitocenozelor identificate în ţara
noastră lasă deschisă problema încadrării lor cenotaxon01nice.
Erika Sclmeider-Binder şi colaboratorii ( 1 970) în cadrul analizei vegetaţiei din
sectoarele Eşelniţa-Mraconia şi Cazane-Tricule (Porţile de Fier) descrie varianta regională
banaticum E. Sclmeider-Binder et al. 1 970, subliniind prin aceasta specificitatea
fitocenozelor identificate în ţara noastră, faţă de cele descrise iniţial de J. Vives. În
compoziţia pâlcurilor analizate se remarcă prezenta unui nmnăr apreciabil de specii
diferenţiale dacice şi daco-balcanice (Dianthus kitaibelii, Campanula grossekii, Seseli
rigidum, Seseli graciale, Jurinea macrocalathia, A lyssum petraeum, Asperula capitata ) pe
baza cărora a fost descrisă varianta regională banaticum . La această variantă regională se
încadrează ca sinonime fitocenozele descrise ca Drabo lasiocarpae-Ceterachetum
officinarae de P. Peia ( 1 978).
3. Achilleo schurii-Campanuletum cochleariifoliae Fink 1 977
Asociaţia a fost descrisă de G.Fink ( 1 977) din Munţii Bârsei şi Piatra Craiului pe
baza speciilor caracteristice A chillea schurii şi Campanula cochleariifolia. Erika
Sclmeider-Binder ( 1 980) o încadreză la alianţa Cystopteridion.
4. Asplenio-Schiverekietum Mititelu et al. 1 97 1
Fonnează pâlcuri discontinue pe versantul nord-estic a l stâncăriei Casa Doamnei,
ocupând suprafeţe de 1 - 1 2 m2, având o acoperire de 20-50%. Speciile componente ale
asociaţiei o situează lângă cenotaxonii Asplenietum trichomano rutae-murariae Tx. 1 937 şi
Asplenio septentrionali-lvfilicetum ciliatae So6 1 940, dar constanta mai mare a unor plante
xero-calcifile stepice îi conferă o poziţie foarte apropiată de ordinul Festucetalia

valesiacae.
Schiverekia podolica (Bess.) Andrz. este cunoscută la noi numai de la Stânca Ştefăneşti (jud. Botoşani) şi ca măsuri de salvare se propune transplantarea în staţiunea
Ripiceni (CI. Horeanu, 1 978).
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CYSTOPTERJDJON (Nordh. 1 936) J.L.Rich. 1 972
Grupează asociaţiile casmofile care populează substraturile calcaroase, cu un
caracter mezo-higrofil (Oberdotfer, 1 977). Specii caracteristice sunt: Cystopteris .fragilis şi

Asplenium viride.
5. Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. ( 1 936) 1 949
Este o asociaţie sciafilă, vegetând în fisurile şi poliţele stâncilor calcaroase cu un
grad accentuat de umiditate datorită apelor de infiltraţie, având şi în ţara noastră o
răspândire mare din etajul submontan până în cel subalpin (Erika Schneider - Binder, 1 969,
1 980), ceea ce a detenninat descrierea unor fonne altitudinale (Erika Schneider - Binder,
1 980). Structura asociaţiei este 1ninuţios analizată în fitocenozele din Carpaţii sud-estici. Pe
baza unnătoarelor specii caracteristice : Cystopteris fragilis, C. regia, Carex brachystachys,
Asplenium viride, lvfoehringia muscosa, prezente şi în Carpaţii noştrii, pare mai natural
încadrarea asociaţiei în alianţa Cystopteridion (Nordh. 1 936) J.L.Rich. 1 972. Speciile
diferenţiale pentru această alianţă cu caracter mezo-higrofil sau higrofil, existente şi în
Carpaţii noştri sunt unnătoarele : Gymnocarpium robertianum, Arabis alpina, Silene

montana, Viola bi/ora, Phyllitis scolopendrium, Cystopteris montana, Saxifraga
androsacea, A /chemi/la conjucta, Ranunculus alpestris, Ligusticum mute/lina,
Calamagrostis varia, Carex ornithopoda etc.
6. Thymio pulcherrimi-Poetum rehmannii Coldea 1 990
Asociaţia grupează cenozele rupicole ce populează crestele şi brânele stâncilor
calcaroase, mai slab înclinate dar însorite, din etajul montan şi subalpin al Masivului
Rodnei (Piatra Rea, Pietrosul şi Corongiş). Speciile caracteristice şi edificatoare pentru
asociaţie sunt: Poa rehmannii şi Thymus pulcherrimus.
Prezenţa unor specii caracteristice ordinului Seslerietalia se datorează contactului cu
unele grupări din acest ordin. Pe măsura dezvoltării şi acumulării solului din aceste
biotopuri, speciile de pajişti de stâncărie vor deveni d01ninante.
lv!JCROlv!ERION PULEGJJ Boşcaiu ( 1 97 1 ) 1 979
( Syn.: Micromerion banaticum Boşcaiu 1 97 1 )
Speciile de recunoaştere ale alianţei sunt: lvficromeria pulegioides şi Athamantha
turbith ssp. hungarica, vicariante pentru lvficromeria thymifolia şi A thamantha cretensis
Horv. 1 93 1 .
După N. Boşcaiu ( 1 97 1 ) această alianţă ar putea fi considerată ca o vicariantă mai
nordică şi mai sărăcită în specii balcanice a alianţei lvficromerion croaticae.
7. Asplenio-Silenetum petraeae Boşcaiu 1 97 1
Asociaţia a fost identificată pe Valea Cemei între Băile Herculane şi Crestele
Ciucevelor, reprezentând un omolog a celei descrise din Munţii Croaţiei-Asplenio
Silenetum hayekianae Horv. 1 93 1 . Deşi separarea taxon01nică între Silene hayekiana şi
Silene petraea este anevoioasă, ambele fiind considerate adeseori ca unităţi intraspecifice
ale speciei Silene saxifraga, totuşi deosebirea dintre alcătuirea floristică a celor două
asociaţii rămâne evidentă.
Asociaţia vegetează pe stâncării cu orientare verticală, preferând e)qJOziţiile sudice.
Se remarcă prezenţa unui număr apreciabil de elemente de legătură cu cenotaxonii alianţei
Seslerion rigidae Z6ly. 1 939. Colonizările cu Syringa vulgaris şi Cotinus coggygria care
apar frecvent pe stâncăriile supuse eroziunii denotă tendinţe de evoluţie a asociaţiei spre
Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1 959.
8. Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae Gergely 1 967
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A fost descrisă d e I.Gergely ( 1 967) din Colţii Trăscăului ş i identificată apoi în
Munţii Cemei (Cheia Prisăcinei) şi din Cheile Râmeţului. Asociaţia îmbracă în special
pereţii nordici ai prăpăstiilor de pe Colţii Trăscăului, speciile însoţitoare frecvent întâlnite
sunt: Dianthus spiculifolius,Phyteuma orbiculare, Aster alpinus, Hieracium bifidum, H.
vil/asum etc., specii casmofite, ce se îmădăcinează în crăpăturile stâncilor şi fonnează
periniţe de mărimi variabile.
În timp ce pâlcurile de pe Valea Cemei se încadrează fără dificultăţi în alianţa
lvficromerion pulegii, cele din Munţii Apuseni impregnate cu un număr mai mare de specii
prealpine prezintă legături vizibil cu alianţa Seslerion rigidae.
9. Micromerio-Parietarietum murale Boşcaiu 1 97 1
Cenozele casmofile edificate de Parietaria officinalis (erecta) sunt considerate drept
cele mai nitrofile asociaţii din clasa Asplenietea rupestris, fiind foarte susceptibile de
ruderalizare. Sub aspect sindinamic asociaţia este strâns legată şi se găseşte în contact cu
Parietarietum officinalis Cs ros 1 958, care colonizează luxuriant grohotişurile de la baza
stâncăriilor. Fragmentele analizate de N. Boşcaiu ( 197 1 ) din Cheile Bedinei şi Cheia
Prisăcinei au ca specii mai frecvent întâlnite pe : Ceterach officinarum, lvficromeria

pulegium, Asplenium ruta-muraria, Galium erectum, Seseli rigidum, A chnatherum
calamagrostis etc.
MOEHRINGJON 1\/JUSCO.S:4E Horv. et H-ic apud Horv. 1 962
Asociaţiile casmofile din această alinată regională de obârşie balcano-ilirică
vegetează pe stâncăriile calcaroase umbrite şi au ca specie caracteristică lvfoehringia
muscosa. Această specie participă ca diferenţială geografică şi la alcătuirea unor asociaţii
ce aparţin alianţei Asplenion rutae-murariae.
Alianţa MOEHRINGJON MUSCO.S:4E are un areal meridional şi ocupă o poziţie
intennediară între ordinele Asplenietalia rutae-murariae şi Asplenietalia glandulosi.
10. Campanulo carpaticae-Saxifragetum cuneifoliae (Z6lyomi 1 939) Sanda,
Popescu, Doltu, 1 977
Specia caracteristică şi dominantă, Saxifraga cuneifolia creşte abundent în Cheile
Dâmbovicioarei între satul Dâmbovicioara şi cabana Brusturet, Cunnătura Pietrii Craiului
şi Râul Mare al Zărneştilor la Prăpăstii. Pereţii stâncoşi sunt verticali, umezi datorită
infiltraţiilor uşoare ale apei printre fisurile stâncăriilor calcaroase care favorizează
instalarea vegetaţiei. În cadrul asociaţiei participă un număr relativ mare de specii :

Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Valeriana montana, lvfoehringia muscosa,
Sedum fabaria, Poa nemoralis (V. Sanda, A. Popescu, M. I. Doltu, 1 977).

1 1 . Valeriano montanae-Cortusetum matthioli Boşcaiu et Tăuber 1 978
Cenozele care populează stâncile umbrite din etajul montan până în cel subalpin au
o compoziţie floristică bine detenninată, penniţând distingerea unei asociaţii de sine
stătătoare. Compoziţia asociaţiei a fost sesizată deja de Al. Beldie ( 1 967) din Bucegi pe
care a prezentat-o ca pe o grupare proprie a stâncilor umbrite, însă fără o analiză mai
amănunţită.
Releveele efectuate de N. Boşcaiu şi F. Tăuber ( 1 978) în Piatra Craiului la
Cunnătura, au ca specii diferenţiale pe Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia şi Poa
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nemoralis. S e remarcă prezenţa î n cadrul asociaţiei a numeroase specii caracteristice
ordinului Seslerietalia.
12.Suifrago-Poetum nemoralis Pop ( 1 968) in Pop et Hodişan 1 985 ( Syn.: Poetum
nemoralis carpaticum I.Pop 1 968; Poetum nemoralis muscosum So6 1 944 p.p.;Grupări cu
Poa nemoralis var. vulgaris apud Beldie 1 967).
Poa nemoralis var. montana este nelipsită de pe stâncăriile din etajul montan
mijlociu, acoperind cu tufele sale dese o bună parte din suprafaţa stâncăriei. Domină pe
stâncăriile semiumbrite, reprezentând tranziţia către grupările de Seslerieto-Festucetum
saxatilis Beldie 1 967, sau pe calcare către faciesurile similare ale asociaţiei Festucetum
rupicolae montanum Beldie 1967.In subasociaţia valerianosum sambucifoliae I.Pop 1 968
( Syn. : Valeriana sambucifolia - Poa nemoralis Beldie 1 967) relativ abundente sunt:
Valeriana sambucifolia, Campanula carpatica şi Saxi.fraga cuneifolia, vegetând pe
pragurile şi fisurile stâncilor. In condiţiile unei umidităţi mai pronunţate, în staţiuni
semiumbrite, compoziţia floristică se îmbogăţeşte cu unele mezohigrofile ca: Astrantia
major, Chrysanthemum rotundifolium, Cortusa matthioli, Digitalis grandiflora etc.
Dimpotrivă, la umbrire puternică şi umiditate moderată, subasociaţia este deschisă şi se
reduce la cele două specii caracteristice, însoţite de multe briofite şi de exemplare răzleţe
ale unor specii sciafile ca: Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare, lvfoehringia

muscosa, Geranium robertianum.
1 3 .Sedo hispanici-Poetum nemoralis Pop et Hodişan 1 985 (Syn. :Poetum
nemoralis calcicolum Cs ros 1 958; Pop et Hodişan ( 1 959) 1 967; Aspleniom- Poetum
nemoralis So6 - 1944 n.n., Poetum nemoralis coarctatae Pop et Hodişan 1 959; Poa
nemoralis-Asplenium septentrionale Ujv. 1 944; Asplenio (quadrivalens)-Poetum nemoralis
So6 1 944 emend.Gergely 1 966).
Asociaţia a fost descrisă de Şt.Cs ros ( 1 958) de pe Masivul Scărişoara-Belioara.
Ulterior I.Pop şi I.Hodişan( l 958) o identifică pe Masivul calcaros Cetăţuia de lângă Cheile
Mada şi în anul 1 959 din Masivul Curături (descriind-o ca Poaetum nemoralis

coarctatum).
Poa nemoralis var. coarctata vegetează pe stânci, pietrişuri şi soluri calcaroase la o
altitudine cuprinsă între 320-1 900 m. alături de numeroase specii calcofile. Gradul de
acoperire este cuprins între 50-90%. Speciile dominante şi caracterisice ale asociaţiei sunt:

Poa nemoralis var.coarctata, lvfelica ciliata, Teucrium chamaedrys, T. montanum, Arenaria
serpyllifolia, Erysimum odoratum care uneori întocmeşte un facies caracteristic, Galium
album, G.purpureum, Achillea crithmifolia şi Carduus candicans. Din Cheile Feneşului
I.Hodişan ( 1 965,1 967) descrie subasociaţia cu Secale montana-secalinetosum montani şi
un facies cu Galium (erectum) album Hodişan 1 967.
14. Campanuletum crassipedis Borza ( 1 9 3 1 ) 1 936
Vegetează pe pereţii stâncoşi, abrupţi şi umbriţi, sub bolţile săpate în stâncă din
Cazanele Dunării. Apare sub fonnă de tufe râzleţe, pendente. Singurele relevee din ţara
noastră (în număr de 8) sunt date de Erika Schneider-Binder şi colaboratorii ( 1 970) în care
pe lângă Campanula crassipes mai vegetează: Asplenium ruta-muraris, A . trichomanes,

Ceterach officinarum, Linum uninen,e, Seseli rigidum, Sedum hispanicum, Sesleriafilifolia
etc.

1 5 .Asplenietum lepidi Boşcaiu 1 97 1
Cenozele sciafile alcătuite de Asplenium lepidium descrise de N.Boşcaiu ( 1 97 1 ) de
pe Valea Cemei, mai ales în gurile peşterilor, se înfiripează în fisurile stâncăriilor umbrite,
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unde adeseori se dezvoltă abundent. Cu toate că exigenţele tennofile ale asociaţiei sunt
ridicate, atunci când evadează din mediul subtrogrofil prezintă o electivitate accenuată
pentru stâncăriile cu expoziţie nordică sau nord-vestică, unde luminozitatea este mai
accentuată.
16. Ctenidio-Polypodietum Jko et. Pec. 1963
Asociaţia a fost semnalată la noi din Munţii Aninei (Beuşniţa-Cheile Nerei, Cheile
Minişului) şi din Munţii Apuseni (Defileul Crişului Repede). Se dezvoltă prin crăpăturile şi
poliţele stâncilor umbrite sub fonna unor cenoze puţin închegate. Prezenţa speciilor
Ceterach officinarum şi Hedera he/ix în cele două relevee efectuate din Defileul Crişului
Repede, conferă acestor cenoze un pronunţat caracter atlantico-mediteranean. În Cheile
Minişului (P.Peia, 1978) fonnează pâlcuri pioniere, restrânse, pe un grohotiş semifixat din
apropierea pădurii de fag, ceea ce a favorizat instalarea unui microtopoclimat cu umiditatea
aerului mai ridicată tot timpul anului, iar temperatura în timpul verii mai scăzută. Acest fapt
a dus la instalarea în cadrul fitocenozelor a numeroase briofite.
17 .Phegopterio robertianae-Calarnagrostietum variae Pop et Hodişan 1985
( Syn. : Calamagrostetum variae carpaticum Sillinger 1933).
Calamagrostis varia populează solurile bazice de pe stâncile calcaroase umbrite,
instalându-se la marginea pădurilor de molid cu fag din Cheile Ordâncuşii (I.Pop şi
I.Hodişan, l 967).Calamagrostetum variae din Munţii Bihorului se deosebeşte de pajiştile
similare din regiunile calcaroase ale Munţilor Tatra (Cehoslovacia) prin mai multe specii
diferenţiate (Carex brachystachys, Silene dubia, Saxifraga paniculata, Galium album,
Thymus comosus, Campanula kladniana, Doronicum columnae etc.), fapt ce i-a detenninat
pe I.Pop şi I. Hodişan să considere fitocenozele de la noi ca o subasociaţie nouă-biharicum .
Asociaţia a mai fost identificată de Şt. Cs ros şi Margareta Cs ros-Kâptalan în apropiere
de comunele Vidra şi Avram Iancu (Munţii Apuseni, 1966).
-campanuletosum kladnianae Pop et Hodişan 1985 ( Syn.: Calamagrostietum variae
biharicum Pop et Hodişan 1967).
GYPSOPHJLJON PETRAE4EBorhidi et P6cs 1957.
Această alianţă descrisă de Borhidi şi P6cs din Munţii Carpaţii răsăriteni care
înlocuieşte alianţa POTENTJLLJON C4 ULESCENTJS Br.-Bl. 1926, prezintă ca specii de
recunoaştere pe : Gypsophila petraea, Eritrichium nanum sspjankae, Saxifraga luteo
viridis, Oxytropis ha/Ieri, Bupleurum diversifolium, alături de care Asperula capitata,
Androsace vi/fosa ssp. arachnoidea şi Campanula kladniana par a avea o semnificaţie
diferenţială. De asemenea, între speciile caracteristice ordinului menţionăm pe Artemisia
baumgarteni şi Silene zawadzkii.
18. Suifrago rochelianae-Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et al. 1978
Cenozele edificate de Saxifraga marginala var. rocheliana cu Gypsophila petraea
analizate de pe pereţii abrupţi ai unui horn din Piatra Iorgovanului reprezintă un omolog cu
colorit balcanic al sociaţiei Artemisio baumgarteni-Gypsophiletum petraeae Puşcam et al.
1956 descrisă din Munţii Bucegi. Prin relaţiile sale singenetice asociaţia edificată de
Saxifraga marginala var. rocheliana cu Gypsophila petraea, prezintă valoare docmnentară
pentru reconstituirea unor aspecte florogenetice şi fitoistorice ale Carpaţilor Meridionali.
În alcătuirea asociaţiei participă numeroase specii transgresive din ordinul
Seslerietalia dintre care se remarcă Leontopodium alpinum şi Sesleria rigida var.

haynaldiana.
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1 9.Artemisio baumgarteni-GyflSOflhiletum fletraeae Puşcam et al. 1 956
(Syn. Artemisia petrosa-Trisetum alpestre Beldie 1 967).
Este o asociaţie prin excelentă "deschisă" şi se remarcă prin prezenta constantă a
unor specii saxicole heliofile şi a câtorva ierburi din pajiştele de pe brâne. Vegetează în
zona alpină, pe stâncării abrupte, alcătuite din conglomerate, cu expoziţie sudică sau estică,
pe calcare jurasice. Fitocenozele tipice au fost identificate de Al.Beldie ( 1 967) în etajul
alpin inferior al Munţilor Bucegi. Pe culmile mai înalte, fitocenozele sunt sărăcite, lipsind
speciile saxicole mezoterme. În schimb, în etajul alpin superior intervin oligotermele
Saxifraga moschata, Eritrichium nanum şi Viola alpina.
În porţiunea inferioară a zonei alpine şi în staţiuni adăpostite, asociaţia se
îmbogăţeşte uneori cu specii din Seslerieto-Festucetum saxatilis ca: Dianthus spiculifolius,
Laserpitium latifolium, Erysimum witmannii ssp. transsilvanicum, Galium album de pe
stâncile înierbate subalpine, pe lângă care mai apar şi Jurinea mollis, numai în abruptul
Jepilor Mici.
20.Saxifrago moschatae-Drabetum kotschyi Puşcam et al. 1 956 (Syn.: Draba
kotschyi-Lloydia serotina Beldie 1 967)
Este proprie stâncăriilor umbrite sau semiumbrite şi relativ umede, cu expoziţii în
sectorul nordic, în întreaga zonă alpină a Masivului Bucegi, coborând uneori până la
rariştile de limită din etajul subalpin. Este o grupare deschisă, ce se recunoaşte prin
prezenta cosmofitelor sciafile Draba kotschyi şi Lloydia serotina, la care se adaugă de
regulă Saxifraga oppositifolia. Dintre însoţitoarele mai frecvente amintim pe Achillea
schurii şi Saxifraga moschata.
2 1 .Saxifragetum luteo-viridis (Pawl. 1 937) Pawl. et Walas 1 949 (Syn.: Saxifraga
luteo-viridis-Afelandrium zawadzkii Pawl. 1 937)
Aceste grupări au fost semnalate pentru prima dată la noi de A. Borhidi ( 1 958) din
masivul Ceahlău. Este amintită ulterior de Evdochia Puşcaru-Soroceanu şi colaboratorii
( 1 977) pentru Masivul Făgăraş şi de Erika Schneider-Binder şi W.Voik ( 1 977) în lucrarea
asupra vegetaţiei de stâncării din Carpaţii României. O cercetare mai atentă a fitocenozelor
din Carpaţii României credem că ar putea duce la identificarea unei variante geografice, cu
multe endemite, diferită de asociaţia descrisă de B. Pawlowski în 1 93 7 din Tatra.
22.Saxifrago demissae-GyflSOflhiletum fletraeae Boşcaiu et Tăuber 1 978
Cenozele rupicole deschise, edificate de Gypsophila petraea reprezintă un omolog al
asociaţiei Artemisio baumgarteni-Gypsophiletum petraeae descrisă de Puşcam et al. 1 956
din Munţii Bucegi. Asociaţia descrisă din Piatra Craiului Mică este invadată de multe
endemite. Dintre speciile cele mai frecvent întâlnite se cunosc: Androsace vil/asa var.
arachnoidea, Eritrichium nanum ssp.jankae, Draba haynaldi, Saxifraga demissa, S./uteo
viridis. În compoziţia cenozelor analizate se remarcă un număr apreciabil de specii
transgresive din ordinul Seslerietalia.
ASPLENIEATHLIA
SEPTENTRIONALIS
Oberd.
et al.
1 967
(Syn. :
ADROSACETALIA VANDELII Br.-Bl. 1 934)
Ordinul grupează asociaţiile casmofile înfiripate pe substrat acidofil. Speciile
caracteristice sunt: Asplenium septentrionale, A.alternifolium, A. adiantum-nigrum,
Epilobium collinum, Sedum telephium ssp.maximum.
ASPLENION SEPTENTRIONALIS Gams 1 927
Asociaţiile din această alianţă se conturează bine mai ales în zona Carpaţilor sudici,
unde pe lângă nucleul de specii caracteristice, în componenta asociaţiilor joacă un rol
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important elementele dacice şi balcano-dacice, caracteristice locale sau diferenţiale,
menite să confere asociaţiilor o nuanţare geografică, puţin variată faţă de cenotaxonii
cunoscuţi în Europa centrală (Erika Sclmeider-Bider, 1972). Alianţa cuprinde grupările
vegetaţiei de crăpături, de stânci acidofile. Speciile caracteristice sunt:Asplenium
adiantum-nigrum, Woodsia ilvensis, Veronica bachofeni (D), Dianthus henteri (D).
23 .Asplenietum septentrionalis Schwick.1944
Cenozele cu Asplenium septentrionale apar în locuri deschise, însorite şi puternic
încălzite, adaptate condiţiile extreme ale crăpăturilor de stânci. Pe lângă speciile
caracteristice şi diferenţiale un rol important în edificarea asociaţiei îl au speciile
caracteristice pentru clasa Sedo-Scleranthetea ca: Genista janensis, Silene armeria, Sedum

annuum, Cardaminopsis arenosa, Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Sedum acre,
Potentilla argentea etc. In cadrul asociaţiei s-a identificat o variantă sciafilă cu Polypodium
vulgare (Erika Sclmeider-Binder, 1972 pg. 173), ce vegetează în crăpăturile de stânci
umbrite din apropierea cetăţii Cisnădioara, Jud. Sibiu. Din cauza dezvoltării, de multe ori
fragmentară, a acestor grupări cu Asplenium septentrionale, s-au ivit dificultăţi privind
încadrarea lor cenotaxonomică. Nucleul iniţial al acestei asociaţii îi asigură, cu tot
caracterul fragmentar şi uneori heterogen al colonizărilor primare, locul la Asplenion
septentrionalis Gams 1927 ca asociaţie de sine stătătoare, iniţială şi durabilă.
În locurile însorite, în condiţiile de alterare a substratului şi înclinaţie mai mică,
unde este posibilă o acumulare de substanţe organice, mai evidentă, evoluează în direcţia
unor asociaţii de Sedo-Scleranthetea, de asemenea spre lvfelico-Phleetum montani sau
Festucetum valesiacae, iar în condiţiile de umbră şi umiditate mai ridicată spre Asplenio
Poaetum nemoralis, prin varianta sciafilă cu Polypodium vulgare.
24 .Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberd.1938
În ţara noastră această asociaţie a fost semnalată de Erika Sclmeider-Binder( l 968)
din mai multe localităţi, distingându-se şi subasociaţia regională carpaticum, având ca
specii diferenţiale pe: Silene dubia, Thymus comosus, Genistajanensis, Jovibarba heujfelii.
În locuri cu înclinaţie mai mică, unde procesele de bioacumulare organogenă sunt mai
active s-au instalat specii care fonnează legătura spre Poetum nemoralis veronicetosum
bachofeni Borza 1959, răspândită pe brânele stâncoase din Defileul Turnu Roşu. In aceste
locuri s-a observat stadii cu Genistajanensis şi Thymus comosus.
25 .Asplenio (trichomanes-bivalens)-Poaetum nemoralis Boşcaiu ( 1970) 197 1.
Se înfiripează pe stânci silicioase-şişturi cristaline-supuse unei alterări mai
puternice, cenoze în care Poa nemoralis şi Asplenium trichomanes (ssp. bivalens) au un rol
preponderent.
N.Boşcaiu ( 1970) adoptă denumirea de Asplenio-Poaetum nemoralis şi pentru
asociaţiile de pe substrat silicios în mod analog cu grupările de Asplenio- Poaetum
nemoralis So6 1944 proprii subtratului calcaros, departajând cenozele pe criteriul
biosistematic al subspeciei diploide (ssp. bivalens) şi a celei tetraploide (quadrivalens), cea
diploidă fiind proprie substratului silicios.
Al. Borza ( 1946) semnalează din Munţii Semenic pe Poaetum nemoralis
semenicense, încadrată de noi ( 1980) ca variantă regională. În cadrul asociaţiei s-a descris
subasociaţia veronicetosum bachofenii (Borza 1959) Boşcaiu ( 1970) 197 1 semnalată iniţial
de Al. Borza ( 1959) de pe Valea Sebeşului ca Poetum nemoralis veronicetosum bachofenii.
Pentru subasociaţia veronicetosum bachofenii speciile diferenţiale sunt: Arabis procurrens,
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Geranium macrorrhizum, Galium kitaibelianum, Dianthus trifasciculatus şi Dianthus
henteri (Erika Schneider-Binder, 1972).
Din Defileul Oltului (Valea Călineşti), Maria Ciurchea ( 1970) descrie varianta
regională oltenicum cu unnătoarele diferenţiale locale : Galium valantioides var. bai/Ioni,

Jovibarba heujfelii, Silene jlavescens, Knautia dumetorum, Hieracium pavichii,
Symphyandra wanneri, Festuca rupicola var. coziae, Seseli rigidum, Campanula grossekii
şi Achillea crithmifolia.
26.Sempenrivetum heuffelii E. Schneider-Binder 1969
Vegetează în fisurile stâncilor silicioase de la poalele Munţilor Cibinului, în văi
muntoase, având o nuanţă balcanică, dată de speciile diferenţiale geografice: Thymus
comosus, Silene dubia, Genistajanensis şi Veronica bachofenii.
Fitocenozele, de dimensiuni mai mult sau mai puţin variabile, identificate de noi în
Cheile Dâmbovicioarei ( Sanda, Popescu, Doltu, 1977), Cazanele Dunării ( Sanda et al.
1980) precum şi cele din Defileul Oltului (Valea Călineşti, Maria Ciurchea, 1970)
completează structura floristică a acestor cenoze rupicole.
27. Hypno-Polypodietum vulgare Jko - et Pec. 1963
Asociaţia prezintă un accentuat caracter sciafil, vegetând de regulă pe stâncile cu
expoziţie nordică sau vestică din etajul montan. Din Cazanele Dunării (Erika Schneider
Binder et al. 1970) asociaţia a fost analizată amănunţit, remarcându-se faptul că
Polypodium vulgare şi Hypnum cupressiforme se asociază frecvent cu lvfnium longirostre,
Jsothecium myurum var. scabridum şi Asplenium trichomanes.
28. Woodsio - Asplenietum septentrionalis Tx. 1937
Prezenta acestei asociaţii descrisă iniţial din munţii Harz, a fost semnalată în ţara
noastră de Al. Borza ( 1963), Al. Borza şi N. Boşcaiu ( 1965) şi Gh. Dihoru ( 1967), Erika
Schneider - Binder ( 1968, 1972). Primele ridicări fitocenologice le prezintă pentru ţara
noastră I. Moldovan din Munţii Gutâiului ( 1970). Erika Schneider - Binder ( 1972)
identifică asociaţia pe coloanele de bazalt de la Detunata Goală (Munţii Apuseni), în care
se remarcă prezenta unor specii rare ca: Thym us longicaulis şi Scabiosa banatica. În
crăpături mai late apar Cotoneaster integerrima şi Spiraea chamaedryfolia. Cenoze bine
conturate de Woodsio - Asplenietum septentrionalis Tx. 1937 au fost identificate şi pe
Valea Sadului (Munţii Cibinului) pe substrat de micaşisturi, unde apare şi endemitul
subcarpatic Dianthus henteri precum şi Festuca rupicola, ultima subliniind caracterul
xerotenn al staţiunilor ocupate de această asociaţie. Pe baza acestor specii şi altor
diferenţiale geografice, Erika Schneider - Binder ( 1972) descrie varianta subcarpatică,
austrocarpaticum, mult mai bogată în specii decât cenozele din Munţii Gutâiului sau de pe
Detunata Goală.
SJLENJON LERCHENFELDIANAE Horv. et Pawl. apud Horv. 1949
Este o alianţă daco-balcanică cu exigente intens acidofile, în compoziţia căreia se
remarcă prezenta speciilor: Symphyandra wanneri, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa şi
Silene lerchenfeldiana, caracteristice acestui cenotaxon de rang superior. Cea mai
reprezentativă staţiune pentru această alianţă rămâne cea din Masivul Parâng, unde se află
o enclavă a arealului disjunct al asociaţiei Potentillo haynaldianae-Silenetum
lerchenfeldianae (Horv., Pawl. et Walas 1938) Simon 1957 descrisă din Rila Pianina şi
identificată ulterior şi în Munţii Pirin (T. Simion, 1957).
29. Silenetum dinaricae E. Schneider-Binder et Voik 1976
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Gruparea a fost descrisă din Munţii Făgăraşului (Valea Şerbotei), unde Silene
dinarica alcătuieşte de regulă fitoceneze monodominante sau împreună cu Silene
lerchenfeldiana. Speciile însoţitoare mai frecvente sunt: Huperzia selago, Festuca airoides,
Juncus trifidus, Campanula alpina, iar dintre plantele inferioare : Polytrichum formosum,
Grimmia apocarpa, Alectoria ochroleuca şi Thamnolia vermicularis.
30. Potentillo haynaldianae - Silenetum lerchenfeldianae (Horvat, Pawl., et
Walas 1938) Simon 1957
Asociaţia este amintită de Al. Borza ( 1963), Erika Schneider - Binder şi W. Voile
( 1977) fără a da şi relevee geobotanice. Pentru conturarea nucleului de specii în alcătuirea
fitocenozelor fragmentare din Masivul Parâng sunt necesare, în continuare, investigaţii
minuţioase. Din relatările verbale ale botanistului Mihail D. Dumitru, în masivul Parâng
Potentilla haynaldiana se găseşte cu totul sporadic, vegetând pe stâncării abrupte.
3 1. Senecioni glaberrimi-Silenetum lerchenfeldianae Boşcaiu et al. 1978.
Este o asociaţie relictară, descrisă în câteva staţiuni ale Masivului Retezat
( Gemenele, Lacul Sf. Ana, Valea Judelui, Muchia Ascuţită) caracterizată printr-un număr
restrâns de specii, în compoziţia căreia diferenţialele Juncus trifidus şi Senecio glaberrimus
deţin o constanţă ridicată. Pare să prezinte un omolog de altitudini mai mari al asociaţiei
Asplenio septentrionali-Silenetum lerchenfeldianae Horv., Pawl. et Wal. 1935. Vegetează
cu precădere pe pereţii abrupţi au unui substrat petrografic rezistent la acţiunea agenţilor
externi (granite), unde condiţiile vitrege au împiedicat instalarea şi concurenţa altor
casmofite.
II. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br. - Bl. 1926
Fitocenezele clasei Thlaspietea rotundifolii, ce cresc pe grohotişuri şi bolovănişuri,
constituie o primă verigă în instalarea vegetaţiei pe terenurile rezultate din acumularea în
timp a sf'arâmăturilor de roci. Speciile caracteristice acestei clase cresc pe locuri unde s-au
depus mici cantităţi de material organic mărunt şi praf, rezultate în timpul rostogolirii şi
sf'arâmării blocurilor. Pe măsură ce se acumulează material organic condiţiile devin
favorabile pentru instalarea treptată a altor specii, pregătindu-se trecerea spre pajiştile de
stâncării cu un nucleu de specii mai bine conturat.
O caracteristică pentru speciile saxicole, în general, este dezvoltarea sistemului
radicular, cu ajutorul căruia se fixează şi îşi procură substanţele minerale şi apa necesare
proceselor vitale.
Instalarea diferitelor fitocenoze este condiţionată de mai mulţi factori şi anume:
dimensiunea bolovanilor ce alcătuiesc substratul şi stabilitatea lui, expoziţia, înclinarea
pantelor, altitudinea etc. Capacitatea de a rezista mobilităţii grohotişurilor este un factor
esenţial pentru speciile ce se dezvoltă pe aceste terenuri.
Fitocenozele clasei Thalspietea rotundifolii se grupează în funcţie de mobilitatea şi
mărimea substratului, de umiditatea existentă, precum şi de natura rocilor pe care se
dezvoltă. Fitocenozele de grohotişuri alcătuiesc un stadiu incipient de instalare a vegetaţiei
şi ca unnare, în cadrul acestora se pot întâlni numeroase specii ce cresc în mod normal pe
stâncării, populând fisurile acestora, comportându-se ca specii saxicole. Cu toate că există
şi situaţii intercalare în care fitocenozele de grohotişuri şi stâncării se întrepătrund, totuşi
clasa Thalspietea rotundifolii are un nucleu de specii caracteristice, bine diferenţiat şi cu
caracter permanent.
Asociaţiile de grohotişuri se menţin atâta timp cât există o pennanentă împrospătare
a pantelor cu material dezagregat recent, menţinându-se o stare de mobilitate activă. Astfel
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de grohotişuri se întâlnesc în etajul alpin, unde procesele de dezagregare şi eroziune sunt
mai intense. Grohotişurile din etajul montan, ce nu mai sunt alimentate cu material proaspăt
de dezintegrare, în unna coluvionării se înţelenesc treptat evoluând spre pajişti de stâncării,
apoi treptat sunt acoperite cu vegetaţie lemnoasă.
Speciile caracteristice pentru clasă sunt: Arabis alpina, Cardamine resedifolia,

Cystopteris fragilis, Doronicum carpaticum, Geum reptans, Luzula alpino-pi/asa
(spadicea), Linaria alpina, Oxyria digyna, Papaver pyrenaicum ssp. corona sancti
stephani, Poa laxa, Rumex scutatus, Silene vulgaris ssp. alpina, Thymus pulcherrimus.
Aceste specii pot fi identificate atât pe grohotişurile calcaroase cât şi silicioase,
carasterizând vegetaţia acestor terenuri.
TIILASPIET ALIA ROTUNDIFOLII Br. BI. 1 926
Reuneşte asociaţii heliofile ce se dezvoltă pe grohotişurile de natură calcaroasă din
etajul alpin şi montan. Ca specii caracteristice menţionăm : Campanula

cocheariifolia, Gymnocarpium robertianum, lvfoehringia muscosa.
PAPA VERO-THYlv!JON PULCHERRllvfl I. Pop 1 968 ( Syn. Thlaspeion rotundifolii
auct.rom.non Br.-Bl. 1 926)
Grupează asociaţiile de grohotişuri calcaroase din etajul alpin ce reprezintă
corespondentul carpatic al alianţei Thlaspeion rotundifolii Br.-Bl. 1926 caracteristică
Europei centrale. Speciile edificatoare alianţei sunt: Papaver pyrenaicum ssp. corona

sancti-stephani, Thym us pulcherrimus, A chillea schurii, A lyssum repens, Saxifraga
cymosa, Anthemis carpatica, Taraxacum nigricans, Calamintha alpina ssp. baumgarteni,
Saxifraga moschata, Galium anisophyllum etc.
32. Saxifrageto aizoidis - Rumicetum scutati Boşcaiu 1 97 1
Cuprinde fitocenozele de Rumex scutatus de pe grohotişurile calcaroase, specia
caracteristică având sistemul radicular foarte bine dezvoltat. Fitocenozele de Rumex
scutatus din Carpaţii româneşti se deosebesc de cele din Europa centrală cunoscute sub
numele de Rumicetum scutati (Br.-Bl. 1 93 1 ) Kuhn 1 937 ce aparţin alianţei Achnaterion
(Stipion) calamagrostis prin prezenţa taxonului Saxifraga aizoides.
În Făgăraş (W. Voik şi Erika Schneider - Binder, 1 979) Rumex scutatus se dezvoltă
pe grohotişurile de calcar cristalin, dar prezenţa speciei diferenţiale Saxi.fraga aizoides este
redusă. Din cele 7 notări efectuate specia apare numai într-un releveu, fapt pentru care
autorii mai sus citaţi încadrează aceste fitocenoze la Rumicetum scutati (Br.-Bl. 1 93 1 )
Kulm 1 937. Speciile fidele asociaţiei sunt: Arabis alpina, Galium anisophyllum, Thymus

pulcherrimus, Poa alpina, Poa laxa, Cystopteris regia, Taraxacum nigricans.
3 3 . Saxifragetum moschatae-aizoidis Boşcaiu 1 97 1
Ocupă grohotişurile cu mobilitate redusă din etajul alpin ş i cu un spor de umiditate
rezultat din acumulările mari de zăpadă. Ca unnare a acestui fapt în fitocenozele de
Saxi.fraga moschata şi S. aizoides apare un număr apreciabil de specii higrofile cum sunt:
Silene pusilla, Saxifraga stellaris, Parnassia palustris, Viola bi.flora etc. , iar dintre speciile
chionofile So/dane/la pusilla, Gnaphalium supinum.
Pe grohotişurile alcătuite din fragmente de calcar şi din şisturi cristaline, alături de
speciile caracteristice alianţei Papavero-Thymion pulcherrimi se întâlnesc şi cele ce aparţin
alianţei Androsacion alpinae ca: Oxyria digyna, Saxi.fraga bryoides etc. Prin coluvionarea
grohotişurilor asociaţia evoluează uneori spre asociaţii chionofile.
Subasociaţia dianthetosum glacialis Voik et Sclmeider-Binder 1 978 descrisă din
Munţii Făgăraş pe baza prezenţei speciei Dianthus glacialis, apare în cadrul fitocenozelor
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de Saxi.fraga aizoides pe şisturi amfibolice şi calcar cristalin. În cadrul acestei subasociaţii
Saxi.fraga moschata are prezenţa foarte mică, lipsind din majoritatea releveelor.
34. Cardaminopsio neglectae - Papaveretum coronae - santi - stephani Coldea
et Pânzaru 1986
( Syn.: Papavero-Oxyrietum Cs ros 1957)
Se întâlneşte pe grohotişurile mobile şi în curs de fixare în Munţii Făgăraş şi Rodnei
(Vf. Inău) la peste 2000 m altitudine, rezultate din dezagregarea calcarelor şi amfibolitelor.
Asociaţia se caracterizează prin prezenţa, în afara celor două specii edificatoare, Papaver
corona-santi-stephani şi Cardaminopsis neglecta, endemite carpatice, a numeroase specii
caracteristice alianţei Papavero-Thymion pulcherrimi, ca: Thymus pulcherrimus, Saxi.fraga
moschata, S. aizoides, Doronicum carpaticum, care conferă acestor fitocenoze un colorit
specific.
35. Calamintho baumgarteni - Galietum anisophylli Beldie 1967
( Syn.: As. Calamintha baumgarteni - Galium anisophyllum Beldie 1967)
Este una dintre cele mai reprezentative asociaţii ale grohotişurilor calcaroase.
Populează grohotişurile mărunte de la baza stâncăriilor, dar şi brânele acestora trecând spre
edificarea asociaţiei Seslerietum bielzii trassilvanicum . Se dezvoltă cu precădere pe coaste
însorite, pe marginile căldărilor glaciare bine luminate. Acumulările de zăpadă, ce se
realizează în timpul iernii, asigură în sezonul de vegetaţie un spor de umiditate. Persistenţa
zăpezii până primăvara târziu, creează condiţii pentru instalarea unor specii chionofile cum
sunt: Hutchinsia brevicaulis, Cerastium cerastoides.
În afara celor două specii caracteristice Acinos alpinus (Calamintha baumgarteni) şi
Galium anisophyllum sunt aproape nelipsite speciile: Sedum atratum, Rhodiola rosea, Poa

tremula, Papaver pyrenaicum, Thymus pulcherrimus, A chillea schurii, Senecio rupestris,
Ranunculus oreophilus, Poa alpina.
36. Papavero - Linarietum alpinae Puşcam et al. 1956
( Syn.: As. Papaver pyrenaicum - Viola alpina Evd. Puşcam et al. 1977 n.n.).
Constituie o asociaţie pionieră ce se dezvoltă pe grohotişurile mobile. Speciile
caracteristice Linaria alpina, Papaver pyrenaicum ssp. corona sancti - stephani, Rumex
scutatus sunt strict adaptate grohotişurilor nefixate. Pe grohotişurile alcătuite din fragmente
mai mărunte şi cu acumulări de material organic, vegetaţia devine mai bogată prin apariţia
altor specii cum sunt: Cerastium lerchenfeldianum, Anthemis carpatica, Senecio rupester,
Saxi.fraga oppositifolia, Galium album etc.
37. Papavero - Cystopteridetum Cs ros 1956
Asociaţia a fost descrisă de pe grohotişurile calcaroase din vecinătatea sudică a
Munţilor Retezat (Piule-Piatra Iorgovanului), cuprinzând specii adaptate acestor condiţii. În
afara celor două caracteristici, Cystopteris regia şi Papaver pyrenaicum ssp. corona sancti
stephani, cele mai frecvente specii întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Arabis alpina,

Doronicum columnae, Senecio rupester, A conitum hosteanum, Saxi.fraga heucherifolia,
Poa alpina, Androsace lactea, lvfyosotis alpestris, Galium anisophyllum, Ranunculus
oreophylus.
Aceste specii pioniere, prin resturile organice descompuse, contribuie la îmbogăţirea
grohotişului în substanţe nutritive, pregătind condiţiile pentru instalarea speciilor mai
pretenţioase faţă de substrat cum sunt: Sesleria rigida, Festuca saxatilis, Primula elatior,
Polygonum viviparum etc. Pe măsură ce se acumulează substanţe organice în substrat,
vegetaţia evoluează spre cea de pajişti cu Festuca rubra.
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Subasociaţia cystopteridetosum regiae (Voik et Erika Schneider - Binder 1 978)
Popescu et Sanda 1 990. W. Voik şi Erika Schneider - Binder descriu din Făgăraş ( 1 978) pe
valea Doamnei şi valea Arpăşelului fitocenoze edificate de Cystopteris regia pe care le
încadrează într-o asociaţie nouă - Cystopteridetum regiae - având ca specii diferenţiale pe:
Doronicum carpaticum, Ligusticum mutellina, Viola bi.flora, lvfyosotis alpestris, ce indică
un caracter mai higrofil al fitocenozelor acesteia faţă de cele de Rumex scutatus. Deşi
lipseşte specia Papaver corona sanct-stephani, taxon caracteristic al asociaţiei, compoziţia
floristică a celor doi cenotaxoni este foarte asemănătoare, fapt pentru care considerăm că
fitocenozele de Cystopteria regia se pot încadra ca subasociaţie la Papavero Cystopteridetum Cs ros 1 956.
38. Papavero - Festucetum violaceae Beldie 1 967
Prezintă o compoziţie floristică săracă în specii, dar se remarcă prin prezenta uneori
abundentă a speciilor caracteristice: Papaver corona sancti-stephani şi Festuca violacea,
cea din unnă fiind specie saxicolă sciafilă-chionofită. Asociaţia se dezvoltă pe pietrişuri şi
grohotişuri de calcar, situate pe fundul căldărilor glaciare precum şi pe brânele de la baza
pereţilor stâncoşi.
În cadrul asociaţiei se întâlnesc mai frecvent taxonii: Doronicum carpaticum,

Oxyria digyna, Poa tremula, A chillea schurii, Saxifraga moschata.
39. Poo alpinae - Alyssetum repentis Beldie 1 967
Se instalează pe fundurile şi flancurile uşor înclinate şi însorite ale văilor glaciare,
pe soluri pararendzinice, scheletice, fonnate pe grohotişuri calcaroase, puternic
coluvionate. Substratul este mai bogat în material organic ce provine de pe pantele
învecinate, adus de apele ce se scurg şi care asigură totodată o umiditate suficientă, ţinând
seama de drenajul destul de rapid ce se realizează pe aceste terenuri.
Asociaţia se remarcă prin numărul mare de specii componente realizând o acoperire
pronunţată. În cadrul fitocenozelor o prezenţă constantă o au speciile: Poa alpina, A lyssum
repens, Arenaria alpina, Festuca airoides. Unele specii componente ale asociaţiei, alături
de care apar frecvent: Agrostis rupestris, A lchemilla palmata, Calamintha baumgarteni,
Geum montanum, Onobrychis transsilvanica, Polygonum viviparum, Trifolium repens ssp.
ochrantum, Taraxacum alpinum ssp. nigricans pot deveni dominante sau codominante,
realizând faciesuri ce alternează în mozaic. Asociaţia are un pronunţat caracter eutrof şi
oligotenn ce se deduce din componentele elementelor de bază.
40. Cerastio lerchenfeldiani - Papaveretum coronae - sancti - stephani Boşcaiu
et al. 1 978
Fitocenozele de Papaver corona santi-stephani şi Cerastium an,ense ssp.
lerchenfeldianum se dezvoltă pe grohotişurile calcaroase din Munţii Retezat. În cadrul
asociaţiei vegetează numai specii caracteristice acestor terenuri, dintre care mai
reprezentative sunt: Thymus pulcherrimus, A lyssum repens, Galium anisophyllum, Arabis

alpina, Senecio rupester, Poa molinerii, lvfyosotis alpestris, Sedum atratum, Calamintha
alpina ssp. baumgarteni, Draba lasiocarpa.
Este o asociaţie pionieră, cu acoperire slabă, dar cu un rol în începutul de înţelenire
şi fixare al grohotişurilor mobile.
4 1 . Doronico columnae - Rumicetum scutati Boşcaiu et al. 1 978
Cuprinde fitocenozele de Rumex scutatus şi Doronicum columnae ce au optimul de
dezvoltare pe grohotişurile mobile mărunţite şi mai umede. Doronicum columnae are
semnificaţia unei diferenţiale regionale ce caracterizează aceste fitocenoze. Speciile cu
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constanţă ridicată sunt: Thymus pulcherrim, Alyssum repens, Galium album (erectum),
Arabis alpina, Cystopteris regia, Senecio rupester, Ranunculus oreophilus, lvfyosotis
alpestris.
Înfiriparea unor specii caracteristice clasei Elyno - Seslerietea indică direcţia de
evoluţie a asociaţiei în unna coluvionării şi acumulării de material organic.
42. Cerastio calcicolae - Saxifragetum moschatae Coldea 1 990
Vegetează pe bolovănişurile şi grohotişurile se1nifixate din etajul alpin al masivului
Rodnei, alcătuite din fragmente de calcar jurasic, amfibolite şi şisturi sericitoase.
Alături de populaţiile alcătuite de Saxifraga moschata apare constant specia
arenicolă alpină Cerastium an,ense ssp. calcicola, care constituie o bună diferenţială
ecologică pentru asociaţie. Fitocenozele asociaţiei grupează deopotrivă specii bazofile
caracteristice ordinului Thlaspietalia rotundifolii şi elemente acidofile caracteristice
ordinului Androsacetalia alpinae.
Cenozele din Munţii Rodnei, au un caracter mai mezofil, fapt relevat, pe deoparte de
lipsa speciei higrofile Saxifraga aizoides, iar pe de altă parte de numărul mai redus al
speciilor caracteristice ordinului Salicetalia herbaceae.
PELTARION ALLIACE4E H-i ( 1 956) 1 958
Reprezintă vegetaţia bolovănişurilor masive din etajul forestier. Asociaţiile grupate
în această alianţă au caracter submediteranean. Singura specie de recunoaştere a alianţei
este Peltaria alliacea.
43. Geranietum macrorrhizi Boşcaiu 1 97 1
Reuneşte fitocenozele caracteristice, alcătuite de Geranium macrorrhizum care
populează bolovănişurile masive de pe pantele abrupte. Asociaţia îşi are optimul ecologic
pe bolovănişurile de calcar, dar poate creşte şi pe substrat cristalin sau pe granite. Speciile
ce au o semnificaţie diferenţială sunt: lvfoehringia pendula şi Arabis procurrens. Dintre
speciile mai frecvent întâlnite în fitocenozele de Geranium macrorrhizum sunt: Galium

album (erectum), Senecio rupester, Cardaminopsis arenosa, lvfoehringia muscosa.
Pe măsură ce bolovănişurile sunt populate cu specii forestiere, asociaţia evoluează
spre Geranio macrorrhizo - Fagetum (Borza 1 93 3 ) So6 1 964.
44. Sedo fabariae - Geranietum macrorrhizi Boşcaiu et Tăuber 1 978
Este descrisă din Piatra Craiului, unde cenozele de Geranium macrorrhizum
populează abundent bolovănişurile acumulate în Crăpătura Pietrii Craiului. Alături de
specia caracteristică cu frecvenţă şi constanţă ridicată se găsesc Sedum fabaria precum şi

Geranium lucidum, Agropyron biflorum, Arabis alpina, Senecio rupester, Galium album
(G. erectum) etc.
A CHNA THERION C4L4lvL4 GROSTJS Br. - BI. 1 9 1 9
( Syn.: Stipion calamagrostis Br. - BI. 1 9 1 8)
Încadrează asociaţiile ce se dezvoltă pe bolovănişurile însorite cu 1nicroclimat
xerotenn, în componenţa cărora participă numeroase specii sudice. Speciile de recunoaştere
(după J. Holub, 1 967) sunt: Cardaminopsis arenosa, Chaenorrhinum minus, Vincetoxicum

hirundinaria, Galeopsis angustifolia, Geranium robertianum, G. sanguineum,
Gymnocarpium robertianum, lvfelica ciliata, Origanum vulgare, Poa compressa, Sedum
album, Teucrium montanum.
Asociaţiile din cadrul alianţei A chantherion calamagrostis joacă un rol important în
fixarea şi stabilirea grohotişului, care prin coluvionare devine favorabil instalării vegetaţiei
arbustive (N. Boşcaiu, 1 97 1 ).
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45. Achnatheretum calamagrostis Br. - BI. 1 9 1 8
( Syn.: Stipetum calamagrostis Br. - BI. 1 9 1 8)
Asociaţia colonizează grohotişurile calcaroase de pe versanţii abrupţi, la altitudini
cuprinse între 300-800 m, din partea de sud-vest a ţării. Fitocenozele asociaţiei ce se
dezvoltă fragmentar pe terenurile foarte uscate din această parte a ţării, prezintă asemănări
cu cele din Balcani unde au un areal optim. Speciile caracteristice asociaţiei sunt:

A chnatherium calamagrostis, Alyssum petraeum, Galium purpureum, Arabis procurrens,
Cardaminopsis arenosa, Parietaria erecta, lvfelica ciliata var. jlavescens , Festuca
xanthina, Lamium bithynicum.
Varianta regională banaticum Boşcaiu 1 97 1 a fost diferenţiată pe baza constanţei lui
A lyssum petraeum în fitocenozele de Achnatherum calamagrostis. Pe măsură ce substratul
se fixează şi se îmbogăţeşte în substanţe organice asociaţia evoluează în direcţia edificării
unor grupări din alianţa A lysso-Sedion.
GALIO-PARIETARIETALIA OFFICINALIS Gergely et al. 1 966
Grupează fitocenozele de grohotişuri mărunte, nefixate, dar care au o cantitate
apreciabilă de material organic, provenit din resturile vegetale ce se acumulează de pe
terenurile învecinate precum şi de la plantele ce cresc pe acest substrat. Speciile
caracteristice ordinului Galia - Parietarietalia sunt puţine la număr şi nu au o specificitate
strictă. Totuşi putem cita ca specii de recunoaştere pe : Galium album (G. erectum),

Parietaria erecta (P. officinalis), Scutellaria altissima, Lamium maculatum, Phyllitis
scolopendrium.
TEUCRJON MONTANJ Cs ros et Pop 1 965
În această alianţă sunt încadrate asociaţiile de grohotişuri de altitudine mai joasă
(300-800 m) ce se caracterizează prin prezenţa a numeroase elemente daco-balcanice şi
ende1nice. Specii de recunoaştere : Teucrium montanum, Sedum hispanicum, A chillea

crithmifolia, Cnidium silaifolium, Acinos an,ensis, Thymus comosus, Helianthemum canum
etc.

46. Gymnocarpietum robertianae (Kulm 1 937) Tx. 1 937
( Syn. Dryopteridetum robertianae (Kulm 1 937) Tx. 1 937; Phegopteridetum
robertianae (Kulm 1 937) Tx. 1 937, inel. Thymo marginali - Phegoteridetum robertianae
Cs ros et Cs. Kaptalan 1 966). Gymnocarpium robertianum populează grohotişurile
mărunte sau grosiere nefixate, alcătuind fitocenoze monod01ninante pe terenurile puternic
lmninate, dar umede. Compoziţia floristică este heretogenă, pe lângă speciile caracteristice
grohotişurilor apar unele mezofile cum sunt: Eupatorium cannabinum, Valeriana
officinalis, Silene vulgaris, Galeopsis ladanum, Salvia glutinosa, Tussilago farfara etc.
Dintre speciile de recunoaştere ale asociaţiei, în afara celei caracteristice pot fi
menţionate : Parietaria erecta (P. officinalis), Galium album (G. erectum), Cardaminopsis
arenosa. Pe măsură ce se acumulează substanţe organice în substrat şi grohotişul devine
mai stabil, în cadrul fitocenozelor de Gymnocarpium robertianum apar un număr însenmat
de specii de pajişti cum sunt: Agrostis tenuis, Festuca rubra. Thymus bihorensis
(marginatus) apare uneori în cantitatea mai mare putând alcătui o subasociaţie aparte,
thymetosum bihorensis (marginatae) Popescu et Sanda 1 990, aceasta indicând evoluţia
asociaţiei spre cele de pajişti. Asociaţia este răspândită în Munţii Apuseni şi în partea sud
vestică a Carpaţilor Meridionali.
47. Thymetum comosi Pop et Hodişan 1 963
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Se dezvoltă pe grohotişurile mărunte, cu proces avansat de solificare şi cuprinde
un număr mare de specii cu caracter termofil. Dintre cele mai frecvente amintim: Teucrium
chamaedrys, Viola j6oi, Sedum hispanicum, Geranium robertianum, Hieracium pilosella,
Festuca cinerea etc. Aceasta din urmă indică evoluţia asociaţiei spre pajişti xerofile.
Asociaţia a fost descrisă din Munţii Apuseni (Cheile Bulzeşti şi Cheile Runcului).
48. Teucrietum montani Cs ros 1 958
Condiţiile optime de dezvoltare le are pe grohotişurile mărunte, semifixate, de la
poalele stâncilor. Este o asociaţie termofilă cu numeroase elemente sudice printre care mai
reprezentative sunt: A.chil/ea crithmifolia, Orlaya grandiflora, Sanguisorba minor, Salvia
verticillata, Cnidium silaifolium, Stachys recta şi în unele staţiuni Ceterach officinarum.
Este cunoscută din vestul Cmpaţilor Meridionali şi din Munţii Apuseni.
49. Galietum erecti Pop et Hodişan 1 964
Fitocenozele de Galium album (G. erectum) se instalează primele pe grohotişurile
mobile, mai rar fiind întâlnite pe cele fixate. Ca şi alte specii de grohotişuri, Galium album
este bine adaptată acestor condiţii, tulpinile sale se ridică repede printre pietrele
grohotişurilor nefixate. Acoperirea în cadrul fitocenozelor de Galium album este relativ
mare (60-70%) deşi compoziţia floristică nu este bine conturată fiind o asociaţie pionieră.
În afară de specia caracteristică, din alianţa Teucrion montani mai cresc: Acinos alpinus
ssp. majoranifolius, Cardaminopsis arenosa, Silene heujfelii, Jvfinuartia verna, Cytisus
nigricans, iar dintre speciile caracteristice clasei notăm: Scutellaria altissima, Lamium
maculatum, Phyllitis scolopendrium etc. Prezenţa în fitocenozele de Galium album a unor
specii caracteristice pajiştilor uscate (Festuco-Brometea) şi pădurilor (Querco-Fagetea)
este explicată prin vecinătatea acestora şi care pe măsură ce substratul se îmbogăţeşte în
material organic se creează condiţii pentru instalarea speciilor mai pretenţioase.
50. Galio - Hirundinarietum Dihoru 1 975
(Syn.: Vicetoxicetum officinalis Schwick 1 944 p.p.)
Se dezvoltă pe acumulările de pietriş rezultat din sfărâmarea rocilor, la baza
stâncilor, la altitudine de peste 1000 m.
În fitocenozele de Vicetoxicum officinale şi Galium album mai participă: Geranium
robertianum, Festuca rupicola var. saxatilis, Verbascum lychnitis, Fragaria vesca, Sedum
telephium ssp. maximum, Poa nemoralis, Origanum vulgare, Luzula luzuloides.
Cortegiul de specii ce intră în componenţa fitocenozelor este foarte heterogen,
cuprinzând plante de stâncării, de pădure şi chiar de pajişti. Cercetările viitoare vor stabili
dacă aceste fitocenoze constituie sau nu o asociaţie.
PARIETARION OFFICINA.LIS Gergely et al. 1 966
Cuprinde asociaţiile sciafile ce se dezvoltă pe grohotişuri grosiere precum şi pe
terenuri cu roca la zi din etajul montan inferior şi zona deluroasă. Specii de recunoaştere:
Parietaria erecta, Geranium lucidum.
5 1 . Parietarietum officinalis Cs ros 1 958
Fitocenozele de Parietaria erecta (P. officinalis) sunt frecvente pe grohotişurile
fixate şi pe terenuri schelete cu acumulări de sol reavăn. Compoziţia floristică a acestor
fitocenoze este heterogenă, fiind alcătuită din specii de nuanţă nitrofilă cum sunt: Urtica
dioica, Sambucus nigra, Circaea lutetiana, A.1ycelis muralis, Cucubalus baccifer, Lamium
maculatum, Geum urbanum dar şi de speciile de pădure: Asarum europaeum, Phyllitis
scolopendrium, Lunaria rediviva, Cardamine bulbifera Milium ejfusum etc. Specia
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caracteristică, Parietaria erecta, realizează fitocenoze compacte cu acoperire de 60-90%.
Descrisă iniţial din Munţii Gilăului, asociaţia este senmalată ulterior din nmneroase
localităţi din ţară.
52. Parietarieto - Geranietum lucidi Gergely et al. 1 966
Se dezvoltă pe grohotişurile mobile, grosiere şi mai rar fixate din locurile umbrite.
Specia dominantă Geranium lucidum are o perioadă scurtă de vegetaţie şi în fitocenozele
sale, slab închegate, rămâne în restul sezonului vegetal numai Parietaria erecta.
Compoziţia floristică este alcătuită din specii sciafile ce aparţin alianţei Parietarion
officinalis, alianţei Seslerio - Festucion pallentis etc.
Alături de cele două caracteristice mai întâlnim în aceste fitocenoze pe: Asplenium
trichomanes, lvfoehringia muscosa, Galium album etc. Deşi are unele asemănări cu
asociaţia Parietarietum officinalis, fitocenozele de Parietarieto - Geranietum lucidi se
deosebesc prin condiţiile edafice şi dominanţa speciei Geranium lucidum . Parietarieto Geranietum lucidi precede pe Parietarietum officinalis. Asociaţia este cunoscută din
Munţii Apuseni (Defileul Crişului Repede).
53 . Cardaminopsidetum arenosae Hodişan 1 967
Cardaminopsis arenosa, deşi are o amplitudine ecologică mare, fonnează fitocenoze
compacte pe grohotişurile semifixate cu acumulare de substanţe organice. Constituie o
asociaţie incipientă, în componenta căreia mai participă o serie de plante de grohotişuri
cum sunt: Sedum hispanicum, Senecio rupester, Poa nemoralis, dar cele mai frecvente sunt
speciile de pădure: Lamium maculatum, Veronica urticifolia, Valeriana officinalis,

Epilobium montanum .
ANDROSACET ALIA ALPINAE Br. - BI. 1 926
Reuneşte asociaţiile grohotişurilor silicioase, rezultate din dezagregarea şisturilor
cristaline. Speciile caracteristice ordinului Androsacetalia alpinae alcătuiesc fitocenoze
neîncheiate, plantele având un caracter acidofil. Cele mai reprezentative asociaţii ale
acestui grup se dezvoltă în zona alpină, pe grohotişuri nefixate.
GALEOPSJDJON Oberd. 1 957
Alianţa cuprinde asociaţiile care populează grohotişurile silicioase din etajul montan
şi submontan. Ca specii de recunoaştere sunt: Galeopsis segetum, G. tetrahit, Epilobium
collinum, E. lanceolatum, Senecio viscosus. Încadrarea alianţei Galeopsidion în ordinul
Androsacetalia s-a făcut pe baza analogiei condiţiilor staţionale în care se dezvoltă
asociaţiile.
54. Epilobio - Galeopsietum segeti Oberd. 1 957
A fost semnalată din Munţii Ţarcu (N. Boşcaiu, 1 97 1 ) pe grohotişurile provenite din
dezagregarea micaşisturilor. Este o asociaţie pionieră, în compoziţia fitocenozelor căreia
participă în afara speciei caracteristice unnătorii taxoni : Epilobium lanceolatum, Galeopsis
tetrahit, Senecio viscosus. Cele mai numeroase specii caracteristice clasei Sedo
Scleranthetea cum sunt: Scleranthus perennis, Calamintha acinos, Petrorhagia prolifera,
Filago arvensis, Vulpina myuros sunt dominante în cadrul fitocenozelor acestei asociaţii.
Nmneroşi sunt şi taxonii caracteristici pajiştilor, ceea ce presupune evoluţia asociaţiei spre
instalarea acestui tip de vegetaţie.
ANDROSA CJONALPINAE Br. - Bl. 1 926
Grohotişurile alpine provenite din dezagregarea şisturilor cristaline sunt mult
răspândite în Carpaţii româneşti, ocupând versanţii abrupţi ai căldărilor glaciare. Pe aceste
grohotişuri se dezvoltă asociaţii pioniere cu rol în fixarea substratului. Speciile
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caracteristice alianţei sunt: Oxyria digyna, Saxifraga bryoides, Saxifraga androsacea,
Saxifraga oppositifolia, Trisetum alpestre, Gentianafrigida, Senecio carniolicus, Poa laxa,
Cardamine resedifo/ia, Saxifraga carpathica.
55. Veronico baumgarteni- Sa�ifragetum bryoidis Boşcaiu et al. 1978. Cele două
specii caracteristice Saxi.fraga bryoides şi Veronica baumgartenii populează enclavele cu
sfărâmături ale rocilor granitice, greu dezagregabile, de pe vârfurile înalte ale Retezatului,
alcătuind populaţii ce vegetează în condiţii ex1reme. În cadrul acestor fitocenoze, deşi
neîncheiate, poate fi recunoscută o asociaţie ce se întâlneşte frecvent în condiţiile mnintite.
Cele mai frecvente specii însoţitoare sunt: Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Doronicum
carpaticum, Poa laxa, taxoni caracteristici ordinului Androsacetalia alpinae. Fiind la
contactul cu grupările alianţei Salicion herbaceae, în compoziţia lor apar uneori numeroase
specii caracteristice cmn sunt: Luzula alpino-pi/asa, Festuca picta, Taraxacum alpinum,

So/danei/a pusilla, Chrysanthemum alpinum.
56.Suifrago bryoidis- Silenetum acaulis Boşcaiu et al. 1978
Fitocenozele de Silene acaulis cu Saxifraga bryoides sunt destul de compacte şi
reprezintă o asociaţie de sine stătătoare, cunoscută până acum, din Retezat pe Vârful
Custurii şi Vârful Gruiului (N. Boşcaiu et al. 1978). În compoziţia asociaţiei speciile cele
mai frecvente sunt: Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Poa psychrophila, Saxifraga
androsacea, So/danei/a pusilla etc.
Se dezvoltă optim pe sfărâmăturile de roci, soluri schelete în locuri cu acumulări
mari de zăpadă în timpul iernii.
57. As. Silene acaulis- Minu artia sedoides (Domin 1933) Puşcam et al. 1956 ( Syn.
Silene acaulis-Cherleria sedoides D01nin 1933; Festuca glacialis- lvfinuartia sedoides
Beldie 1967; Silenetum acaulis Cs ros 1957; Festucetum glacialis Puşcam et al. 1956)
Reprezintă vegetaţia tipică a pietrişurilor şi a terenurilor schelete din etajul alpin
superior şi inferior. Se caracterizează printr-o structură floristică alcătuită din plante
scunde, dispuse în periniţe sau rozete. Acoperirea vegetaţiei este de 40-60%, plantele
acoperind neunifonn substratul. Speciile d01ninante sunt: Silene acaulis, lvfinuartia

sedoides, Androsace chamaejasme, Dianthus glacialis, Campanula alpina, Festuca
glacialis, Primula minima etc.
Subasociaţia festucetosum glacialis Beldie 1967 ( Syn.: Festucetum glacialis Prodan
1939; Puşcam et al. 1956; Festucetum glacialis carpaticum E.I.Nyar. et A. Nyar 1964) se
remarcă prin d01ninanţa speciei Festuca glacialis în dauna altor specii care lipsesc din
cadrul subasociaţiei sau are o constanţă inică. Subasociaţia este cantonată pe coamele înalte
din etajul alpin superior pe soluri cu deficitate de mniditate şi sărace în humus, fonnate pe
gresii conglomeratice.
58. Sa�ifrago carpathicae - Oxyrietum Pawl., Sokol.et Wall. 1928 ( Syn.:
Oxyrietum dyginae auct. rom. non Br. - BI. 1926)
Fitocenozele de Oxyria dygina au fost descrise din Carpaţii noştrii din mai multe
masive muntoase, prezentând o asemănare pronunţată deşi purtau denmniri diferite. Unele
deosebiri sunt rezultatul colonizării primare, unde specia caracteristică, Oxyria digyna,
populează împreună cu alte specii grohotişurile mobile deosebit de sărace şi improprii
pentru dezvoltarea plantelor.
Prezenţa speciei carpato-balcanice Saxi.fraga carpathica în cenozele din Carpaţi,
îndreptăţeşte încadrarea acestora în asociaţia Saxifrago carpathicae- Oxyrietum Pawl.,
Sokol. et W all. 1928 şi nu la Oxyrietum digynae Br. - BI. 1926.
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Asociaţia prezintă optimul de dezvoltare pe grohotişurile mobile, sub pereţii
stâncoşi, în jgheaburi alimentate pennanent cu roci dezagregate.
Varianta regională cu Doronicum carpaticum Voik et Schneider- Binder 1 978 este
descrisă din Munţii Făgăraş şi se caracterizează prin prezenţa mare a acestei specii, care
devine codominantă alături de Oxyria digyna.
59. Cardaminetum glaucae Borza 1 962 n.n.
Este menţionată de Al. Borza din Carpaţi fără localitate şi fără o descriere
corespănzătoare. Cardamine glauca este o plantă rară pentru flora României, până în
prezent fiind cunoscută numai din Munţii Parâng pe Vârful Mândra la altitudinea de 23002400 m. Sunt necesare cercetări pentru stabilirea compoziţiei floristice şi încadrarea sa
definitivă.
60. As. Oxyria digyna - Geum (Sieversia) reptans Puşcam et al. 1 956 (syn.: As.
Geum reptans-Oxyria digyna Beldie 1 967; Oxyria digyna-Sedum roseum So6 1 944).
Asociaţie pionieră semnalată din Munţii Bucegi, Făgăraş şi Rodnei, este cantonată
pe versanţii abrupţi din etajul alpin superior, pe grohotişuri mobile sau slab fixat, având o
acoperire foarte slabă ( 1 0-20%).
Asociaţia se caracterizează prin prezenţa abundentă a speciei caracteristice Geum
reptans şi mai puţin Oxyria digyna. Alături de cele două plante caracteristice se mai
întâlnesc puţine specii sciafil-chionofite cum sunt: Arabis alpina, Doronicum carpaticum,

Ranunculus alpestre, Saxifraga androsacea, Achillea schurii, Saxifraga moschata,
Hutchinsia brevicau/is, Poa tremula, Rhodiola rosea etc.
În locurile mai umbrite, cu un spor de umiditate, se dezvoltă abundent Saxifraga
androsacea, prezentăndu-se ca un facies.
6 1 .As. Anthemis pyrethriformis -Trifolium ochranthum Beldie 1 967
( Syn.:As. Anthemis carpathica-Thymus pulcherrimus Domin 1 93 3 )
Această unitate este frecventă în etajul alpin superior între 2300-2500 m altitudine,
pe pante uşor înclinate şi bine luminate. Se instalează pe bolovănişurile de conglomerate
fixate, cu acumulări de humus şi cu un spor de umiditate în timpul primăverii şi verii. În
afara celor două specii caracteristice,în cadrul asociaţiei apar mai frecvent: Arenaria

alpina, Primula minima, Silene acaulis, lvfinuartia sedoides, Saxifraga moschata,
Polygonum viviparum, Gentiana nivalis, Festuca bucegiensis etc.
Asociatia prezintă un caracter oligotenn şi prin compoziţia ei floristică se apropie de

Salicetum reticulatae, cu care se întrepătrunde de multe ori. Pe grohotişurile de pe versanţii
însoriţi, dar cu mari rezerve de apă, se dezvoltă abundent Carex sempen,irens var. pumila,
alcătuind facies în cadrul acestei asociaţii (Beldie, 1 967).
62. Doroniceto carpaticae-Poetum minoris Puşcam et. al. 1 956
(Syn. :As.Doronicum carpaticum-Poa tremula Beldie 1 967; As. Doronicum
carpaticum-Cortusa matthioli Beldie 1 952, 1 956; Doronicetum carpatici Buia et. al. 1 962;
As. Poa minor + A chillea schurii Evd. Puşcam et. al. 1 963; Poaetum tremulae
A chilletosum schurii Puşcam 1 966).
Se întâlneşte în etajul alpin, în lungul jgheaburilor şi homurilor stâncoase, pe
versanţii abrupţi. Fitocenozele sunt dominate de Doronicum carpaticum fiind însoţită de
Poa minor, alături de care cresc puţine specii de grohotişuri şi de stâncării cum sunt:

Oxyria digyna, A chillea schurii, Hutchinsia alpina, Ranunculus alpestris, Saxifraga
androsacea, Taraxacum nigricans, Arabis alpina, Cortusa matthioli etc.
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Dezvoltându-se pe bolovănişurile din locurile depresionare unde se acumulează
cantităţi mari de zăpadă care asigură un spor de mniditate în timpul verii, în fitocenozele de
Doronicum carpaticum şi Poa minor apar şi specii higrofile cum sunt: Viola biflora şi

Silene pusiIla (Heliosperma quadrifldum ).
Asociaţia

evoluează,

prin

invadarea

altor

specii,

spre

grupările

alianţei

A denostylion.
63 .As.Ranunculus glacialis-Soldanella pusilla Borza 1929
Este indicată de Evd. Puşcaru-Soroceanu ( 1969) din munţii Făgăraş, cu menţiunea
că ocupă suprafeţe restrânse pe versanţii nordici şi nord-vestici în căldările îndelung
acoperite cu zăpadă. Sunt necesare cercetări asupra acestui cenotaxon, pentru identificarea
şi încadrarea lui cât mai corectă.
64. Poeto contractae-Oxyrietum digynae Horv., Pawl.et Wal. 1937
(Syn. : Oxyria digyna-Poa nyârâdyana ( Simon n.n.) Csiiros 1957).
Este senmalată din munţii Retezatului (N.Boşcaiu, 197 1) de pe grohotişurile mobile
sau slab fixate, pe versanţii circurilor glaciare, având în compoziţia fitocenozelor sale
specii caracteristice grohotişurilor dar şi specii chionofile din clasa Salicetea herbaceae.
În compoziţia fitocenozelor de Poa contracta şi Oxyria digyna participă, cu
frecvenţă mare, speciile: Saxi.fraga bryoides, S. oppositifo/ia, Saxifraga pedemontana ssp.
cymosa, Arabis alpina, A /chemi/la hybrida, Cerastium cerastioides. Asociaţia a fost
descrisă din Peninsula Balcanică (Munţii Rila) dar fitocenozele din Retezat, cu toate că le
lipsesc unele specii balcanice, sunt asemănătoare cu cele din locul clasic.Această afinitate
floristică este expresia unor legături singenetice ale vegetaţiei preglaciare din Carpaţii
meridionali şi masivele muntoase din Balcani.
Poeto contractae-Ox)'"rietum digynae prezintă asemănare din punct de vedere
floristic cu asociaţia Saxifrago carpathicae-Oxyrietum Pawl., Sokol., et Wali. 1928
descrisă din Munţii Tatra şi care, la noi, a fost senmalată din Munţii Făgăraş şi Munţii
Rodnei, precum şi cu As. Geum reptans-Oxyria digyna Puşcam et al. 1956 cunoscută din
Bucegi.
65.Sa�ifragetum carpathicae-cymosae Coldea ( 1986) 1990
Pe grohotişurile şi bolovănişurile se1nifixate de la baza stâncilor umbrite din etajul
alpin al Munţilor Rodnei întâlnim sporadic fitocenozele sciafile ale acestei asociaţii.
Speciile sale caracteristice şi edificatoare sunt Saxifraga carpathica şi Saxi.fraga
pedemontana ssp. cymosa, care realizează o acoperire medie a terenului de 20-25
%.Prezenţa nucleului de specii chionofile în alcătuirea asociaţiei relevă condiţiile
microclimatice apate în care vegetează astfel de cenoze.
III. SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1947
Terenurile cu zăpezi îndelungate situate în etajul alpin unde zăpada se menţine un
timp îndelungat (8-10 luni) din decursul anului, sunt populate cu o vegetaţie de tip arctic,
alcătuită din specii chionofile. Acestea sunt adaptate la o viaţă latentă îndelungată sub
presiunea stratului de zăpadă şi o succesiune rapidă a fazelor de vegetaţie.La noi Al. Borza
( 1934) efectuează primele studii, în Munţii Retezatului, asupra vegetaţiei zăcătorilor de
zăpadă.În studiul monografic, realizat de D.Puşcaru şi colaboratori, asupra păşunilor alpine
din Munţii Bucegi, precum şi în lucrarea lui Al.Beldie ( 1967) în care sunt descrise şi
analizate asociaţiile chionofile şi cele chiono-higrofile, se aduc noi contribuţii
originale.Speciile chionofile sunt adaptate a se dezvolta în staţiuni cu înzăpezire
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îndelungată pe când cele chiono-higrofile vegetează în locurile cu ape stagnante,
provenite din topirea zăpezilor.
Al.Beldie ( 1967) consideră tennenul "zăcători de zăpadă", folosit de botaniştii
români, probabil tradus din franţuzescul "combes a neige", ca impropriu, deoarece produce
confuzii.Vegetaţia specifică acestor staţiuni nu se datorează duratei mari de înzăpezire,cum
s-ar putea crede, ci numai umezirii accentuate a solului prin apa stagnantă provenită din
topirea zăpezii şi din ploi, în condiţii climatice propii etajului alpin superior. Pe coastele
slab înclinate şi
însorite, vegetaţia se
instalează numai la poalele pantei sau în
microdepresiuni, pe substrat greu penneabil, acolo unde apele se pot acumula. Nici pe
versanţii nordici, unde zăpada se păstrează un timp mai îndelungat, nu se întâlnesc aceste
grupări, dacă nu sunt îndeplinite şi condiţiile de microrelief amintite. De aceea, Al. Beldie
propune folosirea tennenului de "zăcători de ape din topirea zăpezilor".
Flora din aceste staţiuni nu se confundă cu flora zăpezilor în topire. Aceasta din
unnă cuprinde speciile ce înfloresc imediat după topirea zăpezii, indiferent de modul lor de
asociere şi de condiţiile edafice. Deci, flora zăpezilor în topire nu constituie "asociaţii"
caracterizate floristic sau staţional, ci numai grupări fenologice, încadrate în vegetaţia
pajiştilor, a tundrei alpine sau a grohotişurilor.
Dintre speciile chiono-higrofile (nevoite a vegeta adesea submerse în apele stagnate)

amintim:Cerastium cerastioides, Gnaphalium supinum, Polytrichum sexangulare, Sa/ix
herbacea, Sedum alpestre, So/danei/a pusilla, Veronica alpina etc.
Cu tot caracterul oligotenn atribuit speciilor chionofile, ele vegetează totuşi într-un
microclimat unifonn cu extreme anuale ce variază în limite înguste. Pe lângă umiditatea
abundentă din tot cursul anului, solurile schelete ale acestor staţiuni au un conţinut ridicat
de substanţe humice şi prezintă, uneori, chiar un început de turbificare. Speciile
caracteristice pentru clasă sunt: Cerastium cerastioides, Gnaphalium supinum, Polytrichum

sexangulare, Sa/ix herbacea, Sedum alpestre, So/danei/a pusilla şi Veronica alpina.
SALICET ALIA HERBACEAE Br.- Bl. 1926
Condiţiile staţionale ale zăcătorilor de zăpadă de pe povârnişurile circurilor glaciare
favorizează dezvoltarea unei convergenţe floristice între asociaţiile chionofile şi cele
petrofile. Astfel, asociaţiile acestui ordin prezintă serii de tranziţie sau fragmentele lor
alcătuiesc mozaicuri şi complexe cu cele din ordinul Androsacetalia alpinae. Cu tot
caracterul intens scheletic al solului pe care se dezvoltă aceste asociaţii, conţinutul său
ridicat de coluvionări humice oferă totuşi condiţii mai apropiate de cele din zăcătorile de
zăpadă. Speciile de recunoaştere ale ordinului sunt: Sa/ix herbacea, So/danei/a pusilla,

Gnaphalium supinum, Chrysanthemum alpinum, Luzula apino-pilosa (spadicea), Carex
pyrenaica, Polytrichum sexangulare. Dintre speciile regionale daco-balcanice amintim pe
Ranunculus crenatus şi Plantago gentianoides, iar ca specii diferenţiale pe Ligusticum
mute/lina şi Geum montanum.
SALJCJON HERBA CE4E Br.- BI. 1926
Aceste asociaţii reprezintă unele dintre cele mai specifice unităţi de vegetaţie ale
munţilor înalţi, definite, în literatura gennană, prin tennenul "Schneetălchen", înţelegându
se prin acestea încă de O.Herr ( 1835), acele suprafeţe slab înclinate, orizontale sau uşor
depresionare, cu sol îmbibat de apele provenite din topirea zăpezilor.
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Speciile caracteristice pentru alianţă sunt aceleaşi cu cele enumerate mai sus
pentru ordin. Fitocenozele acestei alianţe se instalează pe substrat cristalin, dar se întâlnesc,
în Bucegi, şi pe gresii şi microconglomerate bogate în material silicios.
66. Anthelietum ju ratzkanae Krajina 1933
Senmalată din Munţii Bucegi (D. Puşcam et al. 1956) din etajul alpin superior
(2000-2500m), dezvoltându-se pe substrat nisipos, fin, umed şi cu puţin humus. Este o
asociaţie pionieră, care pregăteşte solul pentru instalarea vegetaţiei alpine de salicele şi mai
departe către pajiştile de graminee şi ciperacee alpine. În munţii Bucegi au fost întâlnite
după locul de instalare, două variante: l)instalată pe văi şi depresiuni şi 2) pe podişuri, şei
şi coame alpine.
67. Polytrichetum sex angulare Br.-Bl. 1926
Se întâlneşte numai în masivul Bucegi (D.Puşcaru et al. 1956) pe suprafeţe mici ( 1 4 m2), unde se dezvoltă pe nisipurile şi pietrişurile din văile glaciare, umede şi umbroase,
cu sau fără humus, la altitudini cuprinse între 2 150 şi 2350 m. Asociaţia reprezintă una din
grupările alpine săracă în specii. Se caracterizează prin specia silicicolă Polytrichum
sexangulare, care, în Bucegi, creşte în exemplare mici şi răzleţe, lipsite de sporogoane. Se
asociază frecvent cu unnătoarele briofite : Kiaeria starkei, K.falcata, Pholia commutata,
P.cuccullata, Polytrichum juniperinum etc., iar dintre fanerogame : Sa/ix herbacea,
Gnaphalium supinum şi Arenaria bi.flora.
Polytrichum sexangulare alcătuieşte o asociaţie pionieră şi care cu greu evoluează,
în locurile continuu erodate de şiroirea apelor şi îndelungat acoperite de zăpadă, spre
pălcuri cu Sa/ix herbacea, Primula minima sau Carex cun;u/a.
68. Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1913
Asociaţia se prezintă în pălcuri restrânse sau adeseori fragmentare, vegetând pe
pietrişuri şi nisipuri sau pe soluri superficiale, schelete, de tip ranker alpin, fonnate pe
gresii şi conglomerate, bogate în material silicios, în staţiuni bine luminate şi puternic
vântuite. Datorită microreliefului, în aceste staţiuni se realizează în primăvară stagnări
temporare de ape provenite din topirea zăpezilor, iar în timpul sezonului de vegetaţie
apele din ploi inundă complet covorul vegetal scund.Adeseori cenozele de Sa/ix herbacea
alcătuiesc mozaicuri cu pajiştile de Carex curvula care prezintă tendinţa de a le
invada.Astfel, din alianţa Caricion cun;u/ae se întâlnesc frecvent: Primula minima, Festuca

airoides, Carex cun;u/a, Phyteuma nanum.
69. Arenarietum biflorae Voik 1976
Este răspândită cu preponderenţă în etajul alpin, coborând uneori pănă la altitudini
de 1700 m. Se dezvoltă pe suprafeţe mici, puternic înclinate (25-60°), între bolovănişuri,
pe substrat nisipos, provenit din dezagregarea şisturilor cristaline, nefiind cenoze tipic
chionofile. Fitocenozele de Arenaria bi.flora, se dezvoltă în locuri unde zăpada persistă
timp mai îndelungat, datorită inclinaţiei mari, dar apa nu stagnează şi substratul se zvântă
mai repede. Pe lângă Arenaria bi.flora, ca edificatori principali ai acestor cenoze, se
remarcă: Gnaphalium
supinum, Luzula alpino-pi/asa (L.spadicea), Poa alpina. În
cenozele de altitudini mai mici de pe substrat argilo-nisipos, se observă prezenţa briofitelor
cu AD= 2-3. Prezenţa speciei Nardus stricta în grupările cu Arenaria bi.flora, denotă
tendinţa de evoluţie către Narda - Gnapahalietum supini Bartsch 1940, identificată de N.
Boşcaiu ( 197 1 ) din Munţii Ţarcu-Godeanu. Asociaţia a fost descrisă din Munţii
Făgăraşului (Valea Şerbotei, Surul, Căldarea Sărată, Ciortea şi Negoi ).
70. Poo supinae-Cerastietum cerastoidis (Săry 1954 ) Oberd. 1957
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Cerastium

vegetează pe măcinişurile de roci din nişele de nivaţie, pe potcoavele nivale ca

şi pe conurile de grohotiş de la baza torenţilor alpini. A fost semnalată, la noi, de N.
Boşcaiu

( 1 971) din Munţii Ţarcu şi Godeanu. Speciile caracteristice

ale asociaţiei:

Cerastium cerastoides, Poa annua ssp. varia şi Poa alpina/ vivipara care se asociază cu:
Gnaphalium supinum, So/dane/la pusilla, Plantago gentianoides, Geum montanum, Sedum
alpestre, Taraxacum alpinum, A/chemi/la glaucescens şi Nardus stricta.
În cadrul asociaţiei Gh. Coldea ( 1 985) descrie subasociaţia chrysosplenietosum
a/pinae.

7 1 . Nardo-Gna11halietum su11ini Bartsch 1940
Asociaţia este reprezentată la noi, în masivele Ţarcu, Godeanu şi Retezat (N.
Boşcaiu

197 1 ; I. Resmeriţă, 1976 ) prin cenoze pioniere chiono-tericole, care colonizează

îndeosebi substratul nisipo-argilos denudat al teraselor. Faţă de cenozele din Alpi, cele de
la noi se deosebesc prin prezenta diferenţialei daco-balcanice Potentilla
Deşi în primele faze ale colonizării rolul principal îl deţine

Nardus stricta

se îmnulţeşte

ternata.
Gnaphalium supinum,

vertiginos şi reconstituie nardetele iniţiale, îndepărtate prin

denudarea solului.
I. Resmeriţă
asociaţiei pe baza
asociaţia

a

( 1 976) este singurul care prezintă, pentru ţara noastră structura
8 relevee provenite din masivul Retezat. N.Boşcaiu ( 1970) descrie

Nardo-Geetum montani

monografia publicată în anul

din muntii Ţarcu - Godeanu, care nu a mai fost reluată în

1 9 7 1 , şi pe care noi o considerăm ca sinonimă la Nardo

Gnaphalietum supini.
72. Soldanello (1msillae )- Ranunculetum crenati (Borza 193 1 n.n.) Boşcaiu 1971
Boşcaiu 197 1 ).
Existenta acestor cenoze daco-balcanice a fost semnalată d e Al.Borza ( 1 9 3 1 , 1963)

(Syn. :Soldanello (pusil/ae )- Plantaginetum gentianoidis

din Carpaţii Meridionali, fără a le descrie. Este o asociaţie chiono-petrofilă cu caracter
mezofil, care se înfiripează pe grohotişurile înzăpezite timp îndelungat, dar care
drenează după topire, situate pe
întâlneşte şi se

se

versanţii adăpostiţi de vănturi şi circurilor glaciare. Se

întrepătrunde adeseori, fonnând mozaicuri şi complexe, cu cenozele

petrofile din ordinul

Androsacetalia alpinae. Asociaţia a fost descrisă de N. Boşcaiu ( 1 97 1
) din Munţii Ţarcu, iar de I.Resmeriţă ( 1 976 ) din Munţii Retezat. Gh. Coldea şi
colaboratorii ( 1 9 8 1 ) o analizează de pe Pietrosul Mare al Rodnei. Dintre speciile
diferenţiate prezente în fitocenozele din Retezat amintim: Geum montanum, Ligusticum
mutel/ina, Plantago gentianoides.
Ce no taxo nul Soldanello (pusi /lae)- Plantaginetum gentianoides Boşcaiu 1971
descris din Munţii Ţarcu, este semnalat d e I.Resmeriţă
W. Voik

( 1 976 ) din Munţii Rodnei ş i de
( 1 976 ) din masivul Făgăraş (Valea Şerbotei ). Ana Paucă şi Doina Rădulescu

( 1 960 ) o descrie din masivul Făgăraş sub denumirea "asociaţia de Plantago gentianoides
Şt. Cs ros ( 1 956 ) prezintă fitocenoze asemănătoare, tot din masivul Făgăraş, în

", iar

care domină

Plantago gentianoides şi So/dane/la pusilla.

73. Caricetum 11yrenaicae A. Paucă et Răd. -Ivan 1960
Pe pantele moderat

înclinate ale văilor glaciare, ocupate de grohotişuri, dar mai

ales de plăci de piatră semifixate, bogate în coluvionări humice, se dezvoltă pe expoziţii de
regulă nordice şi estice, fitocenozele edificate de

Carex pyrenaica.

Descrise pentru prima
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dată de Ana Paucă şi Doina Rădulescu - Ivan ( 1 960) din căldările glaciare Bâlea şi
Podragu sub denumirea "asociaţia de Carex pyrenaica" aceste fitocenoze sunt identificate
de Erika Sclmeider-Binder ( 1977) şi pe versantul estic al crestei Buteanu, în valea
Arpăşelului. Pe lângă dominanta
Carex pyrenaica, în cortegiul său cu abundenţă
dominanţă ridicată se remarcă: Plantago gentianoides şi Soldanella pusilla existând treceri
către asociaţia edificată de acestea.
74.Luzuletum al11ino- 11ilosae Br.-Bl. 1 926
(Syn. : Luzuletum spadicae Br.-Bl. 1 926 retezaticum Borza 1 934).
Asociaţie chiono-petrofilă, se înfiripează pe grohotişurile silicioase destul de
înclinate, pe care zăpada stagnează timp îndelungat. Asociaţia se întâlneşte la baza
grohotişurilor semifixate, unde există posibilitatea acumulării humusului. Al.Borza ( 1 934 )
descrie din Retezat varianta regională retezaticum pe baza caracteristicilor Ranunculus
crenatus şi Soldanella pusilla .
Cercetările ulterioare, efectuate în alte masive muntoase ale lanţului carpatic, au
scos în evidenţă că grupări asemănătoare sunt răspândite în etajul alpin, în majoritatea
masivelor. Solul pe care se dezvoltă aceste fitocenoze, deşi este superficial, are totuşi un
conţinut humic bogat, fapt care pennite dezvoltarea unor paj işti încheiate. Dintre speciile
însoţitoare care realizează o acoperire şi constantă ridicată în această asociaţie, menţionăm
pe Poa alpina şi Festuca airoides.
75. Festucetum 11ictae Kraj ina 1 93 3
Este identificată prima dată de Al. Borza ( 1 934 ) din masivul Retezat, apoi de Al.
Buia ( 1 943 ) în Munţii Făgăraş, Rodnei şi Retezat, iar mai târziu de Al.Buia şi colaboratori
( 1 962 ) şi din Munţii Parâng, unde creşte pe suprafeţe inici, cu un grad de acoperire redus.
Din masivul Rarău, P.Raclam ( 1 967 ) o semnalează din câteva locuri, deasupra li1nitei
superioare a pădurii, vegetând pe terenuri plane sau uşor înclinate. Festuca picta (AD=4) se
asociază cu Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Potentilla aurea, Thymus
pulegioides, Festuca saxatilis, Luzula luzuloides var. cuprina, Alchemilla vulgaris, Carex
montana, Primula leucophylla etc.
76. Poaetum nyanidyanum Borza 1 963
(Syn. : Poetum pruinosae Borza 1 934 )
Descrisă de Al.Borza ( 1 934 ) din Retezat şi încadrat în ordinul Androsacetalia
alpinae, vegetează pe pietrişul granitic, fiind specifică acestui masiv. Are ca specii
caracteristice pe Poa laxa var. caesio-glauca (P. nyaradyana), Cardamine resedifolia şi
Veronica baumgatenii. Autorul însăşi mentionează că asociaţia trebuie cercetată mai
îndeaproape (pg. 1 9 ).
77. Festuco 11ictae-Senecionetum carniolicae Lungu et Boşcaiu 1 9 8 1
Colonizează grohotişurile alpine provenite din dezagregarea granodioritelor, aflate
în diferite stadii de fixare. Asociaţie pionieră litofită, senmalată din Parcul Naţional Retezat
(Poarta Bucurii şi Vf. Zănoaga ) este adaptată unui regim inicrotenn, fapt ce a detenninat
instalarea unor populaţii de chionofite (Soldanella pusilla, Chrysanthemum alpinum,
Sedum alpestre). Fazele premergătoare fixării grohotişului favorizează dezvoltarea
speciilor caracteristice alianţei Caricion cun,ulae Br.-Bl. 1 925 cum sunt: Oreochloa

disticha, Festuca airoides, Carex curvula, Hieracium alpinum, Phyteuma nanum, Juncus
trifidus, Anthoxanthum alpinum, Prim ula minima, Campanula alpina, Agrostis rupestris.
Atât Luzuletum alpino-pilosae(spadiceae) cât şi Festucetum pictae au fost cuprinse
de V.Kraj ina ( 1 933) în alianţa Festucion pictae, ordinul Androsacetalia alpinae Br.-Bl.
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1 926. Luând î n considerare staţiunile acestor fitocenoze ş i comportamentul chiono
petrofil al speciilor edificatoare, considerăm posibilă încadrarea lor în alianţa Salicion
herbaceae Br. -Bl . 1 926.
78. Rannunculeto glacialis-Saxifragetum oppositifoliae (Evd. Puşcam et al. 1 977
n.n.) corr.hoc. loco
(Syn. : Ranunculus glacialis-Saxifraga oppositifolia ass.Evd. Puşcam et al. 1 977 n.n. )
Cenotaxon semnalat ca nomen nudmn din Munţii Făgăraş de Evdochia Puşcaru
Soroceanu, Şt. Cs ros şi E. Ghişa ( 1 977 ), puţin cunoscut şi pentru care sunt necesare
investigaţii cenotaxonomice.
79. Soldanello hungaricae-Ranunculetum crenati Coldea 1 985
(Syn. : Agrosteto (alpinae) - Gnaphalietum supini Resmeriţă 1 975; Agrosteto
(alpinae) - Ranunculetum crenati Resmeriţă 1 975). Este o asociaţie chionofilă ce se
dezvoltă în circurile glaciare de pe Pietrosul Mare (Munţii Rodnei). Vegetează în ecotopuri
silicioase, cu drenaj satisfăcător, dar aprovizionate în continuu cu apă din precipitaţii.
Asociaţia cuprinde, în marea majoritate, specii chiono-oligotenne dar şi unele mezo
oligotenne. În afară de cele două codominante: Agrostis rupestris şi Gnaphalium supinum,
o participare mai mare realizează: So/danei/a pusil/a, Geum montanum, Ligusticum
mutellina, Festuca airoides, Primula minima, Homogyne alpina etc.
Lipsa speciei Agrostis alpina din Munţii Rodnei (vezi Flora R.S.R. voi.XII), precmn
şi verificările mai recente întreprinse de Gh. Coldea în studiul monografic al acestui masiv,
Gh. Coldea et colab., 1 9 8 1 , pg. 433) şi prezenţa masivă a speciei Agrostis rupestris ne
îndreptăţeşte să adoptăm denumirea de So/danei/o hungaricae-Ranunculetum crenati
pentru aceste fitocenoze .
ARABIDETALIA COERULEAE Riibel 1 93 3
Cuprinde vegetaţia terenurilor calcaroase cu zăpezi îndelungate. Speciile
caractenstice ordinului sunt: Ranunculus alpestris, Saxifraga androsacea, Saxi.fraga
retusa, Plantago atrata, Carex ornithopoda var. ornithopodioides.
SALJCJON RETUSAE Horv. 1 949
Grupează cenozele de sălcii pitice de pe grohotişurile de la baza stâncăriilor
calcaroase şi uneori chiar de pe brâne, unde ajung în contact cu asociaţiile ordinului
Seslerietalia. Regimul hidric este variabil, trecând, mai ales spre sfârşitul perioadei de
vegetaţie, printr-o fază de uscăciune. Specii caracteristice : Sa/ix retusa, Sa/ix reticulata,

Dryas octopetala, Saxi.fraga oppositifolia.
80. Aubrietietum croaticae Horv. 1 959
Asociaţia este citată de Al. Borza ( 1 963) pentru masivul Parâng fără a da relevee.
8 1 . Salicetum retuso-reticulatae Br. -Bl. 1 926
(Syn. : Salicetum retusae (Buia et al. 1 962 n.n. ) Erika Schneider-Binder et Voik
1 979, Salicetum reticulatae Puşcam et al. 1 956).
Al. Buia şi colaboratori( l 962) o identifică pe brânele de pe versantul nordic al
culmilor dintre Mândra şi Cârja (Masivul Parâng ). Planta dominantă Sa/ix retusa var.
retusa şi var. kitaibeliana vegetează împreună cu: Geum montanum, Gnaphalium supinum,

Sedum roseum, Phyteuma nanum, Swertia punctata, Oreochloa disticha, Juncus trifidus,
Hieracium vil/asum, Anthemis carpatica, Festuca carpatica, Festuca airoides, Nardus
stricta.
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În Munţii Făgăraşului (Erika Sclmeider-Binder ş i W. Voik, 1 979) asociaţia se
dezvoltă pe brâne, ocupând staţiunile mai ferite de acţiunea xerică a vânturilor de creastă.
Pe lângă Sa/ix retusa, dintre speciile caracteristice, întâlnite aici, amintim: Polygonum
viviparum, Carex sempervirens şi Saxi.fraga paniculata.
N. Bocşaiu ( 1 97 1 ) identifică în Munţii Ţarcu - Godeanu cenotaxonul Anemono
Salicetum retusae Horv. 1 949, iar W.Voik ( 1 976) îl semnaleaz.ă pentru munţii Făgăraşului.
Datorită lipsei sau frecvenţei reduse a speciei Anemone narcissiflora, Erika Sclmeider
Binder şi W.Voik ( 1 979) le încadrează la Salicetum retusae subass. cu Anemone
narcissiflora Erika Sclmeider-Bider et W.Voik 1 979.
Fitocenozele descrise de V. Sanda şi A. Popescu ( 1 976), V. Sanda, A. Popescu şi
M.I. Doltu ( 1 977) din masivul Piatra Craiului sub denumirea de Anemono-Salicetum
retusae Horv. 1 949 subass. salicetosum reticulatae Sanda et Popescu 1 976, Sanda et .al
1 977, datorită lipsei speciei Anemone narcisiflora sunt încadrate de Erika Sclmeider-Binder
et W. Voik 1 979 în asociaţia Salicetum retusae (Buia et al. 1 962 n.n.) Erika Sclmeider
Binder et W.Voik 1 979 subass. cu Dryas octopetala Erika Sclmeider-Binder et W.Voik
1 979 cenotaxon identificat şi în Munţii Făgăraşului, vegetând la marginea brânelor şi a
muchiilor vântuite, fiind de fapt o verigă de legătură între fitocenozele de Sa/ix retusa şi
cele de Dryas octopetala.
82.Dryadetum octopetalae Cs ros et .al 1 956
Fitocenozele edificate de Dryas octopetala au fost descrise pentru prima dată de Şt.
Cs ros, Margareta Cs ros-Kaptalan şi S.Pap 1 956 din partea sudică a Munţilor Retezat,
iar mai recent de V. Sanda, A. Popescu şi M.I. Doltu ( 1 977) din Piatra Craiului.
În masivul Piatra Craiului, Dryas octopetala se instaleaz.ă pe stâncăriile calcaroase
peste care s-a depus un strat de sol destul de superficial, provenit din sfărâmături de roci,
praf şi humusul rezultat din degradarea resturilor vegetale. Se instalează la limita dintre
paj iştile alpine şi tuf'arişurile caracteristice acestui etaj, ceea ce explică prezenţa speciilor
caracteristice celor două formaţiuni vegetale. Dintre speciile întâlnite în paj iştile alpine
menţionăm: Carex sempervirens, Phyteuma orbiculare, Festuca versicolor, Ranunculus
oreophilus, Polygonum viviparum, iar dintre cele caracteristice tufărişurilor notăm:
Rhododendron myrtifolium, Vaccinum vitis-idaea, Pinus mugo. Confonn celor afirmate de
noi încă din 1 976 (pg. 126- 127) punct de vedere adoptat ulterior şi de alţi botanişti,
asociaţia se încadreaz.ă în alianţa Salicion retusae şi nu la Papavero-Thymion pulcherrimi,
I.Pop 1 968 (vezi, I.Pop, 1 968, pg.270).
V.Zanoschi ( 1 972) descrie din masivul Ceahlău subass. salicetosum retusae pe care
o încadrăm la Salicetum retuso-reticulatae subass. cu Dryas octopetala Erika Sclmeider
Binder et Voik. 1 979.
83 .Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae Coldea 1 985
Gmpeaz.ă cenozele chionofile de Sa/ix kitaibeliana şi Soldanella hungarica
semnalate de Gh.Coldea ( 1 985) din Munţii Rodnei, care vegeteaz.ă pe cornişele umbrite de
pe rocile calcaroase. Speciile caracteristice şi edificatoare sunt endemite carpatice. În aceste
fitocenoze mai apar şi alte endemite ca: Poa deylii şi Lychnis nivalis, care reprezintă
diferenţiale locale pentru Carpaţii Orientali.
ARABIDION COERULEAE Br.-Bl. 1 926
Cuprinde asociaţiile caracteristice văilor alpine calcaroase, înz.ăpezite, caracterizate
prin dominanţa speciei Arabis alpina. Alianţa include asociaţiile bazifile ale văilor
înz.ăpezite din munţii calcaroşi, instalate pe substrat umed. Speciile caracteristice sunt
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următoarele: Arabis alpina, Ranunculus alpestris, Saxifraga androsacea, Plantago

atrata, Saxifraga retusa, Carex ornithopoda var.ornithopodioides.
84. Arabidetum al11inae Br.-Bl. 1 9 1 3 cari1aticum Evd. Puşcam et al. 1 977 n.n.
Este amintită în conspectul asociaţiilor din Munţii Făgăraş, alcătuit din Evdochia
Puşcaru-Soroceanu, Şt. Cs ros şi E.Ghişa ( 1 977) ca nomen nudum. Pentru acest cenataxon
sunt necesare cercetări în vederea stabilirii identităţii şi încadrării lui.
IV. JUNCETEA TRIFIDI Klika et Hada
1 944
Pajiştile alpine încadrate în această clasă se înfiripează pe soluri superliciale,
scheletice, slab până la puternic acide, bogate în humus, dar sărace în substanţe minerale.
Ele alternează adesea cu tillarişurile scunde. Tot mai mult, în ultimul timp este adoptată
denumirea de Juncetea trifidi, având o accepţiune mai largă decât clasa Caricetea cun,ztlae
Br.-Bl. 1 948 concepută pentru încadrarea pajiştilor alpine din Europa centrală. Juncus
trifidus are un areal mai mare decăt Carex cun,zt!a iar pe lăngă originea lor comună arcto
alpină, cenozele din această clasă au o semnificaţie climatogenă omoloagă, reprezentând
stadii finale de climaxuri vicariante în raport cu condiţiile edafice sau sub influienţa
regimului eolian.
CARICETALIA CURVULAE Br.-Bl. 1 926
Cuprinde pajiştile alpine acidofile cât şi cenozele nanofanerofitice ale alianţei
Cetrario-Loiseleurion. Speciile caracteristice ordinului sunt: Carex cun,zila, Agrostis

rupestris, Oreochloa disticha, Luzula alpino-pilosa, Minuartia sedoides, Jvlinuartia
recun,a, Viola declinata, Potentilla ternata, Campanula abietina şi Ligusticum mute/lina.
C4RJCJON CURVUL4E Br.-Bl. 1 925
Alianţa cuprinde cele mai caracteristice şi extinse pajişti cu vegetaţie primară din
ţara noastră, având ca specii de identificare pe: Campanula alpina, Pulsatil/a alba,

Hieracium alpinum, Phyteuma conji1sum, Gentiana frigida, Geum montanum, Veronica
bellidioides, Senecio carpaticus, Euphrasia minima, Luzula spicata, Festuca airoides.
85. Elynetum myosuroides Puşcam et al. 1 956
Este o asociaţie tipică din zona alpină populând locurile puternic vântuite în timpul
iernii. Ocupă mici suprafeţe de-a lungul crestelor şi muchiilor, acolo unde zăpada este
spulberată de vânt. Asociaţia prezintă un caracter mezoxerofit, reflectat şi prin lipsa
oligotermelor care nu suportă uscăciunea. Speciile cele mai frecvente din cadrul
fitocenozelor de Elyna myosuroides sunt: Festuca airoides, Festuca glacialis, Silene

acaulis, Primula minima, Polygonum viviparum, Dryas octopetala, Agrostis rupestris,
Festuca versicolor, Sa/ix reticulata, Helianthemum alpestre, Pedicularis verticillata etc.
Asociaţia prezintă cel mai evoluat stadiu de înţelenire din etajul alpin, fiind considerată ca
un relict glaciar. Ea se prezintă fragmentar, fiind localizată insular în Festucetum airoides.
Pajiştile asociaţiei Elynetum myosuroides se întâlnesc pe soluri crude sau brâne cu
înţelenire primară, formate pe gresii sau pe conglomerate. Profilul de sol prezintă orizonturi
puţin diferenţiate. Asociaţia descrisă din munţii Bucegi, a mai fost semnalată din masivul
Făgăraş şi Piatra Craiului.
86. Primulo-Caricetum curvulae Br.-Bl. 1 926 em.Oberd. 1 957
Prezenta asociaţiei a fost semnalată mai întâi din Munţii Retezat de către Al. Borza
( 1 934) fiind apoi regăsită în aproape toate masivele lanţului carpatic. Este o asociaţie
primară tipică pentru etajul alpin superior, unde Carex cun,ztla domină masiv. Ocupă
terenurile plane sau slab înclinate, instalându-se în mod obişnuit, pe soluri humico-silicate,
puternic acide, cu troficitate redusă şi cu regim chiono-higrofil. Populează ecotopuri cu
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mare amplitudine altitudinală în Carpaţii României, de la 1900 m în Ciucaş, la 2500 m pe
vâiful Mândra din Parâng.
În cadrul asociaţiei sunt descrise unnătoarele subasociaţii: bucegicum Puşcam et al.
1 956 din Bucegi, primuletosum minimae Evd. Puşcam et al. 1977 din Făgăraş,
festucetosum supinae Puşcam 1 963 (Syn. : Cariceto-Festucetum supinae Puşcam et al.
1 977) şi seslerietosum coerulantis Evd. Puşcam et D. Puşcam 1 969 din Făgăraş şi Cibin.
Speciile fidele asociaţiei sunt: Agrostis rupestris, Helictotrichon versicolor, Festuca

airoides, Juncus trifidus, Sesleria bielzii, Geum montanum, Ligusticum mutellina, Primula
minima, Hieracium alpinum, Potentilla ternata. În toate fitocenozele se dezvoltă un număr
mare de licheni şi briofite.
87. Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boşcaiu 1 97 1
(Syn. : Festucetum supinae D01nin 1 9 3 3 ; Potentillo (tenatae) - Festucetum supinae
Boşcaiu 1 97 1 ; Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1 975; As.Festuca supina-Nardus
stricta Şerbănescu 1 939; As. Festuca supina Puşcam et al. 1 959; Festuca supina
Deschampsia jlexuosa- Vaccinium myrtillus Puşcam et al. 1 959; Festuca supina-Festuca
rubra fa/lax Puşcam et al. 1 959; Festucetum supinae Vicol et al. 1 97 1 , Festucetum supinae
subalpinae Sillinger 1933).
Este cea mai răspândită asociaţie din etajul alpin, instalându-se pe locuri plane, pe
pante şi coame moderate până la repezi. Solul este puţin profund, pâna la supeificial, foarte
acid sau slab acid, adeseori bogat în humus, fonnat pe substrat cristalin sau calcaros. Ocupă
solurile reavăne până la uscate, uneori instalându-se chiar pe grohotişuri fixate. În partea
inferioară a arealului se întrepătrunde cu fitocenozele edificate de Festuca ruba.
Amplitudinea altitudinală este cuprinsă între 1540 m pe Giumalău şi 2500 m pe vâiful
Mândra din Parâng.
Asociaţia este conturată fizion01nic fie de Festuca airoides, fie de Agrostis
rupestris, în ultimul caz fonnând subasociaţia agrostidetosum rupestris Cs ros 1 957,
Beldie 1 967, sau de ambele specii, cod01ninante. În cadrul asociaţiei mai sunt semnalate
unnătoarele subasociaţii: poetosum mediae Evd.Puşcam et D. Puşcam 1 969 descrisă din
Munţii Făgăraş, nardetosum-cetrarietosum Borza 1 959, din Valea Sebeşului, nardetosum
strictae Puşcam et al. 1 956 din Munţii Făgăraş şi Munţii Rodnei, vaccinietosum myrtilli
Puşcam 1 963 din Făgăraş şi Ciucaş, seslerietosum Puşcam et al. 1 956 din Bucegi, şi
juncetosum Puşcam et al. 1 956 din Munţii Bucegi. La subasociaţia seslerietosum Puşcam
et al. 1 956 se încadrează, ca sinonimă, asociaţia. Seslerio(bielzii)-Juncetum trifidi Boşcaiu
1 970.
Prin practicarea păşunatului intensiv pajiştile edificate de Festuca airoides se
degradează şi evoluează către Nardetum strictae alpinum sau subalpinum.
88. Oreochloo-Juncetum trifidi Szafer et al. 1 927
(Syn. : Juncetum trifidi Krajina 1 9 3 3 ; Agrostideto-Juncetum trifidi Oberd 1 959;
Seslerietum distichae Oberd. 1 957, Buia et al. 1 960, 1 962; Trifidi-Distichetum Borza 1 93 1
n.n.; Pawl.et al. 1 938; Junceto (trifidi) - Vaccinietum Resmeriţă ( 1 975) 1 976
Asociaţia are un vădit caracter xerofil-oligotenn, dezvoltându-se în staţiuni vântuite,
pe pante însorite sau umbrite, de la slab până la puternic înclinate, pe soluri acide şi foarte
sărace în elemente nutritive. Arealul destul de restrâns al asociaţiei în Carpaţii noştrii se
li1nitează la Munţii Bucegi, Retezat, Făgăraş, Cibinului, Parâng, Rodnei, Giumalău,
Căliman şi Ţibleş. Subasociaţia bucegicum Beldie 1967 este mai săracă în specii şi se
caracterizează prin lipsa lui Oreochloa disticha. Din masivul Făgăraş au mai fost descrise
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subasociaţiile festucetosum supinae şi festucetosum pictae Evd. Puşcam et D . Puşcam
1 969. Asociaţia ocupă staţiuni începând de la 1 800 m pe muntele Zârna din Făgăraş, şi
până la 2544 m, pe muntele Negoiu, deci o mare amplitudine altitudinală, ca şi Potentillo

chrysocraspedae-Festucetum airoidis.
LOJSELEURJO- VA CCJNJON Br. -BI. 1 926
Cuprinde cenozele nanofanerofitice, arcto-alpine, cu unnătoarele specii caracteristice
după J. Holub şi colaboratori ( 1 967) (citat după N. Boşcaiu 1 97 1 ) : Loiseleuria procumbens,

Vaccinium gaultherioides, Empetrum hermaphroditum, Deschampsia jlexuosa, Campanula
alpina, Campanula polymorpha, Carex atrata, Euphrasia tatrae, Hieracium alpinum,
Juncus trifidus, Luzula luzuloides var. erythranthema, Solidago virgaurea ssp. alpestris.
89. Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. 1 926
(Syn. : Loiseleurietum procumbentis auct. roman)
Este o asociaţie primară, cu rol important în fixarea solului şi apărarea lui contra
eroziunii eoliene şi pluviometrice. După semnalarea ei în anul 1 934 de către Al. Borza din
Munţii Retezat, fitocenozele de Loiseleuria procumbens au fost descrise din Munţii
Făgăraş (Ghişa 1 940; Cs ros, 1 957), Ţarcu (Buia, 1 943), Bucegi (Puşcam şi colab. 1 956,
Beldie 1 967) Parâng (Buia şi colab. 1 962). Asociaţia ocupă staţiunile cu cele mai vitrege
condiţii, unde înfruntă atât gerurile aspre ale iernii, când zăpada este practic spulberată de
vânturile puternice, cât şi arşiţa soarelui din timpul verii. Amplitudinea altitudinală este
cuprinsă între 1 850 m pe Muntele Stânişoara şi 2380 m în Bucegi. În compoziţia floristică
participă numeroase specii alpine ca: Juncus trifidus, Carex cun}ula, Campanula alpina,

Hieracium alpinum, Festuca airoides, Agrostis rupestris, Phyteuma nanum, Primula
minima, Pulsatil/a alba, Helictotrichon versicolor.
90. Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. 1 926
(Syn. : Cetrario-Vaccinietum gaultherioidis Hada 1 956; austrocarpaticum Boşcaiu
1 97 1 ; Cetrario-Vaccinietum uliginosi Hada
1 956; As. Vaccinium uliginosum-Cetraria
islandica Gancev 1 96 3 ; Vaccinietum uliginosi Beldie 1 967; Cetrario-Vaccinietum uliginosi
Hada 1 965 carpaticum Moldovan ( 1 970) 1 97 1 ).
Fitocenozele asociaţiei au o mare amplitudine pe verticală începând de la 1 700 m
până la 2400 m, fiind răspândite în majoritatea masivelor din Carpaţi. Sunt fitocenoze cu
caracter crio-xerofil ce se dezvoltă pe soluri scheletice, puternic podzolite. Speciile fidele
asociaţiei sunt: Agrostis rupestris, Festuca airoides, Phyteuma confusum, Juncus trifidus,
Antennaria dioica, Pulsatil/a alba, Primula minima etc. Asociaţia se caracterizează prin
prezenţa unui număr mare de licheni ca: Cetraria islandica, Thamnolia vermicularis,
A lectoria ochroleuca etc. Mai puţin microtenne decât cenozele de Loiseleuria, cele
edificate de Vaccinium gaultherioides vegetează în staţiuni puternic vântuite, pe soluri
scheletice şi humico-silicatice, podzolite, fonnate pe substrat cristalin.
V. NARDO-CALLUNETEA Prsg. 1 949
Populaţiile de Nardus stricta şi Ca/luna vulgaris sunt cantonate în etajul montan al
amestecurilor de fag şi molid, ocupând solurile acide sau foarte acide, slab aerate, bogate în
humus brut, dar sărace în elemente minerale.Constituirea clasei Nardo-Callunetea este
justificată de afinităţile ecologice ale celor două specii caracteristice, ce-şi găsesc condiţiile
optime de dezvoltare în Carpaţii României, realizând fitocenoze pe suprafeţe întinse (circa
200.000 ha). Speciile caracteristice pentru clasă sunt: Nardus stricta, Ca/luna vulgaris,

Homogyne alpina, Luzula sudetica, Potentilla erecta, Deschampsia jlexuosa, Antennaria
dioica, Luzula multi.flora, Festuca ovina, Sieglingia decumbens.
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Pajiştile de
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1949

Nardus stricta

având în structura lor un număr relativ mare de specii

însoţitoare sunt cuprinse în acest ordin. Dintre s peciile caracteristice mai frecvent întâlnite
în pajiştile de la noi amintim:

Nardus stricta, Botrychium lunaria, Alchemilla glaucescens
(,4.hybrida), Hieracium auricula, Hypericum maculatum, Arnica montana, Campanula
abietina, C. serrata (C. napuligera), Luzula sudetica, Centaurea nervosa, Avenu/a
versicolor, Carex sempervirens, Geum montanum.
POTENTILLO-NARDION Simon 1957
Este o alianţă proprie Carpaţilor sud-estici, având o largă amplitudine altitudinală,
ocupând de regulă solurile acide, oligotrofe. Speciile caracteristice pentru alianţă sunt:

Potentilla chrysocraspeda, Thymus balcanus, Campanula abientina,
Scorzonera rosea, Poa media şi Campanula polymorpha.

C.

serrata,

9 1 . Poetum mediae Cs ros et al. 1956
Pajiştile de

Poa media

alcătuiesc fitocenoze restrânse cantonate în etajul alpin al

Carpaţilor româneşti (Munţii Rodnei, Făgăraş, Parâng, Retezat, Cibin). Ele ocupă platourile
precum şi versanţii puţin înclinaţi, acolo unde zăpada persistă până primăvara târziu
facilitând o umiditate moderată a solului.
Specia caracteristică se dezvoltă pe rankere profunde, bogate în substanţe nutritive
şi foarte acide (pH=5). Acoperirea medie variază în jur de
caracteristice alianţei

Potentillo-Nardion

60% fiind realizată de speciile

cu infiltrarea unor taxoni din ordinul

Caricetalia

curvulae.

92. Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcam et al. 1956) Coldea 1987
Festucetum rubrae fallax Puşcam et al. 1956; Festucetum rubrae montanum
Cs ros et Resm. 1960; Festuco-Nardetum strictae montanum Cs ros et Resm. 1960).
(Syn.:

Pajiştile de

Festuca nigrescens

se dezvoltă în etajul subalpin al Carpaţilor Orientali

(Muntii Maramureşului, Rodnei, Călimani, Rarău) precum şi în

cei Meridionali (Munţii

Bucegi, Gârbova, Făgăraş, Parâng, Retezat) acoperind suprafeţe întinse. Ele se instalează
secundar

în

urma

defrişării

pădurilor

de

molid,

pe

soluri brune

acide

şi

brune

criptopodzolice, cu profil scurt şi saturate în baze. Speciile caracteristice asociaţiei care
imprimă un caracter regional sunt

şi

edificatoare a asociaţiei,

o acoperire de până la

Scorzonera rosea
Festuca nigrescens, realizează

Campanula abietina.

Specia

85%. În

structura asociaţiei bine reprezentate sunt speciile caracteristice alianţei Potentillo- Nardion
şi ale odinului

Nardetum

Nardetalia.

Simion

Spre deosebire de cenozele asociaţiei

Violo declinatae

1966 pajiştile de Festuca nigrescens cuprind numeroase specii mezofile

caracteristice ordinului Arrhenatheretalia.
În cadrul asociaţiei sunt semnalate două subasociaţii:

airoidis Coldea 1987, caracterizată
rupestris şi Avenu/a versicolor.

prin diferenţialele ecologice

typicum şi festucetosum
Festuca airoides, Agrostis

93. Violo declinatae-Nardetum Simon 1966

(Syn. :Nardetum strictae montanum Resm. et Cs ros 1963; Nardetum strictae
subalpinum Buia et al. 1962; Nardetum strictae alpinum Buia et al. 1962; Nardetum
alpigenum austro-carpaticum Borza 1959)
Asociaţia reuneşte cenozele de Nardus stricta ce se dezvoltă în etajele montan
superior şi subalpin ocupând suprafeţe foarte mari. Acestea se dezvoltă pe acelaşi tip de sol
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ca şi cenozele de Festuca nigrescens, dar mai sărace în baze, slab aerate şi mai acide
(pH=3,6-4,5). Specia caracteristică, Viola declinata, este un element carpato-balcanic care
fonnează alături de numeroase elemente de Potentillo-Nardion structura acestor tipuri de
pajişti. În cadrul acestora, Festuca nigrescens prezintă o participare redusă (până la 5%).
În cadrul asociaţiei sunt semnalete două subasociaţii: typicun şi festucetosum
airoidis Coldea 1 987.
94. Festucetum ovinae Morariu 1 943
(Syn. :Festuceto (ovinae) - Potentilletum aureae Resmeriţă 1 965; Potentillo
(aureae)- Festucetum ovinae Resmeriţă 1 969, 1 970).
Semnalată iniţial din masivul Ţibleş, asociaţia a fost ulterior identificată şi în
masivele Parâng, Rodnei şi Vlădeasa, vegetând la altitudini cuprinse între 1 200 şi 1 700 m.
Preferă pantele slab înclinate, cu expoziţie sudică sau vestică, precum şi şeile sau culmile
domoale ce despart versanţii.
Alături de Festuca ovina, ca specie caracteristică şi indicatoare, se dezvoltă Festuca
airoides, Nardus stricta, Agrostis rupestris şi Ligusticum mute/lina, elemente fidele ale
acestei asociaţii. Pajiştile de Festuca ovina evoluează cu timpul spre Nardo-Festucetum

rubrae.
În cadrul asociaţiei sunt cunoscuţi infracenotaxonii: nardetosum strictae Dost. 1 93 3
ş i subass. montanum Raclam 1 970.
Din Munţii Bihorului, T. Simon( l 966) descrie asociaţia Campanulo polymorphae
Festucetum ovinae, încadrată de el la alianţa Asplenio-Festucion pallentis, cenotaxon pe
care îl trecem în sinonimie la Festucetum ovinae Morariu 1 94 3 .
GENJSTJON Boch. 1 943
Grupează fitocenozele semi-arlmstive de Ericaceae din Carpaţii-sud-estici dar mai
ales în Munţii Apuseni, caracterizate prin câteva specii acidofile de diagnosticare ca:

Ca/luna vulgaris,
Lycopodium clavatum,
Chamaespartium (Genista) sagittalis.

Vaccinium

myrtillus,

V vitis-idaea,

95. Vaccinio-Callunetum vulgaris Biik. 1 942

(Syn. :Nardo-Callunetum Cs ros 1 964, Agrosteto-Callunetum Resm. et Cs ros
1 966; Arnica montana-Cal/una vulgaris ass. Ghişa et al. 1 970).
Cenozele de Ca/luna vulgaris se întâlnesc frecvent în Carpaţii Occidentali unde sunt
cantonate în etajul făgetelor şi molidişurilor, pe soluri podzolice, bogate în humus şi foarte
acide (pH=4,4-5, l ). Specia caracteristică şi de diagnosticare a asociaţiei este Cal/una
vulgaris care realizează o acoperire medie de 3 5-75 %. Speciile caracteristice pentru
Carpaţii noştri considerate ca diferenţiale carpato-balcanice sunt: Bruckenthalia

spiculifolia, Campanula abietina, Campanula serrata, Scorzonera rosea şi Viola declinata.
Pe baza acestor specii diferenţiale a fost semnalată pentru Carpaţii româneşti subass.

bruckenthalietosum Coldea 1 99 1 .
NARDO-GALJON (SAXA TJLJS) Preisg. 1 949
(Syn. :Violion Schwick 1 944 p.p.)
Cuprinde asociaţii montane şi submontane având ca specii caracteristice : Galium
pum ilum, G. saxatile, Viola canina, Polygala vulgaris, iar ca specii diferenţiale Festuca

tenuifo/ia, Thymus dacicus.
96. Nardeto-Festucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1 943) Buiculescu 1 972
(Syn. : Polygalacto-Nardetum (Preisg. 1 95 3 ) Oberd. 1 957; Nardetum strictae nudum
Resmeriţă 1 968, 1 97 1 ; Nardeto-Gentianetum Preisg. 1 950).
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Asociaţia a fost senmalată (Ileana Buiculescu, 1 972) din Masivul Piatra Mare,
unde se dezvoltă pe soluri cu reacţie acidă. Fitocenozele sunt dominate de elemente
caracteristice ordinului Nardetalia şi clasei Nardo-Callunetea. Prezenţa speciilor acidofile
aparţinând alianţei Junipero-Bruckenthalion şi clasei Vaccinio-Piceetea este favorizată în
deosebi de reacţia acidă a substratului.
Încadrarea asociaţiei în alianţa Narda-Galion este justificată de prezenţa
semnificativă a speciilor caracteristice acestei alianţe.
97. Festuco-Genistelletum Issler 1 927
Asociaţia ocupă suprafeţe mari în Munţii Apuseni, dar şi în Carpaţii Meridionali
(Depresiunea Loviştei). Se dezvoltă în succesiunea pajiştilor de Festuca rubra, proces
detenninat de degradarea şi acidifierea solului, precum şi de xerofitizarea climatului. Pe
lângă specia caracteristică, Chamaespartium (Genista) sagittalis, apar nmneroase specii
xeromezofile, dintre care menţionăm: Brachypodium pinnatum, Carex montana, Avenu/a

pratensis, Genista tinctoria, Trifolium montanum, Silene nutans, Dianthus carthusianorum,
Senecio jacobaea, Carlina vulgaris, precum şi speciile acidofile: Vaccinium myrtillus,
Ca/luna vulgaris, Antennaria dioica, Hieracium pifosei/a, Potentilla erecta.
Pe măsura acidifierii solului, aceste pajişti evoluează spre instalarea fitocenozelor de

Nardus stricta, pajişti slab valoroase din punct de vedere pastoral.
VI. ELYNO-SESLERIETEA Br.-Bl. 1 948
Vegetaţia acestei clase cuprinde cenotaxoni ce se înfiripează pe pereţi mai mult sau
mai puţin stâncoşi, slab până la puternic înclinaţi, însoriţi şi mai puţin umbriţi, în staţiuni
cu xerofitism accentuat. Cuprinde o gamă ecologică largă de specii şi anmne: rupicole,
xerotenne, mezotenne, mezo-oligotenne, mezotrofe, mezo-oligotrofe, eutrofe. Speciile
acestor fitocenoze sunt neutrofile-bazifile şi rareori acidofile facultative, dintre care cele
caracteristice pentru clasă sunt: Sesleria coerulans, S. haynaldiana, Poa violacea, Carex

sempenJirens, Onobrychis trannsilvanica, Koeleria transsilvanica.
SESLERIETALIA VARIAE Br.-Bl. 1 926
Fitocenozele bazifile ale ordinului ocupă acelaşi areal ca şi clasa, fiind extinse în
etajul alpin, pe pantele stâncoase, coamele munţilor, grohotişuri fixate etc. Specii
caracteristice: Festuca versicolor, F. amethystina, lvfyosotis alpestris Euphrasia

salisburgensis, Anthyllis alpestris, Aster alpinus, Biscutella laevigata, Calamintha alpina,
Phyteuma orbiculare etc.
FESTUCO SAXA TJLJS-SESLERION BIELZll (Pawl. et Walas 1 949) Coldea 1 984 (
Syn. : Seslerion bielzii (Pawl. 1935 emend. A. Nyâr. 1 967) calcophilum I. Pop 1 968).
Cuprinde pajiştile calcofile, heliofile, puternic xerofile până la mezotenne. Speciile
caracteristice şi edificatoare sunt: Sesleria coerulans, S. rigida, ssp. haynaldiana, Festuca
rupicola ssp. saxatilis, F. amethystina ssp. orientalis, F. versicolor ssp. dominii, Carex
sempenJirens, Sesleria bielzii, Poa rehmannii, Silene nutans ssp. dubia, Dianthus

tenuifolius, Cardus kerneri, Achillea schurii, Potentilla thuringiaca, Centaurea pinnatifida,
C. kotschyana, Oxytropis carpatica, Linum extraaxilare, Bupleurum diversifolium, Thymus
pulcherrimus.
98. Seslerio haynaldianae-Saxifragetum rochelianae Boşcaiu 1 97 1
A fost identificată şi descrisă de N . Boşcaiu ( 1 97 1 ) din masivul Godeanu. C.Maloş
( 1 977) o semnalează în bazinul superior al Motrului (Munţii Vâlcanului). Constituie un
omolog cenotic de altitudini
mai mari al asociaţiei Seslerio rigidae-Saxifragetum
rochelianae Gergely 1 967.
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ordinului

Seslerietalia, ca: Carex sempenJirens, Galium anisophyllum,Saxifraga moschata, Dryas
octopetala, Helianthemum alpestre, Euphrasia salisburgensis.
99. Festucetum versicoloris Pawl. 1 923 , 1 935
(Syn. : Festucetum versicoloris transsilvanicum So6 1 944; Festuca versicolor
Carex sempenJirens (transsilvanicum) So6 1 944; Festucetum versicoloris Domin 1 9 3 3 ;
Puşcam e t al. 1 950, 1 956; P6cs 1 963; Festucetum versicoloris transsilvanicum Cs ros et
al. 1 956; Borhidi 1 958; Carex sempervirens-Festuca versicolor A. Nyârâdy 1 963;
Festucetum versicoloris bucegicum Beldie 1 967).
Festuca versicolor se dezvoltă pe pante mai mult sau mai puţin înclinate,într-un
microclimat caracterizat printr-o puternică insolaţie, în locurile adăpostite de acţiunea
intensă a vânturilor. Datorită drenajului, solurile penneabile din staţiunile cu Festuca
versicolor sunt printre cele mai uscate faţă de solul celorlalte asociaţii ale ordinului
Seslerietalia. Vegetează în general pe soluri de tip rendzinic, bogate în humus, amestecate
cu sfărâmături de calcar, care asigură saturaţia în carbonat de calciu, astfel încât reacţia se
menţine neutră sau slab alcalină. Dintre speciile caracteristice asociaţiei amintim:

Helianthemum alpestre, A lyssum repens, Cerastium transsilvanicum, Dianthus tenuifolius,
Oxytropis carpatica, O. sericea, Calamintha alpina ssp. baumgateni.
Subasociaţia seslerietosum haynaldianae Beldie 1 967 (Syn. :Seslerio-Festucetum
versicoloris calcicolum Beldie 1 967) se recunoaşte prin prezenţa constantă a speciilor
Sesleria haynaldiana şi Carex sempenJirens la care se adaugă adesea Festuca saxatilis.
Asociaţia este citată din Carpaţii sud-estici (Munţii Rodnei, Bucegi, Piatra Craiului,
Făgăraş).
100.Seslerio heuflerianae-Caricetum sempervirentis Coldea 1 984
Vegetează în Munţii Rodnei pe soluri rendzinice şi bogate în schelet calcaros. Pe
lângă cele două specii codominante Sesleria heujleriana şi Carex sempenJirens un rol
important în compoziţia floristică a fitocenozelor respective îl deţin speciile daco-balcanice
caracteristice alianţei Festuco saxatilis-Seslerion bielzii.
1 0 1 . Seslerio haynaldianae-Caricetum sempervirentis Puşcam et al. 1 956
(Syn.:Seslerietum haynaldianae sempenJirentis Puşcam et al. 1950, 1 956;
Seslerietum rigidae retezaticum Cs ros et al. 1 956; Seslerietum rigidae biharicum Cs ros
1 963, Resmeriţă 1 965).
Cerinţele mai mezotenn-heliofile ale acestei asociaţii se reflectă în compoziţia sa
floristică, fonnată dintr-un contingent mai ridicat de specii relictare tennofile. Domină în
cadrul acestor grupări Sesleria rigida var. haynaldiana. Cenozele se înfiripează pe soluri
pararendzinice de pe poliţe cu conţinut bogat de carbonat de calciu şi grad ridicat de
saturaţie în baze. În Bucegi se întâlneşte pe versanţi însoriţi, iar în Munţii Ţarcu-Godeanu
şi pe cei nordici. Speciile componente, în majoritatea lor, sunt aceleaşi ca şi la celelalte
asociaţii din alianţa Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, cu deosebire că alături de elementele
caracteristice xerofile şi tennofile, se întâlnesc şi o seamă de specii mezofile cum sunt:

Geranium coerulatum, Astragalusfrigidus, Centaurea pinnatifida.
De remarcat prezenţa a numeroase endemite carpatice în structura acestor
fitocenoze. Dintre acestea amintim: Sesleria rigida, var. haynaldiana, Bromus riparius ssp.

barcensis, Festuca saxati/is, Onobrychis transsilvanica, Anthyllis alpestris, Hedysarum
hedysaroides, Carduus kerneri, Dianthus tenuifolius, D. spiculifolius, A lyssum repens,
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Geranium coerulatum, Cerastium transsilvanicum, Calamintha alpina, ssp. baumgarteni,
Linum extraaxilare.
Al. Beldie ( 1 967) descrie în Bucegi faciesurile cu: Festuca versicolor, Sesleria
haynaldiana, Carex sempen,irens, Festuca saxatilis, Poa violacea. Ultimele două faciesuri
sunt amintite de Maria Ciucă ( 1 97 1 ) şi din Masivul Ciucaş.
1 02. Diantho tenuifolii-Festucetum amethystinae (Domin 1 93 3 ) Coldea 1 984
(Syn. : Festucetum amethystinae auct. roman.)
Este o asociaţie obligator calcofilă, vegetând în ecotopurile cele mai xerofile. Se
°
dezvoltă pe versanţii calcaroşi şi însoriţi, cu pante de 1 0-45 şi chiar mai înclinate. În
timpul iernii fitocenozele sunt protejate de un strat relativ gros de zăpadă, care se topeşte
repede primăvara. În acest sezon staţiunile au umiditate asigurată din topirea zăpezii sau
prin infiltrările şi scurgerile venite din amonte.
Vara însă biotopurile asociaţiei suferă de o mare uscăciune. Fitocenozele se extind
pe verticală între 1 500-1700 m în Carpaţii Orientali (Munţii Rodnei) şi 1 700-2 1 00 m în cei
Meridionali (Bucegi). Speciile caracteristice şi dominante ale asociaţiei sunt endemite
carpatice, Festuca amethystina şi Dianthus tenuifolius, având ca însoţitoare mai frecvente
pe : Poa violacea, P. nemoralis, Scorzonera rosea, Polygonum viviparum, Trifolium repens,

Potentilla aurea, Bartsia alpina, Aster alpinus, Calamintha alpina, Festuca airoides,
Agrostis rupestris etc.
Biotopurile adăpostite de vânt, unde cantonează aceste fitocenoze, fac ca în
compoziţia lor cenotică să participe şi speciile comune asociaţiilor caracteristice platourilor
acoperite cu un strat gros de zăpadă. Din Bucegi (D. Puşcam et al. 1 956, Beldie 1 967) este
descris faciesul cu Poa violacea, iar din Carpaţii Orientali (Rodnei, Rarău, Ciucului),
faciesul caricosum montanae Domin 1 93 3 (Syn. : Cariceto-Festucetum amethystinae A.
Nyâr. 1 963 ).
1 0 3 . Festucetum saxatilis Domin 1 93 3
(Syn. : Festucetum saxatilis subalpinum auct. roman. ; Caricetum sempen,irentis
Beldie 1 967 p.p.)
Asociaţia prezintă o răspândire relativ mare în Carpaţii noştri (Bucegi, Retezat,
Făgăraş, Piatra Craiului, Ciucaş; Harghita, Rarău, Rodnei). Ocupă versanţii însoriţi sau
umbriţi, cu substrat calcaros. Alături de specia caracteristică Festuca saxatilis, ca
însoţitoare ale asociaţiei amintim: Dianthus tenuifolius, Carex sempen,irens, Polygonum

viviparum, Sesleria haynaldiana, Cruciata glaba, Scabiosa lucida.
Sunt cunoscute (I.Pop, 1 968) unnătoarele subasociaţii: semperviretosum I.Pop 1 968,
poetosum nemoralis (Beldie 1 967) I.Pop 1 968 (Syn. : Festuca saxatilis - Poa nemoralis
Beldie 1 967), seslerietosum bielzii I.Pop 1 968, seslerietosum haynaldianae I.Pop 1 968
(Syn. : Seslerio-Festucetum saxatilis Beldie 1 967).
Ca faciesuri sunt citate unnătoarele: caricosum sempen,irentis
Pawl. 1 936,
seslerietosum coerulantis Raclam 1 967, caricosum montanae Ştefureac 1 94 1 , cum Iris
ruthenica Puşcam et al. 1 956 (Syn. : A llio (ochroleucae) - lridetum ruthenicae Dihoru
1 975), dryadetosum octopetalae Ştefureac 1 94 1 .
1 04. Festucetum flaccidae Coldea 1 984
Fitocenozele mezofile edificate de Festuca nitida ssp. flaccida de pe pantele
însorite, calcaroase, ale Munţilor Rodnei, vegetează pe soluri rendzinice, bogate în humus,
ocupând staţiunile dispuse între 1750-2000 m. În cadrul acestor grupări se întâlnesc specii
bazifile caracteristice alianţei Festuco saxatilis-Seslerion bielzii şi ordinului Seslerietalia
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variae ca :Phyteuma orbiculare, Pedicularis verticillata, Polygonum viviparum,
Potentilla crantzii, Helianthemum grandiflorum, Leontodon repens, Carex
atrata,
Bartschia alpina, lvfyosotis alpestris, Hieracium vil/asum, Galium anisophyllum, dar şi
specii acidofile caracteristice alianţei Potentillo-Nardion ca: Scorzonera purpurea ssp.
rosea, Campanula patu/a ssp. abietina, C. serrata, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda,
Viola declinata, care pune în evidenţă evoluţia sindinamică a acestor fitocenoze, ca o
consecinţă a păşunatului intensiv.
105. Festuco (saxatilis)-Trisetetum (macrotrichum) Popescu et Sanda 1 989
Fitocenozele edificate de Trisetum macrotrichum şi Festuca saxatilis vegetează în
masivul Piatra Craiului la altitudinea de 1700- 1750 m, pe pante abrupte, cu expoziţie
°
estică, sud-estică şi înclinaţie de 25-40 . În cadrul asociaţiei domină de regulă Trisetum
macrotrichum, alături de care în afară de Festuca rupicola ssp. saxatilis ca specie
edificatoare se mai întâlnesc numeroşi taxoni caracteristici alianţei Festuco saxatilis
Seslerion bielzii ca: Linum extraaxilare, Festuca versicolor, Dianthus tenuifolius,
Androsace lactaea, Carduus kerneri şi A chilia schurii. De asemenea, sunt bine reprezentate
speciile de Seslerietalia, care alcătuiesc nucleul central al acestor fitocenoze. Dintre
acestea, ca diferenţiale locale, senmalăm prezenţa unnătorilor taxoni: Dianthus callizonus,
Gentiana Iutea, Onobrychis transsilvanica şi Hedysarum hedyssaroides.
Asociaţia caracterizează pajiştile alpine şi subalpine ale Masivului Piatra Craiului,
alături de Seslerio haynaldianae - Caricetum sempenJirentis, Festucetum versicoloris şi

Festucetum saxatilis.
106. Seslerio bielzii-Caricetum sempenrirentis Puşcam et al. 1 956
(Syn. : Seslerietum bielzii transsilvanicum Borhidi 1 958)
Asociaţia este prezentă în etajul alpin din masivele Retezat, Făgăraş, Rodnei,
Ciucaş, Ceahlău, Piatra Craiului, Bucegi, Maramureşului, Hăghimaşului, Cibin, Ţarcu,
Parâng, Vâlcanului. Se instalează în etajul alpin inferior şi superior. În primul caz se
dezvoltă pe terenurile umbrite, iar în cel de al doilea caz, pe cele însorite, pe soluri rankere,
bogate în schelet, adeseori slab înţelenite. Din cauza neunifonnităţii terenurilor pe care se
dezvoltă, asociaţia se prezintă mozaicat. Carex sempervirens, este o însoţitoare fidelă a
edificatoarei Sesleria bielzii. Alături de acestea, cu constanţă ridicată, se mai întâlnesc:

Astragalus alpinus, Sausurea alpina, Cerastium
transsilvanicum, Androsace
chamaejasme, Astragalus frigidus, Bartschia alpina, Hedysarum hedysaroides, Biscutella
laevigata. În condiţii de mniditate ridicată, în asociaţie se infiltrează adeseori elemente din
Salicetum reticulatae.
În Bucegi, la altitudini mai mari, se întâlneşte pe versanţii estici, dar mai ales în
locuri depresionare, unde fonnează faciesuri cu Trisetum fuscum sau cu Festuca carpatica.
107. Poo molinerii-Festucetum pachyphyllae Boşcaiu et al. 1 978
Cenozele cele mai extinse de pe grohotişurile înerbate din sectorul calcaros al
masivului Retezat sunt edificate de Festuca pachyphylla şi Poa molinerii. În compoziţia
acestor fitocenoze se remarcă numărul mare de specii caracteristice ordinului Seslerietalia
dintre care mnintim: Ranunculus oreophilus, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Saxi.fraga
ascendes, Polygala alpestris, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, Galium
anisophyllum, Oxytropis pyrenaica. Această asociaţie prezintă legături sintaxon01nice atât
cu grupările din alianţa Seslerion bielzii cât şi cu cele din alianţele Seslerion rigidae Z6ly .
1 93 9 şi Seslerio - Festucion pallentis Klika 1 93 1 .
SESLERIETALIA RJGIDAE Gergely 1 967
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Nota dominantă este dată de elementul carpato-balcanic Sesleria rigida, plantă
răspândită în majoritatea masivelor montane de la noi. Specii de recunoaştere: Sesleria
rigida, Carex sempervirens, Dianthus spiculifolius, Cerastium an,e11se ssp. calcicolum,

lvfoehringia muscosa, Thesium alpinum, Dianthus simonkaianus, Ranunculus oreophilus,
A conitum anthora, Saxi.fraga paniculata, S. rocheliana, Biscutella laevigata, Draba
lasiocarpa, A lyssum repens, Kernera saxatilis, Onobrychis transsilvanica, Helianthemum
nummularium, Daphne cneorum, Bupleurum diversifolium, Pedicularis comasa ssp.
campestris, lvfyosotis alpestris, Aster alpinus, Leontopodium alpinum, Centaurea
pinnatifida, Hieracium bifidum, H.pseudobifidum , Poa alpina, Iris ruthenica,
Helictotrichon decorum, Festuca saxatilis.
SESLERION RIGIDAE Z6lyomi 1 93 9
Alianţa reuneşte pajiştile stâncăriilor calcaroase din etajul montan inferior. Speciile
de recunoaştere (după A. Nyârâdy, 1 967) sunt: A lyssum petraeum, A .repens ssp.
transsilvanicum, Asperula capitata, Athamantha turbith ssp. hungarica, Helictotrichon

decorum, Campanula divergens, Centaurea atropurpurea, Cnidium silaifolium, Dianthus
kitaibelii, D. spiculifolius, Erysimum witmannii, Seseli libanotis var. humilis, lvfinuartia
setacea ssp. banatica, Peucedanum austriacum, Poa nemoralis var. agrostoides, Primula
auricula ssp. serratifolia, Scrophularia heterophylla ssp. laciniata, Sempervivum
marmoreum, Sesleria rigida, Thalictrum foetidum, Thymus comosus, Thymus jankae, Viola
jo6i.
108. Helictotrichetum decori Domin 1 932
O analiză amănunţită a structurii şi răspăndirii acestor fitocenoze în ţara noastră este
efectuată de I.Gergely ( 1 972). Aceste pajişti se instalează pe stâncării şi grohotişuri
calcaroase, fixate, prin chei şi văi, pe pante mai mult sau mai puţin abrupte, în parte
umbrite, cu expoziţie sudică şi sud-vestică. Solul propriu acestor pajişti este de tip rendzină
levigată, ce fonnează un strat superficial.
Staţiunile populate de Helictorichon decorum sunt satisfăcător alimentate cu
apă,acest fapt se oglindeşte în numărul mare de specii mezofile din cadrul cenozelor. În
grupările de altitudine mai joasă (270-400 m) (Defileul Crişului Repede, Cheile Turului,
Cheia Turzii), reducerea precipitaţiilor este compensată de umiditea atmosferică din văile
ce adăpostesc această vegetaţie. În compoziţia floristică a asociaţiei se disting numeroase
endemite cum sunt: Dianthus spiculifolius, D. simonkaianus, Seseli gracile, S. rigidum,
Sorbus dacica, Viola jo6i, Asperula capitata, precum şi unele specii rare ca: Saponaria
bellidifolia şi Dracocephalum austriacum. Asociaţia este citată din Munţii Apuseni,
Carpaţii Meridionali, (lângă Braşov), Carpaţii Orientali (Suhardul Mic, lângă Lacul Roşu).
Sunt distinse
unnătoarele subasociaţii: caricetosum humi lis Cs ros
1 958,
seslerietosum rigidae, Cs ros 1 958, melicetosum jlavescentis Z6lyomi 1 939.
109 .Festucetum xanthinae Boşcaiu 1 97 1
Aceste cenoze au fost descrise de pe povârnişurile munţilor c e converg spre Valea
Cemei. Ulterior este identificată şi de C. Maloş ( 1 973 , 1 977) de la Piatra Cloşanilor. Se
înfiripează pe brânele versanţilor abrupţi şi la baza stăncăriilor pe
substrat rendzinic,
ajungând în contact cu cenozele alianţelor lvficromerion pulegii şi Seslerio-Festucion
pallentis. În compoziţia asociaţiei se remarcă prezenta unui număr mare de relicte
tennofile. Alături de specia dominanată Festuca xanthina, participă, aproape întotdeauna,
Sesleria rigida. Dintre celelalte specii însoţitoare amintim: lvfinuartia graminifolia,
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Dianthus kitaibelii, Asperula capitata, Draba lasiocarpa, Saxifraga rocheliana,
Campanula kladniana, Primula auricula ssp. serratifolia, Viola jo6i, Saxifraga
paniculata, etc.
1 1 0. Seslerietum heuflerianae (Z6lyomi 1 930) So6 1 944
Se înfiripează pe culmi sau pante relativ domoale de pe Colţii Trăscăului şi culmea
Bedeleului (I.Gergely, 1 967), dar şi pe pereţii stâncoşi din Cheile Dâmbovicioara şi
Dâmboviţei (V. Sanda şi colab. 1 977). În chei, umiditatea substratului este mai mare şi
aproape unifonnă datorită infiltrării apei prin fisurile stâncilor calcaroase. Majoritatea
speciilor sunt elemente saxicole comune regiunilor colinare şi montane. În fitocenozele de
pe Valea Dâmbovicioarei se remarcă prezenţa speciilor: Dianthus spiculifolius, Euphrasia
salisburgensis, Campanula carpatica, Scabiosa columbaria, care reflectă un grad mai
accentuat de tennofilie al acestor grupări.
Din literatura de specialitate mai sunt cunoscute subasociaţiile: Festuca glauca
Avenastrum decorum So6 1 944 (Munţii Rodnei) şi Festuca saxatilis-Sesleria heujleriana
So6 1 944 (Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa).
Ţinând cont
că specia caracteristică
Sesleria heujleriana prezintă o largă
amplitudine altitudinală, cenozele de altitudini mari descrise sub denmnirea Seslerio
heujlerianae - Caricetum sempen,irentis Coldea 1 984 (Munţii Rodnei) aparţin la asociaţia
Seslerio haynaldianae - Caricetum sempen,irentis Puşcam et al. 1 956 ca subasociaţie seslerietosum heufelianae (Coldea 1 984) comb. nova.
1 1 1 . Asperulo capitatae-Seslerietum rigidae (Z6ly01ni 1 939) Coldea 1 9 9 1
(Syn. : Seslerietum rigidae Z6ly. 1 93 9 ; Asplenio-Seslerietum rigidae Cs ros 1 958,
A lysso-Seslerietum rigidae Cs ros et al. 1 988; Thymo comosi-Seslerietum-rigidae Pop et
Hodişan 1 985; Diantho petraei - Seslerietum rigidae Pop et Hodişan 1 985)
Cenozele edificate de Sesleria rigida ssp. rigida se întâlnesc frecvent pe rocile
umbroase şi se1niumbroase din etajul montan al Carpaţilor Meridionali (Munţii Postăvaru,
Leaota, Lotru, Ţarcu, Godeanu) şi Munţii Apuseni (Munţii Trascău, Gilău, Metaliferi,
Bihor). Se dezvoltă pe rendzine bogate în schelet şi cu reacţie bazică (pH 7,3-8)A sperula
capitata, element carpato-balcanic, caracterizează aceste fitocenoze. Dintre celelalte specii
însoţitoare sunt bine reprezentate elementele caracteristice alianţei Seslerion rigidae Z61.
1 93 9 .
C a subasociaţii regionale sunt citate : prebiharicum ( C s ros 1 958), samusense
(Simon, 1 965), oltenicum (Ciurchea, 1 970), burcicum (Z6ly01ni, 1 93 9), biharicum
(Cs ros, 1 963), transsilvanicum (Z6ly01ni, 1 939, 1 966), bucegicum (Beldie 1 967).
=

1 1 2. Seslerietum filifoliae Z6ly01ni 1 93 9
Aria de răspândire a asociaţiei, l a noi î n ţară, s e li1nitează l a Clisura Cazanelor,
Cheile Caraşului, Minişului, Beuşniţa-Cheile Nerei şi Munţii Aninei. Fragmente ale
asociaţiei sunt semnalate de P.Peia ( 1 978) din Cheile Minişului, ocupând biotopuri situate
pe pante însorite. Sesleria filifolia se asociază cu: Campanula divergens, Ceterach

officinarum, Galium album, Saxifraga paniculata, Dianthus spiculifolius, Alyssum saxatile,
Erysimum odoratum, Cerastium an,ense ssp. calcicolum. Din Cazanele Dunării asociaţia
este analizată de Erika Schneider-Binder şi colaboratori ( 1 970) şi de Gh.Dihoru şi
colaboratori ( 1 973 ). Speciile însoţitoare ale asociaţiei sunt şi aici, cele aparţinând alianţelor
Seslerion rigidae şi Seslerio-Festucion pallentis. Dintre elementele cele mai interesante de
la Porţile de Fier întâlnite în cadrul fitocenozelor edificate de Sesleria filifolia amintim:
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Dianthus kitaibelii, Campanula crassipes, C. divergens, Centaurea atropurpurea, Seseli
rigidum, lvfelica ciliata var. jlavescens, Ceterach officinarum, Sateureja kitaibelii etc.
POJON VJOLACE4E Horv. 1 93 7
Grupează asociaţiile de altitudine din etajul subalpin, cantonate p e terenuri
adăpostite şi însorite. Solul, deşi supelficial, este bogat în substanţe organice şi deficitar în
umiditate în special în sezonul estival. Specii de recunoaştere: Poa violacea, Poa alpina
var. vivipara, Festuca saxatilis, Carex sempenJirens, Sesleria rigida, Helianthemum

alpestre.
1 1 3 .Poetum violaceae Răv .et Mit. 1 958
Este singura asociaţie a alianţei Paion violaceae care fonnează fitocenoze restrânse
în etajul subalpin al Carpaţilor româneşti. În Piatra Craiului (V. Sanda et colab. 1 977)
vegetează pe versanţii estici şi sudestici având ca specii însoţitoare pe: Carex

sempenJirens, Veronica montana, Poa alpina, Ranunculus oreophilus, Agrostis tenuis,
Potentilla ternata, Potentilla crantzii. În Munţii Siriu (Gh. Dihoru, 1 975) este răspândită pe
versanţi sud-vestici, unde se întrepătrunde cu fitocenozele de Festuco-Nardetum stricatae
iar pe abrupturi cu cele de Festuca amethystina. Fitocenozele din masivul Ciucaş sunt
caracterizate prin prezenţa semnificativă a speciei Scabiosa lucida (Maria Ciucă, 1 973)
Asociaţia reprezintă un cenotaxon mezotenn, mezotrof, xeromezofitic şi rupicol.
Este de altfel una din fitocenozele pajiştilor calcofile mai uscate din etajul alpin inferior, ce
vegetează pe sol supelficial, de tip brun alpin, rendzinic, nediferenţiat.
VII. BETULO-ADENOSTYLETEA Br.-Bl. et Tx. 1 943
Grupează buruienişurile înalte de munte, ce se instalează pe văile, vâlcelele şi
coastele despădurite din etajul subalpin şi montan superior. Acestea sunt caracterizate prin
specii higrofile, ce se instalează, uneori, pe bolovănişurile şi grohotişurile umede pe care
coluvionările abundente încep să fonneze un sol supelficial. Exigenţele higrofile ale
acestor specii sunt satisfăcute atât de umiditatea din sol cât şi de cea atmosferică. Genetic,
această vegetaţie este legată de pădurile de munte, dezvoltându-se de subzona jneapănului
şi a molidului până în cea a pădurilor de fag şi gorun. Speciile ce alcătuiesc această
vegetaţie sunt adaptate la lumină difuză, dar pot suporta şi radiaţiile intense. Solul se
menţine reavăn până la umed, bine aerisit şi bogat în substanţe nutritive prin aportul adus
de descompunerea masei vegetale moarte, care se află în cantitate mare şi se acumulează de
la an la an. Amplitudinea îngustă a variaţiilor ecologice a detenninat caracterul de
remarcabil conservatorism al acestor fitocenoze, în alcătuirea cărora se găsesc unele
endemite ca: Heracleum palmatum, A conitum toxicum, Chrysanthemum rotundifolium,

Pulmonaria rubra.
Dintre speciile caracteristice clasei amintim: Athyrium distentifolium, Cicerbita
alpina, Cirsium waldsteinii, Geranium alpestre, lvfilium ejfusum, lvfyosotis sylvatica,
Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Ribes petraeum, Sedum telephium
ssp. fabaria, Viola bi.flora, Valeriana sambucifolia.
ADENOSTYLET ALIA Br. -BI. 1 93 1
Cuprinde vegetaţia buruienişurilor din lungul pâraielor montane şi din staţiuni
higrofile ale etajului subalpin. Se caracterizează prin prezenţa speciilor: Milium ejfusum,

Senecio nemorensis, Rosa pendula, Rumex arifolius, Epilobium alpestre, Veratrum album,
Carduus personala, A conitum toxicum, Rumex alpinus, Senecio subalpinus, Streptopus
amplexifolius, Valeriana sambucifolia.
ADENOSTYLION ALLIARIAE Br.-BI. 1 925
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Cenozele din această alianţă se dezvoltă de-a lungul torenţilor şi a văilor abrupte
din etajul subalpin, în apropierea cascadelor, unde apa pulverizată în atmosferă este
recepţionată direct de aparatul asimilator. Uneori aceste buruienărişuri se întâlnesc şi pe
grohotişurile şi bolovănişurile printre care se infiltrează apa pâraielor care coluvionează
bogate resurse nutritive. Secundar se întâlnesc în defrişările recente din perimetrele
jnepenişurilor şi ale molidişurilor. Speciile caracteristice alianţei sunt: A denostyles alliariae
var. kerneri, A lnus viridis, Cortusa matthio/i, Doronicum austriacum, Heracleum

palmatum, Petasites a/bus, Poa hybrida, Ranunculus plantanifolius, Tozzia alpina.
1 1 4. Adenostylo-Doronicetum austriaci Horv. 1 956
(Syn. : Adenostyletum alliariae auct. roman). Cenozele edificate de Adenostyles
alliariae se întâlnesc în câteva masive ale Carpaţilor Sud-estici (Munţii Rodnei, Sebeşului,
Ţarcu, Godeanu, Retezat, Semenic, Vlădeasa) unde vegetează pe văile abrupte din etajul
subalpin. În fitocenozele din Carpaţi specia Doronicum austriacum prezintă o frecventă
mare. Alături de aceasta în Carpaţii Sud-estici sunt prezente numeroase elemente carpatice
şi dacice ca: Heracleum carpaticum, Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum, Poa
delyii, Phyteuma vagneri, A chillea distans, care dă acestor fitocenoze o tentă regională
diferenţiindu-le de A denostylo-Cicerbicetum Br.-Bl. 1 950 din Alpi.
1 15. Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawl. et Walas 1949 (Syn. :
Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1 967; Heracleetum palmati auct. roman).
Speciile caracteristice şi edificatoare, Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum
şi Cirsium waldsteinii, se instalează pe soluri rendzinice, superficiale, scheleto- pietroase
sau bolovănişuri fixate, puternic coluvionate cu humus. Asociaţia prezintă maximum de
extindere în etajele montan superior şi subalpin, pe alocuri coborând şi în etajul montan
mijlociu unde se interferează cu Telekio speciosae-Petasitetum albae .
1 1 6.Petasitetum kablikiani Szafer, Kulcz. et Pawl. 1 926
(Syn. : Petasitetum glabrati Morariu 1 943).
Cenozele higrofile cu Petasites kablikianus alcătuiesc enclave cu extinderi mai
reduse de-a lungul văilor montane, în etajul făgetelor, prin cenozele de Petasito
Cicerbicetum cu care se află în mozaic. Se dezvoltă îndeosebi pe soluri aluvionare
pennanent umede. La noi în ţară este semnalată din Carpaţii Orientali (Ţibleş, Rodnei,
Bazinul Bistriţei Aurii, Bazinul Tazlăului), Carpaţii Meridionali (Ţarcu, Godeanu) şi
Carpaţii de Curbură (Siriu).
1 1 7. Petasito-Cicerbicetum Tx. 1 93 7
În cadrul amplitudinii lor mai largi, cenozele de Petasites hybridus din văile
montane ajung uneori în contact cu cele ale alianţei Adenostylion. Asociaţia face legătura
între alianţele Adenostylion şi Filipendulo-Petasition, creând dificultăţi de încadrare
cenotaxonomică. În Ţarcu-Godeanu (N .Boşcaiu 1 97 1 ) a fost distinsă subas. dacicum pe
baza unnătoarelor diferenţiale regionale: Heracleum palmatum, Pulmonaria rubra, Sa/ix

silesiaca, Cirsium waldsteinii, Silene heujfeli.
1 1 8. Telekio speciosae-Petasitetum albae Beldie 1 967
(Syn. : As. Telekia speciosa-Petasites a/bus Beldie 1 967; Petasiteto-Telekietum
speciosae Morariu 1 967 n.n. )
Asociaţia cuprinde buruienişuri caracterizate prin prezenţa constantă şi adesea
abundentă a speciei Telekia speciosa, care fonnează pâlcuri constante. Dintre speciile
codominante amintim: Filipendula ulmaria, Petasites a/bus, Chaerophyllum hirsutum.
Aceste fitocenoze sunt larg răspândite în etajul montan mijlociu, în lungul şi pe flancurile
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pâraielor sau a depresiunilor largi din păduri. Ele vegetează în condiţii de pronunţată
mniditate atmosferică şi în sol, în staţiuni se1niumbrite, pe soluri rendzinice, schelete,
coluvionate şi bogate în humus.
1 1 9. Petasitetum albae Dihoru 1 975
Gh. Dihoru ( 1 975) o descriere din Siriu, unde vegetează pe cursul unor pâraie reci şi
umbrite. Dintre speciile caracteristice văilor montane întâlnite în Siriu, se mninteşte :

Prenanthes purpurea, Silene heuffelii, A conitum toxicum, Jmpatiens noli-tangere.
V. Sanda şi colaboratori ( 1 977) o întîlnesc pe valea Crăpătura, la baza versantului
spre Bârsa Tămaşului (Masivul Piatra Craiului). Aici vegetează împreună cu: Cardamine

amara, Stellaria nemorum, Chaeropyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Caltha laeta.
A CONJTJON FIRNJI Krajina 1 93 3
Cuprinde cenoze care vegetează p e lângă izvoare ş i de-a lungul pâraielor din etajul
subalpin şi alpin inferior, pe substrat nitrofil sau uşor alcalin, adeseori îmbogăţit în
substanţe azotoase provenite din dejecţiile animalelor. Specii caracteristice: A conitum
tauricum, Chaerophyllum hirsutum iar ca specii diferenţiale: Chrysosplenium alternifolium,
Geum rivale, Saxifraga heucherifolia, Saxifraga stellaris şi Stellaria nemorum. Adesea
cenozele din alianţa A conition firmi ajung în contact cu cele din lvfontio-Cardaminetalia,
de care se deosebesc totuşi, prin exigenţele lor nitrofile.

120. Aconitetum taurici Borza 1 934
Vegetează în apropierea izvoarelor şi de-a lungul pâraielor de pe coastele însorite,
pe soluri schelete cu humus abundent sau pe cele scheleto-turboase infiltrate puternic de
scurgerile de apă. Extinderea asociaţiei este adeseori condiţionată zoo-antropogen prin
îmbogăţirea substratului în resurse azotoase provenite din dejecţiile oilor care se adapă. Din
Retezat Al. Borza (1 934) senmalează subas. retezatense şi faciesul cu Heracleum

palmatum .
R UMJCJONALPINI Rubel 1 93 3
Cuprinde buruienişurile megatrofe a căror instalare ş i dezvoltare s e datoreşte
factorului antropic. Aşa sunt buruienişurile de Rumex alpinus, Urtica dioica şi Veratrum
album răspândite în jurul stânelor cât şi pe pajişti, unde staţionează animale în timpul zilei.
Aceste cenoze alcătuiesc uneori deşisuri care ocupă suprafeţe apreciabile. Specii
caracteristice: Veratrum album,Rumex obtusifolius, Rumex alpinus, Urtica dioica, Poa
chaixii, Poa annua var. montana.
1 2 1 . Senecioni - Rumicetum alpini Horv. 1 949 em. Coldea ( 1 986) 1 990
(Syn. : Rumicetum alpini auct.roman.)
Este frecventă în tot lanţul carpatic. Fitocenozele d01ninate masiv de Rumex alpinus,
invadează pajiştile puternic îngrăşate prin târlire în decurs de mai mulţi ani, unde vegetaţia
este distrusă prin călcare şi acumulare de gunoi de grajd. În fitocenozele de Rumex alpinus
participă un număr redus de specii, în general nitrofile, dintre care mnintim: Urtica dioica,
Poa annua, Capsella bursa-pastoris etc. , precum şi unele specii din pajiştile montane din
regiune. Al. Borza ( 1 959) senmalează din Valea Sebeşului asociaţia Chenopodietum
subalpinum Br.-BI. 1 944, care pe baza speciilor caracteristice o încadrăm la Senecioni
Rumicetum alpini. Pe baza speciei diferenţiale Galeopsis speciosa Al. Borza ( 1 959) descrie
varianta regională sebesiense.
122. Rumici obtusifoliae-Urticetum dioicae Komas 1 968
(Syn. : As. Urtica dioica-Rumex obtusifolius Anghel et al. 1 965)
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Asociaţie nitrofilă semnalată din Munţii Rodnei, Siriu şi Cibin, se dezvoltă în
lungul văilor , unde se acumulează material organic, iar antropogen, pe terenurile de lângă
sate, unde se acmnulează material provenit din bălegarul de la animale. La alcătuirea
asociaţiei participă în general un grup mare de specii nitrofile. Se diferenţiază după Gh.
Dihoru ( 1 975), două variante, una în lungul văilor şi una pe lângă stâni şi oboare,
caracterizate prin prezenţa unor specii total diferenţiate ecologic.
1 2 3 . Veratretum albi Puşc.et al. 1 956
(Syn. : Poeto-Veratretum lobeliani Borza 1 963 n.n.)
Existenţa acestor cenoze este legată de târlirea întâmplătoare şi neregulată, în special
prin staţionarea animalelor în timpul zilei. După întreruperea târlirii , Veratrum album se
răreşte, fără a dispare cu totul , menţinându-se încă mulţi ani. Veratrum album este toxică şi
neconsumată de animale, dar şi celelalte specii însoţitoare: Aconitum toxicum,
A . lasianthum, A. anthora, Rumex alpinus, Heracleum palmatum etc. sunt lipsite de valoarea
furajeră. Asociaţia a fost întâlnită până în prezent în Carpaţii Meridionali (Bucegi, Făgăraş,
Parâng, Cibin, Vâlcan) şi de Curbură (Ciucaş).
124. Poetum supinae (Oberd. 1 957) Brun-Holl 1 962 em. . Gutte 1 969
(Syn. :Poetum annuae montanum Buia et al. 1 962; Poa annua-Veronica
chamaedrys
Anghel et al. 1 965; Poa annua-Taraxacum officinale ass. Beldie
1 967).Asociaţia se instalează în locuri bătătorite şi târlite din jurul stânelor, la altitudinea de
1 800 m. Domină Poa supina , iar ca însoţitoare caracteristice amintim: Trifolium repens,
Sagina procumbens, Capsei/a bursa pastoris. În cadrul asociaţiei s-a descris subas.
poetosum- trifolietosum repentis Resmeriţă ( 1 969) 1 970 (Syn. : As. Poa annua-Trifolium
repens Todor et Culică 1 967) întâlnită în Masivele Gârbova şi Vlădeasa.
ALNJON VJRIDJS So6 1 93 5 n.n.
Tufărişurile de A lnus viridis existente la noi sunt caracterizate prin prezenţa
unnătoarelor specii caracteristice şi pentru alianţă şi anume : A lnus viridis, Sa/ix silesiaca,

Rosa pendulina, Geranium phaeum, Geum rivale, Stellaria nemorum.
125. Saliceto silesiacae - Alnetum viridis Colic et al. 1 962
(Syn. : Alnetum viridis auct. roman.)
Cenozele arbustive realizate de Alnus viridis sunt descrise din mai multe masive ale
Carpaţilor Orientali (Maramureş, Rodnei, Nemira) şi Meridionali (Siriu, Piatra Mare,
Sebeş, Parâng, Ţarcu, Godeanu) vegetând în lungul văilor subalpine sau a circurilor
glaciare, pe soluri proto-rankere, superficiale, şi pennanent umede. Speciile de
diagnosticare şi edificatoare, ale asociaţiei, care realizează o acoperire în jur de 65-70%
sunt Alnus viridis şi Sa/ix silesiaca. În structura asociaţiei sunt prezente ca însoţitoare
pennanente speciile de buruienişuri aparţinând alianţei Adenostylion alliariae. Dintre
însoţitoarele mai frecvente întâlnite de noi în Masivul Bucegi în cercetările efectuate în
anul 1 980 (Muntele Furnica) amintim: Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Geum

rivale, Silene heujfelii, Rumex alpinus, Veratrum album, Symphytum cordatum, Senecio
rupester, Cirsium erysitales, Arabis alpina, Doronicum carpaticum, Astrantia major.
Din punct de vedere ecologic, tufărişurile de A lnus viridis joacă un rol deosebit în
menţinerea şi păstrarea echilibrului biologic. Prin sistemul său radicular fixează substratul,
oprind eroziunea produsă de curenţii repezi, în timpul perioadelor ploioase. Deasemenea
prezintă un rol deosebit, ca şi Pinus mugo, în reglarea scurgerilor de apă provenite din
topirea zăpezilor.
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CALAMAGROSTIDETALIA VILLOSAE Pawl. 1 928 em. Klika in Klika et
1 944
Cuprinde fitocenozele de buruienişuri înalte cantonate în biotopuri mezofile,
caracterizate prin speciile Calamagrostis vi/fosa şi A llium victorialis.
C4L4lvL4 GROSTJDJON VJLLOSAE Pawl. 1 928
Cuprinde buruienişuri înalte din staţiuni mezofile, depresionare sau locuri plane,
caracterizate prin unnătoarele specii : Calamagrostis vi/fosa, C. arundinacea, A llium

Hada

victorialis, Hieracium prenanthoides, Festuca carpatica, Festuca porcii, Carduus kerneri,
Digitalis grandiflora, Helictotrichon alpinum.
1 26 Hyperico grisebachii-Calamagrostetum villosae Pawl. et Wal. 1 949
(Syn. : Calamagrostetum villosae retezatense Borza 1 934 ).
Este semnalată şi descrisă de Al. Borza ( 1 934) din Retezat, unde vegetează pe pante
însorite, puternic înclinate ( 1 4-45%), fitocenozele dezvoltându-se pe un sol scheletic, acid.
Asociaţia prezintă două subasociaţii bine distincte (Şt.Cs ros et colab . 1 964), una mezofilă
prin excelenţă, dezvoltată pe sol scheletic de pe pante însorite, puternic înclinate, unde
participă multe mezofite şi unele criofite din pajiştile alpine, şi alta mezo-higrofilă,
dezvoltată în locuri mai puţin înclinate şi mai umede. În aceasta din unnă se distinge
faciesul cu A llium victorialis, semnalat şi de Al.Borza ( 1 934). Grupările descrise din Cheile
Tătarului (Muntele Gutâi) de O.Raţiu şi I. Moldovan ( 1 972) ca Knautio-Calamagrostetum
villosae Horv. 1 949 se încadrează tot la Hyperico grisebachii-Calamagrostetum villosae.
Lucia Lungu şi N. Boşcaiu ( 1 98 1 ) descriu aceste populaţii cu A l/ium victoria/is, ca
asociaţie nouă, Chrysanthemo rotundifolio-Allietum victorialis. Din analiza tabelului
prezentat de autori, se constată în primul rând abundenţa şi d01ninanţa mare a speciilor
A llium victorialis şi Calamagrostis vi/fosa, pe când Chrysanthemum rotundifolium este
numai prezent în releveele efectuate. Acest fapt ne-a îndreptăţit să considerăm populaţiile
de Allium victorialis ca subasociaţie-a/lietosum victorialis (Borza 1 934) Sanda et al. 1 986
(Syn. : facies cu Allium victorialis Borza 1 934; Chrysanthemo rotundifolii-A llietum
victorialis Lungu et Boşcaiu 1 9 8 1 ).
127. Triseto fusci-Salicetum hastatae Coldea ( 1 986) 1 990
(Syn. : Salicetum hastatae Buia et al. 1 962 n.n.)
Cenozele subarbustive ale asociaţiei populează jgheaburile şi şeile versanţilor
umbriţi şi abrupţi şi din etajul subalpin al Munţilor Rodnei şi Parâng. Speciile caracteristice
şi edificatoare pentru asociaţie sunt Sa/ix hastata şi Trisetum fuscum. Dintre speciile
însoţitoare au o prezenţă ridicată în asociaţie Rhododendron myrtifolium, Rhodiola rosea,
Deschampsia caespitosa, Geum montanum, Ranunculus nemorosus şi Pulsatilla alba.
Sinuzia muscinală, bine dezvoltată este edificată de Rhytidiadelphus triquetrus şi

Hylocomium splendens.
128. Diantho compacti-Festucetum porcii A. Nyar. 1 966
Asociaţia a fost analizată şi descrisă de A. Nyarcidy ( 1 966) din Munţii Rodnei în
staţiuni situate pe pante moderat înclinate, până la repezi ( 1 5 -40°),mai mult sau mai puţin
accidentate. Vegetează pe soluri profunde, bogate, coluvionate, cu material humifer adus de
apele de precipitaţie, mai adesea reavăne până la jilave. În Munţii Maramureşului se
dezvoltă în staţiuni cu soluri umede sau chiar îmnlăştinite. Festuca porcii prezintă optimul
de dezvoltare pe soluri neutre sau aproape neutre. În cadrul asociaţiei este descrisă
subasociaţia cu Carex sempen,irens-semperviretosum A. Nyar. 1 966, în care numărul de
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elemente din ordinul Seslerietalia creşte iar al celor din Calamagrostidion villosae,
respectiv
Betulo-Adenostyletea, scade. Subasociaţia preferă staţiuni înclinate, mai
accidentate cu sol uscat reavăn, neutru sau slab alcalin. Aceasta reprezintă trecerea spre
asociaţia Festucetum saxatilis. Adeseori, asociaţia fonnează faciesuri caracteristice cu
Deschampsia caespitosa - deschampsiosum caespitosae şi Calamagrostis arundinacea calamagrostidetosum arundinaceae. Analiza speciilor din cuprinsul asociaţiei, destul de
numeroase, scoate la iveală pred01ninarea numerică a elementelor alpino-balcanice şi
dacice, care împreună cu speciile ende1nice dau coloritul ei specific. Fitocenozele din
Munţii Bihorului descrise de Şt. Cs ros şi colab. ( 1 962) sub denmnirea
Calamagrostidetum arundinaceae, reprezintă faciesul - calamagrostidetosmn arundinaceae,
varianta geografică biharicum cu Lilium jankae. Asociaţia este prezentă şi în alte masive
ca: Rarău, Bistriţa, Hăghimaş, Ciucaş, Bucegi, Cibin.
129. Phleo alpini-Deschampsietum caespitoasae (Krajna 1 93 3 ) Coldea 1 983
(Syn. : Deschampsietum caespitoase montanum Buia et al. 1962 ; Deschampsietum
caespitosae subalpinum Morariu 1 939; Deschampsietum caespitosae alpinum Cs ros
1 957; Rumici-Deschampsietum caespitosae Cs ros et al. 1 985; Violo dacicae Deschampsietum caespitosae Raţiu et al. 1 983). Cenozele cu Deschampsia caespitosa din
etajul montan inferior şi superior, pe baza prezenţei ridicate a speciei Phleum alpinum au
fost reunite în asociaţia Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae.
Analizate sub aspect sindinmnic, aceste fitocenoze au un caracter secundar,
instalându-se cu timpul pe terenurile despădurite. În lipsa pădurilor de li1nită şi a
jnepenişurilor, drenajul natural al acestor terenuri este împiedicat şi ia mnploare tot mai
mare procesul de pseudoglizarea a solurilor, care favorizează instalarea cenozelor
mezohigrofite cu Deschampsia caespitosa. Sub aspect econ01nic aceste pajişti sunt foarte
depreciate, deoarece în structura lor lipsesc complet speciile bune furajere.
1 30. Cardu o kerneri-Festucetum carpaticae (Puşcam et al. 1 956) Coldea ( 1 986)
1 990.
(Syn. : Festucetum carpaticae auct. roman. )
Asociaţia cuprinde buruienişurile de coastă cu Festuca carpatica d01ninantă alături
de care se dezvoltă specii şi din celelalte asociaţii de buruieni, precum şi elemente din
vegetaţia de brâne. Speciile edificatoare şi caracteristice pentru asociaţie sunt Trisetum
fi1scum, Carduus kerneri şi Festuca carpatica. Asociaţia vegetează în rariştile de limită din
etajul subalpin al Carpaţilor Meridionali (Bucegi, Făgăraş, Piatra Craiului, Retezat) şi în
porţiunea inferioară a etajului alpin inferior, pe brâne adăpostite de versanţi abrupţi, nordici
sau vestici, la baza pereţilor de stâncă sau alături de tufărişuri de Pinus mugo sau A lnus
viridis. Solurile sunt brune, slab podzolite, scheletice sau scheleto-pietroase, coluvionate şi
bogate în humus. Ca specii diferenţiate ce apar în staţiunile tipice de pe versanţii umbriţi
amintim: Bupleurum diversifolium, Geranium coerulatum, Scorzonera rosea.
VIII. LEMNETEA W. Koch et Tx. 1 934
Grupează vegetaţia acvatică emersă, liberă sau fixată la început de substrat iar apoi
prin ruperea rădăcinilor devine liberă şi purtată de curenţi. Fitocenozele submerse şi fixate
de substrat, grupate în alianţa Ceratophyllion, sunt caracteristice bazinelor cu depuneri de
suspensii, dar cu ape mai mult sau mai puţin oxigenate, pe când fitocenozele alianţei
Utricularion, caracterizează bazinele în care procesele de descompunere a materiei
organice sunt avansate. Aprecierea cenotaxonilor acvatici şi paluştri, ridică încă numeroase
dificultăţi. Datorită faptului că aceste cenoze prezintă o omogenitate specifică mare,
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cercetătorii au fost tentaţi de a distinge asociaţii cu o structură redusă, deosebite exclusiv
pe criteriul dominanţei. Acestă concepţie a fost criticată deoarece duce la dispariţia
semnificaţiei cenotaxonomice a conceptului de asociaţie vegetală, dizolvată într-o
diversitate nelimitată de combinaţii cenotice. În acelaşi timp neglijarea criteriului de
dominanţă a dus la "crearea" unor asociaţii cu volum prea larg, care pe lângă numeroase
inconsecvenţe de natură nomenclatorică, erau concomitent şi nesatisfăcătoare pentru
caracterizarea obiectivă a cenotaxonilor hidrofili. Fără a neglija importanţa speciilor
caracteristice şi diferenţiale o atenţia aparte trebuie acordată speciilor dominante care în
cazul omogenităţii mediului acvatic şi palustru au semnificaţii indicatoare mai accentuate
decât în cazul altor condiţii staţionale. O particularitate cu importante repercursiuni
taxonomice este şi faptul că în cazul acestor asociaţii integrarea cenotică este mai redusă şi
deci autonomia sinuziilor este mai mare, decât în cazul asociaţiilor terestre. De remacat este
faptul că unele cenoze aparţinând la unităţi distincte se pot întrepătrunde, integrându-se în
cenoze mai complexe. Nivelul apei joacă un rol detenninant în reglarea distribuţiei
cenotaxonilor; scăderea nivelului apei are drept consecinţă concentrarea spaţială a
sinuziilor în timp ce ridicarea nivelului produce, dimpotrivă, creşterea relativei lor
auton01nii cenotice, adesea până la separarea ca cenoze independente.
LEMNETALIA W. Koch et Tx. 1 954
Grupează ascociaţiile plutitoare ce populează apele stătătoare, bazinele acvatice
adăpostite, cu slabi curenţi de fund sau de suprafaţă.
LElv!NJON lv!JNORJS W . Koch et Tx. 1 954
Cuprinde vegetaţia acvatică, plutitoare, cantonată în locuri liniştite, la adăpostul
vegetaţiei palustre. Speciile caracteristice pentru clasă, ordin şi alianţă sunt: Azolla

caroliniana, Lemna gibba, Lemna minor, Lemna trisulca, Wolffia arrhiza, Spirodela
polyrrhiza, Salvinia natans.
1 3 1 . Lemnetum minoris (Oberd. 1 957) Muller et Gors 1 960
Asociaţie răspândită în toate bazinele acvatice, uneori întâlnindu-se şi în crovuri,
şanţuri, bălţi de lungă durată, rezultate din ploi abundente. Vegetează bine în lmninişurile
stufărişurilor, dar mai ales se găseşte localizată între fâşia de stuf şi mal. Prezintă o
dezvoltare optimă în apele stătătoare, dar poate vegeta şi în bazinele uşor curgătoare. În
general fitocenozele sunt d01ninate de Lemna minor şi numai în locurile influenţate biotic,
prezintă o dezvoltare mai accentuată Lemna trisulca.
Substratul submers este alcătuit în principal din Ceratophyllum demersum. În cadrul
asociaţiei se disting două subasociaţii: lemnetosum minoris So6 1 964 şi lemnetosum
trisulcae V.Kârpâti 1 953 .
1 32. Spirodeletum polyrrhizae W.Koch 1 954
Vegetează în ape stătătoare, mai rar în cele lin curgătoare. Prezintă o dezvoltare
maximă în lunile iulie şi august. Se dezvoltă frecvent la marginea asociaţiei Scirpo
Phragm itetum. Specia d01ninantă, Spirodela polyrrhiza, ce poate suporta un anmnit grad de
umbrire, pătrunde frecvent printre indivizii de stuf şi papură, precum şi în ochiurile din
cadrul fitocenozei menţionate. Spirodela polyrrhiza şi Lemna minor îşi împart d01ninarea
în cadrul fitocenozelor, alcătuind uneori un strat gros de 4-5 cm la suprafaţa apei şi
realizând o acoperire de 100%. Stratul submers este slab reprezentat şi este d01ninat de
Ceratophyllum demersum. Asociaţia este larg răspândită în ţară.
1 3 3 . Lemnetum gibbae (W.Koch 1 954) Miyawaki et J.Tx. 1 960
(Syn. : Wolffio-Lemnetum gibbae Benham 1 94 1 senso Mititelu 1 97 1 ).
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Este o asociaţie mai puţin răspândită, fiind citată din Muntenia şi Moldova.
Vegetează în ape stătătoare cu adâncimi mici, 0,3-1 m, având o dezvoltare optimă în apele
poluate. Stratul natant este dominat de specia caracteristică, fiind însoţită de Lemna minor,
Spirodela polyrrhiza etc.
Stratul submers este constituit în principal din Ceratopyllum demersum şi este, în
general, slab dezvoltat, atât datorită aglomerării de specii de la suprafaţa apei, cât mai ales
lipsei unui strat consistent de sapropel.
1 34. Riccietm fluitantis Slavni 1 956
Ocupă,în general, suprafeţe restrânse, aflate în luminişurile stufărişurilor, precum şi
între acestea şi mal, având o dezvoltare mai accentuată în verile cu perioade mai
îndelungate de nebulozitate.Vegetează în ape stătătoare sau lin curgătoare, la adâncimi
cuprinse între 0,3 -1 m. Fitocenozele sunt sărace în specii. Riccia jluitans domină, fiind
frecvent însoţită de Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae etc., iar
în stratul submers de: Ceratophyllum demersum, lvfyriophyllum spicatum etc. Asociaţia
suportă un înalt grad de umbrire dar se dezvoltă şi în locuri deschise. Nu prezintă o
importantă practică deosebită, datorită atât unei slabe prezente specifice, cât şi unei cantităţi
reduse de material vegetal.
1 35. Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tx. 1 960
Este relativ răspândită în sudul ţării :Muntenia, Delta Dunării, Oltenia şi Banat, fiind
frecventă în bălţile din lunca Dunării, unde ocupă suprafeţe mari. Asociaţia se înfiripă abia
în a doua parte a verii, datorită apariţiei târzii a speciei tennofile Sa/vin ia natans.
Fitocenozele îşi au optimul de dezvoltare în ape de 1 - 1 ,5 m adâncime, dar vegetează
şi în ape mai puţin adânci, sau chiar pe sol umed, unde poate rezista un timp limitat. Suportă
un grad ridicat de umbrire, fapt pentru care se întâlneşte frecvent în micile luminişuri ale
stufăriilor. În cadrul asociaţiei Salvinia natans poate avea o acoperire de până la 90-95%.
În acest caz, puţine sunt speciile care o întovărăşesc, dintre acestea amintim: Lemna minor,
L. trisulca, Hydrocharis morsus-ranae, iar în stratul submers: Ceratophyllum demersum şi

lvfyriophyllum spicatum.
1 36. Lemno-Azolletum filiculoidis (Langendock 1 935) Br. - BI. 1 952
A fost identificată de G. Nedelcu ( 1 967) numai în bazinul Cernica, în partea sudică.
Vegetează în locurile adăpostite din apropierea malului, în ape cu adâncimi de 0,8-0,9 m.
Cu rol fitocenologie mai important se înscriu: Lemna minor, Spirodela polyrrhiza,
Hyrocharis morsus-ranae iar în stratul submers, Ceratophyllum demersum .
1 37. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1 964
(Syn. : Ceratophylleto-Azolletum carolinianae Nedelcu 1 967)
Este o asociaţie mult mai răspândită decât Lemno-Azolletum filiculoidis fiind
indentificată din Câmpia Munteniei (Comana, Cernica, Mogoşoaia, Fundeni) şi Delta
Dunării (Roşu, Canalul Împuţita-Roşulet). Vegetează în ape stătătoare, adâncimea apei
fiind cuprinsă între 0,5- 1 ,5 m, uneori menţinându-se un anumit timp şi în ecofaza terestră.
Ocupă suprafeţe întinse, fiind cantonată în locuri adăpostite, între fâşia de stuf şi mal, sau
în ochiurile insulelor de plaur. Se dezvoltă, de asemenea, şi în locuri deschise. Specia
caracteristică, Azolla caroliniana, domină în cadrul asociaţiei. Dintre celelalte specii
natante menţionăm: Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, care
au constantă ridicată, dar sunt slab reprezentate ca număr de indivizi, dezvoltându-se spre
periferia fitocenozelor asociaţiei. Submers, se dezvoltă abundent: Ceratophyllum
demersum, însoţită fiind de lvfyriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, P. lucens etc.
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138. Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae Slavni 1 956
Asociaţie larg răspândita la noi în ţară. În Delta Dunării a fost identificată (V. Sanda,
A.Popescu, 1 973) pe traiectul unui canal de legătură din apropierea bazinelor complexului
Trei Ozere, pe o suprafaţă de 200 m lungime şi circa I O m lăţime. Stratul natant este
dominat de Salvinia natans în asociaţie cu: Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela
polyrrhiza, Trapa natans, Nymphoides pe/tata. Stratul submers este constituit de regulă din
Ceratophyllum demersum, lvfyriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris etc. Asociaţia
accelerează procesul de sedimentare al substanţelor organice în descompunere, producând
prin aceasta, fenomenul de împotmolire a bazinelor. De la Salonta, I. Pop ( 1 968) a descris
subasociaţia najadetosum I. Pop 1 968.
1 3 9 . Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tx. 1 960
Fitocenozele de Wolffia arrhiza se instalează, de preferinţă, în apropierea malurilor,
printre indivizii de stuf sau în ochiurile stufărişului, unde se crează adăpost împotriva
vânturilor şi a valurilor. Se dezvoltă în ape puţin adânci, de la câţiva cm până la 1 ,20 m. În
cadrul asociaţiei Wal/fia arrhiza domină masiv alcătuind uneori, o pătură de câţiva cm
grosime. Spre periferia fitocenozelor se instalează şi alte hidrofite ca: Spirodela polyrrhiza,
Lemna minor, Lemna trisulca etc. Stratul submers este constituit din Ceratophyllum
demersum, căreia i se alătură lvfyriophyllum spicatum, Potamogeton lucens etc.
Asociaţia populează îndeosebi apele poluate, eutrofe, nu prea adânci şi care se
încălzesc cu uşurinţă în cursul verii.
1 40. Riccio-Azolletum carolinianae Nedelcu et al. 1 986
Este o asociaţie recent identificată în sudul ţării, ocupând suprafeţe întinse în zona
litorală a lacului Cochirleni (lunca Dunării). Azolla caroliniana, Riccia jluitans şi
Ricciocarpus natans sunt speciile caracteristice acestei asociaţii. În stratul natant mai
participă Lemna minor, Spirodela polyrrhiza şi Hydrocharis morsus-ranae.
Stratul submers, slab constituit, este alcătuit din Ceratophyllum demersum,
lvfyriophyllum spicatum, lvf. verticillatum , Utricularia vulgaris şi Potamogeton pectinatus.
Limitele comunităţii sunt în general difuze, iar dintre centotaxonii de contact pot fi
oricare dintre grupările hidrofile găsite în acest bazin. Asociaţia se caracterizează prin
preponderenţa hidrofitelor care deţin un procent de 92,3%, helofitele având abia 7,7%.

UTRJCUL4RION VULGARJS Pass. 1 964
Cenozele acestei alianţe caracterizează apele bogate în substanţe organice pe cale de
descompunere şi sunt alcătuite din plante carnivore submerse.
1 4 1 . Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et J. Komlodi 1 959
(Syn. : A ldrovandetum vesiculosae Borhidi et J. Komlodi 1 959).
Asociaţia este citată din Oltenia de M. Păun şi Gh. Popescu ( 1 969, 1 973), vegetând
în bălţile dintre Calafat şi Nebuna ( 1 969) precum şi din lunca Jiului, între Craiova şi Jiu
( 1 973). Se instalează la marginea bălţilor acolo unde adâncimea apei nu depăşeşte 1 m. Pe
lângă A ldrovanda vesiculosa şi Spirodela polyrrhiza se mai întălnesc : Stratioles aloides,
Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans, Typha angustifolia, Phragmites australis,
Butomus umbellatus, Schoenoplectus lacustris şi Nymphaea alba. În bălţile din lunca Jiului
asociaţia, altădată foarte frecventă, a dispărut ca unnare a secării lor în timpul verii,
menţinându-se numai în Balta cu Dubă (Păun, Popescu, 1 969, pg. 23 ). I. Şerbănescu ( 1 959)
o citează din Muntenia, de la Snagov (pg. 5 1 1 ).
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142. Lemno-Utricularietum So6 1 928
(Syn. : Utricularietum vulgaris So6 1 928 em. Pass. 1 964)
Ocupă suprafaţa apelor mai puţin adânci, puternic colmatate şi bogate în substanţe
organice pe cale de descompunere. În condiţii prielnice se dezvoltă viguros, prezentând
cele două straturi bine individualizate. Pe luciul apei se întâlnesc speciile natante: Lemna
minor, Sa/vin ia natans, Spirodela polyrrhiza, iar submers, cel de al doilea strat este fonnat
din Utricularia vulgaris şi Ceratophyllum demersum .
Asociaţia prezintă o largă răspândire la noi în ţară. V. Soran ( 1 956) cercetând
vegetaţia de la Liebling, constată că în anmnite condiţii unele specii componente ale
asociaţiei pot să atingă o d01ninanţă şi sociabilitate maximă, fonnând faciesuri
caracteristice. Astfel, în apele bogate în substanţe organice pe cale de descompunere şi
încălzite, se întălneşte faciesul cu Salvinia natans, semnalat şi de Timâr ( 1 959) din
Ungaria. În apele reci, umbrite de sălcii, d01nină Spirodela polyrrhiza iar în şanţuri şi în
zona sublitorală a unor bălţi se întâlneşte faciesul cu Lemna minor - L. gibba. Apele
stătătoare inici şi bine însorite sunt d01ninate de faciesul cu T-Vo/ffia arrhiza. În cadrul
asociaţiei la noi au fost întâlnite unnătoarele subasociaţii: lemnetosum minoris So6 1 964,
lemnetosum trisulcae (V. Kârpati 1 963) So6 1 964, ceratophylletosum submersi So6 1 957;
spirodeletosum So6 1 964 şi charetosum So6 1 964.
HYDROCHARIET ALIA Riibel 1 93 3
Grupează vegetaţia emersă sau submersă din marile bazine acvatice. Specii
caracteristice: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides Ceratophyllum demersum,

Ceratophyllum submersum.
HYDROCHARJTJON Riibel 1933
Cuprinde vegetaţia acvatică emersă, fixată sau liberă, ce este cantonată în ape cu un
conţinut bogat în substanţe organice. Specii de recunoaştere pentru alianţă sunt:

Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Salvinia natans, Utricularia neglecta,
Utricularia vulgaris.
143. Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1 935
(Syn. : Hydrochari-Stratiotetum (Langendonck 1 935) Westhoff 1 942).
Cu toate că este o asociaţie mult mai stabilă la acţiunea vânturilor şi a valurilor,
preferă totuşi locurile adăpostite, fiind cantonată între grupările helofite şi mal, în
lmninişurile stufărişului, printre indivizii rari de la periferia acestuia, sau printre insulele de
plaur. Alături de Hydrocharis morsus-ranae, în stratul natant vegetează: Lemna minor,
Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans etc. Stratul submers este alcătuit din Ceratophyllum
demersum care poate avea o abundenţă-d01ninanţă pronunţată, precum şi lvfyriophyllum
spicatum, Potamogetum lucens, Utricularia vulgaris etc.
Asociaţia are o largă răspândire, fiind cunoscută din toate regiunile ţării. I. Gergely
et al. ( 1 977) descriu unnătoarele subasociaţii: hottonietosum , lemnetosum, minoris şi
riccietosum j/uitantis Gergely et al. 1 977.
144. Ceratophyllo-Hydrocharetum I . Pop 1 962
Asociaţie natanto-submersă, descrisă de I. Pop ( 1 962) de la Salonta, populează apele
canalelor cu adâncime de 40-50 cm, cu perioadă de maximă intensitate vegetativă şi de
fructificare în iulie-august. Speciile caracteristice pentru asociaţie sunt: Hydrocharis
morsus-ranae şi Ceratophyllum demersum . Încă din 1 968, I. Pop presupune o mai largă
răspândire a asociaţiei în ţara noastră (pg. 129), mai ales în câmpiile din Banat, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea şi Moldova, fapt confinnat prin cercetările ulterioare. Asociaţia
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prezintă două straturi. În stratul emers domină Hydrocharis morsus-ranae, alcătuind un
covor alături de care se mai găsesc: Lemna minor, L. trisulca, Salvinia natans şi Riccia
jluitans. Stratul submers, cu o grosime de 10 - 20 cm, este populat abundent de
Ceratophyllum submersum, iar alteori de Ceratophyllum demersum, la care se mai adaugă
sporadic, lvfyriophylum spicatum, lvf. verticillatum, Najas marina, N. minor. Ambele
straturi sunt străpunse din loc în loc de hidrofitele emerse : Butomus umbellatus,

Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Typha angustifolia şi T. latifolia.
145. Stratiotetum aloidis Novinski 1 930 em. Miljian 1 93 3
Fonnează insule de vegetaţie de dimensiuni variabile, instalate î n ghioluri ş i japşe,
la marginea fâşiei de stuf şi papură, în locuri puternic colmatate, ferite de vânt, precum şi la
gura canalelor puţin circulate din Delta Dunării. Stratul natant este dominat de Stratiotes
aloides însoţită de o serie de specii natante şi plutitoare ca: Spirodela polyrrhiza,
Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans etc. Asociaţia a mai fost identificată în
Moldova, Oltenia, Banat şi Crişana.
146. Salvinio-Hydrocharitetum (Oberd. 1 957) Boşcaiu 1 966
Asociaţia, sub aspect sindinamic, reprezintă un stadiu de tranziţie între grupările
natante, nefixate ale clasei Lemnetea şi cele fixate ale clasei Potametea. Preferă apele nu
prea adânci (0,5 - 1 ,5 m) intens eutrofe.
Asociaţia a fost descrisă de la Lugoj de N. Boşcaiu ( 1 966) şi identificată apoi de I .
Gergely ş i colaboratori ( 1 977) din împrejurimile comunei Livada (Jud. Satu Mare).
CERA TOPHYLLION Den Hartog et Segal 1 964
Grupează fitocenoze submerse şi fixate având ca specii caracteristice pe
Ceratophyllum demersum şi Ceratophyllum submersum .
147. Ceratophylletum demersi (So6 1 927) Hild 1 956.
Cenozele asociaţiei găsesc condiţii optime de dezvoltare în apele adesea colmatate.
Se dezvoltă atât lângă fâşia de stuf, dar mai ales în apele lipsite de vegetaţie palustră, la o
mai mare intensitate a luminii. Fonnează, în general, o cantitate mare de material vegetal
astfel încât celelalte specii însoţitoare : Potamogeton lucens, lvfyriophyllum spicatum şi lvf.
verticillatum, abia sunt prezente. Stratul natant, atunci când există, este destul de slab
reprezentat, fiind constituit din speciile genului Lemna, Hydrocharis morsus-ranae, Trapa
natans etc.
148. Ceratophylletum submersi (So6 1 928) Den Hartog et Segal 1964. Fonnează
adevărate "pajişti" submerse în bălţile din lunca Prutului, unde specia caracteristică este
monodominantă (D. Mititelu şi N. Barabaş, 1 975), precum şi în vestul ţării. Ceratophyllum
submersum domină în cadrul fitocenozelor. Asociaţia preferă în general aceleaşi condiţii
staţionale ca şi Ceratophylletum demersi.
IX. LITORELLETEA Br. - BI. et Tx. 1 943
Cuprinde asociaţii de plante de apă din bazinele inundate periodic. Vegetează în
zona malurilor, în mlaştinile oligotrofe, pe substrat mâlos şi nisipos-prundos, dar sărac în
substanţe nutritive, pe soluri sărate. Răspândirea principală a clasei este în teritoriile
nordice, suboceanice.
LITORELLETALIA W. Koch 1 926
Este singurul ordin al clasei descris până în prezent. Speciile caracteristice ordinului
şi casei sunt: Juncus bulbosus, Litorella unijlora, Veronica scutellata, Drepanocladus

jluitans.
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LITORELLION W. Koch 1 926
Cuprinde asociaţiile de bordură de bălţi răspândite din Europa temperată până în
zona nordică-subatlantică. Specii caracteristice: Jsoetes lacustris, Eleocharis acicularis,

Ranunculus jlammula, Galium palustre, Sparganium minimum.
149. Callitricheto-Sparganietum Br. - BI. 19 1 9)
(Syn. : Callitrichetum palustris Dihoru 1 975 n.n. )
Asociaţia a fost senmalată de Al. Borza ( 1 959) din Munţii Sebeşului sub Vâlful
Şurianul, cu unnătoarele subasociaţii:
- austrocarpatica Borza 1 959, descrisă dintr-o baltă de lângă turbăria de pe
Şurianul la altitudinea de 1 800 m, cu speciile caracteristice Callitriche palustris şi
Drepanocladus aduncus. Specia caracteristică asociaţiei Sparganium angustifolium lipseşte
din aceste fitocenoze.
- subass. oaşensis Borza 1 959 prezintă 3 faciesuri: Equiseto limosum având
caracteristică dominantă pe Equisetum limosum ; Drepanocladetosa adunculosae care are
ca specie diferenţială pe Drepanocladus aduncus şi Sphagnetosa teretis, facies cu cea mai
mare dominanţă şi prezenţă, având ca diferenţială pe Sphagum teres. Tot de aici este
descrisă şi subass. tăuensis Borza 1 959 n.n.
Asociaţia a mai fost semnalată de C. Maloş ( 1 977) în bazinul superior al Motrului.
X. CHARETEA (Fukarek 1 96 1 ) Krausch 1 964
Grupează vegetaţia de alge ce se dezvoltă pe substrat nisipos şi mâlos, cu preferinţă
pentru cel de al doilea tip. Vegetează în ape stătătoare, facultativ în ape
lin curgătoare, adâncimea acestora variind între 0,5 - 3 ,5 m.
CHARETALIA Sauer 1 937
CHARION FRA GJLJS Krausch 1 964
Specii caracteristice: Nitellopsis obtusa, Chara fragilis, Chara tomentosa, Nite/la

tenuissima, Nitei/a graci/is, Nite/la mucronata, Tolypella prolifera.
150. Charetum tomentosae (Sauer 1 937) Corillion 1 957
A fost identificată în delta maritimă a Dunării (Venera Ionescu, 1 97 1 ) unde ocupă
suprafeţe mari. Specia caracteristică şi dominantă Chara tomentosa se întâlneşte în ape de 1
- 1 ,5 m adâncime pe substrat mâlos, pH-ul apei variind între 7,4 - 7,7. Se asociază cu
Nitellopsis obtusa. Cele mai frecvente specii însoţitoare sunt: Potamogeton pectinatus,

Nymphaea alba, lvfyriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris.
1 5 1 . Charetum fragilis Corillion 1 957
A fost găsită în partea de vest a zonei inudabile a Dunării, în bazine de 1 -2 m
adâncime, pe substrat mâlos sau nisipos şi cu un pH al apei cuprins între 7,1 - 7,3 . Chara
fragilis este specia caracteristică şi dominantă care indică apartenenţa acestei asociaţii,
alături de Nitei/a mucronata, la alianţa Charion fragilis. Ca specii însoţitoare, au mai fost
notate cu prezenţă apreciabilă: Heleocharis palustris şi Schoenoplectus lacustris.
152. Charetum vulgaris Corillion 1 957
Este cea mai răspândită asociaţie din zona inundabilă a Dunării, ocupând, mai ales
în partea sa vestică, suprafeţe mari (Venera Ionescu, 1 97 1 ). Adâncimea apei variazpă între
0,5 - 3 m, substratul este mâlos sau argilos, iar pH-ul apei cuprins între 7,1 - 7,3 . Chara
vulgaris, ca specie dominantă, se asociază cu Chara fragilis, şi Nitei/a mucronata. Dinte
însoţitoarele mai constante se citează: Alisma plantago-aquatica, lvfyriophyllum spicatum,
Nymphaea alba, Schoenoplectus lacustris. Venera Ionescu ( 1 97 1 ) prezintă trei relevee
efectuate la Măcin.
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153 . Charetum asperae (Klebohn 1 895) Corillion 1 957
Este relativ puţin întâlnită în zona inundabilă a Dunării fiind li1nitată teritorial în
jurul localităţii Bistret (Jud. Dolj), pe un substrat cu precădere mâlos. Adâncimea apei este
de 1 - 1 ,5 m, iar pH-ul variază între 7 ,3, mai rar 7 ,4. Asociaţia este caracterizată din punct de
vedere structural printr-un număr relativ inic al speciilor care intră în alcătuirea sa. Dintre
speciile fidele mnintim: Chara vulgaris, Heleocharis palustris şi Schoenoplectus lacustris.
154. Charetum contrariae Corillion 1 957
A mai fost întâlnită numai în sudul Olteniei şi nord-vestul Dobrogei, în zona
inundabilă a Dunării. Creşte în ape de 0,5 - 1 ,5 m, pe substrat mâlos (mai rar argilos), cu
pH-ul de 7,0 - 7,3. Chara contraria, specie dominantă şi caracteristică, se asociază cu

Chara braunii, Schoenoplectus lacustris, Ceratophyllum submersum, Butomus umbellatus,
Lycopus europaeus, Sa/vinia natans, A lisma plantago-aquatica.
Venera Ionescu ( 1 967) prezintă două relevee de la Măcin, unde Charetum
contrariae se întâlneşte pe substrat argilos.
155. Charetum braunii Corillion 1 957
Este deosebit de răspândită atât în zona inundabilă a Dunării, pe toată întinderea sa,
cât şi în limanele fluviatile dobrogene. Se dezvoltă în ape a căror adâncime variază între 1 2 m, în special pe substrat mâlos, mai rar nisipos (în sudul Olteniei), iar pH-ul este cuprins
în limite apropiate, 7,2 - 7,3. Specia caracteristică şi dominantă Chara braunii se asociază
cu Chara vulgaris, Nitei/a mucronata, Alisma plantago-aquatica, Heleocharis palustris,
Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Polygonum amphibium, Typha latifolia. Venera
Ionescu ( 1 967) prezintă două relevee de la Măcin, specificând că este delimitată spre
centrul bazinului de o vegetaţie abundentă de Typha angustifolia.
156. Lychnothamnetum barbati V. Ionescu 1 97 1
Existenta acestei asociaţii este restrânsă l a u n sector destul de limitat, din sud-vestul
Olteniei. Se dezvoltă în ape cu o adâncime de 1 ,5 - 2,5 m pe substrat de preferinţă nisipos
(rar mâlos). Specia dominantă Lychnothamus barbatus se asociază cu Nitei/a mucronata,

Chara fragi/is, Heleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis,
Nymphaea alba.
157. Nitellopsidetum obtusae (Sauer 1 937) Dmnska 1 96 1
A fost întâlnită frecvent î n ghiolurile din Delta Dunării şi limanele fluviatile din
sudul Dobrogei, adâncimea apei fiind cuprinsă între 0,5 - 3 ,5 m, substratul fiind mâlos,
nisipos sau argilos, pH-ul de 6,9 - 7,6. Specia caracteristică Nitellopsis obtusa vegetează în
lacurile deltaice împreună cu Ceratophyllum demersum, lvfyriophyllum spicatum, iar în alte
bazine cu Stratiotes aloides sau Elodea canadensis. În limanele fluviatile sunt remarcate în
asociaţie Trapa natans, Nymphoides pe/tata şi Najas minor. Marioara Godeanu ( 1 976) o
semnalează în profilele de vegetaţie efectuate în Delta Dunării la Gorova-Uzlina-ghiolurile
Isacova, Căzănele, Puiu.
158. Nitelletum syncarpae Corillion 1 957
A fost identificată în mai multe staţiuni din Balta Brăilei (Venera Ionescu, 1 97 1 ,
1 976) pe suprafeţe mici, vegetând în ape de 1 - 1 ,5 m adâncime pe substrat argilos, apa
având un pH de 7,1 - 7,2. Este o asociaţie polispecifică în alcătuirea căreia intră: Nite/la
syncarpa, ca specie caracteristică a asociaţiei şi Tolypella prolifera, Chara .fragilis, Chara

braunii, Nitei/a tenuissima, Nitei/a mucronata, Nite/la gracilis, Lemna minor, Lemna
trisulca, A lisma plantago-aquatica.
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159. Nitelletum mucronatae Corillion 1 957
Este prezentă în toată zona inundabilă a Dunării vegetând în unnătoarele condiţii
ecologice : adâncimea apei 1,2 - 2,5 m, pe substrat mâlos sau nisipos pH de 7, 1 - 7,3 . Nitei/a
mucronata vegetează alături de Chara fragilis, Ch. braunii, Schoenoplectus lacustris,
Nymphaea alba, Potamogeton pectinatus etc.
160. Nitelletum gracilis Corillion 1 957
Este foarte răspândită în zona inundabilă a Dunării, în ape de 1 - 1 ,5 m adâncime, pe
substrat mâlos. Nitei/a gracilis d01nină alături de Chara braunii, Ceratophyllum demersum,

A lisma plantago-aquatica, Nymphoides pe/tata, Nuphar luteum.
1 6 1 . Tolypelletum intricatae Corillion 1 957
Reprezintă o asociaţie vernală descrisă din sudul Olteniei (Venera Ionescu, 1 97 1 ),
unde vegetază în ape de 1 ,5 metri adâncime, pe substrat nisipos, pH-ul fiind de 7, 1 - 7,2.
Tolypella prolifera este însoţită adesea de Lychnothamnus barbatus, Nymphaea alba,

Schoenoplectus lacustris, Nuphar luteum.
CHARION C4NESCENTJS Krausch 1 964
Specii caracteristice: Chara canescens, Chara connivens.
163. Charetum conniventis Corillion 1 957
A fost identificată în vestul zonei inundabile a Dunării. Se dezvoltă în ape adânci de
0,5 - 1 m, pe substrat argilos sau nisipos, cu pH de 7,2 - 7,5.
Chara connivens şi Chara canescens sunt caracteristice asociaţiei. Ca specii
însoţitoare se menţionează: Bolboschoenus maritim us, Schoenoplectus lacustris,
Nymphoides pe/tata, Juncus gerardii, J. articulatus etc. Caracterul de halofilă accidentală a
speciei Chara
connivens este subliniat şi de prezanţa connofitelor Bolboschoenus
maritimus, şi Juncus gerardii. Prezenţa şi a unor alge ca: lvfetismopedia tenuissima,
lvf. elegans, Amphora veneta, Gomphonema constrictum, indică de asemenea uşoara
salinitate a apei.
164. Charetum canescentis Corillion 1 957
A fost găsită pe suprafeţe întinse în sectorul Calafat-Bistreţ, precum şi în Delta
Dunării - Lacul Razelm. Vegetează în ape de 1 - 1 ,5 m, substratul fiind în exclusivitate
nisipos, iar pH-ul apei de 7,4 - 8. Chara canescens este specia dominantă, aceasta
vegetând alături de Chara connivens şi Chara aspera, Bolboschoenus maritimus,

Schoenoplectus lacustris, Juncus gerardii, Heloecharis palustris, C/adophora sp.
XI. POTAMETEA Tx.et Prsg. 1 942
Speciile caracteristice clasei Potametea sunt plante acvatice submerse sau emerse,
fixate de substrat. La suprafaţa apei apar de obicei numai organele reproducătoare
(inflorescenţa cu florile şi fructele) şi mult mai rar o parte din frunze. Aceste fitocenoze
populează bălţile pennanente, râurile din zona de câmpie unde curentul apei este foarte
slab.
Speciile caracteristice clasei sunt: lvfyriophyllum spicatum, Potamogeton gramineus,

P. lucens, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Vallisneria spiralis, Najas
marina, Ranunculus trichophyllus.
POT AMETALIA W . Koch 1 926
Cele mai multe specii caracteristice acestui ordin sunt acvatice submerse şi nmnai
câteva sunt emerse. Dintre cele mai reprezentative specii ale ordinului menţionăm:

Callitriche cophocarpa, lvfyriophyllum spicatum, lvf.verticillatum, Potamogeton crispus,
P.pectinatus, P.perfoliatus, Zanichellia palustris.
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BA TRA CHJON (RANUNCULJON) FL UJL4NTJS Neuhăusl 1 959
(Syn. : Ranunculion aquatilis Pass. 1 964)
În această alianţă sunt grupate asociaţiile submerse care populează apele mai puţin
adânci (sub 50 cm adâncime). Majoritatea speciilor sunt submerse şi fixate pennanent de
substrat. Speciile de recunoaştere sunt: Ranunculus jluitans, Potamogeton nodosus,

P.perfoliatus, P.pusillus, Ranunculus aquatilis.
165. Batrachio trichophyllo - Calitrichetum cophocarpae So6 ( 1 927)
1 960 (Syn. : Ranunculeto trichophylli - Calitrichetum polymorphae So6 1 927;
Batrachietum trichophylii (So6 ( 1 927) 1 97 1 ).
Se dezvoltă în apele puţin adânci; fitocenozele sale ocupă suprafeţe relativ restrânse
cu număr mic de specii componente. Ranunculus (Batrachium) trichophyllus de cele mai
multe ori este monodominantă. Cea de a doua specie caracteristică, Callitriche cophocarpa,
lipseşte uneori din cadrul fitocenozelor de Ranunculus trichophyllus, în special în
Dobrogea şi Delta Dunării.
Lipsa uneia sau alteia din cele două specii caracteristice ale asociaţiei au pennis
identificarea a două subasociaţii: batrachietosum So6 ( 1 957) 1 964 şi callitrichetosum So6
1 957 (Syn. : Callitrichetum polymorphae montanum Raţiu 1 966).
Speciile componente ale asociaţiei sunt foarte puţine şi diferă în funcţie de pH-ul
apei şi al substratului. Asociaţia este cunoscută din toată ţara, fiind cantonată în zonele cu
exces de mniditate tot timpul anului.
166. Ranunculetum fluitantis All. 1 922
(Syn. : Sparganio-Batrachietum jluitantis (W. Koch 1 926) Oberd. 1957)
Asociaţia este menţionată de Al. Borza ( 1 963) fără localitate. A.E. Szab6 ( 1 97 1 ) o
semnalează din Transilvania în teritoriul Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa sub denmnirea
Sparganio-Batrachietum jluitantis. Specii de recunoaştere (după E. Oberdorfer, 1 957) :

Sparganium simplex, Ranunculus jluitans, Potamogeton nodosus, Nuphar luteum, Hippuris
vulgaris, Callitriche palustris, Potamogeton pectinatus, P. lucens, P.perfoliatus.
Ranunculus jluitans este puţin răspândită în România. Flora României o citează numai din
bazinul superior al Oltului (Sâncrăieni, Comandău) şi Brateş (Jud. Galaţi).
167. Ranunculetum aquatilis Gehu 1 96 1
Ranunculus aquatilis fonnează fitocenoze compacte î n bălţile din lungul râurilor, în
ghiolurile cu apă pennanentă, precum şi în iazuri unde apa se menţine tot timpul anului. În
anii mai secetoşi când apa scade sau chiar seacă în aceste bazine, planta poate vegeta pe
solul jilav al 1nicrodepresiunilor unde este cantonată.
Asociaţia este săracă în specii, uneori specia caracteristică este monod01ninantă,
alteori este însoţită de: Ranunculus trichophyllus, Callitriche polymorpha, Lemna minor şi
foarte rar mai apar Heleocharis palustris, Boloboschenus maritimus şi A lisma plantago

aquatica.
168. Hottonietum palustris Tx. 1 937
Se dezvoltă fragmentar în apele puţin adânci, în bălţi şi crovuri, fitocenozele fiind
sărace în specii. Speciile însoţitoare cele mai fidele sunt: Callitriche palustris,

Potamogeton natans, Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca.
Deşi este citată din Banat, Oltenia, Muntenia şi Transilvania, asociaţia este puţin
cunoscută prin faptul că fitocenozele sunt fragmentare.
169. Potametum nodosi So6 ( 1 928) 1 960; Segal 1 964
(Syn. : Potametum jluitantis So6 1 928)
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Specia caracteristică se dezvoltă în bazinele oxigenate cu o slabă circulaţie a apei.
Creşte abundentă în apele adânci de 1 ,5 m, alcătuind fitocenoze compacte pe suprafeţe
mari. Asociaţia a fost identificată din Câmpia Română, în râul Dâmboviţa la Poşta Budeşti,
dar fitocenozele cele mai reprezentative se întâlnesc în Delta Dunării. În cadrul asociaţiei
au mai fost semnalate speciile: Potamogeton pectinatus, P. crispus, lvfyriophyllum spicatum,

Trapa natans, Nymphoides pe/tata.
Pe măsură ce se acmnulează depunerile aluviale şi de materii organice, adâncimea
bazinelor acvatice în care se dezvoltă Potamogeton nodosus (P.jluitans) se reduce,
oxigenarea devine mai slabă şi se creează condiţii favorabile de instalare a speciilor Trapa
natans, Najas marina, Ceratophyllum demersum care înlătură treptat vegetaţia iniţială.
170. Elatinetum triandrae I. Pop 1 962
(Syn. : Elatini - Lindernietum pyxidariae I. Pop 1 962, 1 963)
Elatine triandra populează apele puţin adânci (20 - 50 m), fonnând un covor
compact pe suprafeţe apreciabile. În vestul ţării, de unde a fost descrisă, specia
caracteristică pătrunde şi în orezării precum şi în canalele de irigaţie.
Elatine triandra este cunoscută din Crişana şi Banat, iar asociaţia este semnalată
numai în Crişana. Speciile componente ale fitocenozelor de Elatinetum triandrae sunt:

Ranunculus tricophyllus, Lindernia pyxidaria, Potamogeton crispus, P. nodosus, Elatine
alsinastrum. Este o asociaţie puţin răspândită.
POTAMJON (POTAMOGETON) W. Koch 1 926 emend. Oberd. 1 957
(Syn. : Eu-Potamion Oberd. 1 957)
Grupează asociaţiile plantelor acvatice, submerse, fixate de substrat cu ajutorul
rădăcinilor. La suprafaţa apei apar numai florile, mai rar şi o parte din frunze. Speciile de
recunoaştere sunt: Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens, Elodea canadensis,

Ranunculus circinatus.
Subalianţa 1V14 GNOPOL4MJON (Vollmar 1 947) Den Hartog et Segal 1 964 p. foed.
Grupează asociaţiile de plante submerse, cu specii de talie mare şi care se dezvoltă
numai în apele dulci.
1 7 1 . Potameto-Vallisnerietum Br. - BI. 1 93 1
Ocupă suprafeţe relativ mari în apele stătătoare sau foarte slab curgătoare, în
apropierea malurilor, pe sol mâlos şi profund. În componenţa fitocenozelor participă pe
lângă Vallisneria spiralis o serie de specii submerse cum sunt: Potamogeton pectinatus, P.

crispus, P. natans, P. lucens, lvfyriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Utricularia
vulgaris, Ceratophyllum demersum, precum şi unele specii natante cum sunt: Lemna minor,
Salvinia natans, Wal/fia arrhiza, Hydrocharis morsus-ranae. Speciile natante nu sunt
prezente pennanent în cadrul fitocenozelor de Vallisneria spiralis, deoarece acestea sunt

deplasate uşor de curenţii de aer spre locurile mai adăpostite.
172. Potametum lucentis Hueck 1 93 1
Asociaţia este răspândită în bazinele acvatice din Câmpia Munteniei, Moldova,
Transilvania, Delta Dunării şi Oltenia unde vegetează în apele stătătoare dar şi în cele lin
curgătoare. Reprezintă o concentrare a speciilor de Potamogeton dintre care specia
caracteristică Potamogeton lucens este dominantă.
Compoziţia floristică este alcătuită din Potamogeton crispus, P.pectinatus, P.
pusillus, P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum . Se dezvoltă bine în ape adânci până la 2
m. Uneori Potamogeton pusillus este dominantă şi alcătuieşte subasociaţia potametosum
pusilli Oberd. 1 957, cu aceiaşi compoziţie floristică ca şi asociaţia.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

66

1 7 3 . Potameto - Ceratophylletum I. Pop 1 962
Populează apele cu un slab curent de scurgere, precum şi lacurile şi bălţile cu apă
stătătoare din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi Moldova. Speciile caracteristice
asociaţiei sunt: Potamogeton nodosus, Ceratophyllum submersum şi C. demersum .
Asociaţia ocupă suprafeţe restrânse şi în componenţa fitocenozelor sale participă:

Potamogeton crispus, P.pectinatus, P. lucens, Jvfyriophyllum spicatum.
1 74. Potametum perloliati W. Koch 1 926 em.Pass 1 964
Vegetează optim în bazinele în care există un slab curent al apei precum ş1 m
microdepresiunile inundate în timpul viiturilor. Este mai pretenţioasă faţă de factorul
tennic.
Specia caracteristică, Potamogeton perfoliatus, ocupă suprafeţe întinse, realizând o
acoperire de 80-90 %. În cadrul fitocenozelor se mai găsesc: lvfyriophyllum spicatum, Jvf.
verticillatum, Potamogeton pectinatus. Asociaţia este cunoscută din lunca şi Delta Dunării.
175. Elodeetum canadensis Pign. 1 953
Este puţin răspândită în lungul râurilor din Câmpia Română, în lacurile din lungul
Colentinei, Neajlovului, precmn şi în Delta Dunării. Vegetează pe suprafeţe restrânse în
locuri cu apă stătătoare, la adânci1ni de 40-80 cm, în apropierea malurilor.
Asociaţia este săracă în specii, Elodea canadensis fiind însoţită de: Potamogeton
pectinatus, P. crispus, Ceratophyllum demersum, Jvfyriophyllum spicatum . La suprafaţa
apei se găsesc puţine specii natante ce nu constituie un strat pennanent.
1 76. Myriophyllo-Potametum So6 1 934
Este răspândită în toate regiunile ţării, dar mai ales în lacurile din lunca şi Delta
Dunării. Ocupă suprafeţe mari, preferând apele stătătoare, mai rar slab curgătoare, cu
adâncimea cuprinsă între 0,8- 1 , 5 m. Speciile caracteristice Myriophyllum spicatum şi
Potamogeton lucens au abundenţa-d01ninanţa cea mai mare, dar alături de acestea participă
şi Potamogeton crispus, P.pectinatus, Ceratophyllum demersum, care toate împreună
alcătuiesc fitocenoze compacte, pe suprafeţe apreciabile. În mod frecvent una din speciile
componente din fitocenozele Jvfyriophyllo-Potametum devine d01ninantă, fapt pentru care
sunt cunoscute mai multe subasociaţii ale acesteia.
- myriophylletosum spicati So6 1 957, (Syn. : Ceratophyllum demersum
lvfyriophyllum spicatum ass. So6 1 928; Myriophylletum spicati So6 1 927) reprezintă
situaţia în care lvfyriophyllum spicatum este specia care are abundenţa cea mai mare.
- myriophylletosum verticillati So6 1 957, subasociaţie mai puţin răspândită,
cunoscută până în prezent numai din lunca Dunării.
- marsileetosum So6 1 957 este cunoscută din Banat şi Oltenia. Subasociaţia se
remarcă prin prezenţa mare a speciei lvfarsi/ea quadrifolia.
- vallisnerietosum V. Kârpati 1 963 (Syn. : Fit. Vallisneria spiralis-Ceratophyllum
platyacanthum Krausch 1 965). Semnalată din Câmpia Munteniei şi Delta Dunării, se
caracterizează prin abundenţa speciei Vallisneria spiralis.
- potametosum graminei So6 1 957, menţionată din lunca Dunării între Măceşu de
Jos şi Bistreţu.
- potametosum crispi So6 1 957(Syn. : Potametum crispi So6 1 927), foarte frecventă
în lacurile din Câmpia Dunării, în apele ce nu depăşesc 1 20 cm. Potamogeton crispus
suportă o perioadă şi apele influienţate biotic şi mai puţin oxigenate. Dacă aceste condiţii
persistă, subascociaţia regresează vizibil.
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Subalianţa PAR VOPOTAAUON (Vollmar 1 947) Den Hartog et Seagal1964 p.
foed. Cuprinde asociaţiile de plante submerse de talie mai mică şi care suportă o
concentraţie de săruri în apele ce constituie mediul lor de viaţă. Speciile de recunoaştere
sunt: Najas marina, N.minor, Zannichellia palustris, Potamogeton pusillus.
177. Najadetum marinae (Oberd. 1 957) Fukarek 1 96 1
Fitocenozele de Najas marina sunt răspândite în apele stătătoare sau foarte lin
curgătoare din Câmpia Munteniei şi în Delta Dunării (Meleaua Sacalin). Specia
caracteristică preferă apele mai puţin adânci (50-80 cm) dar poate să se dezvolte şi la
adâncimi ce depăşesc 1 m. Preferă locurile deschise cu ape lin curgătoare. Speciile cele mai
reprezentative sunt cele ce caracterizează ordinul şi alianţa: Najas m arina, Najas minor,

Potamogeton lucens, Nlyriophyllum verticillatum, J\;f spicatum, Potamogeton crispus,
Ceratophylum demersus.
În apele stagnate apar specii plutitoare, caracteristice clasei Lemnetea, alcătuind un
strat natant. Din această categorie menţionăm: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela
polyrrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae.
178. Najadetum minoris Ubriszy ( 1 948) 1 96 1
Este amintită din lunca Ialomiţei, în braţele moarte ale acestui râu, unde apa se
menţine tot timpul anului (I.Şerbănescu, 1 959). Najas minor formează populaţii fără
participarea altor specii. D. Mititelu ( 1 97 1 ) o semnaleză din depresiunea Elanului (Jud.
Vaslui) din bazine acvatice cu apă scăzută. În cadrul fitocenozelor de Najas minor au mai
fost notate: Chara connivens, Ch.foetida şi Ch.fragilis. Asociaţia este puţin cunoscută în
România.
179. Parvopotameto-Zannichellietum (Baumann 192 l )W.Koch 1 926
Se dezvoltă cu precădere, în apele puţin sărate şi cu adâncime mică (circa 50 cm),
ocupând substratul care adeseori conţine acumulări de material organic, realizând
fitocenoze compacte.
In cadrul asociaţiei domină Zannichellia palustris. Dacă adâncimea apei este mai
mare, specia care domină este Potamogeton pectinatus iar Zannichelia palustris se
dezvoltă, ca un brâu, la marginea bazinului acvatic unde adâncimea apei este mai mică. În
cadrul fitocenozelor participă, în afara celor două specii caracteristice, următorii taxoni:
Potamogeton crispus, P.natans, Nlyriophyllum spicatum. La suprafaţa apei apar specii
caracteristice clasei Lemnetea. Este cunoscută din toate provinciile ţării. Subasociaţia
potametosum pusilli So6 ( 1 927) 1 973 este caracterizată de prezenţa mare a speciei
Potamogeton pusillus şi este semnalată de la Gherla (Jud. Cluj ) şi bazinul Crasnei (Jud.
Vaslui).
1 80. Potametum trichoidis Segal 1 965
A fost semnalată pentru prima dată de N.Barabaş ( 1 978) din bălţile din bazinul
Tazlăului, în zona de confluenţă cu Trotuşul. Potamogeton trichoides prezintă o acoperire
maximă, ceea ce evidenţiază condiţiile ecologice optime de dezvoltare a acestei specii.
Fitocenozele au fost unnărite mai mulţi ani şi s-a constatat că structura şi densitatea lor se
menţine.
1 8 1 . Najadeto-Ceratophylletum I.Pop 1 962
Este o asociaţie submersă care populează apele adânci, până la 1 m. Este descrisă de
I. Pop din Câmpia Crişurilor (Salonta), unde este puţin răspândită în apele canalelor de la
pescăria Rădvani. D. Mititelu şi colaboratorii ( 1 970, 1 972) o semnalează din Moldova
(lunca Prutului şi Câmpia Galaţilor şi Brăilei). Structura floristică este alcătuită în cea mai
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mare parte din specii submerse dar şi natante, dintre care menţionăm: Najas marina,

Ceratophyllum demersum, C. submersum, lvfyriophyllum spicatum, lvf verticillatum,
Potamogeton nodosus, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, L. trisulca, Typha
latifo/ia,lvfyosotis scorpioides.
1 82. Potametum pectinati Horvatic 1 93 1
Este răspândită în bazinele acvatice din Câmpia Română (Cernica, Comana, Brăila)
dar mai ales în Delta Dunării, precum şi în Moldova (Bazinul Başeului, Gh.Mihai, 1 967).
Vegetează în apele cu adâncimea de 20- 1 20 cm, pe substrat Iuto-argilos. Se dezvoltă
atât în apele stătătoare cât şi în cele lin curgătoare, prezenţa sa fiind limitată în cele
neoxigenate. Specia caracteristică, Potamogeton pectinatus este frecvent însoţită de:

Ceratophyllum demersum, Potamogeton lucens, lvfyriophyllum spicatum, lvf verticillatum,
Potamogeton nodosus, P. crispus.
NYlv!PHAEJON Oberd. 1 957 emend. Neuhăusl 1 959
Reuneşte asociaţiile acvatice ale căror specii caracteristice, în cea mai mare parte,
sunt plante acvatice submerse. Frunzele şi organele reproducătoare sunt la suprafaţa apei.
Specii de recunoaştere : Nuphar luteum, Nymphaea alba, Nymphoides pe/tata, Polygonum
amphibium f. aquaticum, Trapa natans.
1 8 3 . Myriophyllo-Nupharetum W.Koch 1 926
Ocupă suprafeţe mari, preferând locurile cu apă lin curgătoare, mai rar stătătoare, cu
adâncimea de 0,8-2,5 m. Fizionomia asociaţiei este dată de Nuphar luteum care domină.
Structura fitocenozelor este alcătuită din plante acvatice emerse dar şi submerse,
acestea din unnă fiind mai numeroase. Cele mai reprezentative specii din cadrul acestor
cenoze sunt: Nuphar luteum, lvfyriophyllum verticillatum, lvf spicatum, Potamogeton

lucens, P.pectinatus, P. crispus, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Utricularia
vulgaris, Lemna minor, L. trisulca, Wolffia arrhiza, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis
morsus-ranae.
Este frecvent răspândită în lacurile şi bălţile din Transilvania, Banat, Muntenia, dar
mai ales în Delta Dunării, unde ocupă suprafeţe întinse în ghioluri şi în lungul canalelor.
1 84. Trapo-Nymphoidetum Oberd. 1 957
Este una dintre cele mai răspândite asociaţii în bazinele acvatice din lunca şi Delta
Dunării. Vegetează pe suprafeţe mari, în locuri deschise, pătrunzând uneori şi în canalele
de irigaţie slab întreţinute, contribuind la colmatarea acestora.
Asociaţia este d01ninată de cele două specii caracteristice: Nymphoides pe/tata şi
Trapa natans alături de care se mai întâlnesc: Potamogeton lucens, lvfyriophyllum

spicatum, Nuphar luteum, Polygonum amphibium, lvfyriophyllum spicatum, Nymphaea
alba, Potamogeton nodosus, P.pectinatus, P.natans, Ceratophyllum demersum, Uticularia
vulgaris.
În ultimul timp Trapa natans devine o plantă ameninţată datorită acumulărilor de
noxe în apele în care aceasta îşi are habitatul.
1 85 . Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1 928
Cantonată în bazinele acvatice din Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova şi în Delta
Dunării, asociaţia se dezvoltă la adăpostul stufărişului, sau în ochiurilor acestuia, suportând
un anmnit grad de umbrire. Preferă apele lin curgătoare cu adâncime de 0,5 - 2 m şi numai
foarte rar apare şi în cele colmatate. Structura asociaţiei se prezintă astfel : Nymphaea alba,

Nuphar luteum, lvfyriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, P. crispus, Utricularia
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vulgaris, Nymphoides pe/tata, Najas marina, Potamogeton pusillus, Trapa natans,
Ceratophyllum demersum .
Stratul natant, alcătuit din specii caracteristice clasei Lemnetea este de cele mai
multe

ori

bine

reprezentat.

În

cadrul

asociaţiei

sunt

cunoscute

subasociaţiile:

nymphaetosum V.Kârpati 1 963, nupharetosum So6 ( 1 957) 1 964 (Syn. : Nupharetum Iutei
W.Koch 1 926), vallisnerietosum Borza 1 963 n.n. Aceste subasociaţii se caracterizează prin
abundenta mare a speciilor respective în cadrul fitocenozelor de nufăr. Ultima subasociaţie
este amintită de Al. Borza de la Tuşnad-Băi, fără a da descrierea acesteia.
1 86. Nymphaeetum thermalis (Borza 1 963) Sanda et al. 1 988
(Syn. :As. Casta/ia lotus thermalis Borza ( 1 93 1 ) em. 1 963)
Specia caracteristică Nymphaea lotus var. thermalis este dominantă absolut şi
edificatoare în acelaşi timp. Plantele însoţitoare, mai frecvente, sunt: Sparganium erectum
ssp. neglectum, Butomus umbellatus, Typha latifolia, iar cu abundenţă mai mică A lisma
plantago-aquatica, Ceratopphyllum demersum, precum şi unele specii mai recent introduse
în staţiune.
Această asociaţie specifică pentru România se află în două pâraie cu apă caldă de la
băile 1 Mai (Oradea) şi reprezintă "o oază tropicală în mijlocul vegetaţiei eurosiberice"
(Borza, 1 963).
1 87. Polygono-Potametum natantis So6 1 964
(Syn. : Polygonetum natantis So6 1 927)
Vegetează în locuri adăpostite, în apropierea malurilor, unde adăncimea apei este de
0,5 - 1,5 m, cu acumulări de material organic în substrat. A fost semnalată din Moldova,
Muntenia, Oltenia, Banat şi Transilvania unde ocupă suprafeţe apreciabile. Compoziţia
floristică a asociaţiei se prezintă astfel: Potamogeton natans, Polygonum amphibium,

Ceratophyllum demersum, lvfyriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris, Hydrocharis
morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela polyrrhiza.
În cazul în care asociaţia este cantonată în ochiurile de stuf, sau în apropierea
acestuia, în cadrul fitocenozelor de Polygonum natans apar specii caracteristice clasei
Phragmitetea ca: Oenanthe aquatica, Typha angustifolia, Phragmites australis.
Asociaţia prezintă două subasociaţii, în funcţie de dominanţa celor două specii
caracteristice, şi anume : polygonetosum amphibii So6 1 964, semnalată din Banat,
Transilvania şi Moldova şi potametosum natantis So6 1 964, cunoscută numai din
împrejurările Clujului.
1 88. Nymphoidetum peltatae (Allorge 1 922) Oberd.et Muller 1 960
Se dezvoltă în zonele inundate, în locurile cu ape mici, de 30-70 cm, pe substrat
lutos. Este cunoscută din bazinele acvatice din lungul râurilor din Banat, Crişana,
Muntenia, Moldova şi Delta Dunării.
Fitocenozele sunt alcătuite dintr-un număr relativ mare de specii dintre care
menţionăm: Nymphoides pe/tata, Potamogeton pectinatus, lvfiriophyllum spicatum,

Nymphaea alba, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Ceratophyllum demersum,
Utricularia vulgaris, Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis
morsus-ranae.
1 89. Potameto-Nupharetum Iutei (Parkuin 1 94 1 ) Muller et Gors 1 960
Este o asociaţie mai puţin răspândită la noi, fiind cunoscută până în prezent din
Banat, din împrejurimile Lugojului (N.Boşcaiu, 1 966) şi din Delta Dunării. Asociaţia se
dezvoltă în apele lin curgătoare puternic oxigenate, suportând o uşoară umbrire. Cele două
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specii caracteristice Nupharuteum şi Potamogeton natans pot deveni pe rând d01ninante.
În cadrul fitocenozelor participă un număr Inic de specii şi anume : Ceratophyllum
submersum, Sagittaria sagittifo/ia, Glyceria maxima, Spirodela polyrrhiza. Asociaţia nu se
găseşte în optimum de dezvoltare, ea evoluează în direcţia fonnării asociaţiilor
lvfyriophyllo-Nupharetum (în Banat) sau Nymphaeetum albo-luteae (în Delta Dunării).
1 90. Trapetum natantis Muller et Gors 1 960
Trapetum natantis a fost identificată din lacurile şi bălţile cu apă pennanentă din
lunca şi Delta Dunării, precum şi în cele din lungul râurilor din vestul şi sudul ţării, unde
ocupă suprafeţe întinse. Trapa natans vegetează pe substrat lutos, suportând cantităţi mari
de sapropel.
Adâcimea apei variază între 50- 1 50 cm rezistând oscilaţiilor mari ale nivelului apei.
În anii secetoşi Trapa natans poate supravieţui pe terenuri mocirloase. Trapetum natantis
are o dezvoltare masivă în bazinele în curs de colmatare. Speciile componente ale
fitocenozelor de Trapa natans sunt: lvfyriophyllum spicatum, Polygonum amphibium,

Potamogeton lucens, P. crispus, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Ceratophyllum
demersum , iar din clasa Lemnetea: Salvinia natans, Lemna trisulca, Hydrocharis morsus
ranae.
R U P P I E T A L I A J.Tx 1 960
Cuprinde grupările de plante submerse de talie Inică şi care suportă o anmnită
concentraţie de săruri în apă. Specii de recunoaştere : Ruppia rostellata, Zannichellia
palustris ssp. pedicelata.
R UPPION lvL4RITllvL4E Br.-Bl. 1 93 1
Prezintă aceleaşi caracteristici ca şi ordinul Ruppietalia.
1 9 1 . Ruppietum transsilvanicae Todor 1 948
(Syn. : Ruppietum obliquae Borza 1 93 1 n.n. ). Asociaţia este descrisă de la Băile
Sărate Turda, unde specia caracteristică, Ruppia rostellata var. transsilvanica, vegetează
abundent alcătuind fitocenoze compacte. Adâncimea apei este cuprinsă între 30- 1 50 cm iar
salinitatea de 0,54-6% (I.Todor, 1 948). În cadrul sociaţiei participă un număr foarte Inic de
specii şi anume : Ruppia rostellata var. transsilvanica, Zannichellia palustris ssp.
pedicellata, Spirogyra sp., Bolboschoenus maritimus.
Asociaţia este puţin răspândită, până în prezent fiind cunoscută numai de la Băile
Sărate Turda. Specificăm faptul că în canalele cu apă salmastră de la Năvodari (Constanţa)
pe terenul unde se afla staţia CFR Betonaj (azi combinatul petrochiinic) se dezvolta masiv
Ruppia rostellata (A.Popescu, V. Sanda, 1 973).
1 92. Parvopotameto-Zannichellietum pedicellatae So6 ( 1 934) 1 947
Vegetează în apele stătătoare, bogate în bicarbonaţi precum şi în cele salmastre, pe
substrat nisipos sau mâlos. A fost semnalată de I.Todor ( 1 948) de la Băile Sărate Turda,
precmn şi de V.Soran ( 1 956) de la Liebling (Jud.Tiiniş). Se dezvoltă optim în ape cu
adâncimea până la 80 cm. Fitocenozele asociaţiei prezintă unnătoarea compoziţie:
Zannichellia palustris ssp. pedicellata, Potamogeton pectinatus, Najas minor,

lvfyriophyllum spicatum, Potamogeton crispus, Lemna minor, Glyceria jluitans, Eleocharis
palustris, Alopecurus aequalis.
Prezenţa mare a speciei Najas minor în fitocenozele de la Liebling a detenninat pe
V. Soran ( 1 956) să descrie faciesul cu Najas minor Soran 1 956.
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Asociaţia se aseamănă mult cu Parvopotameto - Zannichellietum (Baumann
1 92 l )W.Koch 1 926 şi cercetările viitoare poate vor aduce dovezi în sprijinul unificării
acestor doi cenotaxoni.
XII. PHRAGMITETEA Tx. et Prsg. 1 942
Cuprinde asociaţii de stufării şi rogozuri înalte ce se dezvoltă pe marginea canalelor,
prin mlaştini şi bălţi, cu rol important în econ01nia şi caracteristicile fizion01nice ale
bazinelor respective. În succesiunea vegetaţiei, aceste fitocenoze se instalează după acelea
ale clasei Potametea, ca unnare a accentuării procesului de colmatare a ecotopurilor
respective. Specii de recunoaştere: A lisma lanceolatum, A. plantago-aquatica, Butomus

umbellatus, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, L. exaltatus,
Oenanthe aquatica, Phragmites austra/is, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum,
Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, T. latifo/ia, Veronica anagallis-aquatica.
PHRAGMilETALIA W.Koch 1 926 emend.Pign. 1 953
Acest ordin reuneşte vegetaţia de stufărişuri, păpurişuri şi rogozuri înalte din
mlaştinile, lacurile şi microdepresiunile din lungul râurilor.
Speciile caracteristice ordinului : Equisetum fluviatile, A corus calam us, Alisma

plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Sparganium
Veronica anagalis-aquatica, Eleocharis palustris.

simplex,

Phalaris arundinacea,

PHRA Glv!ITJON W.Koch 1 926
Speciile de recunoaştere ale acestei alianţe constitme totodată şi principalii
edificatori ai fitocenozelor palustre. Dintre cele mai reprezentative mnintim: Phragmites

australis, Glyceria maxima, Schoenoplectus lacustris, Typa latifo/ia, Sagittaria sagittifolia,
Sparganium ramosum, Butomus umbellatus, Sium latifolium, Oenanthe aquatica,
Ranunculus lingua, Rumex hydrolapathum, Bolboschoenus maritimus, Scirpus triquetrus
etc.
1 9 3 . Scirpo-Phragmitetum W.Koch 1 926
(Syn. : Phragmitetum comm unis (All. 1 922) Pign. 1 95 3 ; Scirpo-Phragmitetum
austro-orientale So6 1 957; Phragmitetum natans (Borza 1 960) Nedelcu 1 967).
Asociaţie larg răspândită în majoritatea bazinelor acvatice, imprimând aspectul
caracteristic al acestora. Este o fonnaţiune impozantă cu o veche origine, având o
consistenţă durabilă, cu aspectul de pădure în 1niniatură. Preferă staţiuni cu ape stătătoare,
dar se dezvoltă şi într-un curent slab al apei. Adâncimea optimă este de 0,8 - 1 m, dar se
poate menţine până la 1 , 5 m şi chiar mai mult. Regresează evident acolo unde apa dispare
de la suprafaţă, iar pânza freatică este la o adâncime mai mare. Asociaţia prezintă o
amplitudine ecologică largă faţă de substanţele nutritive. Se dezvoltă atât apele limpezi cât
şi în cele cu diferite grade de colmatare. Scipo-Phragmitetum îşi crează un 1nicroclimat
propriu, ceea ce explică dezvoltarea, în lmninişurile sau la adăpostul acesteia, a asociaţiilor
natante şi natanto-submerse. Temperatura în interiorul fitocenozelor este mult mai unifonnă
şi în majoritatea timpului, iar perioadele cu insolaţie puternică mai scăzută decât a
atmosferei. Odată cu constituirea sistemelor de irigare, asociaţia a căpătat o importanţă
deosebită, fiind folosită pentru protejarea malurilor bazinelor acvatice. Importanţa
deosebită a asociaţiei reiese, în ultimul timp, din valoarea sa papetară. Când riz01nii de stuf
se desprind de substrat iau naştere insulele plutitoare de plaur, denmnite de Al. Borza
( 1 960) Phragmitetum natans.
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Speciile mai frecvent întâlnite în Scirpo-Phragmitetum sunt: Phragmites australis,
Schoenoplectus lacustris, Stachys palustris, Oenanthe aquatica, Iris pseudacorus, Galium
palustre, Senecio paludosus, Lysimachia vulgaris, Bolboschoenus maritimus, Symphytum
officinale, Alisma plantago-aquatica, Glyceria maxima, Typha angustifolia, T. latifolia,
lvfyosotis scorpioides, Lycopus europaeus, Sium latifolium etc.
1 94. Typhetum angu stifoliae (All . 1 922) Pign. 1 943
Frecventă în toate bazinele acvatice, este cantonată de obicei între asociaţia Scirpo
Phragmitetum şi mal. Adâcimea optimă a apei este de 0,5 - 0,8 m. Fitocenozele sale joacă
un rol important în procesul de colmatare a bazinelor. Typha angustifolia domină în
asociaţie, fiind însoţită mai frecvent de: A lisma plantago-aquatica, Phragmites australis,
Typha latifolia, Lythrum salicaria etc., însă în asociaţie pătrund şi numeroase specii ce
aparţin fitocenozelor de mal, printre care cităm: Bidens tripartitus, Polygonum mite,
Symphytum officinale etc.
În unele situaţii alături de Typha angustifolia apare foarte abundent Typha latifolia,
fitocenozele acestora fiind cunoscute sub denumirea de Typhetum angustifoliae-latifoliae
(Eggler 1 93 3 ) Schmale 1 939.
1 95 . Typhetum latifoliae G.Lang 1 973
Typha latifolia fonnează fitocenoze bine conturate cu toate că mulţi autori le
încadrează ca subasociaţie la Scirpo-Phragmitetum . Dintre speciile însoţitoare, frecvent
întâlnite în fitocenozele edificate de Typa latifolia, amintim: Schoenoplectus lacustris,
Oenanthe aquatica, Glyceria maxima, A lisma plantago-aquatica, Lythrum salicaria, plante
obişnuite şi în Typhetum angustifoliae.
1 96. Typhetum shuttleworthii So6 1 927
Asociaţia este semnalată de V.Zanoschi ( 1 97 1 ) din masivul Cehlău, Gh. Popescu
( 1 979) o menţionează din Oltenia, G.Nedelcu şi colaboratorii ( 1 979) din mlaştinile Benii
din subcarpaţii Teleajănului şi de V. Sanda şi colaboratorii ( 1 994) de la Sinaia (Fântâna lui
Gătej ) şi Valea Cerbului în aval de Cabana Gura Diham.
Cenozele de Typha shuttleworthii se înfiripează pe terenurile depresionare care în
lunile de primăvară sunt acoperite cu o pânză de apă de 1 0-25 cm grosime şi care în lunile
de vară sunt mai mult sau mai puţin zvântate. Pe lângă speciile caracteristice alianţei,
ordinului şi clasei se întâlnesc şi multe specii de pajişti higrofile ca: Poa trivia/is, Agrostis
stolonifera, Festuca pratensis, Lychnis jlos-cuculi etc., ceea ce denotă regimul hidric
variabil al asociaţiei în decursul perioadei de vegetaţie.
1 97. Schoenoplectetum lacu stris Eggler 1 93 3
Asociaţia s e dezvoltă între Scirpo-Phragmitetum ş i mal, fonnând u n cordon
caracteristic, dar şi spre largul bazinelor acvatice până la 1 ,3 - 1 ,5 m adâncime, de regulă pe
substrat mâlos. Creşte uneori şi pe soluri nisipoase sau pietriş. Sistemul de rizomi, compact,
al acestei specii pregăteşte substratul făcându-l apt pentru instalarea ulterioară a altor
specii. Fitocenozele de Schoenoplectus lacustris se întâlnesc frecvent în apele neaerisite,
menţinându-se un timp şi în bazinele colmatate. Nu suportă locurile bătătorite, fiind în
acelaşi timp sensibilă la păşunat. Rezistă bine la oscilaţiile de nivel ale apei, având o
dezvoltare optimă în cele puţin adânci. Când se instalează spre malurile bazinelor, este
însoţită de un număr mare de specii ca: Phragmites australis, lvfentha aquatica, A lisma
plantago-aquatica, Rumex hydrolapathum, Butomus umbellatus etc. Schoenoplectus
lacustris contribuie la purificarea biologică a apelor poluate, fiind folosită în ultimul timp
tot mai mult, în compoziţia filtrelor biologice.
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În cadrul asociaţiei este descrisă varianta cu Rudbeckia laciniata (Valea Rogojinii
lângă ştrandul Dumbrava-Sibiu, E. Schneider-Binder, 1 976).
1 98. Typhetum laxmanni (Ubrizsy 1 96 1 ) Nedelcu 1 968
În România, Typa laxamannii era cunoscută numai din Delta Dunării şi din
orezăriile de la Chimogi (Olteniţa). În anul 1 964 specia este senmalată de G.Nedelcu de la
Cernica, Dudu, Valea Colentinei, iar ulterior de la Comana. Cercetările recente scot în
evidenţă răspândirea destul de mare acestei plante care realizează fitocenoze compacte în
Câmpia Dunării şi în Deltă. Asociaţia vegetează de regulă în locuri scurte şi nmnai
primăvara staţiunea poate fi acoperită cu o pânză de 1 0 - 1 5 cm. Fitocenozele prezintă o
acoperire de 60-80 %, ceea ce le conferă un grad ridicat de luminozitate. Alături de Typha
laxmannii vegetează frecvent: Alisma plantago-aquatica, Sagittaria sagittifo/ia, lvfentha
aquatica, Rorippa amphibia etc.
1 99. Glycerietum maximae Hueck 1 93 1
(Syn. : Glycerietum aquaticae Nowinski 1 928)
Fonnează fitocenozele compacte în toate regiunile ţării, dar mai ales în Delta
Dunării, vegetând în locuri depresionare unde apa nu depăşeşte 30-50 cm. Speciile
însoţitoare, mai frecvente, sunt: Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Phalaris

arundinacea, Heleocharis palustris, Ranunculus lingua, Lythrum salicaria, Stachys
palustris etc. Se întâlneşte frecvent ca o bordură la marginea fâşiei de stuf în lungul
canalelor din Delta Dunării, sau la contactul stufărişurilor cu vegetaţia terenurilor scurse.

200. Acoretum calami (Eggler 1 93 3 ) Schulz 1 94 1
Asociaţia are o răspândire limitată l a noi în ţară, fiind semnalată din Oltenia (Gruia,
Balta Mare), Banat şi Transilvania (Cristian-Sibiu).
La Pojejena, A corus calamus s-a întâlnit pe aluviunile din lunca Dunării (V. Sanda
o

şi colaboratorii, 1 970) în pâlcuri ocupând suprafeţe ce variază între 300 şi 1 000 m-.
Staţiunea este inundată primăvara, apele retrăgându-se complet în perioada de vară, fapt ce
pennite instalarea unei componente mai bogate a plantelor însoţitoare. Celelalte două
staţiuni (Gruia şi Balta Mare, comuna Gârla Mare) se deosebesc de cea de la Pojejena prin
faptul că aici Acorus calamus vegetează în apă tot timpul anului.
În fitocenozele de la Pojejena se remarcă prezenţa speciei Phalaris arundinacea.
Speciile însoţitoare cu constanţă mai ridicată sunt: Oenanthe aquatica, Schoenoplectus

lacustris, Lemna trisulca, Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis, Ceratophyllum
demersum şi Glyceria maxima.
20 1 . Sparganietum ramosi Sauer 1 937
Vegetează frecvent în apele stătute, aflate într-un stadiu 1nijlociu de colmatare,
precum şi în zonele inundabile, periodic exodante în timpul verii, solul devenind zvântat la
suprafaţă. Dezvoltarea optimă a asociaţiei se realizează în apele de 0,2 - 0,6 m adâncime.
Asociaţia prezintă o largă răspândire pe solurile sapropelice, unde cenozele sunt d01ninate
net de specia caracteristică, Sparganium ramosum, care atinge o înălţime de 1 ,5 m şi
realizează o acoperire de 1 00%. Dintre însoţitoarele mai frecvente mnintim: Lythrum
salicaria, Glyceria maxima, ale căror condiţii ecologice se suprapun, în parte, cu cele ale
speciei caracteristice.
202. Oenantho - Rorippetum Lohm. 1 950
(Syn. : Oenanthetum aquaticae So6 1 927; Eggler 1 93 3 ) .
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Vegetează în bălţi, complexe mlăştinoase eutrofe sau crovuri pennanent umede,
din zona solurilor brun-roşcate de pădure. Substratul mâlos, cu bogată troficitate,
favorizează o creştere viguroasă şi rapidă a plantelor caracteristice. Alături de speciile
dominante şi caracteristice Oenanthe aquatica şi Roripa amphibia, în zona Ciocăneşti
(V. Sanda şi colab. l 977)spre periferia asociaţiei, se întâlnesc sub fonnă de indivizi izolaţi
unnătoarele specii : Lycopus exaltatus, Sparganium neglectum, Glyceria plicata,

Ranunculus sardous, A lopecurus aequalis, Phalaris arundinacea.
203 . lretum pseudacori Eggler 1 93 3
(Syn. : lrido-Sietum latifoliae Dobrescu et Viţalariu 1 979)
Vegetează în locuri mlăştinoase, şanţuri, fitocenoze întinse au fost identificate de
noi (V. Sanda şi colab. 1 980) în Câmpia Titului. P.Raclaru şi M.Alexan ( 1 973) analizează
fitocenozele de la Pojejena (Banat) cu unnătoarea compoziţie floristică: Iris pseudacorus,

Ranunculus sardous, Rumex hydrolapathum, lvfentha an,e11sis, Butomus umbellatus,
Stachys palustris, Glyceria plicata, Galium palustre, Carex gracilis, A lopecurus
geniculatus, Polygonum amphibium, Veronica aquatica, lvfyosotis scorpioides.
Fitocenozele descrise de C. Dobrescu şi Gh.Viţalariu din pădurea Bălteni (Vaslui) în
care alături de Iris pseudacorus se dezvoltă abundent Sium latifolium şi descrie ca lrido
Sietum latifoliae le încadrăm, ca sinonime la lretum pseudacori.
BOLBOSCHOENJON lv!ARITIMI CONTINENTALE So6 ( 1 945) 1 947 emend.
Borhidi 1 970
Cuprinde vegetaţia mlaştinilor cu apă salmastră edificată în special de speciile de:

Bolboscheenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus triqueter.
204. Eleocharidetum palu stris Schennikow 1 9 1 9
(Syn. : Eleocharidetum palustris-uniglumis Dihoru ( 1 969) 1 970, Alismato
Eleocharidetum Mâthe et Kovâcs 1 967).
Asociaţie foarte răspândită în luncile râurilor, crovuri, marginea bălţilor, peste tot
acolo unde solul prezintă un exces de mniditate, iar nivelul apei nu depăşeşte 1 0-20 cm.
Vegetează atât la malul lacurilor şi bălţilor, în zona exondabilă a acestora, cât şi în şanţurile
pennanent umede, de pe marginea drumurilor. Staţiunile asociaţiei sunt caracterizate printr
un sol mlăştinos, care în perioada de vară devine zvântat la suprafaţă. Prezintă o
componenţă specifică, mozaicată, fonnată din specii cu cerinţe faţă de factorul apă, cum
sunt: lvfentha aquatica, Oenanthe aquatica, Berula erecta, Agrostis stolonifera,

Ranunculus repens, Bidens tripartita, Potentilla reptans, Cyperus fuscus, Echinochloa
crus-galli.
M.Păun şi Gh.Popescu ( 1 973) descrie de la sud de pădurea Colacu (Comuna Murta)
prov. Heleochari-Ranunculetum ophioglossifolii, fitocenoze în care dmnină
Ranunculus ophioglossifolius alături de Heleocharis palustris. Asociaţia a fost încadrată de
autori în alianţa Nanocyperion . Compoziţia floristică ne-a îndreptăţit s-o încadrăm la
Eleocharidetum palustris ca subasociaţie - ranunculetosum ophioglossifolii (Păun et
Popescu 1 973) Popescu et al. 1 990.
205. Bolboschoenetum maritimi So6 ( 1 927) 1 957
Asociaţia vegetează pe soluri umede până la umed-ude şi care uneori în timpul verii,
devin zvântate la suprafaţă. În general solurile sunt uşor alcaline. În asociaţie pătrund
numeroase helofite : A lisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica, Phragmites australis,
Iris pseudacorus, lvfentha aquatica etc.
ass.
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În cadrul asociaţiei au fost citate subasociaţiile: agrostidetosum Bodrogk. 1 962,
typhetosum angustifoliae So6 1 957, butometosum So6 1 964, puccinellietosum Bodrogk.
1 962, schoenoplectetosum tabernaemontani So6 1 957, heleocharetosum So6 1 957,
phragmitetosum So6 1 957 (Syn. : Boloboschoeno - Phragmitetum Borhidi et Balogh 1 970).
206. Schoenoplectetum tabernaemontani So6 ( 1 927) 1 949
(Syn.: Scirpetum tabernaemontani Pass. 1 964)
Cenozele asociaţiei se întâlnesc în locuri mlăştinoase, şanţuri sau crovuri, al căror
sol se zvântă în timpul verii. Formează, în general, un cordon de vegetaţie în zona
exondabilă a bazinelor, având un strat de apă în primăvară de I 0-50 cm.
Dintre speciile însoţitoare nelipsite sunt: Alisma planatgo-aquatica, Eleocharis

palustris, A1entha aquatica, Berula erecta, Ranunculus repens, Alisma lanceolatum.
Acestea din urmă apar în fitocenozelor ce se dezvoltă pe terenurile scurse şi zvântate în
timpul verii. Asociaţia apare frecvent şi în orezării, unde se comportă ca buruiană a acestor
culturi.
207. Schoenoplectetum triquetri-maritimi Zonneveld 1 960
Asociaţia a fost identificată de D.Mititelu şi N.Barabaş ( 1 97 1 ) ca nouă pentru
Moldova, ulterior aceiaşi autori o semnalează la Bacău (Şolt) şi Gârleni (Lespezi). Speciile
de recunoaştere ale asociaţiei sunt Schoenoplectus triqueter şi Bolboschoenus maritimus.
208. Heleocharidetum uniglumis Popescu et Sanda 1 977
(Syn.:Heleocharetum Cs ros-Kâptalan 1 965).
Heleocharis uniglumis se dezvoltă masiv în rnicrodepresiunile din lungul
terasamentului CFR Năvodari-Capul Midia. Formează o bandă de l-2m lăţime pe
terenurile mâloase, suprasaturate cu apă tot timpul anului. Gradul de sărăturare al apei şi al
substratului este mic, favorizând instalarea a numeroase specii suportant halofile şi
hidrofile. Speciile frecvent întâlnite sunt: Phragmites austra/is, Carex distans, Potentilla

reptans, Teucrium scordium, Juncus gerardii, Veronica beccabunga, Ranunculus
sceleratus.
C4.RJCJ-R UMJCJON HYDROL4.PA THI Pass. 1964
Specii caracteristice: Phragmites austra/is, Rumex hydrolapathum, Cicuta virosa,
Iris pseudacorus.
209. Caricetum flSeudocyperi Boer 1 942
(Syn.: Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer 1 942,
Vegetează pe soluri mlăştinoase, mezo-şi eutrofe împreună cu următoarele specii
(după Gh.Turcu, 1 96 1 ) : Juncus ejji1sus, Galium palustre, Sculei/aria galericulata,
Polygonum mite, Lycopus europaeus, Lytrum salicaria, Polygonum lanathifolium etc.
NASTURTIO-GLYCERIETALIA Pign. 1 953
GLYCERJO-SPARGANJON Br.-Bl.et Siss. ex Boer 1 942
Specii caracteristice: Catabrosa aquatica, Glyceria plicata, Glyceria jluitans,

Leersia oryzoides, Nasturitum officina/e, Scrophularia umbrosa, Berula erecta,
Sparganium erectum ssp. neglectum, Veronica anagallis-aquatica, V beccabunga,
Vscardica.
2 10. Stlarganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1 925
(Syn.: Glycerio-Sparganietum neglecti W.Koch 1 926; Glycerietum jluitantis auct.).
Vegetează pe malul lacurilor, bălţilor şi în crovurile permanent umede. Este caracteristică
terenurilor exondabile şi suportă în timpul primăverii băltirea temporară a apei. În general
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limitele asociaţiei sunt difuze, în fitocenozele sale pătrunzând atât specii din stufărişuri
ca: Phragmites australis, Glyceria maxima, Lythrum salicaria, Typha latifolia etc., cât şi
din asociaţiile de mal ca: Ranunculus repens, R. sceleratus, Juncus injlexus, Eleocharis
palustris etc.
În fitocenozele de pe terasa superioară a Oltului, în staţiunea "Dumbrava Grindului",
P. Ularu ( 1 970), a întâlnit taxonul Sparganium microcarpum cunoscut din puţine localităţi
din ţara noastră.
2 1 1 . Catabroso-Glycerietum 11licatae Br.-Bl. 1 949
(Syn. : Glycerietum plicatae Oberd. ( 1 952) 1 957; Catabrosetum aquaticae Riibel
1 927; Veronico- Glycerietum plicatae So6 1 9 7 1 ) .
Asociaţia este cantonată de regulă în microdepresiunile, crovurile pennanent umede,
din zona solurilor brun roşcate de pădure. În general ocupă partea centrală a
microdepresiunilor, unde apa persistă tot timpul anului. Glyceria plicata este însoţită de

A lisma laceolatum, Eleocharis palustris, Rorippa austriaca, Oenanthe silaifolia,
Ranunculus lateriflorus etc.
Subasociaţia sparganietosum neglecti subass. nova identificată în crovurile de la
Ciocăneşti are ca specii însoţitoare pe : Ranunculus laterifolorus, Alopecurus aequalis,
Oenanthe silaifolia etc.
Au mai fost descrise subasociaţiile: cardaminetosum Raţiu et Sălăgeanu 1971 şi
austro-transsilvanicum Borza 1959.
D.Cârţu ( 1 972) semnalează din Oltenia (între Jiu şi Desnăţui) faciesul cu Catabrosa
aquatica.
2 1 2 . Nasturtietum officinalis (So6 1 928) Sieb. 1 962
Este caracteristică izvoarelor şi pâraielor limpezi din câmpie. A fost semnalată din
Moldova şi Muntenia. Speciile însoţitoare sunt, în majoritate mezo-higrofile, dintre care
amintim: Symphytum ofjicinale, J\;Jentha aquatica, Iris pseudacorus, Galium palustre,

Carex vulpina,

Leucojum aestivum, Alisma plantago-aquatica, Stellaria aquatica.

Drenarea izvoarelor şi amenajarea terenurilor din jurul acestora a dus la reducerea
fitocenozelor cu Nasturtium ofjicinalis.
2 1 3 . Equiseto thelmateji - Glycerietum nemoralis Szabo 1 9 7 1
Asociaţia a fost descrisă provizoriu din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa.
Fitocenozele de la Sinaia atribuite iniţial de noi ( 1 990) acestei asociaţii aparţin de fapt
alianţei Cardamini-J\!lontion Br.Bl. 1 925 şi au fost separate ca o asociaţie nouă Glycerietum nemoralis Sanda et al. 1 994 .

ELEOCHARIDO-SA GITTARION Pass. 1 964
Specii caracteristice: Sparganium simplex, Sagittaria sagittifolia, Hippuris vulgaris,
Heleocharis palustris.
2 1 4 . Sagittario-S11arganietum Tx. 1 955
(Syn. : Sparganietum simplicis Tx 1 953)
Se dezvoltă în zona de mal, pe depunerile aluviale ale Dunării Vechi, acolo unde
adâncimea apei nu depăşeşte 30-35 cm. Structura unei fitocenoze înregistrată de noi la
o

25.07. 1 980 este unnătoarea: Suprafaţa = 100 m-, înălţimea vegetaţiei = 60 cm, adâncimea
apei = 30 cm; acoperirea = 70%. Sagittaria sagittifolia (AD=3), Butomus umbellatus + 1 ,
J\!Jyriophyllum spicatum 1 -2, Oenanthe aquatica + , Potamogeton pusillus +, Nymphoides

pe/tata +, Ceratophyllum demersum +, Potamogeton perfoliatus +, Potamogeton jluitans +,
Potamogeton crispus +, Salvinia natans +, Lemna minor +, Spirodela polyrrhiza +. Lipsa
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celei de a doua caracteristici - Sparganium simplex- din fitocenozele din Delta Dunării a
detenninat separarea subasociaţiei saggitarietosum Popescu et al. 1 990.
2 1 5 . Hippu ridetum vulgaris Pass. 1 955
Vegetează la adăpostul lui Scirpo-Phragmitetum unde apa are, de regulă, adânci1ni
inici. Preferă locurile puţin circulate, ferite de curenţi, şi puţin răscolite de vânt. Specia
caracteristică şi d01ninantă este însoţită de: Sagittaria sagittifo/ia, Veronica beccabunga,

Potamogeton natans, Nuphar luteum, Nymphaea alba, A lisma plantago-aquatica, lvfentha
aquatica, Berula erecta, Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathum , Phragmites austra/is,
Schoenoplectus lacustris etc.
PHAL4RIDO-GLYCERJON Pass. 1 964
Specii caracteristice : Glyceria maxima, Glyceria jluitans, Phalaris arundinacea,
A corus calamus.
2 1 6 . Leersietum oryzoidis Krause 1 955 em.Pass. 1 957
(Syn. : Bidenti - Leersietum (Poli et J. Tx. 1 960) Oberd. et al. 1 967)
Cenotaxon cu o încadrare taxon01nică controversată, unii autori înclinând pentru
apartenenţa la Bidentetalia iar alţii pentru circumscrierea la Phragmitetalia.
În fitocenozele identificate de Erika Sclmeider-Binder ( 1 970) de pe valea
Râsloavele majoritatea speciilor edificatoare ale asociaţiei aparţin la alianţa Phragmition,
mai puţine la lvfagnocaricion, Glycerio-Sparganion şi Nanocyperion .
Din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa a fost descrisă subasociaţia alopecuretosum
Szab6 1 97 1 .
MAGNOCARICETALIA Pign. 1 953
Grupează asociaţii de rogozuri înalte instalate pe soluri umede, humoase,
reprezentând al treilea stadiu de colonizare în procesul de înţelenire, unnând după
asociaţiile ordinului Phragmitetalia.
lvL4 GNOC4RJCJON EL4 TAE W. Koch 1 926
C4RJCENJON EL4 TAE (Koch 1 926) Bâlatovâ-Tulâckovâ l 963
Grupează asociaţiile instalate în zona de sublitoral, în staţiuni mezotrofe, pe soluri
neutre sau moderat acide. Apa freatică ce le asigură mniditatea necesară conţine ioni de
Calciu şi de Fier.
2 1 7 . Caricetum buxbaumii Issler 1 932
Semnalată la noi de Flavia Raţiu şi I. Gergely ( 1 974 ), asociaţia se instalează pe soluri
argiloase, bogate în substanţe nutritive, la contactul dintre asociaţiile de rogozuri mezotrofe
şi pajiştile îmnlăştinite mezotrofe, aparţinând ordinelor Tofieldetalia, Caricetalia fuscae şi
lvfolinietalia. În fitocenozele din bazinul superior al Ciucului d01nină Carex buxbaumii
alături de care se întâlnesc specii de Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae şi
lvfolinio-Arrhenatheretea. Dintre cele mai reprezentative specii din cadrul fitocenozelor de
Carex buxbaumii
menţionăm: Carex fusca, Carex panicea, Pedicularis palustris,
Deschampsia caespitosa, Lythrum salicaria, Agrostis stolonifera etc.
2 1 8. Caricetum elatae W.Koch 1 926
Carex elata alcătuieşte vegetaţia de "popândaci" fonnată din tufe de dimensiuni
variabile, uneori ajungând 0,5 m în diametru. La începutul primăverii terenul este băltit de
apă, dar spre sârşitul verii, de regulă, se zvântă. Dintre speciile mai fidele asociaţiei
mnintim: Galium palustre, Thelypteris palustris, Agrostis stolonifera precum şi alte specii
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caracteristice clasei Phragmitetea. În cadrul asociaţiei sunt identificate două subsociaţii:
sphagnetosum platyphylli P6cs 1 958 şi comaretosum Simon 1 960.
2 1 9. Cladietum marisci (Allorge 1 922) Zobrist 1 935
A fost întâlnită de noi (V. Sanda, A. Popescu, 1 973) la Căldăruşani (Nord de
Bucureşti), precum şi în Delta Dunării la Roşuleţ, unde se dezvoltă luxuriant în japşele cu
apă permanentă. Fitocenozele ating înălţimea de 2,5 m. Dintre speciile însoţitoare amintim:

Thelypteris palustris, Phragmites austra/is, Sa/ix cinerea, Typha angustifo/ia, Carex
pseudocyperus, Berula erecta, Jvfentha aquatica, Galium palustre, Epilobium hirsutum,
A lisma plantago-aquatica, Ranunculus lingua, Stachys palustris, Nymphaea alba,
Nymphoides pe/tata, Rumex hydrolapathum, Lythrum salicaria. Asociaţia este întâlnită în
general în puţine staţiuni în ţara noastră (V.Sanda şi colaboratorii, 1 980).
220. Caricetum rostratae Riibel 1 9 1 2
Deschisă iniţial sub denumirea de Caricetum injlato-vesicariae W.Koch 1 926 ca
rezultat al codominării celor două specii Carex vesicaria şi C. rostrata, ulterior, pe baza
unor caracteristici ecologice staţionale, asociaţia a fost conturată ca fiind edificată de Carex
rostrata. Fitocenozele de Carex rostrata se instalează în microdepresiunile în care apa
stagnează o perioadă îndelungată. Asociaţia păstrează legături floristice cu asociaţiile de
rogozuri înalte din alianţa Caricion gracilis. În compoziţia floristică a fitocenozelor
identificate de Flavia Raţiu ( 1 97 1 ) din Depresiunea Giurgeului, specia Comarum palustre
înregistrează abundenţă mare ( l -2), indicând nuanţa mezotrofă a staţiunii. De asemenea, în
aceste fitocenoze s-a întâlnit şi specia relictară Viola epipsila.
Subasociaţia cu Carex diandra Danciu 1 974 întâlnită în Munţii Baraolt a fost găsită
şi în bazinul Ciucului (Flavia Raţiu, 1 97 1 ), denumită de aceasta faciesul cu Carex diandra.
Din Masivul Vlădeasa I. Resmeriţă ( 1 970) semanează faciesurile: cu Scirpus sylvaticus şi
Catabrosa aquatica iar din Munţii Rarău, P. Raclam ( 1 967) faciesul cu Afnium ajjine
Ştefureac 1 94 l .
22 1 . Caricetum tlaniculatae Wagerin 1 9 16
Datorită vigurozităţii indivizilor, tufele de Carex paniculata realizează adesea
muşuroaie destul de mari, care pot atinge 1 m în diametru. În compoziţia floristică a
asociaţiei sunt cuprinse şi specii de Jvfolinio-Arrhenatheretea, dintre care Galium
uliginosum, Caltha laeta, Jvfyosotis scorpioides, Geum rivale, caracteristice pentru alianţa
Calthion prezintă constanţă ridicată. În cadrul asociaţiei (Flavia Raţiu, 1 97 1 ) semnalează
speciile relictare Betula humilis şi Calamagrostis neglecta.
Ca infracenotaxoni sunt semnalate subasociaţiile: cu Jvfyosotis scorpioides Krausch
1 964 (Munţii Baraolt) şi Junceto-Caricetosum paniculatae Resmeriţă 1 965 (Masivul
Vlădeasa).
222. Caricetum a1lpro1linquatae (W.Koch) 1 926 Tx. 1 947
(Syn.: Caricetum paniculatae-paradoxae So6 1 934 cons. C. appropinquatae So6
1 947)
Asociaţie relictară, semnalată de pe teritoriul ţării noastre de I. Gergely ( 1 964, 1 966)
şi R.So6( 1 949), prezintă o amplitudine ecologică îngustă, instalată fiind pe sol argilos
înrnlăştinit. Cenozele din Depresiunea Giurgeului (Flavia Raţiu, 1 97 1 ) ocupă suprafeţe
plane, cu apă freatică superficială, ce nu mai bălteşte la suprafaţa solului în perioadele
uscate ale anului.
În compoziţia floristică a asociaţiei se întâlnesc şi specii caracteristice clasei
Scheuchzerio-Caricetea fuscae precum şi de Jv/olinio-Arrhenatheretea. Ca infracenotaxoni
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au fost semnalaţi: subas. cu lvfyosotis scorpioides Krausch 1 964 din Munţii Baraolt,
subas. equisetosum variegati Dobrescu et Ghenciu 1 970 de la Lacu Roşu, facies cu Carex
elongata Dihoru 1975 din Munţii Siriu.
223 . Carici-Menyanthetum So6 ( 1 938) 1 955
Specia edificatoare lvfenyanthes trifoliata este un element boreal meridional cu o
mare amplitudine privind pH-ul şi temperatura mediului în care se dezvoltă. Fitocenozele
din lunca Dunării (Greaca), precum şi cele din Câmpia Nirului (C.Kâracsonyi, 1 975) se
încadrează prin speciile componente în subalianţa Caricenion elatae, pe când cele
senmalate de Flavia Raţiu ( 1 972) din Depresiunea Giurgeului aparţin la Caricion

canescenti-fuscae.
Din România au fost senmalate unnătoarele subasociaţii: caricetosum diandrae So6
1 963 (Depresiunea Giurgeului), ludwigietosum palustris Borhidi et Komlodi 1 959 de la
Marica din Oltenia, caricetosum apropinquatae So6 1 957 (Ponoarele-Bosanci, Jud.
Suceava).
224. Carici-Calamagrostietum neglectae So6 1 97 1
Identificată de C.Kâracsonyi ş i G.Negrean ( 1 979) şi C.Kâracsonyi ( 1 980) din nord
vestul ţării la Sanislău, ocupând terenuri restrânse în mlaştini de interdune, unde apa
persistă tot timpul verii.Fitocenozele de la Sanislău sunt dominate de elemente
caracteristice alianţei lvfagnocaricion elatae, cu indici de constanţă-d01ninanţă ridicaţi, între
care se remarcă Carex elata. În aceste fitocenoze se întâlnesc şi multe specii caracteristice
vegetaţiei natante.
C4RJCENJON GRA CJLJS Neuhăusl em.Bâlâtovâ-Tulâckovâ 1 963
Reuneşte asociaţii instalate în staţiuni eutrofe, supuse unor inundaţii regulate, cu
stagnări de ape relativ durabile. Apa este săracă în coloizi humici iar reacţia solului este
slab acidă, cu posibilităţi reduse de tamponare.
225. Caricetum gracilis (Almquist 1 929) Tiixen 1 937
Reprezintă una din asociaţiile palustre larg răspândite în excavaţiunile băltite cu apă
o mare parte a perioadei de vegetaţie. Substratul este bogat în humus şi prezintă un conţinut
mai ridicat de Calciu (Oberdorfer, 1 957). Specia edificatoare, Carex gracilis, realizează o
acoperire mare, ceea ce face ca participarea celorlalte însoţitoare să fie mai redusă.
Gh.Dihoru şi colaboratorii ( 1 973) au descris din Depresiunea Dubova (Clisura Cazanelor)
subasociaţiile : leucojosum şi trifoliosum iar din Munţii Baraolt, M.Danciu ( 1 974)
semnalează variantele cu Glyceria maxima Horst, Krausch et Miiller-Stoll 1 966 şi cu
Veronica scutellata Danciu 1 974.
226. Phalaridetum arundinaceae (Horvati 1 93 1 ) Libbert 1 93 1
Asociaţia prezintă cerinţe ridicate faţă de troficitatea solului preferând staţiunile
eutrofe cu substrat humos, periodic inundate, cu hidrofaza de scurtă durată. Fitocenozele
sunt indicatoare pentru solurile argilo-humice. În Câmpia Munteniei, vegetează în zona
crovurilor de la Ciocăneşti, Vizureşti şi valea Belciugatele. Acestea sunt restrânse ca
dimensiuni şi sunt situate pe micile ridicături din cadrul crovurilor pennanent umede, în
zona solurilor brun-roşcate de pădure. Phalaris arundinacea care alcătuieşte stratul cel
mai înalt, avînd o acoperire de 85-95%. Cel de-al doilea strat este alcătuit din: Oenanthe

silaifolia, Glyceria plicata, Alisma lanceolatum, Sparganium neglectum, Carex vulpina,
Agrostis stolonifera.
227. Caricetum vesicariae Br.-Bl. in Br.-Bl et Denis 1 926
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Asociaţia a fost descrisă iniţial de W.Koch ( 1 926) sub denumirea de Caricetum
injlato-vesicariae şi corespundea unor staţiuni mezo-oligotrofe, în care apa stagnează un
timp îndelungat. Ulterior, pe baza unor caracteristici ecologice au fost separate două
asociaţii distincte: Caricetum vesicariae şi Caricetum rostratae, cărora le corespund
regimuri de troficitate diferite. Cenozele asociaţiei Caricetum vesicariae vegetează în
mlaştini mezo-oligotrofe din Depresiunea Giurgelului (Flavia Raţiu, 1 97 1 ) şi în crovuri cu
apă pennanentă situate în zona nord-vestică a Bucureştiului (Vizureşti, Bâldana). Dintre
speciile însoţitoare mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei amintim: Carex riparia,
Carex vulpina, Iris pseudacorus, A lisma lanceolatum, Phalaris arundinacea şi în general
multe specii din clasa Phragmitetea, iar pentru cele din mlaştinile mezo-oligotrofe cele ale
clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
228. Equisetetum limosi Steffen 1 93 1
Descrisă iniţial ca o asociaţie bine conturată i s-a atribuit ulterior doar rangul unui
facies în limitele asociaţiei Scirpo-Phragmitetum.
În Depresiunea Giurgeului (Flavia Raţiu, 1 97 1 ) cenozele de Equisetetum limosi se
înstalează în staţiuni foarte asemănătoare din punct de vedere ecologic cu cele ale asociaţiei
Caricetum vesicariae. Vegetează în depresiuni largi, în care apa atinge uneori 40-50 cm
adâncime. Atât în Depresiunea Giurgeului (Flavia Raţiu, 1 97 1 ) cât şi în bazinul râului
Suceava (Th. Chifu şi colaboratorii, 1 973) fitocenozele fonnează insule intercalate printre
grupările higrofile şi mezo-higrofile.
229. Caricetum ripario-acutiformis Kobenza 1 930
Ocupă de obicei zona de mal, periodic exondată, vegetând pe soluri umede până la
ude. Primăvara terenurile pot fi temporar submerse iar vara reavăn-jilave sau zvântate la
suprafaţă. Alături de speciile caracteristice Carex acutiformis şi Carex riparia apar: Carex
pseudocyperus, Carex elata, C. vesicaria, C. hirta, C.otrubae, C. vulpina etc. Asociaţia se
prezintă bogată în specii însoţitoare, cu cerinţe diferite faţă de factorul hidric, dintre care
mai frecvente amintim: Oenanthe silaifolia, Poa palustris, Caltha palustris, Chlorocyperus

longus, Juncus articulatus, lvfentha arvensis, Plantago lanceolata.
În cadrul asociaţiei sunt cunoscute din România subasociaţiile: caricetosum
acutiformis So6 1 957, caricetosum ripariae So6 1 957, caricetosum bueckii So6 1 957,
caricetosum melanostachyae So6 1 957, eleocharosum palustris Kovâcs 1 957, scirposum
sylvatici So6 1957 şi iridosum Grigore 1 97 1 .
230. Caricetum vulpinae So6 1 927
Asociaţia este larg răspândită în zona crovurilor situate la marginea pădurilor sau în
luminişurile din interiorul acestora, preferând solurile jilav-umede până la umed-ude,în
special în timpul primăverii. Dintre speciile însoţioare mai fidele acestor grupări amintim:
Galium palustre, Carex riparia, Lysimachia numm ularia, Juncus ejfusus, care uneori pot
fonnula faciesuri. Celelalte specii cu un număr de indivizi mai redus, dar nelipsite din
asociaţie sunt: Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Glyceria plicata, Oenanthe
silaifo/ia, Ranunculus sardous etc.
În cadrul asociaţiei s-au descris faciesurile cu Equisetum palustre şi cu Iris
pseudacorus Cristurean 1 973 şi subasociaţia scirpetosum . I.Pop et al. 1 962.
23 1 . Caricetum otrubae Dihoru ( 1 969) 1 970
Asociaţia este descrisă de Gh. Dihoru ( 1 970) din Dobrogea (Babadag) unde
fonnează pâlcuri de dimensiuni reduse în cadrul asociaţiei Juncetum gerardii. Cenozele
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asociaţiei vegetează î n aceleaşi staţiuni ca ş i Caricetum vulpinae cu care adesea a fost
confundată (V. Sanda, A.Popescu, 1 980).
232. Caricetum distichae Nowinski 1 927 corr. So6 1 955
A fost senmalată din ţara noastră de Flavia Raţiu şi I. Gergely ( 1 97 4) din mlaştinile
eutrofe din bazinul superior al Ciucului unde cenozele apar sărac structurate floristic şi în
compoziţia cărora s-au întîlnit unele relicte glaciare cum sunt: Calamagrostis canescens şi

Cnidium dubium.
Condiţiile staţionale pennit integrarea în structura fitocenozelor şi a unor specii
transgresive din clasa lvfolinio-Arrhenatheretea cu constanţă ridicată ca: Caltha palustris,

Lythrum salicaria, Deschampsia caespitosa,Lathyrus pratensis, Lychnis jlos-cuculi,
Plantago lanceolata etc.
2 3 3 . Poetum palu stris Resmeriţă et Raţiu 1 974
(Syn. : As. de Poa palustris Turcu 1 959 n.n. ). Asociaţia este caracteristică
terenurilor mlăştinoase cu apa stagnantă la suprafaţa solului în cea mai mare parte a
sezonului de vegetaţie. Fitocenozele sunt d01ninate de specii higrofile ce convieţuiesc cu
cele hidrofile, mezo-hidrofile şi mezofile. Interferenţa de specii cu exigenţe diferite faţă de
regimul de mniditate, este un indiciu al fluctuaţiei apei în decursul perioadei de vegetatei.
Fitocenozele descrise de Resmeriţă şi Raţiu ( 1 974) de pe valea Gârbova, comuna Şieu
(Maramureş) au ca specii fidele pe: Carex vulpina, Equisetum limosum, Galium palustre,
Eleocharis palustris, Lythrum salicaria, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens şi

Trifolium pratense.
234. Cyperetum (Juncelletum ) serotini Krausch 1 965
Vegetează pe soluri pennanent inundate cu apă, în jurul izvoarelor cu scurgere
lentă. Stratificarea în
interiorul asociaţiei este slabă datorită pred01ninării speciei
caracteristice Juncellus serotinus. Asociaţia a fost descrisă de D. Krausch de la Sfântu
Gheorghe (Delta Dunării) şi identificată şi descrisă confonn nonnelor internaţionale de
I.Morariu din jurul Bucureştiului, unde este destul de răspândită. În cadrul acestei asociaţii
I.Morariu ( 1 967) deosebeşte două subasociaţii typicum ce se dezvoltă pe locuri mai
umede şi în care lipsesc speciile însoţitoare târâtoare şi subasociaţia cu Agrostis stolonifera
Morariu 1 967 ce prezintă ca specii diferenţiale pe : Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris,
Rumex conglomeratus şi Poa palustris.
Această subasociaţie ocupă terenurile mai scurse şi face trecerea spre vegetaţia
cuprinsă în alianţa Agrostion stoloniferae.
235. Mentho-Sietum angustifoliae Nedelcu 1 973
Este o asociaţie regională, larg răspândită la Comana, unde ocupă suprafeţe întinse,
în locurile mlăştinoase cu adâncimea apei înjur de 30 cm. Staţiunea se caracterizează printr
un grad de lmninozitate redus, asociaţia fiind cantonată de-a lungul pârâului, printre
numeroşi indivizi de Sa/ix alba.
Atât lvfentha aquatica, cât mai ales Berula erecta (Sium angustifolium) prezintă o
creştere luxuriantă, realizănd o acoperire de 90-1 00%. Cu un grad ridicat de constanţă se
înscriu: Lycopus exaltatus, Galium palustre, Rumex crispus, A lisma plantago-aquatica etc.

236. Calamagrostetum canescentis Podbielkowski 1 970
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Poziţia taxonomică a asociaţiei este mult discutată. Semnalată în ţară de Gh.
Dihoru ( 1 965) din Munţii Buzăului şi raportată "pro parte" asociaţiei Calamagrosti
Salicetum cineraeae So6 et Z6lyomi 1 955.
Precizările cenotaxonomice precum şi clarificarea prezenţei acestei asociaţii la noi
în tară sunt efectuate de Flavia Raţiu şi I.Gergely ( 1 974 ). În releveele notate de aceştia la
Mădăraş, Racu şi Avrămeşti specia Equisetum limosum îmegistrează indici de abundenţă
dominanţă ridicaţi. Constanţa speciilor transgresive din pajiştile umede de graminee
(Calthion, Filipendulo-Petasition, Ma/inion) ne sugerează distribuţia sublitorală a
cenozelor, hidrofaza de scurtă durată, dar cu ecofază linmică durabilă; în scurta ecofază
terestră, pânza freatică se găseşte numai puţin la suprafaţa solului. Compoziţia floristică a
fitocenozelor este relativ săracă în specii; dezvoltarea aparatului vegetativ elimină prin
umbrire alte specii.
237. Cariceto-Leucojetum aestivi (Borza 1 966) Dobrescu 1 970
Cenozele fragmentare identificate de Al.Borza ( 1 966) de la Călugăreni şi Comana
(jud. Giurgiu) au fost găsite şi de C. Dobrescu ( 1 970) în lunca Bârladului (Pădurile Bâlteni
şi Bulboaca). Cenozele sunt dominate de Carex riparia şi Leucojum aestivum având ca
specii însoţitoare mai frecvente pe : Carex elata, Carex acutiformis, Lysimachia
nummularia, Inu/a britannica. Asociaţia vegetează în staţiuni aproape identice cu cele
ocupate de Caricetum ripario-acutiformis.
XIII. ISOE TO-NANOJUNCETEA Br.-Bl.et Tx. 1 943
Grupează asociaţii de plante de talie mică, în majoritate terofile, ce vegetează în
terenuri depresionare, umede, pe nămolurile fine de pe fundurile fostelor lacuri, supuse
inundaţiilor periodice.
NANOCYPERETALIA Klika 1 93 5
Ordinul cuprinde pajişti de terofite ş i hemicriptofite,suportând inundaţii rare ş i de
scurtă durată.
Specii caracteristice : Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Hypericum

humifi1swn, Peplis portu/a, Jsolepis setacea, lvfontia verna, Limosella aquatica, Cyperus
fuscus, Sagina procumbens, Lindernia pyxidaria, Elatine alsinastrum .
NANOCYPERON FL4 VESCENTJS W.Koch 1 926
Grupează vegetaţia terenurilor periodic inundate, de scurtă durată, cantonată pe
soluri nisipoase şi nisipo-lutoase.
Specii caracteristice: Am mania verticillata, Cyperus fuscus, Dichostylis michelliana,

Peplis portu/a, Pycrens jlavescens, Eleocharis acicularis, Gnaphalium uliginosum,
Limosella aquatica.
238. Cyperetum flavescenti-fu sci W. Koch 1 926 em. Philippi 1 968
Ocupă suprafeţele aluvionare de nisipuri crude, nesolificate şi adesea bătătorite,
unde fonnează o asociaţie pionieră. Asociaţia evoluează în funcţie de influenţa factorilor
edafici şi hidrici, spre fitocenozele aparţinând alianţei Agrostion stoloniferae. Prin
ruderalizare, evoluţia sa merge spre instalarea grupărilor specifice alianţei Bidention.
În cadrul asociaţiei sunt frecvente : Cyperus fuscus, Gnaphalium uliginosum,
Gypsophila mura/is, Juncus bufonius etc., precum şi unele specii de pajişti sau buruieni
prin care se întrevede direcţia de evoluţie a asociaţiei dintre care menţionăm: Bidens

tripartita, Polygonum minus, Xanthium italicum (Bidention), Agrostis stolonifera, Lolium
perenne (Agrostion) etc.
239. Scirpetum setacei (W.Koch 1 926) Libb . 1 932
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Asociaţia a fost amintită la noi în ţară de Al.Borza ( 1 963) fără a da nici o
descriere.
240. Lindernio pixidariae-Isolepetum supinae (Morariu 1 943) Sanda, Popescu
1 992 (Syn. : Jsolepis supina - Lindernia pyxidaria ass. Morariu 1 943). Cuprinde îndeosebi
specii anuale cum sunt: Jsolepis supina, Lindernia pyxidaria, Peplis portu/a, Elatine
alsinastrum, Lythrum hyssopifolia, lvfyosurus minim us, care au posibilitatea să-şi încheie
ciclul de vegetaţie într-un timp relativ scurt , după secarea crovurilor . Este o asociaţie
pionieră care apare neunifonnă, în funcţie de staţiune sau de abundenţa unora sau altora
dintre speciile caracteristice.
În locurile umede domină Linderinia pyxidaria, iar pe terenurile mai zvântate se
constată instalarea în masă a speciei Jsolepis supina. În unele din crovurile uscate în timpul
verii, din zona solurilor brun-roşcate, situate în terenurile de cultură de la Vizureşti
(V. Sanda şi colaboratori, 1 977), abundenţa dominanţa mare a speciei Peplis portu/a ne-a
detenninat să descriem o subasociaţie nouă-peplitosum Sanda et al. 1 977 în care mai apar:

Juncus bufonius, Gypsophila muralis, lvfentha pulegium, Ranunculus sardous, Anagallis
arvensis, Iris halophila etc. În practică, asociaţia poate fi folosită ca un indicator al

terenurilor cu uşoară sărăturare şi carbonatare (V. Soran, 1 956).
24 1 . Eleochari (Eleocharito) acicularis-Schoenoplectetum supini So6 et Ubrizsy
1 948
Vegetează pe terenuri mocirloase, suportând o acoperire de lungă durată cu un strat
de apă de circa 30-40cm. Uneori, vegetează chiar şi sub apă o perioadă mai îndelungată de
timp. În bazinele care seacă vara se dezvoltă pe un sol mâlos, iar în regiunile inundabile
asociaţia este legată de un substrat fin Iuto-argilos, acoperit cu un strat subţire de mâl. În
cadrul asociaţiei pot să d01nine fie Eleocharis acicularis, fie Schoenoplectus supinus,
fonnând subasociaţiile: eleocharetosum acicularis Ubrizsy 1 96 1 şi schoenoplectetosum
supini Ubrizsy 1 96 1 (Syn. : Schoenoplectetum supini So6 1 936).
Subasociaţia marsileetosum quadrifoliae Ubrizsy 1 96 1 semnalată la noi de
St. Grigore ( 1 97 1 ) din interiorul teritoriului Ti1niş-Bega (Banat) este caracterisică prin
d01ninarea speciei lvfarsilea quadrifolia. Stadiul cu d01ninarea speciei Schoenoplectus
supinus a fost semnalat la noi în ţară de D.Cârţu ( 1 97 1 ) din Oltenia.
242. Eleocharidetum ovatae (Hayek 1 923) Moor 1 936
(Syn. : As. Heleocharis ovata-Lindernia pyxidaria Şerbănescu 1 957; Lindernio
Eleocharidetum ovatae Pietsch 1 968)
- eleocharetosum carniolicae (P6cs 1 954) So6 1 964 (Syn.: As.Heleocharis
carniolica Şerbănescu 1 95 3 ; Eleochari (carniolicae)-Caricetum stellulatae Gh. Popescu,
1 974, 1 9 8 1 ) .
Asociaţia a fost semnalată de I. Şerbănescu ( 1 957) din Oltenia de vest, fiind
caracteristică locurilor îmnlăştinite din zona podzolului.
Dintre speciile însoţitoare cităm: Peplis portu/a, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus
lateriflorus, lvfentha pulegium. I. Şerbănescu ( 1 963) arată că pentru aceste locuri
1nlăştinoase este caracteristic faciesul cu Ranunculus lateriflorus. De la Arpaşu! de Jos, I.
Şerbănescu ( 1 967) semnalează asociaţia de Heleocharis carniolica pe care noi o
sinoni1nizăm cu subasociaţia eleocharetosum carniolicae (P6cs 1 954) So6 1 964. Dintre
speciile însoţitoare mai frecvente cităm: Ranunculus jlammula, Hypericum humifusum,
Juncus conglomeratus, Carex stellulata (pg.97).
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Gh. Popescu ( 1 98 1 ) analizează de la Romanii de Sus (Oltenia), un pălc,decsriindu1 sub denmnirea Eleochari (cariniolicae)-Caricetum stellulatae în care Carex stellulata
prezintă abundenţa-d01ninanţa
3 . Acest cenotaxon se încadrează ca sinonim la
subasociaţia eleocharetosum carniolicae (P6cs 1 954) So6 1 964.
243 . Cypero-Juncetum So6 et Cs ros 1 944
Se instalează în locuri nisipoase sau mâloase rămase libere după retragerea apelor.
Fonnează o vegetaţie pionieră,neîncheiată, de regulă alcătuită din plante anuale, în care
pătrund apoi numeroase specii perene iubitoare de mnezeală.
În cadrul acestor cenoze un rol înţelenitor îi revine speciei Agrostis stolonifera. Din
alianţa Nanocyperion întâlnim unnătoarele specii : Jsolepis supina, Plantago major ssp.
intermedia, Alopecurus aequa/is, Centaurium pulchellum, Cyperus fuscus, iar din
Nanocyperetalia şi Jsoeto-Nanojuncetea: Juncus bufonius, Gypsophila mura/is,
Gnaphalium uliginosum şi Sagina procumbens.
D. Cârţu ( 1 97 1 ) semnalează din Oltenia subasociaţia heleochloetosum schoenoidis
Bodrogk. 1 958 în care d01nină Heleochloa schoenoides, alături de care se mai întâlnesc :
=

Echinochloa oryzoides, Bolboschoenus maritimus, Gratia/a officinalis, Potentilla reptans,
Chlorocyperus glaber, Eleocharis palustris, Holoschoenus vulgare, Lindernia pyxidaria,
Juncus ejfusus, Glycyrrhiza echinata, Dichostylis micheliana etc.
244. Ranunculo lateriflori-Limoselletum aquaticae (I. Pop 1 962) Sanda, Popescu
1 992 (Syn. : Ranunculus lateriflorus-Limosella aquatica I.Pop 1 962; Ranunculetum
lateriflori I.Pop l 962)
Este o aociaţie pionieră, constituită din terofite ce se instalează pe terenuri golaşe,
reavăne, mlăştinoase primăvara, uneori uşor sărăturate.
Speciile caracteristice, Ranunculus lateriflorus şi Limosella aquatica, sunt plante de
talie inică. Asociaţia este săracă în specii şi de durată scurtă, neputând fi întâlnită decât în
lunile mai şi iunie. Ranunculo-Limoselletum aquaticae este o asociaţiei de legătură între
pajiştile de nămoluri (Nanocyperion) şi cele de lăcovişti sărăturate ( Verbenion). Ea
evoluează spre Agrosti-Beckmannietum sau Puccinellietum limosae (I.Pop, 1 963).
Din interfluviul Ti1niş-Bega, St. Grigore ( 1 97 1 ) descrie subasociaţiile:
ranunculetosum lateriflori şi alopecuretosum geniculati Grigore 1 97 1 .
245. Juncetum bufonii Morariu 1 956, Philippi 1 968
Ocupă mlaştinile secate cu tendinţă de înierbare. Este o asociaţie pionieră în care se
reliefează speciile caracteristice: Juncus bufonius, Lythrum hyssopifolia, Gypsophila
muralis, precum şi specii aparţinând unor cenotaxoni din vegetaţia acvatică, de pajişti sau
de buruienărişuri. Când umezeala din sol nu este prea mare, se instalează uneori Agrostis
canina, alcătuind stadii de evoluţie spre asociaţii de fâneţe (I. Şerbănescu, 1 96 3 . , pg.98).
246. Peplido-Limoselletum aquaticae Philippi 1 968
Asociaţia este citată din bazinul Bistriţei Aurii (P. Pascal şi D. Mititelu, 1 97 1 ), din
bazinul Tazlăului ( N. Barabaş, 1 978) şi din depresiunea Sibiului (Erika Schneider-Binder,
1 976). Cenozele de Peplis portu/a şi Limosella aquatica vegetează la margine bălţilor,
fiind de asemenea o asociaţie pionieră încadrată de G .Philippi ( 1 968) în alianţa
Eleocharition soloniensis Philippi 1 968.
247. Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi (Horvati 1 93 1 ) So6 et Timar 1 947
(Syn. : Gnaphalio-Limoselletum Pass. 1 964)
Cenozele asociaţiei se instalează pe nisipuri din zona inundabilă a Dunării sau ale
unor râuri, având, în general, o acoperire de 40-60%. Sunt d01ninate de Dichostylis
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michelliana şi Gnaphalium uliginosum . Dintre speciile însoţitoare mai frecvente întâlnite
în cadrul acestor fitocenoze mnintim: Plantago major ssp. pleiosperma, Chlorocyperus
glomeratus, Cyperus fuscus, Potentilla supina, Bidens
tripartita, Heleochloa
alopecuroides etc.
248. Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1 973
A fost semnalată de la Hanu Conachi unde se întâlneşte în depresiunile umede dintre
dune, cu exces prelungit de apă. Nivelul apei freatice oscilează între 20 şi 80 cm adâncime.
Solul este puternic levigat, bogat în hidroxizi chiar şi la suprafaţă, puternic tasat şi slab
aerisit.
Dominante în cadrul asociaţiei sunt Radio/a linoides şi Gypsophila muralis, iar
dintre însoţitoare mnintim: Gratia/a officina/is, Agrostis stolonifera, Agropyron repens,

C/adonia foliacea.
249. Lythru m tribracteatum-L)1hrum hyssopifolia ass. Slavni 1 9 5 1
I. Morariu şi M . Danciu ( 1 970) o senmalează de la Ostrovul Moldova Veche. În
cadrul asociaţiei este prezentă Amman ia verticillata specie rară în flora ţării.
Fitocenozele au o acoperire de 45-80% şi sunt d01ninate de Lythrum hyssopifolia şi
Lythrum tribracteatum . Dintre însoţitoarele incluse în Nanocyperetalia şi Nanocyperion
mnintim: Veronica anagalloides, Jsolepis supina, A lisma gramineum, Veronica peregrina,
Plantago major ssp. pleiosperma, Amannia verticillata şi Cyperus fuscus.
250. Centunculetum minimi W.Koch 1 926 emend. Moor 1 936
Asociaţia a fost senmalată la noi în ţară de D. Mititelu şi colaboratori ( 1 973) de pe
nisipurile de la Hanu Conachi, unde vegetează în acelaşi tip de 1nicrodepresiuni ca şi
asociaţia Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis. Centunculus minimus ca specie
edificatoare este însoţită frecvent cu indici de abundenţă - d01ninanţă semnificativi de:
Gratia/a officinalis şi Juncus bufonius.
25 1 . Dichostyleto hamulosae-Juncetum bulbosi Mititelu et al . 1 973
(Syn. : Thymifolio (Lythrum)-Dichostyletum hamulosi Dihoru et Negrean 1 976). Se
dezvoltă pe nisipurile de la Hanu Conachi în 1nicrodepresiuni, umede primăvara, dar cu apa
freatică mai în profunzime.
Speciile de recunoaştere şi d01ninante în cadrul asociaţiei sunt: Dichostylis
hamu/asa şi Juncus bulbosus. Celelalte specii însoţitoare, puţine la număr, sunt:

Centaurium pulchellum, Juncus bufonius, Cynodon
lvfollugo cen,iana.

dactylon, Gratia/a officinalis

şi

În Delta Dunării, la Caraonnan, vegetează în 1nicrodepresiuni în care apa bălteşte o
perioadă mai scurtă. În fitocenozele sale de aici a fost identificată specia Lythrum
thymifolia, cunoscută la noi numai din Dobrogea şi Delta Dunării.
VERBENJON SUPINAE Slavni 1 9 5 1
Î n această alianţă sunt reunite asociaţiile de talie inică de pe solurile aluviale cu
textură grea (argiloasă), slab salinizate, din partea de sud-est a Europei, spre a le deosebi de
cele atlantice, de pe soluri nisipoase, reavăne, nealcaline, grupate în alianţă Nanocyperion
W.Koch 1 926. Speciile de recunoaştere ale acestei alianţe sunt: Heliotropium supinum,

Verbena supina, Trifolium resupinatum, lvfentha pulegium.
252. Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavni 1 9 5 1
(Syn. : Pulicaria vulgaris-Lythrum hyssopifolia-lvfentha pulegium I. Pop 1 962, 1 963;
Pulicario prostatae-Lythretum hyssopifoliae Ţopa 1 97 1 ; Lythreto- Pulicarietum vulgaris
Timâr 1 954 ).
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Asociaţia vegetează sub fonnă de pâlcuri de dimensiuni variabile, pe soluri
sărăturate humice, în depresiuni umede şi temporar mlăştinoase, uscate în timpul verii. În
Podişul Mehedinţi (N.Roman, 1 974) se intercalează între fitocenozele de Bolboschoenus
maritimus şi cele de Agrostis stolonifera, pe când în Câmpia Crişurilor (I.Pop, 1 968)
fitocenozele asociaţiei sunt distribuite între cele alcătuite de Artemisio-Festucetum
pseudovinae sau Achilleo- Festucetum pseudovinae.
Fitocenozele de Pulicario vulgaris - Jvfenthetum pulegii ating apogeul de
dezvoltare în lunile de vară şi durează până toamna. În timpul verii, terenul ocupat de
aceste fitocenoze este puternic uscat. Speciile caracteristice Pulicaria vulgaris, lvfentha
pulegium şi Lythrum hyssopifolia vegetează împreună în proporţii diferite. Ele fonnează un
strat mai mult sau mai puţin compact. Însoţitoarele mai frecvente fiind numeroase specii
halofite, ca: Lythrum tribracteatum, Rumex stenophyllus, Spergularia marina, Beckmannia
eruciformis, Hordeum hystrix, Pholiurus pannonicus etc. , dau nota caracteristică a acestor
grupări xerofile.
Subasociaţia menthetosum pulegii Grigore 1 97 1 , semnalată din interfluviul Timiş
Bega, se încadrează în jocul natural de dominanţă al celor două caracteristici lvfentha
pulegium şi Pulicaria vulgaris şi nu este cazul a o diferenţia ca un cenotaxon aparte. De
altfel, în lucrarea publicată asupra vegetaţiei acvatice şi palustre din interfluviul Timiş
Bega ( 1 97 1 ) autorul nu o mai ia în considerare.
XIV. CAKILETEA MARITIMAE Tx. et Prsg. 1 950
Cuprinde vegetaţia buruienăriilor de pe plajele şi ţănnurile mantnne, mult
influenţată de om prin amenajările întreprinse, dar supusă în acelaşi timp factorului
limitativ principal, acţiunea de spălare de către valurile mării.
Specii caracteristice şi de recunoaştere sunt: Cakile maritima, Polygonum

maritimum, A triplex hastata, Crambe maritima, Convolvulus persicus, Euphorhia peplis,
Convolvulus lineatus, Scolymus hispanicus, Glaucium jlavum, Atriplex littoralis,
Tournefortia sibirica, Sa/soia ruthenica.

CAKILETALIA MARITIMAE Tx.apud Oberd. 1 949
C4KJLJON lv!ARITllv!A E Morariu 1 967
Asociaţii de plaje maritime supuse vânturilor, arşiţei puternice din timpul verii şi
valurilor mării în timpul furtunilor violente. Specii de recunoaştere pentru ordin şi alianţă:

Cakile maritima, Crambe maritima, Convolvulus persicus, Convolvulus lineatus.
253. Cakiletum frisicum (Hacquette 1 927) Tx. 1 950
Creşte pe nisipurile nefixate ale litoralului, bătute de vănturi, arse de soarele
puternic din timpul verii sau spălate de valurile mării în timpul furtunilor violente. Cele mai
reprezentative specii din aceste fitocenoze sunt: Elymus sabulosus, Sa/soia soda,Atriplex

hastata, Xanthium italicum .
254. Crambetum maritimae (I. Şerbănescu 1 970) Popescu, Sanda, Doltu, 1 980
Pe plaja de la Eforie I.Morariu ( 1 957) prezintă un releveu (pg.365) în care
dominantele sunt Crambe maritima (AD=2) şi Eryngium maritimum (AD= l ). I. Şerbănescu
( 1 970) descrise de la Năvodari pe baza a patru relevee asociaţia de Crambe maritima.
Noi am notat-o de plaja de la Eforie Nord (Vraja Mării). În structura acestor
fitocenoze participă unele din speciile caracteristice alianţelor Scabiosion ucranicae,
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Festucion vaginatae şi Elymion gigantei, dintre care mai frecvente sunt: lvfedicago
falcata, Centaurea arenaria, Euphorbia sequerana, Agropyron junceum şi Elymus
sabulosus.
Xerofilia accentuată a acestor fitocenoze este reflectată prin prezenţa a numeroase
specii de Festuco-Brometea şi Festucion rupicolae. Ca şi asociaţia precedentă, Crambetum
maritimae, reprezintă o fază incipientă de populare a nisipurilor marine.
255. Convolvuletum persici (Borza 1 93 1 n.n. ) nomen novum (Syn. : As.
Convolvulus persicus Borza 1 93 1 n.n. ) Burduja 1 968.
Asociaţia a fost descrisă din rezervaţia de nisipuri marine de la Agigea (Burduja,
1 968; I. Şerbănescu, 1 970) unde realizează fitocenoze închegate. Nelipsite din cadrul
acestora sunt: Secale silvestre, Euphorbia sequerana, lvfedicago falcata, A lyssum
borzaeanum, Bromus tectorum etc.
Alianţa Festucion rupicolae este reprezentată printr-o serie de specii xerofile ca:
Xeranthemum annuum, lvfarrubium peregrinum, Salvia aethiopis, Anchusa officinalis. În
Delta Dunării, la Sulina, Convolvulus persicus întocmeşte fitocenoze compacte în care
planta vegetează şi fructifică abundent (V. Sanda, A.Popescu, 1 973).
256. Convolvuletum lineatu s Morariu ( 1 959 n.n. ) 1 967
I. Morariu ( 1 959) o semnalează ca nomen nudum (pg.3 57-3 58) specificând că este
instalată pe nisipuri cu vegetaţie mai evoluată de la Năvodari, Cetatea Histria, Eforie şi
Agigea. În anul 1 967 I.Morariu o încadrează la Caki !ion maritimae specificând că este
instalată pe nisipurile păşunate de la Histria şi Eforie Nord. C.Burduja şi Cl.Horeanu
analizează fitocenozele de la Histria şi Traian pe care le grupează în varianta
psamohalofitica Burduja et Horeanu 1 970.
Grupările de Convolvulus lineatus, ruderalizate într-o manieră accentuată, în care
Cynodon dactylon are o participare semnificativă, sunt caracteristice dunelor aplatizate şi
salinizate de la Histria şi Traian. Varianta psamohalofitica Burduja et Horean 1 970 este
caracterizată prin prezenţa a numeroase specii xerofile, de Festuco-Brometea ca: Cynodon

dactylon, Plantago lanceolata, lvfedicago lupulina, Erodium cicutarium, lvfedicago falcata,
Eryngium campestre etc. dar şi a celor halofile ca: Puccinellia distans, Hordeum
maritimum, ssp. hystrix, Spergularia media, Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum,
Artemisia maritima etc.
EUPHORBIETALIA PEPLIS Tx. 1 950

EUPHORBJON PEPLIS Tx. 1 950

257. Scolymetum hispanici I.Pop 1 969
Asociaţia a fost descrisă de I. Pop ( 1 969) de pe litoralul maritim din împrejurimile
localităţii Vama Veche, unde ocupă suprafeţe apreciabile. Este caracteristică terenurilor
arenicole, mediteraneene şi se deosebeşte de As. Lolium perenne-Scolymus hispanicus
Morariu 1 959 prin numărul mare de specii psamofile (care sunt în proporţie de peste 50%)
ce intră în structura cenozelor arenicole.
258. Salsolo ruthenicae-Xanthietum strumarii Oberd. et Tx. 1 950
(Syn. : Sa/soia ruthenica-Xanthium strumarium ass.Oberd. et Tx. 1 950). Creşte pe
nisipurile uşor sărăturate ale litoralului maritim de la Vama Veche (I. Pop 1 969), sub fonnă
de pâlcuri de mărimi variabile, realizând un grad mare de acoperire. Este o asociaţie terofită
săracă în specii, dominată de elementul mediteraneean şi cosmopolit, în care 50% din
componenţii fitocenozelor analizate sunt taxoni arenicoli.
259. Lactuco tataricae-Glaucietum flavae Dihoru et Negrean 1 976
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Asociaţie psamofilă şi xerofilă(xeromezofilă) cu întindere mare în lungul
litoralului. A fost identificată între Portiţa şi Perişor. Se instalează spre vfuful dunelor de
lângă apa mării având ca avanpost grupările compacte şi de mare întindere ale asociaşiei

Salsoletum sodae.
În afara celor două specii caracteristice au mai fost notate : Apera spica-venti ssp.
maritima, Sa/soia soda, Euphorbia peplis etc.
A TRIPLJCJON LITTORALIS (Nordhagen 1 940 p.p.) Tx. 1 950
260. Tournefortietum sibiricae Popescu et Sanda 1 975
I.Morariu ( 1 957, pg. 365) semnalează de la Constanţa, plaja "Trei Papuci" pe
nisipurile fine şi sărate o bordură relativ densă de Tournefortia sibirica. Această specie, ca
şi Cakile maritima se dezvoltă pe nisipurile nefixate sau în curs de fixare, pe substrat puţin
evoluat, dar cu mniditate relativ constantă. Pe lângă speciile caracteristice nisipurilor
nefixate ca: Sa/soia soda, Elym us sabulosus, Eryngium maritimum, Gypsophila perfoliata
etc. în cadrul asociaţiei se întâlnesc şi alte specii cu o capacitate mai mare de fixare a
terenurilor ca: Aeluropus littora/is, Puccinellia limosa, Plantago maritima, Cynodon
dactylon, plante care contribuie substanţial la procesul de fixare şi fertilizare a nisipurilor.
Cele mai reprezentative fitocenoze au fost descrise de la Năvodari către Capul Midia, unde
influienţa antropică este mai redusă.
26 1 . Atriplicetum littoralis (Wi. Christ. 1 93 3 ) Tx. 1 937
Este senmalată de I. Şerbănescu ( 1 965) de la Ruşeţu şi Caragele, la Movila Săpată
(Jud. Buzău), alcătuind fitocenoze în sărăturile slab clorurice şi sulfatice, având exigenţe
ecologice destul de largi. În cadrul asociaţiei se întâlnesc specii de sărături puternice :
Suaeda maritima, Halimione verrucifera etc., dar predomină cele de salinitate slabă sau
medie : Puccinellia distans, Limonium gmelinii, Erysimum repandum, Bassia sedoides,
Lepidium ruderale etc. Au fost întâlnite stadii de tranziţie cu: Puccinellia distans, Bassia
sedoides, Polygonum aviculare, Heleochloa alopecuroides şi Agropyron repens.
262. Salsolo-Euphorbietum paralias Pignatti 1 952
Este o asociaţie mediteraneană, arenicolă, pionieră, semnalată la noi în ţară de I.
Pop( l 958) la Vama Veche, în compoziţia căreia domină speciile xero-mezofile, moderat
tennofile. Fitocenozele de pe litoralul nostru se diferenţiază de cele descrise de S. Pignatti
( 1 952) de pe cuprinsul litoralului sud-occidental al Libanului prin dominanţa speciei
Sa/soia kali ssp. ruthenica ceea ce l-a detenninat pe I. Pop să separe o subasociaţie nouă
salsoletosum ruthenicae I.Pop 1 985.
XV. MONTIO-CARDAMINETEA Br.- Bl. et Tx. 1 943
Cuprinde cenozele fontinale, având un caracter destul de unitar pe întreaga catenă a
Carpaţilor.Vegetează pe marginea izvoarelor şi a pâraielor reci din etajul montan, subalpin,
şi alpin inferior. Compoziţia floristică stabilizată de o adevărată homeostazie ecologică,
este asigurată atât de debitul neântrerupt al apei cât şi de temperatura relativ constantă a
acesteia în decursul întregei perioade de vegetaţie. Înfiriparea şi menţinerea cenozelor
fontinale este condiţionată de cursul repede al pâraielor care le îmbogăţesc conţinutul în
oxigen, ca şi regimul lor oligotenn care arareori se ridică peste +5°C.
Caracterul stenotop al acestei ambianţe ecologice a selecţionat în decursul timpului,
un complex de specii bine conturat din care se reconstituie, prin integrarea selectivă
cenozele fontinale înzestrate cu un remarcabil conservatorism floristic ori de câte ori
procesele erozive interferează pânza izvoarelor.
MONTIO-CARDAMINETALIA Pawl . 1 928
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Ordinul cuprinde vegetaţia fontinală montană din Europa care prezintă adesea
particularităţi floristice în funcţie de substratul geologic, silicios sau calcaros, pe care se
dezvoltă. Dintre speciile caracteristice prezente în Carpaţii României amintim: Cardamine

amara, Caltha laeta, Epilabium nutans, Epilabium alsinifalium, Saxifraga stellaris, Bryum
pseudatriquetrum.
C4RDAlv!JNO-lv!ONTJON Br.-BI. l 925
Grupează vegetaţia izvoarelor şi pâraielor de pe substrat silicios şi care se
caracterizează prin prezenţa speciilor acidofile ca: Chrysasplenium alternifalium,

Chrysasplenium alpinum, Cardamine apizii, Saxi.fraga heucherifalia, Stellaria uliginasa,
Philanatis seriala, Philanatisfantana, Scapania undulata şi Brachytecium rivulare.
263 . Chrysosplenio alpini-Saxifragetum stellaris Pawl. et Walas 1 949
(Syn. : Philanatida-Saxi.fragetum stellaris auct. roman. ; Epilabia anagallidifalii
Saxi.fragetum alpingeni Rejmânek et Rejmânkovâ 1 979).
Caracterizează vegetaţia izvoarelor şi pâraielor din etajul subalpin (Munţii Rodnei,
Făgăraş, Retezat, Ţarcu, Godeanu) dominată de Chrysasplenium alpinum şi Saxi.fraga
stellaris, care realizează o acoperire medie de 35-50%.Prezenţa apreciabilă în relevee a
speciei Philanatis seriala în fitocenozele din Carpaţi a condus la raportarea acestora
asociaţiei Philanatida-Saxi.fragetum Horv . 1 949, însă acest lucru nu se justifică din punct
de vedere floristic.
264. Philonotido-Calthetum laetae (Krajina 1 93 3 ) Coldea 1 9 9 1
(Syn. : Calthetum laetae Krajina 1 9 3 3 ; Calthetum alpestris Borza 1 963 n.n.)
Grupează cenozele de Caltha laeta din etajul subalpin la Carpaţilor sud-estici (Rodnei,
Piatra Craiului,Făgăraş,Retezat, Ţarcu, Godeanu, Vlădeasa). Speciile caracteristice
Philanatis seriala şi Caltha laeta realizează o acoperire de 50%.
Prezenţa câtorva specii turbicole ca: Carex nigra ssp. dacica, Carex echinata,
Juncus filifarmis şi Valeriana simplicifalia
în aceste fitocenoze, indică evoluţia
sindinamică a acestora către asociaţiile ordinului Caricetalia nigrae pe măsura accentuării
procesului de turbificare.
265. Cariei remotae-Calthetum laetae Coldea ( 1 972) 1 978
(Syn. : Cariei rematae-Cardaminetum amarae Dihoru 1 964; Caltha-Ranunculetum
(Resm. et al 1 97 1 ) Resmeriţă et Raţiu 1 978; Calthetum palustris Borza 1 934 ). Reuneşte
cenozele fontinale din etajul montan inferior şi mijlociu din Carpaţii româneşti
(Maramureş, Sibiu, Plopiş) care sunt bine diferenţiate din punct de vedere floristic de
asociaţia precedentă prin prezenţa câtorva specii higrofile ale alianţei Glyceria-Sparganian
şi ordinului lvfalinietalia. Specia caracteristică şi de diagnosticare, Carex remata, indică un
proces de gleizare a solului. Pe măsură ce procesul de solificare avansează, în aceste
staţiuni cenozele de Caltha laeta şi Carex remata evoluează către asociaţiile alianţei

Calthian.
266. Cardaminetum opizii Szafer et al. 1 923
Asociaţie higrofilă descrisă din Tatra, a fost studiată amănunţit de Krajina ( 1 93 3 )
care i-a stabilit poziţia cenotaxon01nică î n raport cu celelalte asociaţii din alianţă. Ulterior a
fost senmalată de Al.Borza ( 1 934) din Retezat unde are o largă răspândire. Întrepătrunderea
populaţiilor de Cardamine apizii cu cele de Cardamine amara ridică dificultăţi în privinţa
distingerii acestei asociaţii de Cardaminetum amarae (Riibel 1 9 1 3 ) Br.-Bl. 1 926 descrisă
din Alpi. Este o asociaţie neutrofilă sau slab acidofilă ce vegetează în apropierea izvoarelor
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din etajul subalpin, în locuri adăpostite de vânturi, ajungând uneori în contact cu cenozele
edificate de Saxifraga stellaris.
268. Chrysosplenio-Cardaminetum amarae Mass 1 959
Cenozele sciafile dominate de Cardamine amara şi Chrysosplenium alternifolium
sunt frecvente în jurul izvoarelor din cursul văilor montane, atât din etajul făgetelor cât şi în
cel al molidişurilor. În etajul montan inferior se distinge o subasociaţie cu diferenţiala
Jmpatiens noli-tangere iar în etajul montan superior subasociaţia are ca specie diferenţială
pe Chaerophyllum hirsutum . O dată cu creşterea altitudinii compoziţia acestor cenoze este
contaminată tot mai mult de elemente provenite din ordinul Adenostyletalia. Cenozele
identificate de N.Boşcaiu ( 1 97 1 ) din lunca Berhinii adăpostesc pe Tozzia alpina şi
endemitul Barbarea lepuznica.
În cadrul asociaţiei sunt identificate 3 subasociaţii: stellarietosum alsinis Raţiu et
Gergely 1 975 din valea Sebişelului, circaeetosum lutetianae Mass 1 959 din Munţii Bistriţei
şi chrysosplenio-cardaminetosum Lungu 1 97 1 din Munţii Bistriţei. Al.Borza ( 1 959) descrie
de pe Valea Sebeşului var.geogr. dacica- plantaginetosa gentianoidis Borza 1 959.
268. Glycerietum nemoralis Sanda et al. 1 994
Gh. Dihoru ( 1 975) senmalează de la Izvorul Bradului (Mt. Siriu) o fitocenoză de
Glyceria nemoralis având o structură aproape identică cu grupările identificate de noi la
Boncu (Buşteni). La Buşteni, fitocenozele sunt cantonate în etajul brădeto-făgetelor, în
microdepresiunile de la marginea drumului forestier de pe Valea Albă.
În aceste fitocenoze crio-hidrofile abundă speciile de Alno-Padion şi Fagetalia ca:
Carex remata, Cardamine pratensis, Rumex sanguineus, Carex sylvatica. Cursul
pennanent al pâraielor montane detennină instalarea a nmneroase elemente mezo
higrofile ca: Veronica beccabunga, Epilobium palustre, Stellaria nemorum, lvfyosotis

scorpioides, Ranunculus repens, Poa trivialis.
CRA TONEURJON COlvflv!UTA TI W.Koch 1 928
Alianţa grupează cenozele ce alcătuiesc vegetaţia izvoarelor şi pâraielor de pe
substrat calcaros. Spre deosebire de cenozele alianţei Cardamino-lvfontion Br.-BI. 1 925,
grupările fontinale de pe substratul calcaros sunt mult mai rare datorită proceselor de
infiltrare care sunt mai intense pe acest substrat. Speciile caracterisrice acestei alianţe sunt:
Silene pusil/a, Saxi.fraga aizoides, Pinguicula vulgaris, Cochlearia pyrenaica var.

borzeana, Doronicum carpaticum, Cratoneurum commutatum, Cratoneurum filicinum,
Philonotis ca/carea.
269. Doronico carpatici-Suifragetum aizoidis Coldea ( 1 986) 1 990
(Syn. : Saxifragetum aizoidis auct.roman.)
Aceste cenoze higro-heliofile au fost întâlnite pe marginea pâraielor care se scurg
printre grohotişurile şi lespezile de calcar de la Groapa Bistrei şi Obârşia Hidegului
(N .Boşcaiu, 1 97 1 ). Pe lângă edificatoarea Saxi.fraga aizoides, un rol important îl deţine
diferenţiala daco-balcanică Saxi.fraga heucherifolia. Adeseori se înfiripează stadii de
tranziţie detenninate de intensificarea drenajului substratului acestor cenoze fontinale şi cel
al asociaţiei Saxifragetum moschatae-aizoidis Boşcaiu 1 97 1 de pe grohotişuri. Ex1insa
dijuncţie arcto-alpină a arealului speciei Saxifraga aizoides constituie un argument în
favoarea originii preglaciare a acestor cenoze. Asociaţia este citată la noi din Munţii
Rodnei, Bucegi, Ţarcu-Godeanu.
270. Cratoneu retum filicino-commutati (Kulm 1 937) Oberd. 1 977
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Asociaţia a fost identificată de Lucia Lungu ( 1 97 1 , 1 98 1 ) în lungul pâraielor de la
Neagra Broştenilor la Cristişor (jud.Suceava).
Cenozele hidrofile şi pronunţat heliofile ale acestei asociaţii au mai fost întâlnite
în cursul izovarelor montane şi subalpine, pe substrat calcaros din masivele Rodnei şi
Bucegi. Specia caracteristică şi edificatoare a asociaţiei, care realizează o acoperire medie
de 40% este Cratoneurum commutatum. Dintre speciile care contribuie la diferenţierea
geografică a fitocenozelor din Carpaţii noştri amintim: Chrysoplenium alpinum, Achillea
schurii, Silene pusilla etc.
27 1 .Cochleario 11yrenaicae-Cratoneuretum commutati (Oberd. 1 957) Th.Miiller
1 96 l (Syn. : Cariei jlavae-Cratoneuretum cochlearietosum pyrenaicae Ştefureac 1 972).
Aceste fitocenoze higro-sciafile alcătuite de Cochlearia pyrenaica au fost identificate în
două staţiuni în nordul Carpaţilor Orientali (Munţii Maramureşului-Sâlhoi şi Obicinile
Mestecănişului-Rachitişul Mare). Specia caracteristică care realizează o acoperire medie de
40-60% este Cochlearia pyrenaica var. borzeana care împreună cu Cratoneurum
commutatum caracterizează biotopurile de pe substrat calcaros întâlnite în etajul
molidişurilor.
XVI. SCHEUCHZERIO - CARICETEA NIGRAE (FUSCAE) (Nordh. 1 937)
Tx. 1 937
Mlaştinile de turbă sunt clasificate (E. Pop, 1 955, pg. 59) după criteriul natural al
proprorţiei de substanţe minerale existente în care fitocenozele habizează. Se disting, în
consecinţă, mlaştini oligotrofe (tinoave), care vegetează în ape sărace în substanţe minerale
şi mlaştini eutrofe, care vegetează în ape bogate în asemenea substanţe.
Tinovul oligotrof ia naştere pe orice fonnă de relief, chiar şi pe pante cu înclinare
moderată, dar numai pe roci silicioase. Acesta nu se poate înfiripa şi mai ales nu se poate
dezvolta, decât într-un climat bogat în precipitaţii, deoarece turba ce ia naştere separă de
timpuriu vegetaţia mlăştinoasă de solul mineral. Fondul vegetaţiei este alcătuit de o pătură
masivă de Sphagnum care prezintă conturul unei sticle de ceasornic. De aici şi numele de
mlaştină înaltă "Hoclunoor". Între perinile laxe de Sphagnum se întâlnesc specii oligotrofe,
acidofile ca: Eriophorum vaginatum, Carex canescens, C.paucijlora. În locurile umede se
dezvoltă Carex limosa, C. magellanica, C. rostrata, Scheuchzeria palustris, Rhynchospora
alba, Drosera rotundifolia, iar în sfagnete umede sau submerse se întâlnesc Drosera

anglica, D.intermedia, Cal/una vulgaris, Vaccinium oxycoccos, V. vitis-idaea, V.myrtillus,
Andromeda polifolia, Empetrum nigrum etc.
În tinoave sunt adăpostite o serie de relicte, constituind locuri de refugiu pentru
numeroase specii ca: Sphagnum wuljianum, Thuidium lanatum, Lycopodium inundatum,

Scheuchzeria palustris, Carex paucijlora, Betula nana, B. humilis, Rhynchospora alba,
Trientalis europaea, Calfa palustris, Lysimachia thyrsijlora, Swertia punctata, Ligularia
sibirica, Pedicularis limnogena etc.
În opoziţie cu tinovul, mlaştina eutrofă se alimentează din apa de infiltraţie, bogată
întotdeauna în substanţe minerale nutritive. În consecinţă, vegetaţia este obligată să se
dezvolte sub nivelul general al reliefului local, deci în depresiuni preexistente. Dacă apa din
depresiuni rămâne neaerisită, mlaştina eutrofă poate lua fiinţă, indiferent de natura rocii, de
climă, de altitudine sau de latitudine geografică. Ea evoluează atâta timp cât turba pe care
se sedimentează nu umple depresiunea. Vegetaţia şi fizionomia ei este comparabilă cu a
unei bălţi mai înţesate sau a unui fânaţ umed, decorat cu tufe. Plantele eutrofe mai des
întâlnite în aceste mlaştini sunt: Equisetum palustre, E.jluviatile, Thelypteris palustris,
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numeroase specii de Carex, Phragmites australis, J\;folinia coerulea, Typha, Juncus,
Schoenus, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Comarum palustre, J\;fenyanthes
trifoliata, Lythrum salicaria, Angelica sylvestris, Peucedanum palustre, Thalictrum
lucidum, Th. aquilegiifolium, Parnassia palustris, Senecio paludosus, Galium uliginosum,
G.boreale, G.palustre, Linum catharticum, Alnus incana, Betula verrucosa etc.
Speciile caracteristice pentru clasă sunt: Eriophorum angustifolium, Comarum
palustre, J\;fenyanthes trifoliata, Carex dioica, Carex serotina, Triglochin palustre,
Lingularia sibirica, Pedicularis palustris, Pedicularis sceptrum carolinum, Juncus alpinus,
Juncus articulatus, Dactylorhiza maculata, Calliergon stramineus, Drepanocladus
revolvens, Sphagnum teres şi Sphagnum recun,wn.
SCHEUCHZERETALIA PALUSTRIS Nordh. 1936
Grupează vegetaţia îmnlăştinirilor acidofile de origine topogenă, fonnarea lor fiind
condiţionată de configuraţia terenului.
Specii caracteristice: Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, Drepanocladus
vernicosus şi Sphagnum contortum.
RHYNCOSPORJON ALBAE Koch 1 926
Alianţa reuneşte cenozele hidro-higrofile care se dezvoltă în inlaştinile mezo
oligotrofe în care apa este săracă în săruri nutritive care prezintă o reacţie puternic acidă
(pH
4 - 4,3). Specii caracteristice: Rhynocospora alba, Carex limosa, Lycopodiella
=

inunda, Sphagnum cuspidatum.
272. S11hagno cus11idati - Rhynchos110retum albae Osvald 1 923 em. W. Koch
1 926. Asociaţie tipic oligotrofă, identificată în inlaştina de la Izbuc (Someşul Cald) (Gh.
Coldea şi E. Plămadă, 1 970, 1 980) şi inlaştina Tătarilor din apropierea localităţii Arpaşu de
Sus (jud. Sibiu). Cenozele cu relictul glaciar Rhynchospora alba se instalează pe terenurile
negative unde apa bălteşe în lunile ploioase. Solul acestor staţiuni este o turbă mezo
oligotrofă, caracterizată printr-un pH puternic acid şi conţinut ridicat în azot total.
Compoziţia floristică a asociaţiei se remarcă printr-o serie de specii ce prezintă o acoperire
şi frecvenţă ridicată ca: Rhynchospora alba, J\;fenyanthes trifoliata, Carex echinata,

Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia, Sphagnum contortum, Sph. cuspidatum,
Sph.magellanicum.
Gh.Coldea ( 1 9 8 1 ) separă în cadrul asociaţiei două subasociaţii: typicum (Osvald.
1 923) Dierssen et Reichelt 1 988 care cuprinde fitocenozele din Munţii Bihor sărace în
specii caracteristice clasei Scheuchserio-Caricetea nigrae dar care sunt în acelaşi timp
foarte bogate în specii oligotrofe caracteristice ordinului Sphagnetalia şi caricetosum
echinatae Coldea 198 1 , semnalată din bazinul Făgăraş şi având ca specii diferenţiale pe

Carex echinata, C. lepidocarpa, C.fusca şi Agrostis canina.
273 . Caricetum limosae Br.-Bl. 1 92 1
(Syn. : Cariei limosae - Sphagnetum Resm. 1 973)
Este o grupare exclusiv oligotrofă, ocupând suprafeţe mici în tinoave, în porţiunile
unde apa nu depăşeşte 15 cm. Valorile pH-ului variază între 3 ,5 şi 4,5. Dintre însoţitoarele
frecvente amintim: Scheuchzeria palustris, Lepidotis inundata, Rhynchospora alba care au
o acoperire de până la 5 %. În stratul muscinal predomină Sphagnum angustifolium şi

Sphagnum magellanicum.
Asociaţia este citată din Munţii Apuseni (Munţii Bihor, Gilău), Carpaţii Orientali
(Gutâi, Maramureş, Rodnei, Harghita, Bodoc). În asociaţie, alături de specia caracteristică
şi edificatoare Carex limosa, alături de speciile de diagnosticare pentru alianţa
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Rynchosporion, s-au notat prezenţa câtorva specii oligotrofe aparţinând alianţei
Sphagnion magellanici care trădează evoluţia sindinamică a acestor grupări către asociaţiile
alianţei Sphagnion, paralel cu cenozele descrise din Europa Centrală.
C4RJCJON L4SJOC4RPAE Van den Bergen ap. Lebrun et al. 1 949
Reuneşte cenozele turbicole mezo-oligotrofe care cresc în etajul montan şi subalpin
(700-1700 m) al Carpaţilor româneşti. Speciile caracteristice sunt: Carex lasiocarpa, Carex
diandra, Carex chordorrhiza, Saxifraga hirculus şi Valeriana simplicifolia.
274. Caricetum lasiocarpae W. Koch 1 926
A fost identificată de Gh. Coldea ( 1 973) în mlaştinile eu-mezotrofe din Munţii
Călimani, de Gh. Dihoru ( 1 975) în Siriu, I. Şerbănescu ( 1 963) la Apaşu de Jos şi Gh.
Coldea şi E. Plămadă ( 1 980) din Bucegi (muntele Lăptici). Vegetează în mlaştinile
mezotrofe, cu exces de mniditate. Reacţia stratului turbos al orizontului de suprafaţă este
mediu acidă. Specia caracteristică şi edificatoare pentru asociaţie este Carex lasiocarpa, iar
dintre briofite se remarcă printr-o prezenţă şi constanţă ridicată Sphagnum warnstorfii,
specifică mlaştinilor de mare altitudine.
275. Caricetum diandrae Jon. 1 932 em. Oberd. 1 957
(Syn. : Cariei - lvfenyanthetum caricetosum diandrae Raţiu 1972)
Fitocenozele edificate de Carex diandra au fost descrise din ţara noastră de M.
Danciu ( 1 972) din munţii Baraoltului şi de Flavia Raţiu ( 1 972) din depresiunea Giurgeului.
Gh. Coldea şi colaboratorii ( 1 977) le senmalează din munţii Harghita, unde vegetează pe
soluri turboase. Aici, se dezvoltă abundent relictul glaciar Saxi.fraga hirculus şi ende1nitul
carpatic Valeriana simplicifolia.
Asociaţia mai este citată din bazinul superior al Cicului (I. Gergely şi Flavia Raţiu,
1 973, 1 975).
Gh. Coldea ( 1 98 1 ) separă în cadrul asociaţiei două subasociaţii: typicum Gors 1968
(Syn. : Equisetetum limosi Raţiu 1 97 1 p.p. non So6 1 927) şi caricetosum nigrae Coldea
1 9 8 1 (Syn. : Carici-lvfenyanthetum caricetosum diandrae Raţiu 1 972 p.p. non So6 1 963),
având ca specii diferenţiale pe Carex nigra, Campylium stellulatum şi Cratoneurum
filicinum.
276. Swertio perennis - Caricetum chordorrhizae Coldea ( 1 986) 1 990
Fitocenozele asociaţiei au fost identificate în mlaştinile mezo-oligotrofe din zona
circului glaciar Gărgălău (Munţii Rodnei), unde vegetează pe soluri turboase, profunde, în
pennanenţă umede şi cu o reacţie slab acidă până la neutră (pH
6,7 - 7). Speciile
caracteristice şi edificatoare pentru asociaţie sunt Carex chordorrhiza, Swertia perennis şi
A llium schoenoprasum ssp. sibiricum . În cadrul acestor cenoze se întâlnesc şi unele
ende1nite carpatice ca Valeriana simplicifolia şi Carex nigra ssp. dacica care le conferă un
colorit regional.
CARICETALIA NIGRAE Koch 1 926 em. Nordh. 1 937
Cuprinde fitocenozele acidofile, 1nicrotenne ce se dezvoltă luxuriant în mlaştinile
eu-mezotrofe ale etajelor montan şi subalpin din Carpaţii româneşti. Specii caracteristice:
=

Carex nigra, Carex canescens, Carex magellanica, Veronica seutellata, Stellaria palustris,
Juncus filiformis, Sphagnum palustre, Sphagnum subsecundum.
C4RJCJON NJGRA E Koch 1 926 em. Klika 1 934
Cuprinde cenoze cu caracter mezotrof sau mezo-oligotrof care populează staţiunile
recent îmnlăştinite de pe substrat acid, cu nivel freatic superficial, ca şi zonele concentrice
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

94

periferice din jurul unor înrnlăştiniri mai vechi şi în curs de extindere. Specii
caracteristice: Carex echinata, Carex rostrata, Agrostis canina, Luzula sudetica, Trifolium

spadiceum, Epilobium palustre, A ulacomium palustre, Drepanocladus exannulatus,
Dicranum bonjenii, Tomenthypnus nitens.
277. Junco - Caricetum fuscae Tx. ( 1 937) 1 952
(Syn. : Caricetum fi1scae auct. roman, p.p. non Br.-Bl. 1 9 15)
Populează terenurile plane sau slab înclinate ale mlaştinilor eu-mezotrofe, fiind cel
mai bine reprezentate în Carpaţii Orientali (bazinul Gheorghieni, Munţii Harghita).
Asociaţia se dezvoltă pe soluri turbo-gleice şi turboase, acide, având o umiditate ridicată
care favorizează uneori dezvoltarea unui strat muscinal bine închegat în care predomină
Sphagnum apiculatum şi Sphagnum nemorum (S. acutifolium) . Pajiştile higrofile, printr-un
proces continuu de înrnlăştinire, crează condiţiile prielnice dezvoltării cenozelor cu Carex
fi1sca. Gh. Coldea ( 1 98 1) separă următoarele subasociaţii - typicum Rybnicek 1 974 care
adăposteşte endemitul carpatic Valeriana simplicifolia. Aceste fitocenoze sunt identificate
din masivele Gurghiu, Harghita şi Retezat (Gh. Coldea şi E. Plămadă 1 970; Gh. Coldea et
al. 1 977). P. Raclam ( 1 970) le semnalează din Rarău iar Lucia Lungu ( 1 97 1 ) de la Cristişor
(munţii Bistriţei). Flavia Raţiu ( 1 972) le descrie din bazinul Giurgeului, iar P. Pascal
( 1 973) din bazinul Bistriţei Aurii (Suceava). I. Gergely şi Flavia Raţiu ( 1 973) le întâlneşte
în bazinul Ciucului.
- subas. calamagrostetosum neglectae Coldea 1 9 8 1 (Syn. : Calamagrostetum
neglectae Raţiu şi Gergely 1 97 1 non Tengwall 1 920) având ca specii diferenţiale pe
Calamagrostis neglecta şi Thalictrum lucidum. Subasociaţia este cunoscută din bazinele
Giurgeului şi Ciucului.
Din Vlădeasa, I. Resmeriţă ( 1 969, 1 970) semnalează următoarele faciesuri : facies cu
Carex fi1sca, C.stellulata, Juncus ejji1sus, Trifolium hybridum şi subas. cariceto
sphagnosum Resmeriţă 1 969, 1 970).
I. Kovâcs şi I. Gergely ( 1 979) descrie din bazinul inferior al Ciucului subasociaţiile
seslerietosum uliginosae şi caricetosum rostratae.
278. Cariei dacicae-Plantaginetum gentianoidis Boşcaiu et al. 1 972
(Syn. : Caricetum dacicae Buia et al. 1 962)
Cea mai frecventă dintre asociaţiile înfiripate în staţiunile îmnlăştinite din întreg
masivul Retezat (N. Boşcaiu et al. 1 972) este edificată de Carex nigra ssp. dacica şi
Plantago gentianoides. Sub aspect sindinamic asociaţia se formează adeseori în urma
evoluţiei în direcţia higrofilă a asociaţiei chiono-hidrofile So/danei/o pusillae
Plantaginetum gentianoidis. Abundenta populaţiilor de Dactylorchis codigera şi
Leuchorchis frivalskiana în fitocenozele din Retezat conferă acestora un pitoresc
remarcabil. Sunt cunoscute următoarele subasociaţii: typicum Coldea 1 98 1 semnalată din
Retezat, Făgăraş, Rodnei şi drepanocladetosum Coldea 1 98 l (Syn. : Cariei dacicae
Drepanocladetum Boşc. et al. 1 972; Cariei fi1scae-Drepanocladetum Resmeriţă 1 973)
având ca specii diferenţiale pe Drepanocladus exannulatus şi D. jluitans. Subasociaţia este
semnalată din Retezat, Rodnei, Făgăraş şi Bucegi.
279. Erio11horetum scheuchzeri Riibel 1 9 1 2
(Syn. : Sphagno-Eriophoretum scheuchzeri So6 1 944 n.n.)
Cu toate că specia Eriophorum scheuchzeri este citată din mai multe masive ale
Carpaţilor româneşti, ca o componentă constantă a mlaştinilor alpine, la noi în ţară nu
există până în prezent date fitocenotice concrete decât cele semnalate de Gh. Coldea şi
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colaboratorii ( 1 977) din munţii Rodnei. Cenozele acestei asociaţii se caracterizează prin
lipsa speciilor de Sphagnum din sinuzia muscinală, fapt ce dovedeşte că aceastea populează
staţiuni mezotrofe a căror strat turbos este superficial. Dintre briofite se întâlnesc
Drepanocladus exannulatus şi Philonotis fontana.
În stratul ierbos speciile d01ninante sunt Eriophorum scheuchzeri, Carex canescens
şi Epilobium palustre. Cenozele asociaţiei se dezvoltă în staţiuni cu soluri turboase,
puternic acide, bogate în materie organică care provine îndeosebi din sinuzia muscinală şi
cu un conţinut ridicat de cationi mobili de Ca, K şi Na. Sub aspect 1nicroclimatic
ecotopurile populate de Eriophorum scheuchzeri se caracterizează prin temperaturi scăzute
în toată perioada de vegetaţie, atât datorită prezenţei zăpezii pe aceste staţiuni până vara
târziu, cât şi reţelei de izvoare alpine care alimentează pennanent aceste terenuri
îmnlăştinite.
280. Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1 93 1
(Syn. : Cariei rostratae-Sphagnetum auct. roman. non Z6ly01ni 1 93 1 )
Cenozele de Carex rostrata populează staţiuni aflate î n diferite stadii de
îmnlăştinire, situate la diferite altitudini. Din această cauză compoziţia lor floristică este
mai heterogenă. Fitocenozele din staţiunile îmnlăştinite din etajul montan şi subalpin din
România, prezintă o compoziţie floristică unitară (O. Raţiu 1 965; Gh. Coldea 1 973) foarte
asemănătoare cu cele descrise de Steffen ( 1 9 3 1 ) din Europa centrală. Vegetează pe soluri
turboase, acide (pH 5), cu un conţinut ridicat în materie organică şi unul scăzut în cationi
mobili de Ca, K, şi Na.
Sub aspect sindinmnic cenozele de Carex rostrata evoluează spre grupările
mezotrofe ale asociaţiei Cariei canescenti-Agrostidetum Tx. 1 937. Sunt cunoscute
unnătoarele subasociaţii: - typicum Rybnicek 1974 răspândită în bazinul Trascăului, Stâna
de Vale, Valea Ieduţului, Munţii Rarău, Dumbrăviţa, Godeanu, Munţii Bistriţei la Cristişor,
bazinul Giurgelui, Retezat, Călimani, Harghita, Gurghiului; pedicularietosum limnogenae
Raţiu 1 965 citată de la Stâna de Vale şi drepanocladetosum (Resm. 1 973) Coldea 1 98 1
(Syn. : Cariei rostratae-Drepanocladetum Resmeriţă 1 973; Eriophoro vaginati
Sphagnetum compacti Ştefureac 1969 p.p.) răspândită în Parâng, Bistriţei, Retezat, Rodnei,
Călimani, Gurghiului.
28 1 . Cariei echinatae - Sphagnetum So6 ( 1 934) 1 954
(Syn. : Caricetum stellulatae Cs ros et al. 1 956)
Asociaţie mezo-oligotrofă ce populează în pâlcuri inici sau pe suprafeţe mai mari
tinoavele şi 1nlaştinile de trecere din întreg lanţul carpatic. Se dezvoltă pe soluri turboase,
pH-ul variind de la foarte acid până la acid. Din cauza acidităţii ridicate a mediului, speciile
de recunoaştere pentru ordin şi clasă sunt puţine la număr (Gh. Coldea şi E. Plămadă, 1 970)
în schimb sunt bine reprezentate elementele oligotrofe tipice, caracteristice ordinului
Sphagnetaliafusci, spre a căror asociaţii evoluează.
Gh. Coldea ( 1 98 1 ) deosebeşte unnătoarele subasociaţii : typicum So6 ( 1 934) 1 954
(Syn. : Caricetum echinatae sphagnosum Balâzs 1 942), pedicularietosum limnogenae
Coldea 1 973 având ca specii diferenţiale pe Pedicularis limogena, Luzula sudetica şi
Leontodon autumnalis. Cenotaxonul a fost semnalat din Munţii Bihorului şi Gilăului.
Viorica Lupşa ( 1 97 1 ) separă subasociaţia nardetosum strictae de la Bălceşti
Călăţele, iar Lucia Lungu ( 1 97 1 ) subasociaţiile cariei stellulatae-sphagnetosum (recun;i)
palustris şi sphagnetosum (magellanici) din munţii Bistriţei.
=
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Mai sunt semnalate două faciesuri: sphagnosum nemoreum Raţiu et Gergely 1 976
din Valea Sebişelului şifestucosum rubrae Lungu 1 97 1 din Munţii Bistriţei.
282. Junco filifonnis - Caricetum nigrae Sanda et Popescu 1 988
Asociaţia a fost identificată şi descrisă din depresiunile mlăştinoase ale masivului
Semenic. În general domină Juncus filiformis, dar se pot întâlni situaţii când Carex nigra
poate deveni dominantă, formând subasociaţia caricetosum nigrae Sanda et Popescu 1 988.
Vegetaţia atinge înălţimea de 25-40 cm şi o acoperire de 95-100 %. În afară de
speciile caracteristice asociaţiei, dintre celelalte însoţitoare ale acestor fitocenoze amintim:

Carex echinata, Sphagnum teres, Carex curta, Carex pauciflora, Eriophorum vaginatum,
Jvlolinia coerulea, Polygonum bistorta, Carex rostrata etc.
TOFIELDIETALIA Prsg. ap. Oberd. 1 949
Grupează vegetaţia mlaştinilor eutrofe, bazifile, cu electivitate accentuată pentru
substratul calcaros. În aceste biotopuri se dezvoltă şi unele specii transgresive ale ordinului
Jvlolinietalia. Specii caracteristice: Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Carex jlava,

Carex lepidocarpa, Eleocharis quinquejlora, Dactylorrhiza incarnata, D.maculata,
Campilium stellatum, Drepanocladus revolvens var. intremedius.
C4RJCJON DA VALLL4.NA.E Klika 1 934
În alcătuirea cenozelor din această alianţă participă numeroase specii transgresive
din ordinul Molinietalia şi îndeosebi alianţa Calthion. Instalarea speciilor transgresive este
favorizată adeseori de uscarea temporară a acestor înmlăştiniri neutrofile în cursul verilor
mai secetoase. Specii caracteristice: Epipactis palustris, Swertia perennis, Eriophorum

latifolium, Schoenus nigricans, Tofielidia calyculata, Polygala amarei/a, Carex panicea,
C. distans, C. hostiana, Primulafarinosa, Liparis loeselii şi Campylium protensum.
283 . Orchido - Schoenetum nigricantis Oberd. 1 957
(Syn.: Schoenetum nigricantis Pop et al. 1 962; Schoeneto - Armerietum barcesis
Morariu 1 967)
Fitocenozele reprezentative de Schoenus nigricans au fost descrise de la periferia
Munţilor Gilău, vegetând pe soluri mlăştinoase, gleice, cu un conţinut redus în materii
organice, bogate în carbonat de calciu, prezentând astfel o reacţie bazică (pH 7 ,5 - 8, 1 ).
Din punct de vedere floristic aceste cenoze se caracterizează printr-un număr mare de
specii de diagnosticare pentru alianţă şi ordin, precum şi prin apariţia unor diferenţiale
regionale (Coldea, 1 977).
284. Caricetum davallianae Dutoit 1 924
Ocupă în mlştina de la Hărman, suprafeţele periferice, mai ridicate faţă de nivelul
apelor de izvoare şi al pârâiaşelor de scurgere, cu terenul consolidat, zvântat şi mai
compact. În cadrul asociaţiei se întâlnesc frecvent Sesleria coerulea şi Primula farinosa
precum şi multe alte specii mezofile provenite din fitocenoze de păşuni, reavăne, ca: Briza
=

m edia, Festuca pratensis, Agrostis stolonifera, Trifolium pratense, T.repens, Lotus
corniculatus, L.siliquosus, Jvledicago lupulina.
Ca subasociaţii au fost descrise: typicum Smarda 1 96 1 şi molinietosum coeruleae
(Morariu 1 967) Coldea 1 977.
285. Cariei - Blysmetum com1nessi Eggler 1 93 3
Fitocenozele turbicole edificate de Blysmus compressus ş i câteva specii de Carex
(C. lepidocarpa, C.jlava, Carex serotina) se întâlnesc sporadic şi pe mici suprafeţe în
mlaştinile etajelor montan şi subalpin ale Carpaţilor Orientali (Rarău, Cehlău, Călimani,
Bârgăului), Meridionali (Bucegi) şi Apuseni (Munţii Gilăului - Valea Runcului). Acestea
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vegetează pe soluri nisipoase, gleice, bogate în substanţe organice şi în carbonat de calciu
şi care prezintă o reacţie bazică (pH 7,5).
Sunt separate unnătoarele subasociaţii : typicum Coldea 1 977 şi juncetosum
compressi Coldea 1 977.
286. Cariei flavae - Eriophoretum latifolii So6 1 944
Fitocenozele mezo-eutrofe edificate de Carex jlava şi Eriophorum latifolium
prezintă o largă răspândire, fiind cantonate atât în etajul montan inferior (500 m) până în
cel montan superior ( 1 700 m). Ele vegetează pe solurui turboase, gleice, puţin acide sau
neutre (pH
5,8 - 6,8) şi foarte bogate în material organic. În afară de speciile
caracteristice, Carex jlava şi Eriophorum latifolium, structura acestor cenoze este edificată
de numeroase specii caracteristice ordinului, alianţei şi clasei. Grupate în funcţie de factorii
pedo-climatici şi de sttructura floristică, subasociaţiile identificate la noi sunt: typicum
Coldea 1 977, caricetosum gracilis (Gergely 1 966) Coldea 1 977, caricetosum nigrae So6
1 957 şi menthetosum longifolii Raţiu 1 972.
XVII. OXYCOCCO - SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tx. 1 943
Reuneşte vegetaţia mlaştinilor ombrogene oligotrofe şi mezo-oligotrofe, răspândite
la noi în ţară în lanţul carpatic şi Munţii Apuseni. Acestea se află în afara limitelor
climatice favorabile înfiripării unor cenoze oligotrofe autentic ombrogene, în care să-şi
găsească optimul ecologic elementele circumpolare de origine boreală. Vegetaţia este
sărăcită în elemente floristice faţă de cea aflată în condiţii proprii de îmnlăştinire din
Europa nordică. Tinoavele de la noi (E. Pop, 1 955, pag. 60) se găsesc în regiunile de şisturi
cristaline, de roci eruptive şi de gresii, mai ales din etajul superior al fagului şi în cel
inferior al molidului, unde condiţiile climatice le sunt optime. Ele sunt de origine
postglaciară şi au luat naştere prin îmnlăştinirea unui molidiş sau a unei pajişti.
Sub aspect singenetic cenozele din turbăriile noastre îşi păstrează afinităţile lor cu
cele similare adăpostite din masivele situate la altitudini mai nordice, cu toată sărăcirea lor
în unele elemente circumpolare de origine boreală. Specii cu semnificaţie biogeografică
pentru cenozele din România, în acelaşi timp rare se pot enumera: Betula nana, Sa/ix
=

=

myrtilloides, Lycopodiella inundata, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Oxycoccus
microcarpus, Scheuchzeria palustris.

SPHAGNETALIA MAGELLANICI (Pawl. 1 928) Moore ( 1 964) 1 968.
Ordinul reuneşte vegetaţia oligotrofă şi mezo-oligotrofă din Europa centrală şi de
est, răspândită cu precădere în etajul montan. Speciile de diagnosticare sunt: Eriophorum

vaginatum, Oxycoccus palustris, Oxycoccus microcarpus Andromeda polifolia, Drosera
rotundifolia, Sphagnum fuscum, Sphagnum capillifolium, Polytrichum strictum şi
A ulacomium palustre.
SPHA GNJON lvL4 GELL4NJCJ Kăstner et FlOssner 1 93 3
Grupează vegetaţia 1nlaştinilor oligotrofe care ocupă î n etajul montan din Carpaţii
României suprafeţe restrânse, în jur de 1400 ha (E. Pop, 1 960). Specii caracteristice pentru
alianţă: Empetrum nigrum, Carex paucijlora, Betula nana, Sphagnum magellanicum,
Sphagnum fa/lax şi Sphagnum angustifolium .
287. Sphagnetum magellanici (Malcuit 1 929) Kăstner et FlOssner 1 93 3
(Syn. : Eriophoro vaginali - Sphagnetum Pop e t al. 1 987)
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Cenozele oligotrofe edificate de Sphagnum magellanicum şi Sphagnum fuscum se
întâlnesc frecvent în turbăriile etajului montan al Carpaţilor Orientali (Munţii Gutâi,
Bistriţei, Harghita, Bodoc, Vrancei) şi Apuseni (Bihor, Gilău) unde se ocupă zona centrală
a turbăriei, turba realizând un strat de grosimi apreciabile (3-6 m). Spre deosebire de
cenozele din Europa centrală, cele descrise din România (Coldea şi Plămadă, 1 989) sunt
caracterizate prin prezenta speciei Sphagnum fuscum . Spre deosebire de cenozele din
Gennania (Dierssen, 1 977) care sunt caracterizate prin prezenta speciilor Sphagnum
rubellum şi Sph. papillosum, inexistente în Carpaţii României, grupările cu Sphagnum
magellanicum din mlaştinile oligotrofe ale etajului montan carpatic au fost încadrate în
subasociaţia sphagnetosum fusei Dierssen 1 977 (Col dea, 1 9 9 1 ). Stratul de turbă al acestor
fitocenoze se caracterizează printr-un conţinut foarte redus de substanţe minerale şi o
reacţie foarte acidă (pH = 4,5 - 4,8). Din cauza condiţiilor ecologice extreme, structura
asociaţiei se caracterizează prin prezenta speciilor mezotrofe caracteristice clasei

Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
288. Eriophoro vaginati - Sphagnetum recurvi Hueck 1 925
(Syn. : Eriophoro-Sphagnetum auct. roman.)
Sunt raportate acestei asociaţii mezo-oligotrofe fitocenozele acidofile realizate de
Eriophorum vaginatum împreună cu diverse specii de Sphagnum, Sphagnum fa/lax şi
Sphagnum magellanicum, care ocupă porţiunile marginale, mai umede ale turbăriilor
câtorva masive din Carpaţii României (Munţii Rodnei, Harghita, Bodoc, Vrancei, Siriu,
Parâng, Retezat, Ţarcu, Godeanu şi Munţii Apuseni). Solul turbos pe care se dezvoltă
aceste fitocenoze se caracterizează printr-un conţinut redus de substanţe minerale (3-5 %)
şi o reacţie foarte acidă (pH= 4,2-4,6). Caracterul de mezo-oligotrofie al asociaţiei este
subliniat prin prezenta în structura cenozelor de la noi a câtorva specii caracteristice
ordinului Caricetalia nigrae. Fitocenozele etajul montan, mai bogate în specii oligotrofe au
fost grupate în subasociaţia typicum Coldea 1 989, iar cele din etajele subalpin şi alpin,
caracterizate prin prezenta speciilor diferenţiale : Carex nigra ssp. dacica, Plantago
gentianoides şi Sphagnum subsecundum au fost raportate subasociaţiei caricetum dacicae
Coldea 1 989. Această subasociaţie face legătura între fitocenozele turbicole mezotrofe ale
asociaţiei Cariei dacicae - Plantaginetum gentianoidis Boşcaiu et al. 1 972 şi grupările
alianţei Caricion nigrae.
289. Pino mugo - Sphagnetum Kăstner et FlOssner 1 93 3
(Syn. : Vaccinio - Pinetum mugi sphagnetosum Pop e t al. 1 987)
Cuprinde cenozele monatne de Pinus mugo care vegetează pe suprafeţe reduse, în
unele mlaştini oligotrofe şi mezo-oligotrofe din Carpaţii Orientali (Munţii Gutâi) şi
Occidentali (Munţii Gilăului). Ele fonnează aici fitocenoze cu o compoziţie floristică total
diferită faţă de cenozele cu Pinus mugo din etajul subalpin şi prezintă ca dominante în
sinuzia ierboasă şi muscinală speciile oligotrofe caracteristice pentru Sphagnion şi

Sphagnetalia magellanici.
Gh. Coldea şi E. Plămadă ( 1 989) separă subasociaţia pinetosum mugi, caracteristică
şi cenozelor din Gennania descrise de K. Dierssen ( 1 977), în care predomină populaţiile
speciei Pinus rotundata. Cenozele de la noi se mai caracterizează şi prin lipsa unor specii
oligotrofe ca Vaccinium uliginosum şi Ledum palustre.
290. Vaccinio - Pinetum sylvestris Kleist 1 929
(Syn. : Pinetum sylvestris eriophoretosum Z6ly . 1 943)
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Sunt fitocenoze oligotrofe, sărace în specii, care populează majoritatea tinoavelor
din etajul montan al Carpaţilor Orientali (Depresiunea Domelor, Munţii Harghita, Bodoc,
Nemirei) şi au ca principal edificator pentru stratul arborescent s pecia
Stratul de turbă prezintă o grosime variabilă

(2 - 6

Pinus sylvestris.

m) şi este bogat în substanţă organică,

având o reacţie puternic acidă.
În stratul ierbos şi muscinal predomină speciile oligotrofe caracteristice pentru
Sphagnion şi Sphagnetalia magellanici. În cenozele din Carpaţi, comparativ cu cele din
Europa centrală, lipsesc unele specii turbicole, boreal-continentale ca

Rubus chamaemorus

şi

Chamaedaphne calyculata,

iar taxonul

Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum se

întâlneşte izolat.

XVIII. MOLINIO - ARRHENATHERETEA Tx. 1937
Grupează fitocenozele mezofile şi mezo-higrofile din Europa care cresc p e soluri
brune luvice sau brun acide de pe terenurile în pantă, gleice sau turboase pe cele plane.
Aceste terenuri sunt caracterizate printr-un conţinut ridicat de substanţe nutritive şi o
umiditate variabilă.

Structura floristică a acestor fitocenoze este mult influenţată de

activitatea umană. Pe terenurile bogate în umiditate se întâlnesc fitocenoze mezo-higrofile
şi higrofile aparţinând ordinului Molinietalia. În schimb, pe versanţii văilor din etajul
colinar şi montan sunt cantonate fitocenozele mezofile ale ordinului

Arrhenatheretalia.

Aceste două tipuri de pajişti bine diferenţiate ecologic şi floristic conţin în comun un mare
număr de s pecii mezofile, care fac posibilă reunirea lor într-o singură clasă de vegetaţie.
Pentru

cenozele Carpaţilor româneşti sunt comune speciile caracteristice: Festuca
pratensis, Trifolium dubium, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Alopecurus pratensis,
Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Rhinanthus
minor, Rhinanthus angustifolius, Stellaria graminea, Cerastium holosteoides, Euphrasia
roskoviana, Centaurea }acea.

MOLINIETALIA COERULAE

W. Koch 1 926

Caracterizează pajiştile mezotrofe şi oligo-mezotrofe de la contactul uneori cu
cenozele fontinale şi turbicole şi care prezintă o largă răspândire pe terasele etajelor colinar
şi montan. Solurile pe care se dezvoltă această vegetaţie sunt de tip aluvial, pseudogleice
sau turboase. Speciile caracteristice pentru ordin sunt:

Succisa pratensis, Sanguisorba
ofjicinalis, Colchicum autumnale, Gymnadenia conopsea, Linum catharticum, Juncus
conglomeratus, Trollius europaeus, Lychnis jlos-cuculi, Galium uliginosum, Cirsium
palustre, Achillea ptarmica, Equisetum palustre, Cirsium oleraceum, Symphytum
ofjicinale, Angelica sylvestris.
A GROSTJON STOLONIFERAE So6 ( 1 933) 1971
Asociaţiile acestei alianţe alcătuiesc pajiştile mezo-higrofile din luncile râurilor,
instalate pe soluri humico-gleice. Pe aceste terenuri, apa poate să băltească o perioadă
destul de îndelungată şi ca unnare în asociaţiile alianţei

Agrostion stoloniferae apar
Phragmition, Bolboschoenion
etc. Specii de recunoaştere: Agrostis stolonifera, Nlelilotus altissimus, Oenanthe silaifolia,
Juncus atratus, Silene multijlora, Senecio erucifolius, Trifolium hybridum.
29 1 . Agrostetum caninae Harg. 1 942
Agrostis canina este o specie caracteristică fâneţelor umede ce se dezvoltă pe soluri
frecvent şi specii cu nuanţă higrofilă, caracteristice alianţelor

brune sau brune-podzolite, aflate într-un stadiu de îmnlăştinire progresivă. În componenţa
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fitocenozelor se găsesc numeroase specii de fâneţe caracteristice pentru alte asociaţii de
pajişti, ceea ce dovedeşte direcţia de evoluţie a acestora. Speciile predominante sunt cele
higrofile şi mezofile. Pe terenurile răscolite, în fitocenozele de Agrostis canina apar şi
elemente segetale sau ruderale.
Dintre speciile cele mai frecvente în cadrul asociaţiei menţionăm: Deshampsia

caespitosa, Anthoxanthum odoratum, Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Galium
palustre, Juncus ejfusus, Juncus conglomeratus, Luzula multiflora, Genista tinctoria,
Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Ranunculus
acris, Holcus lanatus.
Asociaţia este răspândită în regiunea subcarpatică, fiind cunoscută în prezent din
Ţara Oaşului, din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, depresiunea Făgăraş, munţii
Căpăţânei şi Piteşti la pădurea Trivale.
Subasociaţia jasionetosum montanae Gergely et Raţiu 1 980 este descrisă din Ţara
Oaşului pe baza prezenţei mari a speciei Jasione montana.
292. Agrostidetum stoloniferae (Ujvârosi 1 94 1 ) Burduja et al. 1 956
(Syn. : Agrostideto-Caricetum distantis So6 1 940; Agrostis alba-Carex distans ass.
So6 1 928; Ranunculo-Agrostietum stoloniferae Resmeriţă 1 977; Agrostidetum
pluritrifolietosum Borza 1 953 n.n. conf. Borza 1 963; Agrostidetum albae substepposum
Borza 1 962; Lolio - Agrostetum stoloniferae Dihoru 1 969, 1 970).
Agrostietum stoloniferae se dezvoltă pe terenurile joase, supuse inundaţiilor
periodice, mai ales în timpul primăverii. Preferă solurile grele Iuto-argiloase, lăcovişti şi pe
cele cu apa freatică aproape de suprafaţă. Este una dintre cele mai răspândite asociaţii de
pajişti, fiind răspândită în luncile râurilor, în zăvoaie, în Delta Dunării şi în jurul bazinelor
cu apă pennanentă. Condiţiile ecologice imprimă acesteia un pronunţat caracter mezo
higrofil ce se reflectă în structura sa floristică. Din numărul mare de specii ce intră în
componenţa fitocenozelor de Agrostis stolonifera circa jumătate sunt mezohigrofite şi
higrofite. Dintre speciile aproape nelipsite din fitocenozele de Agrostis stolonifera
menţionăm: A lopecurus pratensis, Poa pratensis, lvfedicago lupu lina, Trifolium fragiferum,

Trifolium pratense, T. repens, Potentilla reptans, Lotus corniculatus, Ranunculus repens,
Lysimachia nummularia, Daucus carota, Rorippa sylvestris, Gratia/a officinalis.
Participarea unui nmnăr mare de specii în cadrul asociaţiei de Agrostis stolonifera şi
abundenţa mare a unora dintre ele imprimă un aspect heterogen, fapt pentru care unele
situaţii mai deosebite au fost descrise sub diferite denumiri ca asociaţii sau ca subasociaţii.
Cele mai reprezentative subasociaţii cunoscute de la noi sunt: agrostetosum So6 1 964,
deschampsietosum So6 1 957, eleocharetosum So6 1 964 (Syn. : Agrostis alba-Eleocharis
palustris So6 1 953), caricetosum vulpinae So6 1 957, poetosum trivialis So6 1 957 (Syn. :
Agrostis alba-Poa trivialis Ubrizsy 1 943, Siroki 1 958), ranunculetosum acris Nagy apud
So6 1 957.
Ca faciesuri sunt descrise: cu Juncus conglomeratus, J.injlexus, J. effi1sus Zaharia
1 972 şi cu Scirpus sylvaticus Resmeriţă 1 969.
293 . Poetum pratensis Răv., Căzăc. et Turenschi 1 956
(Syn. : Trifolio - Poetum pratensis (Răv. et al. 1 956) Resmeriţă 1975).
Pajiştile de Poa pratensis sunt larg răspândite în silvostepa din ţara noastră, ocupând
de preferinţă aluviunile nisipoase, nisipo-lutoase lăcoviştite, imprimându-le un pronunţat
caracter mezofil. Pe terenurile lăcoviştite, alături de Poa pratensis se dezvoltă abundent
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A lopecurus pratensis, aceasta din unnă înlocuind pe Poa pratensis

pe măsură ce
umiditatea solului devine în exces.
Fitocenozele de Poa pratensis prezintă o compoziţie floristică destul de bogată în
specii, dintre cele mai caracteristice amintim: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis,

Trifolium repens, Ranunculus repens, Daucus carota, Lolium perenne, Dactylis glomerata,
Taraxacum officina/e, Lotus corniculatus, Agropyron repens, Trifolium pratense,
lvfedicago lupulina. Majoritatea speciilor ce intră în componenta acestor fitocenoze sunt
specii bune şi foarte bune furajere.
Ca subasociaţii sunt descrise: poetosum pratensis Grigore 1 97 1 , dactyletosum
glomeratae Grigore 1 97 1 , agropyretosum repentis Grigore 1 97 1 , lolietosum perennis
Grigore 1 97 1 .
Mai sunt semnalate faciesurile cu Trifolium pallidum Mariana Cârţu 1 97 1 şi
Anthoxanthum odoratum Chifu şi Ştefan 1 982.
294. Agrostetum pisidicae Buia et al. 1 959
Cunoscută până în prezent numai din Oltenia, Agrostetum pisidicae populează
microdepresiunile cu exces de umiditate provenit din precipitaţii. Fitocenozele sunt mai
puţin bogate în specii decât cele ale asociaţiilor precedente şi prezintă în structura lor plante
mezohigrofile şi mezofile, dintre cele mai reprezentative sunt: Agrostis pisidica, Pholiurus

pannonicus, Trifolium fragiferum, Ranunculus lateriflorus, Rorippa kerneri, Lythrum
hyssopifolium . Cenozele suportă bine băltirea apei o perioadă relativ lungă, fapt ce explică
prezenta unor specii higrofile în aceste grupări.
295. Poetum silvicolae Buia et al. 1 959
(Syn. : Poeto silvicolae-Agrostetum stoloniferae Dobrescu et Kovâcs 1 974). Ocupă
terenurile joase, umede tot timpul anului, pe soluri uşoare cu textură Iuto-nisipoasă cu apa
freatică la mică adâncime. Compoziţia floristică reflectă caracterul mezohigrofil al
fitocenozelor de Poa silvicola, majoritatea speciilor fiind mezohigrofile şi higrofile.
Cele mai reprezentative specii din cadrul asociaţiei sunt: Poa silvicola, Poa

pratensis, A lopecurus pratensis, Festuca pratensis, Agrostis stolonifera, Trifolium repens,
T. resupinatum, Carex hirta, Juncus effi1sus, Rorippa austriaca, Lysimachia nummularia,
Potentilla reptans, Oenanthe silalifolia.
Este o asociaţie cu multe elemente foarte bune furajere dând producţii de 1 0 - 1 5 .000
kg la hectar. Asociaţia a fost semnalată din Banat, Oltenia, Moldova, Dobrogea (Babadag).
Subasociaţia trifolietosum dubiae Păun ( 1 964) 1 966, cunoscută din Oltenia, a fost
identificată pe baza prezenţei în cantitate mare a speciei Trifolium dubium .
296. Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis Popescu et al. 1 980
(Syn. : Agropyretum repentis Burduja et al. 1 956, Răv. et al. 1 956, non Felfody 1 942,
Agropyro-Peucedanietum latifolii Turenschi 1 966, Agrostio-Agropyretum repentis
Dobrescu et Kovâcs 1 974).
Specia caracteristică prezintă o amplitudine ecologică mare, dezvoltându-se atât pe
terenurile înţelenite dar şi pe cele cultivate. În acest din unnă caz, Agropyron repens se
dezvoltă la capetele ogoarelor sau pe suprafeţele mai puţin răscolite alcătuind fitocenoze în
care majoritatea speciilor componente sunt segetale. Asociaţia este frecventă în lunca
Dunării şi a râurilor mai mari din Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea şi
Delta Dunării.
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Speciile cele mai frecvente din fitocenozele alcătuite de Agropyron repens şi
lvfedicago lupulina sunt: Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium fragiferum, T.
repens, Potentilla reptans, Alopecurus pratensis, Rorippa sylvestris.
297. Trifolietum subteranei Buia et al. 1 963
Este cunoscută din Banat şi Oltenia. Se instalează pe terenurile aluvionare, plane,
semiumede şi semisărate. În structura asociaţiei se deosebesc trei straturi. Primul strat, înalt
de 65 cm, este alcătuit din : Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Poa silvicola, Bromus
commutatus, toate având o dominanţă mică. Stratul al doilea, de circa 15 cm înălţime, este
reprezentat prin Trifolium subteraneum. Cel de al treilea strat, de 10-15 cm înălţime, este
alcătuit din. Hordeum hystrix, Trifolium pan,iflorum, T. striatum, T. fragiferum,

T. ornithopodioides, T. repens, Veronica an,ensis.
Asociaţia se instalează după grupările dominate de Poa silvicola, Alopecurus
pratensis etc., în unna creşterii procentului de concentrare a sărurilor. Pe măsură ce
concentraţia de săruri din sol creşte, Trifolium subteraneum este înlocuit de Puccinellia
distans şi alte specii halofile cum sunt: Petrosimonia triandra sau chiar Salicornia
europaea şi Suaeda maritima.
298. Agrostideto-Festucetum pratensis So6 1 949
Fitocenozele de Agrostis stolonifera şi Festuca pratensis se dezvoltă pe terenurile
jilave, cu umiditate sporită îndeosebi în timpul primăverii. Datorită umidităţii pronunţate a
substratului , în această asociaţie apar multe specii mezohigrofile şi chiar higrofile.
Speciile cele mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Poa pratensis, Trifolium
repens, T. pratense, Poa palustris, Holcus lanatus etc. Asociaţia a fost semnalată din
Transilvania şi Maramureş.
299. Rumiceto-Trifolietum Dihoru et al 1 973.
Este semnalată din Defileul Dunării în depresiunea Dubova, unde Trifolium patens
creşte foarte abundent. Apare ca pâlcuri compacte, însoţitoare frecventă fiind Rumex
acetosa. În cadrul asociaţiei au fost observate două variante: 1 ) cu Rumex acestosa de pe
locuri mai umede în care se dezvoltă abundent Rhinanthus rumelicus şi Trifolium
resupinatum şi 2) varianta cu Trifolium diffi1sum, Festuca valesiaca, Vulpia myuros
cantonată pe terenurile mai uscate.
300. Poetum trivialis So6 1940
(Syn. : Agrosteto-Poetum trivialis So6 1 938, Trifolio-Poetum trivialis (Soran 1 962)
Resmeriţă et al. 1 97 1 ).
Fiind o specie subhigrofilă, Poa trivialis se instalează cu precădere pe terenurile cu
exces de umiditate. Fitocenozele acesteia se întâlnesc în lungul râurilor, pe lângă izvoare şi
bălţi pennanente. Compoziţia floristică este bogată în specii, care în majoritatea lor sunt
mezofile şi subhigrofile. Cele mai reprezentative specii din cadrul asociaţiei sunt:

A lopecurus pratensis, Festuca pratensis, Festuca arundinacea, Lotus corniculatus,
Agrostis stolonifera, lvfedicago lupulina, Trifolium pratense, Plantago lanceolata,
Taraxacum officinale. Dintre speciile higrofile şi subhigrofile apar frecvent: Galium
palustre, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Symphytum officinale, Juncus inj/exus,
Ranunculus sardous.
Asociaţia este răspândită în Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia şi
Moldova.
3 0 1 . Lythro-Calamagrostidetum epigei I. Pop 1 968
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Fitocenozele de Calamagrostis epigeios sunt alcătuite dintr-un număr mare de
specii mezohigrofile şi se întâlnesc pe soluri uşoare, afânate, reavăne şi umede, uneori slab
sărăturate din zona de câmpie şi de deal. Specia caracteristică preferă solurile aluviale,
bogate în humus. Dintre speciile caracteristice asociaţiei cităm: Lythrum virgatum,

L.salicaria, Euphorbia lucida, Symphytum officina/e, Lycopus exaltatus, Stachys palustris,
Cirsium canum.
Prezenţa unor specii caracteristice alianţei Agrostion stoloniferae cum sunt: Agrostis
stolonifera, Poa pratensis etc., justifică încadrarea asociaţiei în această alianţă.
Asociaţia este răspândită în Crişana, Banat, Dobrogea şi Moldova.
302. Lythro salicariae-Juncetum effu si-inflexi Todor et al. 1 97 1 . Cenozele
asociaţiei sunt instalate pe terenurile cu exces de umiditate, provenită prin colmatarea
bazinelor acvatice. Apa freatică fiind la inică adâncime, solul este pennanent umed, uscarea
lui realizându-se numai la suprafaţă.
Asociaţia cuprinde specii de recunoaştere pentru alianţa Agrostion stoloniferae, ceea
ce justifică încadrarea în această grupare. Asociaţiile caracterizate de Juncus ejji1sus şi J.
injlexus au fost încadrate diferit. Astfel, Horvati ( 1 930) include fitocenozele de Juncus
ejfusus ca subasociaţie la Deschampsietum caespitoasae.
Dintre speciile mai reprezentative ale asociaţiei mnintim: Juncus ejfusus, J. injlexus,

Lythrum salicaria, Festuca pratensis, Gratia/a officina/is, Poa trivialis, Trifolium
hybridum , Juncus conglomeratus, Holcus lanatus, Stellaria graminea, Galium mollugo,
Carex hirta.
Asociaţia este cunoscută numai din Banat, balta Crâşari, între Măceşti şi Pojejena,
judeţul Caraş- Severin.
303. Caricetum distantis-vulpinae Todor 1 947
Fitocenozele de Carex distans şi Carex vulpina fac trecerea de la alianţa
lvfagnocaricion spre ordinul Arrhenatheretalia. Se instalează pe terenurile umede
suportând o perioadă de timp băltirea apei la suprafaţa solului. Speciile caracteristice
asociaţiei sunt: Carex vulpina, Carex distans, Agrostis stolonifera, A lopecurus pratensis,

Galium palustre, Eleocharis palustris.
În cadrul fitocenozelor apar frecvent : Poa trivialis, Festuca arundinacea, Festuca
pratensis, Lycopus europaeus, Poa pratensis, Potentilla reptans, Lythrum salicaria. Uneori
speciile Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Festuca pratensis, Agrostis stolonifera au
d01ninanţă mare alcătuind faciesuri. Prezenţa mare a acestor specii indică direcţia de
evoluţie a acestor fitocenoze. Asociaţia este cunoscută din Transilvania.
304. Alopecuretum ventricosi Turenschi 1 966
Se dezvoltă pe soluri lăcoviştite, uşor salinizate în condiţii de mniditate sporită. În
compoziţia floristică a acestor fitocenoze intră specii higrofile, mezofile şi mai puţin
xeromezofile. Alături de specia d01ninantă, Alopecurus ventricosus, participă ca specie
caracteristică pentru asociaţia Agropyron repens. Dintre speciile caracteristice pentru
asociaţie mnintim: A lopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens,
Potentilla reptans, precum şi specii higrofile cum sunt: Glyceria maxima, Ranunculus
sceleratus etc.
Direcţia de evoluţie a asociaţiei este ca şi la A lopecuretum pratensis spre instalarea
fitocenozelor mezofile (Agrostetum stoloniferae, Poetum pratensis),dar mai lentă din cauza
mnidităţii în exces. Asociaţia este cunoscută din Moldova.
305. Ranunculeto strigulosi-Equisetetum palustris Gh.Popescu ( 1 974) 1 975.
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Populează terenurile cu umiditate în exces, îndeosebi în timpul primăverii când
apa poate avea 1 0 - 1 5 cm adâncime, dar care seacă în timpul verii. Cenozele asociaţiei se
circumscriu în arealul pajiştilor de lvfolinio-Arrhenatheretea cu care se întrepătrund.
Fondul de specii comune atestă apartenenţa la această clasă de vegetaţie.
Cele două specii caracteristice, Ranunculus strigulosus şi Equisetum palustre
prezintă o ecologie asemănătoare, deşi pătrund şi în alte fonnaţiuni vegetale ierboase de
locuri umede.
Speciile cele mai reprezentative din cadrul fitocenozelor sunt: Trifolium pratense,

T. repens, Lotus corniculatus, Carex distans, Equisetum arvense, Symphytum officinale,
Lythrum salicaria, Eleocharis palustris, Juncus injlexus, Galium palustre.
Asociaţia este cunoscută din Oltenia (Foleşti-Păuşeşti, Otăsău).

MOLJNJON COER ULE4E W.Koch 1 926
Fitocenozele din această alianţă se dezvoltă pe soluri oligotrofe, turboase, gleice cu
un conţinut sărac în substanţe minerale şi cu reacţie puternic acidă. Prezenţa apei în exces
în aceste staţiuni detennină preponderenţa speciilor higrofile în fitocenozele cu lvfolinia
coerulea. Dintre speciile caracteristice pentru alianţă enumerăm: Galium boreale,

Ranunculus polyanthemos, Juncus atratus, Serratula tinctoria, Gentiana pneumonanthe,
Iris sibirica şi Betonica officinalis.
306. Molinietum coeruleae W.Koch 1 926
(Syn. : Potenti /Io erectae-Molinietum Resmeriţă ( 1 958) 1 963)
Fitocenozele de lvfolinia coerulea au fost semnalate frecvent în Carpaţii Orientali
(Oaş, Maramureş, Bazinul Domelor, Depresiunea Giurgeului, Ciucului), Carpaţii
Meridionali (Semenic) şi Munţii Apuseni (Vlădeasa). Ele vegetează adesea pe soluri
turboase, gleice, la marginea câtorva mlaştini mezo-eutrofe bogate în baze şi puţin acide
(pH=6, 2-6,6). Specia caracteristică, Ma/inia coerulea, realizează o acoperire medie de 2065%.
Sunt semnalate subasociaţiile : calcicolum I. Pop et al. 1 964
(Syn. : Thymo comoso-glabrescenti-lvfolinietum caeruleae Pop et Hodişan 1 985),
caricetosum (fuscae) nigrae Borza et Flavia Raţiu 1 970, schoenetosum ferruginei Bâl-Tul.
et Hiibb . 1 985, caricetosum hostianae W. Koch 1 926, caricetosum oederi Gergely et al.
1 988, galietosum boreali Schtriter 1 955, brizetosum mediae Gergely et al. 1 988.
307. Molinio-Salicetum rosmarinifoliae So6 ( 1 93 3 ) 1 957
Asociaţia a fost identificată de D . Mititelu şi Eva Sântha Elekes din mlaştina
Borsâros (Sâncrăieni) (Jud.Harghita) unde cele două specii edificatoare Ma/inia coerulea şi
Sa/ix rosmarinifolia au ca însoţitoare mai frecvent pe: Agrostis stolonifera, Angelica

sylvestris, A chillea distans, Succisa pratensis, Dianthus superbus, Parnassia palustris,
Lathyrus pratensis, Carex leporina, Cirsium rivulare.
308. Junco -Molinietum Prsg. 1 9 5 1
(Syn. : lvfolinietum banaticum Borza 1 946)
Asociaţia este apropiată din punct de vedere al compoziţiei floristice de molinietele
propiu zise, având un număr mare de specii caracteristice ordinului şi alianţei. Pentru
cenozele acestei asociaţii sunt caracteristice prezenţa speciilor: Juncus ejfusus, J.
acutijlorus, J. articulatus precum şi a taxonilor Nardus stricta, Gentiana pneumonanthe
care contribuie la deli1nitarea asociaţiei.
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Prezenţa speciei Nardus stricta indică o acidifiere a substratului, reflectată şi în
compoziţia floristică a acestor cenoze, mult mai sărace decât molinietele tipice.
În cadrul asociaţiilor sunt cunoscute: subas. sphagnetosum (magellanici-nemorei)
Lungu 1 97 1 , facies betulosum pubescentis Lungu 1 97 1 , subas. sphagnetosum (subsecundi
terris) Lungu 1 97 1 , facies climaciosum Lungu 1 97 1 , subas. nardetosum strictae (Jon.
1 93 3 ) Kovacs 1 956 (Syn.: Nardo-Molinietum Gergely 1 958) facies cu Narcissus stellaris
(Şerb. 1 960) Sanda, Popescu 1 9 9 1 (Syn. : Nardo-Jvfolinietum narcissetosum stellaris
Şerbănescu 1 960)
309. Peucedano rocheliani-Molinietum coeruleae Boşcaiu 1 965
Cenozele asociaţiei sunt caracterizate prin prezenţa a numeroase specii higrofile,
subhigrofile şi mezofile. Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sunt: Jvfolinia coerulea,

Peucedanum rochelianum, Sanguisorba officina/is, Cirsium canum, Inu/a salicina,
Geniana pneumonanthe, Euphorbia vil/asa, Polygala vulgaris f. albida, Iris sibirica,
G/adiolus imbricatus, Selinum carvifolia, Thalictrum simplex ssp. galioides, Narcissus
stellaris, Ranunculus polyanthemos.
Asociaţia este cunoscută din Banat şi sud-vestul Transilvaniei (bazinul
Caransebeşului, Haţegului şi piemontul Poiana Ruscă).
3 10. Vicio biennis - Molinietum euxinae Dihoru et Negrean 1 976. Fitocenozele
asociaţiei sunt prezentate pe baza a două relevee de pe Grindul Letea. Ele sunt mai sărace
în specii decât molinietele tipice şi prezintă puţine specii comune cu acestea.
Heterogenitatea speciilor componenete ale acestor fitocenoze precum şi insuficienta
descriere a lor reclamă cercetări amănunţite ulterioare pentru precizarea poziţiei
sintaxonomice a acestor grupări.

C4.LTHION PAL USTRIS Tx. 1937
Alianţa cuprinde asociaţiile higrofile care se dezvoltă pe soluri aluviale din aria
potenţială a fitocenozelor lemnoase alcătuite de Alnus glutinosa. Speciile caracteristice:

Caltha palustris, Polygonum bistorta, Geum rivale, Trifolium hybridum, Jvfyosotis
palustris, Crepis paludosa.
3 1 l . Cirsietum rivularis Nowinski 1 926
Pajiştile subscrise acestui cenotaxon vegetează în cursul râurilor şi văilor montane
(500-890 m) pe soluri de tip aluvial, pseudogleice, din zona Carpaţilor Orientali (Piana
Stampei) şi Munţii Apuseni (Poiana Căpuşului). Alături de specia edificatoare Cirsium
rivulare în aceste cenoze se remarcă prezenţa câtorva elemente boreale montane ca Trollius
europaeus şi Ligularia glauca ce imprimă fitocenozelor un aspect montan. Prezenţa în
relevee a speciilor caracteristice alianţei Calthion şi ordinului Afolinietalia justifică
încadrarea la aceste unităţi sintaxonomice.
Subasociaţia equisetetum palustris Chircă et Coldea 1 967 se caracterizează prin
prezenţa în cantitate mare a speciei Equisetum palustre.
Subasociaţia jilipenduletosum ulmariae (Gergely et al. 1 988) comb. nova (Syn. :
Cirsio rivulari -Filipenduletum ulmariae Gergely et al. 1 988) este descrisă din Depresiunea
Ciucului (Jud. Harghita). Subasociaţia prezintă faciesul cu Poa palustris (Gergely et al.
1 988) comb. nova (Syn.: Cirsio rivulari-Filipenduletum ulmariae poetosum palustris
Gergely et al. 1 988).
3 1 2. Sciqletum sylvatici Maloch 1 935 em. Schwich. 1 944
Cenozele edificate de Scirpus sylvaticus cresc pe soluri aluviale, pseudogleice, din
cursul văilor etajului montan inferior al Carpaţilor Orientali (Valea Bistriţa Aurie,
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Depresiunea Ciucului), Carpaţii Meridionali (Siriu, Piatra Craiului) şi Munţii Apuseni
(Trascăului, Vădeasa, Plopiş). Alături de specia dominantă şi edificatoare Scirpus
sylvaticus se întâlnesc numeroase specii higrofile dar şi unele mezofile ca: Festuca rubra şi
Festuca pratensis. Diminuarea excesului de umiditate din sol prin drenaje şi amendamente
duce la evoluţia sindinamică a acestor pajişti către instalarea celor mezofile edificate de
Poo-Trisetetum jlavescentis. Ca cenotaxoni de rang inferior sunt cunoscuţi: subas.
juncetosum injlexi Pâzmâny 1 97 1 şi faciesurile cu Ligularia sibirica Stoicovici 1 977,
Juncus ejfusus Şerbănescu 1 939, calliergoniosum (cuspidati) Lungu 1 97 1 .
3 1 3 . E11ilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957
(Syn. : As. Juncus ejfusus et Ranunculus repens Paucă 1 94 1 )
Cenozele higrofile edificate de Juncus ejfusus se întâlnesc în locuri cu exces de
umiditate din lungul văilor Carpaţilor (Nemira, Siriu, Vlădeasa, Plopiş) pe soluri aluviale.
Exigenţa acestor biotopi pentru umiditatea accentuată a substratului face ca în cadrul
acestor fitocenoze să predomine speciile caracteristice alianţelor Calthion şi Filipendulo
Petasition. Alături de specia dominantă, Juncus ejfussus care realizează o acoperire medie
de 35-65% se întâlneşte constant specia Epilobium palustre.
3 14. Caricetum caes11itosae (Steff. 1 93 1 ) Klika et Sm. 1 940
Fitocenozele asociaţiei au fost descrise din câteva masive ale Carpaţilor Orientali
(Munţii Baraolt) şi Occidentali (Munţii Trascăului) vegetând în etajul montan inferior, pe
terenuri plane, cu sol aluvial gleizat şi turbificat, bogat în humus şi cu reacţie bazică la
nivelul orizontului de suprafaţă (pH=7,3-7,5). Fizionomia fitocenozelor este imprimată de
specia caracteristică şi edificatoare Carex caespitosa care realizează o acoperire de până la
65%.Condiţiile de umiditate pronunţată a solului favorizează dezvoltarea a numeroase
higro-mezofile şi mezofile care justifică încadrarea asociaţiei la alianţa Calthion.
3 15.Calamagrostietum 11seudo11hragmitis Beldie 1 967
(Syn. :
As. de Calamagrostis pseudophragmites Vasiu et al.
1 963;
Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecky 1 968).
Calamagrostis pseudophragmites alcătuieşte fitocenoze pe nisipurile şi prundişurile
din lungul râurilor. Pâlcurile, cu dimensiuni mici, sunt alcătuite aproape exclusiv din specia
caracteristică. Compoziţia floristică a asociaţiei se prezintă astfel: Calamagrostis

pseudophragmites, Juncus articulatus, Carex leporina, Equisetum variegatum, Agrostis
stolonifera, Ranunculus repens, Blysm us compressus, Leontodon autumnalis, Tussilago
farfara, Parnassia palustris, Trifolium repens, Juncus ejfusus, Agropyron repens. În
structura asociaţiei pot intra şi exemplare de J\!lyricaria şi Salix.
3 16. Agrostetum gigantei Sanda et al. 1 994

Agrostis gigantea domină bordurile microdepresiunilor din partea stângă a cursului
Văii Prahovei, în amonte de staţiunea Cumpătu (Sinaia). Dintre speciile însoţitoare
amintim: Ranunculus repens, Calamagrostis pseudophragmites, Poa trivialis, Trifolium

repens, Potentilla anserina.
Fitocenozele de Agrostis gigantea sunt limitrofe celor de Calamagrostis
pseudophragmites care se instalează pe porţiunile mai înalte ale terenului.
3 1 7. Calthetum cornutae D. Cârţu 1 972
Este descrisă din Oltenia (între Jiu şi Desnăţui)şi se pare că este prezentă în tot sudul
ţării, înlocuind pe Caltha laeta care creşte în regiunile mai înalte. Fitocenozele de Caltha
cornuta prezintă o compoziţie floristică diferită faţă de cele de Caltha laeta, aici
predominând speciile submediteraneene care dau caracteristica regională a acestor grupări.
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Acestea sunt: Poa silvico/a, lvfedicago arabica, Trifolium resupinatum, Rumex pulcher,
Ranunculus lateriflorus, Leucojum aestivum, Orchis laxiflora ssp. palustris. Spre deosebire
de Calthetum laetae, în Calthetum cornutae lipsesc speciile: Geum rivale, Deschampsia
caespitosa, Polygonum bistorta, Cirsium oleraceum etc.
3 1 8. Cirsietum cani Tx. 1 9 5 1
(Syn. : As.de Cirsium canum + Agrostis alba Evd. Puşcam et al. 1 963)
Este amintită de A.T. Szab6( 1 97 1 ) din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa, Erika
Schneider-Binder ( 1 976) din depresiunea Sibiului şi I.Resmeriţă ( 1 977) în studiul privind
clasa lvfolinio-Arrhenatheretea din Carpaţi. Evdochia Puşcaru-Soroceanu şi al. 1 963 o
descriu din Transilvania, unde se dezvoltă pe văi umede şi în depresiuni cu nivelul apei
freatice aproape de suprafaţă . În cadrul fitocenozelor de Cirsium canum sunt frecvente
speciile subhigrofile ca: Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Poa pratensis, Juncus

articulatus, Trifolium hybridum, T. pratense, Symphytum officinale, Geranium pratense,
Equisetum palustre, Lythrum salicaria, Ranunculus acris.
subal. HOLCO-JUNCJON Pass. 1 964
Cuprinde asociaţiile ce se dezvoltă pe terenuri cu exces de umiditate dar fără să
băltească apa la suprafaţa solului. Speciile de recunoaştere pentru subalianţă sunt: Holcus

lanatus, Anthoxanthum odoratum, Juncus ejfusus , Juncus articulatus,
leporina, Cfusca.

J.

acutiflorus, Carex

3 1 9. Holcetum lanati Issler 1 936 em. Pass. 1 964
(Syn. : Holcetum lanati Resmeriţă 1 969, Potentillo erectae-Holcetum Resmeriţă
1 959, 1 963. Trifolio dubii-Holcetum Resmeriţă 1 959, 1 963).
Asociaţia este caracteristică pentru luncile umede din regiunea deluroasă şi
montană, fiind cunoscută în deosebi din nordul ţării. Pajiştile sunt dominante de Holcus
lanatus alături de care apar numeroase specii, în marea lor majoritate subhigrofile şi
mezofile, dintre care cele mai reprezentative sunt: Alopecurus pratensis, Poa trivialis,

Agrostis stolonifera, Carex leporina, Juncus articulatus, Juncus conglomeratus, Stachys
officinalis, Geranium pratense, Stellaria graminea, Briza media, Cynosurus cristatus.
Holcus lanatus se dezvoltă abundent pe terenurile ce nu au mai fost lucrate şi
împreună cu alte specii alcătuiesc un stadiu bine individualizat de înţelenire a pârloagelor.
Avănd o ecologie deosebită faţă de grupările tipice, I.Resmeriţă ( 1 970) separă subasociaţia
biharicum Resm. 1 970. Pe măsură ce umiditatea solului scade, asociaţia evoluează spre
instalarea fitocenozelor de Festuco-Agrostetum tenuis.

FILIPEND ULO-PETASJTJON Br.-BI. 1 947
Cuprinde cenoze higrofile de ierburi perene, înalte, distribuite în zona colinară şi
submontană , în lungul văilor pe soluri tipic aluviale. Specii de recunoaştere sunt:

Valeriana officinalis, Calystegia sepium, lvfentha longifo/ia, Epilobium hirsutum,
E.parviflorum, Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Lythrum salicaria.
320. Filipendulo-Geranietum palustris W.Kock 1 926
Cenozele asociaţiei vegetează pe terenuri umede şi bogate în substanţe nutritive,
situate pe marginea râurilor din toţi Carpaţii Orientali (Obicinile Bucovinei, Munţii
Bistriţei, Baraolt). Speciile caracteristice şi edificatoare sunt Geranium palustre şi
Filipendula ulmaria care realizează o acoperire medie de 3 5%. Acestea sunt însoţite de
numeroase specii caracteristice pentru alianţa Filipendulo-Petasition şi ordinul
lvfolinietalia. Dintre cele mai frecvente amintim: Stachys palustris, Chaerophyllum
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hirsutum, Cirsium oleraceum, Equisetum palustre, Symphytum officina/e, Ranunculus
repens, Trifolium repens, Poa trivia/is, Festuca pratensis, Ranunculus acris.
3 2 1 . Petasitetum hybridi (Dostal 1 933) So6 1 940
(Syn. : As. Filipendula ulmaria-Petasites hybridus Evd. Puşcam et al. 1 977n.n.) Este

o asociaţie caracteristică aluviunilor din lungul păraielor, dezvoltându-se abundent pe
conurile de dejecţie, pe terenuri cu exces de mniditate. Specia caracteristică, Petasites
hybridus, are o mare putere de acoperire prin frunzele sale ce au dimensiuni impresionante.
În aceste fitocenoze se găsec numeroase specii de talie mare, caracteristice atât pentru
alianţa A lno-Padion, cât şi pentru ordinul A denostydetalia. Cele mai reprezentative specii
pentru asociaţie sunt: A egopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum

arvense, Cirsium oleraceum, Stachys sylvatica, lvfentha longifo/ia, Angelica sylvestris,
Festuca gigantea, Geranium pratense, Deschampsia caespitosa, Pastinaca saliva.
Sunt cunoscute două faciesuri : cu lvfentha longifolia şi cu Pastinaca saliva
ambele semnalate de D.Pazmany ( 1 97 1 ).

322. Caricetum buekii I. Şerbănescu 1 964
Asociaţia de Carex buekii se dezvoltă foarte abundent în locuri mlăştinoase,
inundabile, cu exces de mniditate tot timpul anului. Speciile componente ale acestor
fitocenoze, sunt în majoritatea higrofile, cu exigenţe ecologice mai largi în ceea ce priveşte
umezeala cum sunt: Ranunculus acris, Lychnis jlos-cuculi, Holcus lanatus. Asociaţia
descrisă din lunca Oltului în Câmpia Făgăraşului, a mai fost semnalată de M. Danciu
( 1 974) din bazinul Baraolt. Cele mai frecvente specii ale acestor fitocenoze sunt:
Symphytum officina/e, Juncus ejfusus, J. conglomeratus, lvfyosotis laxa ssp. caespitosa,
Poa trivialis, Ranunculus acris, Lychnis jlos-cucu/i, Galium palustre, Holcus lanatus,
Rumex acetosa, Caltha laeta, Ranunculus repens, Filipendula ulmaria.
323. Chaerophylletum hirsuti (So6 1 927) Krajina 1 93 3
(Syn. : Chaerophyllo hirsutum-Equisetetum palustre Vicol et Stoicovici 1 977)
Se dezvoltă pe terenurile cu umiditate mare tot timpul anului, suportând bine
băltirea apei o bună parte din sezonul de vegetaţie. Speciile însoţitoare, caracteristice
ordinului lvfolinietalia şi alianţelor Pilipendulo-Petasion şi Calthion domină în cadrul
asociaţiei. Cele mai frecvente sunt: lvfyosotis scorpioides, Galium uliginosum, Caltha laeta,

Epilobium palustre, Lychnis jlos-cucu/i, Polygonum bistorta, Crepis paludosa, Geum
rivale, Poa palustris, Poa pratensis, Ranunculus acris.
ARRHENATIIERETALIA Pawl. 1 928
Grupează pajiştile de luncă, de terenuri fertile, răspândite în toată Europa. Acest
ordin cuprinde cenozele de origine secundară, dezvoltate sub influenţa factorilor antropici.
Ele ocupă staţiuni cu regim mezofil, instalate pe terenuri bogate în nitraţi. Specii
caracteristice: Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Leontodon

hispidus, Carum carvi, Leucanthemum vulgare, Heracleum sphondylium, Knautia arvensis,
Taraxacum officinale, Veronica chamaedrys, Daucus carota, A chillea millefolium,
Anthriscus sylvestris, Vicia sepium, Tragopogon orientalis.
ARRHENA THERION EL4 TJORJS W.Koch 1 926
Cuprinde pajiştile mezofile, bine fertilizate din etajele colinar şi montan care ocupă
platourile şi versanţii puţin înclinaţi din lungul râurilor. Specii
caracteristice :
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Campanula patu/a,

324. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1 925
Cenozele mezofile ale acestei asociaţii au fost identificate şi descrise din etajele
colinar şi montan a mai multor masive muntoase din Carpaţii Orientali (Rodnei, Ceahlău,
Rarău, Nemirei), Carpaţii Meridionali (Ciucaş, Postăvaru, Retezat, Sebeş) şi Munţii
Apuseni (Trascău, Vlădeasa) unde vegetează pe soluri brune, luvice şi uneori pe soluri
aluviale argilo-lutoase, bogate în humus în orizontul A şi cu reacţie acidă (pH=5,6-6,2).
Specia caracteristică şi edificatoare, Arrhenatherum elatius, realizează o acoperire medie
de 30-80 %.
În cadrul asociaţiei sunt citate subasociaţiile: typicum Oberd. 1 952, festucetosum
rubrae Tx. 1 9 5 1 (Syn. : Arrhenathereto - Festucetum rubrae Resmeriţă, 1 958, 1 963),
trisetetosum jlavescentis Horvati 1 930, holcetosum Cs ros 1 970, festucetosum sulcatae
Eggler 1 958 (Syn. : Arrhenatereto-Festucetum sulcatae So6 1 949 apud Borza 1 963),
alopecuretosum pratensis Tx. 1 937, moenchietosum manticae Borza et Boşcaiu 1 960, 1 963
n. n., brometosum erecti Oberd. 1 936.
Ca faciesuri sunt amintite: cu Festuca pratensis Mathe-Kovacs 1 960, Poa
pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium pratense Cristurean ( 1 973) 1 976.
325. Poo-Trisetetum flavescentis Knapp 1 9 5 1 em. Oberd. 1 983
Cenozele edificate de Trisetum jlavescens sunt mai puţin răspândite ca cele edificate
de Arrhenatherum elatius. Prezenţa acestora a fost senmalată în câteva masive muntoase
ale Carpaţilor Orientali (Rarău, Ceahlău, Nemira) Carpaţilor Meridionali(Piatra Craiului) şi
Munţilor Apuseni (Plopiş). Ele vegetează pe soluri brune acide, bogate în substanţe
nutritive şi cu umiditate medie. Speciile caracteristice pentru clasă, ordin de alianţă sunt
bine reprezentate în structura acestor fitocenoze. Absenţa speciilor montane caracteristice
pentru alianţa Polygono-Trisetion Br.Bl.et Tx. 1 943 justifică încadrarea asociaţiei în alianţa
Arrhenatherion. Aprovizionarea substratului cu substanţe nutritive detennină evoluţia
acestor cenoze către grupările asociaţiei Festuco-Agrostetum Horv. 1 95 1 .

CYNOSURJON Tx. 1 947
Alianţă cu o largă extindere eurasiatică, reunind fâneţele din zona dealurilor şi
podişurilor. Pe măsură ce se depărtează de domeniul atlantic, de unde a fost descrisă iniţial,
fâneţele din această alianţă dobândesc un caracter din ce în ce mai continental,
impregnându-se cu specii tennofile submediteraneene, eurasiatice-continentale şi ponto
sannatice.
Specii caracteristice: Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Trifolium repens,

Phleum pratense, Leontodon autumnalis.
326. Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horv. 1 95 1
(Syn. : Festuco rubrae-Cynosuretum auct. roman., Festucetum rubrae et Agrostetum
tenuis auct. roman. )
Pajiştile mezofile reunite în această asociaţie sunt foarte răspândite în Carpaţii
României, între 500-1 000 m altitudine. Ele au fost grupate în ordinul Agrostio Festucetalia rubrae şi alianţa Festucion rubrae care nu se justifică din punct de vedere
floristic (Glava 1983). Cenozele acestei asociaţii vegetează pe soluri brune luvice, brun
acide şi profunde, bogate în humus şi azot total, cu grade diferite de saturaţie în baze.
Speciile caracteristice şi edificatoare, Agrostis capillaris şi Festuca rubra sunt însoţite de
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elemente mezofile caracteristice alianţei Cynosurion şi ordinului Arrhenatheretalia, care
domină în structura asociaţiei.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: typicum şi genistetosum sagittalis
Coldea 1 9 9 1 (Syn. : Festuca rubra-Genistella sagittalis Gergely 1 969 non Issler 1 942).
327. Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. 1 936 em.Tx. 1 937
(Syn. : Lolietum perennis Safta 1 943)
Fitocenozele acestei asociaţii sunt descrise din etajul montan inferior al Carpaţilor
Meridionali (Ţarcu, Godeanu) şi Munţilor Apuseni (Metaliferi, Vlădeasa, Plopiş) unde
cresc pe soluri brune, eu-mezobazice, bogate în substanţe nutritive şi cu o slabă reacţie
acidă. Specia caracteristică şi dominantă a asociaţiei, Lolium perenne, este însoţită frecvent
de elemente caracteristice ordinului şi alianţei. În evoluţia sindinamică a acestor pajişti se
observă trecerea spre instalarea fitocenozelor asociaţiei Festuco-Agrosteum, paralel cu
sărăcirea solului în substanţe nutritive.
328. Rumici (acetosellae) - Agrostietum tenuis Sanda et Popescu 1 9 8 1
(Syn. : Agrostetum tenuis biharicum Resmeriţă 1 965, 1 970)
Grupează pajiştile dominate de Agrostis tenuis de altitudine mică (250-3 50m), de pe
solurile brune de pădure, podzolite. Se instalează în general, în unna defrişării pădurilor de
gorun şi se caracterizează prin prezenta constantă a speciei Rumex acetosella, precum şi a
numeroase specii de lvfolinio- Arrhenatheretea.
Prezenta în cadrul acestor fitocenoze a speciei Dorycnium herbaceum uneori cu
indici de abundenţă-dominanţă mare, trădează originea secundară a lor.
DESCAMPSIETALIA CAESPITOSAE Horvati 1 956
Grupează fâneţele umede cu răspândirea boreal-continentală în care rolul de
edificatori principali îl joacă A lopecurus pratensis şi Deschampsia caespitosa. Pajiştile
sunt cantonate în lungul râurilor sau a văilor largi ale torenţilor unde se amestecă cu
elemente de lvfolinietalia şi Arrhenatheretalia sau cu cele ale alianţei Agropyro-Rumicion .
Solurile sunt de regulă argiloase mai mult sau mai puţin profunde.
ALOPECURJON PRA TENSJS Pass. 1 964
Cuprinde pajişti mezofile sau mezo-higrofile ce populează luncile râurilor inundate
temporar şi microdepresiunile umede, bogate în substanţe nutritive, dezvoltate pe soluri
humico-gleice.
329. Alopecuretum pratensis Rege! 1 925
(Syn. : Agrosti-A lopecuretum pratensis Resmeriţă 1 963)
Pajiştile de Alopecurus pratensis prezintă un caracter mezo-higrofil şi veg�tează pe
soluri humico-gleice. In structura lor verticală se disting două straturi sinuziale. In primul
strat, înalt în jur de 1 00 cm, specia dominantă este Alopecurus pratensis, cel de al doilea
strat, înalt de circa 45 cm, fiind dominat de regulă de Poa pratensis împreună cu unele
elemente higrofile cum sunt: Carex vulpina, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica,
Galium uliginosum . Cenozele asociaţiei prezintă o largă răspândire în ţara noastră, de la
câmpie până la etajul montan. Aceste pajişti sunt folosite în primul rând ca fâneţe, foarte
valoroase din punct de vedere furajer.
Ca subasociaţii sunt semnalate: trifolietosum maritimi (Buia et al. 1 963) Sanda,
Popescu, 1 9 9 l (Syn. : Trifolietum maritimi (Buia et al. 1 963), poetosum pratensis So6 1 957,
trifolietosum micheliani Păun ( 1 964) 1 966, trifolietosum resupinati Păun ( 1 964) 1 966,
medicaginetosum arabicae Păun ( 1 964) 1 966, plantaginetosum maximae Markov em.E.
Schneider-Binder 1 970, festucetosum sulcatae Păun ( 1 964) 1 966, medicaginetosum
hispidae Păun ( 1 964) 1 966, caricetosum melanostachyae So6 1 957, trifolietosum pallidi
Păun ( 1 964) 1 966, festucetosum pseudovinae So6 1 957, menthetosum dubiae Păun
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( 1 964) 1 966, ranunculetosum acris Juhâsz Nagy apud So6 1 957 (Syn. : Ranunculo
A lopecuretum pratensis Krisch 1 973).

De asemenea sunt senmalate numeroase faciesuri de către D.Cârtu ( 1 97 1 ), I. Safta şi
Pitiş, l 969(vezi V. Sanda et al. 1 980).
330. Festucetum pratensis So6 1 93 8
(Syn. : Festucetum pratensis mezophilum Cs ros 1 970)
Cenozele mezofile ale acestei asociaţii vegetează în condiţii similare ca şi cele ale
grupărilor de A lopecuretum pratensis. Specia edificatoare pentru asociaţie este Festuca
pratensis. Alături de aceasta apar numeroase specii mezofile şi în special cele caracteristice
alianţei Cynosurion, care sugerează succesiunea lor către aceste grupări, odată cu
administrarea îngrăşă1nintelor organo-1ninerale. Sub aspect econ01nic aceste pajişti sunt
foarte valoroase atât în ceea ce priveşte producţia vegetală cât şi valoarea nutritivă a
furajelor. Sunt citate unnătoarele subasociaţii: poetosum pratensis So6 1 964, poetosum
trivialis So6 1 957 (Syn. : Poa trivialis-Festuca pratensis Borza 1 959), transsilvanicum So6
1 938; festucetosum valesiacae Gh. Popescu ( 1 974) 1 975, festucetosum pratensis So6
1 964, dactyletosum glomerati
Grigore 1 97 1 , brometosum commutati So6 1 957,
alopecuretosum Bodrogk. 1 962, halophilum Cs ros 1 947, brometosum mollis-hordeacei
(Siroki ined.) apud So6 1 964, ranunculetosum acris Juhâsz Nagy apud So6 1 957,
caricetosum distantis (H01v . 1 930) Pâzmâny 1 97 1 .
Ca variante sunt mnintite : cu Viola elatior şi cu Galium mollugo Danciu 1 974.
Dintre faciesuri au fost semnalate cele cu Trifolium molinerii Mariana Cârtu 1 97 1 ,
Trifolium pallidum Păun 1 966 şi cu Holcus lanatus Horv . 1 96 1 .
DESCHAMPSJON C4ESPJTOSAE (Hovartic 1 930 s . str.) So6 1 97 1
Grupează pajiştile de Deschamsia caespitosa c e vegetează într-un regim de umiditate
sporită a solului.
3 3 1 . Deschampsietum caespitosae Horvati 1 930
(Syn. : Deschampsietum caespitosae transsilvanicum Borza 1 934, Cariei leporinae Deschampsietum caespitosae Dihoru 1 975, As. Deschampsia caespitosa
Calamagrostis arundinacea Şerbănescu 1 939)
Grupăm în acest cenatoxon fitocenozele edificate de Deschampsia caespitosa din
etajul montan inferior, cantonate în locuri cu exces de umiditate, spre deosebire de cele de
altitudine, reunite în asociaţia Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae (Krajina 1 933)
Coldea 1 983.
Fizionomia asociaţiei este imprimată de Deschampsia caespitosa care se instalează
pe terenuri mai profunde şi cu o umiditate sporită, acestea preferând apropierea unor
izvoare şi solurile gleizate sau cu început de gleizare. Specia caracteristică se dezvoltă
abundent, realizând o acoperire de 100%. În acest fel contribuie la împiedicarea instalării
altor specii sau chiar elimină pe unele dintre acestea. Din pajiştile masivului Piatra Craiului
(V. Sanda et al. 1 977) am notat ca însoţitoare pe : Poa pratensis, Festuca rubra, Trifolium

repens, Veronica chamaedrys, Rumex alpinus, Poa annua, Stellaria nemorum .
În cadrul asociaţiei sunt semnalate subasociaţiile : festucetosum rubrae (So6 1944)
Flavia Raţiu et Gergely 1 975, juncetosum ejfusi (Horvati 1 930) So6 1 964, caricetosum
distantis (Horvati
1 930) So6 1 964, praerossicum So6 1 947, caricetosum panicae
Horvati 1 930, transsilvanicum Borza 1 934.
Ca faciesuri mnintim: Carex nigra Stoicovici 1 977, juncosum articulatus (Gergely
et al. 1 988) comb. nova (Syn. : Festuco rubrae-Deschampsietum caespitosae Raţiu Fl.et
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Gergely 1 978 juncetosum articulati Gergely et al. 1 988), cu Taraxacum oficinale
f
(Gergely et al. 1 988) comb. nova, cu Viola epipsila (Gergely et al. 1 988) comb. nova.
3 3 2 . Caricetum brizoidis montanum O. Raţiu 1 966
Asociaţia a fost semnalată şi descrisă până în prezent din Munţii Apuseni (Stâna de
Vale, Valea Drăganului, Valea Zârnei) şi Caipaţii Meridionali (Masivul Semenic) vegetând
în genere în locuri mlăştinoase, pe soluri lutoase, pseudogleice. Carex brizoides este o
specie invadatoare exclusivistă, de unde şi sărăcia structurii floristice a asociaţiei. Alături
de speciile alianţei Deschampsion caespitosae în structura acestor cenoze apar şi unele
elemente caracteristice ordinului Jvlolinietalia.
Umiditatea constantă a substratului este oglindită şi în spectrul ecologic al
elementelor, dominante fiind speciile mezohigrofile. Temperatura medie joasă a staţiunilor,
condiţionează dominarea mezotermelor, iar solul acid favorizează instalarea speciilor
acidofile. În structura asociaţiei pătrund numeroase elemente de făgete şi de tăieturi de
pădure.
XIX. JUNCETEA MARITIMI Br.- Bl. 193 1
Reuneşte vegetaţia de sărături maritime ce caracterizează nisipurile salifere aflate
într-un stadiu avansat de solificare. Speciile caracteristice pentru clasă şi ordin sunt: Juncus

maritimus, J. littora/is, Triglochin maritimus, Artemisia maritima, Carex extensa, Plantago
maritima, Aster tripolium, Lotus tenuis, Plantago schwarzenbergiana.
JUNCETALIA MARITIMI Br.-Bl. 193 1
Specii caracteristice: Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum, Juncus gerardi.
JUNCION MARITIMI Br.-Bl. 193 1
Specii caracteristice: Plantago cornuti, Triglochin maritimus, Aster pannonicus.
3 3 3 . Juncetum littorali-maritimi nomen novum
(Syn. : Juncetum acuti-maritimi Popescu et Sanda 1 972)
Asociaţia este frecventă în microdepresiunile dintre Mamaia şi Năvodari, vegetând
pe nisipurile semifixate sau fixate la marginea lizierei de Elaeagnus angustifolia. În cadrul
acestor fitocenoze se întrepătrund specii arenicole, mai xerofile ca: Gypsophila perfoliata,
Centaurea arenaria, Silene otites, Euphorbia seguerana, Bromus tectorum cu cele
mezofile : Carex distans, Festuca arundinacea, Teucrium scordium, Daucus guttatus ssp.
zahariadi, Senecio vernalis, Samolus valerandi etc.
334. Juncetum littoralis Popescu et al. 1 992
(Syn. : Juncetum acuti Popescu et Sanda 1 976)
Este descrisă din Delta Dunării, unde vegetează în microdepresiunile de pe grindul
Caraorman. Asociaţia se întâlneşte abundent şi la Năvodari între lacul Năvodari şi Marea
Neagră, precum şi în lungul litoralului până la Mamaia. În cadrul acestor cenoze participă
multe specii, în marea majoritate halofile şi facultativ halofile. Nelipsite sunt: Suaeda

maritima, Aeluropus littoralis, Spergularia marina, Agrostis pontica, Juncus gerardi.
Asociaţia realizează o mare acoperire a terenului (80-100%), contribuind la fixarea
substratului prin rizomii puternici ai speciei caracteristice.
3 3 5 . Juncetum maritimi (Riibel 1 930) Pign. 1953
Se dezvoltă pe terenurile cu umiditate sporită şi cu un procent mai ridicat de
sărăturare, din teritoriul cuprins între Năvodari şi Mamaia (I.Şerbănescu, 1 970; Popescu şi
Sanda, 1 976). În Delta Dunării (Popescu şi Sanda, 1976) ocupă microdepresiunile cu
substratul bogat în săruri şi umiditate sporită, acoperind suprafeţe apreciabile la Sulina, dar
mai ales pe insula Sacalin. Juncus maritimus creşte foarte viguros, iar densitatea mare a
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indivizilor împiedică instalarea altor specii în cadrul fitocenozelor respective. Bine
reprezentate în structura asociaţiei sunt speciile halofile ca: Artemisia maritima ssp.

maritima, Puccinellia limosa, Salicornia europaea, Spergularia media, Plantago maritima,
Limonium gmelini.
336. Triglochineto maritimae-Asteretum pannonici (So6 1 927) Ţopa 1 93 9
I. Şerbănescu ( 1 975) o citează din judeţul Dolj (Murta Dobreşti-Pădurea Glavacioc)
şi judeţul Buzău (Caragele). Asociaţia creşte pe terenurile cu salinitate moderată şi cu apă
în exces, de aceea speciile vernale nu beneficiază de condiţii de instalare, decât pe micile
ridicături ale terenului. Dintre speciile halofile, Puccinellia limosa are prezenţa cea mai
ridicată după specia dominantă Aster tripolium, alcătuind numeroase faciesuri care indică
tranziţia către Puccinellietum limosae.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: juncetosum gerardii Ţopa 1 939,
scorzoneretosum parviflorae Ţopa 1 939, plantaginetosum cornuti So6 1 947 (Syn. :
Triglochin maritimus-Plantago cornuti Borza et Boşcaiu 1 965).
337. Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis Sanda et al. 1 978
(Syn. : As. Carex distans-Taraxacum bessarabicum (So6 1 930) Wenedelg. 1 943)
Vegetează în Câmpia Bărăganului (Caragele, Ruşeţu) pe sărăturile slabe clorurice,
umede, bogate în humus cel puţin în orizontul superior. În cadrul asociaţiei domină speciile
halofile, dar penetrează şi unele buruieni care indică folosirea intensă a asociaţiei ca
păşune. E. Turenschi ( 1 970) descrie din Moldova trei faciesuri : cu Puccinellia distans,
Juncus geradi şi Aster tripolium .
ARJv!ERION lvL4RITllvL4E Br.-BI. et De L. 1936
Grupează pajiştile halofile de talie mică având ca specii caracteristice pe: Artemisia
maritima ssp. salina, Carex extensa, Plantago coronopus şi ca diferenţiale locale pe :
lvferendera solbolifera şi Agropyron litorale.
3 3 8 . Artemisietum maritimae (Wi. Christ. 1 927) -Bl.et De L. 1 936
Asociaţia este foarte frecventă pe dunele fixate dintre Năvodari şi Capul Midia
(Popescu, Sanda, 1 975) având în general o largă răspândire în ţara noastră. Plantele ce intră
în structura asociaţiei sunt adaptate la condiţii de xerofilie, suportând şi un anumit grad de
sărăturare a solului. Numărul mare de specii aflate în componenţa asociaţiei denotă faptul
că substratul este evoluat. Cele mai frecvente specii întâlnite sunt: Puccinellia limosa,
Spergularia media, Gypsophila perfoliata, Astragalus virgatus, lvfedicago falcata var.
romanica. Un caz particular îl constituie prezenţa speciilor lvferendera sobolifera şi
Agropyron litorale (Popescu, Sanda, 1 978), care reprezintă diferenţiale locale ale acestei
asociaţii. Din Moldova, E.Turenschi ( 1 970) semnalează faciesurile cu: Petrosimonia

triandra, Limonium gmelinii, Aster
schwarzenbergiana Turenschi 1 970.

tripolium,

Puccinellia

distans,

Plantago

3 3 9 . Caricetum extensae Br.-Bl.et De L. 1 936

Carex extensa este o specie frecvent răspândită pe cordonul litoral dintre Mamaia şi
Capul Midia (Popescu, Sanda, 1 975). Specia intră şi în structura altor fitocenoze care ocupă
suprafeţe întinse pe nisipurile umede şi sărăturoase, unde procesul de solificare este
avansat.
Speciile cele mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Juncus littoralis, Aster
tripolium, Artemisia maritima ssp. maritima, Limonium gmelinii, Aeluropus littoralis,
Puccinellia limosa etc.
340. Plantaginetum coronopi Tx. 1 937
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Plantago coronopus este cunoscută numai din Delta Dunării de la Sulina şi Sfântu
Gheorghe unde vegetează abundent pe nisipurile maritime. Creşte frecvent în amestec cu
Plantago maritima, dar în microdepresiunile cu un surplus de umiditate formează asociaţii
bine închegate. Dintre speciile mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei amintim: Juncus
maritimus, Plantago maritima, Juncus gerardi, Samolus valerandi, Centarium pulchellum,
Puccinellia limosa.
Fitocenozele de la Sfântu Gheorghe (Sanda, Popescu, 1 990) identificate de noi în
apropierea farului, în porţiunea dintre sat şi cimitirul comunal sunt intercalate între cele de

Juncetum littoralis, vegetând alături de cele halofile ca: Salicornietum europaeae,
A eluropetum littora/is, Puccinellietum limosae şi Obionetum pedunculatae.
Spre
deosebire de cenozele de la Sulina, cele de la Sfântu Gheorghe se diferenţiază prin
abundenta mai redusă a speciei Plantago maritima.
XX . PUCCINELLIO-SALICORNIETEA Ţopa 1 93 9
Cuprinde cenozele de specii halofile obligatorii fi e dintre cele comune: A eluropus

littora/is, Salicornia europaea, Suaeda maritima, Spergularia marina, Plantago maritima
sau cele vicariante : Puccinellia limosa, Limonium gmelinii, Plantago schwarzenbergiana,
Aster tripolium var. pannonicus, Artemisia santhonicum care imprimă vegetaţiei un colorit
aparte (Ţopa, 1 93 9).
SALICORNIETALIA Br.-Bl. ( 1 928) 1 93 3
Grupează sărăturile puternice cu exces de umezeală î n timpul primăverii ş i începutul
verii, caracterizate prin halofite obligatorii.
THERO-SALICORNJON Br.-Bl.( 1 930) 1 93 3
Speciile caracteristice pentru alianţă c a ş i pentru ordinul Salicornietalia sunt halofite
obligatorii vegetând pe terenuri puternic sărăturate în special cloruri. Acestea sunt:

Salicornia europaea, Suaeda maritima, Aeluropus littoralis, Sa/soia soda, Bassia hirsuta.

3 4 1 . Salicornietum euro11aeae Wendelbg. 1 953
Asociaţia este caracteristică sărăturilor puternice, cu exces de umiditate în timpul
primăverii şi începutul verii. Este răspândită atât pe nisipurile maritime cât şi pe cele
continentale, fiind caracteristică sărăturilor de tip clorurie. Din cauza stagnării, în sezonul
vernal şi începutul celui estival, a apei, vegetaţia apare mult mai târziu, după zvântarea
substratului. În afară de specia dominantă Salicornia europaea, nelipsite de pe aceste
terenuri sunt: Suaeda maritima, Spergularia media, Puccinellia limosa, Aster tripolium,
Juncus gerardi etc., specii halofile bine adaptate la aceste condiţii. În Transilvania asociaţia
prezintă ca diferenţială pe Triglochin maritima.
Prin procesul de drenare a solurilor, asociaţia evoluează spre instalarea fitocenozelor
de Suaeda maritima şi Obione pedunculata. Pe solurile mai puţin sărăturate evoluţia
continuă spre edificarea grupărilor de Puccinellietum distantis şi Obionetum verruci.ferae.
342. Suaedetum maritimae So6 1 927.
Se dezvoltă pe sărături clorurice foarte puternice, umede mai ales în timpul
primăverii şi începutul verii. Alături de Salicornia europaea sau uneori în amestec cu
aceasta, Suaeda maritima este una dintre primele plante ce se instalează pe terenurile
puternic sărăturate, contribuind la procesul de formare şi înţelenire al acestora.
Pe nisipurile de la Mamaia şi Năvodari ( Popescu, Sanda, 1 973) Suaeda maritima
formează un brâu în jurul microdepresiunilor, delimitând spre exterior asociaţia
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Salicornietum europaeae. Când salinitatea solurilor este mai puţin pronunţată acestea pot
fi ameliorate prin supraînsămânţare cu Puccinellia distans, Agropyron elongatum, Juncus
gerardi sau Aster tripolium îmbunătăţind mult structura pajiştilor (I. Şerbănescu, 1 965).
343. Aeluropo-Salicornietum Krausch 1 965
Asociaţia a fost descrisă de pe nisipurile halofile din Delta Dunării la Letea
(Krausch, 1 965). Pe nisipurile cordonului litoral, fitocenoze reprezentative au fost întâlnite
în mici depresiuni la sud de Capul Midia (Popescu, Sanda, 1 975) unde concentraţia
sărurilor pennite dezvoltarea celor două specii caracteristice, A eluropus littoralis şi
Salicornia europaea.
În cadrul asociaţiei apar: Suaeda maritima, Limonium bellidifolium, Spergularia
media, plante halofile foarte răspândite pe terenurile respective.
344. Salsoletum sodae Slavni 1 93 9
Este o asociaţie legată de sărături clorurice puternice, mai mult sau mai puţin umede,
vegetând uneori şi în sărături mai slabe. Se dezvoltă şi pe dunele maritime cu un spor mai
ridicat de mniditate, în special în jurul 1nicrodepresiunilor. Din numărul mare de indivizi
tineri fonnaţi primăvara în jurul tufelor uscate din anul precedent, unii dispar, iar destul de
multe exemplare ajung la maturitate, reuşind a menţine un echilibru în cadrul vegetaţiei
nisipurilor moderat umede şi sărăturoase. Specii întâlnite mai frecvent în cadrul asociaţiei
sunt: Suaeda maritima, Salicornia europaea, Obione, pedunculata, Crypsis aculeata pe
nisipurile continentale şi Centaurea arenaria, Cakile maritima, Bromus tectorum,
Chenopodium glaucum în fitocenozele de pe cele maritime.
345. Suaedeto-Kochietum hirsutae (Br.-Bl- 1 928) Ţopa 1 93 9
Asociaţia s e dezvoltă p e sărături clorurice puternice ş i foarte umede, excesul de apă
fiind un factor esenţial pentru existenţa acestor fitocenoze. Dintre speciile însoţitoare
mnintim: Salicornia europaea, A eluropus littoralis, Puccinellia limosa. Fitocenozele
asociaţiei se instalează la periferia celor edificate de Salicornia europaea şi Suaeda

maritima.
În cadrul asociaţiei E.Ţopa ( 1 939) semnalează faciesuri cu Bassia hirsuta, Suaeda
maritima, Salicornia europaea şi Aeluropus littoralis, caracterizate printr-un anmnit grad
de salinitate şi mniditate.
346. Puccinellio - Salicornietum Popescu et al. 1 987
Ocupă pe grindul Stipoc din Delta Dunării mari suprafeţe, instalându-se în
1nicrodepresiuni umede. Asociaţia îşi dispută spaţiile cu A eluropetum littoralis şi face
trecerea de la vegetaţia umedă şi puternic halofilă la cea din locuri mai uscate şi mai săracă
în săruri, ocupată de Puccinellia limosa,
asociaţia tipică, şi de subasociaţia
cynodontetosum . Cele două specii caracteristice asociaţiei, Puccinellia limosa şi Salicornia
europaea, ocupă raporturi în general de cod01ninanţă, cu o uşoară tendinţă de d01ninare a
speciei Salicornia europaea.
Vegetaţia de pe Stipoc prezintă o înălţime medie de 1 5 -20 cm şi o acoperire de 7585%. Pe aceste nisipuri umede şi sărăturoase speciile nelipsite sunt: Spergularia media,
A eluropus littora/is, Aster tripolium, Trifolium fragiferum şi Bolboschoenus maritimus. În
general, tentinţa de evoluţie a vegetaţiei este spre Puccinellietum limosae, aceasta putându
se observa în anii cu precipitaţii reduse.
PUCCINELLIETALIA So6 l 940
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Specii caracteristice : Artemisia maritima ssp. salina, A. santonicum, A triplex
littoralis, Bupleurum tenuissimum, Hordeum hystrix, Lepidium perfoliatum, Plantago
maritima, Scorzonera cana, Taraxacum bessarabicum, Trifolium ornithopodioides.
PUCCJNELLION PEJSONJS (Wendelbg. 1 943)So6 1 957
Specii caracteristice: Lepidium crassifolium, Puccinellia intermedia (P. peisonis)
347. Puccinelietum distantis So6 1 937

Puccinelia distans prezintă o largă răspândire în cadrul sărăturilor din întreaga ţară,
fiind un taxon cu cele mai largi exigenţe ecologice. Asociaţia este legată de locuri joase cu
o umezeală accentuată în prima parte a sezonului de vegetaţie. Ca unnare a unei mari
amplitudini faţă de concentraţia de săruri din substrat, fitocenozele de Puccinellia distans
sunt însoţite uneori de un număr mare de specii nehalofile. În literatură sunt descrise
faciesurile: juncetosum gerardii, plantaginetosum tenuiflorae, polygonetosum aviculare
Mititelu et al. 1 967, Scorzonera austriaca, Podospermum canum, Trigonella procumbens
Răvăruţ et al. 1 968.
I. Şerbănescu ( 1 965) semnalează un număr de 20 stadii de tranziţie de la cele foarte
puternic halofile cu Salicornia europaea, până la cele slab sărăturate cu Cynodon dactylon .

348. Lepidio crassifolio- Puccinellietum limosae (Rapaics 1 927) So6 1 957
Fitocenozele asociaţiei au fost semnalate de E. Ţopa ( 1 939) din sărăturile din nordul
ţării. Asociaţia este răspândită şi în estul Câmpiei Române de unde a fost analizată
amănunţit de I. Şerbănescu ( 1 965). Asociaţia este legată de sărături vechi, cu carbonat de
sodiu, care se întâlnesc atât pe văi vechi, cât şi pe câmpuri înalte. Speciile componente sunt
în general halofite obligatorii, dintre care mnintim: Puccinellia distans, Camphorosma

annua, Agropyron elongatum, Plantago maritima, Spergularia media, Dianthus guttatus.
Din

estul

Câmpiei

Române,

I. Şerbănescu( l 965)

semnalează

subasociaţia

caricetosum secalinae So6 1 957.
PUCCJNELLION Lllv!OSAE (Klika 1 937) Wendelbg. 1 943, 1 950
Specii caracteristice: Aster tripolium ssp. pannonicus, Bassia sedoides,
Camphorosma annua, Juncus gerardi, Kochia prostrata, Lotus tenuis, Pholiurus
pannonicus, Plantago tenuiflora, Puccinellia limosa.
349. Puccinellietum limosae Rapaics 1 927
Vegetează pe soloneţuri sau lăcovişti solonizate, situate de obicei în depresiuni
băltite primăvara şi uscate în timpul verii. Stratul supelficial al solului prezintă o reacţie
neutră până la bazică, concentraţia în substanţe 1ninerale fiind mai mare în lunile de vară,
ca rezultat al evaporării apei. Cele mai frecvente halofite întâlnite în aceste pajişti sunt:

Juncus gerardi, Hordeum hystrix, Lotus tenuis, Trifolium fragiferum, Halimione
pedunculata, cu care de multe ori ajunge să fie cod01ninantă.
Fiind consumată destul de bine de către animale, asociaţia se pretează pentru
ameliorarea soloneţurilor în prealabil spălate.
Subasociaţia cynodontetosum I. Kârpati 1 959 n.n. se instalează cu precădere pe
terenurile mai înalte, unde procesul de sărăturare este mai puţin intens, făcând trecerea spre
grupările xero-mezofile sau xerofile.
Subasociaţia erysemetosum repandi (I. Şerbănescu 1 965) Sanda, Popescu, Doltu
1 980 este legată de soluri mai mult sau mai puţin argiloase, slab sărăturate.
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I. Pop ( 1 968) semnalează din Câmpia Crişurilor faciesurile spergulariosum şi

asteretosum .
Pentru România mai sunt citate subasociaţiile: puccinellietosum So6 1 964,
Slavni
1 948 şi scorzoneretosum

transsilvanicum So6 1 925, camphorosmetosum
austriacae-mucronatae Sanda et al. 1 978

350. Aeluropetum littoralis (Prodan 1 939) Şerbănescu 1 965
Asociaţia este răspândită în Câmpia Brăilei, Delta Dunării şi Dobrogea,
dezvoltându-se pe soluri mai mult sau mai puţin nisipoase, puternic sărăturate, bogate în
umezeală, dar fără ca apa să băltească. În cadrul asociaţiei se întâlnesc frecvent: Limonium

gmelinii, Puccinellia limosa, Spergularia media, Juncus gerardi, Plantago maritima,
Juncus littoralis în fitocenozele de pe litoral şi Suaeda maritima, Salicornia europaea,
Halimione pedunculata, Aster tripolium, Sa/soia soda în cele continentale.
35 1 . Aeluropo-Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 1 975
Atât A eluropus littoralis cât şi Puccinellia limosa sunt specii cu mare răspândire pe
nisipurile halofile şi cu un procent ridicat de umiditate. Între Năvodari şi Capul Midia
(Popescu, Sanda, 1 975) se găsesc suprafeţe întinse în care cele două specii sunt
codominante. A eluropus littoralis este deobicei mai abundentă şi prin particularităţile sale
biologice de a emite stoloni, acoperă bine terenul şi împiedică dezvoltarea altor specii
concurente. Cele mai constante specii însoţitoare sunt: Limonium gmelinii, L. bellidifolium,
Plantago maritima, Salicornia europaea, Spergularia media, Rumex maritimus etc.
352. Limonio-Aeluropetum littoralis Sanda et Popescu 1 992
Fitocenozele asocrnţ1e1 domină în Delta Dunării la Sfiştofca, centrul
microdepresiunilor şi prezintă ca edificatoare speciile: Limonium meyeri, L.gmelinii şi
A eluropus littoralis. În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia puccinellietosum
Sanda Popescu 1 992 şi faciesul Halimione pedunculata Sanda, Popescu 1 992 care
sugerează tendinţa de evoluţie a acestor fitocenoze.
353 . Plantaginetum maritimae Rapaics 1 927
În Câmpia Română, asociaţia alcătuieşte fitocenoze a căror ecologie este legată de
sărături vechi, mai ales cu carbonat de sodiu, care în timpul verii fonnează la suprafaţă o
crustă tare, groasă de peste 20 cm.
În Transilvania fitocenozele de Plantago maritima vegetează pe soluri umede, în
general lăcovişti sărăturate, clorurice, având ca specii diferenţiale pe Triglochin maritima şi

Scorzonera panJijlora.
Fitocenozele deltaice prezintă ca diferenţială locală pe Plantago coronopus (Sanda,
Popescu, 1 973). Subasociaţia regională plantaginetosum coronopi (syn. : deltaicum Sanda
et Popescu 1 973) nov. stat., descrisă de pe nisipurile de la Sulina, preferă micile depresiuni
cu umezeală pennanentă, asigurată din precipitaţii sau din pânza freatică ce se găseşte la
câţiva centimetri adâncime.
354. Bassietum sedoidis (Ubrizsy 1 949) So6 1 964
Asociaţia se instalează la extremitatea sărăturilor, către stepă, pe soluri cu texiură
nisipoasă, slab sărăturate. Pe insula Sacalin (Popescu, Sanda, 1 976), în partea sa nord
vestică, vegetează pe nisipuri umede şi sărate, marginând banda de Cyperus pannonicus.
Aici, numărul mare de indivizi ai speciei caracteristice împiedică instalarea altor
specii.Totuşi, în cadrul acestor fitocenoze au mai fost notate: Atriplex hastata, Cyperus
pannonicus, Juncus gerardi, Salicornia europaea şi Suaeda maritima. Prezenţa speciei
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A triplex tatarica în fitocenozele din Câmpia Română (I. Şerbănescu, 1 965) indică o slabă
salinizare a terenului şi o ruderalizare a asociaţiei prin păşunat.
Subasociaţia atriplicetosum littoralis So6 1 957 prezintă ca specii diferenţiale pe
Obione verrucifera, Helochloa alopecuroides şi Trifolium retusum .
355. Staticeto-Artemisietum monogynae (santonicum) Ţopa 1 93 9
S e instalează î n general p e soloneţuri ş i solonceacuri c u o salinizare slabă, ocupând
de regulă sărăturile sulfatice sau uneori şi carbonatice. Se întâlneşte, de regulă, la marginea
sărăturilor puternice, unde solul se menţine umed. Prin cerinţele lor faţă de cantitatea de
umiditate din sol speciile caracteristice Artemisia santonicum şi Limonium gmelinii deşi se
dezvoltă pe acelaşi tip de sol tind a se menţine separat. Limonium gmelinii ocupă
microdepresiunile unde apa se menţine în exces o bună parte a sezonului vegetativ, iar
Artemisia santonicum populează ridicăturile de teren, unde cantitatea de mniditate este mult
mai di1ninuată.
Subasociaţia staticetosum Todor 1 948 (Syn. : limonietosum gmelini Adelina Pop
1 977, Limonio-Artemisietum salinae So6 1 97 1 , As. de Statice gmelini I. Şerbănescu,
1 965), descrisă de la Băile Sărate-Turda, este frecventă şi în Câmpia Munteniei, unde se
instalează pe soluri cu o concentraţie moderată, dar bogate în mniditate.
Subasociaţia artemisietosum Popescu et al. 1 984 cuprinde fitocenozele în care
d01nină Artemisia santonicum, instalându-se pe fonnaţiunile pozitive ale 1nicroreliefului, cu
concentraţie în săruri mai scăzută şi mniditatea relativ di1ninuată. Speciile nehalofile sunt
numeroase, ceea ce indică trecerea spre vegetaţia terenurilor nesărăturate. Astfel, I.
Şerbănescu ( 1 965) indică stadiul cu Artemisia austriaca unde speciile stepice abundă.
356. Hordeetum maritimi I. Şerbănescu 1 965
Asociaţia vegetează pe soluri slab sărăturate, mai umede, bătătorite, inundate
toamna şi primăvara. Pe litoral, la Capul Midia (Popescu, Sanda 1 975) asociaţia ocupă
suprafeţe apreciabile. La Sulina (Popescu, Sanda, Doltu, 1 980) este frecventă prin curţi,
locuri virane şi în parcul oraşului unde creşte împreună cu: Plantago coronopus, Juncus
geradi, Lotus tenuis, Lepidium latifolium, Spergularia media, Puccinellia distans, plante
indicatoare a salinităţii nisipurilor.
357. Hordeetum hystricis (So6 1 93 3 ) Wendelbg. 1 943
Vegetează pe soloneţuri mai mult sau mai puţin solodizate. Hordeum hystrix
invadează terenurile unde secundar explorează numai orizontul superior, umed primăvara,
dar uscat în timpul verii.
Alături de specia caracteristică, mai frecvent întâlnită în această asociaţie sunt
unnătoarele: Festuca pseudovina, Poa bulbosa, Cerastium dubium, Scleranthus annuus,

Trifolium retusum, Scorzonera cana.
Asociaţia reprezintă un cenotaxon pionier caracterizat prin specii anuale şi prin
cod01ninarea he1nicriptofitelor.
358. Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1 927) Wendenbeg 1 943.
Asociaţia se instalează în locuri depresionare unde apa stagnează până primăvara
târziu, fapt explicat şi prin prezenţa masivă a speciilor caracteristice alianţei Beckmannion.
Vegetează de regulă în sărături sulfatice sau carbonatate. Pred01ninarea alternativă a celor
două specii caracteristice au dus la separarea subasociaţiilor pholiuretosum So6 1 964 şi
plantaginetosum tenuiflorae So6 1 964.
359. Artemisio - Petrosimonietum triandrae So6 1 927
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au fost descrise de I. Todor ( 1948) de la

Băile Sărate-Turda. Specia caracteristică este specifică sărăturilor cu concentraţie medie
până la mare. În ultimul caz nelipsite din aceste fitocenoze sunt speciile caracteristice
alianţei

Thero-Salicornion

ca:

Suaeda maritima, Salicornia europaea, Sa/soia soda.
Cynodon
dactylon, Polygonum aviculare şi Artemisia austriaca.

Tendinţa de stepizare a acestor fitocenoze este indicată prin instalarea lui

360. Camphorosmetum annuae (Rapaics 19 16) So6 1933 corr. So6 1968.
Asociaţia a fost semnalată pentru prima dată de E. Ţopa ( 1 93 3 ) din România. Se
instalează pe soluri accentuat sărăturate şi slab structurate. Asociaţia are nevoie în prima
perioadă de vegetaţie de umiditate sporită. Vara pâlcurile de

Camphorosma annua

se

disting uşor datorită culorii roşcate a tulpinilor. Dintre speciile mai frecvent întâlnite în
cadrul acestor fitocenoze menţionăm: Plantago maritima, Plantago tenuiflora, Artemisia
m aritima ssp. salina, Cyondon dactylon, A triplex tatarica etc.
În cadru asociaţiei sunt semnalate subasociaţiile: festucetosum Mititelu et al. 1967,
plantaginetosum maritimae Wendelbg. 1950, puccinellietosum Mititelu et al. 1967,
matricarietosum salinae Grigore 1 9 7 1 , matricarietosum Slavni
1953, artemisietosum
So6

( 1 947) 1964.
3 6 1 . Camphorosmetum monspeliacae (Ţopa 1939) Ş erbănescu 1965.
Asociaţia se întâlneşte frecvent pe soloneţuri cu carbonat de calciu dar şi pe loessuri.

Prezenţa a numeroase halofite ca:

Artemisia maritima ssp. salina, Limonium gmelinii,
Plantago m aritima, Obione verrucifera, Puccinellia distans este legată de utilizarea
sărurilor de profunzime. Altele ca: Lepidium ruderale, Trifolium pan,iflorum, Cerastium
dubium şi Hordeum maritimum certifică o salinizare slabă a solului. În procesul de spălare
al solurilor, asociaţia evoluează spre instalarea vegetaţiei de stepă dominată în fazele
iniţiale de

Poa bulbosa,
pseudovinae.

trecând treptat spre instalarea asociaţiei

Artemisio-Festucetum

Din Oltenia, I. Şerbănescu ( 1960) semnalează subasociaţia

monspeliacae-ovatae

camphorosmetosum

Şerbănescu

1960.
362. Obionetum pedunculatae I. Şerbănescu 1965

Este caracteristică pentru sărăturile puternice din partea de est a Câmpiei Munteniei.
Specia caracteristică,

Obione pedunculata,

se dezvoltă abundent împiedicând instalarea

altor plante. Dintre însoţitoarele cele mai frecvente din cadrul acestor fitocenoze amintim:

Puccinellia distans, Spergularia media, Salicornia europaea, Juncus gerardi

etc.

Numărul indivizilor speciior menţionate mai sus pot fi uneori foarte numeroşi încât
alcătuiesc faciesuri bine delimitate.

Cele mai răspândite fitocenoze ale asociaţiei se

întâlnesc în judeţele Ialomiţa, Brăila şi Buzău.

363. Obionetum verruciferae (Keller 1923) Ţopa 1939
Asociaţia este legată d e soluri argiloase, compacte, c u umiditate şi sărăturarea mai
mult sau mai puţin accentuate în profunzime. Când solul este temporar inundat, sărurile
apar la suprafaţă. Dintre halofitele obligatorii dominate în cadrul acestor fitocenoze
amintim: Pucinellia limosa, Suaeda maritima, Limonium gmelinii, Artemisia m aritima ssp.
salina, Salicornia europaea, specii care indică o puternică sărăturare a solului la suprafaţă.

364. Nitrario-Artemisietum maritimae Mititelu et al. 1982

Nitraria se/weberi

vegetează la Policiori-Pâclele (j udeţul Buzău) pe aluviuni şi

mame salifere, fitocenozele având o acoperire de
caracteristice alianţei

Festucion pseudovinae

ca:

50 - 90% Prezenta a unor specii

Lotus angustissimus, Artemisia pontica,
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Dianthus guttatus, Festuca pseudovina, Iris sintenisii ssp. brandzae, Ornithogalum
kochii, a detenninat pe autorii asociaţiei s-o includă la această alianţă. Noi o încadrăm la
alinata Puccinellion limosae, printre altele şi prin pred01ninarea mai semnificativă în cadrul
acestor fitocenoze a elementelor caracteristice acestui cenotaxon de rang superior.
365. Agropyretum elongati I. Şerbănescu 1 965
În aceste fitocenoze participă atât specii de sărăturare puternică dar şi numeroase
nehalofile ca: Cynodon dactylon, Atriplex tatarica, Artemisia austriaca instalate în unna
proceselor de ruderalizare prin păşunatul intensiv produs pe aceste terenuri.
366. Agrostetum ponticae Popescu et Sanda 1 973
Descrisă de pe nisipurile dintre Mamaia şi Năvodari (Popescu, Sanda, 1 973)
asociaţia este destul de răspândită şi în Delta Dunării. Pajişti întinse se întâlnesc la Letea
(Popescu, Sanda, 1 976) ocupând suprafeţe întinse între sat şi pădure. În cadrul acestor
fitocenoze pătrund numeroase elemente de Festucion vaginatae, Elymion gigantei şi
Festuco - Brometea trădând şi nuanţa de xerofile accentuată a acestor grupări.
367. Scorzonero mucronatae - Leuzeetum salinae nomen novum
(Syn. : Leuzeetum salinae (Borza 1 93 l n.n.) Răvăruţ 1 958).
Fitocenozele de Luzea salina din nordul României sunt caracterizate prin prezenţa
speciilor Peucedanum latifolium, Iris halophi/a, Aster sedifolius, Scorzonera austriaca var.
mucronata, toate cu afinităţi sinecologice comune, ceea ce a detenninat pe E.Ţopa ( 1 939)
să le reunească în alianţă Puccinellio-Staticion gmelini. Dintre celelalte însoţitoare ale
fitocenozelor din nordul României mnintim: Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum,
Juncus gerardi, Aster tripolium ssp. pannonicus, Plantago schwarzenbergiana şi

Limonium gmelinii.
În sărăturile din Câmpia Munteniei, mai ales din lunca Călmăţuiului şi Buzăului, se
întâlnesc frecvent fitocenoze ale asociaţiei Scorzonero mucronatae - Leuzeetum salinae
care se dezvoltă pe lăcovişti inundate puternic în perioada de primăvară.
368. Iridetum halophilae (Prodan 1 93 9 n.n.) I.Şerbănescu 1 965
Asociaţia de Iris halophila fonnează fitocenoze extinse mai ales în lungul Ial01niţei,
fiind legată de soluri cu textură nisipoasă, aluviale, slab până la foarte slab salinizate. Cele
mai semnificative specii halofile întâlnite în aceste fitocenoze sunt: Plantago tenuif/ora,
Bassia sedoides, Camphorosma annua, Puccinellia distans, Artemisia maritima ssp. salina,
Limonium gmelinii, Trifolium fragiferum etc. Remarcabil este însă numărul mare al
speciilor însoţitoare, nehalofile, ceea ce presupune că habitatele asociaţiei sunt caracterizate
printr-o slabă sărăturare a solului. Datorită păşunatului intensiv, fitocenozele asociaţiei
lridetum halophilae sunt invadate de foarte multe specii ruderale.
369. Halocnemetum strobilacei (Keller 1 925) Ţopa 1 93 9
Asociaţia a fost descrisă de E.Ţopa ( 1 939) de l a Sinoe având u n număr restrâns de
specii. Alături de specia d01ninantă, Halocnemum strobilaceum, vegetează : Frankenia

hirsuta, Halimione verrucifera, Limonium bellidifolium, Petrosimonia oppositifolia,
Suaeda maritima, Salicornia europaea, Limonium gmelinii, A eluropus littora/is, Lotus
tenuis, Spergularia media, Plantago maritima. Vegetează pe terenuri halofile, umede,
instalându-se pe solonceacurile din jurul lacurilor Sinoe, Goloviţa, Razelm şi Smeica. În
prezent aceste fitocenoze sunt tot mai restrânse datorită influienţei antropice.
JUNCJON GERARDll Wendelbg. 1 943
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Cuprinde pajişti legate de o umiditate accentuată ş i o sărăturare slabă a solului.
Specii caracteristice: Juncus gerardi, Scorzonera parviflora, Triglochin maritima, Aster
tripolium ssp. pannonicus.
370. Juncetum gerardii (Wanning 1 906) Nordh. 1 923
Juncus gerardi este o specie răspândită în toată ţara, populând locurile cu exces de
mniditate o bună perioadă din sezonul de vegetaţie. Fonnează fitocenoze compacte în
preajma bălţilor, lacurilor şi a suprafeţelor mlăştinoase mai mult sau mai puţin sărăturoase.
Asociaţia se dezvoltă destul de bine pe nisipurile halofile continentale şi marine, dar
şi pe soluri grele, băltite. În componenţa fitocenozelor de Juncus gerardi se întâlnesc un
număr relativ mare de specii, halofile şi nehalofile. Din prima categorie menţionăm:
Spergularia media, Crypsis aculeata, Puccinellia distans şi uneori chiar Suaeda maritima
şi Salicornia europaea, când fitocenozele se instalează pe terenuri foarte sărate.
Speciile nehalofile, în majoritate palustre şi mezofile, se găsesc în număr mare şi
sunt distribuite în special spre periferia fitocenozelor. Asociaţia este folosită ca păşune,
având un procent de consmnabilitate satisfăcător.
În cadrul asociaţiei sunt citate subasociaţiile: asteretosum tripolii Vicherek 1 96 1 ,
puccinellietosum limosae (Vicherek 1 96 1 ) So6 1 964 şi faciesul cu Trifolium .fragiferum
Slavni 1 948.
3 7 1 . Caricetum divisae Slavni 1 948
Carex divisa este o specie de sărături slabe sau moderate şi numai arareori pătrunde,
ca indivizi izolaţi, în sărăturile puternice. Participă în structura a mai multe asociaţii şi mai
rar întocmeşte fitocenoze în cadrul cărora majoritatea speciilor sunt mezofile şi helofile.
Halofitele cele mai reprezentative din cadrul asociaţiei Caricetum divisae sunt: Obione
pedunculata, Spergularia media, Crypsis aculeata, Taraxacum bessarabicum . Mai
participă cu indivizi izolaţi şi speciile alianţei Thero-Salicornion ceea ce denotă faptul că
specia caracteristică suportă şi concentraţii mai ridicate de săruri în sol. Aceste fitocenoze
sunt de regulă răspândite pe luncile vechi ale râurilor şi văile afluente ale acestora, fiind
legată de soluri nisipoase, întotdeauna cu exces de mniditate.
372. Agrostio-Peucedanietum latifoliae Turenschi ( 1 966) 1 968 COIT. Dobrescu et
Kovâcs 1 972
Fitocenozele sunt cantonate pe soluri lăcoviştite pe cale de salinizare, cu un conţinut
de săruri solubile la suprafaţă în jur de 150 mg%, raport care creşte în profunzimea
profilului de sol. În asemenea condiţii pe fondul asociaţiei Agrostetum stoloniferae de la
sud de Ghicani (Podişul Bârladului) s-a dezvoltat abundent Peucedanum latifolium, care
indică un grad ridicat de sărăturare. Lipsa speciilor halofile cu sistemul radicular superficial
indică o salinizare de profunzime pusă în evidenţă de speciile cu un sistem radicular
dezvoltat pe verticală.
În cadrul asociaţiei E. Turenschi ( 1 968) deosebeşte două faciesuri cu Cirsium
canum şi cu Geranium palustre.
373. Plantagineto cornuti-Agrostetum stoloniferae So6 et Cs ros 1 944 COIT.
1 973
O analiză amănunţită a condiţiilor staţionale şi a structurii asociaţiei o întreprinde
Margareta Cs ros-Kâptalan ( 1 965) care o citează din valea Aitonului, unde vegetează pe
solonceacuri sulfato-clorurice, humificate, Iuto-argiloase, reavăne, umede în tot timpul
anului. Asociaţia se caracterizează prin preponderenţa speciilor de fâneţe higro-mezofile.
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Dintre halofite constant întâlnite mnintim: Plantago cornuti, Scorzonera parviflora,
Trifolium fragiferum, Aster tripolium, Triglochin mari timus şi Juncus gerardi.
374. Triglochineto palu stris - Asteretum pannonici Sanda et Popescu 1 979
Asociaţia vegetează pe soluri umede până la ude tot timpul anului.
Cele două specii caracteristice, codominante reuşesc să fonneze fitocenoze bine
conturate, semnalate de noi ( 1 979) la lacul Lutu-Alb (judeţul Brăila) mai ales în partea sa
sud-vestică, precum şi pe valea Iencii. Speciile cele mai frecvente, întâlnite în cadrul
asociaţiei sunt: Spergularia marina, Acorellus pannonicus, Puccinellia distans, Trifolium

fragiferum, Suaeda maritima, Taraxacum bessarabicum.
Asociaţia se interpune între Acorelletum pannonici ce vegetează pe malul lacului
Lutu-Alb şi asociaţiile cantonate pe terenurile mai înalte ca Artemisietum maritimae şi
Camphrosmetum annuae.
375. Caricetum distantis Rapaics 1 927
Preferă acelaşi tip de sol ca şi asociaţia Juncetum gerardii cu deosebirea că aceasta
ocupă porţiunile mai ridicate, cu structură mai afânată, contribuind în bună măsură la
fonnarea şi înţelenirea solului. Dintre speciile ce se întâlnesc mai frecvent în cadrul
asociaţiei amintim: Triglochin palustris, Plantago maritima, Holoschoenus vulgaris etc.
În cadrul asociaţiei au fost semnalate subasociaţiile ononetosum Dihoru 1 970 şi
agrostetosum So6 1 957 şi faciesurile cu Plantago cornuti, Juncus gerardi şi Cirsium canun
Turenschi 1 970.

376. Cariei distantis - Festucetum arundinaceae Rapaics 1 927
Prezintă o largă răspândire pe nisipurile maritime de la Mamaia şi cele din Delta
Dunării, contribuind în mare măsură la consolidarea substratului pe care se dezvoltă. În
structura asociaţiei se întâlnesc un număr apreciabil de specii halofile, dintre care mnintim:

Juncus gerardi, Carex distans, Agrostis pontica, Hordeum, marinum, Trifolium fragiferum
etc.
377. Plantaginetum schwarzenbergianae - cornuti (Borza 1 93 1 n.n.) Grigore
( 1 969), 1 97 1 .
Aceste fitocenoze specifice ţării noastre sunt descrise de St. Grigore ( 1 969, 1 97 1 ) ca
o variantă regională -banaticum - caracterizate prin lipsa speciei Plantago cornuti. Cenozele
asociaţiei vegetează pe soloneşurile de la Cruceni, Foeni şi Diniaş (interfluviul Ti1niş
Bega). Asociaţia prezintă o acoperire de 60-1 00%, prezentându-se bistratificat şi având ca
specii de recunoaştere pe Plantago schwarzenbergiana, Puccinellia limosa, Poa bulbosa
var. vivipira şi Festuca pseudovina.

CYPERO-SPERG UL4RION Slavni 1 948
Grupează pajiştile halofile cantonate în 1nicrodepresiuni şi terenuri plane pe care
bălteşte apa în timpul primăverii, dar uscate în sezonul secetos. Specii caracteristice :
A corellus pannonicus, Crypsis aculeata, Crypsis alopecuroides, Crypsis schoenoides,
Spergularia media, S.marina.
378. Spergularietum mediae (Şerbănescu 1 965) Popescu et al. 1 992
Alcătuieşte fitocenoze pe soluri mediu până la puternic sărăturate, umede, în cadrul
cărora speciile terofite sunt preponderente. Asociaţia este răspândită în toate sărăturile
clorurice din ţară şi în deosebi în cele din partea estică a Câmpiei Române. În sărăturile de
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la Caraorman, la marginea sud-vestică a satului au fost identificate cenoze ale acestei
asociaţii (Popescu, Sanda, Doltu, 1980) realizând o slabă acoperire a solului. Dintre
speciile însoţitoare cele mai fidele amintim: Puccinellia limosa, Aster tripolium, Suaeda
m aritima, Plantago maritima, Crypsis aculeata etc.
379. Spergularietum salinae Tx. et Volk 1937
Asociaţia este amintită în conspectul privind vegetaţia Banatului şi Crişanei (P.C.
Popescu, 1963, pg. 8 10). În Câmpia Brăilei (Sanda, Popescu, 1984) aceste grupări prezintă
o acoperire de până la 90%, fiind cantonate pe fundul microdepresiunilor secate la sfârşitul
verii, acolo unde solul este acoperit cu o crustă evidentă de săruri. Dintre însoţitoarele cu
prezenţă mai semnificativă amintim: Puccinellia limosa, Aster tripolium, Puccinellia
distans, Spergularia media, Aeluropus littoralis etc.
Subasociaţia atriplicetosum littoralis stat.nov. (Syn. : A triplicetum hastatae littoralis FI. Diaconescu 1978) vegetează pe soluri coluvionare Iuto-nisipoase, umede şi
uşor sărăturate, având ca specii de identificare pe A.triplex littoralis şi A.hastata.
3 80. Crypsidetum aculeatae (Bojko 1932) Ţopa 1939
Specia caracteristică este foarte răspândită pe terenurile sărăturate din estul Câmpiei
Române, precum şi în Oltenia (Gighera). Majoritatea speciilor din cadrul acestor fitocenoze
sunt obligator halofile, unele fiind adaptate la concentraţii ridicate de săruri în sol. Din
această ultimă categorie amintim: Suaeda maritima, Salicornia europaea, Sa/soia soda,
Spergularia media, Puccinellia distans etc. Staţiunile ocupate de asociaţie sunt acoperite cu
apă în exces în timpul sezonului vernal iar la sfârşitul verii solul prezintă o crustă groasă în
săruri care crapă datorită lipsei de umiditate. În sărăturile de la Munteni-Buzău (Jud.
Ialomiţa) am identificat subasociaţia crypsidetosum So6 1964 facies cu Chenopodium
glaucum Wendelbg. 1950 apud So6 1957.
3 8 1 . Heleochloetum schoenoidis Ţopa 1939
Asociaţia se instalează pe sărăturile de luncă în locuri depresionare, lăcoviştite,
inundate primăvara şi uscate spre toamnă. Este specifică pentru fundurile de lacuri secate.
În lunca Bârladului vegetează împreună cu: Cerastium dubium, A.triplex littoralis,
Spergularia marina, S. media, J\!lyosurus minimus, Aster tripolim ssp. pannonicus,
Puccinellia distans, Limonium gmelinii, Artemisia maritima ssp. salina, Taraxacum

bessarabicum, Aster sedifolius, Bupleurum tenuissimum.
Fitocenozele identificate de I. Pop ( 1968) din Câmpia Crişurilor sunt puternic
ruderalizate.
3 82. Heleochloetum alopecuroidis Rapaics 1927
Fitocenozele acestei asociaţii au fost frecvent întâlnite în lunca Jiului între Filiaşi şi
Lişteava (Păun, Popescu, 1974) unde creşteau printre culturile de prăşitoare sau cereale
păioase, crovuri, unde solul prezintă un început de salinizare. Noi le-am întâlnit( 1994) pe
nisipurile fine, aluvionare depuse de Dunăre la Oltina, Tonea şi Ciocăneşti (Jud. Călăraşi)
în care vegetează specia rară Glinus lotoides. Aceste fitocenoze sunt dominate de specii
caracteristice alianţelor Nanocyperion şi Bidention ca: Dichostylis michelianus, Cyperus

glomeratus, Rorippa sylvestris, Gnaphalium uliginosum, Glinus lotoides, Cyperus
jlavescens, J\;fentha pulegium, Echinochloa crus-galli, Potentilla reptans, Bidens frondosa,
Bidens vulgata etc.
3 8 3 . Acorelletum pannonici So6 1939
Asociaţia se dezvoltă pe soluri mai mult sau mai puţin nisipoase, slab şi mediu
sărăturate, umede până la excesiv de umede. Pe nisipurile din partea nordică a insulei
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Sacalin (Popescu et al. 1 980), slab şi mediu sărăturate, foarte umede, creşte împreună cu:

Spergularia media, Bassia sedoides, Chenopodium glaucum, Puccinellia limosa,
Salicornia europaea etc. Acolo unde concentraţia de săruri din substrat este mai mică apar
în număr mare speciile clasei Bidentetea, ca: Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus,
Bidens cernua, Polygonum hydropiper. În fitocenozele de la Sacalin apare, uneori în
cantitate destul de mare, specia Eleocharis panJu/a, cunoscută numai de la Sulina.
Instalarea speciilor caracteristice clasei Bidentetea este favorizată aici de apele dulci ale
braţului Sfântu Gheorghe, care depun însenmate cantităţi de aluviuni pe nisipurile
maritime.
3 84. Polypogonetum monspeliensis Morariu 1 957
Este o asociaţie higrofilă, uşor nitrofilă şi cu nuanţă tennofilă, submediteraneană. În
structura sa se întâlnesc puţine specii, ecologic halofile, suportante sau glicofile, care o
separă de fitocenozele arenarii cât şi de cele halofile propriu-zise. Între Mamaia şi
Năvodari (I. Şerbănescu, 1 970) asociaţia se întâlneşte sub fonnă de fragmente, fitocenozele
fiind distruse în timpul amenajărilor făcute în zonă.
FESTUCJON PSEUDOVJNAE So6 1 93 3
Grupează pajiştile haloxerofile stepice ş i silvostepice, uscate, cantonate p e soluri
puţin sărăturate şi mai umede. Speciile caracteristice: Festuca pseudovina var. salina,

Limonium gmelinii, Lotus angustissimum, Plantago schwarzenbergiana,
angulatum, T. retusum, T. striatum, T. strictum, T. subterraneum, T. vesiculosum.

Trifolium

385. Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1 928) So6 ( 1 93 3 ) 1 945
Se instalează pe soluri sărăturoase, uscate, în deosebi soloneţuri. Speciile
caracteristice asociaţiei sunt: Festuca pseudovina şi Artemisia maritima ssp. salina. Dintre
însoţitoarele frecvente mnintim: Lotus tenuis, lvfatricaria chamomil/a, Limonium gmelinii,
Podospermum canum etc., remarcându-se numărul mare de specii aparţinând clasei

Festuco-Brometea.
Din ţara noastră au fost semnalate subasociaţiiile: artemisietosum So6 1 97 1 ,
alopecuretosum Bodrogk. 1 962, festucetosum pseudovinae (Wendelbg. 1 943, 1 950) So6
1 964, puccinellietosum So6 1 964, camphorosmetosum (Slavni
1 948) So6 1 964,
achilleetosum Bodrogk. 1 965, limonietosum Bodrogk. 1 962, pannonicum So6 1 964 şi
camphorosmetosum monspeliacae So6 1 945.
Sunt descrise de asemenea faciesurile cu: Lepidium ruderale Oprea 1 976, Bromus
hordeaceus, Poa bulbosa, Lotus angustissimum, Camphorosma annua, Plantago maritima,
Limonium gmelinii, Artemisia maritima ssp. salina I. Pop 1 968.
3 86. Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1 928) So6 ( 1 93 3 ) 1 945
Plantele caracteristice asociaţiei sunt Festuca pseudovina ca specie edificatoare, iar
A chillea setacea şi A. collina ca specii indicatoare. Speciile mezofile şi mezo-higrofile pot
vegeta alături de xerofitele care constituiesc fondul vegetaţiei, datorită prezenţei pânzei de
apă freatică la suprafaţă. Dintre speciile mai frecvente şi care prezintă totodată şi un rol
fitocenotic deosebit, menţionăm: Alopecurus pratensis, Trifolium strictum, T. micranthum,
T.panJijlorum, care întocmesc faciesuri caracteristice. În unna păşunatului intensiv, aceste
pajişti trec prin diferite faze de ruderalizare, marcate de prezenţa speciilor: Bromus

hordeaceus, Polygonum aviculare, Euphorbia cyparissias, Cardaria draba, Erodium
cicutarium, Eryngium campestre, Convolvulus a11Je11sis, Plantago media.
În vegetaţia ţării noastre sunt semnalate subasociaţiile: koelerietosum macranthae
Sanda et al. 1 978, limonietosum So6 1 964, artemisietosum So6 1 964, achilletosum
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So6 1 964, normale Bodrogk. 1 964, cynodontetosum Borza 1 959, transsilvanicum So6
1 947.
Ca faciesuri sunt indicate cele cu: Trifolium strictum, T. micranthum, T.pan,iflorum
I.Pop 1 968 şi Euphorbia cyparissias So6 1 973.
3 87. Peucedano-Asteretum punctati (Rapaics 1 927) I. Pop 1 968
Este caracteristică solurilor uşor sărăturate. Alături de cele două specii codominante
- Festuca pseudovina şi Peucedanum officinale, se evidenţiază participarea unnătoarelor:

Poa pratensis, Carex praecox, Potentilla argentea, Achillea co/lina, Bupleurum
tenuissimum, Aster linosyris, A.sedifolius, Podospermum canum etc.
În cadrul asociaţiei sunt semnalate subasociaţiile: alopecuretosum pratensis Grigore
1 97 1 , festucetosum pseudovinae Grigore 1 97 1 , asteretosum punctati (Şerbănescu 1 963)
Sanda, et al. 1980, festucetosum sulcatae Z6lyomi apud So6 1 957, nardetosum strictae
Kovâcs 1 968 şi mesophilum Kovâcs 1 968.
388. Artemisietum salinae So6 1 927
Aceste fitocenoze halofile, xero-mezofile, moderat tennofile şi bazofile, semnalate
din Transilvania (Pop şi Hodişan, 1 980, Pop et al. 1 983) şi de la Salonta (I. Pop, 1959)
populează, fragmentar, malul lacurilor, versanţii din jurul acestora, prezentând în general
fitocenoze restrânse ca suprafaţă, dar care indică un grad avansat de eroziune şi care
contribuie nesemnificativ la fixarea solului. Dintre speciile însoţitoare cu prezenţă notabilă
amintim: Festuca pseudovina, Puccinellia limosa, Aster tripolium, Podospermum canum,

Petrosimonia triandra, Limonium gmelinii, Lotus tenuis.
BECKlvL4NNJON ER UCJFORlv!JS So6 1 93 3
Grupează asociaţiile de pajişti mezo-higrofile de p e lăcoviştile slab salinizate şi
temporar îmnlăştinite. Specii caracteristice: Beckmannia eruciformis, Glyceria jluitans,

Ranunculus sardous, R. lateriflorus, Rorippa kerneri, Rumex stenophyllus.
389. Agrostio- Beckmannietum (Rapaics 1 9 1 6) So6 1 93 3
Asociaţia vegetează p e lăcovişti mai mult sau mai puţin salinizate, temporar
îmnlăştinite şi muşuroite în unna păşunatului. Speciile edificatoare, Agrostis stolonifera şi
Beckmannia eruciformis, sunt însoţite mai frecvent de: Eleocharis palustris, Alisma

lanceolatum, Trifolium fragiferum, Oenanthe silaifolia, lvfentha pulegium,
melanostachya, Gratia/a officina/is, Rorippa sylvestris, Inu/a britannica.

Carex

După gradul de concentraţie a sărurilor din substrat, cele două specii caracteristice
pot domina alternativ. Astfel, subasociaţia beckmannietosum So6 1 964 este răspândită în
Câmpia Munteniei în luncile răurilor Neajlov, Sărata, Ialomiţa. Aceasta poate să apară şi în
interiorul pădurii de Quercus robur, fiind cantonată în microdepresiuni cu apă persistentă
în marea majoritate a sezonului de vegetaţie. Subasociaţia agrostetosum Sanda et al. 1 980
este caracteristică terenurilor umede, mai puţin sărăturoase. Speciile însoţitoare: Oenanthe
silaifolia, Bolboschoenus maritimus, Carex melanostachya, indică umiditatea ridicată a
substratului şi uşoara halofilie din orizonturile superficiale ale solului.
În profunzime solul conţine cantităţi mai mari de săruri puse în evidenţă în prezenţa
unnătoarelor specii halofile: Aster tripolium, Limonium gmelinii, precum şi de constanţa a
numeroase specii caracteristice clasei Puccinellio-Salicornietea.
În cadrul asociaţiei sunt citate unnătoarele subasociaţii: alopecuretosum Bodrogk.
1 965, trifolietosum fragiferi (Ubrizsy 1 948) Bodrogk 1965 şi rorippetosum kerneri Grigore
1 97 1 .
3 90. Agrostio-Alopecuretum pratensis So6 ( 1 93 3 ) 1 947
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Alcătuieşte fitocenoze mezofile pe terenurile umede şi mlăştinoase fiind constituită
din graminee cu talie înaltă: Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Poa pratensis,
Beckmannia eruciformis. Dintre însoţitoare, pe terenurile halofile de la Salonta (Jud. Bihor)
(I.Pop, 1 959) amintim: Carex praecox, C. caryophyllea, Eleocharis palustris, Trifolium

repens, Lotus corniculatus, Rorippa kerneri, Lysimachia nummularia, J\;fentha pulegium,
Veronica arvensis, Plantago lanceolata. Asociaţia prezintă o fază de tranziţie între
Alopecuretum pratensis şi Agrostio - Beckmannietum.
3 9 1 . Agrostio-Eleochariti - Alopecuretum geniculati (Magyar 1 928) So6 1939.
Speciile caracteristice, Eleocharis palustris şi Alopecurus geniculatus, participă diferenţiat
la edificarea asociaţiei, observându-se de regulă predominarea lui Eleocharis palustris. Un
rol, cenotic îl prezintă : Glyceria jluitans, Cerastium dubium, Callitriche polymorpha,

Ranunculus aquatile, R. laterijlorus, Rorippa kerneri, Lysimachia nummularia, Gratia/a
ofjicinalis, Veronica scutellata, J\;fentha pulegium.
Din vegetaţia României sunt cunoscute două subasociaţii: alopecuretosum So6 1957
şi eleocharetosum So6 1957
3 92. Trifolietum angulati I.Şerbănescu 1965
Asociaţia apare pe sărături slabe, umede, alcătuind în luncile largi fâneţe valoroase
cu participarea speciilor mezofile, helofile şi halofile. Solurile pe care se dezvoltă sunt de
tip aluvial sau mlaştină slab sărăturoasă. Asociaţia cantonează şi unele specii
submediteraneene ca: Trifolium resupinatum, J\;fedicago arabica, Trifolium michelianum,
Zingeria pisidica (ca specie caracteristică podzolului de depresiune). Zingeria pisidica
indică unele condiţii de apropiere între sărături şi podzolurile de depresiune în care
coabitează fitocenozele asociaţiei Agrostio-Beckmannietum .
XXI. AMMOPHILETEA Br.-Bl. et Tx. 1 943
Cuprinde vegetaţia dunelor litorale, bine reprezentată în ţara noastră pe cordonul
litoral al Mării Negre. Fitocenozele cele mai caracteristice se întâlnesc între Mamaia şi
Năvodari şi între Eforie Nord şi Eforie Sud.
EL YMETALIA ARENARIAE Br.-Bl. et Tx. 1 943
ELYMION GIGANTEI Morariu 1957
I. Morariu ( 1 957) descrie această alianţă regională cu caracter pontic, caracterizată
prin următoarele specii cu port înalt: Elymus arenarius, Centaurea arenaria, Artemisia
arenaria ce vegetează pe dunele litorale printre care se infiltrează elemente halofile marine,
cu port scund, cum sunt: Cakile maritima, Gypsophila perfoliata, Crambe maritima,
Eryngium maritimum etc.
3 9 3 . Elymetum gigantei Morariu 1 957.
Această asociaţie, cu areal pontic, a fost descrisă de I. Morariu( 1 957) de la Eforie şi
Mamaia şi completată mai târziu ( 1 959) cu un releveu realizat în rezervaţia de la Agigea.
Se întinde (Evd. Puşcaru-Soroceanu, 1 963) pe tot litoralul nostru maritim, fiind semnalată
şi în Delta Dunării (Vasiu et al. 1 963) (grindurile Sărăturile, Letea şi Caraorman). Prin
rizomii săi puternici, Elymus sabulosus reuşeşte să fixeze în mare măsură dunele de nisip
mişcătoare. Din alianţa Elymion gigantei cele mai frecvente specii întâlnite în cadrul
asociaţiei sunt: Artemisia arenaria, Centaurea arenaria, Astrodaucus littoralis, Cakile

m aritima, Gypsophila perfoliata, Crambe maritima, Eryngium maritimum, Secate silvestre
şi Agropyron junceum .
Numeroase sunt speciile de Festucion vaginatae întâlnite în cadrul asociaţiei ca:
Euphorbia seguerana, Plantago indica, Fumana procumbens, Helichrysum arenarium,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

1 27

Polygonum arenarium, Tragopogon jloccosus, Astragalus virgatus etc. Fiind o asociaţie
pionieră, prezintă o importanţă deosebită în fixarea dunelor, reprezentând prima fază, de
înfiripare a vegetaţiei în aceste condiţii extrem de vitrege.
3 94. Artemisietum arenariae Popescu et Sanda 1 977
Ca şi Elymus arenarius, Artemisia arenaria are o mare capacitate de fixare a
substratului şi de a asigura adăpostul necesar dezvoltării altor plante mai puţin rezistente. În
cadrul fitocenozelor de Artemisia arenaria de la Mamaia (Popescu, Sanda, 1 977) se
întrepătrund speciile arenicole cu cele halofile-arenicole. Numărul mare de plante ruderale
din cadrul asociaţiei este rezultatul intervenţiei intense a omului, care a modificat vegetaţia
din regiune. Fitocenozele de Artemisia arenaria erau mai întinse pe litoralul nostru dintre
Constanţa şi Năvodari, ele fiind li1nitate treptat datorită extinderii şi amenajării plajelor. În
prezent fitocenoze reprezentative ale asociaţiei am observat pe plaja dintre Eforie Nord şi
Eforie Sud unde fonnează o bandă interpusă între Elymetum gigantei şi nisipurile aflate
într-un stadiu mai avansat de înţelenire, populate de Cynodonetum dactyloni, Aperetum
maritimae şi Secaletum silvestre.
395. Secaletum silvestre Popescu et Sanda 1 973 non Şerbănescu 1 970
Releveele publicate de noi de la Mamaia (Popescu, Sanda, 1 973) şi pe care iniţial le
atribuisem asociaţiei Secaletum silvestre Şerbănescu 1 970 constituie o asociaţie nouă,
caracterizată prin lipsa speciei A /yssum borzaeanum .
Fitocenozele din Delta Dunării (Letea, Caraonnan, Sulina) (Popescu, Sanda 1 976)
evidenţiază faptul că speciile arenicole d01nină în cadrul asociaţiei , dintre care mnintim:

Gypsophila perfoliata, Centaurea arenaria, Elymus sabulosus, Polygonum arenarium,
Agrostis pontica, Apera maritima, Bromus tectorum.
Asociaţia de Secale silvestre descrisă de I. Şerbănescu ( l 970)de la Agigea este de
fapt asociaţia Secali silvestri - Alyssetum borzeani (Borza 1 93 1 n. n. ) Morariu 1 959.
A GROPYRO-MJNU4RTJON Tx. 1 945 apud Br.-Bl. et Tx. 1 952
3 96. Agropyretum juncei (Br.-Bl.et De L. 1 936) Tx. 1 952
Asociaţia a fost semnalată de V.Popescu ( 1 969) pe nisipurile dintre Corbu şi Capul
Midia. Vegetează pe suprefeţe întinse pe faleza situată la circa 5m deasupra mării. Speciile
însoţitoare ale acestor fitocenoze sunt: Agropyron litorale, Teucrium palium, Cannabis

ruderalis, A llium guttatum, A chillea setacea, A lthaea officinalis, lvfarrubium peregrinum,
Agropyron cristatum ssp. pectinatum, Stipa capi/lata, Asperula setu/asa, A.humifusa,
Onosma arenarium, Silene densij/ora şi Nigella anJensis.
XXII. SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1 995 em. Moravec 1 967
Grupează asociaţiile xerotenne acidofile "deschise" de pe prundişuri şi soluri
pietroase. Speciile de recunoaştere sunt puţine la număr, dintre cele mai importante
mnintim: Hieracium pilosella, Sedum acre, S. sexangulare, Echium vulgare, Syntrichia
ruralis, Potentilla argentea, Rhacomitrium canescens, Veronica verna. Toate prezintă o
electivitate sporită pentru! substratul pietros, slab acid sau neutru.
TRIFOLIO ARVENSI - FESTUCETALIA OVINAE Moravec 1 967
Specii caracteristice: Festuca ovina, Trifolium anJense, Jasione montana, C/adonia
rangiferina, iar ca diferenţială Galium verum .
HYPERJCO PERFORA TO-SCLERANTHJON PERENNJS Moravec 1 967
Specii caracteristice: Scleranthus perennis, Dianthus deltoides, Hypericum
perforatum, iar ca diferenţială Carex caryophyllea.
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3 97. Genisto spathulatae - Agrostietum coarctatae E. Schneider-Binder 1 975
Fonnează pajişti bine închegate în locuri nisipoase, cu pietriş grosier sau mai fin, pe
pante însorite, de preferinţă în părţile superioare ale pantelor şi coamelor de deal, unde prin
levigare iese la suprafaţă pietrişul vechilor terase fluviale (Erika Schneider-Binder, 1 975).
Fitocenozele asociaţiei se instalează în staţiunile ocupate anterior de variantele
xerofile ale gorunetelor acidofile aparţinând alianţei Veronico officinalis-Quercion I.Pop
1 97 1 . Asociaţia prezintă afinităţi atât pentru Nardo-Callunetea, dar mai ales spre Festuco
Brometea. Este citată până în prezent numai din teritoriul cuprins între Mohu-Bungard şi
Veştem. Prezenţa şi abundenţa mare a speciilor Thymus comosus şi Festuca valesiaca în
cadrul acestor fitocenoze ne detennină a încadra la aceasta ca sinonimă şi cenotaxonul
Thymo-Festucetum valesiacae Erika Sclmeider-Binder nom. prov. 1 974.
398. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1 967
Asociaţia a fost citată de N. Boşcaiu ( 1 970) din Munţii Ţarcu-Godeanu şi Cemei. În
accepţiunea lui J. Moravec( l 967) acest cenatoxon prezintă un nucleu de specii
caracteristice fonnat din: Scleranthus perennis, Festuca ovina, Veronica verna, Erophila

verna, Dianthus deltoides, Jasione montana, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella,
Trifolium arvense, Thym us pulegioides, Plantago lanceolata, lvfyosotis stricta, Polytrichum
piliferum .
PETRORHA GO (TUNICO) - SCLERANTHJON Cs ros et al. 1 968
Alianţa cuprinde asociaţiile de pe aluviunile de pietriş şi prundiş, inundate
primăvara şi foarte aride în timpul verii, cu răspândire generală în sud - estul ţării, la
altitudini Inici. Alianţa este înrudită cu Hyperico perforato-Scleranthion perennis Moravec
1 967 având unnătoarele specii indicatoare comune: Potentilla argentea, Scleranthus
perennis, Rumex acetosella, Sedum acre, Trifolium arvense, Rhacomitrium canescens, dar
care se deosebeşte prin prezenţa speciilor tennofile sudice.
Ca specii indicatoare diferenţiale caracteristice alianţei Petrorhago-Sclerantion
menţionăm: Vulpia myuros, Petrorhagia saxifraga, Scleranthus annuus, Sedum rubens,
Berteroa incana, A chillea crithmifo/ia, Erysimum cuspidatum, Galium erectum f.

pseudocinereum.
399. Sclerantho-Erysimetum (Syrenietum) cuspidatae Cs ros et al. 1 968
Reprezintă o grupare pioonieră a prundişurilor, descrisă pe valea Eşelniţa şi
Mraconia unde substituie asociaţia lvfyricarietum geramanicae caracteristică prundişurilor
pâraielor montane. Pietrişul reprezintă un ecotop arid cu toate că apa freatică se află la Inică
adâncime, aceasta încălzit puternic în timpul zilei detennină o evaporaţie intensă la
suprafaţă. Din acest motiv în fitocenoze d01nină ca număr de specii xerofitele.
În asociaţie sunt descrise subasociaţiile: -tunicosum Cs ros et al. 1 968 care se
dezvoltă pe depuneri de pietriş cu puţin nisip. Aceasta se caracterizează din punct de
vedere floristic prin abundenţa speciilor Petrorhagia (Tunica) saxifraga, Sedum rubrum, S.
hispanicum, S. acre. Ca specii diferenţiale locale menţionăm: Sanguisorba minor,
Trifolium pan,iflorum şi Cynoglossum officinale. Este de remarcat abundenţa briofitelor
Rhacomitrium cannescens şi Ceratodon purpureus.
- subasociaţia vulpietosum Cs ros et al. 1 968 se caracterizează prin d01ninanţa
speciei Vulpia myuros şi prin prezenţa speciilor Lychnis coronaria şi A chillea distans.
Prezenţa nisipului în proporţie mai ridicată este semnalată de mezofitele Galium mollugo şi

A chillea crithmifolia.
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- subasociaţia typicum se dezvoltă pe locuri ceva mai ridicate, pietroase, dar şi cu
mult nisip, aflat într-un stadiu ceva mai avansat al procesului de solificare. Stadiul avansat
de hmnificare este semnalat de prezenţa nitrofitelor Erodium cicutarium, Viola tricolor,
Anthemis an,ensis care fonnează un facies distinct cât şi de prezenţa elementelor praticole
Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Festuca rupicola etc.
400. Pethrorhago-Verbascetum speciosae Dihoru et al. 1 973.
Este o grupare nitrofilă, caracteristică depozitelor bolovănoase ale conurilor de
dejecţie. A fost identificată pe valea Mraconiei, în locurile unde la viituri se revarsă apa.
Verbascum speciosum este specia edificatoare care alături de Petrorhagia saxifraga
fonnează fitocenoze caracteristice. Asociaţia evoluează spre Festucetum valesiacae sau
Chrysopogonetum grylli, fapt dovedit de prezenţa unui număr mare de specii ale clasei
Festuco-Brometea. Asociaţia este asemănătoare din punct de vedere floristic cu precedenta
şi credem că reprezintă stadii ale aceluiaşi cenatoxon.
40 1 . Plantaginetum androalbidae Popescu et Ştefureac 1 976
Fonnează fitocenoze compactate pe prundişurile Dunării (Plavişeviţa, Sviniţa).
Dominantă este Plantago altissima var. androalbida alături de care se mai întâlnesc :

Holoschoenus vulgaris, Agrostis stolonifera, Potentilla supina, Verbena supina, Inu/a
britannica, Carex hirta etc.
402. Sedo - Petrorhagietum saxifragae Roman 1 974
Fitocenozele de Petrorhagia saxifraga cu Sedum rubens sunt instalate pe
prundişurile văilor torenţiale sau pe pantele teraselor unde pietrişul a fost scos la zi de
eroziunea pluvială. Înfiriparea fitocenozelor se face, de obicei, prin instalarea nucleului
cenotic peste grupările pioniere de Poa bulbosa cu Syntrichia ruralis. Asociaţia ocupă,
diseminat, prundişurile văilor Bahna, Vodiţa, Slătinicu Mare, Oglănic, Husniţa,
povârnişurile de la Ghelmegioaia (Roman, 1 974 ). În afara celor două specii caracteristice
mai frecvent sunt: Scleranthus annuus, Apera spica-venti, Polycnemum arvense, Trifolium
arvense, Fi/aga an,e11sis, Rumex acetosel/a, Scleranthus perennis, precum şi o serie de
specii caracteristice clasei Festuco-Brometea.
Asociaţia prezintă acelaşi nucleu de specii cu Sclerantho-Syrenietum cuspidatae
Cs ros et al. 1 968 şi Petrorhago-Verbascetum speciosae Dihoru et al. 1 973.
403 . Sclerantheto-Poaetum compressae Borza 1 959
A fost semnalată de Al. Borza ( 1 959) din Valea Sebeşului având ca specii
caracteristice: Sedum acre, Poa compressa, Bromus tectorum, Potentilla argentea şi

Centaurea micranthos.
Speciile însoţitoare şi ocazionale variază foarte mult. De pe zidurile străvechi ale
oraşului Sebeş şi ale cetăţii Laz, Al. Borza ( 1 959) descrie subasociaţia cymbalarietosum
muralis Borza 1 959. Asociaţia Sclerantheto-Poaetum compressae Borza 1 959 a fost
încadrată iniţial la alianţa Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1 955. Lipsa majorităţii speciilor
caracteristice alianţei Sedo-Scleranthion (biennis) Br.-BI. 1 955 ca: Sempervivum
arachnoideum, Poa xerophilla, Scleranthus biennis ne îndreptăţeşte să încadrăm asociaţia
semnalată de Al. Borza ( 1 959) din valea Sebeşului la alianţa Petrorhago (Tunico) -

Scleranthion .
404. Sclerantheto-Teucrietum polii Andrei et Popescu 1 967
(Syn. : As. Teucrium polium-Scleranthus perennis Andrei et Popescu 1 967)
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Asociaţia a fost senmalată d e p e culmea Pricopan, unde prezintă u n stadiu iniţial
de înerbare şi fixare a solului în fonnare. Ca specii semnificative întâlnite în cadrul acestor
fitocenoze amintim:

Dianthus nardiformis, Siderites montana
THERO-AJRJON Oberd 1 957

şi Heliotropium

suaveolens.

Reuneşte asociaţiile ce vegetează în staţiuni cu soluri pietroase şi compactizate, pe
pante domoale, unde se instalează fitocenoze pioniere cu

molinerii, Dasypyrum vil/asum, Ventenata dubia

Trifolium incarnatum

ssp.

etc. , care reflectă un stadiu mai avansat al

procesului de solidificare a acestor substraturi. Dintre speciile de recunoaştere menţionăm:

A ira caryophyllea, Vulpia myuros, Vulpina bromoides.
405. Filagini - Vulpietum Oberd. 1957
(Syn.: Vulpio-Airetum capillaris Paucă 1 94 1 , Vulpio - A iretum
A iretum elegantis So6 1 947).

Borhidi

1 956,

Solurile aluvionare nisipoase, precum şi pârloagele în curs de înţelenire sunt
colonizate de această asociaţie. Constanţa ridicată a unor specii cu caracter meridional ca:

Vententata dubia, A chillea crithmifolia, Dasypyrum vil/asum a pennis distingerea variantei
banaticum Boşcaiu et Resmeriţă 1 969. În compoziţia floristică a asociaţiei se

regionale

remarcă prezenţa unui număr apreciabil de caracteristice transgresive ale ordinului

Festucetalia valesiaceae

care indică posibilităţile de evoluţie în direcţia grupărilor xerofile

din acest ordin.
Erika Schneider-Binder

( 1 970) descrie varianta regională transsilvanicum, care

diferă prin numărul mai inic de specii caracteristice cenotaxonilor de rang superior şi lipsa
speciilor sudice.

406. Trifolio molinerii-Dasypyretum villosae Boşcaiu et Resmeriţă 1 969. Nucleul
de specii caracteristice:

Dasypyrum vil/asum, Trifolium molinerii şi Aegilops cylindrica
Haynaldia vi/fosa, descrisă de Al. Buia

recunoaşte şi în compoziţia asociaţiei de
colaboratori

se
şi

( 1 960) din Oltenia. Asociaţia prezintă exigenţe trofice mai ridicate decât

Filagini-Vulpietum,

vegetând îndeosebi pe solurile nisipoase de la baza pantelor, unde în

unna levigărilor se produc coluvionări bogate în substanţe hmnice.

Se dezvoltă de

asemenea pe pârloaglele în curs de înţelenire, unde premerge reinstalarea asociaţiilor
desţelenite de Festuca valesiaca şi

Chrysopogon gryllus.

Este o asociaţie de terofite, deşi şi

he1nicriptofitele participă în număr mare, îndeosebi prin numeroase specii ruderale.

407. Ventenato dubiae-Xeranthemetum cylindraceum (Borza 1 950) Sanda et al.
1 988 (Syn.: As. Ventenata dubia-Xeranthemum foetidum Borza 1 950). Asociaţia este
cantonată pe locuri uscate, pe pante însorite, unde pânza de apă freatică se află în
profunzime. Ca specii d01ninante şi caracteristice indicatoare mnintim: Xeranthemum
foetidum , X. annuum, Ventenata dubia, Trifolium striatum, lvfedicago minima şi
Botriochloa ischaemum. Aceste pajişti d01ninate de terofite, ca evoluţie, unnează după
buruienişurile care se instalează pe terenurile lăsate necultivate, fiind succedată de

Botriochloetum ischaemi

sau

Chrysopogonetum grylli.

408. Achilleo-Brometum tectori Csiiros et al. 1 968. Asociaţia a fost descrisă de pe
abrupturile sudice ale terasei luncii Dunării şi de pe pantele însorite sudice situate între
Orşova şi Eşelniţa.
încadrate în alianţa

Bromus tectorum fonnează, mai ales pe nisipuri,
Bromiom tectorum . Asociaţia descrisă de Şt. Cs

fitocenoze pioniere,
ros şi colaboratori

( 1 968) se deosebeşte de aceste fitocenoze prin lipsa psamofitelor, reprezentând primul
stadiu al procesului de înerbare pe pantele sudice puternic înclinate şi desţelenite.
Compoziţia floristică a acestor fitocenoze este heterogenă, d01ninând terofitele şi cu o
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participare semnificativă a hemicriptofitelor. Speciile mai reprezentative din fitocenozele
de Achillea co/lina şi Bromus tectorum sunt: Vulpia myuros, Bromus anJensis, Poa

bulbosa, Botriochloa ischaemum, Ventenata dubia, Lotus corniculatus, Trifolium dubium,
Eryngium campestre, Convolvulus anJensis, Sherardia anJensis, Chondrilla juncea,
Plantago lancelata etc.
409. Rhacomitrio-Festucetum pseudovinae (Balasz 1 94 1 ) So6 1 944. Asociaţia a
fost amintită de Al. Borza ( 1 963) în conspectul asociaţiilor din Carpaţi. F. Balasz ( 1 94 1 ) o
descrie din munţii Mezeş ca As. Festuca pseudovina-Rhacomitrium canescens pe baza a 9
relevee şi o încadrează în alianţa Salicion incanae Br. - BI. Alături de Festuca pseudovina
şi Rhacomitrium canescens se mai întâlnesc cu indici de abundenţă-dominanţă mai
semnificativi: Hieracium pilosel/a, Centaurea micranthos, Erigeron canadensis,
Verbascum phlomoides, A cinos anJensis, Vulpia myuros, Berteroa incana etc.
4 1 0. Filagini-Aperetum Oberd. 1 957. Vegetează pe pârloage, locuri denudate sau
în pajişti xerofile. Asociaţia se caracterizează prin abundenţa şi dominanţa speciilor de
Sedo-Scleranthetea în amestec cu cele din Chenopodietea, Festuco-Brometea şi lvfolinio
Arrhenatheretea, ceea ce denotă concurenţa ce are loc între aceste categorii ecologice de
plante pentru ocuparea terenului liber. Specii de recunoaştere pentru asociaţie : Filago

arvensis, Logfia (Fi/aga) minima, Apera spica-venti, Trifolium anJense, Schleranthus
annuus, Aphanes a11Je11sis, Vicia tetrasperma, Rumex acetosella, Vicia hirsuta,
Bilderdykyia convolvulus etc.
ALYSSO - SEDETALIA Moravec 1 967
Specii caracteristice : A lyssum allyssoides,

Saxifraga
perfoliatum, A cinos anJensis, Teucrium botrys.
AL YSSO-SEDJON Oberd et Th. Muller 1 96 1 .
Specii caracteristice: A lyssum alyssoides, Sedum album .

tridactylites,

Thlaspi

4 1 1 . Alysso petraei-Sedetum hispanici E. Sclmeider-Binder et al. 1 97 1 . Asociaţia
a fost semnalată din Cazanele Mari, Valea Mraconiei, Dubova şi Plavişeviţa. Speciile
edificatoare şi caracteristice sunt: Sedum hispanicum şi A lyssum petraeum . Ca însoţitoare
cu semnficaţie cenotică şi ecologică amintim: Petrorhagia saxifraga, Poa bulbosa,

Satureja kitaibelii, Ceterach officinarum, Stipa eriocaulis, Scabiosa columbaria, lvfelica
ciliata var. jlavescens, A chillea crithmifolia.
4 1 2 . Alyssetum muralis Pop et Hodişan 1 979.
Fitocenozele de Alyssum murale au fost identificate pe şisturi cristaline acoperite cu
un strat subţire de sol, bogat în pietriş mărunt, între coastele dealurilor Gilău şi Tarniţa
(partea stângă a văii Someşului Cald.) Dintre speciile cu frecvenţă mare care se impun
amintim: Artemisia absinthium, A . campestris var. psilophylla care fonnează faciesuri
caracteristice.
Faciesul cu A temisia arbsinthium-artemisiosum absinthii Pop et Hodişan 1 979 se
înfiripează pe soluri bogate în azotaţi, asemănându-se aparent cu pelinişurile nitrofile
(Sisymbrio-Artemisietum absinthii Pop 1 969).
Faciesul artemisiosum campestris Pop et Hodişan 1 979 prezintă contigente floristice
cu unnătoarele asociaţii, din care lipseşte însă A lyssum murale şi anume : Artemisio
campestris-Corynephoretum canescentis Cosinova-Kucerova J. 1 964 din Boemia centrală,
Artemisio-lvfelicetum ciliatae Komeck 1 974 din ţinutul Rinului şi Tuniceto-Artemisietum
campestris Br.-Bl. 1961 identificată pe stâncile din ţinutul Adda din Italia.
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Asociaţia Alyssetum muralis este dominată numeric de elementele eurasiatice şi
europene, alături de care se remarcă speciile meridionale, care conferă comunităţii un
specific floristic heterogen. Este o asociaţie saxicolă heliofilă, moderat-termofilă, slab
acidofilă până la neutro-bazifilă. Această asociaţie pionieră evoluează spre pajişti de

Festucetum pallentis transsilvanicum.
4 1 3 . Alysso-Sedetum Oberd. et Th. Muller 1 96 1
Asociaţia reprezintă o grupare cu o largă răspândire în sudul Banatului. Pe baza
constanţei şi abundenţei relative a speciilor Petrorhagia saxifraga şi Polycnemum arvense
N. Boşcaiu şi I. Resmeriţă ( 1 969) au descris varianta regională banaticum. Spectrul
ecologic al asociaţiei pune în evidentă optimul ecologic al terofitelor. Pe prundişurile de la
gura văilor, datorită acumulărilor de dejecţie, ca şi denudărilor torenţiale, asociaţia are un
caracter staţionar, stabilindu-şi compoziţia prin recolonizări succesive. Pe aluviunile
nisipoase expuse mai puţin inundaţiilor periodice, odată cu amorsarea pedogenezei,
asociaţia se prezintă tot mai încheiată, evoluând în direcţia constituirii grupărilor de

Fi lagini- Vulpietum.
XXIII. FESTUCETEA VAGINATAE So6 1 968
Vegetaţia psamofilă caracteristică clasei Festucetea vaginatae So6 1 968 cuprinde
asociaţiile ce se dezvoltă pe terenurile nisipoase de origine continentală. Cele mai
cunoscute zone de la noi din ţară cu vegetaţie psamofilă sunt în Crişana, Oltenia, estul
Munteniei, Moldova de Sud, Delta Dunării (grindurile Letea şi Caraorman), precum şi
suprafeţele din lungul litoralului românesc al Mării Negre.
Speciile caracteristice, atât pentru clasă cât şi pentru ordinul Festucetalia vaginatae
So6 1 957 sunt: A. chil/ea ochroleuca, Alkanna tinctoria, Alyssum tortuosum, Anchusa

ochroleuca, Astragalus varius, Centaurea arenaria, Crocus variegatus, Dianthus
polymorphus, Echinops ruthenicus, Erodium hoejftianum, Festuca vaginala, Festuca
arenico/a, Gypsophila paniculata, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides,
Holoschoenus vulgaris, Inu/a salicina, Koeleria glauca, Linum hirsutum, ssp. glaucescens,
Peducedanum arenarium, Silene borysthenica, S. conica, Syrenia cana, S. monatana,
Tragopogon jloccosus.
FESTUCETALIA VAGINATAE So6 1 957
În accepţia originală, ordinul reuneşte grupările vegetale de pe nisipăriile fluviale
din provincia panonică. Cercetările ulterioare par să confirme faptul că grupările acestui
ordin au o mare dezvoltare şi pe nisipurile din provincia ponto-sarmatică.
FESTUCJON V.4 GINA. TA.E So6 1 929
Speciile caracteristice acestei alianţe sunt cele menţionate la clasă şi ordin.
subal. BROMJON TECTORUAf So6 1 940
Specii caracteristice: Bromus tectorum, Kochia laniflora, Plantago arenaria,

Polygonum arenarium, Secate silvestre.
4 14. Brometum tectorum (Kem. 1 863) So6 ( 1 925), 1 93 9
(Syn.: Anisanthetum tectorum (Kerner 1 863) So6 1 925 apud Dihoru et al. 1 973).
Asociaţia este cunscută din cotul Dunării, fiind comună pe nisipurile din nord-vestul
României, unde este citată subasociaţia normale So6 1 957; de asemenea, este descrisă pe
nisipurile litoralului de la Mamaia şi Năvodari, Hanul Conachi şi pe ostrovul Moldova
Veche.
De pe nisipurile situate în cotul Dunării (Calafat), M. Păun şi Gh. Popescu ( 1 972)
semnalează şi subasociaţia secaletosum Hargitai 1 937 frecventă în luminişurile din
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plantaţiile de Robinia pseudacacia c a ş i pe terenurile situate pe dunele nisipoase. Dintre
speciile cu participare mai însenmată în cadrul asociaţiei se citează: Poa bulbosa monstr.
vivipara şi Digitaria sanguinalis.
În cadrul subasociaţiei secaletosum Harghitai 1 937, identificată în jurul localităţii
Ciupercenii Vechi se întâlnesc : Alkanna tinctoria, Erysimum diffusum, Calamintha nepeta,

Tribulus terrestris, Plantago arenaria.
Subasociaţia gypsophiletosum perfoliatae Popescu et Sanda 1 977 a fost senmalată
de la Mamaia, unde Gypsophila perfoliata specie perenă cu sistemul subteran foarte
puternic dezvoltat, domină mai ales către toamnă.
4 15. Bromo-Cynodontetum I. Pop 1 970
(Syn. : As. Cynodon dactylon Magyar 1 93 3 , Cynodontetum Bodrogk. 1 958,
Brometum tectorum cynodontetosum So6 1 939)
Pajiştile psamofile de Bromo-Cynodontetum prezintă o mare importanţă în
humificarea şi solidificarea nisipurilor, atingând apogeul de dezvoltare în mijlocul verii.
Această asociaţie succede după fitocenozele psamofile pioniere de Brometum tectorum
(Kem. 1 863) So6 ( 1 925) 1 939.
I. Pop ( 1 970) descrie varianta regională ponticum, caracterizată prin prezenţa unor
f
specii de origine sudică ca: A lyssum minutum, Astragalus hamosum, Centaurea difusa,
Eryngium maritimum, Euphorbia stepposa, Scolym us hispanicus şi Silene thymifolia.
Pe măsura acumulării humusului şi generării cernoziomului, terofitele scad numeric
în folosul hemicriptofitelor din alianţa Festucion rupicolae asigurând succesiunea spre
Cynodonto-Poetum angustifoliae şi Artemisio austriacae-Poetum bulbosae.
4 1 6 . Aperetum maritimae Popescu, Sanda, Doltu 1 980
(Syn. : Aperetum spicae-venti So6 1 953 subass. ponticum Popescu et Sanda 1 972;
As. de Apera spica-venti Şerbănescu 1 970).
Ocupă nisipurile în curs de fixare atît de pe litoralul maritim dintre Eforie şi
Năvodari cât şi pe cele din Delta Dunării (Letea, Sulina, Caraonnan). Speciile din cadrul
asociaţiei sunt în general psamofile şi destul de reduse ca număr. Dintre cele mai frecvente
cităm: Gypsophila perfoliata, Holoschoenus vulgaris, Euphorbia seguerana, Thymelaea
passerina, lvfedicago falcata, var. romanica, Cynodon dactylon, Agrostis pontica etc.
Dintre speciile halofile şi suportant halofile amintim: lvfentha pulegium, Plantago
maritima, Carex distans, Juncus littora/is, J. gerardi, J. maritimus şi Trifolium fragiferum.
subal. FESTUCJON VA GJNA TAE So6 1 940
4 1 7 . Festucetum vaginatae (Rapaics 1 923) So6 1 929
Asociaţia prezintă o slabă răspândire pe nisipurile din ţara noastră. I. Morariu şi M.
Danciu ( 1 970) o descriu de pe nisipurile din Ostrovul Moldova Veche (Jud. Caraş
Severin). Speciile însoţitoare cele mai frecvente ale acestor fitocenoze de la Moldova
Veche sunt: Centaurea arenaria, Tragopogon jloccosus, Poygonum arenarium, Kochia

/ani.flora, Euphorbia
liparocarpos etc.

seguerana,

Thymus

dacicus,

Fumana procumbens,

Carex

În cadrul asociaţiei este descris faciesul cu Carex liparocarpos Morariu et Danciu
1 970.
Populaţiile din Delta Dunării atribuite subasociaţiei arenicolum (Simon 1 960)
Popescu et Sanda ( 1 976) 1 979 şi cele de la Hanu Conachi subscrise la subas. danubiale
So6 1 929 sunt de fapt edificate de Festuca beckeri şi considerăm a fi încadrate în asociaţia

Festucetum beckeri nom. nov.
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4 1 8. Festuco vaginatae-Corynephoretum So6 e x Asz6d 1 936, 1 93 9
(Syn. : Festucetum vaginatae crişanensis Resmeriţă e t al. 1 967; Euphorbio
Festucetum glaucae (ssp. buiae) Resmeriţă et al. 1 967).
Asociaţia a fost întâlnită pe nisipurile din nord-vestul României de la Foieni şi
Urziceni. Amintim dintre speciile cele mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei şi care
aparţin alianţei Festucion vaginatae: Koeleria glauca, Euphorbia seguerana, Onosma

arenarium, Anthemis ruthenica, Erysimum diffi1sum, Scabiosa ucranica, A lyssum
desertorum, Hieracium echioides, Dianthus pontederae, Carex supina.
Fitocenozele asociaţiei Festuco vaginatae-Corynephoretum din vestul României
analizate de C. Karâcsony ( 1 979) se instalează pe pantele dunelor de nisip sau la poalele
acestora, pe terenurile slab fixate de vegetaţie. Se dezvoltă de obicei pe fondul general al
asociaţiei Brometum lectori. Corynephorus canescens se găseşte pe pantele sudice şi
vestice ale dunelor. Asociaţia evoluează într-un stadiu avansat de înierbare spre păşuni
dominate de Festuca pseudovina.
Din fitocenozele analizate de C. Karâcsony ( 1 979) se desprind subasociaţiile:
normale So6 1 964, festucetosum vaginatae So6 1 973 şi coynephoretosum Kâracsony 1 979.
Aceste fitocenoze adăpostesc o serie de rarităţi ca: Spergula pentandra, Alyssum montanum
ssp. gmelinii, Pulsatil/a pratensis ssp. hungarica, Rhinantus borbasii, lvfinuartia viscosa
etc.
4 1 8. bis. Koelerio glaucae-Stipetum borysthenicae Popescu et Sanda 1 987. Ocupă
suprafeţe întinse pe grindul Letea (la Dâmbul lui Bălan) şi între Hasmacul Mare şi
Hasmacul Mic, unde cele 2 specii codominante ating o acoperire medie de 40 - 80%.
Aceste fitocenoze sunt caracterizate prin abundeţa speciilor de Festucion vaginatae
ca: Euphorbia seguerana, lvfinuartia setacea, Astragalus varius, Asperula setu/asa,

Helichrysum arenarium, Trogopogon jloccosus, Syrenia montana, Festuca beckeri,
Dianthus polymorphus, Ephedra distachya etc.
4 1 9. Achilleo kitaibelianae-Secalinetum silvestris Mititelu et al. 1973 . Asociaţia
vegetează pe nisipurile de la Hanu Conachi, unde au fost descrise şi 3 subasociaţii noi, în
cadrul acesteia: euphorbietosum, koelerietosum şi calamagrositietosum. Nucleul central al
asociaţiei este alcătuit din marea majoritate a speciilor aparţinând alianţei Festucion
vaginatae, ca: Centaurea arenaria, Stachys nitens, Asperula setu/asa, Dianthus

polymorphus, Scabiosa ucranica, Corispermum nitidium, Astragalus virgatus, Polygonum
arenarium, Tragopogon jloccosus, Syrenia cana, Plantago arenaria.
420. Saliceto rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. 1 973 (Syn. :

Lythro-Holoschoenetum romani Simon 1 960, Holoschoenetum vulgaris auct. roman. non
Br. - BI. 1 930).
T. Simon ( 1 960) descrie din Delta Dunării asociaţia Lythro-Holoschoenetum romani
pe baza unui releveu. Această fitocenoză se încadrează la asociaţia Saliceto
rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. 1 973 descrisă de pe nisipurile de
la Hanu Conachi, deoarece în cadrul releveului efectuat de T. Simon speciile edificatoare
sunt notate cu unnătorii coeficienţi de abundenţă-dominanţă: Lythrum salicaria, + Sa/ix
rosmarinifolia 1 -2, Holoschoenus romanus 4-5.
Speciile aparţinând clasei Festucetea vaginatae şi cenotaxonii de rang inferior
subordonaţi acesteia domină în cadrul asociaţiei. Dintre acestea amintim: Gypsophila

paniculata, Syrenia cana, Koeleria glauca, Asperula setu/asa, Secale silvestre, lvfinuartia
viscosa, Tragopogon jloccosus.
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42 1 . Trago-Anthemietum ruthenicae Puşcam et al. 1 963 corr. Popescu et al.
1 980 (Syn. : As. de Anthemis ruthenica + Tragus racemosus Puşcam et al. 1 963). Este
descrisă de pe nisipurile de la Platoneşti (jud. Ialomiţa) unde creşte abundentă pe suprafeţe
apreciabile. Este o asociaţie pionieră ce se instalează pe nisipurile încă nefixate,
contribuind în bună măsură la înţelenirea acestora. În cadrul acestor fitocenoze se găsesc
puţine specii. Asociaţia realizează o acoperire de până la 50%, mai rar 80%. Speciile mai
frecvente în cadrul asociaţiei sunt: Bromus tectorum, Euphorbia seguerana, Tribulus
terrestris, Polygonum arenarium, Ceratocarpus arenarius, Cynodon dactylon, aceasta din
unnă dezvoltându-se viguros, are o mare putere de fixare şi înţelenire a substratului.
FESTUCO-lv!OLL UGJON BORZ4 1 96 1
Specii caracteristice: Festuca vaginala, lvfollugo cen,iana, Plantago arenaria,

Kochia /ani.flora.
422. Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1 960) Popescu, Sanda 1 987.
(Syn. : Plantaginetum indicae Buia et al. 1 960) Vegetează în cotul Dunării în
teritoriul situat în jurul localităţilor Burila Mică, Burila Mare, Padina, Ciupercenii Noi,
Izvoarele. Creşte în teritoriul situat între dune sau la partea inferioară şi medie a dunelor
semifixate. Speciile caracteristice ale asociaţiei sunt şi dominante : Plantago arenaria,
Kochia /ani.flora, Poa bulbosa, var. vivipara, Digitaria sanguinalis, Bromus tectorum şi
Viola kitaibeliana. Pe nisipurile litoralului nostru maritim se întâlneşte la Hanul Piraţilor
(Nord Mamaia) vegetând pe dunele nefixate sau în curs de fixare, în special la marginea
fitocenozelor de Elymus racemosus ssp. sabulosus, sau la adăpostul acestora. Este una din
asociaţiile pioniere ce contribuie la procesul de fixare al nisipurilor.
423 . Mollu ginetum cenrianae Borza 1 963
Este citată de la Hanu Conachi şi Tâmbureşti unde vegetează pe nisipurile în curs de
fixare. Dintre speciile tipic psamofile întâlnite în cadrul acestor fitocenoze amintim:

Veronica praecox, Silene conica, Helichrysum arenarium, Kochia /ani.flora, Astragalus
virgatus, Polygonum arenarium, Tribulus terrestris, Syrenia cana, Anthemis ruthenica. În
cadrul asociaţiei Al. Borza ( 1 963) distinge 2 subasociaţii : moldavicum şi oltenicum Borza
1 963.

SC4BJOSJONARGENTAE4E (Boşcaiu 1 975) Popescu, Sanda 1 987.
Alianţa reuneşte grupările psamofile de pe dunele şi nisipurile cu un accentuat
caracter continental de pe litoralul Mării Negre, fiind o alianţă paralelă cu Festucion
vaginatae. Specii caracteristice: Scabiosa ucranica, Silene thymifolia, Silene borysthenica,
Echinops ruthenicus, lvfedicago falcata var. filiformis. Cu răspândire locală se citează
A lyssum borzeanum şi Convolvulus persicus.
424. Scabioso argenteae-Marrubietum peregrini (Borza 1 9 3 1 n.n., Morariu
1 967) Popescu, Sanda 1 987.
(Syn. : As. Scabiosa ucranica-lvfarrubium peregrinum (Borza 1 9 3 1 n.n.) Morariu
1 967). Asociaţia este cantonată în locurile depresionare dintre dune, fiind descrisă din
rezervaţia de la Agigea. Substratul evoluat pennite dezvoltarea unui număr mare de specii.
Astfel, pe lângă cele psalmofile tipice se întâlnesc numeroase specii stepice ca: Melica
ciliata, Festuca valesiaca, Agropyron cristatum, Artemisia austriaca. Infiltrarea speciilor
Cynodon dactylon şi Agropyron repens în cadrul acestor fitocenoze indică sensul dinmnicii
asociaţiei către instalarea grupărilor cu Cynodon dactylon, care realizează o mai bună
înţelenire a terenurilor nisipoase.
425. Secali silvestri-Alyssetum borzeani (Borza 1 93 1 n.n. ) Morariu 1 959.
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Asociaţie regională, descrisă numai din rezervaţia de l a Agigea, având u n caracter
pionier. C. Burduja ( 1 968) descrie un facies cu Astragalus virgatus iar în colaborare cu CI.
Horeanu ( 1 970) varianta cu Cynachum acutum. Speciile alianţei Scabiosion argenteae sunt
bine reprezentate ca: Scabiosa argentea, Silene thymifolia, lvfedicago falcata var filiformis,
Carex co/chica, Ephedra distachya. În cadrul asociaţiei se observă infiltrarea speciilor de
f
Sisymbrietalia (inel. Onopordetalia) ca: Centaurea difussa,
A lyssum hirsutum, Anchusa

procera, Sisymbrium orientale.
426. Xeranthemo annuo-Scabiosetum argentaeae ("ucrainicae") Boşcaiu 1 975. I.
Şerbănescu ( 1 970) o senmalează de la Agigea sub denumirea de asociaţia de Scabiosa
ucrainica pe baza unui releveu în care Scabiosa ucrainica prezintă AD=3 iar Xeranthemum
annuum 2, Agropyron repens 2, Brom us tectorum 2. N. Boşcaiu ( 1 975) o descrie ca o
asociaţie nouă, încadrând-o în alianţa Scabiosion argenteae. Nucleul floristic al asociaţiei
este format din speciile ordinului Festucetalia valesiacae, şi anume: Festuca valesiaca,

Anthemis tinctoria, Thymelaea passerina, Salvia aethiopis, Anthemis austriaca, Stipa
capi/lata, Asperula cynanchica etc. care indică o notă de xerofilie accentuată a acestor
fitocenoze. În cadrul asociaţiei se mai remarcă prezenţa speciilor caracteristice alianţei

Artemisio-Kochion So6 1 959 care ne arată tendinţa de evoluţie a asociaţiei spre Agropyro
Kochietum prostratae Z6lyomi 1 958.

427. Ephedro-Caricetum colchicae (Prodan 1 93 9 n.n. ; Morariu 1 959) Sanda et
Popescu 1 973.
(Syn. : As. de Ephedra distachya şi Carex ligerica (Prodan 1 939) Morariu 1 959).
Asociaţia a fost descrisă de la Agigea şi Letea. În Delta Dunării, pe grindul Letea, această
asociaţie creşte pe porţiunile cele mai înalte ale dunelor semifixate, rezistând la o puternică
insolaţie şi o umiditate mică a nisipurilor. Ephedra distachya reuşeşte să fructifice
abundent şi se pare că este într-o continuă expansiune. Carex co/chica prin rizomii săi
puternici şi lungi contribuie activ la fixarea nisipurilor. Celelalte specii mai frecvent
întâlnite sunt: Scabiosa argentea, lvfedicago falcata var.filiformis, Silene otites, Euphorbia

seguerana, Stachys patu/a, lvfarrubium peregrinum.

428. Scabioso argenteae-Caricetum colchicae (Simon 1 960) Krausch 1 965
(Syn. : Caricetum colchicae Simon 1 960).
Fitocenoza descrisă de T. Simon ( 1 960) de la Letea, Hasmacul Omer, ca asociaţie
Caricetum colchicae este încadrată de H. Krausch ( 1 965) la asociaţia Scabioso argenteae
Caricetum colchicae (Simon 1 960) Krausch 1 965, în care sunt descrise 2 variante (cu
Xanthium strumarium şi Koeleria glauca) şi o subasociaţie (cu Convolvulus persicus). În
notările efectuate de noi la Letea pe dunele din apropierea pădurii, speciile cele mai
frecvent întâlnite sunt: Bromus tectorum, Syrenia montana, Secale silvestre, Dianthus
f
polymorphus, Erysiumum difusum,
caracteristice dunelor aflate într-un stadiu avansat de
fixare.
429. Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1 978.
(Syn. : Calamagrostetum epigeios Eggler 1 93 3 subass. arenosum Popescu et Sanda
1 976; Xero-Calamagrostetum epigei Burduja et al. 1 969 ined. in Horeanu 1 976)
Calamagrostis epigeios se dezvoltă pe dunele fixate, sau cu un grad avansat de fixare, în
general pe dâmburile mai zvântate, dar şi pe terenurile plane sau mai puţin escavate. Este
una dintre cele mai robuste specii ierboase de pe nisipurile litoralului şi care se dezvoltă
abundent, alcătuind o bandă aproape continuă în lungul cordonului litoral dintre Mamaia şi
Năvodari. Compoziţia floristică complet diferită faţă de cele cunoscute în literatură ne-a
detenninat să descriem fitocenozele de pe nisipurile din Dobrogea şi Delta Dunării ca un
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cenotaxon nou. Dintre speciile mai reprezentative cităm: Agrostis pontica, Holoschoenus
vulgaris, Juncus articulatus, Carex distans, Apera maritima. Asociaţia creşte în general în

microdepresiuni unde apa bălteşte în timpul primăverii, substratul nisipos fiind bogat în
depuneri aluviale.
430. Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1 987
Fitocenozele asociaţiei populează nisipurile de la C. A. Rosetti, uşor vălurite,
reuşind o acoperire de 65 - 75%. La periferia acestor fitocenoze la contactul cu pădurea de
A lnus glutinosa, se instalează asociaţia Scabioso argenteae-Caricetum colchicae (Simon
1 960), Krausch 1 965, care tinde, pe măsura înaintării proceselor de solificare, să
înlocuiească fitocenozele de Scabioso argenteae-Artemisietum campestris.
În cadrul asociaţiei, domină speciile caracteristice alianţei Festucion vaginatae:

Euphorbia seguerana, Kochia laniflora, Silene otites, Erysimum diffusum, Astragalus
varius, Syrenia montana, Koeleria glauca, Dianthus polymorphus, Asperula setu/asa,
Festuca beckeri, Helichrysum arenarium.
XXIV. FESTUCO-BROMETEA Br.- BI. et Tx. 1943
În accepţia largă sub care a fost propusă, clasa Festuco-Brometea reuneşte într-o
unitate destul de heterogenă toate cenozele ierboase xerice, indiferent de
apartenenţa lor singenetică, caracterizate printr-o serie de specii comune ca: Brachypodium

pinnatum, Koeleria gracilis, Botriochloa ischaemum, Phleum phleoides, lvfelica ciliata,
Helictotrichon pratensis, Festuca ovina, Carex caryophyllea, Carex humi/is, Anthericum
ramosum, Dianthus carthusianorum, Petrorhagia prolifera, Silene otites, Thlaspi
perfoliatum, Arabis hirsuta, Potentilla recta, Sanguisorba minor, lvfedicago minima, lvf.
falcata, Trifolium campestre, Trifolium montanum, Anthyllis vulneraria, Euphorbia
cyparissias, Seseli annuum, Pimpinella grandiflora, Salvia pratensis, Veronica spicata, V.
teucrium, Prunei/a grandiflora, Stachys recta, lvfyosotis stricta, Orthantha Iutea, Scabiosa
columbaria, Asperula cynanchica, Galium glaucum, Artemisia campestris, Aster linosyris,
Lactuca perennis şi briofite ca: Thuidium abietinum, Camptothecium lutescens, Rhytidium
rugosum etc.
BROMETALIA ERECT! (Koch 1 926 n.n. ) Br.-Bl. 1 936
Specii caracteristice : Bromus erectus, Koeleria pyramidata, Arabis auriculata,

Dianthus carthusianorum, Trifolium ochroleucum, Teucrium chamaedrys, Helianthemum
canum, Teucrium montanum, Prune/la laciniata, Scabiosa columbaria, Centaurea
scabiosa, Orobanche teucrii, Hieracium piloselloides.
BROMJON ERECTJ (Koch 1 926 n.n. ) Br.-Bl. 1 936 s. str.
Specii caracteristice : Stipa pulcherrima, Trinia glauca, Pulsatil/a vulgaris, Linum
tenuifolium, Globu/aria elongata, Hornungia petraea.
43 1 . Brometum erecti Pazmany 1 963
(Syn. : lvfesobrometum erecti auct. roman. ; Xerobrometum trannsilvanicum So6
1 946, 1 947).
Bromus erectus fonnează în Câmpia Transilvaniei fitocenoze compacte pe suprafeţe
destul de mari. Sub denumirea actuală, Brometum erecti, aceste fitocenoze sunt descrise în
literatura noastră prima dată de D. Pazmany ( 1963) care cercetează rolul unor fitocenoze în
procesul de eroziune al solurilor. I. Rezmeriţă şi Z. Spârchez ( 1 963, 1 984) analizează
structura asociaţiei în Câmpia Transilvaniei. Maria Ciurchea ( 1 964) o descrie în lucrarea
privind vegetaţia fâneţelor şi păşunilor de pe valea Boholţului, iar A. Kovacs ( 1 965) o
analizează în studiul privind fitocenozele din împrejurimile oraşului Tg. Săcuiesc. Al.
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Borza ş i Veronica Lupşa ( 1 965) indică prezenţa acestor fitocenoze în ţinutul Blajului sub
denumirea de lvfesobrometum erecti.
Fitocenozele ocupă de regulă versanţii cu expoziţie vestică sau sud-vestică, însoriţi
şi cu înclinaţie medie de 1 0-15°. În cadrul asociaţiei sunt bine reprezentate speciile
caracteristice claselor Festuco-Brometea, Arrhenantheretea şi lvfolinio-Arrhenatheretea.
Dintre speciile însoţitoare cu constanţă mare amintim: Rhinanthus rumelicus, Knautia

arvensis, Chrysanthemum leucanthemum, Thymus pulegiodes, Stellaria graminea,
Trifolium pratense, Briza media, Lotus corniculatus, Dianthus carthusianorum etc.
R. So6 ( 1 947, pg. 25) în conspectul asociaţiilor din jurul Clujului menţionează în
cadrul asociaţiei Xerobrometum transsilvanicum So6 1 946, 1 947 unnătoarele specii: Carex
caryophyllea ( l -2), Bromus erectus (3-4), Pulsatil/a pratensis ( 1 -2), lvfedicago lupulina
( 1 ), Anthyllis polyphylla ( l ), Thymus glabrescens ( 1 -2), Rhinanthus major inel. rumelicus
( 1 -4), Plantago media ( 1 ), Carex humilis (2-3 ), Festuca sulcata-valesiaca
(2-4). Este o
variantă mai xerofilă pe care am putea-o numi caricetosum humilis subass. nova.
432. As. Sieglingia decumbens-Potentilla erecta (Borza 1 963 n.n.) Hodişan 1 968.
Semnalată ca nomen nudum de Al. Borza ( 1 963 ), a fost întâlnită de I. Hodişan ( 1 968) sub
fonna unor pâlcuri la baza masivelor Bulbuci, lângă comuna Feneş. Vegetează în expoziţii
N-NE, pe rocă de natură calcaroasă. Cadrul ecologic în care vegetează precum şi
dominanţa speciilor de plante mezofile, alături de câteva xerofile a detenninat pe I.
Hodişan s-o încadreze la alianţa Nardo-Agrostion tenuis Sil/inger 1 93 3 , încadrare care pare
mai naturală.
FESTU CETALIA VALESIACAE Br. - BI. et Tx. 1 943
Cu toate că acest ordin a fost conceput pentru deli1nitarea asociaţiilor stepice de
origine continentală, cu optimul climatic est-european, sub imboldul cercetărilor efectuate
asupra vegetaţiei xerofile din Europa centrală, volumul iniţial al ordinului a fost lărgit într
un mod convenţional spre a putea cuprinde o serie de asociaţii xerotenne alpine (Seslerio
Festucion) care par să nu aibe vreo legătură singenetică cu actuala vegetaţie stepică. În
lucrările curente din ţara noastră ordinul Festucetalia valesiacae încă i se atribuie adeseori
un volum lărgit pe baza unor considerente exclusiv ecologice, care nu satisfac întotdeauna
criteriile unor reale afinităţi floristice.
Principalele specii caracteristice ale ordinului sunt: A chil/ea nobilis, ssp. neilreichii,

A. pannonica, A donis vernalis, A llium montanum, Arenaria leptoclados, Astragalus
onobrychis, A chillea setacea, Arabis hirsuta, Campanula sibirica, Crupina vulgaris,
Centaurea micranthos, C. rhenana, Dracocephalum austriacum, Festuca valesiaca,
Hieracium auriculoides, H. piloselloides, Hippocrepis comasa, Hypericum elegans, Iris
pumi/a, Jurinea mollis, Lactuca perennis, Linaria angustissima, Linum jlavum, lvfedicago
prostrata, lvfelica ciliata, lvf. transsilvanica, Paronychia cephalotes, Polygala amara, P.
major, Potentilla co/lina, Pulsatil/a pratensis, Scorzonerea austriaca, Silene otites, Seseli
hippomarathrum, S. osseum, Sideritis montana, Stachys recta, Stipa pulcherrima,
Teucrium montanum, T. chamaedrys, Thymus marschallianus, Trinia glauca, Verbascum
phoeniceum, Veronica prostrata, V spicata.
CJRSJO-BRA CHYPODJON Hada et Klika 1 944 emend. Krausch 1 961
Alianţa cuprinde specii mezo-xerofile până la mezofile, multe originare din pădurile
de stejar temofile (Quercetalia petraeae-pubescentis Jakucs 1 96 1 ) fiind caracteristice şi
pentru "asociaţiile de lizieră" cu care vin în contact grupările alianţei Cirsio-Brachypodion.
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Alianţa are ca specii caracteristice : + Brachypodium pinnatum, Dorycnium
herbaceum, + Trifolium montanum, Polygala major, + Fragaria viridis, + Plantago
media, Onobrychis viciifolia, Filipendula vulgaris, Rancunculus polyanthemos,
lvfelampyrum an,e11se, Hieracium bauhini, Thesium linophyllon, Hypochoeris maculata, +
Prune/la grandiflora, Seseli annuum, + Anthericum ramosum, + Bupleurum falcatum, +
Peucedanum cervaria, Trifolium alpestre, + Gentiana cruciata, Cirsium pannonicum,
Origanum vulgare, Carex montana, + Bromus erectus.
Alianţa Cirsio-Brachypodion prezintă numeroase specii comune (notate cu + în faţă)
cu alianţa lvfesobromion, răspândită în Europa de vest, sud-vest până în cea centrală.
Pentru alianţa lvfesobromion sunt caracteristice o serie de specii de origine
mediteraneană şi mediteranean-atlantică, între altele un număr de orchidee ca: Orchis
militaris, O. ustulata, Herminium monorchis, Anacamptis pyramida/is, Ophrys fuciflora, O
sphegodes, O. apifera, specii care lipsesc în alianţa Cirsio-Brachipodion. Originea
elementelor din alianţa Cirsio-Brachypodion, din păduri tennofile, este un indiciu asupra
provenienţei secundare, după defrişarea pădurilor, a asociaţiilor din această alianţă.
4 3 3 . Cariceto humilis-Brachypodietum pinnati So6 ( 1 942) 1 947
(Syn. : Brachypodietum pinnati Libb. 1 930; Samoilă 1 960; Carex humilis
Brachypodium pinnatum ass. So6 1 942; Seslerietum heujjlerianae praerossicum So6 1 946
subass. carici-brachypodiosum pinnati Şuteu 1 979; Brachypodium pinnatum - Festuca
sulcata Ghişa 1 962; Dorycnio-Brachypodietum pinnati Cs ros et Kovacs 1 962; Onono
Brachypodietum pinnati Panait 1 969; Origano-Brachypodietum auct. roman. non
Medwecka-Komas 1 963; Thymo (comosi) - Caricetum humilis Morariu et Danciu 1 974;
Caricetum humilis Ciocârlan ( 1 968) 1 969; Koelerio (splendens) - Caricetum humilis
subcarpaticum Dihoru et Negrean 1 969; Festuco (rupicolae) - Brachypodietum pinnati
transsilvanicum ass. reg. E. Sclmeider Binder 1 97 1 ; Brachypodium pinnatum-Festuca
sulcata Raclam 1 967).
Cenozele de Carex humilis-Brachypodium pinnatum sunt răspândite în Câmpia
Transilvaniei, în Munţii Apuseni (Bedeleu), unde urcă până la 1230 m altitudine, în
împrejurimile Blajului şi depresiunea Sibiului, depresiunea Braşovului, dealurile
subcarpatice, având o largă răspândire în ţara noastră. Compoziţia floristică a asociaţiei
variază după condiţiile de relief şi sol, influienţa animalelor şi a omului, prin păşunat şi
cosit. Vegetaţia este bine închegată, cu o compoziţie floristică accentuată.
În cadrul subas. typicum E. Sclmeider-Binder 1 971 se conturează un grup de specii
de recunoaştere, xerotenne de stepă cu Salvia nutans, A donis vernalis, Crambe tataria,
Seseli varium, Salvia austriaca, Hypericum elegans. În subasociaţia depauperata Borza
1 959 lipseşte sau este slab reprezentat întreg nucleul de specii caracteristice şi diferenţiale,
caracterizându-se negativ faţă de asociaţia tipică. Tot în cadrul asociaţiei s-au mai
diferenţiat şi unnătoarele subasociaţii: festucetosum rupicolae Kovacs et Coldea 1 967,
centauretosum atropurpureae Borza 1 959, kochietosum Borza 1 959, goniolimonietosum
tatarici Borza 1 959, globularietosum Borza et Lupşa 1 962, salvietosum transsilvanicae
Borza 1 959, ephedretosum Borza 1 959, inuletosum Dumitru 1 980, salvietosum nutanti
Tăuber et Weber 1 976.
Sunt descrise faciesuri cu: Agropyron cristatum Borza 1 959, astragaletosum
onobrychis E. Sclmeider-Binder 1 97 1 .
I . Morariu ( 1 978) descrie de lângă Braşov varianta hyacynthelletosum leucopheae,
varianta caracterizată printr-o acoperire redusă.
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434. Thymo pannonici-Stipetum stenophyllae nomen novum
(Syn. : Stipetum stenophyllae transsilvanicum So6 1 946 apud. So6 1 947)
Asociaţia se instalează pe suprafeţe restrânse, situate pe coamele de deal sau în
treimea superioară a pantelor sudice, sud-estice şi sud-vestice. Gruparea are valoare
furajeră foarte scăzută. Dintre speciile cu prezenţă mai semnificativă amintim: Festuca
valesiaca, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Dorycnium herbaceum etc.
Asociaţia a fost senmalată din Câmpia Transilvaniei (E. Ghişa, 1 94 1 ; R. So6, 1 947,
1 949; Şt. Cs ros şi colab. 1 96 1 ), împrejurimile Blajului (Al. Borza şi V. Lupşa, 1 965),
Valea Sebeşului (Al. Borza, 1 959), Valea Guşteriţei (Erika Sclmeider-Binder, 1 97 1 ) şi
podişul Secaşelor (V. Cristea şi Şt. Cs ros, 1 976). Asociaţia se caracterizează prin
prezenţa multor specii xerofile, dar şi a celor mezofile ca: Trifolium pratense, Lotus
corniculatus, Onobrichys viciifo/ia, Pimpinella saxifraga, Seseli annuum etc. Pajiştile se
folosesc ca fâneţe cu o productivitate mediocră.
ASPLENJO-FESTUCJON PALLENTJS (GLA UC4E) Z6lyomi 1 936 COIT. So6 1 963.
Cuprinde pajiştile calcofile xero-mezofile caracterizate prin unnătoarele specii de
recunoaştere : Asplenium adiantum-nigrum, A. septentrionale, Festuca pseudodalmatica,

lvfedicago rigidu/a, Polypodium vulgare, P. interjectum, Sedum hispanicum, FVoodsia
ilvensis.

435. Asplenio septentrionali-Melicetum ciliatae So6 1 940.
Asociaţia a fost identificată prima dată la noi pe calcarele de pe valea Iadului
(Bratca) din Munţii Apuseni. Ulterior a fost găsită şi în Cheile Mada, Ardeu, Godineşti
Zam (vârful Custura de lângă Gorgan), valea Sighiştel, vegetând pe substrat calcaros cu
grohotiş grosier, acoperit cu sol nisipos; preferă expoziţiile estice, nordice şi nord-vestice,
puternic înclinate (25-60°). Domină lvfelica ciliata, alături de : Asplenium ruta-m uraria, A.
trichomanes, Cystopteris fragilis, iar ca specii însoţitoare: A llium jlavum, Cardaminopsis

arenosa, Viola saxati/is, Doronicum columnae, Geranium columbinum, lvfoehringia
muscosa etc.
436. Minuartio-Festucetum psedodalmaticae (Mikyska 1 93 3 ) Klika 1 938.
Asociaţia a fost semnalată de Maria Ciurchea ( 1 970) de pe Valea Călineşti (Jud. Vâlcea)
unde în cadrul subasociaţiei minuartietosum .frutescentis So6 1959 distinge varianta
regională dacicum Ciurchea 1 970 pe baza unnătoarelor specii diferenţiale: Genista

januensis, Thymus comosus, Veronica bachofenii, Dianthus henteri, Hieracium pavichii,
Seseli gracile şi SempenJivum heujfelli. Asociaţia preferă pantele calcaroase cu expoziţie

sud-sud-vestică, ceea ce explică prezenţa elementelor calcofile în compoziţia fitocenozelor.
N. Boşcaiu şi colaboratori ( 1 974) semnalează subasociaţia plantaginetosum ho/astei
Boşcaiu et al. 1 974 de pe stîncâriile de la Vârful Poienii de lângă Ohaba de sub Piatră
(Valea Steiului).
FESTUCJON R UPJCOL4E So6 ( 1 929 n.n. ) 1940 COIT. So6 1 964
Cuprinde asociaţii xerice instalate pe pante defrişate din zona stejărişelor. Ca specii
de recunoaştere amintim: Festuca rupicola, F. valesiaca, C/eistogene serotina, Botriochloa

ischaemum, Orlaya grandijlora, Crupina vulgaris, Herniaria incana, lvfedicago minima,
Verbascum phoeniceum, Xeranthemum annuum, Seseli varium, Sideritis montana,
Cynodon dactylon, Veronica incana, Trinia ramosissima, Sternbergia colchicijlora, Salvia

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

141

austriaca, Ranunculus illyricus, Plantago argentea, Gagea bohemica, Erysimum
crepidifolium, Bupleurum affine, Androsace elongata etc.
437. Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae (Domin 1 93 3 ) MajovskY 1 954
emend. So6 1 959. Asociaţia a fost semnalată de I. Morariu şi colaboratori ( 1 973) din
vegetaţia ostrovului Moldova Veche. Festuca pseudodalmatica şi Potentilla arenaria
vegetează aici împreună cu unnătoarele specii xerofile din Festuco-Brometea şi
Festucetalia valesiacae ca: Centaurea micranthos, Thymus pulegioides, Astragalus

onobrychis, Eryngium campestre, Knautia anJensis, Vicia lathyroides, A lyssum montanum,
Sedum hispanicum, Seseli varium, Galium glaucum, Poa bulbosa, Botriochloa ischaemum,
lvfedicago minima, Petrorhagia saxifraga, Trifolium campestre, Cynodon dactylon,
Arenaria serpyllifo/ia, Koeleria gracilis etc.
438. Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli Popescu et Sanda 1 978
(Syn. : Fit. de Chrysopogon gryllus D. Ivan 1 967, As. de Crysopogon gryllus
Şerbănescu 1 970; Vasiu et al. 1 963).
Asociaţia este citată din Pădurea Neagră (grindul Caraonnan), pădurea Letea şi de
pe litoral din dreptul localităţii Năvodari. Pentru fitocenozele de pe nisipurile litoralului şi
cele ale Deltei Dunării este caracteristică specia Daucus guttatus ssp. zahariadi.
Majoritatea speciilor din cadrul asociaţiei sunt de nuanţă xerofilă. Dintre cele mai frecvente
mnintim: lvfedicago falcata, Plantago lanceolata, Crepis foetida ssp. rhoeadifo/ia, Bromus

tectorum, Poa bulbosa, Inu/a salicina, Euphorbia seguerana, Holoschoenus vulgaris,
Centaurea arenaria, Dianthus polymorphus var. bessarabicus etc.
439. Cynodonto-Poetum angu stifoliae (Rapaics 1 926) So6 1 957
(Syn. : Cynodonetum dactyloni Rapaics 1 927; Aperae spicae venti-Trifolietum
Morariu et al. 1 973 ). Asociaţia, larg răspândită, vegetează pe terenuri plane, fertile, uscate
şi însorite, pe cernoziomuri sau soluri aluvionare, uneori slab salinizate. Este o asociaţie
secundară, cu o compoziţie floristică heterogenă, pe lîngă specii caracteristice pajiştilor
xerofile conţine şi numeroase buruieni, indiciu al ruderalizării şi degradării fitocenozelor
respective. Dintre speciile frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei mnintim: Poa bulbosa,

lvfedicago lupulina, Trifolium montanum, Achillea setacea, lvfedicago falcata, Botriochloa
ischaemum, Festuca valesiaca, Prunei/a laciniata etc.
Ca cenotaxoni de rang inferior au fost semnalate subasociaţiile: cynodontetosum
(Rapaics 1 927) So6 1 973, lolietosum (Rapaics 1 927 p. ass.) So6 1 97 1 , alopecuretosum
Bodrogk. 1 966, cardarietosum (lepidietosum drabae) Bodrogk. 1 966, trifolietosum
(Rapaics 1 927 p. ass. T. repentis) So6 1 97 1 , poetosum angustifoliae So6 1 97 1 (Syn. :
Poetum angustifoliae Ujvarosi 1 937; Burduja et al. 1 956), sophoretosum Dihoru ( 1 969)
1 970; agropyretosum repentis Sanda et al. 1 980.
Ca faciesuri sunt citate : facies cu Euphorbia cyparissias So6 1 973, Cynodon
dactylon Siroki 1 956, Poa angustifolia Siroki 1 956.
440. Aegilopsetum cylindricae Buia et al. 1 959

(Syn. : A egilopsieto (cylindricae) - Cynodontetum Cârţu 1 97 1 )
S e instalează pe suprafeţe inici în locuri foarte uscate. Î n compoziţia asociaţiei pe
lîngă specia d01ninantă A egilops cylindrica se mai întâlnesc : Festuca valesiaca, Poa
bulbosa, Dasypyrum vil/asum,
Xeranthemum annuum etc.

lvfedicago

minima,

lvf.

falcata,

Fi/aga

44 1 . Artemisio austriacae - Poetum bulbosae I. Pop 1 970
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(Syn. : Poa bulbosa + Artemisia austriaca +
Andropogon ischaemum +
Euphoribia stepposa; Poa bulbosa + Artemisia austriaca, +Schleranthus perennis; Poa
bulbosa + P. angustifolia + Cynodon dactylon ; As. Poa bulbosa; Poetum bulbosae; As.
Artemisia austriaca; As. Artemisietum austriacae auct. rom.)
Pajiştile de Artemisio austriacae - Poetum bulbosae sunt rezultate cel mai adesea
din păşunile de Festuca valesiaca, în unna eroziunilor şi a păşunatului excesiv. Analiza
fitocenozelor arată că cea mai ridicată constanţă şi sociabilitate au Poa bulbosa şi Artemisia
austriaca, prima valorificând resursele nutritive din substratul superficial al solului, iar a
doua pe cele din adâncime. Alături de acestea vegetează în puţine exemplare specii din

Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae.
Condiţiile austere de viaţă cât şi gradul de degradare al paj iştilor sunt reflectate şi de
biofonnele asociaţiei, dintre care efemerele depăşesc jumătate din numărul total de specii.
Din punct de vedere furajer, valoarea acestor paj işti este slabă, scăzând progresiv cu
intensitatea păşunatului. Pentru ameliorarea lor se impune combaterea buruienilor şi
supraînsămânţarea cu plante furajere.
În cadrul asociaţiei sunt separate unnătoarele subasociaţii: artem isietosum
austriacae (Răv. et al. 1 956; Evd. Puşcam et Ţucra 1 960) I. Pop 1 970, dobrogicum, I. Pop
1 970, poetosum bulbosae (Burduja et al. 1 956; Răv. et al. 1 956; Evd. Puşcam et Ţucra
1 960) I. Pop 1970, euphorbietosum segueranae Horeanu 1 975, tragetosum racemosi
Horeanu 1 975, andropogonetosum (Evd. Puşcam et Ţucra 1 960) I. Pop 1970,
cynodontetosum (Turcu 1 959 n.n.), I. Pop 1 970, Ephorbietosum stepposae (Evd. Puşcam et
Ţucra 1 960) I. Pop 1 970.
442. Cynodonto-Festucetum 11seudovinae (Klika 1937 p.p.) So6 1 957
(Syn. : Festucetum pseudovinae Mâthe-Jeanplong 1 954, Festucetum pseudovinae
cynodontetosum Borza 1 959).
Fizionomia acestui tip de pajişte este dominată de ierburi cu talie mică, cu un grad
redus de acoperire având în compoziţia lor floristică specii ce reflectă condiţii de xerofilie
şi un grad de sărăturare moderată. În anii ploioşi pot predomina speciile nehalofile cum
sunt: Lolium perenne, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Trifolium pratense, T. repens,
T. striatum, iar în anii de uscăciune mai accentuată, când sărurile migrează spre suprafaţă
vor predomina halofitele Festuca pseudovina, Agropyron repens, Juncus gerardi, Trifolium
fragiferum, T. pan,iflorum, Lotus angustissimus, Scorzonera laciniata. Valoarea
economică a acestor paj işti este redusă atât sub raportul întinderii cât şi al calităţii furajere.
Când sărăturarea devine mai accentuată în locul speciei Festuca pseudovina se instalează

Puccinellia limosa.
443 . Ceratoca111etum arenarii (Evd. Puşcaru-Soroceanu et Ţucra 1 960, Mititelu
1 970) Burduja et Horeanu 1 976.
Se instalează în locurile unde vegetaţia secundară este mult degradată prin păşunat,
călcare sau eroziune. Dintre speciile xerofile cu indici de abundenţă-dominanţă şi constanţă
mare întâlnite în cadrul acestor fitocenoze amintim: Artemisia austriaca, Euphorbia

seguerana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Sideritis montana, Eryngium
campestre, precum şi foarte multe buruieni ca: Carduus acanthoides, Convulvulus
arvensis, Cynodon dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Xanthium spinosum,
Anthemis ruthenica etc.
444.

Saturejetum

coeruleae

Cristurean et

Ionescu-Ţeculescu

1 970

(syn. :

Paeonietum tenuifoliae-Saturejetum coeruleae Borza 193 1 . n. n.). Ocupă de obicei
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terenurile aride, cu soluri superficiale, cernoziomuri puternic carbonatate, cu calcare la zi.
Se instalează pe pante repezi, puternic însorite, cu expoziţie sud-sud-estică sau sud-vestică.
A fost descrisă din rezervaţia Hagieni, fiind întâlnită şi la Murfatlar şi Castelu. (C. Burduja
et CI. Horeanu, 1 976). Dintre caracteristicile asociaţiei şi în parte ale alianţei notăm, în
afară de Satureja coerulea, speciile Poa bulbosa, Koeleria gracilis, Euphorbia

dobrogensis, Alyssum hirsutum, Salvia nutans, Ziziphora capitata, Hyacinthella
leucophaea, Salvia rigens, Genista sessilifo/ia, Gypsophila glomerata. La nucleul de specii
caracteristice asociaţiei s-ar putea adăuga (apud. C. Burduja et CI. Horeanu, 1 976) şi
speciile: Astragalus glaucus, Thymus zigioides, Pimpinella tragium. Caracteristicile
ordinului, cu importanţă deosebită pentru asociaţie sunt: Stipa lessingiana, Festuca

valesiaca, Jvfedicago minima, Hypericum elegans, Haplophyllum suaveolens, Vinca
herbacea, iar dintre cele ale clasei: Teucrium palium, Crupina vulgaris, A chillea
clypeolata, Alyssum alyssoides, Erysimum dijfusum, Convulvulus cantabricus, Asperula
lene/la.
Asociaţia este caracterizată şi prin prezenţa unor specii rare din flora ţării noastre:

Allium saxatile, Coronilla scorpioides, Helianthemum salicifolium, Ononis pusilla.
445. Sedo sexangulari-Syntrichietum calcicolae Mihai et al. 1 973
Această comunitate vegetală se dezvoltă pe stâncăriile calcaroase, însorite ale
dealului Repedea-Iaşi, pe suprafeţe acoperite cu un strat subţire de sol nisipos. Speciile
principale şi caracteristice sunt Sedum sexangulare şi Syntrichia ruralis var. calcicola.
Vegetaţia se prezintă slab încheiată, cu acoperire generală ce variază între 20 - 80% şi
structura floristică săracă în specii. Dintre speciile caracteristice ordinului Festucetalia
valesiacae şi alianţei Festucion rupicolae notăm: Festuca valesiaca, Artemisia austriaca,

Centaurea micranthos, Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Anthemis tinctoria,
Veronica prostrata.
446. Agro1lyretum pectiniformae (Prodan 1 939) Dihoru 1 970
(Syn.: As. de Agropyron cristatum Prodan 1 939; As. de Festuca valesiaca +
Agropyron cristatum Evd. Puşcam et al. 1 963; As. de Festuca valesiaca + Agropyron
cristatum + Stipa capi/lata Evd. Puşcam et al. 1 963).
Asociaţia ocupă suprafeţe mici, pe platouri sau mai des la marginea culturilor, în
cazul în care păşunatul nu este intens. Deşi unii autori o consideră ca o asociaţie de
înţelenire primară, se pare că această grupare prosperă în locurile desţelenite, fapt oglindit
şi prin abundenţa speciilor de Onopordion, Chenopodietea şi Secalietea (Gh. Dihoru, 1 970;
CI. Horeanu, 1 976).
În cadrul asociaţiei este descris facies-ul cu Chrysanthemum millefolium
(Şerbănescu 1 970) Popescu et Sanda 1 978 (Syn. : As. de Chrysanthemum millefolium
Şerbănescu 1 970).
447. Cleistogeno-Festucetum rutlicolae (So6 1 930) Z6lyomi 1 958 corr. So6 1 964.
(Syn.: Diplachno-Festucetum sulcatae matricum Z6lyomi 1 928, Festuca sulcata
Stipa joannis ass. So6 1 928, Carex humilis - Festuca sulcata - Stipa joannis complex So6
1 928, Festuca valesiaca-Ranunculus illyricus ass. Klika 1 938, Festucetum-Stipetum
Meusel 1 939, Diplachneto-Festucetum valesiacae subass. dacica Borza 1 959, Festucetum
sulcatae-Astragalo-Stipetum senus Borza 1 963 non Knapp 1 942 p.p., As. Carex humilis
Stipa joannis Boşcaiu et al. 1 977).
Prin distrugerea vegetaţiei de Boriochloa ischaemum şi Festuca rupicola datorită în
special proceselor de eroziune, se instalează Cleistogene serotina. La noi în ţară a fost
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senmalată de la Deva (Agnişa Nuţu et al. 1 974) şi Sviniţa -Tricule (A. Popescu şi Tr.
Ştefureac, 1976). Dintre speciile însoţitoare ale fitocenozelor de C/eistogeno-Festucetum
rupicolae din Clisura Cazanelor mnintim: Botriochloa ischaemum, Chrysopogon gryllus,

Dorycnium herbaceum, Artemisia austriaca, Chondrilla juncea, Stipa capi/lata, Carlina
acanthifolia.
Ca cenotaxon de rang inferior este senmalată subasociaţia festucetosum valesiacae
So6 1 959 (Syn. : Diplachneto-Festucetum valesiacae subass. dacica Borza 1 959).
448. Festucetum rupicolae Burduja et al. 1 956; corr. Burduja et al. 1972 - 1 973
(Syn. : Festucetum rupicolae-Onobrychietum Ciocârlan ( 1 968) 1 969, Festucetum
sulcatae ( rupicolae) mezophilum Cs ros et al. 1 96 1 , As. Festuca sulcata -Vicia cracca
Cs ros 1 963, Cytiso-Festucetum rupicolae Peia 1 98 1 ). Pajiştile de Festuca rupicola
prezintă o mare răspîndire în zonele deluroase, întâlnindu-se atât pe platouri cât şi pe pante
cu înclinări medii de 10 - 20°, mai rar 30°, cu expoziţii variate. În compoziţia floristică, în
afară de Festuca rupicola care pred01nină, se evidenţiază cu prezenţă generală de peste
60%: Trifolium campestre, T. repens, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias şi
A chillea co/lina. Pajiştile de Festuca rupicola prezintă o compoziţie floristică mai bogată
decît a stipetelor şi botriochloetelor, ceea ce arată condiţii ecologice mai favorabile.
Pajiştile de Festuca rupicola ajung la un grad avansat de îmbătrânire, datorită păşunatului
intensiv şi a bătătoririi solului. Ele prezintă o durată scurtă de folosinţă, deoarece în luna
iunie deja Festuca rupicola se usucă.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: cynodontetum Grigore 1 97 1 şi
selerietosum (Ciocârlan 1 968, 1 969) Popescu et al. 1 980 (Syn. : Festucetum rupicolae
Onobrychietum subass. seselerietosum Ciocârlan ( 1 968). C. Burduja şi colaboratori ( 1 972
- 1 973) din vegetaţia masivului Mărgineni (Jud. Neamţ) descrie un facies cu Euphorbia
=

cyparissias.
449. Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1 94 1
(Syn. : Festucetum valesiacae Burduja et al. 1 956, Festucetum valesiacae pontico
romanicum Ciocârlan ( 1 968) 1 969, Salvio-Festucetum valesiacae pontico-romanicum
Dobrescu 1 97 1 ).
Constituie asociaţia principală a alianţei Festucion rupicolae, ocupând suprafeţe
întinse în toate regiunile ţării, pe terenuri plane cât şi cu o uşoară înclinare (7 - 10°), uneori
chiar pe versanţi abrupţi (40 - 50°). În părţile joase, cu mniditate mai mult sau mai puţin
ridicată, se instalează subass. poetosum angustifoliae Burduja et al. 1 97 1 .
Dintre celelalte subasociaţii citate la noi mnintim: agropyretosum So6 1 959,
stipetosum So6 apud Mititelu et Viţalariu 1 967, sternbergietosum Păun et Popescu 1 972,
koelerietosum cristatae Bârcă 1 975, Popescu et Ştefureac 1 976, botriochloetosum
(Ciocârlan 1 968) Popescu et al. 1 980, dobrogicum Horeanu ( 1 975) 1 976, festucetosum
valesiacae So6 1 959, chrysopogonetosum So6 1 959, moldavicum (Bârcă 1 973) Popescu et
al. 1 980, sedo-scleranthetosum Drăgulescu 1 984, thymetosum comosi Drăgulescu 1 984.
Ca faciesuri sunt citate : normale (Bârcă 1 975) Popescu et al. 1 980, cu Artemisia
austriaca (Răv. et al. 1 956) Popescu et al. 1 980, cu Poa angustifolia (Bârcă 1 975)
Popescu et al. 1 980, cu Poa bulbosa (Bârcă 1 975) Popescu et al 1 980, cu A egilops
cylindrica (Bârcă 1 975) Popescu et al. 1 980, cu Medicago minima (Bârcă 1975) Popescu et
al. 1 980.
450. Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1 956
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Apariţia fitocenozelor dominate de Euphorbia nicaeensis reflectă un stadiu de
disclimax dintre cele mai avansate ale vegetaţiei regresive a pajiştilor primare sau a unora
derivate. Vegetează pe locuri plane dar şi pe versanţi cu pantă lină afectaţi de procese
geomorfologice recente sau actuale (alunecări, eroziuni superficiale şi torenţiale ). În
general aceste fitocenoze prezintă discontinuităţi de proporţii mari, în care apar sporadic
tufe de Botriochloa ischaemum, Poa bulbosa, Festuca valesiaca şi diverse specii mai ales
ruderale. O specie, relativ răspândită, invadatoare a staţiunilor intens degradate, care atinge
valoare de facies, este Ceratocarpus arenarius.
Euphorbia stepposa şi Ceratocarpus arenarius având aceleaşi cerinţe ecologice şi
ocupând aceleaşi staţiuni considerăm mai natural, unirea acestor fitocenoze într-o singură
asociaţie Ceratocarpo-Euphorbietum stepposae nomen. novum.
45 1 . Cachrysetum ferulaceae Roman 1 974
Fitocenozele cu Cahrys feru/acea descrise de N. Roman ( 1 974) de pe văile
Oglănicului şi Târziu (Podişul Mehedinţi), sunt cantonate pe pantele puternic înclinate,
unde specia edificatoare atinge adesea acoperirea de 60%. Dintre speciile fidele asociaţiei
sunt citate Stachys nitens şi Orlaya grandiflora.
În compoziţia floristică a acestor fitocenoze domină speciile alianţei Festucion
rupicolae şi ale clasei Festuco-Brometea. Prezenţa speciilor din alianţa Syringo-Carpion
ca: Syringa vulgaris, Dianthus banaticus, Cotinus coggygria, Acanthus balcanicus, atestă
aspectele legate de sindinamica asociaţiei şi cadrul cenotic în care aceste fitocenoze există.
452. Medicago minimae-Aegilopsetum triaristati Roman 1974
Se dezvoltă la baza pantelor, pe material coluvionat, nisipo-lutos, fiind răspândită
între Gura Văii şi confluenţa Topolniţei cu Dunărea. Speciile de recunoaştere: lvfedicago
minima, A egilops ovata ssp. triaristata şi Xeranthemum annuum constituie totodată şi
nucleul cenotic al asociaţiei. De asemenea este semnificativ rolul cenotic jucat de speciile
alianţei Festucion rupicolae şi cele ale clasei Festuco-Brometea. Abundenţa speciilor din
alianţa Onopordion indică efectul zoogen din imediata vecinătate a acestor fitocenoze.
Asociaţia prezintă o perioadă scurtă a sezonului de vegetaţie ce se încheie la începutul
verii, având şi un statut de pionierat, păstrându-se 2-3 ani, după care evoluează spre alte
grupări.
453 . Koelerietum macranthae (Răv. et al. 1 956) Popescu, Sanda, 1 988
(Syn. : As. Koeleria glauca P.C. Popescu et Cocora-Tietz 1 96 1 )
Asociaţia s e dezvoltă în aceleaşi condiţii ecologice c a şi lvfedicagini-Festucetum
valesiacae, dar preferă pantele cu înclinare de 3 -8°. Alături de de Koeleria macrantha, ca
specii constante ale asociaţiei sunt citate : Festuca valesiaca, Poa bulbosa, lvfedicago

falcata, lvf. lupulina, Lotus corniculatus.
Dintre celelalte familii cu specii constante pentru asociaţie sunt amintite (M.
Răvăruţ et al. 1 956, pg. 105): Achillea setacea, A lyssum desertorum, A. alyssoides,

Artemisia austriaca, Arenaria serpyllifo/ia, Plantago lanceolata, Inu/a britannica,
Potentilla arenaria, Schleranthus annuus, Thymus marschallianus. Asociaţia prezintă o
valoare furajeră mai mică şi numai în anotimpul de primăvară, când este consumată de
către animale.
454. Poterio-Festucetum valesiacae J. Danon 1 962
Aceste pajişti se instalează pe pante însorite, adeseori intens levigate. Precipitaţiile
relativ ridicate favorizează infiltrarea unui număr apreciabil de specii cu exigenţe mai
mezofile de tip "lvfesobromion " . Cu toată valoarea lor furajeră destul de redusă, aceste
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pajişti au un rol important prin înierbarea pantelor expuse eroziunii. Cenozele acestei
asociaţii se caracterizează printr-o compoziţie floristică pauperizată în specii de graminee
bune furajere şi predominarea netă a speciilor xerofile.
N. Boşcaiu ( 1 972) descrie din depresiunea Caransebeş-Mehadia varianta banaticu111 ,
iar Gh. Coldea ( 1 973) subasociaţia botriochloetosu111 Gh. Coldea 1973, din munţii Plopiş,
care indică stadiul avansat de degradare a pajiştilor.
455. Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Krist. 1 937) I. Pop 1 977
Asociaţia prezintă o largă răspândire în ţara noastră; se dezvoltă pe versanţii însoriţi
şi erodaţi, cu soluri puţin evoluate. In covorul vegetal al asociaţiei predomină elementele
eurasiatice. Dintre celelalte specii mai frecvent întâlnite amintim: Festuca rupicola,

Koeleria 111 acranhta, lvfedicago falcata, Thy111 us 111 arschallianus, Eryngiu111 ca111pestre,
Euphorbia cyparissias, Salvia aethiopis şi Plantago lanceolata. Pajiştile de bărboasă
prezintă o oarecare valoare economică în timpul perioadelor de uscăciune din vară, când
plantele sunt în plină creştere şi când sunt consumate de animale.
Arealul mare al asociaţiei a detenninat separarea a numeroase subasociaţii, multe cu
valoare de variante regionale, dintre care mnintim: scutellarietosu111 (sosnovskyi) (Dihoru et
Negrean 1 969) Popescu et al. 1 980, clisuricu111 Popescu et Ştefureac 1 976, caraganetosu111
frutices Dobrescu et Viţalariu 1 973, ephedretosu111 Viţalariu 1 973, 111 0/davicum (Dobrescu
1 973, Bârcă 1973) I. Pop 1 977, dobrogicu111 Horeanu ( 1 975) 1 976, euphorbietosu111
dobrogensis Horeanu 1 975, Burduja et Horeanu 1 976, bomycilaenetosu111 (Dihoru 1 970) I.
Pop 1 977.
Ca facies este descrisfestucetosu111 (valesiacae) I. Pop 1 968.
456. Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia et al. 1 959) N. Roman 1 974
Fitocenozele asociaţiei prezintă o largă răspândire în Oltenia de sud vest şi centrală.
În podişul Mehedinţi (N. Roman, 1 974) cenozele se instalează de obicei pe solurile erodate
ori pe aluviunile torenţilor dintre Gura Văii şi Drobeta-Turnu Severin. Interferenţa mare
dintre elementele floristice întâlnite pe aceste aluviuni şi povârnişuri a dus la divergenţe în
clasificarea asociaţiei, atribuită de unii la alinata Bro111 ion erecti Br. -BI. 1 936.
În fitocenozele analizate de noi la Slatina, în lungul teraselor înalte ale Oltului
( 1 97 4) nucleul central al asociaţiei este fonnat din speciile xerofile caracteristice clasei
Festuco Bro111 etea ca: lvfedicago lupulina, Potentilla argentea, Festuca valesiaca, A egilops

cylindrica, A chilea setacea, Xeranthe111 u111 annuu111 , Bro111 us tectoru111 , Carduus
acanthoides, dar se întâlnesc şi multe specii de Chenopodietea şi Secalietea, care pătrund
din culturile agricole la marginea cărora vegetează asociaţia. Ca infracenotaxon este descris
subasociaţia chrysopogonetosu111 Raţiu, 1 967 de la Ada-Kaleh.
457. Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1 992
(Syn. : Chrysopogonetu111 grylli So6 1 939)
Ecologic şi fiziologic, pajiştile de Chrysopogon gryllus sunt în bună parte
asemănătoare cu cele de Botriochloa ischae111 u111 şi de Festuca rupicola, cu care adesea se
asociază. Totuşi, se pare că sunt răspândite în locuri puţin uscate, cu un regim de umezeală
atmosferică mai ridicată, ceea ce se reflectă în compoziţia lor floristică mai bogată.
Asociaţia este cantonată atît pe coastele deluroaase mai înalte, dar şi pe locurile plane cum
se întâlneşte la Tg. Cărbuneşti. (Jud. Gorj).
Sunt descrise unnătoarele subasociaţii: oltenicum Buia et al. ( 1 959) 1 960,
dobrogicum Dihoru 1 970, 111 0/davicu111 Bârcă 1 975, ca111pinensis Borza 1 959,
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transsilvanicum Cs ros et Niedennaier 1 966, praemoesicum Roman 1 974, banaticum
Borza 1 962.
458. Chrysopogono-Caricetum humilis (So6 1 930) Z6lyomi 1 958
Cenozele de Chrysopogon gryllus şi Carex humilis de la Râpa Roşie populează
microdepresiunile coluviale, caracterizându-se prin lipsa unor specii submediteraneene şi
prezenţa a numeroase specii xerotenne continentale. Dintre cele mai reprezentative specii
întâlnite în cadrul acestor fitocenoze şi care prezintă indici de abundenţă-dominanţă ridicaţi
amintim: Dorycnium herbaceum, Salvia transilvanica, Festuca valesiaca, Thymus
pannonicus, Botriochloa ischaemum.
Nucleul central al asociaţiei este fonnat din specii caracteristice ordinului

Festucetalia valesiacae şi clasei Festuco-Brometea.
Fitocenozele din bazinul Transilvaniei au pierdut în cursul ex1inderii lor, numeroase
specii balcano-ilirice şi balcano-moesiace şi sau contaminat cu speciile continentale care le
conferă actualul colorit xerotenn.
459. Fumano-Stipetum eriocaulis Roman 1 974
Fitocenozele din Podişul Mehedinţi sunt diseminate pe pintenii conglomeratici cu
dezagregare medie şi solificare incipientă. Edificatorii principali pentru asociaţie şi varianta
regională praemoesicum Roman 1 974 sunt: Fumana procumbens, Stipa eriocau/is,
Anthericum liliago, Goniolimon tataricum, Onobrychis alba, Alyssum pulvinare. Condiţiile
de xerofitism excesiv, create de substrat, insolaţie şi înclinarea puternică a pantelor se
reflectă în compoziţia asociaţiei prin prezenţa a numeroase specii de Festucion rupicolae şi
în general de Festuco-Brometea.
460. Alysso pulvinarae-Gypsophiletum glomeratae Roman 1 974
Asociaţia populează povârnişurile slab solidificate, provenite din alterarea
pronunţată a conglomeratelor dintre Dudaşu Schelei şi Gura Văii (podişul Mehedinţi).
Principalii edificatori sunt A lyssum pulvinare şi Gypsophila glomerata. Dintre speciile
însoţitoare se remarcă cele din Festucion rupicolae şi Festucetalia valesiacae. Participă
deasemenea multe specii ale alianţei Festucion vaginatae.
46 1 . Melico-Festucetum dalmaticae Roman 1 974
Cenozele acestei asociaţii se dezvoltă pe pantele însorite ale abruptului dunărean
dintre valea Dudaşului şi Gura Văii. Vegetează pe pantele cu înclinare mare ( 1 5 - 50°),
unde dezagregarea materialului conglomeratic se face neunifonn şi anume: pe porţiunile
slab dezagregate se instalează lvfelica ciliata var. jlavescens, Stipa eriocau/is, Jurinea
glycacantha, Alyssum murale, A. saxatile ssp. orientale etc., iar pe porţiunile cu material
dezagregat şi mai afânat, slab solidificat Festuca dalmatica, Chrysopogon gryllus etc.
Restul speciilor angajate în competiţie aparţin în majoritate alianţei Festucion rupicolae şi
clasei Festuco-Brometea.
462. Zernetum (Brometum) fibrosi Roman 1 974
Fitocenozele de Bromus riparius ssp. fibrosus şi Campanula lingulata se dezvoltă
pe soluri cu profil scurt, scheletice, beneficiind însă de intense procese de acumulare a
humusului. Ele fonnează benzi în jurul pâlcurilor de Syringa vulgaris şi Cotinus coggygria.
Aceste cenoze, separate în subass. regională danubiale Roman 1 974, înglobează un număr
mare de specii caracteristice alianţei Festucion rupicolae, atestând astfel apartenenţa lor la
grupări stepice, situate însă la limita de tranziţie către fitocenozele lemnoase.
463 . Elytrigietum hispidi (Dihoru 1 970) Popescu, Sanda 1 988
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Fitocenozele de Elymus hispidus sunt alcătuite în principal din două categorii de
specii : de stepă (Festuco-Brometea) şi elemente care apar pa marginea pădurii şi în pajişti.
Asociaţia a fost senmalată din Podişul Babadag (Atmagea, Caugagia şi Babadag).
464. Trigonello gladiatae-Orlayetum Dihoru ( 1 969) 1 970
Vegetează la Atmagea în apropierea văii Ghiubelca. Ca specii caracteristice pentru
asociaţie sunt indicate: Orlaya grandiflora, Conringia austriaca, Trigonella gladiata,
Coronilla scorpioides şi Valerianei/a lasiocarpa. În cadrul fitocenozelor un rol remarcabil
îl joacă speciile alianţei Festucion rupicolae şi clasei Festuco-Brometea.
Asociaţia este dominată de speciile anuale, iar dintre cele perene o notă originală o
aduc Bromus riparius, Cleistogene serotina şi Scorzonera mollis.
465. Stipetum capillatae (Hueck 1 93 1 ) Krausch 1 96 1
(Syn. : Astragalo-Brometum stipetosum capillatae dacicum Borza 1 959)
Este o asociaţie cu caracter expresiv stepic; apare de regulă pe platouri, cornişe,
coaste abrupte, cu înclinare mare a pantei ( 60°), aride, cu insolaţie puternică, bătute de
vânt, cu alunecări frecvente de teren şi erodate la suprafaţă în treimea superioară a
dealurilor. Se instalează pe cernoziomuri de pantă, adesea puternic erodate, cu textură
nisipoasă sau nisipo-lutoasă. Aceste pajişti, descendente ale vegetaţiei stepice primare din
perioada boreală, reprezintă la noi insule relictare, relativ sărace în specii, condiţionate
microclimatic şi edafic.
Compoziţia floristică a asociaţiei se caracterizează prin predominarea elementelor
xerotenne de nuanţă pontico-continentală. Specia de recunoaştere dominantă şi
consolidatoare a asociaţiei este Stipa capi/lata. Dintre speciile cu constanţă maximă şi cu
atribut de codominante amintim: Festuca valesiaca, Botriochloa ischaemum, Thymus
-

marschallianus, Euphorbia nicaeensis, Jurinea arachnoidea.
Ca subasociaţii sunt separate: dobrogicum Horeanu ( 1 975) 1 976, moldavicum Bârcă
1 973, dacicum Borza ( 1 959) 1 963.
Dintre faciesuri amintim pe cele cu Berteroa incana Oprea 1 976, Salvia nemorosa
Oprea 1 976, C/eistogene bulgarica Dobrescu 1 97 1 şi Orthantha Iutea Dobrescu 1 97 1 .
466. Salvio nutanti-nemorosae-Festucetum rupicolae Z6lyomi 1 958 corr. So6
1 964. Ocupă de regulă partea inferioară a versanţilor cu expoziţie vestică şi înclinaţie mică,
realizând o acoperire de 90 - 95%. A fost întâlnită de noi (A. Popescu şi colaboratori 1 984)
la Curtişoara (Jud. Olt) unde în cadrul fitocenozelor domină Festuca rupicola şi Salvia
nemorosa. Pe dealul Proştea Mare (V. Sanda şi colaboratori, 1 976) domină Salvia
nemorosa, iar dintre speciile clasei Festuco-Brometea întâlnite aici amintim: Carex humilis,
Fa/caria sioides, Achillea setacea etc., care reflectă caracterul de xerofilie accentuată a
acestor fitocenoze.
467. Festucetum valesiacae-rupicolae Cs ros et Kovâcs 1 962
(Syn. : Festuca valesiaca-F. sulcata-Onobrychis viciifolia ass. Cs ros et Kovâcs
1 962; Festucetum sulcatae-valesiacae Resmeriţă 1 970; Onobrychideto-Festucetum
(valesiacae-sulcatae) Resm. 1 97 1 ; As. Festuca sulcata-A chillea co/lina Br.-Bl. ined apud.
Paucă 1 94 1 ; As. Festuca valesiaca-Potentilla argentea Paucă 1 94 1 ) . Fitocenozele ocupă
partea inferioară şi mijlocie a movilelor şi se dezvoltă în diferite expoziţii pe pante
înclinate. Solul este argilos-lutos, de culoare brună, erodat. Speciile xerotenne Festuca

valesiaca, F. rupicola, Koeleria macrantha, Salvia verticillata, Thymus glabrescens,
Campanula sibirica se amestecă cu mezofitele Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata,
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Trifolium pratense, Knautia anJensis şi cu xero-mezofitele lvfedicago falcata, Pimpinella
saxifraga, Onobrychis viciifolia.
Fitocenozele dezvoltate pe pante cu expoziţie sudică sunt mai bogate în specii
xerotenne şi prezintă o variantă mai uscată a asociaţiei.
Subasociaţia caricetosum humilis nov. stat. (Syn. : Festuco-Caricetum humilis So6
1 946, Cs ros et al. 1 96 1 ; As. Thymus-Salvia sp. Cs ros et al. 1 96 1 ; Festuceto
Andropogonetum ischaemi Resmeriţă et Floaşu 1 967, inclusiv subass. Festuca sulcata
(valesiaca) - Thymus sp. Resm. 1 967; subass. Thymus-Potentila arenaria Resm. 1 967,
subass. Thym us sp. - Salvia nutans Resm. et Floaşu 1967, facies Teucrieto-Centauretosum
maximae Resm. ( 1 964) 1 965; Andropogoneto-Caricetum humilis Resm. et Floaşu 1 967;
Botriochloeto-Caricetum humilis Resm. 1 97 1 ; Festuca sulcata-Andropogon ischaemum A.
Kovacs 1 962; Festuca sulcata-Thymus marschallianus A. Kovacs 1 962; Carex humilis
Festuca sulcata A. Kovacs 1 962), se dezvoltă pe versanţii însoriţi şi se caracterizează prin
dominarea speciei Carex humilis, iar dintre însoţitoarele mai frecvente amintim: Festuca

rupicola, lvfedicago falcata, Thymus glabrescens, Stachys recta, Koeleria macrantha.
468. Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae So6 ( 1 939) 1 950
(Syn. : Festucetum pseudovinae Bojko 1 934 p.p.; Festuceto-Asteretum linosyris
Todor 1 948). Vegetează de regulă pe soluri argilo-marnoase, uşor halofile. O descriere
amănunţită a condiţiilor ecologice şi a componentelor florisitice ale asociaţiei se întâlneşte
în lucrarea elaborată de I. Todor ( 1 948) privind vegetaţia Băilor Sărate Turda.
Dintre speciile caracteristice asociaţiei, I. Todor ( 1 948) indică: Festuca pseudovina,

Aster linosyris, Trifolium a11Je11se, Scorzonera cana, Ranunculus pedatus, lvfyosotis
micrantha, Trifolium striatum, Gypsophila muralis. Nucleul central al asociaţiei este fonnat
din speciile alianţei Festucion rupicolae şi ale clasei Festuco-Brometea, dar sunt prezente
şi unele specii de sărătură, ca Statice gmelini, Artemisia monogyna, Lotus tenuis, Plantago
schwarzenbergiana, P. maritima, P. cornuti, Juncus gerardi, Petrosimonia triandra,
Puccinellia limosa.
Subasociaţia festucetosum rupicolae stat. nov. (Syn. : Festucetum rupicolae
pseudovinae Cs ros et al. 1 96 1 ; Festuceto-Potentilletum arenariae Resm. et Floaşu 1 967
inel. subass. Festuca sulcata, Thymus sp. - Resmeriţă et Floaşu 1 967 şi subass. Thymus sp.
Potentilla arenaria Resm. et Floaşu 1 967; As. de Thymus sp. + Potentilla arenaria Resm.
et al. 1 965) se dezvoltă pe pante umbrite şi prezintă evidente semne de xerofitizare prin
predominarea speciilor Festuca rupicola, Botriochloa iscahaemum, Potentilla arenaria,
Poa angustifolia etc.
Dintre celelalte subasociaţii semnalate la noi amintim: sedosum So6 et Cs ros
1 947, ranunculetosum illyrici Borza 1 959, festuco-lolietosum perennis Resm. et Floaşu
1 967, staticetosum tataricae So6 1 947, poetosum bulbosae (Resm. et al. 1 967) So6 1 973,
romanicum (Resm. et al. 1 967) Popescu et al. 1 980.
469. Pulsatillo-Festucetum rupicolae So6 1 963
Asociaţia a fost semnalată de la noi de D. Mititelu şi V. Cojocaru ( 1 970) din
rezervaţia "Frumoasa" - Suceava, instalându-se pe platou sau pe pante. Speciile
caracteristice, Festuca rupicola şi Pulsatil/a pratensis, sunt însoţite de o serie de elemente
stepice, xerofile ca: Potentilla argentea, Carex humilis, Teucrium chamaedrys, Stachys

officinalis, Potentilla arenaria, Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, lvfedicago
falcata, A donis verna/is, Thymus marschallianus, Carduus hamulosus, Anchusa barrelieri,
A chillea setacea.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPÂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

150

470. Elymetum asperi Păun ( 1 964) 1966
( Syn.: As. de Elymus asper I. Şerbănescu 1957)
Vegeteaz.ă pe pante uscate sau pe platouri, cu soluri grele, tasate, uscate şi sărace în
humus. Planta dominantă Elymus caput-medusae, are uneori codominante pe Cynodon
dactylon şi Botriochloa ischaemum. Acestea sunt specii indicatoare pentru asociaţie alături
de care se mai precizeaz.ă (M. Păun, 1969) Trifolium campestre şi T. striatum. În evoluţia
sa asociaţia este înlocuită de Cynodonetum dactyloni sau Botriochloetum ischaemi.
4 7 1 . Artemisietum ponticae (Borza 193 1 n.n.) Păun ( 1964) 1966.
Se instalează pe pante mai mult sau mai puţin abrupte, uscate, pe terenuri însorite.
Dominanta, Artemisia pontica,
este însoţită de speciile caracteristice şi indicatoare
Festuca valesiaca, Botriochloa ischaemum şi Trifolium striatum.
Ca succesiune urmeaz.ă după Festucetum valesiacae sau Alopecuretum pratensis şi
evoluează către Cynodonetum dactyloni sau Botriochloetum ischaemi.
472. Salsoleto-Festucetum rupicolae Grigore 1971
( Syn.: Cynodonetum dactyloni Rapaics 1927 subass. salsoletosum ruthenicae
Grigore 1968).
Fitocenozele sunt răspândite fragmentar pe taluzul iuto-nisipos, expoziţie sudică şi
înclinaţie de 35 - 45° al digului de la Timiş, între Rudna şi Cruceni. Speciile de
recunoaştere sunt Sa/soia kali ssp. tragus, Cynodon dactylon şi Festuca rupicola. Este
semnificativă absenţa elementelor circumpolare şi atlantice, fapt ce exprimă şi sub acest
aspect caracterul continental al fitocenozelor şi de ariditate al ecotopului.
Fitocenozele notate de noi în anul 1994 (25.07. 1994) pe dealul Husnicioara (Jud.
Mehedinţi) erau instalate pe depozitele de steril de la carierele de lignit. Fitocenozele
prezentau o acoperire medie de 80%, fiind instalate pe pante cu e:-..-poziţie estică şi înclinare
de 25°. Structura acestora era următoarea : Sa/soia kali ssp. ruthenica 4, Holcus lanatus + ,

Elysmus asper + , Bromus japonicus +, Petrorhagia prolifera +, Xeranthemum annuum +,
Alyssum alyssoides +, Filago an,ensis +, Cynodon dactylon +, Crepis rhoeadifolia +,
Torillis arvensis +, Sisymbrium orientale +, Lappula echinata +, Verbascum chaixii +.
473 . Cynodonti-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975
Fitocenozele asociaţiei se dezvoltă pe diguri şi bordura terasamentului căii ferate
dintre Năvodari şi Capul Midia. Absenţa completă a speciei Festuca valesiaca, înlocuită
prin Cynodon dactylon şi prezenţa masivă a speciei J\;fedicago minima ne-a determinat să
descriem o nouă asociaţie. Aceasta se remarcă printr-un nucleu de specii xerofile
aparţinând clasei Festuco-Brometea ca: Trigonella monspeliaca, Alyssum hirsutum,
Teucrium palium etc.
STJPJON LESSJNGL4NAE So6 1947
Specii caracteristice: Stipa lessingiana, Crambe tataria, Allium ammophilum,

Peucedanum tauricum, Cephalaria uralensis, Salvia transsilvanica, Nepeta ucranica,
Centaurea trinen,ia, C. ruthenica, Astragalus peterfii, Scorzonera hispanica var.
strictiformis, Jurinea simonkaiana, Salvia nutans etc.
Alianţa Stipion lessinginae încadreaz.ă cenozele de Stipa lessingiana şi Stipa
pulcherrima, cu condiţii ecologice foarte asemănătoare, circumscrise în Câmpia
Transilvaniei şi fragmentar în Moldova şi Dobrogea.
474. Stipetum pulcherrimae So6 1942
Grupările cu Stipa pulcherrima se întâlnesc în podişul Transilvaniei de la partea
nordică a "Câmpiei" până la marginea sudică a podişului Tâmavelor. În Moldova sunt
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senmalate fragmentar din bazinul superior al Bârladului şi Crasnei. Fitocenozele ocupă în
general treimea superioară a pantelor e)qmse spre S, SV, SE, puternic înclinate. Solul
variază de la cernoziom de pantă moderat erodat până la brun deschis de pantă intens
erodat. Analiza fitocenozelor din Transilvania (Erika Sclmeider-Binder, 1 977) evidenţiază
o succesiune de păduri, Quercetum robori-petraeae Borza 1 928, Quercetum pubescenti
petraeae Br.-BI. 1 93 1 , mărginite de tufărişuri xerotenne de Prunus tenella şi Prunus
fruticosa, după care se întâlneşte fitocenozele de Stipa pulcherrima în alternanţă cu o
lizieră ierboasă tennofilă fonnată din Dictamus a/bus, Rosa pimpinellifolia, Peucedanum
oreoselinum, P. cen,aria, P. tauricum şi Aster linosyris. Optimul dezvoltării stipetelor în
partea superioară a pantelor este marcat şi de abundenţa uneori mare a speciei Salvia

nutans.
Dintre speciile cu frecvenţă mare, în podişul Transilvaniei, mnintim: Astragalus
austriacus, Onosma arenaria, O. pseudoarenaria şi local înfiriparea speciei balcanice
Centaurea atropurpurea.
Subasociaţia artemisietosum ponticeae Borza 1 959, în care Artemisia pontica este
prezentată într-un singur releveu cu AD + nu justifică separarea sa ca infracenotaxon de
=

sine stătător.
În fitocenozele din Moldova ca specii diferenţiale amintim: Jurinea arachnoidea,

Euphorbia nicaeensis, Dianthus capitatus, Asperula tenella, Galium octonarium, Poa
bulbosa, Ph/omis pungens. Pe baza diferenţialelor locale regionale se disting două variante
geografice: transsilvanicum So6 1 959 (Syn. : Salvia nutantis-Stipetum pulcherrimae
Boşcaiu et al. 1 984) şi moldavicum Dobrescu 1 974.

475. Stipetum lessingianae So6 ( 1 927 n.n.) 1 947
Optimul ecologic al fitocenozelor de Stipa lessingiana îl prezintă colinele "Câmpiei
Transilvaniei", unde cantonează în treimea superioară a pantelor sudice, puternic înclinate
(20 - 40°) şi însorite, pe un sol brun de pantă puternic erodat. Ca specii caracteristice pentru
Câmpia Transilvaniei amintim: Nepeta ucranica, Centaurea trinen,ia, Serratula radiata şi
Crambe tataria. În Moldova asociaţia se găseşte fragmentar. De aici s-a descris
subasociaţia moldavicum Dobrescu 1 974.
Fitocenozele din Dobrogea se caracterizează prin prezenţa-abundenţa mare a speciei
Iris pumila şi frecvenţa speciei Salvia nutans.
I. Resmeriţă ( 1 967) separă în cadrul asociaţiei subasociaţia Thymus sp. - Salvia
nutans, pe care o semnalează de la Cojocna-Cluj .
476. Stipetum joannis Prodan 1 93 9
Asociaţia a fost descrisă de I. Prodan ( 1 939) din Câmpia Transilvaniei. Fonnează
fitocenoze compacte la limita superioară a versanţilor sudici în imediata vecinătate a
pădurii de Quercus pubescens. Asociaţia prezintă aceiaşi nuanţă de xerofilie accentuată ca
şi Stipetum pulcherrimae So6 1 942 având în general aceleaşi specii componente.
477. Stipo ucrainicae - Festucetum valesiacae Dihoru ( 1 969) 1 970
Speciile de diagnosticare ale asociaţiei descrisă din Podişul Babadag şi anume: Stipa

ucrainica, Rumex tuberosus, Seseli campestre, Centaurea napuligera, Achillea clypeolata,
Feru/aga meoides, Vicia dalmatica, Centaurea jurinaeifolia, precum şi Dianthus pallens,
Onosma visianii, Cerinthe hispida, Orchis tridentata, Ononis pusilla, Trinia multicaulis,
Scorzonera mol/is, Astragalus ponticus, Knautia macedonica pennit încadrarea asociaţiei
(Erika Sclmeider-Binder, 1 997, pg. 1 0 1 ) la alianţa Stipion lessingianae So6 1 947 şi nu la
Festucion rupicolae So6 1 964 cum iniţial a încadrat-o autorul.
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ARTEMJSJO-KOCHJON So6 1 959
Alianţa este caracteristică cenozelor continentale care au ca specii de diagnosticare
pe : Agropyron pectiniforme, Kochia prostrata, Goniolimon tataricum ssp. besserianum.
478. Agropyro pectinato-Kochietum prostratae Z6lyomi ( 1 957) 1 958
(Syn. : Kochietum prostatae Andrei et Popescu 1 967)
Cenozele asociaţiei apar fragmentar pe loess, înfiripându-se pe pantele unde
degradarea vegetaţiei iniţiale, prin păşunat, a fost mai redusă. Acestea au în general o
acoperire medie de 60% şi în afară de Agropyron pectiniforme şi Kochia prostrata
participă multe specii ruderale din alianţa Onopordion precmn şi unele xerofite specifice
clasei Festuco-Brometea. Asociaţia prezintă o valoare furajeră neânsemnată, însă cu rol de
fixare a suprafeţelor ameninţate de eroziune.
479. Artemisietum ponticae-sericeae So6 ( 1 927) 1 942
Reprezintă stadii intens degradate ale fitocenozele de Stipetum lessingianae şi
Stipetum pulcherrimae. Asociaţia este răspândită puternic înclinate şi intens erodate. În
structura floristică, pe lângă prezenţa unor specii de graminee rămase din vegetaţia
asociaţiei de bază premergătoare, se remarcă speciile Artemisia campestris, A .pontica
precum şi Brassica elongata, Crambe tataria, Salvia nemorosa, S. transsilvanica şi Inu/a

ensifolia.
Pimpinello-Thymion zigioidi Dihoru 1 969, 1 970
Grupul de diagnosticare al speciilor balcano-pontico-taurice întâlnite pe vfufurile
pietroase ale dealurilor dobrogene este fonnat din: Thymus zygioides, Agropyron brandzae,
Koeleria lobata, Euphorbia nicaeensis ssp. glareosa, Potentilla bornmuelleri, Dianthus
pseudarmeria, Satureja caerulea, Pimpinella tragium ssp. lithophila, Scutellaria orientalis,

Artemisia pedemontana, Ornithgalum amphibolum, Goniolimon besserianum, Centaureia
jankae, Gagea cal/ieri, Scorzonera 111 0//is.
480 Agropyro-Thymetum zygioidi Dihoru ( 1 969) 1 970
(Syn. : Koelerio degeni-Thymetum zygoidis Burduja et Horeanu ( 1 973 ined. ) 1976
inel.var. calcofilum Burduja et Horeanu 1 973, ined. apud Horeanu 1 975, var. cu Paoenia
tenuifolia Burduja et Horeanu 1 973 ined. apud Horeanu 1 975, var. cloritofilum Burduja et
Horeanu 1 973 ). Este asociaţia cea mai răspândită pe vâifurile dealurilor calcaroase din
Dobrogea, fiind caracterizată prin unnătoarele specii calcofile: Thymus zygioides,
Agropyron brandzae, Pimpinella tragium ssp. lithophila, Koeleria lobata, Dianthus
nardiformis, Satureja caerulea, Dianthus pseudarmeria. Acoperirea generală a asociaţiei
este de 70-80%. Speciile sunt adaptate condiţiilor de xerofitism accentuat prin îngroşarea
bazei lăstarilor, prin sistemul radicular puternic dezvoltat şi prin lipirea acestora de
substrat. Gh.Dihoru ( 1 970) distinge 3 faciesuri : tipic, cu Agropyron brandzae şi cu Thymus

zygioides.
- artemisietosum caucasiacae (Dihoru 1 969, 1 970) Popescu, Sanda, 1 992 (Syn. :
Artemisietum caucasiacae Dihoru 1 969, 1 970) se caracterizează prin unnătoarele specii :
Artemisia pedemenotana (A . caucasica), A lyssum montanum, lvfinuartia adenotricha şi
lvfinuartia glomerata.
48 1 . Koelerio-Artemisietum lerchianae Dihoru ( 1 969) 1 970
Se instalează pe calcarele marnoase cenuşii în câteva suprafeţe de pe Capul
Doloşman (Podişul Babadag). Specia caracteristică şi dominantă Artemisia lerchiana este
însoţită de câteva specii caracteristice alianţei : Agropyron brandzae, Koeleria lobata,
Euphorbia nicaeensis ssp. glareosa, Potentilla bornmuelleri, Thymus zygioides, Astragalus
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pseudoglaucus, Ornithogalum amphibolum, Bupleurum apiculatum, Gagea cal/ieri,
Goniolimon besserianum.
Se constată o îmbinare a asociaţiei Agropyro-Thymetum zygioidi, pauperizată, cu
Artemisia lerchiana (Gh.Dihoru, 1 970).
Păşunatul intens are ca unnare sporirea numărului de specii bianuale şi mai ales
anuale din clasele Chenopodietea şi Secalietea.
482. Festucetum callierii I. Şerbănescu 1 965 ined. apud Dihoru ( 1 969) 1 970.
(Syn. : Sclerantho-Festucetum cal/ieri Burduja et Horeanu 1 976; Dihoru, 1 970).
Fitocenozele acestei asociaţii ocupă suprafeţe apreciabile în Dobrogea (podişurile
Babadag şi Casimcei). Speciile de diagnosticare ale asociaţiei (după Gh. Dihoru, 1 970)
sunt: Festuca cal/ieri, Stachys angustifolia, A chillea kitaibeliana şi Silene compacta. C.
Burduja et Cl.Horeanu ( 1 976) mai adaugă: Arenaria rigida, Sedum caespitosum,
Scleranthus perennis. Pe substrat calcaros (podişul Casimcei) C. Burduja et CI. Horeanu
descriu varianta calcofilum caracterizată prin prezenţa unnătoarelor specii: Pimpinella
tragium, Centaurea jankae, lvfinuartia adenotricha, Helianthemum salicifolium. Deoarece
unele specii prezente în fitocenozele asociaţiei nu apar în toate releveele (exemplu cele din
partea sudică a podişului Babadag printre care şi Scleranthus perennis ssp. dichotomus)
considerăm ca mai justă denumirea asociaţiei Festucetum callierii.
483 . Sedo hillebrandii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1 974
Este localizată numai pe stâncării, caracterizându-se printr-un xerofitism pronunţat
şi o mare bogăţie de elemente pontice şi submediteraneene. Pe relieful carstic de la Cheia şi
Gura Dobrogii se individualizează subasociaţia alyssetosum saxatile Horeanu et Mihai
1 974.
Dintre speciile cu abundenţă-domninanţă mai ridicată mnintim: Festuca cal/ieri,

Campanula romanica, lvfelica ciliata, Asperula tenel/a, Lagoseris sancta, lvfinaurtia
adenotricha, Acinos anJensis etc.
484. Teucrio polii-Melicetum ciliatae V. Puşcam et al. 1 978
Este descrisă de pe insula Popina unde populaţiile componente prezintă fluctuaţii de
densitate care accentuează mozaicul cromatic din perioada antezei. Asociaţia a fost
raportată de autori alianţei Pimpinello-Thymion zygioidi Dihoru 1 970, pe care îi
reconsideră însă statutul sintaxon01nic prin încadrarea sa în clasa Sedo-Scleranthetea, în
cadrul căreia constituie mai mult o alianţă balcanogenă, decât expresia unor aspecte de
vegetaţie stepică (pg. 1 09). Asociaţia, în pofida impregnării sale cu specii transgresive
continentale, rămâne caracterizată prin elemente de origine balcanică (Thymus zygioides,
Festuca cal/ieri), şi mediteraneană (Teucrium palium).
STIPIO PULCHERRIMAE - FESTUCETALIA PALLENTIS I. Pop 1 968
Grupează vegetaţia calcofilă, stepizată şi vegetaţia stepică montană de pe calcarele
masivelor din Carpaţi.
Specii de recunoaştere : Festuca pallens, Stipa pulcherrima, S. joannis, Poa

compressa, lvfelica ciliata, Carex digitata, Dianthus puberulus, Erysimum odoratum,
Vincetoxicum hirundinaria, Linum tenuifolium, Sedum hispanicum, Dictamus a/bus,
Euphorbia epithymoides, Orlaya grandiflora, Peucedanum oreoselinum, Potentilla
cinerea, P. tommassiniana, Lembotropis nigricans, Stachys recta, A chillea crithmifolia,
Artemisia campestris, Jurinea mollis, Veronica austriaca ssp. jacquinii, Centaurea
reichenbachii.
BROMO-FESTUCJON PALLENTJS Z6ly01ni 1 966
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Specii de recunoaştere: Aethionema saxati/e, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris,
Convulvulus cantabrica, Festuca dalmatica, Hornungia petraea, Stipa eriocaulis.
485. Cerastio banatici-Festucetum dalmaticae E. Sclmeider-Binder et al. 1 97 1
(Syn. : Festucetum
dalmaticae oltenicum Maloş 1 977; Stipo eriocaulis- Festucetum
dalmaticae Boşcaiu 1970 n.n. ; Thymo jankae-Festucetum dalmaticae Boşcaiu 1 970 n.n. ;
Poo badensis-Festucetum dalmaticae Boşcaiu 1 970 n.n. ).
Este semnalată de la Tisoviţa având indicate ca specii caracteristice pentru asociaţie
pe : Festuca dalmatica, Cerastium banaticum, Paronychia cephalotes şi Potentilla
tommassiniana. Pentru alianţa Bromo-Festucion pallentis sunt prezente în cadrul asociaţiei
unnătoarele specii : Teucrium montanum, Stachys nitens, Centaurea calvescens, Erysimum
coatum, Onosma heterophylla var. banatica, Stipa eriocaulis.
Varianta geografică oltenicum (Maloş 1 977) Popescu et Sanda 1 992, se
caracterizează prin prezenţa endemitelor Dianthus henteri şi Linum uninerve.
486. Erysimo comati-Stipetum eriocaulis E. Sclmeider-Binder et al. 1 970
(Syn. : Stipetum eriocaulis Dihoru et al. 1 973)
Semnalată de la Tisoviţa unde alături de speciile indicatoare pentru asociaţie Stipa
eriocaulis, Erysimum saxosum (comatum) şi Centaurea atropurpurea (D), nucleul central
al asociaţiei este deţinut de speciile caracteristice alianţelor Seslerio-Festucion pallentis şi
Bromo-Festucion pallentis precum şi ale clasei Festuco-Brometea.
Dintre cele mai frecvente specii întâlnite în cadrul asociaţiei mnintim: lvfelica ciliata
var. jlavescens, Stachys recta, A lyssum petraeum, Teucrium montanum, Sedum hispanicum,

Ceterach officinarum, Chrysopogon gryllus, Botriochloa ischaemum, Acinos an,e11sis,
Phleum montanum etc.
Cele două fitocenoze semnalate de Gh. Dihoru şi colaboratori ( 1 973) din Cazanele
Mici şi denmnite Stipetum eriocaulis as. prov. se încadrează la Erysimo comati-Stipetum

eriocaulis.
SESLERIO-FESTUCJON PALLENTJS Kiika 1 93 1
Grupează pajiştile xerofile, stepice care cresc pe roci calcaroase, puternic însorite
din etajele montan inferioar şi mediu al Carpaţilor Meridionali şi Munţilor Apuseni. Specii
caracteristice: Festuca pallens, Sedum hispanicum, Thalictrum foetidum, Helianthemum
canum, Festuca pseudodalmatica, lvfelica ciliata, precum şi unele elemente dacice şi daco
balcanice ca: Sempervivum marmoreum, Jovibarba heujfelii, Thymus comosus, Dianthus

henteri, Taraxacum hoppeanum şi Carduus candicans.
487.

Seseli

gracile-Festucetum pallentis (So6

1 959),

Coldea

1991

(Syn. :

Festucetum pallentis transsilvanicum So6 1 959, Stipetum pulcherimae Pop et Hodişan
1 960).
Cenozele edificate de Festuca pallens au fost descrise din defileurile văilor
intramontane ale Munţilor Apuseni (Trascău, Gilău, Metaliferi, Pădurea Craiului) şi
Carpaţilor Meridionali (Căpăţânei, Cibin) unde vegetează pe roci abrupte şi însorite, cu
soluri rendzinice, supeificiale, bogate în carbonat de calciu şi o reacţie bazică (pH =7,2 8). Vegetaţia realizează o acoperire medie de 65 - 75%. Speciile caracteristice şi
edificatoare pentru asociaţie sunt Seseli gracile, lvfelica ciliata var. jlavescens şi Festuca
pa/Ies însoţite de numeroase specii regionale caracteristice alianţelor Seslerio-Festucion
pallentis şi Seslerion rigidae.
În cadrul asociaţiei sunt separate subasociaţiile : typicum Coldea 1 9 9 1 şi stipetosum
eriocaulis Gergely 1 975 care prezintă ca diferenţiale pe Stipa eriocaulis şi Carex humilis.
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488. Melico-Phleetum montani Boşcaiu et al. 1 966
Fitocenozele acestei asociaţii xerotenne se dezvoltă de o manieră luxuriantă pe
rocile calcaroase, extrem de însorite din văile intramontane ale Munţilor Apuseni (Pădurea
Craiului, Metaliferi) şi ale Carpaţilor Meridionali (Cibin, Leaota, Postăvaru). Acestea
vegetează pe rendzine, bogate în humus, cu o reacţie neutră sau bazică (pH=7, l - 7,7).
Speciile caracteristice şi edificatoare pentru asociaţie sunt Phleum montanum şi Jvfelica
ciliata var. jlavescens. Alături de acestea, însoţitoarele frecvente aparţin alianţei Seslerio
Festucion pallentis şi celor caracteristice clasei Festuco-Brometea.
489. Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csiiro s l 959) Pop et Hodişan 1 985
(Syn. : Festucetum sulcatae calcophilum Cs ros 1 958, Cs ros et Gergely 1 959;
Festucetum rupicolae montanum Beldie 1 967).
Fitocenozele acestei asociaţii xerofile, exclusiv calcicole, vegetează pe roci însorite
şi puţin înclinate din etajul submontan şi montan al Carpaţilor, alcătuind frecvent pajişti
dense. Acestea vegetează pe rendzine sau protorendzine, bogate în humus şi cu o reacţie
neutră (pH=6,7 - 7,2). Speciile caracteristice şi edificatoare ale acestor cenoze, care
realizează o acoperire medie de 40 - 65% sunt Thym us comosus şi Festuca rupicola.
Alături de acestea în fitocenoze penetrează o serie de elemente regionale şi caracteristice
pentru alianţele Seslerio-Festucion pallentis şi Seslerion rigidae. Examinate din punct de
vedere floristic cenozele de Festuca rupicola se grupează în două unităţi bine distincte :
fitocenozele mezo-xerofile grupate în subasociaţia typicum, care nu prezintă specii
diferenţiale şi cele xerofile, cu specii diferenţiale (Carex humilis, Brachypodiuum
pinnatum ) grupate în subasociaţia caricetosum humilis (Gergely 1 957) Coldea 1 99 1 .
490. Helictotricho decori-Festucetum pallentis (So6 1 944) Gergely 1 972
(Syn. : As. Festuca glauca-Avenastrum decorum So6 1 944)
Pajiştile alcătuite de Helictotrichon decorum şi Festuca pallens sunt instalate pe
stâncării calcaroase, grohotişuri fixate, prin chei şi văi, pe pante ondulate, abrupte, în parte
umbrite. Solul propriu al acestor pajişti este de tip rendzină sau rendzină levigată şi
fonnează un strat superficial, reacţia solului fiind cu pronunţat caracter bazifil (I. Gergely,
1 972). Asociaţia este cunoscută din Cheile Bicazului, Pietrele Roşii de lîngă Tulgheş,
Cheile Runcului şi Pociovaliştei.
R. So6 ( 1 944) descrie subass. seslerietosum heujlerianae So6 1 944 de la Pietrele
Roşii de lângă Tulgheş.
49 1 . Melico-Festucetum rupicolae Gh. Popescu ( 1 974) 1 975, Gh. Popescu et
Elena Popescu 1 974
Fitocenozele din cheile Bistriţei-Vâlcii şi Costeştilor, situate între 650 - 900 m, se
instalează numai pe pante însorite, sudice, estice sau sud-estice, ceea ce conferă asociaţiei
un caracter xerofil. Numărul mare de specii din ordinul Asplenietalia şi clasa Asplenietea
arată poziţia intennediară a acestor fitocenoze pioniere de stâncării. Ca specii de
recunoaştere pentru asociaţie sunt menţionate : lvfelica ciliata, Festuca rupicola, Koeleria
splendens şi Centaurea atropurpurea.
Dintre speciile cu indici de abundenţă-dominanţă şi frecvenţă mari întâlnite în
cadrul acestor fitocenoze amintim: Carduus candicans, Scabiosa columbaria, Dianthus
spiculifolius, Veronica bachofenii, Poa nemoralis, Allium fuscum, var. fusii, Galium
erectum, Thymus comosus etc.
492. Festuco rupicolae-Seslerium coerulantis Gh. Popescu ( 1 974) 1 975, Gh.
Popescu et Elena Popescu 1 974
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

156

Asociaţia prezintă un caracter xerofil-heliofil, fitocenozele se instalează pe pante
umbrite, nordice, nord-vestice sau vestice din Cheile Bistriţei-Vâlcii. Specia care imprimă
fizionomia acestor pajişti este Sesleria coerulans. Alături de aceasta, ca specie edificatoare
se întâlneşte Festuca rupicola. Cele mai fidele însoţitoare ale acestor fitocenoze sunt:

Dianthus tenuifolius, Erysimum witmannii, Potentila thuringiaca, Saxifraga aizoon,
Thymus comosus, Galium album, Arabia procurrens etc.
493 . Saturejo kitaibelii-Melicetum ciliatae Pop et Hodişan 1985
(Syn. : lvfelicetum jlavescentis banaticum Z6lyomi 1 939)
Aceste fitocenoze se prezintă în general neîncheiate, fiind cantonate pe stâncării
masive, puţin abrupte, dar fragmentate. Dintre speciile însoţitoare ( Gh. Dihoru et al. 1 973)
amintim: Pipthapterum holciformis, Silene alpina, Stachys nitens, Delphinium fissum.
494. Helianthemo cani-Seslerietum heufflerianae (Borza 1 959) Popescu, Sanda
1 992. (Syn. : Seslerietum heujjlerianae austrotranssilvanicum Borza 1 959). Asociaţia este
cantonată în apropierea pădurilor, pe e)qJOziţii sud-vestice şi vetice. Domină Sesleria
heujjleriana, iar dintre elementele de Seslerio-Festucion pallentis amintim: Helianthemum

canum, Thymus comosus, Genista janensis, Teucrium montanum, Onosma heterophylla,
Festuca pallens. Sunt prezente multe specii din Festucion rupicolae ca: Pulsatil/a montana,
Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Linum jlavum, Seseli varium, Carex humilis,
Galium glaucum etc., deoarece fitocenozele asociaţiei se întâlnesc la altitudini mici.
495. Asplenio rutae-murariae-Melicetum ciliatae So6 1 940
Este o asociaţie pionieră deschisă, vegetând pe sol subţire, nisipos cu substrat de
bolovăniş calcaros grosier, la altitudini de 600 - 700 m. Alături de speciile caracteristice
edificatoare, cresc numeroase elemente calcofile. Dintre speciile cu indici de abundenţă
dominanţă mare mai frecvente amintim: Teucrium chamaedrys, Galium verum, Acinos

arvensis, Sedum sexangulare, Thymus glabrescens, Scabiosa columbaria,
hispanicum, Thym us comosus etc.
THYlv!JO COMOSJ-FESTUCJON R UPJCOL4E I. Pop 1 968

Sedum

Grupează asociaţiile stepice calcofile caracterizate prin unnătoarele specii: Carex
humilis, Phleum montanum, Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola, A lyssum murale,
Artemisia campestris, Jurinea 111 0/lis, Sedum album, Veronica austriaca, Teucrium
chamaedrys, T. montanum, Potentilla cinerea, Helianthemum hirsutum, Silene alpina var.
glareosa, Thymus comosus.
496. Gypsophilo-Brachypodietum pinnati A. Szab6 1 983
Cuprinde vegetaţia instalată pe gipsuri în zona piemontană nord-estică a Munţilor
Apuseni (valea Căpuşului şi cursul superior al văii Almaşului). În structura acestei vegetaţii
se diferenţiază o serie de specii legate de substratul bogat în sulfaţi de calciu, respectiv a
rendzinelor fonnate pe gipsuri. Dintre acestea se remarcă în primul rând Gypsophila
fastigiata ssp. arenaria, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Erucastrum nasturtiifolium, Crepis

neglecta.
Caracteristice pentru asociaţie sunt:

Gypsophila fastigiata ssp. arenaria şi

Brachypodium pinnatum.
În cadrul asociaţiei A. Szab6 ( 1 983) a descris faciesurile: stiposum capillatae,
botriochloosum ischaemi şi agropyrosum truncati precum şi trei stadii de degradare : cu
Artemisia campestris, Cephalaria radiata şi Tussilago farfara.
497. Cariei humilis-Stipetum joannis Pop et Hodişan 1 989
(Syn. : Stipetum joannis calcicolmn Pop, Cs ros et al. 1 964).
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Identificată pe calcarele din Cheile Runcului şi Cheile Turzii, asociaţia se dezvoltă
la altitudini de 650 - 900 m. Alături de Stipajoannis, Festuca pallens şi Carex humilis sunt
frecvente speciile de stepă şi câteva elemente xerotenne montane (Anacamptis pyramida/is,

Orchis ustulata, Peucedanum oreoselinum, Linum perenne, Polygala major, Anthyllis
vulneraria ssp. alpestris, Prunei/a grandiflora).
BRACHYPODIO - CHRYSOPOGONETALIA (Horvati 1 958) Boşcaiu 1 972
Pajişti serice din provincia balcano-ilirică, impregnate cu numeroase elemente
submediteraneene, dar din alcătuirea cărora lipsesc cele continentale.
DANTHONJO-BRA CHYPODJON Boşcaiu 1 972 (Syn. : Chrysopogono-Danthonion
calycinae Kojic 1 957 p.p.)
Caracteristice alianţei şi ordinului : Chrysopogon gryllus, Danthonia alpina,
Feru/aga sylvatica, Veronica austriaca, A chillea crithmifolia şi Carlina acanthifolia. Ca
specii diferenţiale mnintim: Brachypodium pinnatum şi lvfoenchia mantica. Cenozele din
această alianţă prezintă un accentuat caracter mezofil vădit de prezenţa unui contingent
ridicat de specii de tip "lvfesobromion " . Lipsesc în cadrul alianţei elementele continentale
care neagă astfel orice afinităţi cu ordinul Festucetalia valesiacae.
498. Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu ( 1 970) 1 972
Cenozelele edificate de Chrysopogon gryllus în raporturi de cod01ninanţă cu
Danthonia alpina, ocupă arii extinse în sudul Banatului; în pofida aparenţelor xerice
această grupare are un caracter preponderent mezofil. Se dezvoltă luxuriant pe soluri
nisipo-argiloase, de obicei afânate cu suficientă mniditate la începutul sezonului de
vegetaţie, acoperind atât pantele însorite, cât şi platourile. În cadrul asociaţiei, N. Boşcaiu
( 1 972) deosebeşte o variantă intens mezofilă cu Colichum autumnale şi una xerofilă cu

C/eistogenes serotina.

499. Festuco valesiacae-Danthonietum alpinae Boşcaiu ( 1 970) 1 972
Pe versanţii puternic însoriţi şi cu un regim mai xeric decât al asociaţiei Danthonio
Chrysopogonetum grylli, se instalează cenoze edificate de Danthonia alpina cu Festuca
valesiaca. Solul asociaţiei este argilo-nisipos, adeseori intens levigat. În compoziţia
asociaţiei se remarcă un grup ridicat de specii mezofile de tip "lvfesobromion" ca şi
numeroase specii transgresive din clasa lvfolinio-Arrhenatheretea.
500. Danthonio alpinae-Stipetum stenophyllae Ghişa 1 94 1
(Syn. : Stipetum stenopyllae austro-transsilvanicum Borza 1 959)
Asociaţia vegetează pe coamele dealurilor precum şi pe versanţii puţin înclinaţi
expuşi spre NE, NV sau uneori chiar spre nord. Alături de Stipa stenophylla şi Danthonia
alpina la fonnarea acestor fitocenoze participă unnătoarele xerofite : Festuca rupicola,
Koeleria macrantha, Phleum montanum, Carex humilis, Potentilla cinerea, Stachys recta,
Verbascum phoeniceum, Campanula sibirica. Caracterul mezofil al asociaţiei este marcat
prin prezenţa mezofitelor comune în pajiştile versanţilor umbriţi.
Ca faciesuri sunt descrise de Al. Borza ( 1 959) unnătoarele: Agrostis canina

Danthonia alpina, facies cu Cerasus fructicosa, caricetosum humi/is, fritillarietosum
orientalis. Din ţinutul Blajului Al. Borza şi V. Lupşa ( 1 965) descriu un facies cu Polygala
sibirica.
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50 1 . Galio octonarii-Stipetum stenophyllae (Ciocârlan 1 969) Popescu, Sanda,
(Syn. : Stipetum stenophyllae pontico-romanicum Ciocârlan 1 969, Stipetum
stenophyllae muntenicum Ciocârlan 1 968, Stipetum stenophyllae Prodan 1 93 9 n.n. ).
Este răspândită pe coame late şi coaste cu înclinare mică şi numai rareori trece pe
coaste mai abrupte, când îşi schimbă parţial şi compoziţia floristică. Din asociaţie lipseşte
complet Danthonia alpina, în schimb ca codominantă este specia Carex humi/is, care
fonnează un facies cu Carex humilis Ciocârlan ( 1 968) 1 969. Speciile caracteristice
regionale pentru recunoaşterea asociaţiei sunt: Galium octonarium, Centaurea orientalis,
1 992

Jurinea arachnoidea, Dianthus rehmanii, Taraxacum serotinum, Ph/omis pungens,
Feru/aga galbanifera, Cirsium boujarti, Pastinaca graveolens. Asociaţia a fost descrisă din
bazinul Slănicului de Buzău.
502. Festuco rupicolae-Danthonietum alpinae Cs ros et al. 1 96 1
(Syn. : As. de Danthonia calycina-Festuca sulcata C s ros et al. 1 96 1 ,
Danthonietum provincialis Samoilă 1 960).
Fitocenozele asociaţiei sunt foarte răspândite şi acoperă terenuri întinse pe pantele în
general cu expoziţie nordică. Speciile dominante sunt: Danthonia alpina, Festuca rupicola
şi uneori Briza media sau Plantago lanceolata. Dintre speciile constante menţionăm:

Koeleria machrantha, Briza media, Agrostis capillaris, Trifolium montanum, Lotus
corniculatus, Filipendula vulgaris, Knautia arvensis, Chrysanthemum leucanthemum.
Caracterul pronunţat mezofil al asociaţiei este dat de prezenţa speciilor: Trifolium pratense,
Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pannonicum, Ranunculus
polyanthemos, Daucus carota, Prune/la vulgaris, Salvia pratensis, Stachys officinalis,
Campanula glomerata, Centaurea )acea, Hypochoeris maculata şi prin lipsa unor specii
continentale pontice xerotenne.
Xerofilia asociaţiei este

marcată de prezenţa speciilor: lvfedicago falcata,
Anthericum ramosum, C/ematis integrifolia, Pulsatil/a montana, Thalictrum minus,
Filipendula vulgaris, Echium rubrum, Salvia verticilata, S. austriaca, Asperula cynanchica
şi Serratula radiata.
503 . Dantonio-Brachypodietum pinnati So6 1 946, 1 947
(Syn. : Festuca sulcata-Danthonia calycina-Brachypodium pinnatum Safta 1 943,
Polygaleto-Brachypodietum pinnati Ghişa mnsc. 1 944 apud Todor 1 948, As. de Danthonia
provincialis-Sieglingia decumbens Şerb. 1 957 n.n. , As. Sieglingia decumbens Roman
1 962).
Aceste pajişti se întâlnesc exclusiv sub fonnă de fâneţe de dealuri, pe vetrele
vechilor păduri defrişate din etajul stejarului. În pajiştile intens păşunate, specia
edificatoare Danthonia alpina, a dispărut şi a fost înlocuită cu Festuca rupicola.
Asociaţia preferă pantele domoale cu expoziţe nordică sau nord-vestică. Alături de
Danthonia alpina, constant se întâlnesc speciile: Festuca rupicola, Brachypodium pinatum,
Koeleria macrantha, Briza media, precum şi Trifolium montanum, Festuca valesiaca,

Lotus corniculatus, Trifolium campestre, Chamaespartium sagitta/e, Chamaecytisus a/bus,
Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Astragalus monspessulanus, Linum jlavum,
Polygala major, Salvia pratensis, S. austriaca, Thymus glabrescens, Plantago media,
Asperula cynanchica, Achilea millefolium, A. pannonica, Chrysantheumum leucanthemum,
Potentilla cinerea, Rhinantus major.
XXV. SECALIETEA Br.- BI. 1 93 1 emend. 1 9 5 1
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Grupează asociaţiile antropofile, nitrofile, variate ca fizionomie, compoziţie
floristică şi structură fitocenotică, dar unitare printr-un grup de specii caracteristice, prin
ecotopurile foarte asemănătoare ce se realizează în semănături, mirişti, ogoare, pârloage,
acolo unde ele se dezvoltă şi prin caracterul originii acestor asociaţii "create de om" (Ana
Paucă, 1 94 1). Asociaţiile sunt răspândite în întreaga Europă, dar cel mai adesea nu ajung să
se înfiripeze pe deplin datorită lucrărilor agrotelmice aplicate culturilor; în acest fel
fitocenozele abia sunt schiţate de prezenta sumară a unora sau altora dintre speciile
caracteristice. Asociaţiile cuprind în general specii termofite la care se adaugă un număr
diferit de la o fitocenoză la alta, speciile hemicritofite şi geofite.
Specii de recunoaştere: A donis aestivalis, Agrostemma githago, Ajuga chamaepitys,

A llium atropurpureum, A. vineale, Anagallis an,ensis, Anthemis cotu/a, Apera spica-venti,
Aphanes an,e11sis, Arabidopsis thaliana, Bromus secalinus, Bifora radians, Camelina
microcarpa, Turgenia latifolia, Caucalis platycarpos, Centaurea cyanus, Consolida
rega/is, C. orientalis, Digitaria ischaemum, Eragrostis cilianensis, Euphorbia exigua, E.
helioscopia, Fumaria vaillantii, Gagea arvensis, Galeopsis ladanum, Galium tricornutum,
Heliotropium europaeum, Kickxia elatine, Lathyrus aphaca, L. tuberosus, Lepidium
perfoliatum, Linaria arvensis, Lamium purpureum, Melampyrum an,ense, Myagrum
perfoliatum, Nes/ia paniculata, Nigella an,ensis, Ornithogalum pyramida/e, Papaver
rhoeas, Ranunculus an,e11sis, Rubus caesius, Raphanus raphanistrum, Rumex acetosella,
Setaria glauca, S. viridis, Sinapsis arvensis, Schleranthus annuus, Stachys annuua,
Thalaspi an,ense, Torilis an,ensis, Vaccaria pyramidata, Veronica hederifolia, V. opaca,
V. polita, V. triphyllos, Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. pannonica, V. striata, V. vi/fosa,
Viola arvensis.
APERET ALIA R. et J. Tx. 1 960
(Syn. : Aperion spicae-venti So6 1 950, Oberd. 1 957)
Specii caracteristice: Apera spica-venti, Scleranthus annuus, Aphanes arvensis,

Raphanus raphanistrum, Trifolium an,ense, A nthemis an,ensis.
APHANJON J. et R. Tx. 1 960
Specii caracteristice : Cirsium an,e11se, Aphanes an,ensis, Veronica an,e11sis,
Areanaria serpyllifolia, Myosotis an,ensis, Papaver dubium, Anagallis arvensis,
Matricaria perforata, Chamomilla recutita.
504. A11hani-Matricarietum chamomillae Tx. 1 937 corr. So6 1 960
(Syn. : Matricarietum chamomillae Tx. 1937 em. Pass. 1 957 s.l.)
În Câmpia Munteniei asociaţia este răspândită în jurul crovurilor şi
microdepresiunilor, pe terenuri podzolite, temporar băltite de apa provenită din
precipitaţiile din timpul primăverii. Este o asociaţie ce face trecerea spre vegetaţia segetală
propriu-zisă. Specia caracteristică, Aphanes an,e11sis, creşte abundentă acoperind aproape
complet suprafeţe apreciabile. Fitocenozele de Aphanes an,ensis cu Chamomilla recutita
sunt dispuse circular, formând bordura externă a asociaţiilor ce aparţin clasei Jsoeto
Nanojuncetea care vegetează în crovurile din Câmpia Română. În cadrul asociaţiei
participă un număr relativ restrâns de specii, dintre care menţionăm: Schleranthus annuus,
Gypsophila mura/is, Anthemis an,e11sis, Fi/aga an,ensis etc.
505. Schlerantho-Trifolietum arvensis Morariu 1 943
Asociaţia este caracteristică terenurilor agricole, crescând în special pe locurile unde
sunt cultivate păioasele, precum şi pe pârloage şi la marginea ogoarelor. Plantele din cadrul
acestor fitocenoze sunt în totalitate anuale, cele perene neputând să se instaleze din cauza
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lucrărilor agricole. Pe terenurile rămase necultivate vegetaţia evoluează spre integrarea
asociaţiilor specifice clasei Chenopodietea.
Fitocenozele acestei asociaţii sunt frecvente atât pe soluri brun-roşcate de pădure,
cât şi pe cernoziomuri. Alături de Schleranthus annuus şi Trifolium arvense, care reprezintă
speciile codominante şi edificatoare ale asociaţiei se mai întâlnesc: Centaurea cyanus,

Viola arvensis, Fi/aga an,ensis, Cirsium arvense, Consolida regalis, Gypsophila muralis,
Anthemis arvensis, Polygonum aviculare, Brassica nigra etc.
506. Dauco-Salvietum verticillatae Soran 1 962
(Syn. : Salvia verticillata-Daucus carota Soran 1 962)
Asociaţia se întâlneşte după culturile de cereale, dezvoltându-se pe soluri brun
roşcate, puternic podzolite. Speciile de recunoaştere sunt: Salvia verticillata, Daucus
carota şi Lepidium campestre, iar ca specie de recunoaştere locală pentru Munţii Apuseni,
Sanguisorba minor ssp. muricata.
Dintre celelalte specii însoţitoare cu indici de abundenţă-dominanţă mai ridicaţi
amintim: Echium vulgare, Rumex acetosella, Scleranthus annuus, Vicia angustifolia,
Plantago lanceolata, Setaria pumila etc. Prezenţa a numeroase plante perene în cadrul
asociaţiei indică tendinţa de evoluţie şi înlocuire a acesteia cu asociaţii de pajişte.
507. Echio-Rumicetum acetosellae Soran 1 962
(Syn. : As. Rumex acetosella-Echium vulgare Soran 1 962, As. de Rumex acetosella
I. Şerbănescu 1 964). Asociaţia Echio-Rumicetum acetossellae înlocuieşte în munţi,
asociaţia Sclerantho-Trifolietum an,ensis Morariu 1 943, senmalată din regiunile din
câmpie. Se înfiripează de regulă în unna culturilor de cereale, a grâului de primăvară mai
ales, pe terenurile care rămân în stare de pârloagă. Solul este de regulă podzolul de cultură
sau cel de degradare, cenuşiu deschis, cu un conţinut bogat de schelet. Speciile de
recunoaştere ale asociaţiei cu dominanţă şi abundenţă mare sunt: Rumex acetosella şi
Echium vulgare. Dintre speciile diferenţiale sau de recunoaştere amintim: Veronica
officinalis, Chrysanthemum leucanthemum şi Silene gallica. În unele relevee apare un
facies cu Echium vulgare care se întâlneşte pe soluri mai sărace în schelet, cu o cantitate
mică de humus, cultivate mai înainte cu cartofi.
Analiza compozitei floristice a asociaţiei atrage atenţia prin prezenţa mare a unor
specii ca Agrostis capillaris şi Trifolium repens. Aceasta atestă timpul scurt pe care îl
ocupă asociaţia, maxim doi ani ea constituind un stadiu de trecere spre fâneţele naturale
populate de Agrostis capillaris.
508. Vicietum tetraspermae Krusemann et Vlieger 1 93 9
Asociaţia este citată î n literatura noastră botanică din Moldova (N.Barabaş, 1 978; D.
Mititelu şi Gh.Viţalariu, 1 967; D. Mititelu et al. 1 969; D. Mititelu şi N. Barabaş, 1 978).
Fitocenozele asociaţiei pot fi întilnite în deosebi în culturile de păioase de pe solurile de
pădure. Cuprinde un număr mare de plante (41 specii, N.Barabaş, 1 978) între care specia
d01ninantă se distinge uneori printr-o densitate excesiv de mare, în care caz recolta este
compr01nisă, fiind necesară cosirea şi ad1ninistrarea acesteia ca furaj . Cu constanţă mare în
cadrul asociaţiei se înscriu: Bromus secalinus, Anagallis an,ensis, Lathyrus tuberosus,

Veronica an,e11sis, Vicia vi/fosa, Apera spica-venti, Avenafatua, Centaurea cyanus.
509. Spergulo- Aperetum spicae-venti So6 ( 1 953) 1 962
Este frecventă pe solurile nisipoase în culturile de cereale (grâu, secară,orz ) (Erika
Sclmeider-Binder, 1 976).Este deasemenea citată la noi fără a se da relevee (Gh.Popescu,
1 975; I. Şerbănescu, 1 957).
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5 1 0. Setario-Digitarietum Felfoldy 1 942 emend.So6 1 96 1
Cenozele asociaţiei sunt frecvente î n deosebi în culturile de porumb şi plantaţiile de
viţă de vie, unde Setaria pumila şi Digitaria sanguinalis, ca specii caracteristice şi
edificatoare ale asociaţiei, sunt însoţite mai frecvent de: Hibiscus trionum, Portulaca

oleracea, Amaranthus a/bus, A.retrojlexus, Polygonum aviculare, Convolvulus an;ensis,
Sinapis arvensis, Chondrilla juncea, Xanthium strumarium, Euphorbia virgata, Rubus
caesius, Echinochloa crus-galli, Amaranthus blytoides (cultură de porumb, Măldăieni, Jud.
Teleonnan, V. Sanda, A.Popescu, 1 987).
LOLIO-LINETALIA J.et R.Tx. 1 96 1
LOLJO REJv!OTO-LJNJON Tx. 1 950
Specii caracteristice pentru ordin şi alianţă: Camelina alyssum, Cuscuta epilinum,

Eruca saliva, Galium spurium, Lolium remotum, L. temulentum.
5 1 1 . Polygono lapathifoliae-Linetum (Denissow 1 930) Tx. 1 950
Asociaţia semnalată la noi de N. Barabaş ( 1 978) din bazinul Tazlău şi caracteristică
culturilor de in. Are în componenţa sa pe lângă plantele dominante-Polygonum
lapathifolium şi Lolium remotum-unele plante deosebit de mari dăunătoare cum ar fi
Cuscuta epilinum care fonnează vetre circulare destul de mari în culturile de in şi care
împreună cu: Spergula an;ensis,Anagallis arvensis, Brassica nigra, Cirsium an;ense,
Lathyrus tuberosus etc. contribuie la degradarea culturilor de in.
Asociaţia este bogată în specii eurasiatice, având un fond substanţial de elemente
cosmopolite şi submediteraneene. Cuprinde în majoritate specii terofite şi este destul de
persistentă datorită lucrărilor agrotelmice de pregătire a solului şi de întreţinere a culturilor
când acestea sunt de un nivel calitativ scăzut.
SECALIETALIA Br.-Bl. 1 93 1 emend.J.et. R.Tx. 1 960 ex Lolun. 1 962
TRITJCJON SA TIVAE Krusem. et Vlieg. 1 93 9
Speciile de recunoaştere: Ranunculus an;ensis, Chamomilla recutita, Vicia

tetrasperma.
5 1 2. Ranunculetum arvensis Pass. 1 964
Fonnează fitocenoze pe marginea culturilor sau în mici depresiuni unde specia de
cultură a pierit datorită stagnării apei în timpul primăverii. Dintre speciile însoţitoare mai
frecvente ale asociaţiei amintim: Sinapis arvensis, Cardaria draba, Lathyrus tuberosus,

Vicia striata, Nigella arvensis, Papaver dubium, Caucalis platycarpos, Convolvulus
arvensis, Polygonum aviculare, Chondrilla juncea, Bilderdykia convolvulus. St. Grigore
( 1 97 1 ) semnalează în cadrul asociaţiei două subasociaţii noi: ranunculetosum an,ensis şi
ranunculetosum sardoi.
C4 UCALJDJON PLA TYC4RPOS Tx. 1 950 corr. So6 1 97 1
Specii de recunoaştere A sperula an;ensis, Caucalis platycarpos, Conringia
orientalis, Legousia speculum-veneris, Scandix pecten-veneris, Torilis an;ensis.
5 1 3 . Caucalidi-Adonietum Tx. 1 950
Fitocenozele de Caucalis platycarpos şi A donis aestivalis se dezvoltă în deosebi pe
terenurile cultivate cu grâu, bogate în calcare şi puternic însorite. Speciile mai frecvente din
cadrul asociaţiei sunt: Consolida regalis, Bilderdykia convolvulus, Camelina microcarpa,
Euphorbia virgata, Centaurea cyanus etc., specii segetale mult răspândite în culturile
agricole.
5 1 4. As. Lathyrus aphaca-Lathyrus tuberosus (Kulm 1 937)Tx. 1 950
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Preferă solurile reavăne, bogate în substanţe nutritive, cele două specii de

Lathyrus, participând destul de activ la fixarea azotului în substratul pe care se dezvoltă.
Asociaţia vegetează pe suprafeţe relativ restrânse. Dintre speciile mai frecvente ale acestor
fitocenoze amintim: Convolvulus an,ensis, Centaurea cyanus, A nthemis austriaca,
Delphinium consolida, Bilderdykia convolvulus etc.
515. Consolido-Polygonetum convolvulus (Morariu 1 943) Morariu 1 967
(Syn. : Biforo- Vicietum pannonicae A.Nyâr. et al. 1 969, As. Caucalis lappula
Morariu 1 943, Bilderdykio-Convolvuletum arvensis Burduja et Fl. Diaconescu 1 978,
Fagopyro convolvulus - Convolvuletum an,ensis Fl. Diaconescu 1 976, As. Sinapis
arvensis-Bifora radians (Morariu 1 943) So6 1 947, Borza et Boşcaiu 1 965, A donieto
Delphinietum consolidae banaticum Borza 1 962, Caucalidi (lappulae) - Setarietum (Klika
1 935) So6 1 964 p.p., A donieto-Delphinietum consolidae transsilvanicum Borza 1 959,
Setaria glauca-Stachys annua ass. Felfoldy 1 942, Camelina microcarpa- Euphorbia
fa/cala ass. Tx. 1 950).
Asociaţie răspândită în culturile de grâu, mirişti, pârloage de 1- 2 ani unde
Consolida regalis şi Bilderdykia convolvulus ca specii edificatoare ale asociaţiei sunt
însoţite frecvent de : A donis aestivalis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Caucalis

platycarpos, Setaria pumila, Stachys annua, Hibiscus trionum, Lathyrus tuberosus, Sinapis
arvensis etc. Se dezvoltă pe cernoziomuri levigate. Ca subasociaţii sunt semnalate :
polygonetosum convolvuli Todor et al. 1 97 1 , lathyretosum hirsutae Todor et al. 1 97 1 ,
salvietosum rejlexae (Viţalariu et Leucov 1 97 1 ) Popescu, Sanda, Doltu 1 983 (Syn. : As. de
Salvia reflexa Viţalariu et Leucov 1 97 1 ) şi varianta thymelaeetosum Borza 1 959.
Ca faciesuri sunt descrise: cu Sinapis arvenis şi Cirsium arvense St. Grigore 1 968.
516. Trifolio arvensi-Legousietum s11eculi veneris Spiridon 1 970
Se instalează pe terenurile cu reacţie slab acidă, în culturile de grâu, orz etc.
Majoritatea speciilor ce intră în compoziţia fitocenozelor sunt anuale şi anuale de toamnă.
Asociaţia este descrisă de Lucreţia Spiridon ( 1 970) din culturile agricole din jurul
Bucureştiului, de pe cernoziomuri levigate. Deşi apropiată de asociaţiile Scleranthus annus
- Legousia speculum veneris (Br.-Bl. 1 9 15) Tx. 1 949 şi Scleranthus annuus - Trifolium
arvense Morariu 1 943, prin speciile componente, asociaţia descrisă de Lucreţia Spiridon se
încadrează la alianţa Caucalidion platycarpos şi nu la Aphanion ca cele două mai sus
menţionate.
5 1 7 . Matricarietum 11erforatae (Cârţu 1 97 1 ) Popescu, Sanda 1 9 9 1
Ocupă terenurile uşor denivelate, unde c a urmare a băltirii apei o bună parte din
plantele cultivate au dispărut, instalându-se Matricaria perforata. Asociaţia ocupă
suprafeţe apreciabile în Câmpia Munteniei, în zona solurilor brun roşcate de pădure din
partea de nord-vest a Bucureştiului (Bâldana-Răcari), sufocând culturile slab întreţinute. De
asemenea, se instalează pe terenurile slab răscolite, în general în lungul canalelor de
colectare a apelor din această zonă cu multe crovuri. În cadrul asociaţiei apar multe specii
subhigrofile cum sunt: Ranunculus repens, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus laterijlorus,
dar cele mai multe specii sunt mezofile, frecvent răspândite în culturile de păioase.
5 1 8 . Adonieto flammaeae-Valerianelletum lasiocari1ae (Morariu 1 959) Popescu
et al. 1 983.
(Syn. : A donis jlammea- Valerianella eriocarpa Morariu 1 959).
Este o asociaţie sinantropă, bogată în elemente termofile, cantonată pe pârloage şi în
perdele de protecţie tinere, uneori pe ogoare sau mirişti. Dintre elementele termofile un rol
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important îl deţin: Adonis jlammea, Scandix pecten-veneris, G/aucium corniculatum,

Valeriane/la lasiocarpa, Androsace maxima, Althaea hirsuta.
5 1 9. As. Dephinium orientalis-Vicia striata (Slavni 1 944) So6 1 947
(Syn. Consolida orientali-Stachyetum annuae (So6 1 947) Timâr 1 957, Stachyeto
Setarietum viridis Ujv. 1 954, Vicia (striatae)-Anthemitetum austriacae Spirdon 1 970).
Este cea mai răspândită asociaţie din cadrul culturilor de păioase cunoscută sub mai
multe denmniri : Anthemis austriaca-Consolida orientalis ass. Slavni
1 944, Consolida
orientalis-Vicia striata So6 1 947, Vicia (striatae)- Anthemitetum austriacae Spiridon 1 970
etc. Asociaţia este bogată în specii, ca unnare a faptului că se dezvoltă pe soluri reavăne,
bogate în substanţe nutritive. Speciile caracteristice ale asociaţiei sunt: Consolida
orientalis, Vicia striata, Anthemis austriaca, dar se întâlnesc frecvent: Vicia angustifolia,
Vicia saliva, Centaurea cyanus etc. Este răspândită atât pe solurile brun-roşcat de pădure,
cât şi pe cernoziomuri, în toată câmpia Dunării. Este frecventă în culturile de grâu,
provocându-le pagube, mai ales în cazul cultivării mai mulţi ani cu aceiaşi cultură.
Ca infracenotaxoni mnintim: subass. biforetosum radiantis Viţalariu 1 974 şi
faciesurile cu: Vicia vi/fosa, Cirsium anJense, Aristolochia clematitis, Rubus caesius
Spiridon 1 970, Ranunculus anJensis, Veronica hederifolia, Stachys annua, Vicia striata, V
hirsuta St. Grigore 1 968.
520. Kickxieto-Scutellarietum hastifoliae Paucă 1 94 1
(Syn. : As. Kickxia elatine-Scutellaria hastifolia Paucă 1 94 1 , Kickietum elatinae
(Borza et Boşcaiu 1 965 n.n sub. Linaria elatinae) Burduja et al. 1 97 1 ). Asociaţie semnalată
de Ana Paucă ( 1 94 1 ) din munţii Codru şi Muma având ca specii de diagnosticare pe
Erigeron canadensis, Scutellaria hastifolia, Kickxia elatine, Setaria pumila. Este mult
asemănătoare cu Kickxio-Aperetum Oberd. 1 957. Vegetează în 1nirişti, pe soluri argiloase,
sărace fonnate pe pietrişuri cuarţitice de terasă.
52 1 . Lathyro aphacae-Aperetum Tx.et Rochow 1 950
Asociaţia a fost identificată de D.Mititelu şi colaboratori ( 1 956) în culturile de grâu
de la Preluca Veche şi Răzoare (Jud. Maramureş), unde cele două cod01ninante Lathyrus
aphaca şi Apera spica-venti sunt însoţite mai frecvent de: Lathyrus tuberosus, Sherardia
arvensis, Anthemis anJensis, Bifora radians, Fi/aga anJensis, Galeopsis ladanum etc.
522. Lathyro-Avenetum fatuae Pass. 1 975
Vegetează în culturile de ovăz şi secară de la Frătăuţii Vechi şi Iaslovăţ unde
Lathyrus tuberosus şi Avena fatua sunt însoţite de Tripleurosperm um inodorum, A donis
aestivalis, Bifora radians, Galeopsis ladanum, Stachys annua etc.
TRIFOLJO-lv!EDJC4 GJNJON SA TIVAE Balâzs 1 944 emend.So6 1 959
Specii de recunoaştere : Cuscuta campestris, C. trifolii, Helminthia echioides,

Lolium multij/orum, Orobanche Iutea, O.minor.
523 . Aristolochio-Convolvuletum arvensis Ubrizsy 1 967
(Syn. : Setario-Aristolochietum clematitis FI. Diaconescu 1 978)
Asociaţia a fost identificată de Gh. Viţalariu ( 1 974) în pârloage, 1mnştI, vii
nelucrate, pe cernoziomuri de pantă. Speciile caracteristice şi edificatoare pentru asociaţie,
Aristolochia clematitis şi Convolvulus a11Je11sis sunt însoţite mai adesea de: Fumaria

schleicheri, Sinapis anJensis, Hibiscus trionum, Bilderdykia convolvulus, Solanum nigrum,
Senecio vernalis, Sonchus anJensis, Stellaria media, Thlaspi anJense etc.
524. Plantagini lanceolatae-Medicaginetum (Balâzs 1 944) So6 et Timâr 1 954
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Buruienişuri de Plantago lanceolata în lucemiere şi trifoişti rărite, pe soluri freatic
umede, semnalată la noi din interfluviul Timiş-Bega (St. Grigore, 1 968) şi din Transilvania
(Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa, A.Szab6 1 97 1 ).
St. Grigore ( 1 968) senmalează faciesurile cu: Verbena officinalis, Erophyla verna şi

Taraxacum officinale.
525. Bromo japonico-Aristolochietum clematitis Ubrizsy 1 964
Este caracteristică terenurilor cultivate, pe substrat cu un spor de umiditate în
perioada sezonului uscat. Aristolochia clematitis, prin sistemul său subteran, rezistă foarte
bine la lucrările de întreţinere a culturilor, apărând noi indivizi din rizomii ce sunt fixaţi în
profunzimea solului.
În cadrul fitocenozelor de Bromus japonicus cu Aristolochia clematitis participă
numeroase specii segetale cum sunt: Setaria pumi/a, Eragrostis cilianensis, E. minor,

Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Portulaca oleracea, Sonchus oleraceus,
Abutifon theophrasti, Hibiscus trionum etc. Asociaţia este senmalată din Dobrogea, podişul
Casimcei de către CI. Horeanu ( 1 975).
ERAGROSTETALIA J.Tx. 1 961 emend. So6 1 968
(Syn. : Amarantho-Chenopodion Morariu 1 943)
Grupează asociaţiile de terenuri virane, frecvent răscolite şi de culturi de legume.
CONSOLJDO-ERAGROSTJON POOJDJS So6 et Timâr 1 957
Specii de recunoaştere pentru alianţele Consolido-Eragrostion pooidis So6 et Timâr
1 957 şi Tribolo-Eragstion pooidis So6 et Timâr 1 957 sunt: Bifora radians, Consolida

orientalis, Eragrostis cilianensis, E. minor, Hibiscus trionum, Orobanche cumana,
Panicum capii/are, Papaver hybridum, Stachys annua, Tragus racemosus, Tribulus
terrestris.
526. Amarantho-Chenopodietum albi (Morariu 1 943) So6 ( 1 947) 1 957
(Syn. : Amaranthus albus-Eragrostis poaeoides ass. Morariu 1 943, Galinsogeto
Portulacetum transsilvanicum Borza 1 959, Galinsogeto-Portulacetum valachicum Borza
1 966 n.n. ).
Răspândită pe marginea culturilor şi în special a grădinilor unde solul este bogat în
substanţe azotoase, asociaţia este nelipsită din toate provinciile ţării. În fitocenozele sale
participă un număr însenmat de specii segetale ca: Amaranthus a/bus, A. blitoides, A.
hybridus, Hibiscus trionum, care pot deveni codominante în cadrul asociaţiei.
Ca subasociaţii sunt senmalate: eragrostetosum Bodrogk. 1 955, xanthietosum italici
Burduja et Horeanu 1 976, digitarietosum So6 1 96 1 , amaranthetosum albi (Morariu 1 943)
Spiridon 1 970 (Syn. : As. Amaranthus albus-Eragrostis poaeoides Morariu 1 943),
amaranthetosum hybridi Morariu 1 943, amaranthetosum blitoidis Spiridon 1 970 (Syn. :
Portulaco-Amaranthetum blitoidis Mititelu 1 972), malvetosum silvestre Szabo 1 97 1 ,
dobrogicum Dihoru ( 1 969) 1 970, graminetosum Slonovschi 1 977, euphorbietosum
maculatae Viţalariu 1 973, panicetosum capillaris (Mititelu et Ştefan 1 988) Sanda, Popescu
1 9 9 1 (Syn. : Eragrostio (poaeoidis)- Panicetum capillaris Mititelu et Ştefan 1 988).
Mai este senmalată varianta cu Solanum triflorum Burduja et al. 1971 şi faciesul cu
Amaranthus crispus Ubrizsy 1 949, 1 950.
527. Heliotropio - Cynachetum acuti Mititelu 1 97 1
Este descrisă de D. Mititelu ( 1 97 1 ) din vii ş i culturi de porumb având ca specii de
recunoaştere pe Cynanchum acutum şi Heliotropium europaeum .
TRIBULO-ERAGROSTJON POOJDJS So6 et Timâr 1 957
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528. Vicio-Eragrostietum pooidis Timâr ( 1 953) 1 957
Speciile de recunoaştere şi caracteristice asociaţiei, Eragrostis minor, Vicia vi/fosa
şi Vicia hirsuta sunt destul de răspândite în culturile de grâu, orz etc., la marginea lanurilor
sau pe terenurile ce au fost băltite în timpul primăverii. De asemenea se găseşte în jurul
crovurilor, ocupând partea mai ridicată a acestora, unde apa s-a retras încă în timpul
primăverii. În cadrul asociaţiei participă speciile: Veronica triphyllos, Lamium
amplexicaule, Descurainia sophia, Digitaria sanguinalis etc.
În microdepresiunile din zona Săbăreni-Răcari (la vest de Bucureşti) umiditatea mai
sporită din partea centrală a acestora, pennite instalarea abundentă a speciei Juncus
bufonius, stadiu cunoscut în literatură ca subasociaţia juncetosum bufonii Timâr ( 1 955)
1 957.
529. Digitario-Portulacetum (Fe/făldy 1942) Timâr et Bodrogk. ( 1 953) 1 955
(Syn. : Convolvulo-Portulacetum Ubrizsy 1 949, 1 950 p.p)
Este o asociaţie de terenuri afânate, nisipoase, dezvoltându-se în culturile de
prăşitoare mai slab întreţinute. Speciile cele mai frecvent întâlnite în compoziţia
fitocenozelor de Digitario-Portulacetum sunt: Eragrostis minor, Convolvulus an,ensis,
Hibiscus trionum, Setaria pumila, S. viridis etc. Cea mai mare parte a speciilor sunt anuale
şi numai câteva perene (Cirsium an,ense, Convolvulus an,ensis, Chondrillajuncea etc.). În
cadrul asociaţiei sunt descrise: subass. amaranthetosum crispi Grigore 1 968 şi faciesurile
cu Hibiscus trionum, Datura stramonium şi Urtica urens Oprea 1 976.
530. Hibisco-Eragrostietum pooidis So6 et Timar ( 1 951 ) 1 957
(Syn. : Amarantho-Chenopodietum albi hibiscetosum trionii Spiridon 1 970, As.
Panicum sanguinalis-Eragrostis megastachya (Felfoldy 1 942) Tx. 1 950).
Buruienăriile de Hibiscus trionum cu Eragrostis minor vegetează în culturile de
prăşitoare, pe soluri Iuto-nisipoase, adesea lăcoviştite. Dintre însoţitoarele frecvente ale
asociaţiei ainintim: Amaranthus retrojlexus, Solanum nigrum, Echinochloa crus-galli,

Digitaria sanguinalis, Cirsium oleraceum, Galinsoga pan,ij/ora, Papaver rhoeas,
Anthemis an,ensis, Datura stramonium, Amaranthus hybridus, Stellaria media etc.
53 1 . Vicio-Polygonetum arenarii Timâr ( 1 953) 1 957
Vegetează la marginea culturilor, uneori intercalându-se printre Dasypyretum
villosae fapt ce a detenninat pe unii autori români (M.Păun et al. 1 970) să considere aceste
suprafeţe de zeci de hectare invadate de Vicia cracca ca un facies al asociaţiei mai sus
menţionate.
Preferă terenurile cu expoziţie sudică, sud-estică sau sud-vestică, mai mult sau mai
puţin uscate, ceea ce favorizează instalarea şi a unor elemente cu caracter mai xerofil.
Alături de Vicia hirsuta, V vi/fosa şi Polygonum arenarium se mai întâlnesc: Arabidopsis

thaliana, Arabis auriculata, Portulaca oleracea, Eragrostis minor, Agrostemma githago
etc.
532. Tribulo-Tragetum So6 et Timâr 1 954
Ambele specii caracteristice sunt adaptate la condiţii cu temperatură mai ridicată şi
lmninozitate sporită. Asociaţia se instalează pe terenuri nisipoase, puţin lucrate, pe terase
mai ridicate sau izlazuri şi mai puţin pe terenurile agricole, în culturi de porumb, floarea
soarelui, viţă de vie etc. Speciile mai des întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Digitaria
sanguinalis, Heliotropium europaeum, Setaria pumila, Convolvulus an,ensis etc.
53 3 . Amaranthetum deflexi St. Grigore 1 968.
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Se instalează pe locuri virane şi ruderale cu deosebire pe suprafeţe intravilane cu
soluri mai mult sau mai puţin nisipoase, uscate şi însorite. Dintre speciile mai frecvente ale
asociaţiei mnintim: Amaranthus crispus, Chenopodium vulvaria, Oxalis corniculata,
Eragrostis pi/asa, PortuIaca oleracea, Cardaria draba, Cynodon dactylon etc.
lvL4 TRIC4RJO-CHENOPODJONALBI Timar 1 954
Specii de recunoaştere : Chamomilla recutita, Chenopodium album, Atriplex

littoralis, Lepidium ruderale, L.perfoliatum, Gypsophila muralis.
534. Matricario chamomillae-Atriplicetum litoralis Timar 1 954, Pop 1 968.
Populează atât solurile uşor sărăturate, golaşe secundar, cât şi pârloagele după cultura de
porumb şi sfeclă de zahăr. Fitocenozele sunt sărace, fiind constituite din : A triplex litoralis,

A . hastata, Polygonum avicularis, Rumex stenophyllus, Spergularia salina, Bupleurum
tenuissimum, Daucus carota, A chillea setacea, Crypsis alopecuroides, Juncus gerardi,
Hordeum hystrix, Puccinellia distans.
535. Dauco-Matricarietum inodorae I. Pop 1 966, 1 968
(Syn. : As. Daucus carota-lvfatricaria inodora I. Pop 1 968)
Asociaţia este caracterizată prin edificatoarele Daucus carota şi lvfatricaria
perforata alături de care un rol fitocenotic îl au Pastinaca saliva, Achillea colina, Lotus

tenuis, lvfedicago lupulina, Trifolium fragiferum, T. repens, Convolvulus a11Je11sis şi
Plantago major.
Sărăturarea uşoară a solului este evidenţiată de halofitele Rumex stenophyllus,
A triplex hastata, A. litora/is, A . tatarica, Lotus tenuis, Trifolium fragiferum, Teucrium
scordium şi Hordeum hystrix. După 3 -4 ani, pe locul ocupat de această asociaţie se
instalează A chilleo-Festucetum pseudovinae sau Lolietum perennis.
536. Lepidio-Matricarietum St. Grigore 1 968
Vegetează pe ogoare, pârloage şi semănături rare de cereale, pe lăcoviştile şi
soloneţurile cultivate. Speciile edificatoare Chamomilla recutita şi Lepidium ruderale şi L.
perfoliatum, cohabitează alături de: Gypsophila muralis, Ranunculus sardous, R. arvensis,

Capsei/a bursa-pastoris, Cardaria draba, Polygonum aviculare.
Pe suprafeţele mai scurse de ape, mai târziu se instalează subass. pholiuretosum
pannonicae St. Grigore 1 968.
SETARIO-THL4SPJONARVENSE Slonovschi 1 977
Caracteristice pentru alianţă: Capse/la bursa-pastoris, Veronica polita, Arenaria
serpyllifo/ia, Sinapis arvensis, Thlaspi perfoliatum, Th. anJense, Convolvulus a11Je11sis,
Bilderdykia convolvulus, Digitaria sanguinalis, Setaria viridis, Amaranthus retrojlexus.
537. Erigero-Setarietum glaucae Slonovschi 1 977.
A fost identificată în culturile de lucernă de pe soluri cemoziomice slab spre mediu
levigate. Cele două specii edificatoare Erigeron canadensis şi Setaria pumila sunt însoţite
de speciile caracteristice alianţei Setario-Thlaspion anJense ca: Veronica polita, Capse/la

bursa-pastoris,Arenaria serpyllifolia, Sinapis a11Je11sis, Thlaspi perfoliatum, Convolvulus
arvensis, Bilderdykia convolvulus, Digitaria sanguinalis, Setaria viridis, Amaranthus
retrojlexus etc.
În cadrul asociaţiei este descris faciesul cu Taraxacum officinale Slonovschi 1 977.
XXVI. CHENOPODIETEA Br.-Bl. 1951 emend. Lolun. , J. Tx.et Tx. 1961
Grupează vegetaţia caracteristică terenurilor virane, de pe maidane şi margini de
drumuri, cu sol bogat în materii organice în descompunere. Speciile ce alcătuiesc vegetaţia
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acestei clase sunt nitrofile, în marea lor majoritate terofite şi tero-he1nicriptofite, cu
adaptări ce le pennit să ocupe repede terenurile rămase nelucrate.
Specii caracteristice clasei sunt: Amaranthus a/bus, A. retrojlexus, Chenopodium

album, Ch. opulifolium, Ch. polyspermum, Cardaria draba, Capsei/a bursa-pastoris,
Datura stramonium, Echinochloa crus-ga/li, Rumex conglomeratus, Sonchus oleraceus,
Solanum nigrum, Stellaria media, Senecio vulgaris, Verbena officinalis, Xanthium
spinosum, X strumarium etc.
SISYMBRIETALIA J. TX. 1 96 1
Reuneşte asociaţiile de pe terenurile uscate din apropierea locuinţelor, cu acumulări
de materiale organice în substrat. Speciile de recunoaştere cele mai reprezentative sunt:

Berteroa incana, Echium italicum, Chenopodium urbicum, Erysimum repandum, Hordeum
murinum, Lappula myosotis, lvfalva sylvestris, Lactuca saligna, Sisymbrium altissimum,
Thlaspi an,e11se.
SJSJMBRION OFFJCJNALJS Tx., Lolun.et Prsg. 1 950
Cuprinde asociaţiile ruderale ce se dezvoltă cu precădere pe terenurile drenate, ce
se usucă repede după sezonul ploios. Ca unnare a acestor condiţii, marea majoritate a
speciilor din cadrul asociaţiilor alianţei Sisymbrion sunt plante anuale de primăvară.
Speciile reprezentative sunt: Bromus tectorum, Hordeum murinum, Erigeron canadensis,

Chenopodium opulifolium, Lepidium ruderale, lvfalva neglecta, Sisymbrium loeselii, S.
officinale.
538. Hordeetum murini Libbert 1932 em. Pass. 1 964
(Syn. : Bromo-Hordeetum Lohm. 1 950, Hordeo murini-Chenopodietum albi Timar
( 1 955) ex. Timar-Bodrogk. 1 959, Bromo-Chenopodietum albae Timar ( 1 955) apud So6
1 96 1 ).
Este o asociaţie mult răspândită în localităţi, pe margini de drum, terasamentul
liniilor ferate, unde specia caracteristică alcătuieşte un covor destul de compact. Se
dezvoltă bine pe terenurile uscate, uşor bătătorite, unde fructifică abundent. Pe terenurile
uscate şi cu textură nisipoasă, în cadrul fitocenozelor de Hordeum murinum se dezvoltă
abundent Bromus tectorum devenind uneori codominantă, iar pe cele lutoase, mai
bătătorite, apare în cantitate apreciabilă Polygonum aviculare.
În cadrul fitocenozelor de Hordeum murinum sunt nelipsite speciile : Cardaria

draba, Capsei/a bursa-pastoris, Verbena officina/is, Sisymbrium officinale, Nfalva
neglecta, Lepidium ruderale, Erodium cicutarium, Lactuca serriola, Polygonum aviculare,
Bromus sterilis, Bromus tectorum, Chamomilla recutita etc. Asociaţia este mult mai
răspândită în toată ţara. Prezenţa în cantitate mare a unor specii, în cadrul fitocenozelor de

Hordeum murinum, a făcut posibil descrierea unor subasociaţii cum sunt: brometosum
arvensis Grigore 1 968, lepidietosum drabae Grigore 1 968, matricarietosum chamomillae
Grigore 1 968. Toate aceste subasociaţii sunt semnalate până în prezent numai din Banat.
539. Brometum anrensis (Şerbănescu l 957 n.n. ) Kiss 1 964
(Syn. : As. de Bromus arvensis Şerbănescu 1 957 n.n.)
Se dezvoltă pe terenuri nelucrate, afânate şi răscolite, la marginea culturilor,
fonnând fitocenoze bine închegate. Alături de specia caracteristică au mai fost identificate :

Cirsium arvense, Convolvulus an,ensis, Nfatricaria perforata, Cichorium intybus,
Centaurea cyanus, Consolida regalis, Cirsium lanceolatum, Echium vulgare, Lolium
perenne.
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Pe măsură ce terenul se înţeleneşte, apar o serie de specii perene şi asociaţia
evoluează spre Lolio-Plantaginetum majoris.
Deşi asociaţia este răspândită în Câmpia Română, literatura de specialitate o
menţionează numai din Oltenia şi Muntenia(Slatina).
540. Atriplicetum nitentis Knapp 1 945
Asociaţie puţin cunoscută din România, este senmalată de A. Kovacs ( 1 968) de la
Tg. Secuiesc şi de Florita Diaconescu ( 1 978) din bazinul Bahluiului. Compoziţia floristică
a fitocenozelor de Atriplex nitens este alcătuită din specii ruderale caracteristice ordinului
Chenopodietalia şi alianţei Sisymbrion, dintre care cele mai reprezentative sunt:

Descuriania sophia, Lepidium ruderale, Sisymbrium altissimum, Bromus tectorum,
Lactuca serriola, A triplex hastata, Capsei/a bursa-pastoris, Chenopodium viride,
Chenopodium album, lvfatricaria perforata, Solanum nigrum, Agropyron repens,
Convolvulus an,ensis.
Poziţia cenotaxonică a asociaţiei este încă discutată, unii autori (R.So6 1 964, 1 973)
o consideră ca subasociaţie la Atriplicetum tataricae apoi o sinonimizează cu aceasta, iar
E.Oberdolfer ( 1 957) o include în Sisymbrietum sophiae Krech 1 93 5 .
54 1 . Atriplicetum tataricae (Prodan 1 923) Borza 1 926
(Syn. : As. de Polygonum aviculare cu Atriplex tatarica şi A. littoralis Todor 1 948).
Specia caracteristică este foarte răspândită în România, instalându-se pe terenuri uscate, dar
cu conţinut ridicat în substanţe azotoase. Asociaţia se întâlneşte şi pe terenurile slab
sărăturoase, dar cu material organic în descompunere. Este o asociaţie pionieră ce ocupă
terenurile răscolite pregătind substratul pentru instalarea speciilor perene.
În fitocenozele de Atriplex tatarica se întâlnesc specii nitrofile caracteristice
ordinului şi clasei în care este încadrată, dintre care cele mai reprezentative sunt: Hordeum

murinum, Chamomilla recutita, Cirsium lanceolatum, Xanthium spinosum, Polygonum
aviculare, Sisymbrium officinale.
Pe terenurile sărăturoase A triplex tatarica se asociază cu unele specii halofile şi
subhalofile dintre care menţionăm: Puccinellia distans, P. limosa, Aster tripolium,
Spergularia media, A corellus pannonicus, Juncus gerardi, Hordeum hystrix, Taraxacum
bessarabicum şi chiar, mai rar, Suaeda maritima şi Salicornia europaea.
Unele specii apar în cantitate mare, cum este cazul cu Cynodon dactylon, Equisetum
arvense sau Ecbalium elaterium, întocmind subasociaţii sau faciesuri cum sunt: subass.
cynodontetosum (Morariu 1 943) Popescu et al. 1 978 (Syn. : Cynodonto-Atriplicetum
tataricae Morariu 1 943), facies cu Equisetum an,ense Popescu et al. 1 980 (Syn. :
Cynodonto-A triplicetum tataricae Morariu 1 943 equisetosum an,ense Grigore 1 97 1 ), facies
cu Ecbalium elaterium Popescu et al. 1 980 (Syn. : Cynodonto-A triplicetum tataricae
Morariu 1 943 ecbalietosum elateriae Grigore 1 97 1 ).
542. Chenopodio boni-henrici-Urticetum u rentis Tx. 1 93 1 em. Lolun. 1 950
(Syn. : Chenopodietum boni-henrici Klika 1 948)
Reprezintă vegetaţia de buruienişuri scunde, frecventă pe lângă stâni şi sate de
munte. Asociaţia a fost semnalată de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1 973) din judeţele Suceava
şi Bacău. Speciile cele mai reprezentative sunt: Urtica urens, Chenopodium bonus

henricus, Galeopsis speciosa, Lamium maculatum, L. album, Silene alba, Rumex
obtusifolius, Cirsium an,ense, Senecio vulgaris, Stellaria media, Poa annua.
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Asociaţia diferă de Arctio-Chenopodietum Arctio-Ballotetum prin lipsa speciilor:
Arctium tomentosum, Urtica dioica, Ba/Iota nigra etc. şi prin prezenţa în cantitate
apreciabilă a speciei Urtica urens.
=

543 .Chenopodio-Urticetum u rentis (Tx. 1 938) Siss . 1 946
1 9 5 1 non Br.-Bl. 1 936, Chenopodio
(Syn. : Chenopodietum muralis Slavni
vulvariae muralis- Urticetum urentis So6 1 97 1 ).
Asociaţie de plante ruderale, este semnalată de Al. Borza ( 1 959) din Valea
Sebeşului sub numele de Chenopodietum muralis Br.-BI. 1 936 şi de D. Mititelu şi N.
Barabaş ( 1 973) din Moldova.
Speciile de recunoaştere sunt: Chenopodium murale, Ch.vulvaria, Urtica urens. În
cadrul asociaţiei participă: Amaranthus lividus, Atriplex patu/a, A. tatarica, Chenopodium
opulifolium, Ch. serotinum, Ch. strictum, Geranium pussilum, Hordeum murinum, precmn
şi alte numeroase specii caracteristice clasei Chenopodietea.
544. Chenopodietum orbiei So6 1 93 3
Asociaţie c u pronunţat caracter nitrofil, s e dezvoltă p e terenurile unde au staţionat
animalele, pe locurile virane cu acumulări de material organic, precum şi în localităţi pe
substrat bogat în substanţe azotoase. În structura floristică participă specii nitrofile dintre
care cele mai constante sunt: A triplex tatarica, Chenopodium album, Datura stramonium,
Xanthium spinosum, Amaranthus retrojlexus, ultimele două putând alcătui faciesuri în
cadrul asociaţiei.
Este cunoscută din Moldova, din mai multe localităţi, iar din Muntenia este citată de
la Ruşeţu.

545. Cannabinetum ruderalis (Morariu 1 943) corr. Morariu 1 970
(Syn. : Cannabinetum sativae Morariu 1 943, Soc. Cannabis saliva Morariu 1 943).
Mult răspândită pe marginea culturilor, pe terenurile bogate în materii organice,
Cannabis ruderalis este o specie nitrofilă bine reprezentată în Banat, Muntenia, Dobrogea
şi Moldova. Asociaţia descrisă de I. Morariu ( 1 943) din împrejuri1nile Bucureştiului sub
numele de As. de Cannabis sativa a fost semnalată apoi în toate regiunile sudice ale ţării,
unde acoperă suprafeţe apreciabile.
Specia caracteristică, Cannabis ruderalis, prin portul său înalt şi prin numărul mare
de indivizi ce se dezvoltă, stânjeneşte dezvoltarea altor specii, astfel că în fitocenozele sale
apar puţini taxoni dintre care menţionăm: Polygonum aviculare, Chenopodium album,
Stellaria media, Capsei/a bursa-pastoris etc.
Aceste specii ce intră în componenţa asociaţiei se întâlnesc, de regulă, spre periferia
fitocenozelor de Cannabis ruderalis.
546. Malvetum sylvestris Todor et al. 1 97 1
Cenozele asociaţiei sunt răspândite prin curţi, grădini nelucrate, terenuri cu
acmnulări de substanţe organice. Fitocenozele de lvfalva sylvestris au puţine specii
componente, în cea mai mare parte plante nitrofile caracteristice clasei Chenopodietea şi
ordinului Onopordetalia, dintre care cele mai frecvente sunt: Ba/Iota nigra, Sisymbrium

loeselii, Solanum nigrum, Kochia scoparia, Chenopodium vulvaria, Ch. album, Datura
stramonium, Artemisia annua, Sonchus oleraceus, Descurania sophia, Atriplex hastata,
Capsei/a bursa-pastoris, Polygonum aviculare.
Asociaţia este citată numai din Banat (Moldova Veche şi Munţii Locvei).
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547. Xeranthemetum annui (Borza 1 93 1 n.n.; Prodan 1 939) Dihoru 1 970
Specia caracteristică, Xeranthemum annuum, este destul de răspândită în ţară, pe
marginea culturilor, a drumurilor şi pe islazuri. Este o specie xerofilă care întocmeşte mai
rar fitocenoze compacte pe terenurile unde vegetaţia iniţială a fost distrusă. Este o asociaţie
pionieră, în compoziţia sa floristică intră multe specii ruderale cum sunt: Bromus sterilis,
Sisymbrium arvensis, Papaver dubium, Urtica dioica, Capse/la bursa-pastoris,
Convolvulus an,ensis, Stellaria media, Nepeta cataria etc.
În cadrul fitocenozelor de Xeranthemum annuum se menţin şi unele specii de pajişti
din vegetaţia iniţială cum sunt: Euphorbia agraria, Thalictrum minus, Erysimum
cuspidatum, Agrimonia eupatoria, Carex praecox, Botriochloa ischaemum, Crupina
vulgaris etc.
În cazul în care intervenţia omului se diminuează sau încetează, asociaţia evoluează
spre lvfedicagini-Festucetum valesiacae sau Botriochloetum ischaemi.
548. Polygono avicularis-Amaranthetum crispi Vicol et al 1 97 1
(Syn. : Schlerochloo - Polygonetum avicularis (Gams 1 927) So6 1 940
amaranthetosum crispi Szabo 1 97 1 , Amaranthetum crispi Mititelu 1 972).
Se dezvoltă pe soluri bogate în azotaţi, uşor acide, argilo-nisipoase sau chiar
nisipoase şi eventual temporar umede. Ocupă terenurile uşor bătătorite de pe marginea şi
taluzul drumurilor şi căilor ferate, pe islazuri intens folosite din apropierea satelor.
Fitocenozele de Amaranthus crispus şi Polygonum aviculare au puţine specii
componente dintre care cele de recunoaştere sunt: Amaranthus a/bus, A. blitoides,

PortuIaca oleracea, lvfalva pusil/a, Sisymbrium officinale, Urtica urens.
Asociaţia este senmalată din Moldova, Transilvania, Banat şi Muntenia (Pietroasele,
Jud. Buzău).
În cadrul asociaţiei este descrisă varianta cu Urtica urens E.Sclmeider-Binder
( 1 976) din Judeţul Sibiu.
549. Malvetum neglectae Aichinger 1 93 3 em.Pass. 1 956
(Syn. : Urtico-lvfalvetum neglectae Lohm. 1 950, As. Datura stramonium-lvfalva
neglecta (Athenstădt 1 94 1 ) Lohm. 1 950)
Specia caracteristică este destul de răspândită în ţară, intrând în componenţa unor
fitocenoze diferite. Este o asociaţie legată de locuri bătătorite din preajma locuinţelor, pe
terenurile unde au staţionat animale, în jurul locurilor de depozitare a gunoiului etc. Specia
dominantă se dezvoltă abundent realizând o acoperire de 80-90% din suprafaţa terenului. În
compoziţia fitocenozelor de lvfalva neglecta mai participă: Sisymbrium officinale,

Descurainia sophia, Urtica urens, Chenopodium hybridum, Ch. mura/e, Ch. album, Atriplex
patu/a, Sonchus oleraceus, Capsei/a bursa-pastoris, Geranium pusillum, Solanum nigrum,
Polygonum aviculare, Plantago major etc.
Răspândire : Transilvania, Banat, Muntenia, Moldova.
Din defileul Dunării este descrisă subasociaţia ma/veto neglectae-lolietosum
Resmeriţă et al. 1 97 1 .
550. Chenopodietum stricti Oberd. 1 957
(Syn. : Chenopodietum ruderale Oberd. 1 957)
Este o asociaţie pionieră ce se dezvoltă pe substrat cu multe acumulări de material
organic. Este alcătuită din plante anuale, ruderale dar şi segetale. Pe măsură ce materialul
organic se descompune apar în număr tot mai mare speciile perene şi asociaţia evoluează
spre Arctio-Ballotetum nigrae cu numeroşi taxoni specifici clasei Artemisietea.
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Specii de recunoaştere: Chenopodium strictum, Amaranthus albus, Chenopodium
opulifolium, Amaranthus hybridus, Xanthium strumarium . În fitocenozele de Chenopodium
strictum apar frecvent speciile: Erigeron canadensis, Hordeum murinum, Sisymbrium
officinale, Lactuca serriola, Bromus tectorum, Datura stramonium, Chenopodium album,
Sonchus oleraceus, Solanum nigrum, precmn şi alte numeroase specii. Răspândire:

Muntenia, Moldova.
55 1 . Erigero-Lactucetum Lohm. 1 950 mscr. apud Oberd. 1 957
Este semnalată de Florita Diaconescu ( 1 978) din bazinul Bahluiului. Cele două
specii caracteristice Erigeron canadensis şi Lactuca serriola sunt foarte răspândite pe
terenurile virane, marginea culturilor sau în culturi slab întreţinute.
În fitocenozele asociaţiei participă un nmnăr relativ mare de specii caractenstice
alianţei Sisymbrion şi clasei Chenopodietea dintre care mai frecvente sunt: Bromus

tectorum, Hordeum murinum, Chenopodium strictum, Ch. album, Sonchus oleraceus,
Capsei/a bursa-pastoris, Senecio vulgaris etc.
Este o asociaţie pionieră, alcătuită în cea mai mare parte din specii anuale dar pe
măsură ce terenul se înţeleneşte se crează condiţii pentru instalarea speciilor perene şi
fitocenozele evoluează spre asociaţia Lolio-Plantaginetum majoris.
552. Descu rainietum sophiae Krech. 1 953 corr. Oberd. 1 970
(Syn. : Descurainio sophiae-Brometum lectori Burduja et al. 1 969 ined. apud
Horeanu 1 975; Burduja et al. 1 976). Se instalează pe terenurile necultivate, dărâmături,
pârloage, acolo unde solul este bogat în substanţe organice. În cadrul fitocenozelor de
Descurainia sophia, specia caracteristică are densitatea deosebit de mare, împiedicând
astfel dezvoltarea speciilor pretenţioase faţă de factorul lumină.
Fiind o asociaţie pionieră, majoritatea speciilor ce intră în componenţa fitocenozelor
sale sunt plante anuale dintre care aproape nelipsite sunt: Hordeum murinum, lvfalva

sylvestris, lvfatricaria perforata, Atriplex tatarica, Erigeron canadensis, Lactuca serriola,
Chenopodium album, Sonchus oleraceus, Capsei/a bursa-pastoris, Bromus tectorum etc.
Asociaţia este răspândită în toată ţara. Ca cenotaxoni de rang inferior sunt descrişi :
subass. lamietosum (amplexicauli-purpurei) Resmeriţă et Roman 1 975, subass.
brometosum squarrosi Horeanu 1 975, sisymbrietosum orientale Horeanu 1 975,
asperugetosum (Grigore 1 97 1 ) Sanda, Popescu 1 992 (Syn. : Sisymbrio-Asperugetum
banaticum Grigore 1 97 1 , Sisymbrietum sophiae banaticum Grigore 1 968, facies cu
Sisymbrium loeselii Burduja et al. 1 976).
5 5 3 . Marrubium vulgare-Atriplex rosea ass. Slavni 1 9 5 1
Este o asociaţie nitrofilă c e se dezvoltă pe soluri slab nisipoase, cu pietriş mărunt,
dar cu acumulări de material organic. Fitocenozele de Atriplex rosea şi lvfarrubium vulgare
sunt caracteristice terenurilor din apropierea locuinţelor, uşor bătătorite. Speciile
componente sunt în majoritate terofite din care nelipsite sunt: Sisymbrium officina/e,

Lepidium ruderale, Erodium cicutarium, Chenopodium album, Ch. murale, Urtica dioica,
Amaranthus a/bus, Polygonum aviculare, Ba/Iota nigra, Xanthium spinosum, lvfalva
sylvestris, Hordeum murinum, Lolium perenne, Artemisia annua.
Asociaţia este cunoscută până în prezent numai din Dobrogea (Vama Veche şi
podişul Casimcei).
554. Sisymbrio altissimi-Brassicetum nigrae Kruseman 1 94 1
(Syn. : Brassico-A triplicetum hastatae Pass. 1 964)
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Asociaţia este caracteristică terenurilor nelucrate, cu acumulări de materii
organice. Fitocenozele sunt alcătuite din specii caracteristice clasei Chenopodietea şi
alianţei Sisymbrion, dintre cele mai reprezentative sunt: Brassica nigra, Sisymbrium

loeselii, S. altissimum, A triplex hastata, Descurainia sophia, Sisymbrium officinale,
Lepidium campestre, Crepis tectorum, Bromus tectorum, Lactuca serrio/a, Cardaria
draba, Bromus hordeaceus, Chenopodium album, Capsei/a bursa-pastoris, Sinapis
arvensis, Convolvulus arvensis, Sonchus an,ensis.
Asociaţia este senmalată de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1 972) şi de D. Mititelu
( 1 975) din Moldova (Judeţele Bacău şi Vaslui).

555. Diplotaxietum tenuifoliae Burduja et Horeanu 1 976
Ocupă suprafeţe apreciabile pe terasele şi pantele abrupte puternic erodate de la
Salygni. Este o asociaţie pionieră ce se instalează după distrugerea aproape totală sau totală
a pajiştilor xerofile, iniţiale, fapt ce se constată şi din prezenţa în cadrul fitocenozelor de
Diplotaxis tenuifolia a unor specii caracteristice clasei Festuco-Brometea. Speciile de
recunoaştere sunt: Diplotaxis tenuifo/ia, Euphorbia sequerana, Cleistogene bulgarica,
ultima fiind o indicatoare a terenurilor puternic erodate.
Asociaţia evoluează, pe măsura înţelenirii substratului, spre vegetaţia de pajişti
xerofile cu Festuca valesiaca, Botriochloa ischaemum şi Stipa capi/lata. Răspândire :
Dobrogea (Salygni).
556. Malvetum pusillae Morariu 1 943
Este mult răspândită în perimetrul localităţilor, pe marginea drumurilor, pe lângă
case, prin curţi, acolo unde solul conţine substanţe organice în descompunere. Se dezvoltă
bine pe terenurile uscate în timpul verii şi puternic însorite, bătătorite de animale şi păsări.
Fitocenozele de lvfalva pusilla sunt alcătuite dintr-un număr relativ mic de specii,
aproape toate ruderale dintre care nelipsite sunt: lvfalva neglecta, Amaranthus crispus,

Xanthium spinosum, Sisymbrium officina/e, Polygonum aviculare, Urtica urens, Bromus
tectorum, Lepidium ruderale.
Asociaţia joacă un rol de pionierat prin terofitele ce alcătuiesc această grupare
vegetală.
Răspândire : Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea.
Sunt cunoscute unnătoarele subasociaţii : verbenetosum officinalis Grigore 1 968,
polygonetosum avicularis Coldea 1 972, amaranthetosum crispi M ., G . 1 966,
chenopodietosum vulvariae Grigore 1 968 şi typicum M ., G . 1 966.
557. Xanthio spinosae-Amaranthetum Morariu 1 943
Se dezvoltă pe terenurile cultivate, pârloage, grădini neirigate şi locuri nelucrate din
apropierea aşezărilor omeneşti. Fitocenozele de Xanthium spinosum şi Amaranthus
retrojlexus sunt alcătuite în cea mai mare parte din plante anuale, nitrofile şi au un rol de
pionierat. Speciile de recunoaştere sunt: Xanthium spinosum, Amaranthus retrojlexus, A.
lividus, Chenopodium album, alături de care se mai găsesc Sisymbrium officina/e, Nfalva

neglecta, Solanum nigrum, Urtica urens, Polygonum aviculare, Capsei/a bursa-pastoris,
Stellaria media.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia xanthietosum spinosi (Ubrizsy 1 949)
Grigore 1 968 (Syn. : Xanthietum spinosi Ubrizsy 1949).
CONVOL VULO ARVENSJ-A GROPYRION REPENTJS Gors 1 966
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Alianţa cuprinde grupări ruderale de locuri recent răscolite, situate la limita dintre
grupările de Secalietea şi cele de Chenopodietea. Specii de recunoaştere : Convolvulus

arvensis, Agropyron repens, Equisetum an;ense, Cirsium an;ense, Bilderdykia convolvulus,
Capsei/a bursa-pastoris, Cardaria draba.
558. Cardarietum drabae Timar 1 950
(Syn. : Capsello-Cardarietum drabae Resmeriţă et Roman 1 975)
Este asociaţia caracteristică taluzurilor însorite, a terenurilor necultivate şi slab
bătătorite din apropierea satelor, fiind larg răspândită în toată ţara. Specia caracteristică,
Cardaria draba, apare frecvent într-un nmnăr mare de fitocenoze fiind aproape nelipsită
din cele segetale şi ruderale.
Având o mare putere de răspândire, Cardaria draba participă în bună măsură
împreună cu alte specii anuale la consolidarea digurilor, terasamentelor proaspete, unde
substratul are acumulări de materii organice. Specii mai reprezentative din fitocenozele de
Cardaria draba sunt: lvfarrubium vulgare, Lamium maculatum, L. amplexicau/e, Capsei/a
bursa-pastoris, Arctium lappa, Carduus nutans, Veronica persica etc.
În cadrul asociaţiei este descris faciesul ceratocephalosum orthoceri Resmeriţă et
Roman 1 975.
559. Agropyretum repentis Felfoldy 1 942
(Syn. : Convolvuletum an;ensis Felfoldy 1 942 emend. Pass. 1 964, Agropyron
repens-Convolvulus an;ensis ass. Felfoldy 1 943, Elytrigietum repentis (Felfoldy 1 942)
Dihoru 1 970).
Speciile caracteristice ale asociaţiei, Agropyron repens şi Convolvulus arvensis sunt
plante perene, ceea ce presupune că stadiul de înţelenire al substratului este relativ avansat.
Asociaţia a fost mult răspândită în trecut, dar extinderea culturilor agricole şi întreţinerea
terenurilor a dus la restrângerea treptată a acestor fitocenoze. Agropyretum repentis se
instalează de preferinţă la capetele ogoarelor, pe terenuri răscolite la intervale mai mari.
Speciile de recunoaştere: Convolvulus arvensis, Agropyron repens, Cynodon
dactylon . În cadrul asociaţiei mai frecvent se întâlnesc: Cardaria draba, Setaria pumi/a,

Hibiscus trionum, Stachys annuua, Cirsium an;e11se, Sinapis an;ensis, Polygonum
aviculare, iar în cazurile când înţelenirea este mai avansată apar speciile perene de pajişte,
ca: Poa pratensis, lvfedicago saliva, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis care indică
evoluţia fitocenozelor spre asociaţiile de pajişte. Sunt cunoscute unnătoarele subasociaţii :

convolvuletosum an;ensis Grigore 1 97 1 , cardarietosum (lepidietosum) drabae Grigore
1 968, cirsietosum an;ense (Burduja et FI. Diaconescu) Sanda, Popescu 1 992 (Syn. : Cirsio
arvense-Convolvuletum an;e11sis Burduja et FI. Diaconescu 1 976).
St. Grigore ( 1 97 1 ) menţionează, în rezumatul tezei de doctorat, din Banat, asociaţia

Chondrillo-Agropyretum Oberd. 1 967. Lipsa de date referitoare la acest cenotaxon nu ne
pennite descrierea lui şi credem că este vorba la noi tot de asociaţia Agropyretum repentis
Felfoldy 1 942.
560. Rubo arvalis-Calamagrostetum Coste 1 975.
Reprezintă fitocenozele de Calamagrostis epigeios de pe terenurile cultivate, haturi
şi din plantaţiile de viţă de vie abandonate. Compoziţia floristică heterogenă este
influenţată de dezvoltarea viguroasă a speciei dominante, Calamagrostis epigeios, care nu
pennite instalarea altor specii decât în proporţie redusă.
În fitocenozele asociaţiei se evidenţiază prezenţa unor specii caracteristice
terenurilor în curs de înţelenire care alcătuiesc împreună cu edificatoarea un nucleu de
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specii de recunoaştere cum sunt: Rubus caesius var. arva/is, Convolvulus anJensis,
Chondrilla juncea, Agropyron repens, Agrimonia eupatoria, precum şi nmneroase specii
segetale. Prin compoziţia floristică, asociaţia se apropie mult de Agropyretum repentis,
ambele ocupând acelaşi tip de teren şi având o evoluţie asemănătoare, spre vegetaţia de
pajişti. Răspândire : Banat (Munţii Locvei).
56 1 . Agropyro-Salvietum verticillatae Szab6 1 97 1
Fitocenozele de Salvia verticillata cu participarea speciei Agropyron repens, în
proporţie mai mică, au fost descrise de V. Soran ( 1 962) sub denumirea de As. Salvia
verticillata-Daucus carota. Lipsa de material referitor la Agropyro-Salvietum verticillatae
nu ne dă posibilitatea de a sinonimiza acest cenotaxon cu cel descris de V. Soran ( 1 962),
deşi credem că în acest caz este vorba de două grupări sinonime.
562. Potentilletum repentis P. Ekiâs 1 974 emend. I.Pop 1 978
Asociaţia găseşte condiţii optime de dezvoltare pe terenurile golaşe, umede sau
supuse inundaţiilor periodice, acoperite cu soluri bogate în azotaţi, în răsadurile de flori cu
pietriş mărunt, moderat însorite, cât şi la marginea zidurilor şi uneori a pădurilor.
Este o asociaţie pionieră, fapt atestat de numeroasele specii anuale ce alcătuiesc
compoziţia floristică a fitocenozelor sale. Numărul de specii ce participă în fitocenozele de
Potentilla reptans este destul de mare, dintre care mai reprezentative sunt: Convolvulus

arvensis, Anagallis arvensis, Verbena officina/is, Erigeron canadensis, lvfedicago lupulina,
Prunei/a vulgaris, Taraxacum officinale, Polygonum aviculare, Lolium perenne, A chillea
millefolium, Agrostis stolonifera.
Apariţia speciilor perene indică evoluţia acestor fitocenoze spre pajiştile mezofile.

ARTElv!JSJO-A GROPYRION JNTERlv!EDll Muller et Gors 1 969
Grupează asociaţiile semiruderale din staţiuni xerotenne de pe pante înclinate,
puternic erodate şi levigate. Specii de recunoaştere : Agropyron intermedium, Artemisia

absinthium, A. campestris.
563 . Artemisio campestris - Agropyretum intermedii E. Schneider -Binder mscr.
1 974 cf E. Schneider-Binder 1 976.
Asociaţia este semnalată ca nomen nudum din depresiunea Sibiului cu menţiunea că
este răspândită în zona asociaţiilor stepice xerotenne şi se dezvoltă pe râpi, pante înclinate,
puternic erodate şi levigate.
Cenozele în care se evidenţiază Agropyron intermedium şi Artemisia campestris
corespund "stadiilor de Artemisia din Câmpia Transilvaniei" (Şt. Cs ros, Margareta
Cs ros-Kâptâlan, 1 953) şi sunt înrudite cu cenozele asociaţiei Artemisietum pontico
sericeae So6 ( 1 927) 1 942.
POLYGONO-CHENOPODIETALIA (Tx. et Lohm. 1 950) J.Tx. 1 96 1
Reuneşte asociaţiile din culturile de porumb, sfeclă , legume, cartofi.
Specii de recunoaştere : Amaranthus lividus, Chenopodium hybridum, Chenopodium

polyspermum, Euphorbia peplus, Fumaria officinalis, Geranium columbinum, Lamium
amplexicaule, Veronica opaca.
VERONJCO-EUPHORBJON Siss. 1 942
Caracterizează vegetaţia de pârloage şi terenuri cultivate dar neîntreţinute. Specii de
recunoaştere : Fumaria officinalis, Sonchus asper, Veronica agrestis, Euphorbia

helioscopia, Chenopodium album .
564. Galeopsidetum speciosae Krusem. et Vlieg. 1 93 9
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Se instalează în culturile de prăşitoare neirigate şi în special în cele de cartof din
nordul ţării (Jud. Suceava). În componenţa fitocenozelor sunt cuprinse specii segetale
anuale în care Galeopsis speciosa şi G. tetrahit au un rol important. Alături de acestea se
mai dezvoltă: Stellaria media, Galinosoga panJij/ora, Capsei/a bursa-pastoris, Senecio

vulgaris, Sonchus asper, S.a11Je11sis, Plantago major, Potentilla reptans.
Fitocenozele de Galeopsis speciosa se dezvoltă cu indivizi deosebit de abundenţi
care constituie un pericol pentru culturile din zonele premontane. Răspândire : Bazinele
Tarcăului şi Bistriţei Aurii.
565. Lamio-Veronicetum politae (Prodan 1 939) Komas 1 950
(Syn. : Veroniceto-Lamietum banaticum Grigore 1 968 subass. lamietosum purpurei
Grigore l 968 et subass. lamietosum amplexicauli Grigore 1 97 1 ) .
Asociaţia apare frecvent primăvara, prin grădini, vii, culturi neântreţinute şi
pârloage. În alcătuirea floristică întră un număr mare de specii segetale şi ruderale în cea
mai mare parte anuale şi bianuale.
Specii de recunoaştere: Lamium amplexicaule, L. purpureum, Veronica persica, V
hederifolia, V polita, V opaca. Alături de acestea aproape nelipsite sunt: Polygonum

persicaria, Thlaspi anJense, Senecio vulgaris, Stellaria media, Sinapis anJensis, Capsei/a
bursa-pastoris, Cardaria draba, Sonchus oleraceus, Laminum purpureum etc.
În cadrul asociaţiei este descris faciesul cu Stellaria media Burduja et Florita
Diaconescu 1 976.
D. Mititelu şi colaboratori ( 1 968) menţionează în vegetaţia din împrejuri1nile
oraşului Bacău, asociaţia Setario-Veronicetum (politae) Oberd. 1 957 (Syn. : Panico
lvfercurialietum Tx. 1 950 p.p.), dar în lucrările mai noi referitoare tot la acest teritoriu nu o
mai citează. Probabil că este vorba tot de asociaţia Lamio-Veronicetum politae.
POLYGONO-CHENOPODJON POL YSPERlvfl W. Koch 1 926; Siss. 1 946
Cuprinde asociaţii pioniere de pe terenurile cultivate dar slab întreţinute sau pe cele
rămase nelucrate timp de un an. Specii de recunoaştere pentru alianţă sunt: Digitaria

sanguinalis, Polygonum persicaria, Thlaspi anJense,Diplotaxis muralis, Euphorbia
helioscopia, Sonchus asper, Senecio verna/is, Galinsoga panJij/ora.
subal. EU-POLYGONO-CHENOPODJON Siss. 1 946
566. Galinsogo-Euphorbietum pepli Mititelu 1 972
Se dezvoltă pe soluri relativ umede şi umbrite, bogate în azotaţi, cu structură afânată
şi reacţia neutră până la slab acidă. Se întâlneşte în mod frecvent în livezi de pomi, curţi, în
jurul clădirilor, pe substrat umbrit.
Cele două specii caracteristice Galinsoga parvif/ora şi Euphorbia peplus se dezvoltă
bine şi fructifică abundent în deosebi printre straturile de flori neîngrijite şi în grădini de
legume.
În compoziţia floristică a asociaţiei apar frecvent: Veronica polita, Polygonum

persicaria, Chenopodium hybridum, Euphorbia helioscopia, Sonchus anJensis, Lamium
amplexicaule, L. purpureum, Chenopodium polyspermum, Stellaria media, Senecio
vulgaris, Solanum nigrum, Artemisia annua, Polygonum aviculare etc.
Asociaţia se apropie de Oxalido-Euphorbietum pepli Oberd. 1 949 descrisă din
Gennania şi care are o ecologie asemănătoare cu cea de la noi, cunoscută până în prezent
numai din Moldova.
567. Soncho anrensis-Erigerontetum canadensis Mititelu 1 97 1 , Florita
Diaconescu 1 978.
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Fitocenozele de Sonchus a11Je11sis şi Erigeron canadensis se dezvoltă pe terenuri
desţelenite, livezi, terase şi în culturi neirigate, pe soluri lutoase, umede. Datorită
vigurozităţii speciilor caracteristice, acestea pot avea o acoperire foarte mare şi împiedică
instalarea altor taxoni.
În timpul primăverii în cadrul asociaţiei se distinge un strat de statură mai mică
fonnat din Veronica polita, V. agrestis, Cardaria draba, Diplotaxis muralis, Lamium

amplexicaule, Euphorbia helioscopia, Senecio vernalis, Sinapis anJensis.
Asociaţia este semnalată numai din Moldova, dar cele două specii edificatoare sunt
foarte răspândite în toată ţara, ceeace presupune o mai mare răspândire a acestui cenatoxon.
568. Chenopodio glaucae-Amaranthetum lividi Dihoru 1 975 .
Vegetează lângă grămezile de gunoi, pe lângă grajduri, dovedind nitrofilia speciilor
edificatoare. Dintre cele două specii caracteristice, mai fidelă biotopului este Amaranthus
lividus, Chenopodium glaucum putând să apară şi în locuri mai sărace în azotaţi.
Specii mai frecvent întâlnite în fitocenozele de Chenopodium glaucum şi
Amaranthus lividus sunt: Amaranthus hybridus, Galinsoga panJijlora, Bidens tripartita,

Rumex conglomeratus, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper, Artemisia absinthium,
Chenopodium album etc.
Asociaţia se aseamănă cu Chenopodietum glauci (Wenzl 1 934) Raabe 1 950, la
aceasta din unnă lipsind specia Amaranthus lividus. Asociaţia este cunoscută numai din
Siriu.
569. Fumarietum officinalis (Krusem. et Lieg. 1 939) Tx. 1 950
(Syn. : Veronico-Fumarietum Tx. 1 995).
Se dezvoltă prin grădini şi culturi slab întreţinute, pe terenuri rămase nelucrate dar
cu sol afânat şi bogat în azotaţi. Este o asociaţie vernală cu multe specii anuale, segetale şi
ruderale. Specii de recunoaştere: Fumaria officinalis, Veronica polita, V. persica, Sonchus

asper, Thlaspi anJense, Lamium purpureum, Euphorbia helioscopia, Polygonum
persicaria, Sonchus anJensis, Chenopodium polysperum, Senecio verna/is, Lamium
amplexicaule, Stellaria media.
Specia edificatoare este destul de răspândită în toată ţara dar asociaţia este
menţionată numai din Muntenia (împrejurimile Bucureştiului).
570. Soncho-Veronicetum agrestis Br.-Bl. 1 949
Este semnalată de Al. Borza ( 1 959) din Valea Sebeşului în apropiere de Secaş.
Împreună cu speciile edificatoare, Sonchus arvensis şi Veronica agrestis mai vegetează:

Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Veronica polita, Euphorbia helioscopia, Setaria
viridis, S. pumila, S. verticillata. Lipsa speciei Stachys palustris din cadrul fitocenozelor
din Valea Sebeşului l-a detenninat pe Al. Borza să descrie subasociaţia secasense Borza
1 959, 1 965. Asociaţia a mai fost semnalată tot de Al. Borza de la Turda şi împrejuri1nile
Bucureştiului.
57 1 . Galeopsido tetrahit-Stellarietum mediae Pass. 1 975
Asociaţia a fost identificată într-o cultură de cartofi, la Petreni comuna Panaci
(D.Mititelu et al. 1987) având ca specii caracteristice pentru asociaţie pe: Stellaria media,
Galeopsis tetrahit, Sonchus oleraceus şi Cirsium anJense, iar dintre însoţitoarele mai
semnificative pentru alianţă şi ordin pe : Chenopodium polyspermum, Ch. album, Lamium

purpureum, Veronica persica, Setaria viridis, Armoracia rusticana, Euphorbia
helioscopia.
SUBAL. DJGJTARIO (PANICO)- SETARION Siss. 1 946 corr. Sanda, Popescu 1 93 3
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Grupează asociaţiile din alianţa Polygono-Chenopodion ce se dezvoltă pe fonnele
pozitive de relief.
572. Digitario sanguinalis-Galinsogetum Beck 1 94 1
(Syn. : Setario-Galinsogetum Tx. 1 950, Digitarietum ischaemi Tx. et Prsg. ( 1 942)
1 950).
Asociaţia se dezvoltă pe terenuri afânate în culturi de prăşitoare mai slab întreţinute.
Speciile caracteristice Galinsoga parviflora, Digitaria sanguinalis şi Setaria viridis sunt
plante segetale anuale, mezofile.
În structura asociaţiei mai frecvent apar: Senecio vernalis, Polygonum persicaria,

Lamium amplexicaule, Chenopodium polyspermum, Veronica agrestis, Sonchus asper,
Lamium purpureum, Chenopodium album, Stellaria media, Senecio vulgaris, Capsei/a
bursa-pastoris, Convolvulus a11Je11sis.
Este o asociaţie larg răspândită în special în părţile sudice şi estice ale ţării noastre.
573 . Echinochloo-Veronicetum persicae Pass. 1 975
Vegetează la Frătăuţii Vechi în cultură de orzoaică (D.Mititelu et al. 1 987) unde cele
două specii caracteristice Echinochloa crus-galli şi Veronica persica sunt însoţite mai
frecvent de: Polygonum lapathifolium, Stellaria media, Armoracia rusticana,
Chenopodium album, Galinsoga panJijlora, Setaria lutescens etc.
574. Lapsano-Veronicetum persicae Pass. 1 975
Ca şi asociaţia precedentă a fost întâlnită în culturile de grâu, in, sfeclă şi napi, unde
Lapsana communis şi Veronica persica sunt însoţite frecvent de speciile comune
caracteristice pentru alianţă şi ordin.
575. Abutilo-Solanetum nigri Mititelu et Barabaş 1 987
Este semnalată de la Berezeni (Jud. Vaslui) unde cele două specii caractenstice
A butilon theophrasti şi Solanum nigrum vegetează în culturi de soia, cartofi, ceapă, şi
tomate împreună cu: Amaranthus retrojlexus, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis,
S.glauca, Chenopodium album, Ch. hybridum etc.
ONOPORDETALIA Br.-Bl.et Tx. 1 943 emend. Gors 1 966
Cuprinde buruieni de talie relativ înaltă, de obicei specii cu nuanţă tennofilă.
Aceste fitocenoze evoluează spre cele de tip stepic ale clasei Festuco -Brometea şi uneori
chiar spre serii de tip arbustiv, ale ordinelor Prunetalia sau Orno-Cotinetalia.
Principalele specii de recunoaştere ale ordinului sunt: Anchusa officinalis,

A .procera, Anthemis austriaca, Berteroa incana, Centaurea diffusa, C. solstitialis, Cirsium
boujarti, Cynoglossum officinale, Dipsacus fullonum, Hordelymus asper, Lappula
squarrosa, Lavathera thuringiaca, Jvfarrubium vulgare, lvfelilotus officinalis, Reseda Iutea,
Reseda Iutea/a, Rumex patientia, Verbascum thapsiforme.
ONOPORDJONA C4NTHll Br.-BI. 1 926 s. str.
Fitocenozele acestei alianţe sunt edificate de buruieni de talie înaltă, ce vegetează pe
terenuri gunoite şi bine însorite.
Specii caracteristice : Carduus acanthoides, C. nutans, Centaurea calcitrapa, C.

iberica, Cirsium furiens, C. lanceolatum, C. serrulatum, Echium vulgare, Jvfelilotus alba,
Nicandra physaloides, Onopordon acanthium, O. tauricum, Xanthium spinosum, X.
strumarium, A lthaea cannabina, Cirsium vulgare, Cynoglossum officinale, Hyoscyamus
niger, Torilis a11Je11sis, Geranium molie, Centaurea solstitialis.
576. Cynoglosso hungarici-Carduetum candicantis Roman 1974
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Se instalează în poienile pădurilor unde fitocenozele alianţei Festucion rupicolae,
care au fost păşunate intensiv, evoluează spre o îmburuienare puternică cu Carduus
candicans şi Cynoglossum hungaricum.
Gradul de încheiere al acestor fitocenoze este determinat de intensitatea păşunatului
şi durata de staţionare a animalelor. După 3 -6 ani, aceste fitocenoze trec treptat în grupări
stepice (Festuco-Brometea) sau în cele de tip arbustiv (Prunela/ia, Orno-Cotinetalia).
În afară de cele două specii caracteristice şi dominante ale asociaţiei, Cynoglossum
hungaricum şi Carduus candicans, în grupul speciilor care constituie acest cenotaxon sunt
trecute şi Anthemis tinctoria şi Erysimum cuspidatum.
577. Cirsietum arvensi-lanceolati Mititelu 1 972
Formează fitocenoze dense pe soluri aluviale sau aluviuni, înstalându-se pe păşunile
neînţelenite şi aluvionate, complet degradate datorită păşunatului timpuriu. De asemenea,
se întâlneşte pe terenuri umede unde au stagnat apele de revărsare. Dintre speciile constante
ale asociaţiei amintim: A maranthus retrojlexus, Urtica dioica, A triplex tatarica,

Chenopodium album, Capsei/a bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli, Crepis setosa,
Erigeron canadensis etc.
578. As. Xanthium Sflinosum-X.strumarium Paucă 1 94 1
Speciile de recunoaştere ale asociaţiei Xanthium spinosum şi Xanthium strumarium
vegetează împreună cu: Jvfalva neglecta, Rumex pulcher, Carduus nutans, Verbena
ofjicina/is, Urtica dioica, Sambucus ebulus care uneori formează un facies. Este o asociaţie
ruderală mult influenţată prin păşunat şi tasarea terenului de către animale.
579. Argusio-Petasitetum s1mriae (Borza 1 93 1 n.n.) Dihoru et Negrean 1 976
(Syn.: As. de Petasites tomentosus Borza 1 93 1 n.n.; Prodan 1 93 9 n.n).
Este o asociaţie nitrofilă, descrisă, de la Sulina, fiind într-o continuă expansiune în
Delta Dunării. La Sfântu Gheorghe, Petasites spurius formează fitocenoze compacte pe
terenurile necultivate din apropierea locuinţelor, vegetând împreună cu o serie de specii
nitrofile ca: Linaria vulgaris, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, Rumex dentatus ssp.
ha/acsyi etc. La Ciotic se interpune între fitocenozele de Cariei distantis - Festucetum
arundinaceae, cantonată în locuri mai joase, microdepresiuni, cu umiditate mai accentuată
şi vegetaţie psamofilă reprezentată de Aperetum maritimae şi Secaletum silvestre. La
sfârşitul verii Petasites spurius imprimă nota caracteristică a nisipurilor din împrejurimile
cherhanalei, deoarece pajiştile alcătuite de Apera maritima sunt păscute iar cele formate de
Secate silvestre sunt distruse în special prin călcarea de către animale. Lipsa celei de a doua
specie de diagnosticare a asociaţiei, Argusia sibirica, din fitocenozele studiate de noi la
Ciotic şi Sfântu Gheorghe, instalându-se mai ales în microdepresiuni, unde se acumulează
un exces de umiditate, ne-a îndreptăţit să separarăm o subasociaţie nouă-petasitetosum
spuriae Sanda, Popescu 1 93 3 , cu următoarele specii caracteristice: Petasites spurius,
Gypsophila perfoliata, Apera maritima, Plantago arenaria, Secate silvestre. Fitocenozele
de Petasites spurius de la Ciotic, reprezintă o variantă, psamofilă, a acestei asociaţii.
580. Ono1lordetum taurici (Borza 1 93 1 n.n.) Morariu 1 957
Asociaţia se instalează în jurul sau pe locul aşezămintelor pastorale sau uneori pe
marginea unor culturi. Edificatoarea principală a asociaţiei este Onopordon tauricum,
specie de origine ponto-balcanică, căreia i se adaugă un grup de specii diferenţiale ponto
balcano-mediteraneene: Charthamus lanatus, Phleum paniculatum, Daucus guttatus ssp.
zahariadi, Tribulus terrestris, Galium humifusum, Cephalaria transsilvanica. Asociaţia
este alcătuită dintr-un număr mare de plante ruderale, însoţit adesea de specii din clasa
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

179

Festuco-Brometea ca: Salvia nemorosa ssp. tesquicola, Artemisia austriaca, Achillea
setacea, Agropyron cristatum ssp. pectinatum .
5 8 1 . Onopordetum acanthii Br. -Bl. ( 1 923 ) 1 936
(Syn.: Carduo-Onopordetum So6 1 947). S e dezvoltă p e terenurile c u substanţe
organice în descompunere, pe locul vechilor stâni, fiind o asociaţie tipic nitrofilă.
Fitocenoze întinse se găsesc în câmpie în lungul drumurilor, al căilor ferate, pe terenurile
folosite ca păşuni pentru oi îndeosebi pe locurile unde au staţionat animalele. Numărul
indivizilor este foarte mare, împiedecând dezvoltarea altor specii, de aceea în cadrul
fitocenozelor de

Onopordon acanthium

apar în special plante anuale, vernale, care-şi

încheie ciclul vegetativ înainte de a fi acoperite de specia caracteristică. Speciile frecvent
întâlnite în cadrul acestor fitocenoze sunt: Carduus acanthoides, Hordeum murinum,
lvfatricaria chamomil/a, Lolium perenne, Polygonum aviculare etc. plante ruderale,
caracteristice terenurilor bogate în substanţe azotoase de natură organică.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: carduetosum

acanthoidis (All.
Carduetum acanthoidis Morariu 1 93 9), centauretosum calcitrapae
Kârpâti I. apud So6 1 96 1 şi xanthietosum So6 1 96 1 .
582. Carduetum nutantis Săvulescu 1 927, Paucă 1 94 1 , Morariu 1 943.
Fiind o specie tennofilă, Carduus nutans creşte în special î n partea sudică ş i estică a
1 922)

So6

1 964

(Syn.:

ţării, unde întocmeşte fitocenoze destul de întinse. Preferă terenurile afânate, relativ bogate
în substanţe azotoase, cum sunt cele rămase necultivate, pârloage de

2-3 ani,

precum şi în

lungul drumurilor şi terasamentelor căilor ferate, terenuri ce sunt folosite ca păşuni pentru
oi. În cadrul fitocenozelor se întâlnesc numeroase specii anuale, ruderale, cum sunt:

Hordeum murinum, Lactuca serriola, Erigeron canadensis, Capsei/a bursa-pastoris, dar şi
specii de pajişti, anuale sau perene, dintre care cităm: Poa pratensis, Trifolium pratense,
Lolium perenne, lvfedicago lupulina, care dovedesc evoluţia fitocenozelor spre o vegetaţie
de pajişte.

583. Carduetum hamulosi Florita Diaconescu 1 978
Este o grupare în care speciile participante ocupă spaţiul suprateran în trei staturi
distincte: a.

Cynodon dactylon, Lotus corniculatus, lvfedicago lupulina, Plantago major,
Taraxacum officinale; b. Cynoglossum officinale, Euphorbia esu/a, Fa/caria vulgaris,
Reseda Iutea, Trifolium pratense, lvfatricaria perforata; c. Artemisia absinthium, Carduus
hamulosus, Cirsium an;ense, C.vulgare, Daucus carota, Erigeron canadensis.
Evoluţia fitocenozelor în decurs de patru ani a avut aceeaşi direcţie cu a celei de

Echio-lvfelilotetum ,

rezultând eliminarea ei prin înţelenirea parţială cu

Cynodon dactylon,

dovedindu-se astfel destul de efemeră.

584. Centaureetum calcitrapo-ibericae Dobrescu et Kovâcs 1 972
(Syn.: Centaureetum calcitrapae Mititelu 1 970, Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1 936
subass. centauretosum calcitrapae Kârpâti I. apud So6 1 96 1 p . p.). Speciile fidele ale
asociaţiei sunt: Centaurea calcitrapa şi C. iberica ce colonizează aluviunile recente şi
bogate în substanţe nutritive. Din alianţa Onopordion participă: Carduus acanthoides, C.
nutans, Cirsium vulgare, Lappula squarrosa, Onopordon acanthium, iar din ordinul
Onopordetalia: Bunias orientalis, Lamium purpureum, lvfarrubium vulgare, Urtica dioica,
Verbascum thapsus. În cadrul asociaţiei mai participă specii din Plantaginetea,
Chenopodietea şi Festuco-Brometea.
În cadrul asociaţiei este descrisă subass. centauretosum ibericae Dobrescu et
Kovâcs 1 972.
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585. Artemisietum scopariae Borza et Lupşa 1 963
Fitocenozele acestei asociaţii descrisă de Al. Borza şi Viorica Lupşa de pe zidurile
cetăţii Alba Iulia, vegetează şi pe taluzurile teraselor puternic erodate şi cu substrat loessoid
la zi la Cochirleni şi Salygni (C. Burduja et CI. Horeanu, 1 976). În Podişul Mehedinţi (N.
Roman, 1 974) se instalează în curţile părăsite. Artemisia scoparia, vegetează împreună cu:

Erigeron canadensis, Amaranthus crispus, Cynoglossum officinale, lvfalva sylvestris,
Verbena officinalis, Chenopodium album, lvfarrubium praecox, Xanthium spinosum,
Ba/Iota nigra, Polygonum aviculare, Verbascum thapsus, A chillea crithmifolia, Artemisia
absinthium, Arctium lappa. Preponderenţa terofitelor, ca şi a elementelor eurasiatice pune
în evidenţă caracterul de pionierat al acestor fitocenoze.
În cadrul asociaţiei este semnalată subass. chenopodietosum botrys Coste 1 975 şi
varianta regională banaticum Coste 1 975.
BRA CHYA CTJON CJLIA TAE I.Pop et Gh.Viţalariu 1 97 1
Grupează fitocenoze ruderale legate de soluri uşor sărăturate. Specii de
recunoaştere : Brachyactis ciliata, Artemisia annua, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus

a/bus, A. blitoides, Galinsoga pan,iflora, Xanthium strumarium, Jva xanthifolia, Lepidium
virginicum .
586. Erigero canadensis-Brachyactetum ciliatae I.Pop et Viţalariu 1 97 1
Speciile caracteristice atât pentru asociaţie (Brachyactes ciliata şi Erigeron
canadensis) cât şi pentru alianţă, în majoritatea cazurilor sunt plante adventive. Pe şesul
Bahluiului, de unde a fost descrisă asociaţia, fitocenozele prezintă un cortegiu de specii
halofile diferenţiale ca: Aster tripolium, Crypsis schoenoides, Hordeum hystrix, Juncus
gerardi, Lotus tenuis, Puccinellia distans, Trifolium fragiferum, ce se reflectă şi în tipul de
sol, lăcovişte salinizată cu apa freatică aproape de suprafaţă. Asociaţia vegetează pe
sărături moderate, soluri argiloase, nisipoase, aluvionare, pe malul apelor, intrând în
componenţa vegetaţiei de luncă sau de mlaştini. În evoluţia sa asociaţia este înlocuită de

Lolio-Plantaginetum majoris.
587. Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1 973
Fonnează fitocenoze atât pe spaţiile căii ferate din staţia Socola-Iaşi cât şi pe
locurile virane, de la capătul rampei de descărcare a mărfurilor. Asociaţia prezintă,
ecologic, asemănări cu Erigero canadensis-Brachyactetum ciliatae.
Specia caracteristică Ambrosia artemisiifolia este însoţită de câteva elemente
adventive de origine nord-americană ca: Amaranthus a/bus, Erigeron canadensis, Jva

xanthifolia, Galinsoga pan,iflora, Xanthium strumarium, Amaranthus blytoides,
Brachyactis ciliata, Artemisia annua, însoţite de unele halofite, care reflectă natura solului
de tip lăcovişte uşor salinizată, cum sunt: A triplex tatarica, Puccinellia distans, Trifolium
fragiferum .
Din analiza compoziţiei floristice se poate intui faptul că această asociaţie evoluează
spre Lolio-Plantaginetum majoris.
DA UCO-MELJTJON Gors 1 966
Specii de recunoaştere: Daucus carota, lvfelilotus officina/is, lvf a/bus, Echium

vulgare, Anchusa officinalis, Verbascum nigrum, Silene alba, Erigeron canadensis.
588. Echio-Melilotetum albi Tx. 1 942
(Syn. : Meliloto-Echietum So6 1 949, Melilotetum albi Pass. 1 964, Melilotetum
Muller ex Oberd. 1 967).
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Ocupă terenuri crude, însorite, cum ar fi prundişurile sau coastele însorite pe care
sunt depuse straturi de materii organice. Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sunt:
Echium vulgare, lvfelilotus officinalis, lvf albus. Din ordinul Onopordetalia şi alianţa
Onopordion participă: Carduus acanthoides, Berteroa incana, Reseda Iutea, Cirsium

lanceolatum, Cynoglossum officina/e, Asperugo procumbens, Artemisia absinthium,
Cirsium arvense, Leonurus cardiaca, Lappula squarrosa, Silene alba, lvfalva sylvestris,
Torilis arvensis.
În cadrul asociaţiei sunt descrise două subasociaţii: linarietosum vulgaris Grigore
1 97 1 şi plantaginetosum arenariae Popescu et al. 1 980.
589. Berteroetum incanae Siss. et Tideman 1 946 emend. Pass . 1 964
Asociaţia este caracteristică terenurilor însorite, bogate în nitraţi. Se întâlneşte
frecvent, având o largă răspândire în Câmpia Română, pe marginea drumurilor, îndeosebi
pe taluzurile ridicate prin săparea şanţurilor, pe izlazurile ruderalizate, pe soluri relativ
reavăne. Este frecventă şi în poienile pădurilor de silvostepă, acolo unde păşunatul este
intens. Fitocenozele de Berteroa incana cuprind un număr mare de specii ruderale, dar mai
ales provenite din păşunile ce au existat pe terenurile respective. Considerăm că această
asociaţie este secundar instalată, ca unnare a schimbării compoziţiei substratului şi a
păşunatului intensiv.
Specii mai des semnalate în cadrul asociaţiei sunt: Poa pratensis, Botriochloa

ischaemum, Bromus steri/is, Agropyron repens, Urtica dioica, Ba/Iota nigra, Carduus
nutans, Verbascum lychnitis, Anchusa officinalis, Echium vulgare.
În cadrul asociaţiei sunt semnalate două subasociaţii : stipetosum cappilatae Oprea
1 976 şi rorippetosum pyrenaici Pop et Hodişan 1 970.
XXVII. ARTEMISIETEA Lohm., Prsg. et Tx. 1 950
Asociaţii antropogene, de buruienării înalte, moderat nitrofile, ce se dezvoltă în
ecotopuri diferite, mai uscate sau mai umede, dar suficient de drenate. Sunt în general
asociaţii mezofile sau mezohigrofile mai puţin pretenţioase faţă de acumulările de materii
organice în sol.
Apar pe maidane, locuri părăsite, margini de drumuri, la periferia aşezărilor
omeneşti şi se prezintă destul de heterogen ca fizion01nie, compoziţie floristică şi structură
fitocenotică.
Specii de recunoaştere: Artemisia vulgaris, A. annua, Cirsium vulgare, Arctium

lappa, A. tomentosum, Dipsacus fullonum, D. laciniatus, Ba/Iota nigra, Conium macufatum,
Cannabis ruderalis, Sambucus ebulus, Chrysanthemum vulgare, Anthriscus cerefolium,
Aristolochia clematitis, Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum, Cucubalus baccifer,
Galega officinalis, Glycyrrhiza echinata,lvfelilotus officinalis, lvf a/bus, Solanum
dulcamara, Galium aparine, Reseda luteola, Leonurus cardiaca.
ARTEMISIETALIA Lohm. et Tx 1 947
Cuprinde asociaţiile de buruienişuri înalte mezofile şi nitrofile de pe soluri reavăne,
lutoase, edificate de specii cu talie înaltă,cum sunt: Artemisia vulgaris, A. absinthium,

Sambucus ebulus, Silene alba, Leonurus cardiaca.
ARCTJON LAPPAE Tx. 1 937 emend. Siss . 1 946
Speciile de recunoaştere ale acestei alianţe sunt: Arctium lappa, Ba/Iota nigra,
Sambucus ebulus, Chrysanthemum partenium, Ch. macrophyllum, Ch. vulgare, Lycium
halimifolium, Anthriscus caucalis, Arctium minus, A. tomentosum, Conium maculatum,
Tussilago farfara.
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590. Conietum maculati I.Pop 1 968
Vegetează pe maidane, locuri părăsite, acolo unde s-au depozitat reziduri şi gunoaie
provenite din gospodării, deci o mare cantitate de azot organic în fază avansată de
1nineralizare. Specia d01ninantă creşte foarte abundent şi datorită portului său înalt, acoperă
celelalte plante mai scunde, care treptat dispar din componenţa fitocenozelor respective.
Speciile cu constanţă mai mare în cadrul asociaţiei sunt: A triplex tatarica, Amaranthus

retrojlexus, Plantago major, Convolvulus an,ensis, Arctium lappa, Artemisia vulgaris,
Descurainia sophia.
În Câmpia Munteniei, Descurainia sophia este frecventă în toate fitocenozele
asociaţiei Conietum maculati, cerinţele ei ecologice fiind foarte asemănătoare cu cele ale
speciei d01ninante.
Perioada de maximă dezvoltare a acestei asociaţii bienale este cuprinsă între lunile
mai şi septembrie. Aceste buruienişuri sunt toxice şi rău 1nirositoare, fiind evitate de către
animale; uneori sunt păscute primăvara de timpuriu când provoacă grave intoxicaţii
erbivorelor.
În cadrul asociaţiei a fost descrisă subasociaţia asperugetosum procumbentis Oprea
1 976 şi faciesurile cu: Sambucus nigra, Urtica dioica, Ba/Iota nigra Cristurean et
Ţeculescu 1 970.
5 9 1 . Rumicetum obtusifolii Br.-Bl.et Tx. 1 950
(Syn. : Arctio tomentosi-Rumicetum obtusifoliae Pass . 1 959, Arctio-Chenopodietum
Oberd. 1 957, Rumicetum obtusifolii banaticum Grigore 1 968).
Este o asociaţie ruderală, nitrofilă, de buruienişuri de talie medie, întâlnindu-se cu
precădere în preajma aşezărilor mnane (curţi, canale, cantoane silvice, gări, grădini,
margini de păduri, garduri, pe lângă drumuri). Cenozele populează adesea terenuri plane
sau slab înclinate (3 -5°), intens nitrogene, cu soluri umede, în care se acumulează cantităţi
mari de material organic. Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sunt Rumex obtusifolius
inclusiv ssp. obtusifolius (Syn. : ssp. agrestis) şi Arctium tomentosum . Compoziţia floristică
a asociaţiei, foarte heterogenă, grupează specii în general cu cerinţe ecologice dintre cele
mai diverse, însă cu pred01ninarea celor mezofile şi mezohigrofile. Fitomasa copioasă a
asociaţiei, neconsumată de animale, rămasă pe loc, se descompune şi contribuie la
acmnularea în sol a unor cantităţi însemnate de azot.
Cele mai frecvente specii întâlnite în cadrul asociaţiei şi caracteristice alianţei
Arction lappae sunt: Arctium lappa, A. minus, A . tomentosum, Ba/Iota nigra, Conium

macufatum, Anthriscus sylvestris.
592. Tanaceto-Artemisietum vulgaris (Br.-Bl. 1 93 1 ) 1 949
(Syn. : Artemisietum vulgaris Tx. 1 942 s.l.)
Este o asociaţie nitrofilă ce se dezvoltă pe solurile unde 1nineralizarea substanţelor
organice este destul de avansată. În cadrul fitocenozelor de Tanaceo-Artemisietum vulgaris
apar multe specii de pajişti, ceeace presupune un proces înaintat de înţelenire a substratului.
Dintre speciile mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei menţionăm: Onopordon
acanthium, Hordeum murinum, Berteroa incana, Geranium pusillum, specii ruderale ce
denotă existenţa în sol a substanţelor azotoase de natură organică. Alături de acestea se
dezvoltă bine Poa pratensis, Lolium perenne, Bromus commutatus, A chil/ea setacea.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: austro-orientale Soo 1 97 1 ,
pastinacetosum Szabo 1 97 1 , inuletosum helenii Szabo 1 97 1 şi faciesurile cu Artemisia
vulgaris şi Artemisia absinthium Dihoru ( 1 969) 1 970
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593. Artemisietum annuae Morariu 1 943 emend. Dihoru 1 970
(Syn. : Artemisietum annuae Todor et al. 1 97 1 )
Cenozele asociaţiei se înfiripează în locuri bătătorite, pe soluri pietroase, molozuri
din curţi părăsite, dar şi la semiumbra clădirilor, gardurilor sau pomilor fructiferi, cu soluri
bogate în substanţe nutritive.
Este o asociaţie pionieră în care domină terofitele anuale. Datorită faptului că
aceste fitocenoze reprezintă un prim stadiu de populare a terenurilor, ele vădesc o sărăcie în
număr de specii şi în structura lor se remarcă cele specifice alianţei Sisymbrion, respectiv
ale clasei Chenopodietea.
Cele mai frecvente însoţitoare sunt: Arctium lappa, Xanthium spinosum,

Chamomilla recutita, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Conium maculatum,
Sisymbrium orientale etc.
594. Sambucetum ebuli (Kaiser 1 926) Felfoldy 1 942
Vegetează sub fonnă de pâlcuri de dimensiuni variabile pe lângă gospodării, pajişti,
stâne părăsite, acolo unde au staţionat animalele iar substratul este bogat în substanţe
organice în descompunere. Uneori apar pe malurile destul de abrupte ale râurilor fitocenoze
destul de întinse dar întotdeauna pe terenuri bogate în substanţe organice. Prin sistemul
subteran destul de puternic, specia joacă un rol important în consolidarea malurilor erodate.
Când Sambucus ebulus se dezvoltă abundent, aceasta înlătură din cadrul fitocenozelor sale
o serie de plante, în special pe cele heliofile, acestea, întâlnindu-se numai la periferia
asociaţiei. Speciile mai frecvent întâlnite în acest tip de buruieniş sunt: Urtica dioica,

Daucus carota, Pastinaca saliva, Ba/Iota nigra, A chillea co/lina, Artemisia vulgaris,
Bromus an,ensis, Rubus caesius.
Ca cenotaxoni de rang inferior sunt descrişi: subasociaţia parietarietosum Coste
1 975 şi faciesul cu G/echoma hederacea Oprea 1 976.
595. Arctio-Ballotetum nigrae (Felfoldy 1 942) Morariu 1 943
(Syn. : Leonureto-Arctietum tomentosi Lohm. 1 950, Arctietum lappae So6 1 945,
Borza 1 959). Asociaţia apare de multe ori fragmentar în locurile de depozitare a
gunoaielor, resturilor menajere, a gunoaielor de grajd, pe lângă case şi grajduri, fiind una
dintre cele mai răspândite comunităţi ruderale, identificată uşor după prezenţa speciilor de
Arctium. Asociaţia participă la epuizarea depozitelor de gunoaie, dar este o sursă
pennanentă de răspândire a buruienilor şi prin speciile de Arctium, Bidens şi Geum,
contribuie la deprecierea lânii oilor. Din Munţii Siriu Gh. Dihoru ( 1 975) descrie
subasociaţia anthriscosum Dihoru 1 975 pe baza prezenţei masive a speciilor Anthriscus
sylvestris şi lvfentha longifolia.
Subasociaţia prunetosum So6 1 96 l (Syn. : Prunus spinosa-Ballota nigra ass.
Felfoldy 1 942) este larg răspândită începând de la câmpie şi până la munte. De asemenea
mai este semnalată şi subasociaţia urticetosum dioicae Timar-Bodrogk. 1 959. A. T. Szabo
( 1 970) semnalează faciesul cu Rudbeckia laciniata.
596. Lycietum barbarum Felfoldy 1 942 corr. So6 1 97 1
Lycium barbarum (halimifolium) este una dintre speciile bune fixatoare ale
malurilor, înalte, puternic erodate. Prin sistemul său radicular, foarte extins şi destul de
profund, contribuie activ la consolidarea substratului. În locurile de depozitare a resturilor
menajere, apar, în cadrul acestor fitocenoze, o serie de specii ruderale, iar acolo unde
substratul se prezintă sărăcit în azotaţi se întâlnesc o serie de specii caracteristice
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eroziunilor ca: Agropyron cristatum ssp. pectiniforme, Tanacetum millefolium, Euphorbia
agraria, Chondrillajuncea etc.
597. Ailanthetum altissimae Dihoru ( 1 969) 1970.
Frecventă în culturi, grădini, pe islazuri, apărând în locuri răscolite, săpate lângă
gropi de gunoi etc.,de preferinţă în expoziţii sudice. Specia edificatoare Ailanthus altissima
se îrunulţeşte în scurt timp prin drajonare, formând boschete de înălţimi şi dimensiuni
variabile.
598. Anthrisco caucali-Stellarietum pallidae Sanda et Popescu 1979. Asociaţia
creşte frecvent la Mamaia pe nisipurile nefixate sau în curs de fixare de sub plantaţia de
Elaeagnus angustifolia. Este o asociaţie de plante efemere, care la începutul verii şi-au
încheiat ciclul de vegetaţie. Marea majoritate a speciilor din cadrul asociaţiei sunt plante
anuale sau anuale de toamnă. Cele mai frecvente sunt: Bromus tectorum, Descurainia
sophia, Capsella bursa-pastoris, Senecio vernalis. Un interes deosebit îl prezintă
fitocenozele în care se dezvoltă în cantitate mare specia Geranium molie, alcătuind un
facies în cadrul acestei asociaţii (Sanda, Popescu, 1979).
599. Potentillo-Absinthietum (Prodan 1948) Falinski 1964
(Syn. : As. de Artemisia absinthium şi As. de Artemisia absinthium şi Eryngium
campestre Prodan 1948, Sisymbrio-Artemisietum absinthii I. Pop 1969, Artemisietum
absinthii Todor et al. 1971, Artemisio (absinthii) -lvlatricarietum perforatae Resm. et
Angela Grasu 1980).
Ocupă locurile de depozitare a gunoaielor sau baza unor versanţi însoriţi, unde se
acumulează material organic. Este o grupare mai mult sau mai puţin termofilă după cum
dovedeşte prezenţa speciilor Nepeta cataria, Berteroa incana, Leonurus villosus,
Scutellaria altissima şi Artemisia absinthium . Coabitează în general plante de talie mare,
care emană substanţe volatile (Artemisia, lvlentha, Nepeta). Alcătuirea floristică o apropie
destul de mult de Arctio-Ballotetum. În fitomasa asociaţiei au pondere mare speciile din
clasa Artemisietea (,4rctium lappa, Sisymbrium ofjicinale, lvlentha longifolia, Galeopsis
tetrahit) şi Afolinio-Arrhenatheretea.
600. Urticetum dioicae Steffen 193 1
Urtica dioica se dezvoltă pe terenurile bogate în substanţe organice în
descompunere, pe lângă sate, pe locurile vechilor stâne, acolo unde au staţionat mai mult
animalele în timpul păşunatului. În cadrul fitocenozelor apar şi alte specii nitrofile cum
sunt: Poa annua, Lamium purpureum, Chenopodium bonus-henricus, dar şi specii din
vegetaţia iniţială ca: Poa pratensis, P.nemoralis, Epilabium montanum etc.
60 1 . Galio aparine-Parietarietum officinalis Popescu et al. 1983
(Syn. : Parietarietum ofjicinalis Popescu et al. 1971 non Cs răs 1958)
Compoziţia floristică a fitocenozelor de Parietaria ofjicinalis semnalate de noi din
jurul Bucureştiului este foarte săracă în specii. Galium aparine şi Parientaria ofjicinalis
sunt însoţite de o serie de specii, multe dintre ele buruieni, ca: Urtica dioica, Lamium

purpureum, Sonchus arvensis, Cirsium arvense, lvlyosoton aquatica, Rumex sanguineus,
Humulus lupulus, Ba/Iota nigra, Chenopodium urbicum etc.
602. Ivetum xanthiifoliae Fijalkowski 1967
Alcătuieşte buruienişuri înalte şi în general compacte pe terenuri gunoite şi
neîngrij ite, pe dărâmături şi construcţii părăsite. Uneori se întâlneşte la marginea culturilor,
pe foste platforme de gunoi. Caracteristice pentru alianţă (apud D. Mititelu şi N. Barabaş,
1972) sunt: Ba/Iota nigra, Torilis japonica, Arctium minus, Onopordon acanthium,
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Carduus acanthoides, Artemisia absinthium, Berteroa incana, iar pentru clasă:
Chenopodium album, Ch. urbicum, Amaranthus blitoides, Setaria verticillata, lvfatricaria
perforata.
603 . Artemisio-Helianthetum decapetali Mititelu 1 972
(Syn. : As. Helianthetum decapetali Morariu 1 967 n.n. )
Vegetează în jurul curţilor neîngrijite pe cernoziomuri levigate sau soluri aluviale,
pe reliefuri uşor depresionare. Speciile caracteristice asociaţiei Helianthus decapetalus şi
Artemisia vulgaris se asociază frecvent cu Arctium minus. Dintre celelalte însoţitoare
amintim: Artemisia absinthium, Ba/Iota nigra, Conium maculatum, Berteroa incana,
Tanacetum vulgare, Cirsium lanceolatum etc. (D. Mititelu, 1 972)
În cadrul asociaţiei este descris faciesul cu He/ian thus tuberosus Pazmany 1 97 1 .
604. Helianthetum tuberosi (Moor 1 958) Oberd. 1 967
Asociaţia este amintită de C.Dobrescu şi Att.Kovacs ( 1 972, pg. 374) în conspectul
asociaţiilor din Moldova ca fiind identificată de autori, fără a da însă relevee sau a preciza
localitatea unde a fost găsită. Este totuşi frecventă în locuri ruderale, curţi părăsite, în
plantaţii de viţă de vie, întotdeauna în locuri semi-umbrite.
605. Chaerophylletum aurei Oberd. 1 957
Fitocenozele acestei asociaţii fonnează buruienişuri montane instalate pe terenuri
plane sau uşor înclinate, ruderalizate, din vecinătatea satelor, mai rar pe marginea apelor,
manifestând preferinţe moderat nitrofile. Specia edificatoare, Chaerophyllum aureum,
prezintă o creştere viguroasă. Este însoţită de: Conium maculatum, Arctium tomentosum,

A lliaria petiolata, Bunias orientalis, Lamium maculatum, Rumex obtusifolius, Urtica
dioica, Artemisia vulgaris, Lamium album etc. (apud. D. Dăscălescu, 1 978).
TUSSJL4 GJNJON (Szab6 1971 n.n. ) emend. Popescu, Sanda, 1 988
Alianţa menţionată ca nomen nudum şi provizoriu de A. T. Szabo, aceasta grupează
fitocenozele rupturilor de maluri. Specii caracteristice : Tussilago farfara, Rumex

sanguineus, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Epilobium collinum.
606. Poo-Tussilaginetum Tx. 1 93 1 .
(Syn. : Tussilaginetum farfarae Oberd. 1 949)
Tussilago farfara se instalează frecvent pe alunecări de teren, rupturi de maluri, pe
soluri nisipoase sau nisipo-lutoase, de obicei mai umede şi umbrite. Dintre însoţitoare,
foarte heterogene ca număr şi apartenenţă fitocenotică, amintim: Ranunculus repens,
Prune/la vulgaris, Poa annua (coedificatoare şi specie caracteristică), Polygonum

hydropiper, Rumex sanguineus, Lythrum salicaria, Poa silvicola, Carex hirta, Sonchus
palustris, Solanum dulcamara.
Este o asociaţie pionieră şi de aceea nu se constată o organizare cenotică închegată,
totuşi aceasta reprezintă un excelent fixator al rupturilor.
ALLIARION PETJOL4 TAE Oberd. l 957, 1 962 emend. Hejny 1 967
(Syn. : Galio-A lliarion Lolun. et Oberd. 1 967, Geo-A lliarion Gors et Muller 1 969
inel. A egopodion podagrariae Tx. 1 967)
Specii de recunoaştere: A lliaria petiolata, A ethusa cypanium, Anthriscus cerefolium

ssp. trichosperma, Cardamine jlexuosa, C. hirsuta, Chaerophyllum temulentum, Galeopsis
speciosa, Geranium lucidum, Lamium album, Parietaria officina/is, Bilderdykia
dumetorum, Scrophularia scopolii, Smyrnium perfoliatum, Torilis japonica.
607. U rtico-Aegopodietum (Tx. 1 963) Oberd. 1 964
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(Syn. : Agropyro-Aegopodietum Tx. 1 967)
Asociaţie nitrofilă, de locuri umbroase, având în general o compoziţie floristică
destul de săracă. Alături de A egopodium podagraria, dominantă, mai participă câteva
specii din clasa Chenopodietea: Urtica dioica, Chenopodium album etc.
608. Alliario - Chaerophylletum temuli (Kreh 1 935) Lolun. 1 949
(Syn. : Chaerophylletum temuli Kreh 1 93 5 apud Morariu 1 967, Chelidonio
A lliarietum Lohm. 1 949 emend. Gors et Muller 1 969).
Asociaţia a fost indicată de I.Morariu ( 1 967) în conspectul vegetaţiei nitrofile din
Romănia, fără a da relevee şi a preciza localităţile unde a fost întâlnită.
Fitocenozele acestui cenatoxon sunt relativ răspândite în Moldova, întâlnindu-se de
obicei în ecotopuri cu substrat bogat în azotaţi, semiumbrite, situate în incinta pădurii rărite
şi brăcuite, liziere de păduri sau plantaţii de salcâm, parchete (C. Dobrescu şi Gh.Viţalariu,
1981).
Caracteristicile asociaţiei (Chelidonium majus, Chaerophyllum temulentum şi
A lliaria petiolata) sunt însoţite frecvent de: Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma,

Conium maculatum, Chaeropyhyllum bulbosum, Ba/Iota nigra, Sambucus ebulus, Arctium
lappa, Urtica dioica etc.
609. Cephalarietum pilosae Tx. 1 942
A fost identificată la noi de Gh.Dihoru ( 1 975) pe unele văi, unde se extinde în unna
defrişărilor. Alături de Cephalaria pilosa (AD=4) s-au mai notat: Galium rivale, Galeopsis

speciosa, Solanum dulcamara, Festuca gigantea, lvfyosoton aquaticum, Eupatorium
cannabinum, Urtica dioica etc.
6 1 0 . Chaerophylletum aromatici (Tx. 1 967) Neuhăusl et al. 1 969
Asociaţia apare sub fonna de populaţii de buruienişuri robuste, compacte.
Fizionomia asociaţiei este imprimată adesea de specia caracteristică şi edificatoare,
Chaerophyllum aromaticum , nmnai în cazuri rarisime predomină A egopodium podagraria
sau Urtica dioica. Vegetează de regulă pe terenuri plane, rareori accentuat înclinate; ca
ecotopuri se pot considera în special lizierele de pădure şi de tufărişuri, dar vegetează şi în
lungul unor pâraie din interiorul pădurii, în poieni, şanţuri etc. Preferă solurile afânate,
reavăne sau reavăn-jilave cu conţinut moderat până la ridicat de humus, azot şi carbon
organic.
Constanţa mare şi gradul ridicat de acoperire al unor specii nitrofile ca: Urtica

dioica, Ba/Iota nigra, Arctium lappa, Rumex obtusifolius, Torilis japonica, Artemisia
vulgaris, Lamium maculatum, Cruciata laevipes, indică o pregnantă influienţă
antropogenă, marcată de ecotopuri megatrofe, bogate în azot. Asociaţia a fost semnalată şi
analizată amănunţit de C. Dobrescu ( 1 977).
CONVOLVULETALIA SEPIUM Tx. 1 950
(Syn. : Calystegietalia sepium Tx. 1 950 corr. So6 l 968)
C4LYSTEGJON SEPJUM Tx. 1 947 ex. Oberd. 1 949
(Syn. : Senecion fluviatile Tx. 1 950)
Specii de recunoaştere pentru ordin şi alianţă sunt: Aristolochia clematitis, Barbarea

vulgaris, Amorpha fruticosa, Calystegia sepium, Carpesium cernum, Chaerophyllum
bulbosum, Cucubalus baccifer, Cuscuta europaea, Galega officinalis, Glycyrrhiza
echinata, Helianthus decapetalus, Rudbeckia laciniata, Senecio jluviati/is, Solidago
canadensis, Sonchus palustris, Saponaria officinalis etc.
6 1 1 . Chaerophylletum bulbosi Tx. 1 937
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Morariu 1943, As. de Chaerophyllum
1943). Semnalată pentru prima dată din ţară de I. Morariu ( 1 943), acesta

Conio-Cherophylletum bulbosi

Morariu

găseşte o mare asemănare între asociaţia de mai sus şi Arctio-Ballotetum, tinz.ând chiar a o
considera ca facies în cadrul acesteia. Fitocenozele de la noi se deosebesc de cele din
Europa centrală, unde asociaţia se dezvoltă pe terenuri mai umede şi ca urmare şi speciile ei
componente sunt de locuri jilave până la umede. Cele două specii caracteristice Conium
maculatum şi Chaerophyllum bulbosum sunt însoţite frecvent de Ba/Iota nigra, Leonurus
cardiaca, Sisymbrium loeselii, Chenopodium album, Bilderdykia convolvulus, Conium
maculatum etc.
În cadrul asociaţiei a fost descrisă subasociaţia conietosum maculati Grigore 1968.

6 1 2. Rudbeckio-Solidaginetum Tx.et Raabe 1950 emend. Soo 1961
(Syn.: Stenactino-Solidaginetum Oberd. 1957). Asociaţia este amintită d e I.Morariu
( 1967) din Depresiunea Bârsei, unde vegetează prin zăvoaie.
În Transilvania, de-a lungul cursurilor de ape, Rudbekia apare ca un element
ruderalizat, dezvoltându-se în cadrul asociaţiilor din alianţa

Calystegion, în contact cu
albae-fragilis şi Salicetum triandrae.
Dintre speciile caracteristice asoc1aţ1e1 Rudbeckio-Solidaginetum
ammtlm:
Rudbeckia laciniata, Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Echinocystis lobata, Erigeron
annuus ssp. strigosus.
Subasociaţia brachypodietosum sylvaticae (Szabo 1970) Popescu, Sanda 1988
(Syn.: Rudbeckio-Brachypodietum sylvaticae Szabo 1970) se caracterizează, în afara
dominanţei speciei Rudbeckia laciniata, prin participarea cu o constanţă ridicată a speciilor
Brachypodium sylvaticum, Chaerophyllum aromaticum, Carex pi/asa, Galium schultesii,
Lamium galeobdolon, Nlelampyrum bihariense, Pulmonaria ofjicinalis, Stachys sylvatica,
Salvia glutinosa.
asociaţiile Salicetum

6 1 3 . Calystegietum sepium (Tx. 1947) emend. Pass. 1964 corr. Soo 1957
(Syn.: Cuscuto-Calystegietum sepium Tx. 1947 emend. Soo 1962).
Prezintă ca specii de recunoaştere pe

Cuscuta europaea

şi

Calystegia sepium,

sunt însoţite frecvent de Echinocystis echinata (D.Mititelu, N.Barabaş,

care

1971).

I.Morariu ( 1967) o semnalează din zăvoiul d e plopi din lunca Oltului, la Făgăraş.
În cadrul asociaţiei este semnalat faciesul thladianthetosum Mititelu şi Barabaş 1971
cu

Thladiantha dubia din lunca inundabilă a Oituzului,

crescând printre răchitişuri.

6 14. Glycyrrhizetum echinatae (Soo 1940 n.n., Timar 1947) Slavni

195 1 . Este o

asociaţie de maluri, periodic inundate, preferând solurile uşoare, nisipoase sau nisipo
lutoase, de natură aluvială. Specia caracteristică se dezvoltă în tufe mai mult sau mai puţin
numeroase, alături de care participă:

Agrostis stolonifera, Phragmites australis, Xanthium
strumarium, Echinochloa crus-galli, Bidens tripartita, Nlentha pulegium, Calystegia
sepium, Althaea cannabina, !nula britannica, Lythrum virgatum.
Dintre speciile lemnoase apar exemplare izolate de Tamarix ramosissima, Sa/ix
alba, Populus nigra.
6 15. Astero-Rubietum caesii Karpati I. ( 196 1) 1962
Asociaţia este menţionată de D. Pazm::irly ( 1 9 7 1 ) din bazinul văii Sălătrucului.
6 16. Eupatorietum cannabini Tx. 1937
(Syn.: Arctietum nemorosi Tx. ( 1 93 1) 1950).
Asociaţie higrofilă, restrânsă, se instalează în lungul unor parate.

Eupatorium cannabium

se întâlnesc o serie de specii, în special din alianţa
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caracteristice văilor ca: Telekia speciosa, Heracleum sphondylium, Petasites hybridus,
Festuca gigantea, Sambucus nigra, A lnus incana, A egopodium podagraria, Jmpatiens noli
tangere etc.
Asociaţia se dezvoltă fragmentar, pe suprafeţe restrânse, dar cu indivizi destul de
abundenţi, realizând o acoperire de 70-80%.
6 1 7 . Galegetum officinalis Dobrescu et Viţalariu 1 981
(Syn. : A s . Senecio biebersteinii-Galega officinalis Borza 1 960 n.n; Borza et
Boşcaiu 1 965 n.n. ).
Fonnează fitocenoze compacte situate la marginea unor stufărişuri sau în unele
locuri uşor depresionare, reavăn-umede sau chiar cu exces de umiditate, pe soluri gleizate.
Compoziţia floristică a acestor cenoze este destul de heterogenă ca apartenenţă fitocenotică.
Pe lângă Galega officinalis ca edificatoare, se constată prezenţa unui nucleu de specii
indicatoare pentru cenotaxonii de rang superior în care se încadrează asociaţia. Dintre
aceste specii amintim: A lthaea officinalis, Potentilla reptans, Stellaria media, Calystegia

sepium, Solanum dulcamara, Saponaria officinalis, lvfelilotus officina/is, Artemisia
vulgaris etc.
Pe lângă acestea apar şi unele specii transgresive, specifice pajiştilor higrofile sau
mezohigrofile, ceea ce sugerează şi o eventuală direcţie succesională.
6 1 8. Epilobietum hirsuti Westhoff 1 969
Asociaţia a fost citată de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1 972) de pe valea pârâului
Negel, la Măgura. Specia edificatoare, Epilobium hirsutum, vegetează împreună cu:

Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Carpesium cernuum, Solidago canadensis,
Sonchus palustris, Artemisia vulgaris, Cirsium anJense, Conium maculatum, Rorippa
sylvestris, Oenothera biennis, Polygonum persicaria etc.
6 1 9. Euphorbietum palu stris Westhoff 1 949, Oberd. 1 957
Semnalată de D . Mititelu şi N. Barabaş ( 1 972) din lunca Prutului vegetând pe un
teren umed şi nisipos, unde Euphorbia palustris ca specie edificatoare, se găseşte alături de

Barbarea vulgaris, Galega officinalis, Symphytum officinale, Calystegia sepium, Poa
palustris, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Ranunculus repens, Potentilla
supina, Rorippa austriaca etc.
În condiţii identice am întâlnit-o şi noi (V. Sanda şi colab. 1 980) în lunca
Călmăţuiului, la Buzău, în marginea pădurii Spătaru.

620. Sonchetum palustris (Borza 1 93 l n.n) Tx. 1 950
Asociaţia este amintită de I. Morariu ( 1 967) în lucrarea privind vegetaţia nitrofilă
din România, fiind localizată ca răspândire pentru Delta Dunării.
62 1 . Rorippetum austriacae Oberd. 1 957
Se instalează pe terenuri mai compacte, temporar băltite, cu un spor de substanţe
organice în descompunere. Se întâlneşte frecvent pe malul şanţurilor, în apropierea
localităţilor, dar şi pe terenurile rămase necultivate mai mulţi ani.
Î n cadrul fitocenozelor de Rorippa austriaca s e întâlneşte u n număr relativ mare de
specii, în majoritate plante ruderale şi segetale, dar şi elemente de pajişte. Din prima
categorie, cele mai frecvente specii amintim: Onopordon acanthium, Arctium lappa,

Artemisia annua, lvfalva sylvestris, Capsei/a bursa-pastoris, lvfatricaria perforata.
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Prezenta în număr mare a speciilor de pajişte presupune evoluţia acestor
fitocenoze spre acest tip de vegetaţie.
622. Polygonetum custlidati Tx. et Raabe 1 950 apud Oberd. 1 967
Asociaţia este citată de A.T.Szab6 ( 1 97 1 ) din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa.
Fitocenozele relativ compacte de Polygonum cuspidatum se găsesc şi pe valea Someşului
Mare în apropierea de staţiunea Valea Vinului.
XXVIII. BIDENTETEA TRIPARTITI Tx., Lolun. et Prsg. 1 950
Cuprinde asociaţii nitrofile frecvente în mlaştini, pe marginea apelor şi m
microdepresiuni umede, unde vegetează pe suprafeţe bogate în materii organice aflate în
descompunere. Sunt alcătuite în deosebi din specii higrofile, anuale şi au un caracter de
pionierat; apar frecvent în microstaţiuni depresionare sau ca benzi pe marginea apelor,
prezentându-se destul de unitar sub aspect fitocenotic şi ecologic.
Specii de recunoaştere: Bidens tripartita, B. frondosus, Barbarea vulgaris,

Chenopodium polyspermum, Echinochloa crus-galli, A1entha arvensis, Polygonum
hydropiper, P. lapathifolium, P. persicaria, P. minus, P. mite, Ranunculus sceleratus,
Rorippa austriaca, R. sylvestris, Rumex limosus, R. conglomeratus, Xanthium italicum,
Alopecurus aequalis, Galega officinalis, Sonchus asper, Symphytum officinale, Crypsis
alopecuroides, Chlorocyperus glomeratus, Chenopodium botrys, Rumex palustris.
BIDENTETALIA TRIPARTIT! Br.-Bl. et Tx. 1 943
Cuprinde asociaţii de buruieni higrofile, pioniere, anuale, de mlaştini, maluri, legate
de solurile bogate în azotaţi şi substanţe organice pe cale de descompunere. Speciile de
recunoaştere sunt identice cu cele enumerate pentru clasă.
BIDENTJON TRIPARTIT! Nordh. 1 940
Alianţa reuneşte cele mai numeroase asociaţii de buruienişuri din jurul mlaştinilor,
fiind caracterizate prin prezenţa speciilor: Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus,

Polygonum hydropiper, P. lapathifolium, Chenopodium glaucum, A lopecurus aequalis.
623. Bidentetum tritlartiti W. Koch 1 926
(Syn.: Polygono hydropiperi-Bidentetum Lolun. 1 950)
Vegetează de-a lungul malurilor pe aluviuni nisipo-mâloase cât şi în depresiuni
semisărăturate, inundate primăvara, pe soluri bogate în azotaţi. Este o asociaţie anuală
heliofilă, mezohigrofilă şi nitrofilă, vegetând frecvent în regiunile de câmpie. Principalele
specii edificatoare ale asociaţiei sunt: Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium,

P.hydropiper, Veronica anagallis-aquatica, Pulicaria vulgaris, Echinochloa crus-galli,
Potentilla anserina, Trifoliumfragiferum, Urtica kiovensis, Ranunculus sceleratus etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: polygonetosum lapathifolii Felfoldy
1 943, bidentetosum tripartiti Timar-Bodrogk. 1 959, polygonetosum hydropiperi Tx. 1 937,
xanthietosum italici So6 1971 (Syn.: Xanthietum italici Timar 1 950 pt. facies, Xanthietum
italici Morariu 1 943)
624. Xanthio strumario-Chenopodietum (Timar 1 94 7)1.Pop 1 968
(Syn.: Bidentetum Xanthietum strumarii facies Timar 1 947, 1 950; Bidentetum
xanthietosum strumarii Timar et Bogrogk. 1 959; Chenopodietum albi sensu Turenschi
1 966 non Pass. ( 1 955) 1 964). Asociaţia vegetează pe terenuri gunoite, uşor sărăturate,
locuri virane, pârloage, întâlnindu-se frecvent în regiunea de câmpie şi de dealuri.
Specia dominantă, Xanthium strumarium, formează un desiş care umbreşte în
întregime solul. Alături de această specie se evidenţiază: Chenopodium album, Ch.

urbicum, A triplex hastata, Amaranthus retrojlexus, Althaea officinalis, Plantago m ajor,
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Bidens tripartita. Uneori când asociaţia creşte pe terenurile uşor sărăturate, pătrund şi
unele halofite ca: Atriplex littoralis, Rumex stenophyllus, Spergularia marina, Aster
tripolium etc. Asociaţia este dominată de terofite, alături de care se evidenţiază
hemicriptofitele, geofitele şi nanofanerofitele având o participare nesemnificativă.
625. Ranunculetum scelerati Siss. 1 946 em. Tx. 1 950
(Syn. : Rumici-Ranunculetum scelerati (Siss. 1 946, Tx. 1 950) Oberd. 1 957). Este o
asociaţie caracteristică locurilor mocirloase din coturile văilor şi marginea lacurilor;
fonnează fitocenoze cu o acoperire de 70-75%.
Specia caracteristică creşte împreună cu o serie de helofite tipice ca: Polygonum

hydropiper, Veronica anagallis-aquatica, Bidens vulgata, Bidens cernua, Glyceria plicata,
Sparganium ramosum, Rumex maritimus, R.palustris, Chenopodium polyspermum,
A lopecurus aequalis, Polygonum lapathifolium .
626. Bidentetum cernui Slavni 1 9 5 1
S e dezvoltă pe terenuri mocirloase ş i cu un spor de substanţe azotoase provenite de
la animalele ce vin să se adape. Speciile ce intră în componenţa fitocenozelor alcătuite de
Bidens cernua sunt în general plante mezohigrofile şi higrofile ca: Bidens tripartita,
Echinochloa crus-galli f. longiseta, Veronica beccabunga, Bolboschoenus maritimus,

Stachys palustris, Juncus inj/exus, Ranunculus sceleratus, Catabrosa aquatica, Veronica
anagallis-aquatica, Glyceriaj/uitans, Agrostis stolonifera, Poa paratensis, Rumex crispus.
627. Echinochloo crus-galii-Galinsogetum panriflorae Burduja et Florita
Diaconescu 1 976.
Vegetează pe terenurile joase sau în locuri umbrite mai ales în bazinul superior al
râului Balllui, pe soluri mai grele, îndeosebi cernoziomuri lăcoviştite. Dintre celelalte specii
însoţitoare amintim: Bidens tripartita, Rumex stenophyllus, Amaranthus retrojlexus,
Chenopodium album, Solanum nigrum, Setaria pumi/a, Digitaria sanguinalis etc.
Apare în culturi de porumb, pe sub pomi fructiferi etc. , acolo unde combaterea
mecanică nu s-a putut aplica frecvent sau cu uşurinţă din cauza excesului de umiditate din
sol.
628. Rumicetum palustris (Grigore 1 97 1 ) Sanda, Popescu 1 992
Aceste fitocenoze se dezvoltă în depresiuni cu umiditate multă , recent desecate şi în
mlaştini intens colmatate cu soluri hidromorfe sau atenuat hidrohalomorfe ce îşi păstrează o
anumită umiditate tot timpul anului. Speciile de recunoaştere sunt: Rumex palustris,
A lopecurus aequalis, şi Lycopus europaeus. Fitocenozele de pe insula Sacalin prezintă
puţine specii comune cu cele descrise din Banat şi anume, în afară de specia edificatoare,
Rumex palustris, mai cităm pe Ranunculus sceleratus şi Bidens tripartita. În schimb, se
găsesc o serie de mezo-higrofile ca: A corellus pannonicus, Chenopodium glaucum, Aster

tripolium, Chenopodium botrys , Bidens tripartita, Eleocharis pan,ula, Oenanthe aquatica
şi unele elemente halofile ca: Salicornia europaea, Puccinelia limosa, Bassia hirsuta,
Spergularia media, Polypogon monspeliense.
629. Xanthietum riparii Morariu 1 943
Se întâlneşte pe aluviuni şi soluri aluvio-coluviale. Domină Xanthium riparium iar
dintre însoţitoarele mai frecvente amintim: Xanthium italicum, Chenopodium glaucum,

Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper, Rorippa sylvestris, Echinochloa
crus-galli, Chenopodium album, Pulicaria vulgaris, Artemisia vulgaris.
630. Malachio-Polygonetum mite Pass. 1 964
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Asociaţia a fost senmalată l a noi în ţară de D. Mititelu ( 1 982) de pe valea
Gurguiata-Plopi (Jud. Iaşi), încadrând-o mai corect la alianţa Bidention şi nu la
Chenopodium fluvialile cum iniţial o încadrase H. Passarge ( 1 964 ). Cele două cod01ninante
lvfyosoton aquaticum şi Polygonum mite au în general puţine specii însoţitoare şi acestea în
marea majoritate din Bidentetalia, respectiv Bidentetea.
Dintre acestea mnintim: Echinochloa crus-galli, Bidens tripartita, Barbarea

vulgaris, Polygonum persicaria, P. hydropiper, Rumex conglomeratus, R.palustris.
CHENOPODJON FL UVIA TILE (R UBRI) Tx. 1 960
Specii de recunoaştere: Chenopodium rubrum, Chenopodium glaucum, Atriplex
hastata, Chenopodium polyspermum .
63 1 . Chenopodietum rubri Timar 1 947.
(Syn. : Polygono-Chenopodietum rubri Lolun. 1 950).
Este o asociaţie de locuri mocirloase în primăvară, apoi mai svântate în timpul
perioadei de vegetaţie, unde Polygonum lapathifolium var. brittingeri şi Chenopodium
rubrum fonnează fitocenoze de dimensiuni variabile în care se mai întâlnesc frecvent:

Bidens tripartita, Rorippa isladica, Chenopodium polyspermum, Ch. album, Ch. vulvaria,
Solanum nigrum, A triplex hastata, Echinochloa crus-gal/i, Polygonum aviculare, Agrostis
stolonifera etc.
632. Chenopodietum glauco-rubri Lohm. 1 950 mscr. apud Oberd. 1 957
(Syn. : Chenopodietum glauci Raabe 1 950 ex Pass . 1 964).

Colonizează, pe suprafeţe destul de mari, aluviunile crude de maluri reavăne, pe
marginea bălţilor sau pe conurile de dejecţie. Cele două specii cod01ninante Chenopodium
glaucum şi Ch. rubrum sunt însoţite de: Atriplex hastata, Chenopodium polyspermum,

Polygonum hydropiper, P. lapathifolium, Rorrippa islandica, Xanthium riparium,
Chenopodium botrys, Chenorrhinum minus, Agrostis stolonifera. Asociaţia este citată şi
analizată din Moldova de D. Mititelu şi N.Barabaş( l 972, 1 975)
633. Echinochloo-Polygonetum lapathifolii (Ujvarosi 1 940) So6 et Cs ros ( 1 944)

1 947.
Echinochloa crus-galli fonnează pajişti higromezofile, înalte de peste 1 ,5 m şi cu
grad mare de acoperire.Alături de specia caracteristică şi edificatoare, unnătoarele specii se
impun prin constanţa şi sociabilitatea lor ridicată: Polygonum lapathifolium, Setaria
pumila, Cyperus fuscus, C. difformis, A lisma gramineum, Ranunculus repens şi Lythrum
hyssopifolia.
În cadrul asociaţiei au fost descrise subasociaţiile : chenopodietosum albi (Timar
1 957) Timar et Bodrogk. 1 950 (Syn. : Echinochloo-Chenopodietum So6 1 940,
Echinochloo-Chenopodietum transsilvanicum Borza 1 959 et subass. cephalarietosum
transsilvanicae Borza et Lupşa 1 965), heleochloetosum alopecuroidis Timar 1 950, Pop
1 968, rumicetosum stenophyllae Viţalariu 1 964, equisetosum anJensis Spiridon 1 969,
Burduja et al. 1 97 1 , mentho arvensis-rorippetum sylvestris Spiridon 1 969, heleochloetosum
schoenoidis Dobrescu 1 974, cyperetosum fi1sci-difformis So6 1 97 1 (Syn. : Echinochloo
Polygonetum lapathifolii Pop 1 968), chenopodietosum polyspermi (Morariu 1 943) So6
1 96 1 (Syn. : Panico-Chenopodietum polyspermi Br.-BI. 1 92 1 , Chenopodietum polyspermi
Pass. 1 964), symphytetosum Pazmany 1 97 1 , polygonetosum amphibii terestre Burduja et al.
1 97 1 .
634. Echinochloo-Setarietum lutescentis Felfoldy 1 942 corr. So6 1 97 1
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Este foarte răspândită în culturile de prăşitoare, grădini, terenuri slab întreţinute,

Echinochloa crus-galli, fiind o specie mai pretenţioasă la umiditate, se dezvoltă mai
abundent în anii cu precipitaţii mai multe, iar în cei mai secetoşi domină Setaria pumila.
Ambele specii caracteristice prezintă o creştere rapidă şi pot înăbuşi destul de repede
plantele cultivate în cazul când nu se fac lucrări de întreţinere. Lucreţia Spiridon ( 1 970)
analizează amănunţit asociaţia şi descrie subasociaţiile chondrilletosum junceae,
heliotropiosum europaei, sorghetosum halepensis, kickxietosum elatinis şi sonchetosum

arvensis.
63 5. Atriplicetum hastatae Poli et J. Tx. 1 960
Asociaţia a fost senmalată de I. Şerbănescu ( 1 959) din Câmpia Romănă. Se dezvoltă
de obicei pe terenurile mediu sărăturate, mai ales la marginea fitocenozelor caracteristice
terenurilor mlăştinoase, vegetând pe soluri mai mult sau mai puţin bogate în substanţe
organice în descompunere. Ecologia asociaţiei este apropiată de cea a asociaţiei
Chenopodietum glauco-rubri cu care adesea se intelferează.
H. Passarge ( 1 964) indică ca specii însoţitoare mai reprezentative ale asociaţiei pe :
Chenopodium glaucum, Ch. rubrum, Ch.polyspermum, Polygonum lapathifolium var.

brittingeri, Ch. ficifolium, lvfyosoton aquaticum, Polygonum mite, Bidens tripartita,
Polygonum hydropiper, Xanthium riparium, Rumex conglomeratus etc. specii care se
întâlnesc frecvent şi în fitocenoze edificate de A triplex hastata în Câmpia Română.

XXIX. ORYZETEA SATIVAE Miyawaki 1 960
Buruienişurile culturilor de orez caracterizate prin prezenţa unor elemente ca:

Cyperus difformis, Echinochloa macrocarpa, Schoenoplectus mucronatus, Echinocloa
oryzoides, Najas graminea f. intermedia, introduse în ţara noastră odată cu orezul,
caracterizează această clasă.
ORYZENTALIA So6 1 973
ORJ7ZJON S:4 TIT/.4E W.Koch 1 954
636. Echinochloo-Oryzetum sativae So6 ex Ubrizsy ( 1 946) 1 948
(Syn. : Oryzeto-Cyperetum difformis Koch 1 954)
Agrofitocenozele de orez netratate cu ierbicide abundă prin: Cyperus fuscus,

C. difformis, Schoenoplectus mucronatus, Echinochloa macrocarpa, E. crus-galli, Elatine
triandra, Cyperus glomeratus, C.serotinus, Leersia oryzoides, Bolboschoenus maritimus.
Ca subasociaţii sunt citate : schoenoplectetosum mucronati Ubrizsy 1 96 1 ,
cyperetosum difformis Ubrizsy 1 96 1 şi juncelletosum serotini Păun et Popescu 1 974.
Culturi întinse de orez la noi în ţară se găsesc în Olteniţa şi în luncile Oltului şi Jiului. Este
o asociaţie dominată de terofite, iar ca elemente fitogeografice domină cele ubicviste.
Pe marginea culturilor, cu iradieri şi în interior, se întâlnesc frecvent: Cirsium

arvense, Polygonum hydropiper, P. persicaria, Sorghum halepense, Plantago media,
Eleocharis palustris, Agrostis stolonifera, Glyceria jluitans, A lisma lanceolatum,
Polygonum mite, P. minus, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, Lythrum hyssopifo/ia, L.
salicaria, Bidens cernua, lvfentha aquatica etc.
XXX. PLANTAGINETEA MAJORIS Tx.et Prsg. 1 950
Cuprinde asociaţii nitrofile, eutrofe, care vegetează pe soluri bogate în azot şi în
substanţe organice pe cale de descompunere. Ele ocupă de preferinţă locurile bătătorite,
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marginile drumurilor, curţi, pieţe, terenuri de joacă, islazuri degradate, fiind răspândite în
toată Europa.
Specii de recunoaştere: Polygonum aviculare, Poa annua, Sagina procumbens,

Plantago major, Potentilla anserina, P. reptans, Sclerochloa dura, Amaranthus crispus,
A . dejlexus, Agropyron repens, A lopecurus geniculatus, Dipsacus laciniatus, D. fullonum,
Pulicaria dysenterica, P. vulgaris, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, R. sylvestris,
Rumex crispus, R. conglomeratus, Verbena officina/e, Lolium perenne, Taraxacum
officina/e, Centaurea calcitrapa, Chamomilla suaveolens, Juncus injlexus, J. compressus,
Carex hirta.
PLANTAGINETALIA MAJORIS (Tx. ( 1 947) 1 950
Asociaţiile din acest ordin au aceleaşi specii caracteristice ca şi clasa Plantaginetea
majoris, cuprinzând fitocenoze care adesea se întrepătrund cu cele din clasa
Chenopodietea, detenninând intelferenţe fitocenotice ce îngreunează deli1nitarea lor.
POL YGONJONA VJCUL4RIS Br.-BI. 1 93 1 emend.Tx. 1 950
Alianţa cuprinde asociaţii de terenuri mai mult sau mai puţin călcate şi bătătorite, cu
sol uscat sau uşor reavăn, lutos şi nisipos. Populează marginile străzilor şi ale drumurilor,
curţile şi terenurile virane. Specii de recunoaştere: Coronopus squamatus, Euclidium

syriacum, Hordeum murinum, Juncus tenuis, Poa annua, Polygonum graminifolium,
Sclerochloa dura, Amaranthus crispus, A. dejlexus, Polygonum aviculare, Centaurea
calcitrapa, Lepidium ruderale, L. virginicum, L. densijlorum.
637. Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1 92 l )Beger 1 950
(Syn. : Lolietum perennis Gams 1 927, Lolietum perennis plantaginetosum So6 1 947,
Lolio-Plantaginetum lanceolatae sensu Grigore 1 968, 1 97 1 ) .
Este o asociaţie ruderală nitrofilă, mezoxerofilă, frecvent întâlnită de l a câmpie până
la munte. Ocupă, de regulă, marginea şanţurilor, străzilor, drumurilor şi prin curţi, unde
fonnează pâlcuri monotone, scunde. Pe lângă Lolium perene şi Plantago major,
unnătoarele specii sunt mai constante: Polygonum aviculare, A chillea co/lina, Taraxacum

officina/e, Cichorium intybus, Trifolium repens şi Cynodon dactylon .
Lolio-Plantaginetum majoris prezintă unele asemănări cu Lolietum perennis Safta
1 943, de care însă se deosebeşte structural. Lolio-Plantaginetum majoris este o asociaţie
ruderală legată de activităţile umane, pe când Lolietum perennis este un cenotaxon
secundar, situat în afara aşezărilor umane, fonnând pajişti întinse, cu numeroase specii de
grmninee şi legu1ninoase.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: ranunculetosum repentis Siss. 1 969,
prunelletosum (Falinski 1 962) Dihoru 1 975 (Syn. : Prunello-Plantaginetum Falinski 1 962),
cynodontetosum Pop 1 968, Tx. 1 950, coronopetosum squamati Oberd. 1 957, Siss. 1 969
(Syn. : Coronopo-Polygonetum avicularis Oberd. ( 1 949, 1 95 1 ) 1 97 1 , Coronopus
squamatus ass. Oberd. 1 949 n.n.) şi faciesurile cu: Trifolium resupinatum, Ranunculus
sardous, Equisetum an,e11se Raclam et Alexan 1 973.
638. Poetum annuae Gams 1 927
Se instalează în general pe terenurile nelucrate care au suferit un proces de
distrugere a vegetaţiei. Astfel, am constatat că în parcuri, pe alei, pe marginea drumurilor,
prin răzuirea vegetaţiei se instalează destul de repede şi abundent Poa annua. De asemenea
se mai găseşte frecvent pe marginea digurilor de pământ, pe locurile bătătorite etc. Dintre
speciile mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei mnintim: Plantago major, Cynodon
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dactylon, lvfalva sylvestris, Ranunculus sardous, Lolium perenne, Trifolium repens,
Chamomilla recutita etc.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia scleranthetosum uncinati Drăgulescu
1 984.
639. Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1 927) So6 1 940
(Syn. : Polygonetum avicularis Gams 1 927, lvfatricario-Lolietum subass. Borza
1 959)
Ambele specii caracteristice sunt adaptate la locuri bătătorite,crescând pe marginea
drumurilor, cărărilor, în curţi, acolo unde terenul se prezintă compact, dar şi cu un conţinut
de substanţe azotoase de natură organică. Asociaţia este rezistentă la călcarea produsă de
om, animale sau chiar vehicule uşoare, Sclerochloa dura fiind o specie anuală şi vernală, se
dezvoltă în special în prima parte a sezonului de vegetaţie alcătuind aspectul de primăvară.
Speciile cele mai frecvente din cadrul asociaţiei sunt: Poa annua, Euclidium

syriacum, Lepidium ruderale, Capsei/a bursa-pastoris, Chamomilla recutita, Lolium
perenne etc. Multe specii componente ale acestor fitocenoze sunt plante ruderale, dar
acestea apar cu un nmnăr de indivizi destul de redus în comparaţie cu alte asociaţii.
Sunt descrise unnătoarele subasociaţii : polygonetosum So6 1 96 1 , sclerochloetosum
Gams 1 927, lepidietosum ruderalis (Tim. -Bodrogk. 1 959) Sissingh 1 969, Spiridon 1 970
(Syn. : Lepidio ruderalis-Schlerochloetum durae Florita Diaconescu 1 978, Lepidietum
ruderale Coste 1 975), polycnetosum majoris Horeanu 1 975, matricarietosum discoideae
Morariu 1 967 n.n.(= facies lvfatricaria matricarioides Pâzmâny 1 97 1 (Syn. : Polygono
lvfatricarietum matricarioides (Siss. l 966)Tx. l 972), anthemietosum cotulae Viţalariu 1 973,
chamomilletosum Morariu 1 943, portulacetosum oleracei Szabo 1 97 1 , lolietosum Morariu
1 943, coronopetosum squamati So6 1 96 1 (Syn. : As. Schlerochloa dura-Coronopus
procumbens Br.-BI. ( 1 93 1 ) 1 936), euclidietosum Morariu 1 943, Timâr-Bodrogk. 1 959
(Syn. : Euclidietum syriaci Slavni 1951 ).
Ca faciesuri sunt semnalate: Lepidium ruderale, A egilops cylindrica Spiridon 1 970.
640. Sagino-Bryetum argentei Diemont, Siss. et Westhoff 1 940
Asociaţie pionieră de locuri călcate, vegetând pe marginea drumurilor, alcătuită din
populaţii de Bryum argenteum şi Sagina procumbes. Dintre însoţitoarele mai frecvente
mnintim: Poa annua, Spergularia rubra, Plantago major, Lolium perenne, Potentilla

anserina, Stellaria media, Trifolium repens, Taraxacum officinale.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia cu Capsei/a bursa-pastoris Tx. 1 957.
64 1 . Juncetum tenuis (Diemont, Siss.et Westhoff 1 940)Schwik . 1 944
Asociaţie de terenuri bătătorite şi umede, unde Juncus tenuis d01nină alături de:

Juncus injlexus, Rumex crispus, Ranunculus repens, Potentilla reptans, Plantago major,
Lolium perenne, Potentilla anserina, Stellaria media, Trifolium repens, Taraxacum
officinale, Poa annua, Sagina procumbens, Agrostis tenuis, Prunei/a vulgaris, Juncus
bufonius, Centaurium erythraea, Bellis perennis, Veronica serpyllifolia.
642. Eragrostio-Euphorbietum maculatae Mititelu et Barabaş 1 973
(Syn: Eragostio-Polygonetum Oberd. 1 952 p.p.)
Asociaţie semnalată din Moldova unde creşte pe pietrişul dintre linii sau pe
marginile terasamentului căii ferate. Euphorbia maculata atinge o acoperire de 20-60%.
Specii de recunoaştere ale asociaţiei indicate de autorii acestui cenotaxon sunt: Eragrostis
minor, Euphorbia maculata, Digitaria sanguinalis şi Polygonum aviculare. Dintre
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însoţitoare amintim: Amaranthus a/bus, A. blitoides, Heliotropium europaeum, Hibiscus
trionum, Portulaca oleracea, Sa/soia ruthenica, Setaria pumi/a, Tragus racemosus etc.
643 . Chamomillo suaveolens-Anthemitetum cotulae (Dihoru 1 975) Sanda et
al. 1 990
(Syn. : lvfatricario-Anthemitetum cotulae Dihoru 1 975, lvfalvetum neglectae
Aichinger 1 93 3 emend. Pass. 1 964 p.p.).
Populează terenurile tasate, nitrogene, plane sau slab înclinate din curţi sau uneori
pe suprafeţe răscolite. Specificul comunităţii îl dă Anthemis cotu/a alături de Chamomilla
suaveolens şi multe specii de Plantaginetea ca: Poa annua, Polygonum aviculare, lvfentha

longifolia, Potentilla reptans, Agrostis stolonifera, Plantago major, Lolium perene,
Potentilla anserina etc.
644. Polygono avicularis-Matricarietum perloratae Soran 1 962
(Syn. : As. lvfatricaria inodora-Polygonum aviculare Soran 1 962).
Vegetează pe marginea căilor de comunicaţie şi pe lângă locuinţe, uneori apare şi în
pârloage ce unneză după culturile de cartof. Speciile de recunoaştere ale asociaţiei:
lvfatricaria perforata, Polygonum aviculare şi P. persicaria sunt însoţite de numeroase
terofite care predomină în structura asociaţiei. Din lista floristică a asociaţiei reiese
contingenţile acestei grupări cu Sclerochloo-Polygonetum avicularis din regiunea de
câmpie şi cu Lolio-Plantaginetum majoris, care în special după 1 -2 ani îi succede. Este
semnalată din Munţii Apuseni.
645. Potentillo supinae-Petunietum parviflorae Dihoru et Negrean 1 975
Asociaţia se prezintă ca un covor compact în curţile şi locurile semibătătorite,
terenuri virane, pe lângă gardurile de la Sulina. Este foarte răspândită la Sulina şi local la
Letea şi Sf.Gheorghe, fiind o asociaţie pionieră, slab nitrofilă, alcătuită din numeroase
plante ruderale, halofile şi nitrofile. În cadrul asociaţiei domină terofitele, iar ca elemente
floristice cele eurasiatice, cosmopolite şi adventive. Dintre plantele mai caracteristice
întâlnite aici notăm: Heliotropium currasavicum, Polygonum rurivagum, Amaranthus

dejlexus, Juncus compressus, Amaranthus crispus, Chenopodium abrosioides, Solanum
retrojlexus etc.
Este o asociaţie de ierburi scunde (- 1 0 cm) care vegetează în condiţii optime pe
nisipurile semifixate de la Sulina.
646. Artemisio annuae-Heliotropietum curassavicae Dihoru et Negrean 1 975.
Heliotropium curassavicum fonnează, la Sulina şi Letea, asociaţii aproape
monodominante, de culoare verde-cenuşie, alipite de sol, alcătuind pajişti pe marginea
străzilor, în curţi şi pe lângă garduri.
Dintre speciile însoţitoare amintim: Petunia panJijlora, Solanum retrojlexus,

Chenopodium glaucum, Solanum nigrum, Lepidium ruderale, lvfalva neglecta, Gnaphalium
Iutea-album, Potentilla supina, Frankenia pulverulenta.
A GROPYRO-R Ulv!JCJON CRJSPJ Nordh. 1 940
Cuprinde asociaţii de buruieni care populează marginile umede ale şanţurilor şi
luncile inundate. Preferă solul nisipo-argilos, bogat în substanţe nutritive, în special în
azotaţi.
Specii caracteristice: Rumex crispus, R. conglomeratus, Ranunculus repens, Juncus

articulatus, lvfentha longifolia, Potentilla reptans, Agrostis stolonifera, Verbena officinalis,
Juncus ejfusus, Carex hirta, Barbarea vulgaris, Agropyron repens, Alopecurus
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geniculatus, Festuca arundinacea, Juncus compressus, J.injlexus, Polycnemum heujfeli,
Potentilla anserina, Rorippa austriaca, Rumex confertus.
647. Lolio-Potentilletum anserinae (Rapaics 1927) Knapp 1 946
(Syn. : Potentilletum anserinae Rapaics 1 927 emend. Pass. 1 964)
Vegetează atât pe marginea nisipoasă şi umedă a şanţurilor, pe terenuri slab
bătătorite în special de către păsări. Această asociaţie mezohigrofilă este frecventă în
regiunea de câmpie şi de dealuri. Fonnează pâlcuri mici, scunde, care acoperii solul în
proporţie de 60- 100 %. Cele două specii caracteristice Lolium perenne şi Potentilla
anserina fonnează fitocenoze care se întrepătrund cu cele de Lolio-Plantaginetum majoris
şi chiar cu cele de Bidention.
648. Alo11ecuretum aequalis (So6 1 94 7) Burrichter 1960
(Syn. : Rumici-Alopecuretum aequalis D. Cârţu 1 972, Rumici-Alopecuretum
geniculati auct.roman.non Tx. ( 1 937) 1 950).
Este caracteristică terenurilor cu un surplus de umiditate, dar fără ca apa să
băltească. Se dezvoltă uneori sub fonnă de benzi, delimitând vegetaţia palustră de cea a
paj iştilor mezofile. Rumex crispus şi Alopecurus aequalis fonnează pajişti însoţite adesea
de Carex hirta cu care fonnează subasociaţia caricetosum hirtae So6 1 964 (Syn. :
Caricetum hirtae So6 1 927) iar dintre celelalte specii de Agropyro-Rumicion crispi
amintim: Potentilla anserina, Ranunculus repens, Juncus compressus, Agrostis stolonifera,
Plantago major, Juncus injlexus, J. articualatus, Poa trivialis etc.
649. Ranunculus re11entis Knapp 1 946 emend. Oberd 1957
Vegetează în lungul pâraielor, pe lângă crovuri, bâlţi, izvoare şi pe terenurile cu
exces de umiditate. Suportă bine băltirea apei o bună perioadă, uneori de lungă durată în
timpul primăverii, după retragerea căreia Ranunculus repens se dezvoltă repede, acoperind
cu ajutorul stolonilor, suprafeţe apreciabile. În timpul verii suportă uscarea pronunţată, la
suprafaţă, a solului. Dintre speciile frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei amintim: Veronica

serpyllifolia, Rumex crispus, Plantago major, Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Poa
annua, P. trivialis, Agropyron repens etc.
În fâneţele sau păşunile umede Ranunculus repens se dezvoltă abundent depreciind
calitatea fânului şi în special paj iştile, nefiind cosumată de animale.
650. Lolio-AI011ecuretum Bodrogk. 1 962
Asociaţia a fost identificată de I. V. Oprea ( 1 976) în Câmpia Sânnicolaului Mare
unde Alopecurus pratensis şi Lolium perenne fonnează fitocenoze destul de reprezentative.
65 1 . Trifolio re11enti-Lolietum Krippelovâ 1 967
(Syn. : Lolio-Trifolietum repentis Resm.et al. 1967, As. Lolietum perennis şi
Trifolietum repentis Răv.et al. 1 956).
Pajiştile de Trifolio repenti-Lolietum au o bună valoare furajeră, fiind răspândite pe
terenuri mezofile până la hidrofile, unde produce o înţelenire accentuată a substratului pe
care se dezvoltă. Vegetează pe soluri afânate şi umede, dar uneori se instalează şi pe
terenuri mai compacte, puţin bătătorite. Speciile cele mai comune din cadrul acestor
fitocenoze sunt: Poa pratensis, Prune/la vulgaris, Plantago lanceolata, Achi/lea
mi/lefo/ium, J\;Jedicago lupu lina, Taraxacum officinale, Lotus corniculatus etc.
652. Rori11110 sylvestri-Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd.et Muller
1 96 1 .
Vegetează pe terenuri c u un plus de umiditate din fâneţe şi izlazuri, canale dragate,
unde fonnează o ţelină deasă, care împiedică dezvoltarea şi altor specii. Alături de grupul
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compact de Agropyro-Rumicion: Ranunculus repens, Juncus articulatus, Barbarea
vulgaris, Rumex conglomeratus, R. crispis, Carex hirta, Mentha longifolia etc., se întâlnesc
şi specii de Calthion şi Bidention ca: Polygonnum hydropiper, Myosoton aquaticum,
Bidens tripartita, Juncus ejji1sus, Scirpus sylvaticus etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: normale So6 1 964, agrostetosum
stoloniferae Morariu et al. 1 973 şi trei variante: typicum Morariu et al. 1 973, cum Cynodon
dactylon Morariu et al. 1 973 şi cum Carex melanostachya Morariu et al. 1 973 .
653. Festucetum arundinaceae (Tx. 1 937) Nordh. 1 940
Fitocenoze reprezentative ale asociaţiei de Festuca arundinacea şi Potentilla
anserina le-am întâlnit în lunca Târnavei Mari la Mediaş unde formau pajişti întinse, însă
mai sărace în specii însoţitoare, fapt datorat fenomenului de poluare. Dintre speciile
însoţitoare amintim: Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Rumex crispus, Trifolium

repens,

T. fragiferum,

Juncus gerardi, Centaurium pulchellum, Lotus tenuis, Carex distans

etc.
654. Junco-Menthetum Lohm. 1953
(Syn.: Juncetum injlexi Nedelcu 1 973)
Se instalează în luncile râurilor, unde solul este răscolit şi dispune de un spor de
umiditate în timpul perioadei de vegetaţie. Fitocenozele se dezvoltă insular, în pâlcuri dese,
în cadrul acestora apărând frecvent: Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla
reptans, Carex hirta, Plantago major, Trifolium repens, Prunei/a vulgaris etc.
Domină Mentha longifolia, apreciată ca plantă medicinală, însă neîntrebuinţată
suficient de către localnici.
În cadrul asociaţiei este semnalată subasociaţia caricetosum Hodişan 1 966 (Syn.:
montanum Raclam 1970).
655. Trifolio fragifero-Cynodontetum Br.-Bl. et Bolos 1 958
(Syn.: Trifolietum fragiferi Morariu 1 969, Trifolietum fragiferi-neglecti Evd.
Puşcam et Ţucra 1 960).
În Câmpia Brăilei este frecventă pe izlazuri şi pe marginea canalelor colectoare a
apelor. Este o asociaţie bogată în specii caracteristice claselor Plantaginetea,
Chenopodietea, Puccinellio-Salicornietea şi Festuco-Brometea. Este tipică locurilor
mezofile, uşor halofile, fiind cantonată de regulă pe micile reliefuri negative.
Dintre însoţitoarele frecvente amintim: Hordeum hystrix, Bolboschoenus maritimus,

Puccinellia limosa, Juncus gerardi, Taraxacum bessarabicum, Spergularia media,
Plantago m ajor, Aster tripolium, Polygonum aviculare şi Lolium perenne.
656. Myosu retum minimi (Diem., Siss., Westh. 1 940) Tx. 195 1

Myosurus minimus alcătuieşte fitocenoze ce se întâlnesc pe terenuri cu umiditate în
exces, în locuri mai mult sau mai puţin sărăturate. Primăvara substratul pe care se dezvoltă
asociaţia este acoperit adesea cu apă, iar spre vară, se zvântă la suprafaţă, apărând frecvent
crăpături. Asociaţia este săracă în specii, dintre cele mai frecvente amintim: Potentilla

reptans, Agrostis stolonifera, Poa annua, Plantago schwarzenbergiana.

657. Stellarietum mediae Prodan 1 939, Hada 1 969
Asociaţia este descrisă sumar de I.Prodan ( 1 939) din grădinile din Transilvania.
Specia caracteristică vegetează pe soluri bogate în substanţe organice în descompunere,
unde alcătuieşte un covor aproape continuu. Dintre speciile însoţitoare, nelipsite sunt:
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

1 98

Lamium amplexicaule, Capse/la-bursa pastoris, Geranium pusillum, Veronica polita,
persica etc.

V

658. Lepidietum latifolii Florita Diaconescu 1 978
Vegetează pe terenuri virane cu moloz şi gunoaie (Iaşi), sau soluri grele, slab
salinizate şi cu exces de mniditate. La Sfântul Gheorghe (Delta Dunării) am notat-o pe
nisipurile în curs de fixare, uşor bătătorite, unde vegetează împreună cu: Rumex crispus,

A triplex hastata, Poa annua, Chamomilla recutita, Chenopodium urbicum, Polygonum
aviculare, Convolvulus an,ensis şi Poa pratensis. Fitocenozele manifestă o tendinţă

accentuată spre înţelenire cu specii de pajişti mezo-higrofile.
659. Ranunculetum sardoi (Oberd. 1 957) Pass. 1 964
(Syn. : Cerastio-Ranunculetum sardoi Oberd. 1 957)
Este una dintre cele mai răspândite asociaţii, fiind frecventă atât în crovurile
temporar inundate, unde se întinde pe mari suprafeţe şi fonnează fitocenoze compacte, cât
şi în cele cu apă pennanentă instalându-se sub fonna unei borduri de jur împrejurul
acestora, disputându-şi spaţiile de extindere cu A /opecuretum aequalis.
În fitocenozele de Ranunculus sardous, cantonate în semănături, pătrund specii de
Secalietea ca: Vicia vi/fosa, Trifolium arvense, Consolida regalis, Gypsophila muralis etc.,
nucleul central al asociaţiei fiind alcătuit totuşi din speciile clasei Plantaginetea. Uneori
asociaţia se instalează pe straturile de pământ scoase din canalele de drenare a locurilor
mlăştinoase.
660. Ranunculeto lateriflori-Heleocharietum palustris Vicol 1 974
Este o asociaţie pionieră de pe terenurile reavăne până la inundate temporar
primăvara, bogate în substanţe 1ninerale, sărace în substanţe hmnice. Se dezvoltă în afara
terenurilor sărăturate, în 1nicrodepresiuni în care stagnează apa de precipitaţii sau unde este
atins nivelul apei freatice. Asociaţia îşi are perioada optimă de dezvoltare în luna mai, cu o
durată maximă de circa 2 luni. Speciile edificatoare ale asociaţiei Ranunculus lateriflorus,
Heleocharis palustris şi lvfyosurus minimus suportă un anmnit grad de sărăturare. Dintre
însoţitoarele mai frecvent apar: lvfentha longifo/ia, Rumex crispus, Cerastium dubium,
Potentilla reptans, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, Plantago major etc.
66 1 . Rumicetum conferti Turenschi 1 966
Asociaţia a fost descrisă de E. Turenschi ( 1 966) din colinele Tutovei. Este
semnalată şi de D. Mititelu ( 1 975) în câteva localităţi din judeţul Vaslui. Rumex confertus,
ca specie d01ninantă şi edificatoare, fonnează fitocenoze în care abundă speciile de

Agrostion stoloniferae.
662. Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timâr 1 947) Tx. 1 950
Asociaţia prezintă un preponderent caracter mezofil. Este d01ninată de Agropyron
repens. Dintre însoţitoarele caracteristice alianţei Agropyro-Rumicion crispi ainintim:

Potentilla reptans, Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Veronica
serpyllifolia, Agrostis stolonifera, Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis.
Indici mari de abundenţă-d01ninanţă mai prezintă Trifolium repens şi Plantago
major.
663 . Cerastetum dubii (Şerbănescu 1 965) Sanda et al. 1 990
(Syn. : As. de Cerastium anomalum I.Şerbănescu 1 965).
Este o asociaţie de soluri slab sărăturate din locuri uşor depresionare. În cadrul
acesteia se întâlnesc multe specii vernale ca: Cerastium dubium, Capsei/a bursa-pastoris,

Chamomilla recutita, Poa bulbosa, Scleranthus annuus, Erophila verna, Erodium
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cicutarium, Holosteum umbellatum, Lepidium ruderale, Veronica triphyllos, Chorispora
tenella, Lamium amplexicaule, Buglossoides arvensis, Lepidium perfoliatum,
Ornithogalum gussonei, Papaver rhoeas, P. dubium, Valerianei/a locusta, Veronica polita.
Toate aceste specii indică o uşoară sărăturare a solului.
Asociaţia se situează de obicei la marginea sărăturilor, pe locuri mai ridicate, unde
se păstrează totuşi, la începutul verii, o mnezeală mai accentuată.
664. Glycyrrhizetum echinatae (Kem. 1 886) So6 1 940
(Syn. : Agrostis stolonifera-Glycyrrhiza echinata (Domin 1 932 n.n.) Morariu et al.
1 973).
Asociaţia de Glycyrrhiza echinata cu Agrostis stolonifera este citată de I. Morariu şi
colaboratorii ( 1 970, 1 973) din ostrovul Moldova Veche, unde vegetează împreună cu multe
specii din Agropyro-Rumicion crispi ca: Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus
compressus, Rorippa sylvestris, Agropyron repens, Polygonum amphibium f. terestre,
Carex hirta, Inu/a britannica, lvfentha pulegium etc.
Fitocenozele asociaţiei se găsesc dispuse la periferia celor de Rorippo silvestri

Agrostetum stoloniferae.
665. Trifolio echinati-Agrostetum stoloniferae Morariu et al. 1 973
(Syn. : Trifolietum echinati Morariu 1 969). Asociaţia de Trifolium echinatum cu
Agrostis stolonifera fonnează fitocenoze ce realizează a acoperire de 85 % din suprafaţa
terenului. Dintre speciile însoţitoare mai frecvente amintim: Agropyron repens, Rumex
crispus, Rorippa sylvestris, Polygonum amphibium f. terestre, Ranunculus repens,
Plantago lanceolata, specii care indică caracterul mezofil al asociaţiei.
SCOLYMJON Morariu 1 967
Specii de recunoaştere: Scolymus hispanicus, Centaurea diffusa, Galium

humifi1sum.
666. Ecballietum elaterii Morariu 1 959
Vegetează pe pantele abrupte ale ţănnului Mării Negre la Agigea şi Neptun.
Ecballium elaterium este însoţită frecvent de A triplpex tatarica şi Xantium spinosum .
Umezeala şi azotaţii din sol, crescuţi şi datorită proceselor de ruderalizare, creează condiţii
pentru instalarea accidentală a diferitelor buruieni. În ultimii ani s-a observat o ex1indere a
fitocenozelor de Ecballium elaterium şi la Mangalia unde vegetează pe rupturile malurilor
înalte ale falezei.
667. Lolio-Scolymetum hispanici Morariu 1 959
(Syn. : As. Lolium perenne-Scolymus hispanicus Morariu 1 959)
Colonizează stabil porţiuni din păşunile terenurilor plane sau puţin înclinate de la
Constanţa, cu soluri argiloase, argilo-nisipoase, uneori şi nisipoase. Din cauza păşunatului
intensiv şi al călcării de către animale, cele mai multe plante din cadrul asociaţiei devin
chircite. Dintre speciile tennofile, mediteraneene, amintim: Scolymus hispanicus, Galium
humifi1sum, Ecballium elaterium şi Centaurea diffusa. Păşunile pe care se instalează
Scolymus hispanicus sunt degradate, animalele evitând consumarea acestora, datorită
ţepilor duri care constituie un mijloc de protecţie.
XXXI. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg. in Tx. 1 950
Cuprinde buruienişurile tăieturilor de pădure, cu succesiuni destul de rapide în
intervale relativ scurte de timp, răspândite în toată zona temperată a Europei. La noi se
întâlnesc în condiţii optime în toată zona forestieră montană. Speciile caracteristice ale
clasei sunt aceleaşi ca şi pentru ordin.
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ATROPETALIA Vlieg. 1 937
Grupează cenozele ierboase instalate în prima fază după defrişarea pădurilor ca şi
cele lenmoase care precede instalarea fonnaţiunilor forestiere. Printre speciile caracteristice
prezente în asociaţiile din Carpaţii româneşti amintim: Epilobium angustifolium, Fragaria

vesca, Verbascum thapsus, lvfyosotis arvensis, Centaurium erythrea, Erigeron canadensis,
Torilis japonica, Rubus idaeus, Rubus sulcatus şi Betula pendula.
EPILOBJONANG USTJFOLJJ (Riibel 1 93 3 ) So6 1 93 3
Cuprinde fitocenoze ierboase instalate î n primii 2-3 ani după defrişarea pădurilor
care se dezvoltă pe soluri acide şi sărace în calcar. Speciile caracteristice alianţei sunt:

Rumex acetosel/a, Gnaphalium sylvaticum, Galeopsis speciosa,
arundinacea, Senecia viscosus, Senecio sylvaticum şi Carex pilulifera.

Calamagrostis

668. Senecio sylvatici-Epilobietum angustifolii (Hueck 1 93 1 ) Tx. 1 950
Cenozele acestei asociaţii au fost identificate frecvent în etajul făgetelor şi a
amestecurilor de fag cu gorun din Carpaţii Meridionali (Siriu, Piatra Craiului, Bârsei,
Sebeşului) şi din Munţii Apuseni (Codru-Muma, Vlădeasa). Ele vegetează pe terenuri
defrişate, însorite, pe soluri brune şi brun-luvice, umede şi cu o reacţie acidă. Specia
caracteristică a asociaţiei, care realizează o acoperire de 20 % este Senecio sylvaticus.
Specia dominantă care realizează o acoperire medie de 85 % este Epilobium angustifolium .
În structura asociaţiei sunt prezente numeroase specii caracteristice alianţei Sambuco Salicion, care indică o evoluţie sindinamică către cenozele asociaţiei Sambucetum racemosi
(Noirf. 1 949) Oberd. 1 973.
669. Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum grandiflorae (Silling. 1 93 3 )
Oberd. 1 957
(Syn. : Calamagrostidetum arundinaceae Puşcam et al. 1 956, Calamagrostio Spireetum ulmifoliae Resm. et Cs ros 1 966)
Grupează fitocenozele ierboase de Calamagrostis arundinacea instalate în
defrişările zonei forestiere a făgetelor şi mai rar a amestecurilor de fag şi brad din Carpaţii
Meridionali (Siriu, Bucegi, Bârsei, Piatra Craiului) şi din Munţii Apuseni (Bihorului,
Vlădeasa). Se instalează pe versanţi însoriţi, cu pante pronunţate, pe soluri litice brun
luvice, superficiale şi cu reacţie acidă. Specia caracteristică a asociaţiei este Digitalis
grandiflora. Alături de acestea se remarcă participarea a numeroase elemente caracteristice
alianţei Epilobion angustifolii şi ordinului A tropetalia. Sunt de menţionat şi prezenţa
speciilor din alianţa Sambuco-Salicion, grupări spre care aceste cenoze evoluează în timp.
Fitocenozele de Calamagrostis arundiacea care se dezvoltă pe terenuri însorite şi
care sunt caracterizate prin prezenţa a numeroase specii din alianţa Epilobion angustifolii
au fost grupate de Gh. Coldea ( 1 99 1 ) în subasociaţia typicum . Fitocenozele care sunt
cantonate pe versanţi semi-umbriţi şi care prezintă în structura lor câteva specii diferenţiale
ca: Spiraea chamaedryfolia, Scabiosa columbaria, Angelica sylvestris, Viola canina ssp.
montana şi Sedum annum, au fost încadrate în subasociaţia spireetosum chamaedryfoliae
(Resm.et Cs ros 1 966) Coldea 1 9 9 1 .
A TROPJON Br.-BI. 1 930 em. Oberd. 1 957
Cuprinde fitocenozele instalate pe terenuri calcaroase, pe soluri rendzinice, umede,
având ca specii caracteristice şi diferenţiale pe: A tropa bella-donna, Eupatorium
cannabinum, Hypericum hirsutum, Cirsium vulgare, Stachys sylvatica şi Sambucus ebulus.
670. Atropetum bella-donnae (Br.- BI. 1 930) Tx. 1 950

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

20 1

Fitocenozele acestei asociaţii sunt descrise până în prezent numai din câteva
masive ale Carpaţilor Meridionali (Postăvaru, Sebeşului) şi Munţii Apuseni (Plopiş) unde
vegetează în zona făgetelor sau a carpino-făgetelor, pe rendzine sau pseudorendzine, puţin
umede sau umede. Specia caracteristică a asociaţiei care realizează o acoperire medie de
20% este A tropa bella-donna. În fitocenozele semnalate de Gh. Coldea ( 1 99 1 ) din Munţii
Plopiş penetrează unele specii mezo-higrofile ca: Juncus ejfusus, Carex remata, Carex

ovalis.
SAJvJB UCO-SALJCJON Tx. 1 950
Grupează cenozele arbustive dominate de Sambucus racemosa, Sambucus nigra,
Sa/ix caprea, S. silesiaca, Populus !remula şi Betula pendula.
67 1 . Sambucetum racemosae (Noirf. 1 949) Oberd. 1 973
Fitocenozele cu Sambucus racemosa au fost descrise din câteva masive ale
Carpaţilor Orientali (Rodnei, Căliman), Meridionali (Bârsei, Piatra Craiului) şi Munţii
Apuseni (Vlădeasa), unde se instalează pe versanţii semi-umbriţi ai zonei făgetelor.
Solurile sunt brune şi brun luvice, umede şi bogate în substanţe nutritive. Speciile de
diagnosticare şi dominante ale asociaţiei sunt Senecio fi1chsii şi Sambucus racemosa, care
realizează o acoperire medie între 60 şi 80%. În cadrul asociaţiei vegetează luxuriant o
mulţime de elemente careacteristice alianţei Sambuco-Salicion, beneficiind de luminozitate
crescută şi o puternică dezvoltare.
672. Rubetum idaei Pleiff. 1 936 emend. Oberd. 1 973
Cenozele edificate de Rubus idaeus se întâlnesc frecvent pe terenurile recent
defrişate şi însorite din etajul montan al Carpaţilor româneşti. Ele vegetează pe soluri
brune, brun-luvice şi brun acide, umede, bogate în substanţe nutritive. Alături de specia
dominantă, Rubus idaeus, care realizează o acoperire medie de 35-80%, speciile Fragaria
vesca şi Senecio fuchsii beneficiază de o constanţă ridicată în structura acestor fitocenoze.
La fitocenozele care vegetează pe substrat calcaros se întâlnesc câteva specii bazofile
caracterisstice alianţei A tropion bel/a - donae. Evoluţia sindinamică a acestor fitocenoze
arbustive se face diferenţiat în funcţie de condiţiile geomorfologice locale. Astfel, pe
terenurile puţin înclinate, cu soluri profunde, se reinstalează în scurt timp prin regenerări
naturale, vechile păduri de fag sau de brad. Pe terenurile puternic înclinate, care în unna
defrişărilor se accentuează procesele de eroziune, reinstalarea vechilor cenoze de fag se
face lent, după fitocenozele de Rubus idaeus, care adesea sunt înlocuite mai întâi de cele de

Betula pendula.
673 . Populo-Betuletum pendulae Coldea 1972
(Syn. : Junipero-Betuletum albae So6 ex Borza et Boşcaiu 1 965)
Fitocenozele acestei asociaţii au fost identificate până în prezent în etajul montan
inferior şi mediu (500 - 800 m) din Carpaţii Occidentali (Plopiş, Gilău) unde vegetează pe
versanţii puternic înclinaţi, cu soluri brune luvice. Specia Betula pendula domină de regulă
în aceste fitocenoze şi realizează o acoperire medie de 60-80 %. Din cauza instalării speciei
Populus tremula care realizează o acoperire medie de 20% a condus la desemnarea ei ca
specie caracteristică. Speciile caracteristice alianţei Epilobion angustifolii şi ordinului
A tropetalia sunt mai puţin reprezentate în structura fitocenozelor, în schimb abundă cele
caracteristice ordinului Fagetalia (Coldea, 1 975). Aceste fitocenoze, din punct de vedere
floristic prezintă similitudini cu cenozele asociaţiei Epilobio-Salicetum capreae Oberd
1 957.
674. Sorbo-Betuletum pendulae Dihoru 1 975
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Cuprinde cenozele dominate de Betula pendula descrise în etajul montan superior
al Carpaţilor Meridionali (Munţii Siriu) şi al Munţilor Apuseni (Vlădeasa) care vegetează
pe versanţi puternic înclinaţi cu soluri brune acide, supelficiale. Dintre speciile d01ninante
şi caracteristice ale acestor fitocenoze, Sorbus acuparia, beneficiază de o prezenţă
constantă. De asemenea în structura fitocenozelor sunt prezente câteva specii caracteristice
alianţei Vaccinio-Piceion ca: Picea abies, Oxalis acetosel/a, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea şi Pulmonaria rubra, care le diferenţiază floristic faţă de asociaţia
precedentă. Din punct de vedere floristic, acestă asociaţie prezintă vizibile si1nilitudini cu
Piceo-Sorbetum Oberd. 1 973 descrisă din sudul Gennaniei.
XXXII. TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Th. Muller 1 96 1
Grupează asociaţiile tennofile de borduri. Specii caracteristice pentru clasă şi
ordinul Origanetalia vulgaris Th. Muller 1 96 1 sunt: C/inopodium vulgare, Viola hirta,

Coronilla varia, Verbascum lychnitis, Origanum vulgare, Lathyrus sylvestris, lvfedicago
falcata, ]nula germanica, Silene nutans, Astragalus glycyphyllos, Trifolium ochroleucum
etc.

ORJGANETALIA VULGARJS Th. Muller 1 96 1
TRIFOLJON MEDII Th. Muller 1 96 1
Specii caracteristice : Trifolium medium, Galium album, Knautia arvensis, Vicia
sepium, Senecio jacobaea, Dactylis glomerata, Trifolium pannonicum, Agrimonia
eupatoria, A chil/ea millefolium, Veronica chamaedrys, Centaurea )acea, C.pugioniformis,
Lathyrus pratensis, Peucedanum carvifolia etc.
675. Clinopodio-Pteridietum Dihoru 1975
(Syn. : As. Pteridium aquilinum Raclam 1 967 p.p., As. Pteridium aquilinum
Şerbănescu 1 957).
Asociaţia se dezvoltă pe marginea pădurilor de pe versanţii bolovănoşi şi sudici.
Speciile de diagnosticare ale asociaţiei sunt: Pteridium aquilinum, Neptea nuda şi

C/inopodium vulgare.
Din ordinul O/iganetalia şi alianţa Trifolion medii se întâlnesc cu o participare mai
semnificativă: Salvia glutinosa, Brachypodium sylvaticum, Origanum vulgare, iar din
ordinul Epilobietalia: Calamagrostis epigeios şi Fragaria vesca.
676. Fallopio-Salvietum glutinosae Dihoru 1 975
Asociaţia prezintă un caracter nitrofil. Speciile de diagnosticare sunt: Fa/lapia
dumetorum şi Salvia glutinosa. Dintre însoţitoarele frecvente ale acestor cenoze amintim:

Agrimonia eupatoria, G/echoma hederacea, A chillea distans, Origanum vulgare.
677. Trifolio-Agrimonietum eupatoriae Th. Muller ( 1 96 1 ) 1 962
Asociaţia edificată de Agrimonia eupatoria vegetează pe soluri supelficiale, brune,
acide, fiind însoţită de un nucleu de specii din alianţa Trifolion medii şi clasa Festuco
Brometea. Dintre însoţitoarele mai frecvente amintim: Brachypodium sylvaticum, Agrostis
capillaris şi Fragaria vesca. Asociaţia a fost descrisă de Gh. Coldea şi Adriana Pop ( 1 992)
de la Făget-Cluj , Topa Mică, Băgău-Ciumbrud şi Sâncraiu Almaşului.
678. Stachyo-Melampyretum bihariense Coldea şi Adriana Pop 1 992
Fitocenozele de lvfelampyrum bihariense şi Stachys officinalis vegetează pe soluri
brune argililuviale, acide (pH 5,2 - 5,9), unde cele două caracteristici ating o acoperire de
25-30 %. Structura asociaţiei este dominată de speciile caracteristice alianţei Trifolion
medii ca: Centaurea )acea, Dactylis glomerata, A chil/ea millefolium, Agrimonia eupatoria,
=
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Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Senecio jacobaea, Knautia an,ensis, Centaurea
pugioniformis, Trifolium ochroleucum.
Fitocenozele au fost analizate de la Suat, Iacobeni, Frata, Făget-Cluj, Mihăeşti,
Băgău-Ciumbrud.
GERANJON SANG UJNEI R. Tx. 1 96 1
Specii caracteristice : Geranium sanguineum, Vincetoxicum hirundinaria, Iris

aphylla, Peucedanum oreoselinum, Bupleurum falcatum, Aster amellus, C/ematis recta,
Anthericum ramosum, Peucedanum cervaria, Scorzonera hispanica, Galium glaucum,
Inu/a hirta, Veronica teucrium, Lembotropis nigricans, Teucrium chamaedrys, Pyrethrum
corymbosum, Viscaria vulgaris, Thalictrum minus, Polygonatum odoratum, Dorycniium
herbaceum, Laserpitium latifolium, Trifolium rubens, Anemone sylvestris, Stachys recta,
Campanula persicifo/ia, Linum jlavum, Campanula rapunculoides, Digitalis grandijlora
etc.
679. Geranio-Trifolietum alpestris Th. Muller 1 96 1
Aceste fitocenoze au fost senmalate de Gh. Coldea ş i Adriana Pop ( 1 992) de la
Fâneţele Clujului şi Şardu. Alături de specia caracteristică, Trifolium alpestre, care poate
avea o acoperire medie de 30 % se întâlnesc numeroase specii caracteristice alianţei
Geranion sanguinei R. Tx. 1 96 1 ca: Geranium sanguineum, Vincetoxicum hirundinaria,

Bupleurum falcatum, Aster amellus, Stachys recta, Peucedanum cervaria, Lembotropis
nigricans. Speciile caracteristice ordinului Origanetalia întâlnite în aceste fitocenoze sunt:
C/inopodium vulgare, Viola hirta şi Coronilla varia, care sunt însoţite de unele elemente cu
o acoperire şi frecvenţă mare ca: Poa nemora/is, Chamaecytisus a/bus, Onobrichys
viciifolia şi Inu/a ensifolia.
Gradul de stepizare secundară a acestor fitocenoze este indicat şi de prezenţa unor
specii xerofile ca: Stipa tirsa, Centaurea tri1wn,ia, Serratula radiata, Crambe tataria,
elemente de Festucetalia valesiacae care penetrează în structura acestor cenoze.
680. Geranio-Dictamnetum Wendelberger 1 954
Fitocenoze reprezentative ale acestei asociaţii xerofile au fost identificate de Gh. Coldea şi
Adriana Pop ( 1 992) la Boju şi Fâneţele Clujului. Vegetează pe soluri brun luvice, slab
acide (pH
5,2). Speciile caracteristice şi diferenţiale sunt Dictamnus a/bus şi C/ematis
recta. Pe lângă speciile caracteristice alianţei Geranion sanguinei ca: Thalictrum minus,
Geranium sanguineum, Teucrium chamaedrys, Inu/a hirta, Lembotropis nigricans etc., se
remarcă prezenţa unor însoţitoare ca: Onobrychis viciifolia, Danthonia alpina şi A donis
vernalis cu indici de prezenţă şi abundenţă semnificativi.
XXXIII. SALICETEA PURPUREAE Moor 1 958
Cuprinde cenozele lemnoase, pioniere, care se înfiripă pe prundişurile şi pietrişurile
din luncile râurilor şi ale pâraielor de pe întreg cuprinsul Europei. Aceste cenoze au un rol
major în fixarea depozitelor aluviale şi în îmbogăţirea lor cu resturi de material vegetal,
care prin descompunere participă la procesul de solificare a staţiunilor respective.
Specii de recunoaştere : Sa/ix purpurea, S alba, S.triandra, Rubus caesius, Urtica
=

dioica, Popufus nigra.
SALICETALIA PURPUREAE Moor 1 958
Ordinul cuprinde asociaţiile lemnoase instalate pe prundişurile râurilor, răspândite
de la câmpie până în etajul montan. Printre speciile caracteristice ale fitocenozelor din
cuprinsul ţării noastre mnintim: Sa/ix purpurea, Sa/ix triandra, S..fragilis, S. viminalis,
Populus alba, P.nigra, specii cu rol însemnat în fixarea substratului.
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SALJCJONALBAE (So6 1 930 n.n. ) Muller et Gors 1 958
Reprezintă vegetaţia lenmoasă din lungul râurilor, precum şi din lunca şi Delta
Dunării, în care speciile reprezentative sunt: Sa/ix alba, S. .fragilis, Populus alba, P.

canescens, Vitis sylvestris, A lnus glutinosa, Cardamine pratensis, lvfyosoton aquaticum,
Rubus caesius, Rumex sanguinens, Eupatorium cannabinum, Lysimachia vulgaris.
Prezenţa în cantitate mare a speciilor higrofile şi mezohigrofile se datorează
surplusului de umiditate din sol precum şi fenomenului de stagnare a apei în
microdepresiuni.
68 1 . Salicetum albae Issler 1 924 s.l.
(Syn. : Salicetum albae-fragilis Issler 1 926 em. So6 1 957, As. Sa/ix alba Polygonum hydropiper Doniţă et Dihoru 1 96 1 , Hydroherbo - Salicetum albae Doniţă et al.
1 966, Salici - Populetum (Tx. 1 93 1 ) Mejer Drees 1 936, Populetum albae (Br.-BI. 1 93 1
p.p.) Borza 1 937, Saliceto - Populeto - Alnetum Slavni
1 952). Asociaţia este larg
răspândită în luncile râurilor dar mai ales în lunca Dunării, ocupând suprafeţe apreciabile.
Speciile componente, atât cele lenmoase cât şi cele ierboase, sunt adaptate la
condiţii de mniditate în exces. În anii cu precipitaţii abundente inundaţiile ating 1,5 m şi se
menţin timp îndelungat (3-4 luni). Stratul arborilor este dominat de Sa/ix alba, S..fragilis,
Populus nigra, P. alba, care uneori prezintă o densitate foarte mare, alcătuind păduri de
slacie şi plop pe suprafeţe întinse în lungul Dunării şi în Deltă.
Stratul arbustiv este mai slab reprezentat şi este alcătuit din: Cornus sanguinea,
Rubus caesius, Humulus lupulus, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina etc.
Aceste specii nu suportă inundaţii mari sau de lungă durată, de aceea se întâlnesc îndeosebi
în zăvoaiele râurilor, pe terenuri mai rar inundate, pe aluviuni Iuto-argiloase până la
argiloase, stratificate şi gleizate.
Pătura ierboasă este alcătuită din numeroase specii în majoritate higrofite, ce suportă
inundaţii sau băltirea apei o perioadă destul de lungă. Speciile ierboase cele mai
reprezentative din cadrul asociaţiei sunt: Urtica dioica, Galium aparine, Glechoma

hederacea, Poa trivialis, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Eupatorium
cannabinum, lvfyosoton aquaticum, Stachys palustris, lvfyosotis scorpioides, Lysimachia
vulgaris, Lythrum salicaria, Ranunculus repens, Bidens tripartita, Agropyron repens,
Equisetum arvense etc.
Uneori unele specii arbustive sau ierboase sunt deosebit de bine reprezentate
devenind d01ninante, fapt care a detenninat separarea unor subasociaţii şi faciesuri cum
sunt: amorphosum .fruticosae Morariu et Danciu 1 970, cornetosum sanguineae (Wendlbg. Zelnika 1 952) Kârpâti 1958 (Syn. : Corno sanguineae - A /no - Salicetum Doniţă et al.
1 966), phragmitetosum Muller - Gors 1 958, facies cu Rubus caesius So6 1 934 (Syn. :
Rubo-Salicetum albae Doniţă et al. 1 966, As. Sa/ix alba - Rubus caesius Doniţă et Dihoru

1 96 1 ).
682. Populetum marylandicae Mititelu 1 970 (ass. cult.)
(Syn. : Populetum x canadensis I. Lupu 1 979, 1 980).
Reprezentă culturile de Populus x canadensis care ocupă suprafeţe din ce în ce mai
mari în luncile râurilor, pe terenuri aluviale cu exces de mniditate.
Culturile de Populus x canadensis sunt comunităţi de plante puternic artificializate
şi extinse pe suprafeţe mari, în lunci. Datorită creşterii rapide a acesteia, realizează cele mai
mari creşteri de masă lenmoasă cu caracteristici telmologice superioare, comparabile cu
cele ale speciilor de răşinoase.
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Covorul ierbos este alcătuit din specii caracteristice zăvoaielor dar apar şi unele
segetale şi ruderale caracteristice claselor Chenopodietea, Artemisietea şi
Plantaginetea, ca unnare a lucrărilor întreprinse pentru plantarea speciei lemnoase.
În unele fitocenoze de Populus x canadensis se dezvoltă abundent Sambucus nigra
şi Urtica dioica, constituind subasociaţia urtico-sambucetosum I. Lupu 1 980 cu faciesuri:
robustosum, serotinosum, regeneratosum şi marilandicosum I. Lupu 1 980.
SALJCJON TRL4NDARE Muller et Gors 1 958
(Syn. : Rubo-Salicion triandrae Muller et Gors 1 958 em. Pass. et Hofmann 1 968)
Alianţa cuprinde asociaţii ce se dezvoltă pe terenuri aluviale din lungul râurilor şi se
caracterizează prin etajarea distinctă a speciilor edificatoare. Stratul arbustiv este alcătuit
din: Sa/ix triandra, Sfragi/is, S.pentandra, Populus nigra, Rubus caesius. Covorul ierbos
este fonnat din specii în majoritate mezohigrofite şi mezofite, dintre care mai caracteristice
sunt: Urtica dioica, Festuca gigantea, Glechoma hederacea, Phalaris arundinacea,
specii

Symphytum officina/ie, Agrostis stolonifera.
683 . Saponario - Salicetum purpureae (Br.-Bl. 1 930) Tschou 1 946
(Syn. : Salicetum purpureae (So6 1 934 n.n. ) Wendelbg. - Zelinka 1 952)
Fitocenozele de Sa/ix purpurea cu Saponaria officinalis sunt instalate de-a lungul
râurilor sub fonna unor fâşii sau pâlcuri de dimensiuni variabile. În unele cazuri cea de-a
doua specie caracteristică, Saponaria officinalis, poate să lipsească din tufărişurile de Sa/ix
purpurea, fapt pentru care a fost descrisă o asociaţie aparte Salicetum purpureae.
Cele mai reprezentative specii, în afara celor două caracteristice sunt: Sa/ix fragi/is,
Sa/ix vimina/is, S alba, Popufus alba, Amorpha .fruticosa, ultima specie fiind frecventă în
părţile sudice şi sud-vestice (Clisura Dunării) ale ţării.
Stratul ierburilor este heterogen, cuprinzând specii caracteristice pajiştilor de luncă,
zăvoaielor, dar şi numeroase plante ruderale. Dintre cele mai frecvente menţionăm:

Potentilla reptans, lvfyosoton aquaticum, Prunei/a vulgaris, Bidens tripartita, Gratia/a
officinalis, Eupatorium cannabinum, Equisetum anJense, Galium rivale, Agrostis
stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Silene alba, Rumex sanguineus,
Galega officinalis, G/echoma hederacea.
În cadrul asociaţiei sunt cunoscute subasociaţiile: agrostetosum Pâzmâny 1 97 1 ,
cornetosum sanguineae Wendelbg. - Zelinka 1 952, salicetosum cinereae (I. Kârpâti apud
So6 1 957) So6 1 964, petasitetosum hybridi Raţiu et al. 1 984.
684. Salicetum triandrae Malcuit 1 929
Este cunoscută din luncile râurilor şi Dunării, unde se dezvoltă sub fonna unor
pâlcuri de dimensiuni variabile. Preferă solurile aluviale cu pânza de apă freatică de
suprafaţă.
În cadrul fitocenozelor de Sa/ix triandra se dezvoltă numeroase specii lemnoase şi
ierburi caracteristice vegetaţiei zăvoaielor, cu pronunţat caracter higrofil sau mezohigrofil,
dar şi specii aparţinând pajiştilor mezofile sau vegetaţiei ruderale şi segetale.
Heterogenitatea privind compoziţia floristică a asociaţiei şi în general a zăvoaielor se
explică prin faptul că în timpul viiturilor, apele aduc numeroase se1ninţe din care o parte
sunt depuse pe aluviunile ce rămân după retragerea apelor.
Specii mai des întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Sa/ix triandra, S.purpurea,

S..fragilis, S.viminalis, Amorpha fruticosa, lvforus alba, Populus nigra, Cornus sanguinea,
Rubus caesius, Humulus lupulus, Polygonum lapathifolium, Lythrum salicaria, Cucubalus
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baccifer, Calystegia sepium, Bidens tripartita, B. cernua, Trifolium repens, Agrostis
stolonifera.
Abundenţa mare, în cadrul fitocenozelor de Sa/ix triandra, a unor specii a dus la
delimitarea unor subasociaţii sau faciesuri dintre care menţionăm: amorphosum fruticosae
Borza 1 954 n.n. (Syn. : Amophetum fruticosae (Borza 1 954 n.n. ) Coste 1 975), agrostetosum
Pâzmâny 1 966, phragmitetosum I. Kârpâti apud Pâzmâny 1 966, salicetosum viminalis So6
1 958 (Syn. : Salicetum triandrae-viminalis Tx. ( 1 9 3 1 ) 1 950; Lolun. 1 952), typhinetosum
Szab6 1 97 1 , şi variantele: typica, cu Rubus idaeus, nudum, şi cu Calystegia Pâzmâny 1 966.
SALJCJON EL4E4 GNJ Moor 1 958
Grupează asociaţiile ce se instalează pe versanţii văilor supuse eroziunilor sau pe
alunecări de terenuri. Substratul este alcătuit din roci friabile, mame, argile. De asemenea
se mai dezvoltă pe aluviuni fonnate din material grosier acoperite cu depuneri fine. Specii
de recunoaştere : Sa/ix elaeagnos, Salix triandra, lvfyricaria germanica, Saponaria

officinalis, lvfentha longifo/ia, Calamagrostis pseudophragmites, Calystegia sepium,
Humulus lupulus, Typha minima, Hippophae rhamnoidides ssp. jluviatilis.
685. Hippophae - Salicetum elaeagni Br.-Bl. et Volk 1940
(Syn. : Hippophaetum Jssler 1 924 s.l., Hippophaetum rhamnoides Borza 1 93 1 n.n. ,
Hippophae-Berberidetum auct.roman.non Moor, Viburno-Crataegetum berberidetosum
Mititelu et Barabaş n.n. ).
Este o asociaţie secundară ce se instalează pe terenurile unde pădurile au fost
defrişate, iar suprafeţele au fost puternic erodate, pe alunecări de teren cu substrat de argile
şi mame. Este o asociaţie pionieră, deoarece se instalează pe terenuri golaşe, alcătuind
tufărişuri dese şi contribuind activ la fixarea acestora.
În fitocenozele de Hippophae rhamnoides după fixarea substratului şi fonnarea
solului, se instalează şi alţi arbuşti cum sunt: Sa/ix elaeagnos, Prunus spinosa, Crataegus

monogyna, Viburnum lantana, Lembotropis nigricans.
Speciile ierboase sunt cele caracteristice terenurilor erodate dar şi de pădure, ceea ce
indică evoluţia asociaţiei spre reinstalarea pădurii care a reprezentat vegetaţia iniţială.
Asociaţia este răspândită în subzona gorunului din subcarpaţii din Muntenia şi
Moldova.
686. Salici purpureae-Myricarietum Moor 1 958
Fitocenozele acestei asociaţii ce prezintă o fizion01nie aparte se întâlnesc adesea pe
pantele inundabile a câtorva văi din Carpaţii Orientali (Rodnei, Lăpuşului), Carpaţii
Meridionali (Siriu, Postăvarul, Oltului) şi Munţii Apuseni (Crişul Alb, Mogoşul, Iadului)
unde cresc pe soluri aluvionare. Specia caracteristică şi d01ninantă a acestei asociaţii este
Sa/ix purpurea care poate realiza o acoperire medie de 35 - 75%. În structura asociaţiei se
remarcă prezenţa a numeroase specii caracteristice alianţei Salicion elaeagni şi a câtorva
elemente de A Ino- Ulm ion care indică evoluţia sindinmnică a acestei grupări spre cenozele
edificate de A /nus incana.
Considerate din punct de vedere floristic cenozele de Sa/ix purpurea şi lvfyricaria
germanica din Carpaţii româneşti se grupează în două subunităţi distincte. Cenozele care
cuprind cele două specii edificatoare, destul de omogene au fost grupate de Gh. Coldea
( 1 99 1 ) în subasociaţia typicum . Cenozele de Salix purpurea, fără lvfyricaria germanica,
caracterizate prin prezenţa unor diferenţiale ca: Salix fragilis, Petasites hybridus şi Cirsium
oleraceum au fost separate în subasociaţia salicetosum fragilis Col dea 1 9 9 1 . Aceste grupări
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prezintă raporturi floristice apropiate cu grupările cenotice ale alianţei Salicion albae
specifice etajului colinar.

687. Calamagrostio-Typhetum minimae Alexandrina Dihoru 1 97 1
Asociaţia s e dezvoltă în lungul râurilor, pe aluviuni nisipoase, umede sau
semiumede, caracterizate prin speciile higrofile, mezohigrofile, mezofile şi mezoxerofile.
În cadrul fitocenozelor, speciile caracteristice Typha minima şi Calamagrostis
pseudophragmites participă cu un număr mare de indivizi având o mare putere de
expansiune pe terenurile crude. Typha minima se instalează de obicei pe locurile mai joase,
cu un evident spor de umiditate, iar Calamagrostis pseudophragmites pe cele mai ridicate
şi mai scurse.
Speciile lenmoase: Hippophae rhamnoides, Populus nigra, P. alba, Tamarix
ramosissima, A lnus incana sunt reprezentate prin puieţi rari şi nu au pondere în fitomasa
asociaţiei. Speciile ierboase mai frecvent întâlnite în cadrul asociaţiei sunt: Festuca rubra,

Erigeron annus, Bolboschoenus maritimus, Agrostis stolonifera, Xanthium italicum, Bidens
tripartita, lvfentha arvensis, lvfedicago lupulina, Poa compressa, Juncus articulatus,
Cynodon dactylon, Euphorbia cyparissias.
Ca şi celelalte asociaţii de zăvoi, se constată prezenţa a numeroase specii ruderale şi
segetale aduse de către apă, de pe terenurile mai mult sau mai puţin învecinate.
TAMARICETALIA Borza et Boşcaiu 1 963 n.n. emend. Popescu et Sanda 1 992
Reuneşte asociaţiile de Tamarix din luncile râurilor. Speciile caracteristice atât
pentru ordin cât şi pentru alianţă sunt: Tamarix ramosissima, Artemisia absinthium, A .

scoparia, Achillea setacea, Cichorium intybus.
ARTEMJSJO SCOPARIAE-TAlvL4RJCJON Simon et Dihoru ( 1 962) 1 963
688. Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru ( 1 962) 1 963
(Syn. : Tamaricetum pallasi Borza 1 9 3 1 n.n.; Tamaricetum Rubţov 1 940, Grosheim
1 948; Tamaricetum ramosissimi Şerbănescu 1 965)
Se dezvoltă pe aluviuni Iuto-nisipoase, uneori slab sărăturoase, fonnând tufişuri cu
densitate relativ mare. Specia caracteristică, Tamarix ramosissima, este răspândită în
luncile râurilor, dar mai ales în lunca Dunării fonnând tufe izolate ce intră în compoziţia
asociaţiilor de zăvoaie şi lunci.
În fitocenozele de Tamarix ramosissima se întâlnesc frecvent unnătoarele specii :

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Rhamnus cathartica,
Rosa dumetorum, Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, Agrostis stolonifera,
Cynodon dactylon, Poa angustifolia, Cichorium intybus, Potentilla reptans, A chillea
setacea, Galium humifusum, Urtica dioica, Sonchus an,ensis, Euphorbia seguerana,
Botriochloa ischaemum, precum şi multe alte specii de pajişte, ruderale şi palustre, care
conferă asociaţiei un aspect floristic destul de heterogen.
Din Bulgaria este cunoscută asociaţia Tamaricetum smyrnensis Stojanov descrisă
din lunca Dunării.
Pe terenurile aluviale, slab sărăturate, din Dobrogea şi zăvoaiele Buzăului, în cadrul
fitocenozelor de Tamarix ramosissima, apar unele specii halofile sau surportant halofile;
dintre cele mai reprezentative sunt: Artemisia maritima ssp. salina, A triplex hastata,

Chenopodium glaucum, Festuca pseudovina, Atriplex tatarica, Spergularia media, Crypsis
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aculeata, Juncus gerardi etc. Din aceste fitocenoze lipsesc speciile: Calamagrostis
epigeios, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea şi chiar Suaeda maritima.
Aceste deosebiri au condus la delimitarea unei subasociaţii regionale artemisietosum maritimae Popescu, Sanda, Doltu 1 979 (Syn. : artemisietosum maritimae
tamaricetosum dobrogensis Andrei et Popescu 1 979, Tamaricetum ramosissimi Ciocârlan
1 968).
Literatura de specialitate (I. Horvat et al. 1 974) consideră fitocenozele cu Tamarix
ca stadii pioniere în instalarea vegetaţiei caracteristice zăvoaielor.
689. Calarnagrostio epigei - Hippophaetum rhamnoides Popescu, Sanda,
Nedelcu 1 986.
(Syn. : Hippophaetum rhamnoides Borza 1 93 1 n.n.)
Creşte abundent pe dunele fixate de la Şfiştofca (Delta Dunării) unde specia
caracteristică şi d01ninantă, Hippophae rhamnoides, atinge înălţimea de circa 5 m şi
realizează o acoperire de 95- 100 %. Alături de aceasta, ca indicatoare a fitocenozelor
arenicole se dezvoltă Calamagrostis epigeios, specie frecventă pe nisipurile periodic umede
din Delta Dunării.
În cadrul fitocenozelelor de Hippophae rhamnoides şi Calamagrostis epigeios mai
sunt notate speciile: Teucrium scordium, Carex distans, Holoschoenus vulgaris, Pulicaria
dysenterica, Nepeta cataria, Daucus guttatus ssp. zahariadi, Juncus maritimus, Schoenus
nigricans etc.
Fitocenozele de Hippophaetum rhamnoides din Delta Dunării se deosebesc total din
punct de vedere al structurii floristice de cele din regiunea precarpatică, fapt ce ne-a
detenninat să descriem un nou cenotaxon.
La Sulina (A. Popescu et al. 1 987) pe dunele din apropierea plajei fitocenozele
asociaţiei realizează o acoperire de 85-90 %, având ca specii însoţitoare pe : Agrostis

pontica, Euphorbia seguerana, Elymus sabulosus, Apera maritima, lvfulgedium tataricum,
Gypsophilla trichotoma, Helminthia echioides. La marginea acestor tufărişuri şi chiar în
ochiurile mai mari ale acestora se dezvoltă destul de abundent Convolvulus persicus.
ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et Tx. 1 943
Această clasă reuneşte fitocenozele lenmoase, higrofile, care se dezvoltă în zona
periferică a mlaştinilor mezo-eutrofe, cu soluri turboase şi ape stagnante pennanent. Astfel
de cenoze sunt răspândite sporadic în diferite regiuni din Europa.
Specii caracteristice: A lnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus angustifo/ia, Sa/ix
XXXIV.

cinerea, Viburnum opulus, Symphytum officinale, Crepis paludosa.
ALNETALIA GLUTINOSAE Tx. 1 937
Ordinul reuneşte în acelaţi timp cenozele constituite de câteva specii de Sa/ix
grupate în alianţa Salicion cineraeae şi cenozele edificate de A lnus glutinosa. Speciile
caracteristice şi diferenţiale pentru acest ordin, pentru asociaţiile descrise din Carpaţi sunt:
Lycopus europaeus, Galium palustre şi Peucedanum palustre.
SALJCJON CJNAERE4E Muller et Gors 1 958
Grupează fitocenozele higrofile edificat de câteva specii de Sa/ix ca: Sa/ix cinerea,
Sa/ix aurita, Sa/ix repens care cresc pe soluri aluvionare pseudogleice sau aluviuni
turbificate. Dintre speciile caracteristice ale alianţei menţionăm: Calamagrostis canescens,
Sa/ix cinerea şi Sa/ix aurita.
690. Calamagrostio-Salicetum cinereae So6 et Z6lyomi ( 1 943) 1 955
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Cenozele reprezentative ale acestei asociaţii au fost descrise din câteva localităţi
ale Carpaţilor româneşti (depresiunea Giurgeu-Voşlăbeni, Munţii Siriu, Valea Iadului Munţii Vlădeasa) unde vegetează pe soluri aluvionare turbificate, cu exces de umiditate şi
reacţie acidă. Speciile caracteristice, Calamagrostis canescens şi Sa/ix cinerea ating o
acoperire între 60 şi 80 %. În structura floristică a asociaţiei s-au notat specii higrofile
caracteristice ordinului A/neta/ia glutinosae, precum şi numeroase elemente transgresive
din ordinul lvfolinietalia. Cenozele de Sa/ix cinerea din Carpaţii româneşti se pot grupa în
două subunităţi distincte (Col dea, 1 9 9 1 ).
În subasociaţia typicum se grupează cenozele care cresc pe terenuri foarte umede, cu
o compoziţie floristică omogenă, sărace în specii diferenţiale ecologic. Cele care sunt
instalate pe terenuri fluctuante din punct de vedere al umidităţii şi caracterizate prin
prezenţa unor specii diferenţiate ecologic ca: Spiraea salicifolia, Evonymus nana şi
Polemonium coeruleum au fost reunite în subasociaţia spiraeaetosum salicifoliae Raţiu
1 968.
69 1 . Salicetum bicoloris (Borza 1 959 n.n. ) Popescu et al. 1 986
Asociaţia a fost senmalată ca nomen nudum de Al. Borza ( 1 959), vegetând pe pârâul
Frumoasa între Tărtărău şi Oaşa (bazinul superior al Văii Sebeşului). Tufărişurile de Sa/ix
bicolor sunt caracterizate prin prezenţa unor specii de mlaştini oligotrofe, cum sunt: Carex

echinata, Cfusca, Agrostis canina, Eriophorum vaginatum, Luzula sudetica, Valeriana
simplicifolia, Pedicularis palustris. Remarcăm prezenţa unui număr mare de specii
mezohigrofile din alianţele Calthion, Filipendulo-Petasition, Cardamino-lvfontion, precmn
şi din ordinele Phragmitetalia, lvfolinio-Arrhenatheretea şi Nardo-Callunetea.
Dintre cele mai frecvente specii însoţitoare întâlnite de noi ( 1 986) în cadrul acestor
fitocenoze amintim: Valeriana simplicifolia, Geum rivale, Scirpus sylvaticus, Cirsium
rivulare, Cardamine pratensis şi Filipendula ulmaria.
692. Alno-Salicetum cinereae (Kobenza 1 950) Pass. 1 956
Asociaţia este puţin cunoscută la noi în ţară, fiind sumar descrisă din Defileul
Crişului Repede (O. Raţiu et al. 1 966) şi amintită şi din bazinul văii Sălătrucului, judeţul
Cluj (D. Pâzmâny, 1 97 1 ).
Se dezvoltă pe soluri cu umiditate mare, uneori inundate, pe lângă râuri, lacuri,
terenuri mlăştinoase. Fitocenozele de A lnus glutinosa şi Sa/ix cinerea de la noi sunt puţin
reprezentative, fapt pentru care redăm speciile de recunoaştere şi componentele mai
importante după H. Passarge ( 1 968): Sa/ix cinerea, S.penandra, S. aurita, Frangula alnus,

A lnus glutinosa, Betula pubescens, Calamagrostis canescens, Thelypteris palustris,
Solanum dulcamara, Carex acutiformis, C.riparia, Phragmites austra/is, lvfentha aquatica,
Lysimachia vulgaris, Galium palustre, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata� În
unele fitocenoze pot apărea cu dominanţă mare Calystegia sepium sau Rubus caesius,
aceasta din unnă făcând trecerea spre asociaţia Rubi-Salicetum cinereae.
693 . Rubi - Salicetum cinereae Somsak 1 963
(Syn. : Rubo caesii-Salicetum cinereae Raţiu et Gergely 1 979)
Se dezvoltă în complexul mlaştinilor eutrofe şi a pajiştilor mezohigrofile din nordul
ţării ("Ţara Oltului") precum şi în depresiunea Sibiului, în luncile râurilor, pe substrat cu
exces de umiditate.
În staţiunile populate de fitocenozele acestei asociaţii, apa freatică se ridică foarte
uşor la suprafaţă, realizând o hidrofază de scurtă durată, deoarece drenajul este produs de
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albiile râurilor, care uneori sunt destul adânci, dar şi de canalele de drenaj săpate în acest
scop.
În compoziţia floristică participă îndeosebi speciile subhigrofile şi mezohigrofile,
dar şi mezofile şi chiar mezoxerofile, acestea din urmă se dezvoltă pe terenurile mai
ridicate.
Specii de recunoaştere (după O. Raţiu şi I. Gergely, 1979): Sa/ix cinerea, Rubus

caesius, Symphytum officinale, Humulus lupulus, Thalictrum lucidum, Deschampsia
caespitosa, alături de care se mai întâlnesc : Veronica longifolia, Filipendula ulmaria,
Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Carex vesicaria, Juncus efi1sus etc.
Prin drenarea terenurilor, condiţiile edafice se modifică şi asociaţia este înlocuită de
paj işti sau tuf'arişuri mezofile.
ALNION GL UTINOSA.E Malc. 1929
Alianţa reuneşte cenozele de Alnus glutinosa cantonate în staţiuni cu apa în exces pe
tot parcursul perioadei de vegetaţie. Speciile caracteristice şi diferenţiale ale alianţei sunt:

Carex elongata, Dryopteris carthusiana, Carex caespitosa, Cal/a palustris, Thelypetris
palustris, Humulus lupulus, Ribes nigrum, Alnus glutinosa şi Ligularia sibirica.
694. Cariei elongatae - Alnetum glutinosae W. Koch 1926
Fitocenoze reprezentative ale acestei asociaţii au fost identificate până în prezent în
două localităţi ale Carpaţilor Orientali (Munţii Harghita, Baraolt) unde vegetează pe soluri
turbo-gleice la zona de periferie a unor mlaştini eutrofe. Speciile caracteristice şi
edificatoare ale asociaţiei sunt Carex elongata şi Alnus glutinosa care pot atinge o
acoperire medie de 60 %. În structura asociaţiei sunt bine reprezentate speciile
caracteristice alianţei, ordinului şi clasei, la fel ca şi în cele semnalate din Europa centrală şi
de nord. În structura acestor cenoze se întâlnesc, deasemenea numeroase specii
caracteristice ordinului Nlolinietalia.
69 5. Thelypteridi-Alnetum Klika 1940
(Syn. : Alnus glutinosa-Dryopteris thelypteris ass. Klika 1940)
Reprezintă alunetele din zona de câmpie, care se dezvoltă în luncile inundabile ale
râurilor, pe terenuri depresionare cu exces de umiditate şi acolo unde apa freatică este
foarte aproape de suprafaţa solului.
Stratul arborilor este format în principal din Alnus glutinosa la care se mai adaugă

Fraxinus angustifolia, F.pallisae, Ulmus minor, Sa/ix alba, Populus tremula.
Subarboretul poate fi abundent şi este format din: Crataegus monogyna, Euonymus
europaea, Sambucus nigra, Sa/ix triandra, Ligustrum vulgare şi Clematis vita/ba.
Pătura ierbacee este de asemenea bine reprezentată prin speciile: Thelypteris
palustris, Carex riparia, Iris pseudocorus, Caltha laeta, Ranunculus repens, Urtica dioica,
Nlyosoton aquaticum, Berula erecta, Rubus caesius, Lysimachia nummularia, Scutellaria
galericulata, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara, Bidens tripartita etc.
XXXV. QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937
Reuneşte pădurile de foioase mezofile de pe soluri eutrofe şi mezotrofe din regiunea
colinară şi montană, fiind bine reprezentate pe ambii versanţi ai Carpaţilor. Spre altitudini
superioare pădurile aparţinând clasei Querco-Fagetea se întrepătrund cu molidişurile, iar
spre limita inferioară cu fitocenozele de stejari termofili.
Speciile caracteristice pentru clasă (după R. So6 1968 şi N. Boşcaiu 1 9 7 1 ) sunt:

Acer campestre, A.platanoides, Arum m aculatum, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium
sylvaticum, Bromus benekeni, Campanula rapunculoides, Cephalanthera longifolia,
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Chrysanthemum corymbosum, Clematis vita/ba, Cornus mas, Corylus avellana,
Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Convallaria majalis, Cruciata glabra, Dactylis
polygama, Digitalis grandiflora, Dryopteris fi/ix-mas, Epipactis helleborine, Euonymus
verrucosa, Galium schultesii, Geranium robertianum, Glechoma hirsuta, Geum urbanum,
Hedera he/ix, Hypericum hirsutum, lvfelica nutans, lvf. uniflora, lvfoehringia trinen,ia,
Neottia nidus-avis, Platanthera bifa/ia, Ligustrum vulgare, Poa nemoralis, Polygonatum
latifolium, P.multiflorum, Pulmonaria officinalis, Pyrus pyraster, Quercus robur,
Q.petraea, Sorbus torminalis, Staphylea pinnata, Scrophularia nodosa, Solidago
virgaurea, Symphytum tuberosum, ssp. nodosum, Vicia dumetorum, V.sylvatica, Viola
adorata, V.reichenbachiana etc.
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. 1 928
Ordinul include pădurile de foioase mezofile cantonate pe soluri brune,
pseudorendzine şi rendzine, bogate în humus de tip mull, cu reacţie slab acidă sau bazică.
Speciile caracteristice sunt: Fagus sylvatica, Daphne mezereum, Rubus hirtus, Asarum

europaeum, Actaea spicata, A llium ursinum, Anemone ranunculoides, Carex sylvatica,
Cardamine impatiens, Corydalis solida, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides,
Epilobium montanum, Jsopyrum thalictroides, Lathyrus vernus, lvfycelis muralis,
lvfercurialis perennis, lvfyosotis sylvatica, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Oxalis
acetosella, lvfelica uni.flora, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Hepatica nobi/is,
Epipactis hellebornie.
ALNO- ULMJON Br.-Bl. et Tx. 1 943 em. Muller et Gors 1 958
Reuneşte fitocenozele higro-mezofile de pe marginea râurilor, foarte răspândite în
văile montane şi colinare. Dintre speciile caracteristice amintim: A lnus incana, A lnus

glutinosa, Padus avium, Ulmus laevis, lvfatteuccia struthiopteris, Stellaria nemorum,
Geranium phaeum, Festuca gigantea, Roegneria canina, Carex remata, Stachys sylvatica,
Jmpatiens noli-tangere, Carex brizoides, Thalictrum aquilegiifolium, Physalis alkekengi,
Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum.
Subal. ULMJON Oberd. 1 953
696. Fraxino-Ulmetum (Tx. 1 952) Oberd. 1 953
(Syn. : Querco- Ulmetum Issler 1 924, Querco-Fraxinetum Rudski 1 949, Fraxino
pannonicae - Ulmetum So6 1 960, Ulmeto-A cereto-Fraxinetum Păun 1 964, 1 966, Carpino
Ulmetum carpinifoliae (Meusel) Pass. 1 953).
Este o asociaţie de luncă, stratul arborescent fiind alcătuit din amestec de frasini,
ulmi şi stejari. I. Pop ( 1 979) analizând fitocenozele din pădurea Ciala (Jud. Arad) constată
că aceste păduri de luncă, descrise sub diferite denumiri se încadrează în asociaţia Fraxino
Ulmetum (Tx. 1 952) Oberd. 1 953, care se aseamănă foarte mult din punct de vedere
floristic cu cele din Europa centrală.
Stratele arborilor şi arbuştilor sunt alcătuite din speciile : Fraxinus excelsior,

Fr. angustifolia, Ulmus laevis, Quercus robur, Ulmus minor, Populus alba, P.nigra,
Frangula alnus, Acer campestre, Cornus sanguinea, Corylus avei/ana, Crataegus
monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa etc.
Dintre speciile ierboase menţionăm: Festuca gigantea, Carex brizoides, Galeopsis
speciosa, Circaea lutetiana, Brachypodium sylvaticum .
În cadrul asociaţiei sunt cunoscuţi numeroşi cenotaxoni de rang inferior:

quercetosum robori I. Pop 1 979, fraxinetosum angustifoliae Oprea 1 976, I. Pop 1 979
(Syn. : A lno-Fraxinetum angustifoliae muntenicum Simon 1 960), leucojetosum aestivi
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Dobrescu et Viţalariu 1 979, banaticum Borza 1 962, euonymetosum nani Dobrescu 1 968,
şi faciesurile: fraxinetosum (pojarkovianae) Dobrescu 1 968, aegopodietosum Dobrescu
1 968, rubietosum (caesii) Dobrescu 1 968, Lupu 1 980, caricetosum (pilosae) Dobrescu
1 968, poetosum (silvicolae) Dobrescu 1 968, cardaminetosum (amarae) Dobrescu 1 968,
sambucetosum nigrae Lupu 1 980, urticosum dioicae Lupu 1 980.
697. Fraxino pallisae - angustifoliae - Quercetum roboris Popescu et al. 1 979
(Syn. : Quercetum roboris romanicum Sanda 1 970, Ulmeto-Fraxinetum pallisae
(Borza 1 966) Sanda 1 970).
Este răspândită în partea de sud-est a României dezvoltându-se pe trasele dintre
Călmăţui şi Buzău, pe substrat bine aprovizionat cu apă, uneori inundat, îndeosebi în
timpul primăverii.
Stratul arborilor este alcătuit din: Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus
angustifolia, şi Fraxinus pallisae, ultimile două specii fiind elemente ponto-balcanice mai
tennofile, adaptate la terenuri cu exces de umiditate.
Arbuştii sunt bine reprezentaţi; alcătuiesc un strat, uneori destul de compact.
Speciile mai reprezentative sunt: A cer tataricum, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,

Pyrus pyraster, A cer campestre, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Euonymus europaeus.
Pătura ierbacee este alcătuită dintr-un număr mare de specii mezofile şi subhigrofile,
acestea din unnă fiind favorizate de excesul de umiditate din timpul primăverii. Dintre
speciile subhigrofile notăm: Poa trivialis, Lythrum salicaria, Lysimachia nummularia,
Lucojum aestivum . Cele mai nmneroase specii din cadrul asociaţiei sunt cele mezofile
dintre care menţionăm: Asparagus officina/is, Polygonatum odoratum, lvfelica uni.flora,

Brachypodium sylvaticum, Peucedanum latifolium, Lathyrus niger, Scutellaria altissima,
Lamium purpureum, Serratula tinctoria.
Subasociaţia serratulo-peucedanosum Sanda 1 970, se dezvoltă în microdepresiuni
îmnlăştinite o bună parte din an, pe sol de tip lăcovişte. Cele două specii caracteristice
pentru subasociaţie, Serratula tinctoria şi Peucedanum latifolium se dezvoltă pe soluri
se1nisărăturoase şi umede.
Subasociaţia fraxinetosum pallisae (Krausch 1 965) Sanda, Popescu 1 992 (Syn. :
Fraxinetum pallisae (Simon 1 960) Krausch 1 965, Querco- Ulmetum Issler 1 924 em. So6
1 958 leteense Simon 1 960), este descrisă din Delta Dunării, populând părţile mai joase ale
1nicrodepresiunilor din pădurea Letea.
subal. ALNJON GL UTJNOSAE-JNC4NAE (Br.-Bl. 1 9 1 5 ) Oberd. 1 953
Grupează asociaţiile de arini din etajul montan şi colinar unde se întrepătrund cele
două specii A lnus glutinosa şi A lnus incana alături de care mai apar ca specii caracteristice :

Doronicum austriacum, Equisetum sylvaticum, lvfatteuccia struthiopteris.
698. Telekio speciosae - Alnetum incanae Coldea ( 1 986) 1 990
(Syn. : A lnetum incanae auct. roman. )
Fitocenozele de Alnus incana semnalate din diferite masive muntoase ale Carpaţilor
Orientali, (Ţibleş, Rodnei), Carpaţilor Meridionali (Retezat) şi Munţii Apuseni (Gilăului,
Vlădeasa) prezintă în structura lor floristică câteva specii carpato-balcanice ca: Telekia
speciosa, Petasites kablikianus precum şi unele specii caracteristice făgetelor ca:

Symphytum cordatum, Dentaria glandu/asa, Pulmonaria rubra, Leucanthemum waldsteini,
Euphorbia carniolica şi Campanula abietina.
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Analiza floristică a acestor cenoze a pennis diferenţierea a două subasociaţii:

typicum care reuneşte fitocenozele cu o structură omogenă şi consolidată şi subasociaţia
petasietosum hybridi Coldea 1 9 9 1 care grupează fitocenozele pioniere, care în stratul
ierbos prezintă ca elemente diferenţiale pe Petasites hybridus şi P.kablikianus.
Fitocenozele analizate de noi din lungul râului Prahova, în dreptul staţiunii Cumpătu
(Sinaia) sunt caracterizate prin abundenţa unei flore mezo-higrofile caracteristică alianţei
A lno-Ulmion. Dintre speciile frecvent întâlnite aici mnintim: A egopodium podagraria,

Stachys sylvatica, Geranium phaeum, Anthriscus sylvestris, Ranunculus repens, Festuca
gigantea, Brachypodium sylvaticum.
Pe lângă prezenţa a numeroase elemente de Querco-Fagetea, în cadrul acestor
fitocenoze se întâlnesc şi specii de Agropyro-Rumicion crispi, ceea ce denotă o ruderalizare
uneori destul de accentuată a arboretelor, în primul rând datorită păşunatului excesiv al
acestora.
699. Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kăstner 1 938) Lolun. 1 957
(Syn. : As. A lnus glutinosa-Salix purpurea Paucă 1 94 1 , Aegopodio-A lnetum
praecarpaticum Karpati V., Kcirpati I. et Jurko 1 963, Alnetum glutinosae Meijer-Drees
1 936).
Reprezintă zăvoaiele riverane edificate de Alnus glutinosa ce se întâlnesc în lungul
râurilor din regiunile colinare şi montane. Compoziţia floristică a asociaţiei este bogată şi
heterogenă. Heterogenitatea este rezultatul altitudinii la care se află fitocenozele precum şi
a factorului hidric.
Specii de recunoaştere: A lnus glutinosa, A. incana, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis,

Frangula alnus, Humulus lupulus, Stellaria nemorum, A egopodium podagraria,
lvfatteuccia struthiopteris, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Festuca
gigantea, Carex montana, Equisetum thelmateia, Geranium phaeum, A thyrium filix-femina
etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : struthiopterietosum filicastri Tx.
1 937, festuco (gigantei) - salvietosum glutinosae Turcu 1 970, salicetosum purpureae
(Paucă 1 94 1 ) Popescu et al. 1 979, coryletosum avellanae Coste 1 974.
Ca faciesuri sunt descrise cele cu: Cornus sanguinea ssp. australis, Equisetum

thelmateia, Anemone ranunculoides, Rubus caesius, Glechoma hederacea, Pteridium
aquilinum, Urtica dioica, Sambucus nigra, Poa annua, Lolium perenne Coste 1 980.
700. Alno incanae - Syringetum josikaeae (Borza 1 965 n.n.) Raţiu et al. 1 984.
Este o asociaţie puţin studiată la noi, specia caracteristică Syringa josikaea, fiind
cunoscută numai din Munţii Apuseni.
Asociaţia se dezvoltă în lungul văilor în condiţii ecologice favorabile pentru
instalarea speciilor caracteristice alianţei A lno-Padion. Astfel, în cadrul acestor fitocenoze
apar: Aconitum calybotryon, Carex brizoides, Angelica sylvestris, Stellaria nemorum,

Dipsacus pilosus.
Asociaţia fiind situată în etajul fagului, în cadrul acesteia apar multe elemente de

Fagetalia şi Querco-Fagetea dintre care mai reprezentative sunt: Asarum europaeum,
A thyrium filix-femina, lvfercurialis perennis, Lamium maculatum, Lamiastrum
galeobdolon, Silene heuffelii, lvfilium effusum, Dryopteris cristala, lvfelica nutans,
Geranium robertianum, Galium schultesii.
Stratul arbuştilor este bine dezvoltat şi este alcătuit din Daphne mezereum, Ribes
uva-crispa, Corylus aveliana, Sambucus nigra, Rosa spinosissima etc.
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70 1 . Cariei remotae - Fraxinetum Koch e x Faber 1 936
(Syn. : Alnetum glutinoso-incanae caricetosum remotae Klika 1 94 1 , A lnetum
glutinosae caricetosum remotae Z6lyomi 1 943).
Asociaţia este puţin cunoscută la noi; în literatură este citată de R. So6 ( 1 947, 1951 ),
B . Z6lyomi ( 1 943) şi N. Boşcaiu ( 1 97 1 ).
Fitocenozele de Fraxinus excelsior se dezvoltă pe lângă surducuri de pe stâncării,
alcătuiesc zăvoaie în componenţa cărora participă A lnus incana, Tilia cordata, Acer

pseudoplatanus.
Edificatoarea asociaţiei este condiţionată de substratul edafic înfiripându-se în
cursul văilor montane, pe soluri umede, lutoase, bogate în humus, în care se produc procese
de gleizare (N. Boşcaiu, 1 97 1 ).
Subasociaţia alnetosum So6 1 963 este citată din Munţii Siriu de Gh. Dihoru ( 1 975)
după un releveu nesemnificativ, care poate fi încadrată la Stellario nemori-A lnetum
glutinosae (Kăstner 1 938) Lolun. 1 957.
702. Cariei acutiformi-Alnetum (Dostal 1 93 3 ) So6 1 963
Se dezvoltă pe terenurile depresionare, periodic inundate în timpul viiturilor de
primăvară. Acest tip de arborete este caracteristic cursurilor domoale ale râurilor de şes, cu
multe meandre, care în timpul primăverii inundă locurile depresionare din coturile albiei.
Apa de inundaţie şi cea provenită din pânza freatică, foarte apropiată de suprafaţă, produce
îmnlăştinirea acestor terenuri, favorizând dezvoltarea speciilor Alnus glutinosa, Sa/ix
fragilis, Ulmus laevis, Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisae care alcătuiesc stratul
arborescent bine închegat.
Stratul arbustiv este dominat de: Viburnum opulus, Frangula alnus, precum şi

Cornus mas, Crataegus monogyna, Corylus m;elfana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra,
Rubus caesius.
Umiditatea sporită a solului favorizează instalarea a numeroase specii ierboase, în
majoritate higrofile şi subhigrofile, dintre care mai caracteristice sunt: Carex acutiformis,
C. riparia, Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica, Poa palustris, Caltha palustris,
Polygonum hydropiper. Asociaţia este cunoscută din Muntenia şi Moldova.

703 . Quercetum robori-pedunculiflorae Simon 1 960
Este descrisă din Delta Dunării (Hasmacul Omer, Pădurea Letea), unde ocupă
părţile mai ridicate ale microreliefului dintre dunele de nisip, acolo unde apa bălteşte o
perioadă scurtă. Locurile joase, cu exces de umiditate o perioadă mai îndelungată, sunt
populate de Fraxinus pallisae.
Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sunt: Quercus pedunculiflora, Q. robur,
Fraxinus pallisae, iar ca diferenţiale locale, Periploca graeca şi Vitis silvestris. În cadrul
fitocenozelor de Quercus pedunculiflora şi Quercus robur se întâlnesc nmneroase specii
caracteristice alianţei A /no - Ulm ion şi clasei Querco - Fagetea dintre care mai frecvente
sunt: Populus alba, Viburnum opulus, Rubus caesius, Symphytum officina/e, Eupatorium

cannabinum, Pyrus pyraster, Cornus sanguinea,
helleborine, Lysimachia nummularia.

Crataegus monogyna,

Epipactis

Prezenţa microdepresiunilor cu acumulări de umiditate sau cu apă pennanentă,
precum şi existenţa pânzei de apă freatică la foarte mică adâncime detennină instalarea a
numeroase specii higrofile şi subhigrofile.
704. Pruno-Fraxinetum Oberd. 1 953
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Este menţionată de Att. Szabo ( 1 97 1 ) din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa.
Lipsa de date referitoare la această asociaţie de pe teritoriul ţării noastre , ne detennină să
punem sub senmul întrebării existenţa acestui cenotaxon în vegetaţia României.
SYlv!PHYTO-FA GJON Vida 1 959
Grupează făgetele pure sau amestecurile de fag, brad şi molid din etajul montan al
Carpaţilor româneşti. Aceste fitocenoze, bine individualizate din punct de vedere floristic
în raport cu cele din centrul şi estul Europei, sunt caracterizate prin prezenţa unor specii
carpatice şi carpato-balcanice ca: Symphytum cardatum, Dentaria glandu/asa, Hepatica

transsilvanica, Pulmanaria rubra, Leucanthem um waldsteini, Silene heujfelii, Ranunculus
carpaticus, Eupharbia carnialica, A canitum maldavicum, Saxifraga ratundifalia, Primula
elatiar ssp. leucaphylla, Hieracium ratundatum, Galium kitaibelianum şi Jvfaehringia
pendula.
subalianţa SYMPHYTO-FA GENJON (Vida 1 959) So6 1 964
Specii caracteristice : Symphytum cardatum, Dentaria glandu/asa, A canitum
maldavicum, Festuca drymeia, Hepatica transsilvanica, Ranunculus carpaticus, Silene
heujfelii, Eupharbia carnialica, Pulmanaria rubra, Cracus heujfelianus, Agrimania
agrimaniaides.
705. Symphyto cordati - Fagetum Vida 1 959
(Syn. : Fagetum carpaticum auct.roman., Fagetum dacicum Beldie 1 9 5 1 )
Făgetele pure grupate în această asociaţie se întâlnesc în toate masivele Carpaţilor
sud-estici, între 600 şi 1 1 00 m altitudine, unde realizează o fonnaţiune forestieră zonală,
caracteristică subetajelor montan inferior şi mediu. Fitocenozele acestei asociaţii se
întâlnesc pe terenuri plane sau uşor înclinate, pe soluri brune molice, profund
pseudogleizate, slab scheletice, mai mult sau mai puţin umede, bogate în humus de tip
mull. În stratul arborescent al acestor fitocenoze, care ating înălţimea de 24 m şi o acoperire
de 70-80 %, specia monod01ninantă este Fagus sylvatica. În această sinuzie se întâlnesc de
asemenea Acer pseudaplatanus, Picea abies şi Abies alba.
În stratul ierbaceu din făgetele pure, se remarcă prezenţa cu o acoperire până la 20
% a speciei carpatice Symphytum cardatum . De asemenea se întâlnesc numeroase specii
caracteristice subalianţei Symphyta-Fagenian, ordinul şi clasei. Câteva specii, cu acoperire
de 30 %, ca: Galium adaratum, Jvfercurialis perennis, Oxalis acetasel/a, Dryapteris filix
mas, A thyrium filix-femina, d01ninante în sinuzia ierboasă a detenninat deli1nitarea a
numeroase subasociaţii (Vida, 1 963 ). O analiză mai detaliată a materialului fitocenologie
grupat în această asociaţie, Symphyta cardati-Fagetum , evidenţiază faptul că aceste
subasociaţii sunt de fapt faciesuri, deoarece speciile prezintă o răspândire în toate făgetele
analizate.
706. Festuco drymeae-Fagetum Morariu et al. 1 968
Fitocenozele de fag grupate în această asociaţie au fost semnalate din câteva masive
muntoase ale Carpaţilor Meridionali (Postăvaru, Măgura Coldei, Retezat) şi Munţii
Apuseni (Zarandului, Gilău, Plopiş) unde se întâlnesc în partea superioară a versanţilor
însoriţi şi cu înclinare medie de 1 5-35 %. Menţinerea ca asociaţie independentă este
justificată floristic şi ecologic. Vegetează pe soluri brune, superficiale, acide şi puţin bogate
în humus de tip mull. În structura floristică a asociaţiei, specia carpato-balcanică Festuca
drymeia atinge uneori o acoperire de 30 %. Prezenţa foarte redusă a speciilor caracteristice
subalianţei Symphyta-Fagenian şi constanţa speciei acidofile Luzula luzulaides capătă
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importanţă î n diferenţierea acestor fitocenoze faţă de Symphyto cordati-Fagetum şi
pledeză pentru tratarea sintaxonomică aparte a acestor făgete.
707. Aremonio agrimonioidi-Fagetum Boşcaiu 1 97 1 in Resm. 1 972
(Syn. : Fagetum banaticum Borza 1 93 3 )
Sunt reunite făgetele montane de p e versanţii sudici ai câtorva masive din Carpaţii
Meridionali (Ţarcu, Godeanu, Cemei şi Mehedinţi). Vegetează pe soluri brune,
mezobazice, moderat acide (pH
5,5 - 6,4) şi troficitate crescută. Floristic, acestea sunt
caracterizate prin rărirea elementelor carpatice şi prin prezenţa câtorva specii tennofile
illirice ca Aremonia agrimonioides, Potentilla micrantha şi Fraxinus ornus. Numărul
extrem de redus al speciilor caracteristice subalianţei Symphyto-Fagenion pledează pentru
deli1nitarea acestor cenoze ca un sintaxon aparte, diferit faţă de făgetele analizate anterior.
708. Pulmonario rubrae-Fagetum (So6 1 964) Tăuber 1 987
(Syn. : A bieti-Fagetum auct.roman., Fagetum dacicum abietetosum Beldie 1 95 1 ).
Asociaţia cuprinde arboretele de amestec de fag cu brad sau fag, molid şi brad,
semnalate în Carpaţii Orientali (Ţibleş, Rodnei), Carpaţii Meridionali (Siriu, Piatra
Craiului, Piatra Mare, Postăvarul, Valea Ial01niţei, Valea Buzăului, Retezat, Parâng) şi
Munţii Apuseni (Trăscău, Gilău, Vlădeasa) şi care se întâlnesc între altitudinile de 7001 300 m. Ele vegetează pe soluri brune sau brun-acide, având un pH variabil între 4,7-6,2.
Speciile edificatoare ale acestor fitocenoze sunt Fagus sylvatica şi Abies alba, care se
găsesc în raporturi de cod01ninanţă. În stratul ierbos alături de specia caracteristică
Pulmonaria rubra se întâlnesc numeroase elemente caracteristice alianţei Symphyto
=

Fagion.
709. Leucanthemo waldsteinii - Fagetum (So6 1 964) Tăuber 1 987
(Syn. : Piceeto-Fagetum auct.roman.)
Grupează fitocenozele de fag şi molid întâlnite în toţi Carpaţii sud-estici, unde
fonnează o vegetaţie zonală întâlnită la li1nita superioară a făgetelor (800- 1 3 50 m). Aceste
grupări 1nixte se dezvoltă pe soluri brune acide, bogate în humus de tip moder şi în azot
total. Speciile edificatoare, cod01ninante, care realizează o acoperire medie de 60-80 % sunt
Fagus sylvatica şi Picea abies. Specia caracteristică, Leucanthemum waldsteini, element
carpatic este însoţită de numeroase elemente caracteristice alianţei Sympyto-Fagion, care
imprimă acestor grupări o tentă regională specifică. Vigoarea şi capacitatea de regenerare a
acestor arborete sugerează caracterul ce climax al asociaţiei în toate masivele studiate.
subalianţa C4L4lvL4 GROSTJO-FA GENJON Boşcaiu et al. 1 982
Făgetele acidofile din Carpaţii sud-estici sunt condiţionate edafic şi se întâlnesc pe
suprafeţe restrânse. Dintre speciile acidofile caracteristice subalianţei cităm: Calamagrostis

arundinacea, Luzula luzuloides, Deschampsia jlexuosa, Veronica officinalis, Blechnum
spicant, Hieracium rotundatum, Galium bai/Ioni, Galium kitaibelianum, Pteridium
aquilinum.
7 1 0 . Hieracio rotundi-Fagetum (Vida 1 963) Tăuber 1 987
(Syn. : Luzulo-Fagetum auct. roman., Fagetum dacicum luzuletosum Beldie 1 95 1 ,
Deschampsio jlexuosae-Fagetum So6 1 962)
Cenozele acidofile regrupate în această asociaţie sunt semnalate din diferite masive
muntoase ale Carpaţilor Orientali (Maramureşului, Rodnei), Carpaţilor Meridionali (Siriu,
Postăvaru, Măgura Coldei, Valea Ialomiţei, Valea Buzăului, Valea Oltului, Cozia, Ţarcu,
Godeanu, Almajului) şi Munţii Apuseni (Gilău, Trascău, Metaliferi, Vlădeasa) unde
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vegetează pe vâifurile sau versanţii înclinaţi, la altitudini cuprinse între 500 şi 1 1 00 m.
Solurile sunt brun acide cu pH-ul cuprins între 5-5,4, supeificiale şi sărace în humus.
Stratul arborescent este d01ninat de Fagus sylvatica, care realizează o acoperire
medie de 60-85%. În stratul ierbos, speciile caracteristice subalianţei Calamagrostio
Fagenion se întâlnesc peste tot, fiind bine reprezentate în detrimentul celor caracteristice
alianţei Symphyto-Fagion care sunt mai sporadice. Dintre aceste caracteristici, Hieracium
rotundatum, Luzula luzuloides şi Calamagrostis arundinacea realizează o acoperire medie
de 20%.
Analizate din punct de vedere floristic aceste fitocenoze au putut fi grupate în două
subasociaţii: typicum care cuprind făgetele acidofile, omogene şi fără specii caracteristice şi
galietosum kitaibeliani (Sanda et al. 1 970) Coldea 1 991 cu speciile diferenţiale Galium
kitaibelianum, Galium bai/Ionii şi Potentilla micrantha care grupează făgetele tennofile cu
răspândire locală (Valea Oltului, Munţii Cozia).
Subalianţa MOEHRINGJO MUSCOSAE-A CERENJON Boşcaiu et al. 1 982
Cuprinde făgetele văilor montane ce vegetează pe roci calcaroase şi caracterizate
prin prezenţa unor specii caracteristice şi diferenţiale ca: Aruncus silvestris, Lunaria

rediviva, lvfoehringia muscosa, lvf. pendula, Phillitis scolopendrium, Polystichum
aculeatum, P. lobatum, Geranium macrorrhizum, Doronicum columnae, Saxifraga
rotundifolia ssp. heujfelii, A cer pseudoplatanus şi Ulmus glabra.
7 1 1 . Phyllitidi-FagetumVida ( 1 959) 1 963
(Syn. : Phyllitidi-Aceretum, Acereto-Fagetum auct.roman.)
Fitocenozele acestei asociaţii se întâlnesc frecvent pe rocile şi terenurile pietroase,
calcaroase, ai versanţilor ombrogeni din Carpaţii Orientali (Munţii Rodnei), Meridionali
(Siriu, Piatra Mare, Piatra Craiului, Măgura Coldei, Retezat, Ţarcu, Semenic, Godeanu) şi
Munţii Apuseni (Trascău, Codru şi Muma, Ţibleş, Pădurea Craiului, Vlădeasa, Plopiş),
unde realizează o vegetaţie intrazonală în interiorul făgetelor. Fitocenozele se dezvoltă pe
soluri de tip rendzine, litosoluri rendzinice, puţin umede sau umede, bogate în schelet, cu
humus de tip mull. În stratul arborescent al asociaţiei, Fagus sylvatica şi Acer
pseudoplatanus sunt specii pe codominante care realizează acoperirea medie între 65 şi 85
%. În sinuzia ierboasă se întâlnesc speciile caracteristice subalianţei lvfoehringio muscosae
- Acerenion şi cele ale alianţei Symphyto-Fagion care prevalează în structura asociaţiei.
Analiza floristică şi ecologică a acestor arborete a pennis distingerea a trei
subasociaţii: typicum care grupează fitocenozele cu o compoziţie floristică omogenă,
bogate în specii caracteristice din subalianţa lvfoehringio muscosae - Acerenion şi care
prezintă o largă răspândire în Carpaţii României, ribetosum uva-crispae Morariu et al.
1 968, caracterizate prin speciile diferenţiale Ribes uva-crispa, Glechoma hirsuta şi Lamium
maculatum . Aceste fitocenoze se dezvoltă în biotopi cu runiditate accentuată. Sunt
semnalate din Măgura Codlei şi Muntele Vulcan (Carpaţii Occidentali).
Făgetele care se dezvoltă pe soluri de tip rendzine, din văile montane, cu caracter
xeric, din Carpaţii Meridionali (Cemei, Mehedinţi) şi caracterizate floristic prin prezenţa
speciei diferenţiale Geranium macrorrhizum şi absenţa speciilor alianţei Symphyto-Fagion
au fost grupate în subasociaţia geranietosum macrorrhizi (Boşcaiu 1 97 1 ) Coldea 1 9 9 1 . Ca
specii diferenţiale pentru subasociaţie sunt citate : Peltaria alliacea, Scutellaria altissima,
Fraxinus ornus şi Corylus co/urna.
7 1 2 . Spiraeo-Coryletum Ujv. 1 944
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(Syn. : As. Spiraea ulmifolia-Corylus avei/ana Ujv. 1 944, Corylo-Tilietum Vida
1 959, Corylo-Euonymetum verrucosae Dihoru 1 975, Spireetum ulmifoliae Z6lyomi 1 939).
Fitocenozele de Corylus avellana şi Spiraea chamaedryfolia de pe stâncării sunt
puţin cercetate la noi în ţară. În compoziţia lor floristică se întâlnesc specii caracteristice
subalianţei lvfoehringio muscosae - Acerenion cum sunt: lvfoehringia muscosa, Tilia

cordata, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Polystichum braunii, Acer
pseudoplatanus, Poa nemoralis etc., ceea ce îndreptăţeşte includerea acestora în subalianţa
mai sus menţionată.
Speciile caracteristice ordinului şi alianţei sunt: Dryopteris fi/ix - mas, Pulmonaria

rubra, Saxifraga cuneifolia, Asarum europaum, Fagus sylvatica, lvfercurialis perennis,
A thyrium filix-femina, Rubus hirtus, Scrophularia nodosa etc.
Tufărişurile de Spiraea şi Corylus ocupă versanţii stâncoşi sau bolovănoşi, ceea ce
explică prezenţa speciilor saxicole. Uneori, specia Euonymus verrucosa se dezvoltă
abundent alcătuind un facies.
7 1 3 . Acereto - Ulmetum Beldie 1 9 5 1
(Syn. : Aceretum pseudoplatani carpaticum Sillinger 1 9 3 3 , Phyllitidi-Aceretum
Moor 1 952).
Se întâlneşte de-a lungul cheilor cu lumină difuză şi umiditate atmosferică
pronunţată, pe grohotişuri calcaroase, pe soluri de tip rendzinic cu conţinut mare de humus.
Asociaţia cuprinde arborete în care d01nină Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra,
mai rar Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Abies alba, Picea abies etc.
Stratul arbustiv este alcătuit din Corylus avei/ana, Ligustrum vulgare, Euonymus

europaeus, Rhamnus cathartica.
Speciile ierboase sunt cele caracteristice alianţei şi subalianţei, dintre care
menţionăm: Phyllitis scolopendrium, Lunaria rediviva, Polystichum setiferum, lvfoehringia

muscosa, Cystopteris fragi/is, Silene heujfelii, Scutellaria altissima, Helleborus
purpurascens, Cardamine glanduligera, Senecio nemensis ssp. fuchsii, Primula columnae,
Aremonia agrimonioides, Potentilla micrantha, Gymnocarpium robertianum etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise trei subasociaţii: grossularietosum Morariu et al.
1 967, subcarpaticum So6 1 957 şi coryletosum colurnae Borza 1 958.
subalianţa EPIPA CTJDO-FA GENJON Boşcaiu et al. 1 982
Prezintă o coeziune cenotică şi o expresivitate mai puţin evidentă decât varianta sa
central-europeană Cephalanthero-Fagion Tx. 1 955 care cuprinde grupările tennofile
fonnate pe substrat calcaros.
Specii diferenţiale: Cephanthera damassonium, C. longifo/ia, C. rubra,

Chrysanthemum corymbosum, Campanula persicifolia, Vincetoxicum officina/e, Epipactis
atrorubens, E.helleborine, E. microphylla.
7 1 4 . Epipacteto-Fagetum Resmeriţă 1 972
(Syn. : Cephalanthero-Fagetum auct. roman. non Oberd. 1 957)
Asociaţia a fost concepută ca o variantă ecologică şi regională a cenotaxonului

Cariei - Fagetum Moor 1 952 (Syn. : Cephalanthero-Fagetum Oberd. 1 957). Se dezvoltă pe
substrat calcaros, în staţiuni tennofile, pe soluri eutrofe sau chiar mezotrofe, cu valoare
ridicată a gradului de saturaţie în baze. Speciile caracteristice asociaţiei sunt: Fagus
sylvatica, Epipactis helleborine, E. microphylla, Fraxinus ornus, care diferenţiază asociaţia
de vicarianta central-europeană Cephalanthero-Fagetum .
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Procesele bioacumulative intense duc la fonnarea unui strat gros de mull care se
reflectă în prezenţa unui număr mare de specii indicatoare pentru acest tip de humus, dintre
care menţionăm: A ctaea spicata, Athyrium filix-femina, Euphorbia amygdaloides,

Lamiastrum luteum, Lathyrus vernus, lvfercurialis perennis, Pulmonaria officinalis,
Sanicu/a europaea.
Asociaţia este cunoscută din vestul ţării, Munţii Apuseni şi Defileul Dunării.
7 1 5 . Seslerio rigidae-Fagetum So6 et Vida 1 963
(Syn. : A bieteto-Fagetum seslerietosum Cs ros et Spârchez 1 963)
Asociaţia este puţin studiată la noi, încât coeziunea sa cenotică pare redusă. Acest
cenotaxon ar putea fi interpretat ca o extindere a unor populaţii de Fagus sylvatica peste
stâncării calcaroase populate de Sesleria rigida, fiind lipsit de specii caracteristice făgetelor
(N. Boşcaiu, 1982). Se dezvoltă pe calcare la altitudinea de circa 1 300 m, pe versanţi
nordici cu pante de 30-3 5°. Reprezintă vicariana unor asociaţii din Europa centrală

(Cephalanthero-Fagetum seslerietosum).
Speciile arborescente din cadrul acestor fitocenoze sunt: Fagus sylvatica, Abies

alba, Picea abies şi Pinus sylvestris.
Vegetaţia ierboasă este dominată de Sesleria rigida, speciile de pajişte ce se găsesc
în teritoriile învecinate, dispar din fitocenozele de fag. Cele mai reprezentative specii
ierboase sunt: Hieracium rotundatum, Luzula sylvatica, Lilium martagon, Chrysanthemum

corymbosum, Hepatica nobilis, Carex digitata, Cardamine glanduligera, Epipactis
atrorubens, San icu/a europaea.
Solul schelet şi pantele abrupte pe care se dezvoltă aceste fitocenoze nu asigură
condiţii optime pentru dezvoltarea fagului; exemplarele prezintă trunchiurile defonnate şi
puternic ramificate aproape de bază.
În cadrul asociaţiei este menţionată subasociaţia sorbetosum dacicae (Gergely 1 962)
Popescu, Sanda 1 989 (Syn. : Cariceto humilis-Sorbetum dacicae Gergely 1 962).
7 1 6 . Polysticho setifero-Tilio-Fraxinetum So6 1 964
(Syn. : Tilio - Fraxinetum auct.roman. non Z6lyomi 1 936, Tilio - Fraxinetum
transsilvanicum So6 1 950, Gergely 1 962).
Asociaţia se dezvoltă pe substrat stâncos şi pe grohotişuri fixate pe pante repezi cu
expoziţii diferite. Solul este subţire, întrerupt, se acmnulează mai mult în crăpături şi pe
poliţele stâncilor de calcar.
Stratul arborilor este slab dezvoltat, cu luminişuri mari, indivizii prezintă creştere
contorsionată şi coroana cu ramuri uscate.
Speciile cele mai reprezentative din stratul arborescent sunt: Tilia cordata, Fraxinus

excelsior, Quercus petraea, Q.pubescens, Acer pseudoplatanus, Sorbus eretica.
Arbuştii sunt reprezentaţi prin: Cotoneaster integerrima, Spiraea chamaedryfolia,
Rhamnus tinctoria, Euonymus verrucosa, Berberis vulgaris, Cornus mas, Crataegus
monogyna.
Speciile ierboase alcătuiesc un covor bine dezvoltat şi cele mai caracteristice sunt:

Poa nemoralis Hierochloe australis, Sesleria heujjleriana, Helictotrichon decorum,
Stellaria ho/astea, Galium album, Campanula trachelium, Phyllitis scolopendrium .
Se constată că structura şi compoziţia floristică a fitocenozelor acestei asociaţii este
foarte heterogenă cuprinzând specii caracteristice atât pentru Fagetalia, Querco-Fagetea
cât şi Quercetalia pubescentis (alianţa Aceri-Quercion).
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Subalianţa L4 THYRO HALLERSTEINJJ - CARPINENION Boşcaiu et al. 1 982
Cuprinde asociaţiile de carpen şi amestecurile acesteia cu specii de Quercus sau

Fagus.
Specii de recunoaştere : Helleborus odorus, H.purpurascens, Lathyrus hallersteinii,
lvfelampyrum bihariense, Carpinus betulus, Cerasus avium, Tilia cordata, Aposeris foetida,
Stellaria ho/astea, Dactylis glomerata şi Ranunculus auricomus.
7 1 7 . Carpino - Fagentum Paucă 1 94 1
Pădurile de fag cu carpen prezintă o largă răspândire î n Carpaţii româneşti, ele
întâlnindu-se de obicei la baza versanţilor din etajul montan inferior, unde realizează o
vegetaţie extrazonală. Solurile pe care se dezvoltă sunt brune sau rendzine cu troficitate
medie sau pronunţată în orizonturile de suprafaţă. Speciile ierboase caracteristice pentru
asociaţie sunt Carex pi/asa şi Galium schultesii. În stratul arborescent al acestor cenoze,
speciile Carpinus betulus şi Fagus sylvatica sunt codominante şi realizează o acoperire în
jur de 70 %. În structura floristică a asociaţiei predomină speciile caracteristice subalianţei
Lathyro hallersteinii-Carpinenion. Analizate din punct de vedere floristic cenozele descrise
din Carpaţii româneşti se pot grupa în subasociaţiile : typicum Coldea 1 97 5 cu o compoziţie
floristică omogenă şi sărăcite în specii diferenţiale, aposeridetosum Paucă 1 94 1 , ce
grupează cenozele de pe soluri profunde cu speciile diferenţiale Aposeris foetida şi Primula
elatior şi în fine quercetosum cerris Coldea 1 975 cu speciile diferenţiale, tennofile:
Quercus cerris, Tamnus communis, Ruscus aculeatus şi Aristolochia pallida.
7 1 8. Melampyro hihariensis - Carpinetum (Borza 1 94 1 ) So6 1 964 em. Coldea
1 975
(Syn. : Querco robori-Carpinetum auct.transsilv.non So6 et P6cs 1 975).
Reuneşte fitocenozele mezofile fonnate de Carpinus betulus şi Quercus robur care
ocupă la ora actuală zona centrală a platoului Transilvaniei şi zonele colinare din estul
României. Aceste păduri se dezvoltă pe terase în mici depresiuni, pe versanţi puţin înclinaţi
ai colinelor, vegetând pe soluri brune eu-mezobazice, profunde, przentând un exces de
umiditate în sezonul vernal.
Speciile caracteristice ale stratului ierbos care pot avea o acoperire de 1 5 -20 % sunt
Helleborus purpurascens şi lvfemaphrum bihariense. Alături de acestea se întâlnesc câteva
specii regionale ca: Lathyrus transsilvanicus, Aconitum moldavicum, Hepatica
transsilvanica, Euphorbia carniolica şi Tilia tomentosa care diferenţiază floristic asociaţia
de vicarianta sa europeană Stellario-Carpinetum Oberd. 1 957.
Pe baza unor specii diferenţiale, aceste fitocenoze au fost grupate (Gh. Coldea, Th.
Chifu, 1 994) în 3 subasociaţii distincte: typicum Coldea 1 975, care reuneşte fitocenozele de
Carpinus betulus şi Quercus robur cu o compoziţie floristică omogenă şi sărăcite de specii
diferenţiale; aceretosum tataricae Coldea et Pop 1 993 care grupează fitocenozele de
Carpinus cu Quercus robur şi Quercus petraea deasemenea frecvente în "Câmpia
Transilvaniei", pe soluri brune eu-mezobazice şi cernoziomuri degradate. Subasociaţia este
caracterizată prin prezenţa speciilor diferenţiale Acer tataricum şi Staphylea pinnata.
Subasociaţia tilietosum tomentosae Coldea 1 975, care cuprinde fitocenozele de Carpinus
cu Quercus robur, mai tennofile, răspândite în estul României pe colinele însorite. Această
subasociaţie este caracterizată prin prezenţa speciilor diferenţiale Tilia tomentosa, Quercus

cerris şi A cer tataricum .
7 1 9. Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975
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(Syn. : Querco petraeae-Carpinetum auct.transsilv.)
Acestă asociaţie reuneşte pădurile de Carpiunus betulus şi Quercus petraea care
sunt frecvent răspândite în centrul şi nord-estul României (Transilvania, Maramureş,
Crişana). Ele se întâlnesc în zona colinară şi de platou, pe versanţi puţin însoriţi, cu soluri
brun levigate, bogate în humus şi cu o reacţie acidă (pH 4,5-5,2). În stratul arborescent al
acestor cenoze printre speciile d01ninante se întâlnesc sporadic Tilia cordata şi Acer
=

campestre.
Specia caracteristică a stratului ierbos, având o constanţă deasemenea pronunţată
(40 la 65 %) este Lathyrus hallersteinii. În această asociaţie speciile mezofile caracteristice
alianţei Carpinion au o prezenţă însenmată şi o acoperire în jur de 20 %. Printre speciile
mezotennofile prezente în asociaţie menţionăm: Lathyrus niger, Trifolium medium şi

Genista tinctoria.
În cadrul asociaţiei s-au distins două subasociaţii: typicum Coldea 1 975 ce cuprinde
fitocenozele mezofile cu o compoziţie floristică omogenă şi fără specii diferenţiale şi sub
quercetosum cerris Coldea 1 975 care reuneşte fitocenozele mezotennofile de Carpinus şi
Quercus petraea care se întâlnesc pe versanţi însoriţi şi care cuprind specii diferenţiale ca:
Quercus cerris, Q. farnetto, Rhamnus catharticus şi Aristolochia pallida. Aceste fitocenoze
se întâlnesc adesea la regiunea de contact cu fitocenozele tennofile aparţinând asociaţiei

Quercetum petraeae-cerris.
720. Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovacs 1 973) Tăuber 1992
(Syn. : Querco robori-Tilio-Carpinetum Dobrescu et Kovacs 1 973 ).
Pădurile de Carpinus şi Quercus robur reunite în această asociaţie sunt frecvent
răspândite în estul României, pe platouri, terase şi versanţi puţin înclinaţi din câmpie.
Acestea se întâlnesc pe soluri brune şi brune levigate fonnate pe aluviuni argiloase. În
etajul arborescent speciile d01ninante sunt Carpinus betulus, Quercus robur şi Tilia
tomentosa; dintre speciile prezente sporadic în acest etaj mnintim pe Quercus petraea, Tilia
cordata şi Fraxinus excelsior.
Speciile ierboase caracteristice asociaţiei sunt Arum orientale şi elementele
tennofile Lathyrus venetus, Scutellaria altissima şi Cornus mas, care conferă acestor
cenoze o tentă meridională care le diferenţiază net de lvfelampyro-Carpinetum din
Transilvania. În statul ierbos sunt prezente numeroase specii caracteristice alianţei
Carpinion şi ordinului Fagetalia.
72 1 . Tilio tomentosae - Carpinetum Doniţă 1 968
(Syn. : Querco petraeae-Tilio-Carpinetum Dobrescu et Kovacs 1 973, Tilio
tomentosae-Carpinetum degradatum Dobrescu et Kovacs 1 973).
Asociaţia grupează fitocenozele mezotennofile de Carpinus şi Quercus petraea
frecvent răspândite în zonele colinare şi platourile din Moldova şi Dobrogea, precum şi
cele din estul Munteniei. Solurile sunt brune eu-mezobazice, brune levigate şi mai rar brun
acide, cu textură argilo-nisipoasă. În stratul arborescent d01nină Carpinus betulus şi
Quercus petraea, dar deasemenea se întâlnesc frecvente speciile daco-balcanice Tilia
tomentosa, Quercus dalechampii şi Quercus polycarpa, care conferă acestor cenoze un
aspect meridional. Dintre speciile ierboase, considerate drept caracteristice pentru asociaţie,
mnintim pe Carex brevicollis şi Scutellaria altissima. Alături de acestea se întâlnesc
numeroase specii caracteristice alianţei Carpinion şi ordinului Fagetalia.

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

222

Ca subasociaţii sunt descrise: typicum Doniţă 1 970 şi cotinosum Horeanu 1 9 8 1
prezintă c a specii diferenţiale p e Cotinus coggygria,
Lithospermum
purpureocaeruleum, Coronilla varia, lvfelica altissima şi Euphorbia polychroma.
722. Galio kitaibelianii-Carpinetum Coldea et Pop 1 988
(Syn. : Querco petraeae-Carpinetum praemoesicum Ciurchea 1 97 1 )
Asociaţia cuprinde fitocenozele mezofile ş i puternice acidofile de Carpinus şi
Quercus petraea cantonate pe versanţi însorţi şi mediu înclinaţi ( 1 5-30°) ai văilor din
sectorul sud-estic al Carpaţilor Meridionali (Valea Oltului, Jiului şi Cemei). Solurile pe
care se dezvoltă sunt brune acide şi brun levigate, supelficiale, cu textură argilo-nisipoasă.
În stratul arborescent printre speciile întâlnite alături de cele d01ninante mnintim pe Tilia
tomentosa, Tilia cordata şi Fagus sylvatica.
Speciile caracteristice ierboase sunt: Galium kitaibelianum, Galium bai/Ionii şi
Veronica bachofenii. Sunt de asemenea prezente şi unele elemente nemorale acidofile ca:
Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia jlexuosa şi câteva specii
mezotennofile ca: Primula columnae, Potentilla micrantha, Aremonia agrimonioides, care
subliniază caracterul pedo-ecologic al asociaţiei.
723 . Querco robori-Carpinetum So6 et P6cs ( 1 9 3 1 ) 1 957
(Syn. : Evonymo nanae - Carpinetum (Borza 1 937) Seghedin et al. 1 977,
Ornithogalo-Tilio-Quercetum AI. Dihoru 1 976)
Asociaţia este răspândită în zona de câmpie şi de deal, fiind caracteristică locurilor
plane, platourilor, vegetând pe soluri profunde, tipic mezofile.
Stratul arborescent este d01ninat de Quercus robur şi Carpinus betulus realizând o
acoperire de 80-90 % alături de care poate să mai apară: Fagus sylvatica, F. taurica,
Prunus avium, Acer campestre, lvfalus sylvestris, Pyrus pyraster etc.
Arbuştii sunt prezenţi prin speciile : Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Clematis vita/ba care realizează o acoperire de
până la 30 %.
Sinuzia ierboasă este bine reprezentată prin speciile: Asperula taurina, Anemone
care

nemorosa, A egopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, Carex pallescens, C.
brizoides, Dactylis polygama, Helleborus odorus, Lamiastrum luteum, Lamium macufatum,
Lathyrus vernus, Lychnis jlos-cucu/i, Lysimachia nummularia, lvfelica uni.flora,
Polygonatum latifolium, Pulmonaria officinalis, Ranunculus auricomus, R. ficaria,
Stellaria ho/astea, S.media, Scutellaria altissimma, Scilla bifa/ia etc.
Ca subasociaţii sunt semnalate: caricetosum transsilvanicae (Schneider-Binder,
1 973) Tăuber 1 992, coryletosum colurnae Borza 1 958, tilietosum tomentosae (Borza 1 958
n.n.) Dobrescu et al. 1 969 şifagetosum (Lupu 1 980) Popescu, Sanda 1 992.
724. Melico uniflorae-Tilietum tomentosae (Sanda et Popescu 1 97 1 ) corr.
Popescu, Sanda, 1 992.
(Syn. : Tilietum tomentosae Sanda et Popescu 1971).
Asociaţia a fost menţionată, ca nomen nudum, din pădurile Snagov şi Radu Vodă.
Se dezvoltă pe sol brun-roşcat de pădure, slab podzolit, cu apa freatică la 5-1 1 m adâncime.
Este foarte răspândită în pădurile din jurul Bucureştiului, dar şi cele din Moldova.
Specii de recunoaştere: Tilia tomentosa, lvfelica uni.flora, Tilia cordata, Campanula

trachelium, Hedera he/ix.
În stratul arborilor mai apar speciile Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus

excelsior, Ulmus minor, Acer campestre etc.
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Arbuştii sunt bine reprezentaţi prin speciile: Crataegus monogyna, Ligustrum
vulgare, Euonymus verrucosa, E. europaeus, Corylus avei/ana, Acer tataricum .
Covorul ierbos este alcătuit dintr-un număr relativ mare de specii, dintre cele mai
reprezentative sunt: Carex pilosa, Dactylis polygama, Polygonatum latifolium,

Brachypodium sylvaticum, Carex divulsa , Lathyrus niger, Asparagus tenuifolius, Cruciata
laevipes, Asarum europaeum, Scutellaria altissimma.
725. Querco petraeae-Carpinetum So6 et P6cs 1 957
Pădurile de gorun cu carpen sunt destul de răspândite în zona colinară. Se dezvoltă
pe pante puţin abrupte cu expoziţii diferite, pe soluri brune de pădure, uneori podzolite, cu
textură lutoasă sau nisipo-lutoasă. Arboretele de acest tip se întâlnesc la contactul între
câmpie şi dealuri, altitudinal fiind cuprinse între 200 şi 600 m.
În afara speciilor edificatoare, Quercus petraea şi Carpinus betulus, în stratul
arborescent se mai întâlnesc : Quercus robur, Acer tataricum, Quercus farnetto, iar la
altitudini mai mari Fagus sylvatica.
Pe pantele sudice şi erodate se întâlnesc speciile Quercus cerris şi Fraxinus ornus.
Mai pot fi întâlnite în aceste fitocenoze unnătoarele specii lemnoase : A cer platanoides,
A . campestre, Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior, Populus tremula şi Quercus
pedunculiflora, ultima specie apare în părţile sudice şi estice ale ţării.
Subarboretul prezintă o acoperire redusă şi este alcătuit din: Crataegus monogyna,
Ligustrum vulgare, Cernus sanguinea, Corylus avellana, mai rar apar Prunus spinosa,

Cornus mas şi Euonymus europaeus, E.verrucosa, Staphylea pinnata.
Vegetaţia ierboasă este reprezentată printr-un număr mare de specii dintre care mai
reprezentative sunt: Galium schultesii, Cardamine bulbifera, Lathyrus vernus, L.niger,

Brachypodium sylvaticum, Polygonatum latifolium, Anemone ranunculoides, Veronica
officinalis, Potentilla micrantha etc. Pe văi şi pe versanţii cu mniditate mai sporită apar:
Pulmonaria officinalis, Festuca sylvatica, Carex sylvatica, Euphorbia amygdaloides,
Galium odoratum, Asarum europaeum .
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : aremonietosum agrimonioidis
(Schneider-Binder 1 976) Tăuber 1 992, frainettosum Gh.Popescu 1 974, carpinetosum
orientalis Horeanu 1 98 1 .
XXXVI.QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl.et Tx. 1 943
Grupează gorunetele acidofile. Specii caracteristice: Betula pedula, Lembotropis

nigricans, Deschmapsia jlexuosa, Hieracium murorum, lvfonotropa hypopithys, Quercus
petraea, O. robur, Seseli libanotis, Solidago virgaurea, Veronica officina/is, Lychnis
viscaria.
PINO - QUERCET ALIA So6 1 962
Specii caracteristice : Betula verrucosa, Calamagrostis arundinacea, Pteridium

aquilinum, Veronica officinalis, Deschampsia jlexuosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium
maculatum, Populus tremu/a, Quercus petraea, Lycopodium clavatum, Thelypteris
phegopteris.
C4STANEO-Q UERCJON So6 1 962
Specii caracteristice: Aposeris foetida, Ca/luna vulgaris, Carex montana,
Lembotropis nigricans, Deschampsia jlexuosa, Festuca heterophylla, Genista tinctoria,
Hieracium umbelatum, lvfelampyrum nemorosum, Potentilla erecta, Pteridium aquilium,
Vaccinium myrtillus.
726. Castaneo-Quercetum I.Horvat 1 93 8 em.Wraber 1 954
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Arboretele de castan de le Baia Mare, situate în etajul gorunului, ocupă o suprafaţă
de circa 450 ha; sunt considerate ca relictare. Ele au caracterul de şleauri de deal de
productivitate mijlocie spre superioară. Sunt situate la altitudinea de 3 50-500 m, pe versanţi
cu expoziţie însorită şi înclinarea de 1 0-40°.
Castanea saliva este însoţită în stratul arborescent de: Quercus petraea, Acer

campestre, A .pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Prunus avium, Fagus
sylvatica, Populus tremula, Quercus dalechampii, Q. robur, Sorbus aucuparia,
S. torminalis, Tilia cordata, T. platyphyllos etc.
Stratul arbustiv este realizat de: Cornus sanguinea, Corylus avei/ana, Crataegus
monogyna, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, lvfalus sylvestris, Pyrus pyraster,
Rhamnus frangula, Rosa canina, Sa/ix caprea, Viburnum opulus.
Stratul subarbustiv este fonnat din: C/ematis vita/ba, Daphne mezereum, Hedera
he/ix, Rubus hirtus, R. idaeus, Vitis sylvestris, Solanum dulcamara.
Stratul ierbaceu prezintă un înalt grad de acoperire, este frecvent înţelenit şi în afară
de speciile dominante, în proporţie de facies mai apar frecvent elementele acidofile ca:

Genista tinctoria, Calamagrostis arundinacea, Agrostis tenuis, Luzula luzuloides,
Lysimachia punctata. Dintre speciile mai rar întâlnite se amintesc (D. Mititelu şi Mariana
Dorca, 1 982): Crocus banaticus, Carex pilulifera, Laserpitium prutenicum, Carlina
intermedia, Selinum can,ifolia.
Sunt descrise unnătoarele faciesuri: nudum, festucosum ovinae, pteridiosum
aquilini, cytisosum nigricantis, festucosum heterophyllae, aposeridosum foetidae, vincosum
minoris Mititelu et Dorea 1 982, deschampsiosum jlexuosae, callunosum vulgaris So6 1 964,
alliosum ursini, festucosum drymeiae Bolea 1 975, brachypodiosum sylvaticae Mititelu et
Dorea 1 987.

GENISTO GERlvL4NJA CE-Q UERCJON Neuhăusl et Neuhăuslova 1 967
(Syn. : Veronico officinalis-Quercion petraeae I.Pop 1 97 1 )
Specii caracteristice : Veronica officinalis, V. chamaedrys, lvfelampyrum pratense,

Genista tinctoria, G.germanica, Lembotropis nigricans, Lathyrus niger, Lychnis viscaria,
Trifolium medium, Galium vernum, Hieracium racemosum, H. umbellatum, Carex
montana, C.pilosa, Pteridium aquilinum, Jsothecium myurum, Entodon schreberi,
Dicranum scoparium, D. rugosum, Leucobrium glaucum, Polytrichum juniperinum .
Specii diferenţiale (acidofile): Luzula luzuloides ,Deschampsia jlexuosa, Festuca
heterophylla, Ca/luna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.
Diferenţiale regionale: lvfelampyrum bihariense, Lathyrus hallersteinii, L. venetus,
Galium pseudoaristatum, Bruckenthalia spiculifolia, Crocus banaticus.
727. Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1 932
(Syn. : Luzulo albidae-Quercetum petraeae (Hilitzer 1 932, Pass. 1 953) em.R.et Z.
Neuh. 1 967, Quercetum medioeuropaeum Br.-BI. 1 932 subass. mixtum dacicum Borza
1 93 1 n.n. , Quercus sessilijlora-A cer tataricum Borza 1 93 1 n.n., Festuco heterophyllae
Quercetum petraeae R.et Z. Neuh. ( 1 963) 1 964).
Gorunetele acidofile populează toţi versanţii dealurilor cu înclinări variabile,
indiferent de expoziţie, fiind cantonate între 300 şi aproximativ 800 m altitudine. Solurile
pe care vegetează sunt sărace, acide, brune-gălbui, podzolice, argiloase, de obicei
supelficiale, cu mult schelet, situate pe gresii, şisturi, conglomerate, nisipuri amestecate cu
mult pietriş de natură silicioasă.

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

225

Stratul arborescent este dominat de Quercus petraea. Dintre celelalte specii
întâlnite în etajul arborilor mnintim: Quercus dalechampii, Q.robur, Pyrus pyraster, Sorbus

torminalis, lvfalus sylvestris, Tilia cordata, Carpinus betulus, Cerasus avium, Fagus
sylvatica, Popufus tremula, Betula verrucosa.
Stratul arbuştilor şi subarbuştilor este fonnat din: Genista tinctoria, G. germanica,
Lembotropis nigricans, Crataegus monogyna, Corylus avei/ana, Ligustrum vulgare,
Frangula alnus, Viburnum lantana, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa,
Daphne mezereum, Chamaecytisus a/bus, C.hirsutus, Vaccinium myrtillus.
Dintre ierburi mai frecvente sunt: Luzula luzuloides, lvfelampyrum bihariense,
Lathyrus hallersteinii, Galium pseudoaristatum, Festuca heterophylla, Veronica officinalis,
Deschampsiajlexuosa, Poa nemoralis, Potentilla alba etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise ca subasociaţii : transsilvanicum (Syn. : dacicum
I.Pop 1 97 1 ) Gergely 1 962 (Syn. : Genisto elatae-Quercetum petraeae transsilvanicum
Gergely 1 962, Genisto-Quercetum dalechampii Cs ros et Pop 1 965 n.n), genistetosum
tinctoriae (Kilka 1 932) R. et Z. Neuh. 1 967, subcarpaticum So6 ( 1 940) 1 962 (Syn. :
Luzulo-Quercetum subcarpaticum Z6lyomi 1 958, 1 960; Mâthe-Kovâcs 1 960, So6 1 96 1 ),
myrtilletosum So6 1 962, caricetosum pilosae Danciu 1 972, 1 974, luzuletosum Danciu
1 972, vincosum Cs ros et al. 1 969, cytisetosum leucotrichi Coste 1 975, caricetosum
montanae Gergely 1 962, Cs ros et al. 1 969 (Syn. : Cariceto montanae- Quercetum
petraeae Gergely 1 962), callunetosum Drăgulescu 1 984 şi sedetosum maximae Fink 1 977.
Ca faciesuri sunt descrise: dicrano-leucobryosum Gergely 1 968, genistosum
tinctoriae, cytisetosum nigricantis, vacciniosum, callunetosum, festuctosum sylvaticae,
calamagrostosum arundinaceae I. Pop 1 97 1 .
Dintre variantele descrise mnintim: cu Poa nemoralis Danciu 1 972, 1 974,
quercetosum petraeae Borza 1 959, quercetosum polycarpicae Borza 1 959, quercetosum
dalechampii Borza 1 959 şi cu Quercus cerris Borza 1 959.
728. Melico uniflorae-Quercetum petraeae Gergely 1 962
Arboretele de Quercus petraea cu Melica unijlora descrise de I. Gergely ( 1 962) din
munţii Trascăului vegetează pe versanţi nordici, având înclinaţie slabă. Solul este subţire,
de tip rendzină humoasă, cu reacţie slab acidă. Arboretul este constituit aproape exclusiv
din Quercus petraea.
Stratul arbustiv, bine dezvoltat, este fonnat din Crataegus monogyna, Lonicera

xylosteum, Euonymus verrucosa şi Spiraea chamaedryfolia.
Stratul ierbos este d01ninat de lvfelica unijlora şi Poa nemoralis. Staţiunile asociaţiei
prezintă un caracter mezofil, reflectat prin d01ninanţă absolută a mezofitelor, care indică
soluri reavăne, humoase, ca: Asarum europaeum, Anemone nemorosa, Hepatica nobilis,

Cardamine bulbifera, Lathyrus transsilvanicus,
odoratum, Aposerisfoetida şi lvfelica unijlora.

Euphorbia amygdaloides,

Galium

Ca infracenotaxon este descrisă subasociaţia cardaminetosum bulbiferae (Resmeriţă
1 975) Popescu, Sanda, 1 992 (Syn. : Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae Resmeriţă
1 974, 1 975).
729. Betulo-Calamagrosteto-Vulpietum Ciocârlan 1 968
Descrisă de V.Ciocârlan( l 968) din bazinul subcarpatic al Slănicului de Buzău,
asociaţia se dezvoltă pe soluri schelete, fonnate pe gresii oligocene, pe versanţi abrupţi.
Speciile caracteristice asociaţiei sunt: Betula pendula, Calamagrostis arundinacea, Vulpia
myuros şi Filago minima.
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Fitocenozele analizate de O. Raţiu et al. 1 984 din Valea Iadului (Bihor) sunt
dominate de Betula verrucosa şi Calamagrostis arundinacea, iar dintre celelalte însoţitoare
cu participare mai semnificativă amintim: Deschampsia jlexuosa, Vaccinium myrtillus,

Fagus sylvatica, Luzula luzuloides.
730. Querceto-Populetum tremulae Tx. 1 9 5 1
Fitocenozele identificate de Mariana Cârţu ( 1 970) din bazinul Amaradiei apar la
marginea pădurilor de Quercus petraea rărite în unna tăieturilor. Dominantă este Poplus
tremula, unnată de Quercus robur, Q. cerris, Q. petraea, Betula verrucosa, Fagus

sylvatica.
73 1 . Querceto petraeae-Betuletum Tx. 1 937 em.Pass. 1 968
(Syn. : Quercetum sessilijlorae-Betuletum pubescentis Borza 1 959)
Asociaţia a fost identificată la noi în ţară de Al. Borza ( 1 959) din valea Sebeşului şi
de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1 972) din valea Trotuşului (dealul Măgura-Tg.Ocna), dealul
Drăcoaia (Com.Dofteana) şi dealul Maşcaşu (SV-Dănnăneşti).
Specii de recunoaştere pentru asociaţie sunt: Quercus petraea, Betula verrucosa,
Viola riviniana, Hieracium /achena/ii, Ca/luna vulgaris. Taxonii caracteristici pentru
alianţă sunt: Calamagrostis arundinacea, Deschampsia jlexuosa, lvfelampyrum pratense,

Lembotropis nigricans, Hieracium umbellatum, Veronica officina/is, Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Trifolium medium, lvfycelis mura/is, Carex
montana, Lychnis viscaria etc.
Vegetează pe soluri brune de pădure, podzolite, în expoziţii nord-vestice, înclinare
de 30-45°.
732. Agrosti tenuis-Betuletum verrucosae Resmeriţă 1 970
(Syn. : Agrostis tenuis-Betula verrucosa Resmeriţă 1 970)
Fitocenozele descrise de I. Resmeriţă ( 1 970) din pădurea "Măgura" (Bistriţa
Năsăud) sunt încadrate în alianţa Molinio-Quercion Scam.et Pass. 1 959. O. Raţiu şi
colaboratori ( 1 984) le încadrează la alianţa Veronico officinalis-Quercion I.Pop 1 97 1 .
Sunt fitocenoze secundare ce se instalează în unna defrişărilor pădurilor de Quercus

robur.
Speciile caracteristice asociaţiei Betula verrucosa şi Agrostis tenuis se asociază cu
Pteridium aquilinum, Phegopteris connectilis (Thelypteris phegopteris), Luzula luzuloides,
Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens, Thymus glabrescens etc. Fitocenozele
prezintă o valoare economică foarte scăzută.
7 3 3 . Cariei brizoidis-Quercetum roboris Raţiu et al. 1 977
(Syn. : Querco robori-Caricetum brisoidis Raţiu et al. 1 977).
Pădurile depresionare din "Ţara Oaşului" reunite în cadrul asociaţiei Cariei
brizoidis-Quercetum roboris se încadrează din punct de vedere zonal în silvostepa de nord
vest a ţării noastre, de câmpie înaltă şi de dealuri joase.
Stratul arborescent este dominat de Quercus robur, alături de care se mai întâlnesc :

Carpinus betulus, Populus tremula, Prunus avium, Quercus petraea, Tilia platyphyllos,
Fagus sylvatica, Pyrus pyraster.
În subarboret, se întâlnesc frecvent specii, ca: Crataegus monogyna, Ligustrum
vulgare, Frangula alnus, Prunus avium, Cornus sanguinea, Tilia platyphyllos, Fraxinus
excelsior, Pyrus pyraster, Rosa canina, Rubus caesius, mai rar Corylus avei/ana.
Pătura ierboasă este dominată de specii higrofile ca: Deschampsia caespitosa, având
o mare amplitudine ecologică şi mai ales de Carex brizoides.
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În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia alnetosum glutinosae Raţiu et al.
1977 şi faciesurile deschampsietosum caespitosae şi festucetosum heterophyllae Raţiu et
Gergely 1979, .fritillariosum meleagris Mititelu et Dorea 1978, caricosum brizoidis
Mititelu et Dorea 1987.
PINO-Q UERCION Medwecka-Komas et Pawl. 1959, Ruzi ka 1964 emend. So6
197 1 .
Specii caracteristice: Campanula rotundifolia, Carex montana, C.pilulifera,

Chamaecytisus hirsutus, C.ratisbonensis, Festuca heterophylla, F.ovina, Hieracium
!achena/ii, H.racemosum, Hypericum maculatum, Lycopodium clavatum, Nlelampyrum
pratense, Orthilia secunda, Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, V vitis-idaea.
734. Pino-Quercetum Kozlowska 1925
Fitocenozele semnalate de N. Barabaş ( 1978) de pe munţii Tajbuga şi Stogul de
Piatră şi de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1978) la Dărmăneşti, Dofteana, Moineşti şi Tg.
Ocna, vegetează la altitudini de 600-800 m, pe pante cu înclinarea de 20-30° şi e:-..-poziţii
însorite. Solurile cu troficitate scăzută sunt formate pe gresie silicioasă. Cele trei
codorninante Pinus sylvestris, Quercus robur şi Q.petraea au o participare egală,
consistenţa arboretelor fiind de 0,7-0,9. Diseminate în arboret mai apar Betula pendula şi

Picea abies.

Subarboretul lipseşte iar pătura ierbacee este diferită ca abundenţă în funcţie de
specie: sub pâlcurile de pin, unde litiera este groasă de 1-5 cm şi formată din frunze ce se
descompun lent, stratul ierbos este slab dezvoltat; sub gorun, flora ierbacee este abundentă.
Ca specii de recunoaştere sunt indicate de D. Mititelu şi N. Barabaş ( 1 978): Carex
pilulifera, Festuca heterophylla şi Peucedanum oreoselinum.
MOLINIO-QUERCETALIA Pass. et Hofm. 1 968
MOLINIO-Q UERCION Scam. et Pass. 1959
Specii caracteristice pentru ordin şi alianţă : Quercus robur, Betula pendula,

Populus tremula, Quercus petraea, Sorbus aucuparia, Betula pubescens, Fragu/a alnus,
Nlolinia coerulea.
735. Molinio-Quercetum roboris (Tx. 1937) Scam. et Pass. 1959
Asociaţia a fost identificată de I. Resmeriţă ( 1970) în depresiunea Buduş şi Livada
(Satu Mare) unde se instalează în biotopuri mlăştinoase.
Speciile de recunoaştere, Quercus robur, Q.petraea, Betula verrucosa şi Afolinia
coerulea sunt însoţite de o serie de elemente caracteristice molinietelor, ca: Sanguisorba

ofjicinalis, Gentiana pneumonanthe, Achillea ptarmica, Serratula tinctoria.
Prin procesele de desecare a mlaştinilor, asociaţia poate evolua spre Afolinietum

coeruleae sau spre asociaţia Agrosti tenuis-Betuletum verrucosae.
XXXVII. QUERCETEA PUBESCENTI-PETRAEAE (Oberd. 1948, 1957)
Jakucs 1960.
Reuneşte asociaţiile termofile dispuse zonal între pădurile mezofile ale clasei
Querco-Fagetea şi cele ultraxerofile, mediteraneene ale clasei Quercetea ilicis. Extinderea
şi diversitatea lor structurală este determinată de factorul pedo-climatic şi puternic
influenţată de activitatea îndelungată şi permanentă a omului.
Specii de recunoaştere pentru clasă: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Quercus
petraea ssp. polycarpa şi ssp. dalechampii, Tilia tomenstosa, Fraxinus ornus, Cornus mas,
Viburnum lantanum, Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius, Rh.catharticus, Dictamus a/bus,

Ruscus aculeatus, Scutellaria altissima, Vincetoxicum hirundinaria, Silene nutans,
Lembotropis nigricans, Laser trilobum, Lithospermum purpureocaeruleum, Cruciata
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laevipes, Brachpypodium pinnatum, Calamintha officinalis, Peucedanum cenJaria,
Chrysanthemum corymbosum, Digitalis grandiflora, Asparagus tenuifolius, Crucianella
angustifolia, lvfyrrhoides nodosa, Teucrium chamaedrys.
ORNO-COTINETALIA Jakus 1 960
Ordinul grupează pădurile degradate şi tufărişurile xerotenne cantonate pe stâncării
şi povârnişuri, ajungându-se la tipurile actuale de şibliac cu liliac, mojdrean şi cărpiniţă.
Centru de dezvoltare al acestui ordin, se găseşte în regiunile cu veri calde şi uscate, ierni
sărace în zăpezi, fără precipitaţii în exces. Fitocenozele sunt cantonate pe substraturi cu roci
ce ies la suprafaţă de multe ori.
Specii de recunoaştere: A canthus balcanicus, A cer monspessulanum, Asparagus

tenuifolius, Carex hallerana, Carpinus orientalis, Celtis australis, Colutea arborescens,
Coronilla emerus, C. scorpioides, Cotinus coggygria, Cotoneaster tomentosa, Crepis
nicaeensis, Dianthus giganteus, Fraxinus ornus, Fritillaria tenella, Limodorum abortivum,
lvfercurialis ovata, Ononis pusilla, Orchis simia, Oryzopsis virescens, Poeonia peregrina,
Paliurus spina-christi, Pinus nigra, Pyrus elaeagrifolia, Quercus cerris, Rubus tomentosus,
Ruscus aculeatus, Silene italica, Saponaria glutinosa, Scutellaria pichleri, Salvia
nemorosa ssp. tesquicola, Thesium divaricatum, Vicia dalmatica, V sparsiflora, Ziziphus
jujuba.
ORNO-COTJNJON So6 1 960
Alianţa reuneşte tufărişurile tenno-xerofile cu Fraxinus ornus şi Cotinus coggygria
în jurul cărora se înfiripează cenozele arbustive ale ordinului Orno-Cotinetalia. Din această
cauză majoritatea speciilor de recunoaştere ale alianţei Orno-Cotinion se identifică în cea
mai mare parte cu cele ale ordinului Orno-Cotinetalia.
Specii de recunoaştere: Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Prunus padus, Carpinus
orientalis, Himantoglossum hircinum, Arabis glabra, Oryzopsis holciformis, Lactuca
perennis, lvfilium vernale, Coronilla emerus ssp. emeroides, Rhamnus saxatilis ssp.
tinctorius etc.
736. Cotino-Quercetum pubescentis (So6 1 93 1 ) emend. Z6lyomi, Jackucs et
Fekete 1 958.
(Syn. : Galia dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1 970, Quercus pubescens
Cotinus coggygria Horvat et al. 1 974, Achilleo coarctatae-Quercetum pubescentis Jakucs et
Fekete 1 958, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1 970, Carpinetum
duinense Borza 1 959 n.n. )
Asociaţie intrazonală în cadrul silvostepei, ce apare pe fonne de relief pozitive, cu
pante demoale; extrazonal se întâlneşte pe coaste însorite, repezi din cuprinsul etajului de
păduri xerotenne. Substratul este constituit totdeauna din calcare. Solurile sunt de tip
rendzinic, superficiale, semischelete, cu conţinut mare de humus şi troficitate ridicată.
Stratul arborescent, mai mult sau mai puţin poienit, este fonnat dintr-un singur etaj
superior, în care constant şi abundent este Quercus pubescens, cu amestec rar de Pyrus

pyraster, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Tilia tomentosa.
Stratul arbustiv, totdeauna bine dezvoltat, se caracterizează în special prin Cotinus
coggygria, care acoperă de multe ori integral solul. Etajul superior al arbuştilor, care
obişnuit se întâlneşte în buchete, este alcătuit din Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
Cornus mas.
Stratul ierbos este bine dezvoltat. Sinuzia vernală este reprezentată mult prin fonne
târzii cum sunt speciile Paeonia peregrina, Veratrum nigrum etc. Sinuzia estivală este
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fonnată din: Lithospermum purpureocaeruleum,

Vincetoxicum hirundinaria, Laser
trilobum, Asparagus verticillatus, Galium dasypodum, Carex michelii, Thalictrum minus,
Bromus inermis, Filipendula vulgaris, Ajuga laxmanni, Agropyron intermedium, Festuca
rupicola, F.valesiaca etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: carpinetosum orientalis Ştefan
1 980, quercetosum virgilianae Roman 1 974 (Syn. : As. de Quercus virgiliana (-pubescens)
+ Carpinus orientalis Dihoru et al 1 965), coryletosum colurnae Borza 1 958 (Syn. :
Querceto-Cotinetum coryletosum colurnae Borza 1 958). Subasociaţia este descrisă din
rezervaţia Beuşniţa şi are ca specii diferenţiale pe Calamintha nepeta var. subisodonta,
Tamus communis şi Aremonia agrimonioides.
N. Doniţă ( 1 970) distinge subasociaţiile : tiliosum, typicum şi cotinosum .
De pe dealul Lilieci, la S V de Pâclele Mici, D. Mititelu şi colaboratori ( 1 982)
descrie faciesul syringosum Mititelu et al. 1 982.
737. Fago-Ornetum Z6lyomi ( 1 954) 1 958
Asociaţia este semnalată de L. Schrott şi A. Faur ( 1 969) din rezervaţia Beuşniţa
Cheile Nerei. Stratul arborescent este dominat de Fagus sylvatica var. moesiaca. Alături de
aceasta apar Carpinus betulus şi Tilia tomentosa.
Stratul arbuştilor este bine reprezentat şi fonnat din: Fraxinus ornus, Prunus

mahaleb, Sorbus terminalis, S. mugeotii, Cornus mas, Syringa vulgaris, Rhamnus
cathartica, Crataegus nigra, Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Quercus cerris,
Sorbus eretica.
Stratul ierbos este fonnat din unnătoarele specii caracteristice clasei şi ordinului

Orno-Cotinetalia, ca: Arabis hirsuta, A. turrita, Bupleurum praealtum, Cardaminopsis
arenosa, Vincetoxicum hirundinaria, Chamaecytisus ratisbonensis, Euphorbia angulata,
Genista tinctotia ssp. elata, Inu/a conyza, Laser trilobum, Lathyrus latifolius, Calamintha
sylvatica, Sedum telephium ssp. maximum, Thalictrum minus, Veronica austriaca ssp.
teucrium, Viola alba, Carex hallerrana, Chrysanthemum macrophyllum, Dianthus
giganteus, Fritillaria tenella, Galium lucidum, Orchis simia, Oryzopsis virescens, Ruscus
aculeatus etc.
În condiţii de umiditate mai mare apar, pe văi, numeroase specii mezofile frecvente
în făgetele tennofile din Banat ca: Ruscus hypoglossun, Lathyrus vernus, Euphorbia

polychroma, Lilium martagon, Knautia drymeia, Smyrnium perfoliatum, Saxifraga
rotundifolia, lvfelampyrum bihariense.
738. Orno-Quercetum (So6 1 928 n.n.) Horanszky-Jakucs-Z6lyomi 1 958 corr. So6
1 960.
(Syn. : Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1 970, Quercetum pubescenti
cerris mecsekense So6 1 957, 1 959).
Este o asociaţie intrazonală şi localizată pe coaste însorite şi repezi. Stratul
arborescent este reprezentat prin Quercus dalechampii, Q. polycarpa, Fraxinus excelsior,
Fraxinus coriariifolia, rar Tilia tomentosa sau Corylus co/urna (Banat).
În etajul inferior, obişnuit mai închis (acoperire de 60-80%), intră constant Carpinus
orientalis şi Fraxinus ornus. Stratul arbustiv este dominat de Cornus mas şi Crataegus
monogyna, uneori apărând şi Euonymus verrucosa şi Cotinus coggygria. Stratul ierbos este
dominat de numeroase specii subxerofile sau semixerofile ca: Viola hirta, Lithospermum

purpureocaeruleum, lvfercurialis ovata, Clinopodium vulgare, Oryzopsis virescens, Poa
nemoralis, Festuca heterophylla.
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În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : praemoesicum (Roman ( 1 97 1 )
1 974) Popescu, Sanda, 1 990 (Syn. : Orno-Quercetum praemoesicum Roman ( 1 97 1 ) 1 974
pro ass.), cotinosum coggygriae Doniţă 1 970, coryletosum colurnae Roman ( 1 97 1 ) 1 974,
tiliosum Doniţă 1 970, .fraxinosum Doniţă 1 970, typicum Doniţă 1 970.
739. Oryzopsi holciformis-Carpinetum orientalis Jakucs et Z6ly01ni 1 960.
Fitocenozele acestei asociaţii alcătuiesc păduri la baza pantelor, pe soluri schelet, de
grosi1ni diferite. Stratul arborescent este bine încheiat, iar cel ierbos este alcătuit în special
din numeroase specii xerotennofile.
Deşi P. Jakucs ( 1 960) o distribuie în alianţa Syringo-Carpinion orientalis,
elementele cele mai reprezentative ale cenozelor aparţin din contră alianţelor Orono
Cotin ion, So6 1 960 şi Quercion farnetto Horvat 1 954. Însăşi consistenţa pronunţată a
cenozelor şi condiţiile de instalare ies în afara domeniului alianţei Syringo-Carpinion
orientalis, proprii cenozelor arbustive pioniere rupicole. Abundenţa şi frecvenţa speciilor
de Quercetalia şi Querco-Fagetea, arată sensul evolutiv spre grupări mai încheiate, de tip
arborescent.
În funcţie de natura substratului şi grosimea solului apar două faciesuri: cu Carex
depauperata Roman 1 974, ce caracterizează fitocenozele de pe soluri fonnate pe coluvii
profunde, pe care nu se simte uscăciunea excesivă din timpul verii şi faciesul cu
Aristolochia pallida Roman 1 974 care este specific pentru fitocenozele instalate pe
substrast cristalin, gnaisic cu soluri scheletice şi profil foarte scurt, în care uscăciunea din
timpul verii se resimte profund.
740. Hierochloetum odoratae (Prodan 1 939) Dihoru 1 970
Vegetează pe soluri rendzinice, pe coame de dealuri, izlazuri, în locuri defrişate,
fiind considerată ca rămăşiţă a pădurii de stejar pufos. În cadrul asociaţiei descrisă de
Gh.Dihoru ( 1 970) din Podişul Babadag se întâlnesc specii rămase din fostele rarişti
defrişate (Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Paeonia peregrina) precum şi speciile
de pajişte, rămase din poienile naturale (Teucrium palium, Festuca valesiaca, A donis

vernalis).
Pâlcurile de Hierochloe adorata dispar cu timpul şi locul lor este preluat de alte
specii rezistente la călcatul animalelor, în special de Botriochloa ischaemum şi Cynodon

dactylon .
Q UERCJON FARNETTO Horvcit 1 954 corr. So6 1 960

Reuneşte pădurile edificate de cer şi gârniţă în tovărăşia altor specii tennofile,
vegetând pe soluri profunde, moderat acidofile.
Specii de recunoaştere: Campanula sphaerotrix, Digitalis fanata, Galium

pseudoaristatum, Juglans regia, Lathyrus inermis, Lychnis coronaria, Danaa cornubiensis,
Potentilla micrantha, Quercus farnetto, Q. cerris, Silene viridif/ora, Tilia tomentosa, Vicia
dasycarpa.
74 1 . Quercetum farnetto-cerris Georgescu 1 945, Rudski 1 949
Cereto-gârniţetele se dezvoltă pe soluri compacte, brune de pădure, puternic
podzolite, cu un procent ridicat de carbonaţi. Ambele specii cod01ninante ale stratului
arborescent Quercus cerris şi Q.farnetto sunt elemente acidofile. Ele d01nină, când una
când cealaltă, în stratul arborescent, fapt ce a detenninat pe autorul asociaţiei s-o
denumească "Quercetum frainetti-cerris" sau"Quercetum cerris-frainetti" . Acelaşi lucru îl
constată şi Gh. Marcu ( 1 962) în lucrarea privind vegetaţia forestieră dintre Olt şi
Teleonnan.
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Speciile cele mai frecvente ale stratului ierbos sunt: Potentilla micrantha, Lychnis
coronaria, Carex michelii, Lithospermum purpureocaeruleum, Carex tomentosa, Festuca
valesiaca, Euphorbia cyparissias, Vincetoxicum hirundinaria, Carex caryophyllea, Stachys
officinalis etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: romanicum Borza 1966, banaticum
I.Pop 1 967, geticum I.Pop 1 967, dacicum Boşcaiu ( 1 970) 1 97 1 , crisicum I.Pop 1 967,
carpinetosum orientalis (Knapp 1 944) Jov. 1 955 şi quercetosum petraeae Coste 1 975.
742. Tilio argenteae-Quercetum petraeae (resp. dalechampii)-cerris So6 ( 1 934)
1 957 corr. Borhidi in So6 1 969
(Syn. : Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1 978, Verbasco-Quercetum
medwediewii Dihoru et al. 1 973).
Asociaţia se află în spaţiul de intelferenţă dintre pădurile xerotenne edificate de
Quercus pubescens şi Q. pedunculi.flora din silvostepă şi cele mai mezofile, alcătuite din
Quercus petraea şi Q. robur din zona forestieră.
Se dezvoltă pe soluri cenuşii şi brune de pădure, slab podzolite.
Specia edificatoare şi dominantă Quercus petraea ssp. dalechampii este însoţită de
Tilia tomentosa, Sorbus domestica, Fraxinus excelsior. Stratul arbuştilor, în unele păduri
este bine reprezentat, acoperind până la 40% din suprafaţă. În zona de intelferenţă cu
arboretele de Quercus pubescens, apare pe alocuri Cotinus coggygria cu acoperire mare.
Dintre speciile ierboase mai frecvente, amintim: Carex brevicolis, C.divulsa,

Asparagus tenuifolius, Geum urbanum, Poa nemora/is, Glechoma hirsuta, lvfelica uni.flora,
Polygonatum odoratum, P. latifolium, Galium schultesii, Lathyrus niger.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţia cotinosum coggygriae Sârbu 1 978 şi
faciesurile cu: Cornus mas şi Fraxinus excelsior Sârbu 1 978.
743 . Quercetum cerris Georgescu 1 94 1
(Syn. : Quercetum cerris Borza 1 93 1 n.n., Quercetum cerris typicum Paşe. et al.
1 956).
Ceretele ca tip de pădure au fost studiate de C. C. Georgescu ( 1 94 1 ) din regiunea
Brăneşti - Ilfov. Asociaţia se dezvoltă pe soluri brun roşcate de pădure sau brune de pădure,
reci, cu compactitate mare şi care fac primăvara apa provenită din topirea zăpezilor şi a
ploilor să stagneze mult timp, împiedicând astfel dezvoltarea florei ierboase.
În stratul arborescent alături de specia d01ninantă, Quercus cerris, se întâlnesc : Acer
campestre, Quercus farnetto şi Carpinus betulus. Stratul arbustiv este d01ninat de

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Ulmus minor şi A cer tataricum .
Speciile stratului ierbaceu, cu d01ninanţă mai mare sunt: Arum orientale,
Brachypodium sylvaticum, Polygonatum latifolium, Festuca valesiaca, Lithospermum
purpureocaeruleum, Carex tomentosa, Scilla bifa/ia etc.
Ca cenotaxoni de rang inferior sunt semnalate subasociaţiile : geticum I.Pop 1 967,
crisicum I. Pop 1 967 şi faciesurile cu : Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum şi Luzula
luzuloides Ghişa et Kovâcs 1 963.
744. Quercetum farnetto Păun 1 964, 1 966
(Syn. : Quercetum confertae typicum Paşe. et al. 1 956, Quercetum confertae Borza
1 93 1 n.n. , Carici-Quercetum frainetto Doniţă 1 970).
Vegetează pe terenuri plane, platouri, sau pe pante cu expoziţie sudică; solurile pe
care se instalează sunt de tipul brun de pădure, cu pânza freatică la mare adâncime. În
cursul primăverii ca şi în perioadele cu precipitaţii bogate solul reţine apa la suprafaţă, care
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stagnează în microdepresiuni. Planta d01ninantă şi caracteristică indicatoare este Quercus
farnetto, alături de care se întâlnesc exemplare rare de Pyrus pyraster, Ulmus procera, Acer
campestre.
Stratul arbustiv este fonnat din Crataegus monogyna, C. pentagyna, Acer tataricum,
Cornus mas, Evonymus europaea, Sorbus domestica, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare.
Stratul ierbos este alcătuit din: Carex michelii, C. tomentosa, C. divulsa, Potentilla
argentea, Geranium dissectum, Veronica chamaedrys, Glechoma hirsuta, Poa nemoralis,
Festuca pseudovina, Lychnis coronaria etc.
Se constată pred01ninarea speciilor ierboase mezofile, datorită solurilor reci din
perioada vernală, acestea înfloresc la sfârşitul primăverii. La sfârşitul verii întreaga floră
ierboasă şi-a încheiat ciclul vegetativ, solul prezentând crăpături evidente şi condiţiile
devin improprii pentru dezvoltarea acestui strat.
Din Dobrogea (Podişul Babadag), N. Doniţă ( 1 970) distinge subasociaţiile typicum
şi sessiljlorosum Doniţă 1 970.
E. Ghişa şi A. Kovacs ( 1 963) semnalează din Munţii Zarandului faciesurile cu Poa
nemoralis şi Luzula luzuloides.
745. Fragario viridis -Quercetum dalechampii (Doniţă 1 970) nomen novum
(Syn. : Fragaria viridis-Polyquercetum Doniţă 1 970).
Asociaţia ocupă suprafaţe întinse în Podişul Babadag pe soluri de tip cernoziom
levigat, profunde, bogate în humus şi cu troficitate ridicată.
Stratul arborescent prezintă un etaj superior fonnat din Quercus dalechampii, Q.
pedunculiflora, Q.pubescens, Q. farnetto, uneori şi Q. polycarpa şi Tilia tomentosa. Etajul
inferior foarte închis şi des este alcătuit din Carpinus orientalis şi Fraxinus ornus.
Stratul ierbos este în general slab dezvoltat, sinuzia vernală reprezentată prin
Corydalis solida, Scilla bifa/ia, Alliaria petiolata şi Paeonia peregrina, este mai abundentă
decât cea estivală.
Dintre speciile estivale, cu o acoperire medie de 50 % amintim: Lithospermum

purpureocaeruleum, Asparagus tenuifolius, Polygonatum latifolium, Leonurus cardiaca,
Vi/oa suavis şi V adorata.
subalianţa C4RPJNO-TJLJON TOMENTOSAE Doniţă 1 970
Grupează amestecurile de Carpinus orientalis, Quercus pubescens şi Tilia
tomentosa cantonate pe dealuri sau podişuri, sărace în precipitaţii, la altitudinea de 200-300
m. Specii caracteristice : Carpinus orientalis, Quercus pubescens, Tilia tomentosa, Quercus
pedunculiflora, Nectaroscordum dioscoridis, Galantl1Us plicatus, Crataegus pentagyna.
746. Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1 970
(Syn. : Galantho plicatae-Carpinetum orientalis Doniţă 1 968).
Este descrisă din Podişul Babadag, unde vegetează pe suprafaţe reduse, pe soluri
rendzinice mai mult sau mai puţin evoluate, foarte superficiale, semischelete, foarte bogate
în humus, cu troficitate ridicată.
În stratul arborescent, etajul superior este fonnat din Tilia tomentosa, T.
platyphyllos, Quercus delechampii, uneori apar Fraxinus excelsior şi Fr. coriariifolia.
Etajul inferior este compus din Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis,
A cer campestre, Acer platanoides, uneori Carpinus betulus.
Stratul arbustiv este dezvoltat şi fonnat din Cornus mas, Corylus m'ellana şi
Carpinus betulus. Stratul ierbos este dominat în primăvară de Anthriscus cerefolium,
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Galanthus plicatus, A llium rotundum, Corydalis bulbosa, Nectaroscordum dioscoridis şi
Paeonia peregrina.
Sinuzia estivală este fonnată în principal din: lvlercurialis ovata, Vincetoxicum
hirundinaria, lvlercurialis perennis, Galium odoratum, Hedera helix, Ajuga reptans, Carex
digitata, Geranium robertianum, Pulmonaria obscura, Viola reichenbachiana, V. suavis.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : anthriscosum şi arabidetosum
Doniţă 1 970 şi un facies cu Quercus polycarpa Doniţă 1 970.
747. Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae Doniţă 1 970
(Syn. : Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1 968, Polyquerco
Tilietum tomentosae Doniţă 1 970, Tilio tomentosae-Carpinetum orientalis Doniţă 1 968,
Tilio-Carpinetum orientalis Cârtu 1 97 1 , Quercetum pedunculiflorae geticum Morariu
1 944)
Frecventă în Podişul Babadag, este o asociaţie zonală între 200 şi 300 m altitudine.
Ocupă podişuri şi coaste domoale până la mijlociu înclinate. Solul este de tip cemoziomic
levigat, profund, bogat în humus, cu troficitate ridicată, dar poate fi reprezentat la altitudini
mai mari şi prin brun-cenuşiu sau cenuşiu de pădure.
Stratul arborescent superior este alcătuit din Quercus pedunculiflora,

Q. dalechampii. Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Quercus petraea, Fraxinus excelsior,
Fr. coriariifo/ia, Quercus pubescens şi Qfarnetto.
Cel inferior este caracterizat prin participarea constantă a speciilor Carpinus
orientalis, Fraxinus ornus, Sorbus tormina/is, Acer campestre, A. plantanoides, A.
tataricum şi Carpinus betulus.
Stratul arbustiv este alcătuit în special din Cornus mas, Euonymus verrucosus,
Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Corylus avei/ana,
Viburnum lantana.
Sinuzia vernală a stratului ierbos este dominată de Nectaroscordum dioscoridis,
Paeonia peregrina, Arum orientale, lvlyrrhoides nodosa, Ornithogalum fimbriatum .
În sinuzia estivală sunt frecvente lvlercurialis ovata,
Lithospermum
purpureocaeruleum, Potentilla micrantha, Viola suavis, V. reichenbachiana, Pulmonaria
obscura, Hedera helix.
Ca subasociaţii sunt distinse : typicum, pedunculiflorosum, .frainettosum,
carpinetosum betuli şi ornetosum Doniţă 1 970.
SYRJNGO-C4RPJNJON ORIENTALIS Jakucs 1 960
(Syn. : Ometo-Colurion Borza 1958 n.n. )
Grupează asociaţiile xerofile de păduri şi tufărişuri instalate în staţiuni uscate, pe
soluri profunde, moderat acidofile. Din numeroasele specii de recunoaştere amintim:

Syringa vulgaris, Carpinus orientalis, Celtis austra/is, Campanula grossekii, C. divergens,
C. lingulata, Dianthus banaticus, Echinops banaticus, Feru/a heujfelii, Hypericum roche/ii,
Oryzopsis holciformis, Salvia ringens, Scabiosa banatica, Scutellaria pichleri.
748. Echinopo banatici -Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 1 97 1
(Syn. : A cantho longifolii-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1 958). Descrisă
din Cazanele Dunării sub denumirea de Acantho longifolii-Quercetum pubescentis Jakucs
et Fekete 1 958, este studiată de N. Boşcaiu şi colaboratori ( 1 97 1 ) de la Liubotina, Tisoviţa
şi Plavişeviţa.
Fitocenozele prezintă o structură cenotică şi o omogenitate floristică accentuată cu
cele descrise de Jakucs de la Vârciorova şi Gura Văii. Lipsa speciei Acanthus longifolius,
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ca şi valoarea cenotică a speciei Echinops banaticus, a detenninat autorii români s-o
denumească Echinopo banatici-Quercetum pubescentis.
Asociaţia se aseamănă cu Cotino-Quercetum pubescentis (So6 1 93 1 ) Z6ly01ni et al.
1 958 subass. quercetosum virgilianae Roman 1974 cu deosebirea că acesteia îi lipseşte
Quercus virgiliana, care în fitocenozele descrise de N. Roman ( 1 974) prezintă o pondere
mare.
749. Syringo-Fraxinetum orni Borza 1 958 em. Resmeriţă 1 972
(Syn. : Syringeto-Fraxinetum orni coryletosum colurnae Borza 1 958, Syringo
Carpinetum orientalis humiletosum domogledicum Jakucs 1 959, Syringetum-Cotinetum
A carineum tatarici Georgescu 1 934).
Asociaţia a fost descrisă de Al.Borza ( 1 958) din rezervaţia Beuşniţa, aflată în sudul
Banatului, pe baza analizei unor pâlcuri în componenţa cărora, alături de liliac şi mojdrean,
participă cu o remarcabilă constanţă şi alunul turcesc, fapt ce l-a detenninat pe autor s-o
denumească "Syringeto-Fraxinetum orni coryletosum colurnae".
Elena Măgălie ( 1 970) descrie arboretele de la Ponoare în alcătuirea cărora nu
participă Corylus co/urna.
Asociaţia ocupă de preferinţă pantele abrupte cu expoziţie sudică sau sud-estică,
întâlnindu-se uneori şi pe versanţii nordici. În alcătuirea asociaţiei participă o serie de
elemente floristice, caracteristice stâncăriilor ca: A llium cirrhosum, Koeleria spelendens,
Asplenium trichomanes, A llium jlavescens, Sedum acre, Centaurea atropurpurea, iar dintre
briofite Tortu/a muralis şi Encalypta con torta.
În cadrul asociaţiei deosebim două subasociaţii: genistetosum radiatae (Maloş 1 972)
Popescu, Sanda, 1 990 (Syn. : Syringo-Genistetum radiatae Maloş 1 972) şi cotinetosum
Ciocârlan 1 968, Schrott 1968 (Syn. : Syringo-Cotinetum coggygriae (Borza 1 93 1 n.n.)
Resmeriţă 1 972).
750. Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1 959
Aceste tufărişuri cu aspect deschis de cenoze pioniere, cu un areal moesic , aflate
într-o neîntreruptă competiţie cu stânca abiotică, reprezintă tennenii finali ai unei serii
chasmofile apartenente alianţei lvficromerion din ordinul Asplenietalia rutae-murariae.
Specia caracteristică şi edificatoare în acelaşi timp, este Syringa vulgaris, iar dintre speciile
arbustive, cu constanţă ridicată, se numără Fraxinus ornus şi Cotinus coggygria. Pe baza
speciei diferenţiale Ceterach officinarum, N. Boşcaiu şi colaboratori ( 1 97 1 ) raportează
cenozele din Defileul Dunării la subasociaţia ceterosum Jakucs et Vida 1 959. Luându-se în
considerare diferenţialele locale Coronilla emerus şi A cer monspessulanus s-ar putea
distinge o variantă locală proprie Defileului Dunării.
În cadrul asociaţiei este încadrată subasociaţia juniperetosum sabinae (Gergely
1 958) Jakucs 1 959 ( Syn. : Syringeto-Juniepretum sabinae Gergely 1958).
75 1 . Celto-Junglandetum regiae Jov. 1957 em. Roman 1 974
Asociaţia a fost menţionată de V. Misi ( 1 967) de la Porţile de Fier şi identificată şi
pe teritoriul românesc, între Gura Văii şi Valea Târziu (N. Roman, 1 974). Asociaţia de
sâmbovină şi nuc se instalează la baza pantelor abrupte şi o pereţilor stâncoşi, pe substrat
bolovănos. Nucleul central al asociaţiei este d01ninat de specii ce aparţin alianţei Syringo
Carpinion orientalis şi ordinului Orno-Cotinetalia între care mnintim: Scutellaria pichleri
(fonnând faciesuri), Delphinium fissum ssp. divaricatum, A canthus longifolius, Carex
depauperata etc.
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Rolul covârşitor al elementului mediteraneean, întărit de participarea celui
balcanic, realizate într-un cadru foarte sălbatic şi complet nealterat de activitatea umană,
conduce la considerarea acestor indivizi de asociaţiei ca relicte terţiare.
752. Ca111ino orientalis-Quercetum cerris Oberd. 1 948
Ceretele cu cărpiniţă din sudul Banatului alcătuiesc o prelungire codiţionată edafic
de substratul calcaros al unei zone extinse mai larg în sudul Dunării. Nmneroasele specii
tennofile din fitocenozele de pe valea Cemei (N. Boşcaiu, 1 97 1 ) atestă originea balcanică a
acestei grupări care conferă sectorului sudic al munţilor Cemei un vădit caracter premoesic.
Compoziţia floristică a asociaţiei atestă caracterul de xerofilie accentuată a elementelor sale
constitutive.
753. Cariei humili-Pinetum pallasianae (Domin 1 932) Jov. 1 955
(Syn. : Cariei humili-Pinetum nigrae (Domin 1 932) Jov. 1 955, Pinetum nigri
banatici-sessilis Georgescu 1 934, Pinetum banatici myrtiIii Georgescu 1 934 ).
Arboretele relicte de pe versanţii abrupţi ai cursului inferior al Cemei prezintă
vădite analogii cu cele moesice. Vegetează pe soluri supelficiale, îndeosebi pe versanţii
calcaroşi, însoriţi şi puternic vântuiţi.
În primul etaj , alături de Pinus banatica (pallasiana) se întâlnesc Corylus co/urna,
Fraxinus ornus şi Tilia platyphyllos (V. Sanda, A.Popescu, 1 984 în A. Popescu, V. Sanda,
1 990). În stratul arbustiv se găsesc: Rosa pimpinellifolia, Chamaecytisus hirsutus, Genista
radiata şi Daphne mezereum . Frecvent se întâlneşte şi Cotinus coggygria.
Stratul ierbos, cu o acoperire medie de 30%, este dominat de Carex humilis şi
Sesleria heujjleriana alături de care se mai întâlnesc : Lilium martagon, Scabiosa banatica,

Biscutella laevigata, Galium erectum, G. pseudoaristatum, Campanula rapunculoides,
Digitalis grandiflora, Hieracium murorum, Saxifraga aizoon, Seseli angustifolium, Silene
petraea, Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, Primula auricula ssp. serratifo/ia,
Campanula crassipes.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile: juniperetosum (Georgescu 1 934)
Popescu et al. 1 979 (Syn. : Pinetum nigri banatici juniperetosum Georgescu 1 934),
cytisanthetosum radiali (domogledicum) Fekete 1 959 (Syn. : Cytisantho radiati-Pinetum
pallasianae Resmeriţă 1 972) descrisă de la Tricule, Valea Ţeşnei şi Cleanţu Mare.
754. Ca111inetum orientalis Rudski ap. Horvat 1 946
Asociaţia creşte pe soluri brun-gălbui sau cernoziomuri carbonatice, ocupând
terenuri plane sau pante line, alcătuind o pădure relativ deasă cu arbori de grosime şi
înălţime mică. Stratul arbustiv este bine reprezentat iar stratul ierbaceu bogat primăvara şi
destul de sărac în timpul verii.
Dintre plantele lemnoase, caracteristice şi în acelaşi timp dominante, amintim:
Carpinus orientalis, unnată de Cotinus coggygria, Fraxinus ornus şi Prunus mahaleb.
Caracteristice alianţei sunt: Euonymus verrucosus, Cornus mas, Quercus pubescens, Q.

virgiliana, Rosa canina. Paeonia peregrina, Orchis purpurea, Lithospermum
purpureocaeruleum, Cynanchum hirundinaria, Valeriana officinalis, Laser trilobum,
Fragaria viridis, Carex hallerana, Cruciata laevipes, Polygonatum odoratum, Thalictrum
minus, Viola mirabilis, Teucrium chamaedrys, Chrysanthemum corymbosum.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia dobrogicum (Cristurean et Ţeculescu
1 968) Popescu, Sanda l 990(Syn. : Carpinetum orientale dobrogicum Cristurean et
Ţeculescu 1 968 pro ass. ).

Q UERCO-C4RPJNJON ORIENTALIS Cs ros et al. 1 968
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Specii caracteristice: Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Quercus farnetto,
Fraxinus ornus, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Chamaecytisus hirsutus, Poa
nemoralis, Festuca heterophylla, Trifolium medium, Galium pseudoaristatum,
Chrysanthemum macrophyllum, Campanula persicifolia var. dasycarpa, Stellaria ho/astea,
Knautia drymeia, Agropyron intermedium, Lychnis coronaria, Cruciata glabra.
755. Querco-Carpinetum orientalis (Gan ev 1 96 1 ) Cs ros et al. 1 968
Pe platourile dealurilor situate între Eşelniţa şi Orşova şi Sviniţa-Tricule (Clisura
Cazanelor), cu soluri puternic erodate, se întâlnesc tufărişuri dese de cărpiniţă cu gorun,
care fac trecerea de la gorunetele mezofile de climat temperat (Querco-Carpinion betuli)
spre fonnaţiile de şibliac tennofile de origine sudică (Syringo-Carpinion orientalis).
Stratul alborilor este d01ninat de Quercus petraea, secondat în unele locuri de Tilia
tomentosa. Pe versanţii însoriţi, Carpinus orientalis şi Tilia tomentosa ajung la
cod01ninanţă sau uneori depăşesc numeric pe Quercus petraea.
Stratul albuştilor este este fonnat de elementele submediteraneene, balcanice şi
europene, între care s-au înfiltrat câteva specii sudice rare ca Ruscus aculeatus şi Ruscus

hypoglossum .
756. Cotino-Carpinetum orientalis Cs ros et al. 1 968
Şibliacurile alcătuite de Cotinus coggygria şi Carpinus orientalis au fost semnalate
şi descrise din sectorul Orşova-Eşelniţa, unde se dezvoltă pe versanţi însoriţi, cu înclinare
de 35°, în apropierea comunei Jupalnic, precum şi în sectoarele Sviniţa - Tricule şi
Berzasca-Pescarii.
Dintre speciile stratului albustiv merită menţionate: Cotinus coggygria, Cotonoaster
tomentosa, Prunus spinosa, Crataegus pentagyna, Rosa an,ensis şi Cornus sanguinea.
757. Stipo aristellae-Carpinetum orientalis Ştefureac et Popescu 1 970
Vegetează pe dealul Ciucar (Clisura Cazanelor), la altitudinea de 250-300 m, pe
soluri schelet şi versanţi cu expoziţie sud- sud-vestică. Dintre elementele stratului
alborescent mnintim: Carpinus orientalis, Quercus pubescens, Quercus farnetto, Vitis
sylvestris, Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, C/ematis vita/ba etc. Stratul ielbos este
caracterizat prin d01ninanţa speciei Stipa bromoides alături de care se mai întâlnesc :
Calamintha alpina ssp. hungarica, Echinops banaticus, Brachypodium sylvaticum etc.
PALIURETO-C4RPJNJON ORIENTALIS Cristurean et Ţeculescu ( 1 968) 1 970.
Specii caracteristice: Paliurus spina-christi, Jasminium fruticans, Crataegus

monogyna, Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Asparagus verticillatus, Achillea,
clypeolata, Asphodeline Iutea, Salvia rigens, Genista sessilifolia.
758. Paliu reto-Crataegetum monogynae Cristurean et Ţeculescu ( 1 968) 1 970
(Syn. : Paliuretum spinae-christii (Borza 1 93 1 n.n. ) Dihoru ( 1 969) 1 970).
Asociaţia este fonnată din tufărişuri de Crataegus monogyna, Paliurus spina-christi
şi Jasminium fruticans. Vegetează pe coastele abrupte din teritoriul rezervaţiei Hagieni
(Judeţul Constanţa) pe cernoziomuri supeificiale cu calcare la zi. Dintre speciile ielboase
caracteristice asociaţiei, cu prezenţă mare notăm pe: Asparagus verticillatus, Asphodeline
Iutea, Achillea clypeolata, iar cu prezenţă mai inică, dar edificatoare pe Salvia rigens şi

Genista sessilifolia.
QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.-Bl. 1 93 1 em. So6 1 964
Ordinul reuneşte pădurile zonale xerotenne de stejari şi foioase amestecate, ca şi
enclavele azonale condiţionate edafic şi orografic.
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Specii caracteristice : A chillea nobi/is, Asparagus officinalis, Campanula
bononiensis, C. cen,icaria, C. rapunculus, Carex tomentosa, Coronilla varia, Lembotropis
nigricans, Hierochloe adorata, Iris graminea, Lactuca quercina ssp. chaixii, Peucedanum
oreoselinum, Prunus mahaleb, Rosa gallica, R.pimpinellifolia, Silene nutans, Arabis
glabra, Veratrum nigrum, Verbascum nigrum, Viola hirta.
Q UERCJON P UBESCENTJ-PETRAE4E Br.-BI. 1 93 1 emed. Tx. 1 93 1
(Syn. : Quercion petraeae Z6lyomi et Jakucs 1 957)
Cuprinde pădurile de stejari xerotenni şi păduri xerotenne de stâncării de pe substrat
bazic.

Specii caracteristice : Cotoneaster integerrima, Chamaecytisus supinus, Cruciata
laevipes, Himantoglossum hircium , Hypericum montanum, Lathyrus niger, Laserpitium
latifolium, Orchis purpurea, Potentilla alba, Ranunculus polyanthemos, Vicia cassubica.

759. Quercetum petraeae-cerris So6 1 957, 1 969
(Syn. : Querco-Potentilletum albae Knapp 1 942 p.p.)
Se dezvoltă pe versanţi puternic însoriţi, cu expoziţie sud, sud-estică, trecând uneori
şi pe cei nordici, pe pante cu înclinaţie de regulă 1nijlocie. În majoritatea cazurilor este
instalată la li1nita dintre versanţi, unde fonnează vegetaţia de trecere dintre asociaţia
Quercetum farnetto-cerris, ocupând de regulă versanţii sudici şi Querco petraeae
Carpinetum de pe cei nordici. Solurile pe care vegetează sunt brune gălbui acide, sărace în
humus şi substanţe 1ninerale, cu un accentuat grad de levigare. Stratul arborilor este
d01ninat de Quercus petraea şi Q. cerris alături de care se mai întâlnesc Carpinus betulus şi
uneori exemplare rare de Fagus sylvatica.
În stratul arbustiv cu o acoperire de până la 40% se găsesc: Ligustrum vulgare,

Fraxinus ornus, Prunus avium, Pyrus pyraster, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus
a/bus şi Fraxinus excelsior.
În stratul ierbos participă, cu o acoperire mai ridicată, Festuca heterophylla, F.
drymeia, Luzula luzuloides, Poa nemora/is, P. angustifolia, Veronica chamaedrys,
Cruciata glabra.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : banaticum Boşcaiu, 1 970, 1 97 1 şi
transsilvanicum So6 1 947.

760. Lathyro collini-Quercetum pubescentis (Klika 1 932)em.Jakucs 1 960
Fitocenozele asociaţiei prezintă o largă răspândire în Moldova fonnând păduri
poienite, pe versanţi divers orientaţi sau pe platouri. Solurile de sub pădure sunt
cernoziomuri levigate, fonnate pe substrate de loess sau nisip.
În stratul superior d01nină Quercus pubescens, alături de care se mai întâlnesc
sporadic Quercus virgiliana, Q.pedunculiflora, Pyrus pyraster, P. elaeagrifo/ia, Acer

tataricum .
În stratul arbustiv se întâlnesc frecvent: Crataegus monogyna, Prunus spinosa var.
dasyphylla, Rhamnus catharticus, Rosa canina etc.
Stratul ierbos, foarte bogat, acoperă până la 50% din suprafaţa solului. În afara
speciilor nemorale, se întâlnesc multe elemente din Festuco-Brometea care pătrund din
poienile şi pajiştile xerofile li1nitrofe.
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Subasociaţia paeonietosum peregrinae Sârbu 1 978 este caracterizată prin
dominanţa speciei Paeonia peregrina care prezintă afinităţi aproape exclusive faţă de
pădurile edificate de Quercus pubescens.
76 1 . Cytiso-Quercetum cerris Boşcaiu et al. 1 966
Asociaţie paralelă cu Cytiso-Quercetum petraeae Paucă 1 94 1 . Vegetează pe soluri
brun acide cu o accentuată podzolire criptogenă. Caracteristice pentru asociaţie sunt:
Quercus cerris, Lombotropis nigricans şi lvfelampyrum bihariense.
Dintre speciile caracteristice ordinului Quercetalia pubescentis întâlnite în ceretele
din Defileul Crişului Repede mnintim: Quercus pubescens, Cornus mas, Rosa canina,

Chrysanthemum corymbosum, Genista elata, Astragalus glycyphyllos, Trifolium medium,
Sedum maximum, Cynanchum vincetoxicum, Carex montana, Lythyrus niger, Viola hirta,
Arabis turrita etc.
Asociaţia este asemănătoare cu Querco cerris-Carpinetum cu care, probabil, ar
putea fi sinoni1nizată.
762. Cytiso-Quercetum petraeae Paucă 1941
(Syn. : Querceto- Cytisetum nigricans Paucă 1 94 1 )
Asociaţia se dezvoltă pe terenuri puternic înclinate, cu soluri slab scheletice,
nisipoase, friabile, pe substrat de gnais, cu expoziţii sudice, sud-estice, mai rar nordice.
Tufărişurile de Lembotropis nigricans întâlnite de noi (V. Sanda et al. 1 973) în
Defileul Oltului, rămase în unna tăierii arborilor de Quercus petraea, ating înălţimea de
0,8- 1 ,5 m şi constituie fitocenoze foarte bune fixatoare a grohotişurilor şi bolovănişurilor
de pe pantele abrupte, repezi şi puternic erodate. Numărul redus de specii care fonnează
stratul ierbos, precum şi abundenţa-d01ninanţa şi constanţa ridicată a speciilor acidofile ca:
Deschampsia jlexuosa, Luzula luzuloides, Lembotropis nigricans, Veronica officinalis din
cenozele respective indică reacţia acidă solului. Prezenţa unor elemente tennofile ca
Potentilla micrantha, Sedum cepaea, Festuca drymeia în compoziţia floristică a acestei
asociaţii o imprimă un colorit sudic aparte faţă de Luzulo-Quercetum cu care parţial se
aseamănă.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : fagetosum Mariana Cârţu 1 970 şi
cytisetosum nigricantis (So6 1 947) Doltu et al. 1 980 (Syn. : Cytisetum nigricantis So6
1 947).
763 . Festuco drymeiae-Quercetum petraeae Morariu et al. 1 970
Vegetează pe soluri acide montane. Stratul arborescent apare cu un grad de
acoperire între 70 şi 90 % . În structura asociaţiei fagul se întâlneşte destul de frecvent.
Dintre arbuşti mai frecvenţi sunt: Fagus sylvatica, Quercus petraea, Carpinus betulus,
Rubus hirtus, Crataegus monogyna, Campanula persicifolia etc.
Vegetaţia ierbacee este bine reprezentată, fonnând un covor aproape continuu, mai
frecvente sunt: Festuca drymeia, Carex pi/asa, Dentaria bulbifera, Campanula
persicifolia, Poa nemoralis etc.
În cadrul asociaţiei sunt descrişi unnătorii infracenotaxoni : subass festucetosum
Ularu 1 972 având ca specii diferenţiale pe Festuca drymeia, Lathyrus vernus şi Galium
schultesii, subas. caricetosum pilosae Morariu et al. 1 970 cu speciile diferenţiale Carex
pi/asa şi Dentaria bulbifera, subass. poaetosum nemoralis (Morariu et al. 1 970) Popescu,
Sanda 1 9 9 1 (Syn. : Poae nemoralis-Quercetum petraeae Morariu et al. 1 970), facies cu
lvfelica uni.flora (Morariu et al. 1 970) Popescu, Sanda 1 9 9 1 (Syn. : Poae nemoralis
Quercetum petraeae melicetosum Morariu et al. 1 970), subass. vaccinietosum myrtilli
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(Morariu et al. 1 970) Popescu, Sanda, 1991 (Syn. : Vaccinio-Quercetum petraeae Morariu
et al. 1 970), facies cu Luzula luzuloides (Ularu 1 972) Popescu, Sanda, 1 9 9 1 (Syn. :
Vaccinio Quercetum petraeae luzuletosum Ularu 1 972), facies cu Calamagrostis
arundinacea Ularu 1 972.
764. Corno-Fraxinetum orni Pop et Hodişan 1 964
Pădurile de mojdrean pe versanţii sudici şi vestici ai dealurilor de lângă Godineşti
(Munţii Apuseni) vegetează la altitudinea de 450-640 m. Coastele dealurilor sunt
accidentate şi uneori abrupte, cu o înclinare ce variază între 40 şi 80°. Stâncile calcaroase
sunt acoperite parţial cu un strat subţire de sol brun, bogat în humus.
Stratul mborilor şi arlmştilor este d01ninat de Fraxinus ornus însoţită peste tot de

Cornus sanguinea.
Stratul ierbos acoperă solul, în proporţie de 1 5 -60%. Un rol fitocenotic deosebit îl
au Asplenium trichomanes, Phyllitis scolopendium, Polypodium vulgare, Bilderkykia
convulvulus, Arabia turrita, Cardaminopsis arenosa, Sedum telephium ssp. maximum,

Lathyrus venetus şi Geranium robertianum .
765. Genisto pilosae-Quercetum petraeae (Magyar 1 93 3 ) Z6ly01ni et al. 1 958
Pâlcuri fragmentare condiţionate edafic de prezenţa substratului acidofil au fost
întâlnite pe Valea Cemei (N.Boşcaiu, 1 97 1 ) . În compoziţia asociaţiei se remarcă Quercus
petraea, Fraxinus ornus, Fagus sylvatica, iar dintre caracteristicile ierboase Antennaria

dioica, Carlina vulgaris, Centaurea stenolepis, Euphrasia stricta.
În compoziţia stratului ierbos predominanţa numerică o deţin hemicriptofitele, iar
geofitele au valori procentuale mai reduse.
766. Deschampsio-Quercetum robori-cerris Csapody ex So6 1 969
Arboretele descrise fragmentar de S .Paşcovschi( l 952) din Banat, prezintă în stratul
arborescent pe Quercus robur, Q. cerris care se mai amestecă cu Quercus pubescens şi
Qfarnetto . Stratul arborescent mai este fonnat din Ulmus minor, Acer campestre,
A . tataricum şi Fraxinus excelsior.
În stratul arbustiv participă: Ulmus minor fsuberosa, Crataegus monogyna,
Euonymus europaea, Cornus mas şi Ligustrum vulgare.
N. Roman ( 1 959) arată că în raioanele Snagov şi Brăneşti ocupă mari suprafeţe,
fiind cantonată pe soluri brun-roşcate humoase sau brun roşcat-deschise. Ca specii ierboase
sunt indicate: Asperula taurina, lvfelica uni.flora, Carex divulsa, Lychnis viscaria, Asarum

europaeum, Euphorbia amygdaloides şi Veronica officinalis.
767. Quercetum roboris-petraeae Borza ( 1 928) 1 959
(Syn. : Quercetum petraeae-roboris auct. roman. non Fekete 1 96 1 , Cynancho
Quercetum roboris auct.roman.non Pass . 1 957).
Acest tip de păduri xerofile, de largă răspândire în bazinul Transilvaniei, vegetează
pe versanţi în general cu expoziţie sudică. Specii edificatoare şi dominante care vegetează
luxuriant şi imprimă o notă caracteristică acestor păduri sunt Quercus robur şi Quercus
petraea. Alături de acestea sunt prezente şi speciile: Acer tataricum, Quercus cerris,
Frangula alnus, Potentilla alba, Genista tinctoria ssp. ovata, lvfelampyrum bihariense.
Pe terenurile plane şi în luncile văilor, pe soluri cu o puternică diferenţiere texiurală
vegetează în condiţii optime Quercus robur având însoţitoare fidele pe Potentilla alba şi

Pulmonaria mollis.
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În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : graminosum So6 apud Mititelu et
Viţalariu 1 967, quercetosum petraeae Paşe. et Leandru apud Mititelu et Viţalariu 1 967,
caricetosum So6 apud Mititelu et Viţalariu 1 967, melicetosum Raclam et Bârcă 1 959.
768. Quercetum pubescentis Borza 1 937
(Syn. : Quercetum lanuginosae Borza 1 93 1 n.n. , Quercetum pubescentis typicum
Paşe. et al. 1 956).
Vegetează la altitudini mici, pe pante abrupte, stâncoase. Datorită tăierilor repetate
aceste păduri se găsesc de multe ori în stadiul de tufărişuri, cu intercalări de pajişti de
Botriochloa, Chrysopogon şi Festuca valesiaca. În compoziţia acestor păduri intră şi
Carpinus orientalis, specie care indică tendinţa de evoluţie a acestor fitocenoze.
S. Paşcovschi şi colaboratori ( 1 956) întâlneşte aceste arborete în pădurea Groasa pe
malul înalt al Ialomiţei, vegetând pe cernoziom slab degradat cu mulţi carbonaţi.
Ca cenotaxoni de rang inferior au fost descrişi: subas. calcareum (Gergely 1 962)
Popescu, Sanda 1 99 1 (Syn. : Quercetum pubescentis calcareum Gergely 1 962 pro ass.),
facies cu Melica uni.flora (Gergely et Flavia Raţiu 1 965) Popescu, Sanda 1 99 1 (Syn. :
Quercetum pubescentis calcareum Gergely 1 962 subass. melicetosum uniflorae Gergely et
Flavia Raţiu 1 965 .). Acest infracenotaxon este senmalat din Cheile Aiudului.
A CERJ TARARJCO-Q UERCJON Z6lyomi et Jakucs 1 957
Exigenţele staţionale ale alianţei în raport cu climatul sunt totalmente continentale.
Cea mai mare parte a precipitaţiilor cad vara, iernile sunt aspre şi mai sărace în precipitaţii.
Speciile caracteristice : A cer tataricum, Adenophora liliifo/ia, Asparagus

pseudoscaber, Carex brevicol/is, Coronilla elegans, Cotoneaster melanocarpa, Doronicum
hungaricum, Iris hungarica, I. variegata, lvfelica altissima, !vi.picta, Nectaroscordum
dioscoridis, Nepeta pannonica, Paeonia tenuifolia, Prunus fruticosa, P. tenel/a, Syrenia
cuspidata, Trifolium diffusum, Vincetoxicum scandens, Viola suavis.
769. Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis (Jurko 1 9 5 1 p.p.) Jakucs et Fekete
1 957
Asociaţia se întâlneşte frecvent la Greaca (jud.Giurgiu) pe platouri sau locuri slab
înclinate. În stratul arborescent în afară de Quercus pubescens şi Prunus mahaleb se mai
întălnesc: A cer campestre şi Tilia tomentosa. Stratul arbustiv este fonnat din: Crataegus

monogyna, Euonymus verrucosa, Cornus mas, Rhamnus cathartica, Ligustrum vulgare
etc., iar în stratul ierbos se găsesc: Vincetoxicum hirundinaria, Origanum vulgare,
Lithospermum purpureocaeruleum, Carex humilis, Veronica chamaedrys, Festuca
valesiaca, Poa angustifolia etc.
770. Aceri tatarico-Quercetum pubescenti-roboris Z6lyomi 1 957
(Syn. : Quercetum sessilif/orae bassarabicum Borza 1 937, Quercetum mixtum
moldavicum Borza 1 937, As. A cer tataricum Borza 1 965, A cereto-Tilietum medio
transsilvanicum Borza 1 959, A ceri tatarico-Quercetum pubescentis Bârcă 1 973).
Stratul arborescent este dominat de Quercus robur, Q.pubescens, Q. virgiliana şi
A cer tataricum . Alături de acestea mai apar Acer campestre şi Tilia tomentosa.
Stratul arbustiv este fonnat din: Crataegus monogyna, Euonymus europaea, Rosa
canina etc., mai rar Corylus avellana şi Ligustrum vulgare.
În stratul ierbaceu se întâlneşte o floră tipică mezofilă din care nu lipseşte : Arum
orientale, Asarum europaeum, Corydalis bulbosa ssp. marschalliana, Viola

reichenbachiana.
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În cadrul asociaţiei este descris faciesul prunosum tenellae Oprea et Ligia Purdelea

1 984.
77 1 . Convallario-Quercetum roboris So6 ( 1 934 n.n) 1 975
(Syn. : Quercetum roboris oltenicum Păun ( 1 964) 1 966).
Asociaţia se întâlneşte frecvent în luncile mai uscate din câmpia Bumazului
(Pădurea Comana). Stratul arborescent, dominat de Quercus robur, se prezintă viguros,
atingând 1 8-20 m înălţime, alături de care se dezvoltă Tilia tomentosa, Carpinus betulus,
Fraxinus angustifolia etc. Dintre arbuşti notăm: Acer tataricum, Corylus avei/ana,
Euonymus europaea, E. verrucosus, Rosa canina etc.
În flora stratului ierbos specia dominantă este Convallaria majalis care imprimă
nota caracteristică a asociaţiei.
772. Lithospermo-Quercetum Br.-Bl. 1 929
La noi în ţară pădurile de Quercetum pubescens sunt în general puţin studiate, iar
încadrările cenotaxonomice diferă foarte mult.
Sratul arborescent este dominat de Quercus pubescens care atinge înâlţimea de 8-10
m şi realizează o acoperire de 70-90 %. În stratul arbustiv domină Ligustrum vulgare
alături de care se mai întâlnesc: C/ematis vita/ba, Crataegus monogyna, Viburnum lantana,
Prunus fruticosa, A cer campestre, Berberis vulgaris etc.
Speciile cele mai frecvente ale stratului ierbos sunt: Sedum telephium ssp. maximum,

Dictamnus a/bus, Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium sylvaticum .
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : romanicum Borza 1 959, subboreale
Matuszk. 1 955, dacicum Borza 1 959, ornetosum Ciocârlan 1 968 (Syn. : Querceto
Lithospermetum moldavicum Borza 1959 n.n. ) şi cotinosum Borza ( 1 935) 1 937 (Syn. :
Querceto-Lithospermetum cotinosum Borza ( 1 936) 1 937).
773 . Querco farnetti-petraeae Bârcă ( 1 973) 1 984
Arboretele de gorun cu gârniţă sunt senmalate din colinele Tutovei şi platfonna
Cotmeana. Ele sunt cantonate atât pe platouri cât şi pe versanţi în general însoriţi. Stratul
arborescent este dominat de Quercus petraea şi Q. farnetto. Stratul arbustiv este fonnat în
special din Acer tataricum, Staphylea pinnata, Cornus mas şi Crataegus monogyna.
În stratul ierbos participă numeroase specii mezofile în care predomină elementele
eurasiatice şi europene.
774.Corno-Quercetum Jakucs et Z6lyomi 1 958
Reprezintă păduri cantonate în general pe relief accidentat. Stratul arborescent este
dominat de Quercus petraea inclusiv Quercus polycarpa şi Q. dalechampii alături de care
apar sporadic Fraxinus excelsior, Quercus robur, A cer campestre, A . platanoides, Prunus
avium etc.
Stratul arbustiv, relativ dezvoltat, este reprezentat prin: Cornus mas, Rhamnus
saxatilis ssp. tinctoria, A cer tataricum, Staphylea pinnata, Sorbus domestica, Euonymus

verrucosus, Viburnum lantana, Cotinus coggygria, Hedera he/ix.
Stratul ierbos, destul de expresiv, este compus din Poa nemora/is, Carex pi/asa,
C. brevicollis, C. digitata, Lathyrus niger, Galanthus nivalis, A doxa moschatellina,
Hieracium sabaudum, Jvfelica picta, Jvf. uniflora, Cephalanthera damassonium, Scutellaria
altissima, Lithospermum purpureocaeruleum, Cardamine bulbifera, Hypericum hirsutum,
Galium odoratum .
În cadrul asociaţiei s-a identificat faciesul cotinosum Dobrescu et al. 1 969.
775. Festuco rupicolae-Quercetum roboris So6( 1 934)1 937
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(Syn. : Quercetum roboris balşicum Păun ( 1 964) 1 966).
Stejăretul de luncă din regiunea de câmpie şi silvostepă este un tip azonal de pădure,
sporadic, mai ales în lunca Prutului (D . Mititelu, 1 970) întâlnindu-se pe soluri aluvionare,
lutoase. Arboretul este monoetajat şi unifonn distribuit, dar de consistenţă slabă (0,4-0,5),
datorită degradării. Subarboretul se prezintă dens, iar stratul ierbaceu abundent şi bogat în
specii.
Q UERCJON PED UNCULIFLORAE Doltu, Popescu, Sanda 1 980
Grupează pădurile edificate de stejar brumăriu. Specii de recunoaştere : Quercus

pedunculiflora, Lactuca quercina, Acer tataricum, Ph/omis tuberosa, Viola suavis,
V.jordanii, Centaurea stenolepis, Doronicum hungaricum, Poa silvicola, Erysimum
cuspidatum, Peucedanum alsaticum, Valeriana officina/is, Carex melanostachya,
Tordylium maximum, lvfelica altissima.
776. Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1 970
(Syn. : Centaureo stenolepi-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1 970)
Asociaţia este caracteristică etajului pădurilor xerotenne, fiind localizată pe văi largi
sau fundul depresiunilor obişnuit lipsite de apă. Solul este cernoziom mediu până la
puternic levigat, foarte profund, bogat în humus şi cu troficitate ridicată.
Stratul arborescent este fonnat în etajul superior din Quercus pedunculiflora la care
se asociază Ulmus minor, U.procera, Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior şi Fr.

coriariifolia.
În etajul inferior participă A cer tataricum, A . campestre, Pyrus pyraster.
Stratul arbustiv, destul de discontinuu, este compus din Cornus mas, C. sanguinea,

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Euonym us europaeus.
Stratul ierbos, foarte dezvoltat, prezintă în sinuzia vernală pe Ornithogalum
fimbriatum, Anthriscus cerefolium, Paeonia peregrina, lvfyrrhoides nodosa etc. Sinuzia
estivală este dominată de specii de Carex ca: Carex michelii, C. tomentosa, Doronicum
hungaricum, Erysimum cuspidatum, Viola suavis şi Centaurea stenolepis.
777. Quercetum pedunculiflorae Borza 1 937
(Syn. :
Quercetum pedunculiflorae typicum Morariu
1 944, Quercetum
pedunculiflorae geticum Morariu 1 944).
Asociaţia a fost descrisă de Al. Borza ( 1 937) din terotoriul dintre Prut şi Nistru cu
ocazia cercetărilor întreprinse în această regiune. Autorul arată că stejarul brumăriu de cele
mai multe ori se găseşte sub fonnă de fragmente de pădure şi numai rareori constituie
păduri de întindere mai mare (pădurea Manzâr).
Quercus pedunculiflora este o specie mai pretenţioasă faţă de factorul umiditate,
preferând solurile cu un spor de umezeală. În stratul arborescent mai pătrund Quercus
pubescens, Q. farnetto şi Q. cerris.
Stratul arbuştilor este în general bine reprezentat şi fonnat din: Crataegus

monogyna, Cornus sanguinea, Acer tataricum, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica,
Ligustrum vulgare, Acer campestre etc.
Speciile ierbacee mai frecvent întâlnite sunt: Geum urbanum, Silene vulgaris,
Vincetoxicum hirundinaria, Asparagus tenuifolius, Lithospermum purpureocaeruleum,
Carex spicata, Astragalus glycyphyllos, Polygonatum latifolium etc.
Fiind păduri în general poienite pătrund numeroase elemente aparţinând clasei
şi ale ordinului Festucetalia valesiacae ca: Poa angustifolia,

Festuco-Brometea
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Filipendula vulgaris, Festuca valesiaca, Carex praecox şi uneori Botriochloa ischaemum
şi Chrysopogon gryllus care ajung la abundenţă-dominanţă mare.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : arenosum Paşe. et al. 1 956,
xerophytum Paşe. et al. 1 956 şi carpinetosum Borza 1 958 n.n.
778. Quercetum pedunculiflorae-cerris (Morariu 1 944) Doltu, Popescu Sanda
1 980
(Syn. : Quercetum pedunculiflorae cerretosum Morariu 1 944).
Prezintă în principal combinaţia dintre stejar brumăriu, cer şi gârniţă din Câmpia
Română (Pădurile: Zoicaru, Teşila, Albele, Bălăşcuţa, Zevestreni, Letca-Veche, Slătioare,
Cioflecu-Copaciu, Ghimpaţi).
Se deosebeşte de Carpino orientalis-Quercetum pedunculiflorae în special prin lipsa
grupărilor de specii din ordinul Orno-Cotinatalia, deşi în ambele asociaţii este prezentă
specia Quercus cerris.
Stratul arbustiv este d01ninat de Acer tataricum, Pyrus pyraster, Crataegus

monogyna, Ligustrum vulgare, Ulmus foliacea.
Stratul ierbos este realizat de Urtica dioica, Carex spicata, Geum urbanum,
Anthriscus trichosperma, Viola hirta, Ba/Iota nigra etc. care denotă, în general, o puternică
ruderalizare a acestor fitocenoze.

ROBJNJON PSEUDA C4 CJAE Cs ros-Kâptalan 1 968
Grupează plantaţiile de salcâm. Specii de recunoaştere: Robinia pseudacacia,
Bromus sterilis, Ba/Iota nigra, Anthriscus trichosperma, Urtica dioica, A lliaria petiolata.
779. Bromo sterilis-Robinietum (P6cs 1 954) So6 1 964
(Syn. : Robinetum pseudacaciae (Arvat 1 939) Balâsz 1 942, Agropyro-Robinietum
pseudacaciae Szab6 1 97 1 ).
Asociaţia se caracterizează printr-o floră ierboasă foarte heterogenă, ca: Ba/Iota

nigra, Anthriscus trichosperma, Urtica dioica, Physalis alkekengi, Galium aparine,
Bromus steri/is, Rubus caesius, Leonurus cardiaca, A lliaria petiolata.
În cadrul asociaţiei sunt descrise subasociaţiile : brometosum sterilis Mititelu et
al. 1 973, anthriscetosum Magyar l 937(Syn: facies anthriscetosum trichospermae Dobrescu
et al. 1 969), urtico-ballotetosum Mititelu et al. 1 968 (Syn. : facies ballotetosum nigrae
Dobrescu et al. 1 969), chelidonietosum Toth 1 958, secalietosum P6cs 1 954 şi
cannabinetosum Mititelu et al. 1 968. Ca faciesuri este senmalat cel cu Poa pratensis-Poa
angustifolia Lupu 1 980.
PRUNETALIA Tx. 1952
Grupează tufărişurile edificate de Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus
aveliana, Prunus tenella, Prunus fruticosa cantonate pe coaste uscate, marginea pădurilor,
unele apărând în unna defrişărilor pădurilor şi extinzându-se mult în ultimele decenii.
PR UNJON SPJNOSAE So6 ( 1 930 n.n. 1 940)
Specii caracteristice pentru ordin şi alianţă: Prunus spinosa, Crataegus monogyna,

Rubus caesius, Rosa canina, Euonymus verrucosa, E.europaeus, Pyrus pyraster, Ligustrum
vulgare, Rhamnus cathartica, Humulus lupufus, C/ematis vita/ba, Cornus sanguinea etc.
780. Pruno spinosae-Crataegetum (So6 1 927) Hueck 1 93 1
(Syn. : Carpino-Prunetum Tx. 1 952, Prunetum 111 0/davicae Dihoru ( 1 969) 1 970, Rubo
caesii-Prunetum spinosae Raţiu et Gergely 1 979, Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko
1 964, Crataegetum danubiale Jurko 1 958).
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Tufărişurile de Crataegus monogyna şi Prunus spinosa, au o largă răspândire,
instalându-se de preferinţă în ochiurile de pădure, la limita dintre acestea şi poienile din
interior, în locurile defrişate, pe pante însorite cu expoziţie de regulă estică sau sud-estică.
Speciile caracteristice alianţei Prunion spinosae sunt bine reprezentate, alături de
cele caracteristice altor cenotaxoni specifici tufărişurilor: Origaneta/ia, Geranion sanguinei
şi Trifolion medii. Cortegiul plantelor însoţitoare este impresionant.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia phragmitetosum Oprea 1 976 şi
varianta geografică arenosum Burduja et Horeanu 1 969.
78 1 . Spiraeetum crenatae Morariu et Ularu 1 9 8 1
Fitocenozele semnalate ş i analizate de p e Tâmpa (Braşov), dominate de Spiraea
crenata sunt heterogene, în unele domină numai Rosa spinosissima, considerate de autori
ca o variantă, Spiraeetum crenatae-rosaeetosum pimpinelliefoliae, mai mezofilă şi cu
exigenţe ecologice mai largi. Ca diferenţiale pentru asociaţie sunt considerate de autori (p.
290) unnătoarele specii: Carduus candicans, Jurinea mollis, Aster amellus, SempenJivum

marmoreum, Sedum hispanicum, Origanum vulgare, Thymus dacicus, Cephalaria
uralensis, Iris hungarica. Pentru Spiraeetum crenatae-rosaeetosum pimpinelliefoliae
speciile diferenţiale sunt: Corylus avei/ana, Cornus sanguinea, Cotoneaster integerrima,
Prunus cerasifera, Berberis vulgaris, Clematis recta, Veronica chamaedrys, Campanula
rapunculoides etc. Asociaţia vegetează între 750-850 m altitudine, pe expoziţie sud-estică,
pe roci calcaroase, solul fiind subţire, rendzinic, humifer şi prezentând o reacţie neutră până
la slab alcalină.
782. Coryletum avellanae So6 1 927
În unna tăieturilor rase se instalează tufărişuri de Corylus avei/ana, pe pante nordice
cu înclinaţie diferită. Solul fonnează un strat continuu subţire, este reavăn şi cu troficitate
bună.
Stratul arborescent este fonnat exclusiv din alun şi cu totul izolat apare şi Populus

tremula.
Originea alunişurilor este secundară, toate aceste locuri au fost ocupate de făgete, iar
prin defrişarea lor s-au instalat fie pajişti de Festuca rubra, fie că s-a refăcut pădurea de
fag, rămânând pe mici porţiuni şi pâlcuri de alun.
Dintre speciile lemnoase mai constante sunt: Fagus sylvatica, Carpinus betulus,
Cornus mas şi Crataegus monogyna. Flora ierboasă este caracteristică făgetelor. Dintre
speciile mai semnificative amintim: Euphorbia amygdaloides, lvfercurialis perennis,

Hepatica nobi/is, Cardamine bulbifera, Salvia glutinosa, lvfyosotis sylvatica, Gentiana
asclepiadea.
Caracterul acidofil al asociaţiei este indicat de prezenţa speciilor: Luzula luzuloides,
Oxalis acetosella, Veronica officina/is, V.chamaedrys.
În cadrul asociaţiei este descris faciesul rubosum plicatae Drăgulescu 1 984
783 . Asphodelinetum luteae Dihoru ( 1 969) 1 970
Vegetează în podişul Babadag pe versanţi înclinaţi, în rarişti ale asociaţiei Cotino
Quercetum pubescentis. Asociaţia se prezintă neâncheiată, pe deoparte din cauza solului
pietros, iar pe de altă parte din cauza dezvoltării masive a speciilor anuale, care dispar
repede, lăsând numeroase goluri. Speciile componente aparţin ordinului Orno-Cotinetalia
şi mai ales clasei Festuco-Brometea, ceea ce indică caracterul vegetaţiei de silvostepă.
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În asociaţie, Gh.Dihoru ( 1 970) descrie şi o fitocenoză cu Caragana .frutex din
Podişul Babadag.
PR UNJON FR UTJCOSAE Tx. 1 952
Specii caracteristice: Prunus .fruticosa, Prunus tenella.
784. Prunetum tenellae So6 1946
(Syn. : Amydaletum nanae So6 ( 1 927 p.p.) 1 959, Phlomidi-Amygdaletum nanae
So6 ( 1 947) 1 97 1 , tanssilvanicum So6 1 957, Prunetum nanae Borza 1 93 1 n.n)
Se instalează la marginea pădurilor din silvostepă şi pe pante însorite. Speciile
caracteristice ordinului Prunetalia şi alianţei Prunion fruticoase întâlnite în cadrul
asociaţiei sunt: Prunus tenella, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pyrus pyraster,
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius, Rosa canina şi Rosa dumetorum. Dintre speciile
alianţelor Geranion sanguinei şi Trifolion medii cităm: Linaria genistifo/ia, Fragaria
viridis, Origanum vulgare, ]nula hirta, Nepeta cataria etc. Nmnărul cel mai mare de specii
aparţin clasei Festuco-Brometea dintre care amintim: Teucrium chamaedrys, Ph/omis
tuberosa, Festuca valesiaca, Euphorbia cyparissias, Koeleria macrantha etc., care
imprimă nota caracteristică de xerofilie a acestor fitocenoze.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia transsilvanicum So6 1 957 şi varianta
sebesiense Borza 1 959.
785. Crataego-Cerasetum (Prunetum) fruticosae So6 ( 1 927) 1 9 5 1 , 1 969
Fitocenozele asociaţiei se dezvoltă de preferinţă la marginea pădurilor în ochiurile
din interiorul acestora, atingând 50-60 cm înălţime şi realizând o acoperire de 70-80 %.
Stratul arbustiv este fonnat exclusiv din Prunus .fruticosa şi Crataegus monogyna. Dintre
speciile stratului ierbaceu, în majoritate aparţinând clasei Festuco-Brometea amintim:

Chamaecytisus austriacus, Potentilla argentea, Stachys recta, Poa angustifo/ia, Euphorbia
cyparissias etc.
BERBERJDJON Br.-BI. 1 950, 1 953
Specii caracteristice : Berberis vulgaris, Prunus mahaleb, Prunus .fruticosa,
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana. Specii diferenţiale : Juniperus communis, Arabis
turrita, Rubus tomentosum .
786. Coryleto-Populetum Br.-Bl. 1 9 1 9, 1 93 8
Vegetează p e soluri brun-roşcate de pădure, instalându-se secundar după defrişarea
pădurilor, în condiţiile unui păşunat periodic.
Specia dominantă şi edificatoare este Corylus avellana care atinge pe alocuri o
înălţime de 5-7 m şi un diametru de 1 5 cm. Se remarcă un număr mare de specii care se
instalează în tăieturile de pădure: Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Sorbus aucuparia
etc., precum şi cele ierboase caracteristice clasei Querco-Fagetea ca: Viola

reichenbachiana, Poa nemoralis, lvfelica uniflora, Paris quadrifo/ia, Pulmonaria
officinalis etc. Dintre însoţitoare menţionăm: Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus,
Solidago virgaurea, Veronica urticifo/ia, Digitalis grandiflora.
În cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia transsiIvan icum Szabo 1 97 1 .
787. Euonymo-Sambucetum nigrae Moor 1 967
Asociaţia este amintită de A. Szab6 din teritoriul Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa.
788. Euonymo-Prunetum spinosae (Hueck 1 93 1 ) Tx. 1 952 em. Pass. et Hofm.
1 968
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(Syn. : Pteridio-Crataegetum monogynae Raţiu et Gergely 1 970, Carpino
Prunetum Tx. 1 952, Rosetum rhamnosum sensu Borza 1 959, Ligustro-Prunetum
auct.roman.non. Tx. ( 1 928) 1 952).
Speciile caracteristice pentru asociaţie sunt: Ligustrum vulgare, Viburnum lantana,
Carpinus betulus şi Prunus spinosa. Caracteristice alianţei Berberidion sunt: Berberis
vulgaris, Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrima. Dintre speciile caracteristice
ordinului Prunetalia existente în cadrul asociaţiei amintim: Crataegus monogyna,

Euonymus europaeus, Clematis vita/ba, Rosa canina, Cornus sanguinea.
Cele mai frecvente specii ierboase întâlnite în aceste fitocenoze sunt: Poa nemoralis,
Dryopteris fi/ix-mas, Veronica chamaedrys, Hedera he/ix, Brachypodium pinnatum,
Euphorbia cyparissias, Teucrium chamaedrys, Sanguisorba minor, Urtica dioica, Viola
adorata, Chelidonium majus, Trifolium medium, Polygala vulgaris etc.
789. Rubo-Coryletum Oberd. 1 957
Este citată din Defileul Crişului repede unde vegetează prin locurile umede ale
teritoriului. Speciile caracteristice pentru asociaţie sunt: Corylus avellana, Rubus
fruticosus, iar dintre taxonii caracteristici ordinului Prunetalia amintim: Cornus sanguinea,

Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, C/ematis vita/ba, Humulus lupulus.
XXXVIII. ERICO-PINETEA Horv. 1 959
Clasa cuprinde fitocenozele preglaciare relictare de Pinus sylvestris şi Pinus nigra
care cresc pe diferite substraturi bazice (calcare, dolomite, serpentine) din diferite regiuni
din sud şi sud-estul Europei.
ERICO-PINETALIA Horv. 1 959
Grupează asociaţiile relictare de pin din Europa centrală şi de sud-est. Dintre
speciile caracteristice şi diferenţiale ale ordinului întâlnite în cenozele din Carpaţii
româneşti amintim: Daphne blagayana, Arctostaphylos uva-ursi, Cytisus leucotrichus,

Chamaecytisus hirsutus, Lembotropis nigricans, Laserpitium latifolium, Pedicularis
campestris, Iris ruthenica, Centaurea triumfetti, Cirsium erisithales.
SESLERIO RJGIDAE-PJNJON Coldea 1 9 9 1
Specii caracteristice pentru această alianţă sunt: Sesleria rigida, Sorbus dacica,
Rhamnus saxatilis ssp. tinctoria, Juniperus sabina, J. communis, Cotoneaster integerrima,
Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Teucrium chamaedrys.
790. Seslerio rigidae-Pinetum sylvestris (Cs ros et Spârchez 1 963) Cs ros et al.
1 988
(Syn. : Pinetum sylvestris seslerietosum Cs ros et Spârchez 1 963, Poeto-Pinetum
sylvestris Borza 1 959).
Fitocenozele relictare, preglaciare de Pinus sylvestris populează pe mici suprafeţe,
versanţii calcaroşi, slab însoriţi ai câtorva masive din carpaţii Meridionali (Munţii Leaota)
şi Munţii Apuseni (Trascău, Muntele Mare). Ele se dezvoltă pe litosoluri rendzinice, bogate
în humus şi având un pH neutru (6,9).
Din punct de vedere floristic, aceste pinete se caracterizează prin dominanţă în
stratul ierbaceu a speciei Sesleria rigida, element daco-balcanic şi prin prezenţa a
numeroase elemente bazifile, transgresive din alianţa Seslerion rigidae, specifice Carpaţilor
româneşti. Aceste fitocenoze se diferenţiază floristic prin prezenţa speciilor daco-balcanice
şi a celor continentale. Caracterul relictar este subliniat prin prezenţa unor elemente
relictare, arctice ca Arctostaphylos uva-ursi. Prezenţa în structura asociaţiei a câtorva
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elemente nemorale şi boreale forestiere sugerează contactul acestor fitocenoze cu pădurile
zonale edificate de fag şi molid din regiune.

79 1 . Daphno blagayanae-Pinetum sylvestris Coldea et Pop 1 988
Grupează cenozele de Pinus sylvestris care vegetează la limita superioară a făgetelor
din Muntele Cozia care populează versanţii şi terasele alcătuite din amfibolite şi şisturi.
Solul pe care se dezvoltă aceste arborete este brun emnezobazic, superficial şi bogat în
schelet. În stratul arborescent, care realizează o acoperire medie de 60% se întâlneşte
frecvent Betula pendula ca specie subdominantă. Aceasta realizează o acoperire medie de
10-1 5%. Sporadic, în acest strat se mai întâlnesc Picea abies, A bies alba şi Fagus sylvatica.
Stratul ierbos este bine dezvoltat şi realizează o acoperire medie de 35-75%. Dintre speciile
edificatoare ale sinuziei ierboase amintim Daphne blagyana şi Iris ruthenica. De asemeni,
sunt prezente elementele acidofile ale pădurilor de fag şi molid ca: Luzula luzuloides, Poa
nemoralis, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis arundinacea şi

Deschampsia jlexuosa.
În structura asociaţiei participă şi unele specii carpato-balcanice ca: Bruckenthalia
spiculifolia, Anthemis carpatica, A chillea distans, Scorzonera rosea şi Jovibarba heujfelii
care dau asociaţiei o tentă specifică regională.
792. Juniperetum sabinae Cs ros 1 958
Fitocenozele xero-mezofile ale acestei asociaţii vegetează pe suprafeţe restrânse în
câteva masive din Munţii Apuseni (Trascău, Muntele Mare) pe litosoluri rendzinice, puţin
evoluate. Specia de diagnosticare a asociaţiei, care realizează o acoperire medie de 60-85%
este Juniperus sabina. Alături de aceasta se întâlneşte Rhamnus saxatilis ssp. tinctoria,
deasemenea element caracteristic pentru asociaţie, precum şi numeroase specii
caracteristice alianţei şi ordinului, care justifică prezenta încadrare cenotaxonică. Caracterul
de tennofilie al acestor cenoze este subliniat şi prin prezenţa a câtorva specii aparţinând
ordinelor Seslerietalia şi Quercetalia pubescentis.
XXXIX. (VACCINIO) ULIGINOSI-PINETEA Pass. et Hofm. 1 968
Grupează vegetaţia de tinoave caracterizată prin speciile Ledum palustre (la noi
dispărută) şi Vaccinium uliginosum .
ERIOPHORO-PINETALIA Pass. et Hofm 1 968
ERIOPHORO-PJNJON SYL VESTRJS Pass. et Hofm. 1 968
Specii caracteristice pentru ordin şi alianţă: Vaccinium oxycoccos, Andromeda

polifolia, Empetrum nigrum, Betula nana, B. pubescens, Pinus sylvestris, Eriophorum
vaginatum, Vaccinium myrtillus.
793 . Eriophoro-Pinetum sylvestris Hueck 1 925 em.Pass. et Hofm. 1 968
(Syn. : Pinetum sylvestris eriophoretosum vaginali Z6lyomi 1 934)
Vegetaţia de tinoave cu Pinus sylvestris îmnlăştinit numită căţuni a fost studiată
amănunţit de E. Pop.
Pe lângă Pinus sylvestris pe margini cresc Picea abies, Betula pubescens, Populus
!remula, iar în stratul inferior Betula verrucosa, B. warnstorfii, Sa/ix aurita, S. pentandra,
Sphagnum wulfianum (relict glaciar), Schistostega osmundacea, Polytrichum strictum,
Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos ssp. microcarpus, V vitis-idaea, V

myrtillus, Luzula sudetica, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia,
Ligularia sibirica.
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În "laggul" acestor tinoave apar frecvent: Betula verrucosa, B.pubescens, Popu fus
tremu/a, Sa/ix aurita, S.pentandra, S. caprea, S.silesiaca, Alnus incana, Frangula alnus,
lvfenyanthes trifoliata, Calfa palustris, Comarum palustre, Carex rostrata, C.vesicaria, C.
canescens, Potentilla tormentil/a, Orchis maculata, Eriophorum angustifolium,
E.latifolium, Juncus ejfusus, Scirpus sylvaticus, Parnassia palustris, Ranunculus jlammula,
Galium uliginosum .
Răspândire : Drăgoioasa (Comuna Păltiniş),Poiana Coşnei, Tinovul Câmpenilor (Ilva
Mare), Tinovul cel mare de la Coşna, Poiana Stampei-Căsoi, Poiana Stampei-Pilugani, La
Borcut, Colăcel (Roşu), Tinovul Mare (Comuna Şaru Domei şi Neagra Şarului), Lucina,
Tinovul "Mohoş" (comuna Tuşnad), Luci (Sâncrăieni) etc.
XL. VACCINIO-PICEETEA Br. -Bl. 1 939
Grupează pădurile de răşinoase din etajul montan şi subalpin al Carpaţilor. Specii
caracteristice: Picea abies, Abies alba, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,

lvfoneses uni.flora, Ramischia secunda, Pyrola minor,Pyrola rotundifolia, lvfonotropa
hypopitys.
VACCINIO - PICEETALIA Br.-Bl. 1 93 9
Grupează fitocenozele de conifere ş i Ericaeae care fonnează o vegetaţie zonală sau
extrazonală în etajele montan şi subalpin din masivele Euriopei Centrale şi de Nord.
Compoziţia lor floristică este în marea majoritate omogenă, nediferind de la o regiune la
alta decât prin prezenţa unor specii diferenţiale geografice. Dintre speciile boreale
desemnate ca elemente caracteristice pentru ordin amintim: Huperzia se/aga, Lycopodium

annotinum, Listera cordata, Corallorhiza trifida, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea,
Larix decidua, Goodyera repens, Deschampsia jlexuosa, Oxalis acetose/la, Lonicera
coerulea, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Sphagnum girgensohnii.
DJCRANO-PJNJON (Libb . 1 93 3 ) Matuszk. 1 962
Alianţa reuneşte pinetele de pe substrat acid. Dintre speciile caracteristice ale
fitocenozelor descrise din Carpaţi amintim: Pinus sylvestris, lvfonotropa hypopitys şi

Dicranum scoparium .
794. Leucobryo-Pinetum Matusz. 1 962
(Syn. : lvfyrtillo-Pinetum Burduja et Ştefan 1 982, Betulo-Pinetum Burduja et Ştefan
1 982).
Fitocenozele reprezentative ale asociaţiei au fost identificate numai în câteva masive
ale Carpaţilor Meridionali (Vrancei, Leaota, Retezat) unde vegetează în etajul montan între
650-1 200 m altitudine. Solurile pe care vegetează sunt brun levigate, superficiale,
discontinui, prezentând frecvent roci silicioase. Speciile edificatoare şi diferenţiale ale
asociaţiei sunt Pinus sylvestris, Leucobrium glaucum şi Hypnum cupressiforme. În
fitocenozele din Carpaţii sud-estici sunt prezente câteva specii diferenţiale geografice ca:
Silene dubia, Jovibarba heujfelii, lvfoehringia pendula, Campanula abietina şi Dianthus
tenuifolius, alături de Betula pendula care joacă un rol de coedificatoare a stratului
arborescent, unde poate avea o acoperire medie de 25%. Pentru această participare
floristică s-a putut separa subasociaţia betuletosum pendulae (Burduja et Ştefan 1 982)
Coldea 1 99 1 .
Caracterul montan al asociaţiei este subliniat prin prezenţa semnificativă a speciilor
caracteristice ordinelor Vaccinio-Piceetalia şi Fagetalia.
PJCEJONABIETJS Pawl.in Pawl. et al. 1 928
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Grupează piceetele pure sau amestecate cu brad care fonnează păduri compacte, în
fază de climax, răspândite în etajul montan superior ( 1 200-1 600 m altitudine) în Carpaţii
sud-estici. Limitele actuale ale molidişurilor nu sunt cele naturale deoarece în ultimele
secole în numeroase zone ele au fost puternic defrişate. Dintre speciile caracteristice ale
alianţei amintim: Calamagrostis vi/fosa, Blechnum spicant, Luzula sylvatica, Homogyne

alpina, Dryopteris dilatata, Dryopteris assimi/is, lvfelampyrum sylvaticum, Phegopteris
connectilis, So/danei/a montana, Picea abies şi A bies alba.
Subalianţa SOLDANELLO lvL4JORJ-PJCENJON Coldea 1 9 9 1
Î n structura floristică a molidişurilor din Carpaţii sud-estici s e întâlnesc p e lângă
speciile boreale caracteristice alianţei şi unele elemente carpatice ca: So/danei/a hungarica
ssp. major, Hieracium rotundatum, Bruckenthalia spiculifolia, Leucanthemum waldsteinii
şi Silene heujfelii care imprimă acestor fitocenoze o tentă regională.
795. Hieracio rotundati-Piceetum Pawl.et Br.-Bl. 1939
(Syn. : Piceetum carpaticum So6 1 930, Piceetum montanum auct. roman.)
Pădurile de molid grupate în această asociaţie prezintă o largă acoperire pe toţi
versanţii etajului montan superior din Carpaţii româneşti şi fonnează o subzonă a
molidişurilor din cadrul zonei forestiere. Ele vegetează pe soluri brune acide, puternic
saturate în baze, bogate în humus de tip moder şi cu reacţie foarte acidă sau moderat acidă.
În stratul arborescent al fitocenozelor domină Picea abies, având o acoperire medie de până
la 65-85 %. Din cauza acidităţii stratului edafic, în sinuzia ierboasă a molidişurilor, cu o
acoperire medie de 30 %, se întâlnesc numeroase specii acidofile, caracteristice ordinului şi
alianţei. La limita inferioară a molidişurilor penetrează numeroase specii nemorale
caracteristice pădurilor de fag. În cadrul asociaţiei au fost delimitate pe baza criteriului
dominanţei, numeroase subasociaţii (calamagrostetosum vilosae, calamagrostetosum
arundinaceae, myrtylletosum, oxalidetosum) care nu prezintă specii diferenţiale,
neputându-se separa în tabele sintetice distincte.
796. Leucanthemo waldsteinii-Piceetum Krajina 1 93 3
(Syn. : Piceetum transsilvanicum altherbosum So6 1 944)
Fitocenozele asociaţiei prezintă o repartiţie redusă în Carpaţii orientali (Ţibleş,
Rodnei), Carpaţii Meridionali (Bucegi, Piatra Mare, Piatra Craiului, Postăvaru, Retezat,
Parâng, Ţarcu, Godeanu) şi Munţii Apuseni (Bihor, Vlădeasa) din cauza condiţionării
edafice a acestora. Ele sunt frecvent răspândite la marginea râurilor şi văilor intramontane.
Acestea vegetează pe soluri brune acide, mezotrofe, umede, bogate în humus de tip moder,
cu saturaţie medie în baze şi având un pH ca variază între 5,5 şi 6,2. Această particularitate
edafică este subliniată prin participarea în structura fitocenozelor a numeroase specii
caracteristice ordinului A denostyletalia. Contactul direct al acetor molidişuri, la limita
inferioară cu fitocenozele asociaţiei Leucanthemo-Fagetum face posibilă penetrarea a
numeroase specii nemorale caracteristice ordinului Fagetalia.
În cadrul asociaţiei s-au separat, pe baza câtorva diferenţiale ecologice,
subasociaţiile : athyretosum alpestris, adenostyletosum, achilletosum schurii şi silenetosum
quadrifolium (Borhidi, 1 97 1 ).
797. Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 1 97 1 )Coldea 1991
(Syn. : Saxifrago cuneifolii-A bieti-Piceetum Borhidi 1 97 1 ).
Pădurile mixte de brad şi molid grupate în această asociaţie regională ocupă
suprafeţe reduse în câteva masive ale Carpaţilor Orientali (Rodnei, Stânişoarei) şi Carpaţii
Meridionali (Penteleu, Piatra Mare, Parâng, Retezat) şi se disting floristic de molidişohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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făgete prin predominanţa elementelor boreale în stratul ierbos. Fitocenozele ocupă
versanţii puţin înclinaţi, cu soluri brune acide, moderat profunde, bine saturate în baze şi
pH 5,8-6,5. În stratul arborescent, speciile A bies alba şi Picea abies sunt codominante şi
realizează o acoperire medie de 60-80%. În sinuzia ierboasă, specia carpatică Hieracium
rotundatum posedă o prezenţă semnificativă, ca şi în cazul molidişurilor, care a condus la
desenmarea ei ca specie caracteristică. În structura cenozelor sunt deasemenea bine
reprezentate speciile caracteristice subalianţei So/danei/o majori-Picenion ca şi speciile
caracteristice ordinului Vaccinio-Piceetalia, ce justifică ataşarea la aceste unităţi
sintaxonomice.
798. Sphagno-Piceetum (Tx. 1 937) Hartman 1 942
Cenozele extrazonale de molidişuri reunite în această asociaţie au fost senmalate din
câteva regiuni montane ale Carpaţilor Orientali (depresiunea Doma-Coşna, Poiana
Stampei, Bazinul Văii Uzului, Munţii Nemirei) şi Meridionali(Munţii Parâng) precum şi în
Munţii Apuseni (Molhaşul Mare de la Izbuc, Mlaştina Căpăţânei) unde acestea ocupă
suprafeţe reduse în zona marginală a câtorva turbării oligotrofe sau mlaştini eutrofe.
Solurile pe care acestea vegetează sunt turboase, acide şi umede, sărace în substanţe
minerale. Specia caracteristică a asociaţiei este Sphagnum palustre. Alături de aceasta, în
sinuzia muscinală şi ierboasă a acestor fitocenoze sunt deasemenea prezente câteva specii
turbicole, oligotrofe şi mezo-eutrofe care diferenţiază floristic, de o manieră categorică,
aceste molidişuri. În stratul arborescent, aceste molidişuri se întâlnesc sporadic Pinus
sylvestris şi Betula pendula. Prezenţa în structura asociaţiei a câtorva diferenţiale
geografice ca: So/dane/la hungarica ssp. major, Campanula abietina, Valeriana
simplicifolia şi Sa/ix silesiaca, în raport cu molidişurile similare din centrul Europei, pennit
diferenţierea unei rase carpatice.
Considerate din punct de vedere floristic şi ecologic, aceste molidişuri de turbării se
împart în două subunităţi distincte. În cadrul subasociaţiei typicum au fost grupate cele care
vegetează în staţiuni oligotrofe şi sunt foarte bogate în specii caracteristice ale alianţei
Piceion abietis şi ordinului Vaccinio-Piceetalia. În cadrul subasociaţiei sphagnetosum
wu/fianii (Ştefureac 1 977) Coldea 1 99 1 au fost grupate fitocenozele carpatice mai sărace în
specii caracteristice dar în schimb posedând câteva diferenţiale ecologice ca: Sphagnum
wulfianum, Sphagnum squarrosum şi Bazzania trilobata.
Subasociaţia vaccinietosum uliginosi Borhidi 1 97 1 preconizată pentru molidişurile
inundate ale turbăriei oligotrofe de la Luci (Munţii Harghita) şi caracterizată prin prezenţa
speciilor diferenţiale Ledum palustre şi Vaccinium uliginosum, este impropriu creată şi
marchează în general caracterul oligotrof al mlaştinilor de la turbăria Luci (E.Pop, 1 960).
XLI. VACCINIO-JUNIPERETEA Pass. et Hofm. 1 968
Grupează jnepenişurile, iuniperişurile şi tufărişurile scunde de Ericaceae (cu
excepţia alianţei Cetrario-Loiseleurion), tufărişuri alpine şi subalpine, cu rol important în
reglarea scurgerii apelor şi protecţiei solului în vederea preântâmpinării eroziunii sale.
Specii caracteristice: Vaccinium vitis-idaea, V.myrtillus, Juniperus communis,
Calamagrostis vi/fosa, Anthoxanthum odoratum, Juniperus communis ssp. nana,
=

Homogyne alpina, Pinus mugo, Helictotrichon versicolor, Vaccinium gaultherioides,
Pedicularis verticil/ala.
ruNIPERO-PINETALIA MUGI Boşcaiu 1 97 1
Grupează cenozele scunde de ericacee, jnepenişurile şi iuniperetele din etajele
subalpin şi alpin inferior.
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Specii caracteristice: Juniperus communis ssp. nana, Bruckenthalia spiculifolia,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula sylvatica, Campanula abietina, Calamagrostis
vi/fosa, So/danei/a major, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Homogyne
alpina.
PINION lv!UGJ Pawl. 1 928
Alianţa cuprinde molidişurile de limită, tufărişurile de Pinus mugo şi Juniperus
sibirica. În structura lor floristică, se întâlnesc specii boreale forestiere cât şi specii
microtenne de pajişti alpine. Dintre speciile caracteristice şi de diagnosticare pentru alianţă
amintim: Pinus mugo, Pinus cembra, Larix decidua, Juniperus sibirica, Rhododendron

myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia, lvfelampyrum saxosum, Campanula abietina,
Campanula serrata şi Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda.
799. Rhododendro myrtifolii-Piceetum Coldea et Pânzaru 1 986
(Syn. : Pino cembrae-Piceetum Chifu et al. 1 984)
Molidişurile de limită superioară a zonei forestiere care fonnează în masivele înalte
ale Carpaţilor Orientali (Munţii Maramureşului, Rodnei, Călimani, Bistriţei) benzi largi de
75- 1 50 m la contactul cu tufărişurile de Pinus cembra sunt grupate în această asociaţie.
Aceste fitocenoze vegetează pe soluri brune acide, brune criptopodzolice şi rankere
supeificiale, bogate în schelet şi pH=4-4,6. Aceste populaţii mai puţin compacte (0,6)
justifică existenţa unui strat arbustiv bine dezvoltat. Specia caracteristică pentru asociaţie,
Rhododendron myrtifolium, cu o prezenţă considerabilă în structura asociaţiei, ca şi speciile
diferenţiale Pinus cembra şi Pinus mugo contribuie la separarea netă a acestor grupări de
cele încadrate în asociaţiile Hieracio-Piceetum şi Leucanthemo-Piceetum .
800. Bruckenthalio-Piceetum Borhidi 1 969
Sunt grupate în această asociaţie molidişurile de limită superioară din Carpaţii
Meridionali (Parâng, Sebeş, Cozia, Retezat) şi Munţii Apuseni (Munţii Bihorului)
răspândite la altitudinea de 1 600-1 750 m şi vegetând pe soluri brune acide, rankere
supeificiale. Specia caracteristică a asociaţiei este Bruckenthalia spiculifolia. În stratul
arborescent al acestor molidişuri, domină specia Picea abies având o acoperire în jur de
60%, pe când în stratul arbustiv domină speciile Pinus mugo şi Juniperus sibirica. În
această asociaţie, ca şi în precedenta, speciile caracteristice ale alianţei Pinion mugi sunt
bine reprezentate, ceea ce justifică ataşarea lor la această alianţă.
80 1 . Saxifrago cuneifoliae-Laricetum (Beldie 1 967) Coldea 1 9 9 1
(Syn. : Piceeto-Laricetum carpaticae Beldie 1 967, Laricetum carpaticae Beldie
1 967, Larici-Pinetum cembrae Leandru 1 954 ).
Populaţiile cu Larix decidua din Carpaţii Meridionali (Munţii Bucegi) se prezintă
sub fonnă de rarişti cantonate la limita superioară a zonei forestiere ( 1 600-1750 m) pe
cornişe şi versanţi puternic înclinaţi. Solurile pe care vegetează sunt brune acide scheletice
şi protorendzine. În stratul arborescent al cenozelor, speciile Larix decidua şi Picea abies
sunt codominante, uneori pătrunzând şi Pinus cembra. În sinuzia ierboasă, alături de specia
caracteristică Saxifraga cuneifolia se întâlnesc câteva specii diferenţiale carpatice ca:
Ranunculus carpaticus, Trisetum fuscum, A quilegia transsilvanica, Campanula abietina şi
Hieracium rotundatum care imprimă fitocenozelor o vizibilă notă regională.
802. Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugi Borza 1 959 em. Coldea 1 985
(Syn. : Pinetum mugi carpaticum auct. roman.)
Cenozele edificate de Pinus mugo se întâlnesc frecvent în toate masivele Carpaţilor
de sud-est, de la limita superioară a molidişurilor ( 1 600 m) până la contactul cu pajiştile
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alpine (2250 m). Acestea fonnează o vegetaţie arbustivă zonală sub fonna unor benzi late
de 450-550 m care caracterizează fizionomia etajului subalpin al Carpaţilor. Jnepenişurile
vegetează pe litosoluri organice, cu pH-ul acid (3,8-4,4). Fizionomia acestor jnepenişuri se
prezintă sub fonna de tufărişuri compacte, înalte de 2-2,5 m la altitudinile cuprinse între
1 600-1 700 m şi de 40-50 cm la altitudini mari (2 100-2200 m). În stratul arbustiv se
întâlnesc de asemenea indivizi izolaţi de Sorbus aucuparia, Sa/ix silesiaca, Juniperus
sibirica, Picea abies şi Pinus cembra. În stratul semi-arbustiv şi ierbaceu alături de specia
caracteristică asociaţiei, Rhododendron myrtifolium , se întâlnesc numeroase elemente
caracteristice alianţei Pinion mugi şi ordinului Vaccinio-Pinceetalia care justifică actuala
încadrare a acestor fitocenoze.
Considerate din punct de vedere floristic şi ecologic, cenozele de jneapăn prezintă
diferenţe esenţiale între ele, ceea ce a pennis separarea de subasociaţii numeroase.
Marea majoritate a jneapănişurilor, cu o compoziţie floristică omogenă şi care
vegetează pe substrat acid, sunt reunite în subasociaţia typicum Coldea 1 985.
Fitocenozele subalpine care vegetează pe marginea pâraielor, bogate în specii
higrofile şi ierburi înalte, au fost regrupate în subasociaţia adenostyletosum alliariae
Coldea 1 985
Populaţiile din nordul Carpaţilor Orientali (Munţii Maramureşului) care prezintă un
strat muscinal bine dezvoltat, fonnat din speciile : Sphagnum nemoreum, Sphagnum
girgensohnii, Sphagnum rusowii, Pohlia sphagnicola au fost grupate în subasociaţia
sphagnetosum nemorei Plămadă et Coldea ( 1 984) 1 985.
Jnepenişurile montane din Carpaţii Meridionali care vegetează pe soluri hidromorfe
turboase la marginea lacurilor glaciare şi caracterizate prin prezenţa câtorva specii
diferenţiale turbicole ca: Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Carex nigra ssp.
dacica, Sphagnum compactum, Sphagnum recun,um, A ulaconium palustre şi
Drepanocladus exannulatus au fost reunite în subasociaţia eriophoretosum vaginali
(Ştefureac 1 969) Coldea 1 99 1 .
Fitocenozele de Pinus mugo ce vegetează pe substrat bazic, litosoluri rendzinice, se
individualizează prin prezenţa câtorva specii diferenţiale ca: Doronicum carpaticum,
Saxifraga cuneifo/ia, Corthusa matthioli, Saxifraga paniculata şi Ranunculus oreophilus
au fost reunite în subasociaţia doronicetosum carpaticae Coldea 1 985.
803 . Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1 966
(Syn. : Juniperetum nanae So6 1 928, Juniperetum sibiricae Raţiu 1 965).
Aceste tufărişuri de Juniperus nana se întâlnesc sporadic în toate masivele înalte ale
Carpaţilor sud-estici, fiind cantonate pe lmninişurile pădurilor de li1nită superioară a
molidişurilor. Acestea se dezvoltă pe terenuri mai însorite, pe soluri rankere şi litosoluri
rendzinice, cu reacţie acidă până la neutră (pH=5,5-6,6). Specia d01ninantă în stratul
arbustiv este Juniperus sibirica, care realizează o acoperire medie de 75%. În stratul ierbos
al fitocenozelor sunt prezente unele elemente diferenţiale geografice ca Campanula
abietina şi Brukenthalia spiculifolia (pe baza cărora se individualizează asociaţia), ca şi
specii caracteristice alianţei Pinion mugi şi ordinului Vaccinio-Piceetalia care a pennis
actuala încadrare cenotaxonică.
804. Campanulo abietinae-Vaccinetum (Buia et al. 1 962) Boşcaiu 1 97 1
(Syn. : Vaccinetum myrtilli Buia et al. 1 962, Junceto trifidi-Vaccinietum Resmeriţă
1 976)
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Cenozele edificate de Vaccinium myrtillus ocupă largi suprafeţe în numeroase
masive ale Carpaţilor Orientali (Gutâi, Maramureş, Rodnei, Călimani, Rarău), Meridionali
(Gârbova, Siriu, Piatra Mare, Parâng, Ţarcu, Godeanu) şi Munţii Apuseni (Munţii
Vlădeasa) unde sunt cantonate la li1nita superioară a molidişurilor. Conc01nitent cu
defrişarea pădurilor de li1nită, tufărişurile de Vaccinium myrtillus se dezvoltă într-o manieră
exuberantă şi fonnează comunităţi de mare stabilitate cenotică. Acestea se dezvoltă în
condiţii ideale pe versanţii se1niînsoriţi şi puţin înclinaţi, pe rankere şi litosoluri cu reacţie
foarte acidă (pH= 4,6 - 5,4 ). Caracterul secundar al cenozelor de Vaccinium myrtillus este
subliniat într-o manieră evidentă de structura lor floristică care cuprinde pe lângă specii de
păduri boreale şi câteva specii transgresive din pajiştile subalpine. Speciile diferenţiale
pentru cenozele din Carpaţii româneşti sunt: Campanula abietina, Bruckenthalia
spiculifolia, Rhododendron myrtifolium, care justifică separarea acestora într-o asociaţie
regională. Păşunatul intens a dus la instalarea asociaţiilor Viola declinate-Nardetum şi

Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis.
Subalianţa RHODODENDRO-VACCJNENJON Br.-BI. 1 926 em. Oberd. 1 957
Cuprinde cenozele se1ni-arbustive cu Rhododendron myrtifolium din Carpaţii
româneşti care posedă unele specii diferenţiale faţă de cele descrise din Alpi (Braun
Blanquet, 1 93 1 , Oberdorfer, 1 957). Speciile carpato-balcanice caracteristice alianţei Pinion
mugi care se întâlnesc sporadic în aceste cenoze constituie argumente floristice în favoarea
individualizării asociaţiei din Carpaţii româneşti.
805. Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza ( 1 955) 1 959 em.Boşcaiu 1 97 1 .
(Syn. : Rhoodoretum kotskyi auct. roman. )
Cenozele edificate de Rhododendron myrtifolium prezintă o largă repartiţie în
etajele alpin şi subalpin al masivelor înalte din Carpaţii Orientali (Munţii Maramureşului,
Rodnei, Călimani, Bistriţei) şi Meridionali (Bucegi, Piatra Craiului, Postăvarul, Făgăraş,
Parâng, Sebeş, Retezat, Godeanu, Cemei), unde s-a menţinut vegetaţia primară a câtorva
roci şi unde se întâlnesc ca vegetaţie secundară sub fonnă de grupări instalate pe versanţii
ombrogeni sau se1ni-însoriţi unde tufărişurile de Juniperus au fost defrişate. Fitocenozele
vegetează pe litosoluri, rankere, superficiale, puternic saturate în baze şi cu reacţie foarte
acidă. Speciile caracteristice şi edificatoare a asociaţiei sunt Rhododendron myrtifolium şi
Vaccinium gaultherioides. Alături de acestea, în structura asociaţiei se întâlnesc atât
speciile caracteristice subalianţei Rhododendro-Vaccinenion cât şi cele ale ordinului
Vaccinio-Piceetalia, care justifică încadrarea la această unitate sintaxon01nică. Existenţa
acestor paleocenoze de Rhododendron myrtifolium în Carpaţii româneşti a fost pusă în
evidenţă la sfârşitul pliocenului. Prezenţa câtorva specii 1nicrotenne de pajişti alpine
caracteristice ordinului Caricetalia cunJulae, în aceste fitocenoze, le diferenţiază de cele
din Alpi şi indică păşunatul intensiv la care au fost supuse în decursul timpului. Pe
terenurile sustrase păşunatului din etajul subalpin, aceste cenoze contribuie la reinstalarea
iunieperetelor.
*
*

*

Vegetaţia naturală a României, deşi puternic înfluenţată din punct de vedere
antropic, mai ocupă totuşi aproximativ jumătate din suprafaţa ţării, reprezentând elementul
detenninant al mediului nostru de viaţă. Învelişul vegetal natural din ţara noastră este
fonnat, în cea mai mare parte, din păduri şi pajişti, în proporţie de 9 1 %, iar restul de 9%
reprezintă vegetaţia azonală acvatică, a mlaştinilor, stâncăriilor etc.
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Ţara noastră fiind situată la intenerenţa a trei mari subregiuni floristice : euro
siberiană, ponto-sannatică şi euxinică (Al. Borza, 1 960), vegetaţia prezintă o variabilitate
deosebit de accentuată, la care contribuie evident şi lanţul Carpatic care detennină condiţii
specifice pentru acest teritoriu.
Numărul mare al grupărilor vegetale este unnarea firească a condiţiilor detenninate
de factorii de mediu care au dus al individualizarea unor unităţi teritoriale bine structurate.
Acestea se pot grupa după compoziţia speciilor componente în zone, situate pe orizontal,
sau etaje de vegetaţie, acestea din unnă fiind dispuse altitudinal.
Existenţa lanţului Carpatic detennină o etajare netă (vezi Harta de vegetaţie anexată)
a vegetaţiei naturale cu particularităţi bine individualizate pentru fiecare etaj de vegetaţie.
Vegetaţia alpină ocupă teritoriile situate la altitudini de peste 1 800 m, fiind situată
deasupra li1nitei naturale a pădurilor şi se caracterizează prin pajişti scunde de grmninee şi
ciperacee.În cadrul acestui etaj se distinge: etajul alpin superior caracterizat prin d01ninarea
pajiştilor de Carex cun,ula, Festuca airoides, Juncus trifidus, Prim ula minima, Campanula
alpina şi etajul alpin inferior d01ninat de pajiştile fonnate de Sesleria rigida, Festuca
versicolor şi Carex sempen,irens. Vegetaţia etajului alpin se caracterizează şi prin existenţa
tufărişurile scunde alcătuite de Sa/ix herbacea, S.reticulata, Loiseleuria procumbens,
Dryas octopetala, Rhododendron myrtifolium, specii de Vaccinium, precum şi pajiştile de
Agrostis rupestris şi Nardus stricta.
Zona forestieră a Carpaţilor cuprinde cea mai cracteristică vegetaţie naturală a
României care este distribuită la rândul ei în mai multe subdiviziuni.
Subzona molidului
- etajul subalpin prezintă ca vegetaţie caracteristică tufărişurile de Pinus mugo. La
li1nita inferioară a etajului subalpin apar exemplare răzleţe de Picea abies, Pinus cembra,
alcătuind rariştile pădurii de li1nită.
- etajul montan superior corespunde cu subzona moldişurilor şi este cuprins
altitudinal între 1400-1 700 m. Specia caracteristică a acestor păduri este Picea abies, în
care pătrund şi exemplare răzleţe de A cer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Fagus
sylvatica, în special la li1nita inferioară a acestui etaj . Arbuştii cei mai bine reprezentaţi în
acest etaj sunt:Sambucus racemosa, Spiraea chamaedryfolia, Lonicera xylosteum, specii de
Ribes etc.
Subzona fagului cuprinde:
- etajul montan 1nijlociu,caracteristic făgetelor în mnestec cu răşinoase, în special
brad şi molid, în care mai apar: Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Betula verrucosa etc.
- etajul montan inferior corespunde optimului de dezvoltare al pădurilor pure de
fag. La li1nita inferioară a făgetelor penetrează exemplare de carpen şi chiar de gorun.
În Carpaţii Meridionali subzona fagului este bine reprezentată pe când în Carpaţii
Orientali, subzona molidului este mai reprezentativă.
Pajiştile din subzona fagului sunt în general d01ninate de Festuca rubra.
La altitudini mai inici, în regiunea colinară (subcarpatică), deosebit de bine
reprezentată este subzona gorunului. La li1nita superioară a pădurilor de gorun poate să
apară în cantitate mare fagul, specia ocupând în general versanţii nordici şi văile mai puţin
expuse spre soare. Nelipsită din cadrul pădurilor de gorun este specia Carpinus betulus,
care uneori poate deveni cod01ninantă sau d01ninantă şi datorită inteivenţiei umane, prin
extrageri repetate a gorunului,specie mai valoroasă din punct de vedere forestier.
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Terenurile despădurite din acest spaţiu sunt acoperite de Agrostis capillaris care
alcătuieşte pajişti secundare pe suprafeţe apreciabile.
Subzona stejarilor submezofili-tennofili este reprezentată în special în sudul ţării
având ca specii dominante pe: Quercus cerris, Q.farnetto, Q.pubescens, Q.petraea.
Zona de silvostepă se întinde ca o fâşie, de dimensiuni variabile, din Podişul
Central Moldovenesc până la Dunăre, porţiunea cuprinsă între Olteniţa şi Călăraşi. În
silvostepa nordică pădurile sunt constituite din Quercus robur, Q. pubescens, Tilia
tomentosa, A cer tataricum iar în silvostepa sudică pred01nină Quercus pubescens şi Q.

pedunculiflora.
În acest teritoriu pădurile alternează cu pajişti stepice alcătuite din Stipa tirsa, S.

lessingiana, Chrysopogon gryllus, Festuca valesiaca.
Zona de stepă este prezentă în România în partea sa estică în Moldova de Sud, estul
Bărăganului şi în Dobrogea. Vegetaţia pajiştilor stepice este alcătuită din fitocenoze
realizate de speciile de Stipa, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Botriochloa
ischaemum, Agropyron pectinatum etc.
Vegetaţia azonală este reprezentată prin fitocenoze acvatice şi palustre, mlaştini de
turbă, vegetaţie halofilă şi psamofilă. În cadrul acesteia se încadrează şi vegetaţia luncilor
râurilor, lunci care devin destul de late în zona de câmpie, în special în partea de sud şi vest
a ţării.
Harta de vegetaţie a României ilustrează grupările mari ale vegetaţiei şi reprezintă
partea componentă a Hărţii de vegetaţie a Europei, lucrare în curs de apariţie, la care şi-au
adus aportul şi cercetătorii din ţara noastră.

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

256

C. BIBLIOGRAFIE

ANDREI M. 1 963, Asociaţia de Festuca amethystina din Munţii Ciucului. Comunic. Acad.
R.P.R., 1 3 , 6, 54 1 -550.
ANDREI M., DIACONESCU V., 1 962, Contribuţii asupra vegetaţiei halofile din valea
Hagilar, reg. Dobrogea. Analele Univ. Buc., Seria Şt. Nat. Biol., An 1 1 , 3 3 ,
7 1 -79.
ANDREI M., POPESCU A., 1 967, Aspecte din vegetaţia culmii Pricopan şi împrejurimi.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 1 9, 3, 247-263.
ANDRIANI M.J., 1 934, Recherche sur la synecologie, de quelques associations halophyles
mediteraneennes. Corn. S .I.G.M.A., 32.
ANGHEL GH., 1 942, Răspândirea păşunilor de Lolium perenne în Transilvania şi plantele
ce compun aceste păşuni. Agricultura nouă, An 9 ,7 (iulie), 1 8 1 - 1 9 1 .
ANGHEL GH., NIEDERMAIER K.,BURCEA P . , STÎNGÂ N . , ŞERBÂNESCU
IULIANA, 1 965, Studiul şi cartarea păşunilor din corpul Crinţ-munţii
Cibinului. SSNG. Comunic. de Bot., 3 , 47-80.
ANGHEL GH. , TURCU GH ., CIOCÎRLAN V., DONIŢĂ N., 1 970, Zonarea vegetaţiei
ierboase şi lenmoase de la Porţile de Fier (sectorul Cozla-Berzasca).Lucr. Şt.
Seria A. Inst. Agron. "N. Bălcescu", Bucureşti, 1 3 , 4 1 3 -4 1 8 .
ANTONESCU G. P. , 1 8 8 1 , Pădurea Letea ş i Cara-Onnan. Rev. Păd. 1 , 2 1 5-223.
ANTONESCU G. P., 1 9 1 4, Pădurile din Doma, Şarul Domei şi Neagra Şarului. Rev. Păd.
28, 73-9 1 .
ARDELEAN A., 1 9 8 1 , Myricario-Epilobietum Aich. 3 3 în Valea Crişului Alb. Contrib.
Bot. Cluj -Napoca, 1 1 1 - 1 1 5 .
ARDELEAN A., 1 983, O nouă asociaţie de pe valea Crişului Alb, Agrostio-Festucetum
valesiacae. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 145-149.
ASVADUROV H., DRAGU I., 1 967, Cercetări geobotanice în câmpia Someşului. Dări de
seamă ale Şed. Corn. Geol. ( 1 965- 1 966), Buc., 53, partea 2-a, 3 3 1 -365.
BALĂSZ F., 1 94 1 , Vegetationsstudien im Meszesgebirge, Acta Geobot. Hung., 4, 1 , 1 1 91 82.
BARABAŞ N., 1 978, Cercetări asupra vegetaţiei bazinului Tazlău (jud.Bacău). Rezumatul
tezei de doctorat. Bucureşti.
BARABAŞ N. MITITELU D., 1 982, Contribuţie la cunoaşterea răspândirii asociaţiilor
vegetale de pe valea Bistriţei inferioare (sectorul Buhuşi Bacău). Studii şi
Comunic. Şt. Nat. Bacău ( 1 979-1 980), 1 3 , 1 83 - 1 90.
BÂNÂRESCU P., OARCEA Z., SCHROTT L., 1 980, Viitorul parc naţional Semenic
Cheile Caraşului. Ocrot. Nat. şi med. înconj . , 24, 2, 127- 1 3 3 .
BÂRBULESCU C . , 1 957, Studiul pajiştilor naturale de deal dintre Argeş şi Dâmboviţa.
Anuarul Lucr. Şt. . Inst. Agron. "N. Bălcescu", Buc., 47--62.
BÂRBULESCU C., BÂRSAN A., BURCEA P., PUIU ŞT., MARELE U., 1 964,
Contribuţii la studiul păşunilor şi fâneţelor naturale din platfonna Bran. Lucr.
Şt. . Inst. Agron. " N. Bălcescu ", Seria A. 7,327-3 5 1 .
BÂRCĂ C . , 1 969, Contribuţii geobotanice asupra Pădurii Buciumeni-Tecuci. Muz. Şt. .
Nat. Bacău. Studii ş i Comunic. , 107-123.
BÂRCĂ C., 1 973, Flora şi vegetaţia colinelor Tutovei (între Tutova şi Siret). Rezmnaul
tezei de doctorat. Cluj .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

257

BELDIE AL., 1 952, Vegetaţia masivului Piatra Craiului. Bui. Şt. . Secţ. de Şt. . Bio!.
Agron., Geo!., şi Geogr., 4, 4, 999- 1 029.
BELDIE AL., 1 967, Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi. Edit. Acad. R.S.R., Buc.
BELDIE AL. , 1 94 1 , Observaţii asupra vegetaţiei lenmoase din munţii Bucegi. Analele
ICEF ( 1 940), 6, 3 -8 1 .
BELDIE AL. , 1 95 1 , Făgetele montane superioare din valea Ialomiţei şi valea Buzăului.
Studiul fitocenologie comparativ. Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti.
BELDIE AL., 1 956, Rezervaţia naturală " Bucegi " . Ocrot. Nat., 2, 3 1 -63.
BELDIE AL., DIHORU GH ., 1 967, Asociaţile vegetale din Carpaţii României. SSNG.
Comunic. de Bot., 6, 1 3 3 -238.
BODEA M., 1 965, Făgetul nud din Munţii Banatului. Rev.Păd., 80, 7, 3 92-3 9 3 .
BORHIDI A., 1 958, Gypsophilion petraeae Foed.nova e t contribution â l a vegetation du
Mont Ceahlău (Carpathes Orientales). Acta. Bot. Hung.,4,3-4, 2 1 1 -23 1 .
BORZA AL., 1 93 1 , Die vegetation und Flora Rumăniens. I . Partie. Guide de la sixieme
Exc. Phyt. Intern. Roumanie, Cluj . 1 -55.
BORZA AL., 1 93 1 , Die Buchenwald in Rumănien. Intern. Botanica! Congress. Cambridge,
Report. of Proceedings, ( 1 930), 1 44-147.
BORZA AL., 1 934, Studii fitosociologice în Munţii Retezatului, Bui. Grăd. Bot. şi al Muz.
Bot. de la Univ. Cluj , 14, 1 -2, 1 -84.
BORZA AL. , 1 937, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor Basarabene.Bui. Grăd. Bot.
şi al Muz. Bot. Cluj, 17, 1 -2, 1 -85.
BORZA AL., 1 94 1 . , Contribuţii la flora şi vegetaţia băilor Bazna. Bui. Grăd. Bot. şi al
Muz. Bot. Cluj la Ti1nişoara, 2 1 , 1 -2, 49-56.
BORZA AL., 1 946, Vegetaţia Muntelui Semenic din Banat. Bui. Grăd. Bot. şi al Muz. Bot.
Cluj , 26, 1 -2, 24-5 3 .
BORZA AL. , 1 957, Caracterul ş i arondarea geobotanică a vegetaţiei lenmoase din
regiunile de câmpie subcarpatică. Bui. Şt. Secţ. de Bio!. şi Şt. Agric. Seria.
Bot., 9, 1 95-204.
BORZA AL., 1 958, Vegetaţia rezervaţiei Beuşnita. Ocrot. Nat., 3, 1 1 7-127.
BORZA AL. , 1 959, Flora şi Vegetaţia Văii Sebeşului. Edit. Acad. R.P.R. Buc.
BORZA AL., 1 962, Flora şi vegetaţia pădurii Soca (Banloc) din Banat. Probleme de
Biologie. Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 203-297.
BORZA AL., 1 963, Pflanzengesellschaften der Rumănischen Karpathen. Biologia. Casopis
Slovenschej Acade1nie Vied. Bratislava, 1 8, 1 1 , 856-864.
BORZA AL., 1 963, Fitocenoze specifice pentru ţara noastră. Acta Bot. Horti Buc., 1 96 1 1 962, Buc., fasc. 2 , 779-784.
BORZA AL. , 1 966, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Câmpia Română. I. Contrib.
Bot., Cluj , 2, 1 4 1 - 1 62.
BORZA AL., BOŞCAIU N., 1 965, Introducere în studiul covorului vegetal. Bucureşti,
Edit. Acad. R.P.R.
BORZA AL., LUPŞA VIORICA, 1 963, Vegetaţia Cetăţii Alba Iulia. Studii şi Cerc. de
Bio!. Cluj , 14, 1 , 35-55.
BORZA AL., RAŢIU FLAVIA, 1 970, Molinietele din bazinul Giurghiului. Contrib. Bot.
Cluj , 1 1 1 - 1 22.
BOŞCAIU N., 1 965, Cercetări fitocenologice asupra asociaţiei Peucedano (rocheliani)
lvfolinietum coeruleae din Banat şi Ţara Haţegului. Contrib. Bot. Cluj , 25 1 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

258

264.
BOŞCAIU N., 1 966, Vegetaţia acvatică şi palustră din împrejurimile oraşului Lugoj .
Contrib. Bot. Cluj, 2, 69-80.
BOŞCAIU N., 1 970, Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cemei. Rezumatul tezei
de doctorat. Cluj .
BOŞCAIU N., 1 970, Pajişti din alianţa Cynosurion din munţii Banatului. Studii şi Cerc. de
Biol. Seria. Bot., 22, 5, 363-370.
BOŞCAIU N., 1 97 1 , Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cemei. Edit. Acad.
R.S.R., Bucureşti.
BOŞCAIU N., 1 97 1 , Vegetaţia fontinală din munţii Ţarcu, Godeanu şi Cemei. Muz.
Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. . Nat. Sibiu., 1 2 3 - 1 3 3 .
BOŞCAIU N., 1 972, Pajişti xerice (Festuco-Brometea Br.-Bl. 1943) din depresiunea
Caransebeş-Mehadia. Acta. Bot. Horti Buc., 1 970- 1 97 1 , Buc., 449-468.
BOŞCAIU N., 1 975, Aspecte de vegetaţie din rezerveţia dunelor maritime de la Agigea.
Muz. Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. . Nat. Sibiu. 19, 8 1 -93.
BOŞCAIU N., BOŞCAIU V.,COLDEA GH., TĂUBER F., 1 982, Sintaxonomia făgetelor
carpatine în: "Făgetele carpatine - semnificaţia lor bioistorică şi
ecoprotectivă", Cluj-Napoca, 228-303.
BOŞCAIU N., GERGELY I., CODOREANU V., RAŢIU O., MICLE F., 1 966, Descrierea
asociaţiilor vegetale, în "Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul
Crişului Repede " .Contrib. Bot. Cluj, 1 , 167-258.
BOŞCAIU N., LUNGU LUCIA, SEGHEDIN T., 1 977, Cercetări sintaxonomice în
rezervaţia botanică Ponoarele-Bosanci (jud.Suceava) I. Variaţia ariei minime
şi indicatori infonnaţionali într-o serie de asociaţii imbricate. Studii şi
Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 4, 375-393.
BOŞCAIU N., LUPŞA VIORICA, RESMERIŢĂ I., COLDEA GH ., SCHNEIDER
ERIKA, 1 97 1 , Vegetaţia lemnoasă mezo-xerotennă (Orno-Cotinetalia) din
Defileul Dunării. Ocrot. Nat., 1 5 , 1 , 49-55.
BOŞCAIU N., MAROSSY ANA. , 1 979, Aspecte de vegetaţie de pe valea Cepelor
(masivul Biharia). Nymphaea, Oradea, VII, 3 0 1 -32 1 .
BOŞCAIU N., RESMERITĂ I., 1 969, Vegetaţia ierboasă xerofilă de aluviuni din sectorul
valea Eselniţa-valea Mraconiei al Defileului Dunării. Studii şi cerc. de Biol.
Seria Bot., 2 1 , 3, 209-2 16.
BOŞCAIU N., SORAN V., DIACONEASA B . , 1964, Contribuţii la cunoaşterea
Molinietelor din regiunea Oaş-Maramureş. Contrib. Bot. Cluj . , 2 4 1 -248.
BOŞCAIU N., TĂUBER F., 1 978, Asociaţii vegetale rupicole şi petrofile din munţii Piatra
Craiului (I). Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 4, 265-27 1 .
BOŞCAIU N., TĂUBER F., COLDEA GH., 1 978, Asociaţii vegetale rupicole şi petrofile
din munţii Retezatului. Studii şi Comunic. de Ocrot.Nat. Suceava, 4, 253264.
BUIA AL., 1 943, Contribuţiuni la studiul fitocenologie al păşunilor din munţi Carpaţi. Bul.
Fac. Agron. Cluj la Timişoara, 10, 143- 168.
BUIA AL. , 1 963, Les associations â Nardus stricta L. de la R.P.R. Revue de Biol., 8, 2,
1 1 9- 1 37.
BUIA AL., PĂUN M., 1 964, Flora şi vegetaţia nisipurilor, în: "Nisipurile Olteniei din
stânga Jiului şi valorificarea lor" . Bul. Şt. . Inst. Agron. "T. Vladimirescu",
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

259

Craiova, 7 suplim. 97- 1 36.
BUIA AL., PĂUN M., OLARU MARIANA, 1 96 1 , Ghid geobotanic pentru Oltenia.
Consfătuirea Geobot. din Oltenia., 8 . 1 -46 pg.+ 4 hărti.
BUIA AL., PĂUN M., MALOŞ C., OLARU MARIANA, 1 963, Două asociaţii noi de
plante pentru R.P.R. Lucr. Şt. . Inst. Agron. " T. Vladimirescu ", Craiova,
Edit. Agro-Silvica, Buc., 6, 27-34.
BUIA AL. , PĂUN M., SAFTA I., POP M., 1 960, Contribuţii geobotanice asupra păşunilor
şu făneţelor din Oltenia. Lucr. Şt. . Inst. Agron. "T. Vladimirescu ", Craiova,
1 959, Bucureşti, 9 3 - 1 80.
BUICULESCU ILEANA, 1 972, Nardeto-Festucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1 943)
corn. nov. o nouă asociaţie în vegetaţia ţării noastre. Studii şi Cerc. de Biol.
Seria Bot., 24, 4, 26 1 -27 1 .
BUICULESCU ILEANA, 1 972, Asociaţii de tufărişuri subalpine din masivul Piatra Mare.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 6, 483 -506.
BUICULESCU ILEANA, 1 975, Asociaţiile de pădure din masivul Piatra Mare. Muz
Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. . Nat. Sibiu, 1 9, 145-176.
BUICULESCU LEANA, BARBU VALERIA, 1 9 8 1 , Caracterizarea sub aspect floristic,
fitocenotic şi ecologic a fonnaţiunilor forestiere din pădurea Cocorăşti
Mislii. Acta. Bot. Horti Buc. , 1 979-1 980, Buc., 7 1 -87.
BUJOREAN G., GRIGORE ST., 1 967, Contribuţii la studiul asociaţiilor de buruieni din
Banat. Contrib. Bot. Cluj, 53-75.
BUJOREAN G., GRIGORE ST.,COSTE I., 1 975, Wald-Asszotianionen in den Locvei
Bergen. Vegetation und Salsbrat, Stuttgart, 43 3 -44 1 .
BUJOREAN G., POPESCU C.P., 1 966, Rezervaţia naturală Domogled (Băile Herculane).
Ocrot Nat. , 10, 1 , 5-29.
BUJOREAN G., POPESCU C., SAMOILĂ Z., 1 959, Contribuţii la studiul pajiştilor de
păiuşină (Agrostis-tenuis Sibth. ). Studii şi Cerc. Şt. Agricole Timişoara, 6, 1 2 , 57-82.
BURDUJA C., 1 957, Materiale dendrologice şi observaţii geobotanice referitoare la păduri
din Moldova. Studii şi Cerc. Şt. . Biol. şi Agric. , Iaşi, 8, fasc. 1 , 87- 109.
BURDUJA C., 1 962, Muntele Ceahlău-Flora şi vegetaţia . Ocrot. Nat., 6, 63 -92.
BURDUJA C., 1 968, Observations sur l'associations â Convolvulus persicus et sur celle â
Alyssum borzaeanum de la reserve du dunes d'Agigea et du Delta du Danube.
Lucr. Ses. Şt. a Stat. de Cerc. marine "Prof. I. Borcea" ., Agigea, ( 1 966), Iaşi,
1 5 1 - 1 57.
BURDUJA C., DOBRESCU C., GRÂNEANU A., RÂVÂRUŢ M., CÂZĂCEANU I.,
BÂRCĂ C., RACLARU P., TURENSCHI E., 1 956, Contribuţii la
cunoaşterea pajiştilor naturale
din Moldova sub raport geobotanic şi
agroproductiv. Studii şi Cerc. Şt. . Biol. şi Şt. Agricole, Iaşi, 7, fasc. l , 83-1 1 9 .
BURDUJA C., HOREANU CL. , 1 969, Observation sur Ies associations: a ) Cynodon
dactylon-Stipa capillata-Festuca valesiaca et b) Pruno spinosae
Crataegetum Hueck de Dobrogea. Lucr. Stat. de Cerc.marine "Prof. Ioan
Borcea", Agigea, 3, 175-185.
BURDUJA C., HOREANU CL. , 1 970, Contributions a l'associations Convolvuletum
lineatus Morariu 1 967. Analele Şt. . ale Univ. " Al. I. Cuza ", Iaşi, Secţ. II.
Biol., 16, fasc. l , 1 8 1 - 1 84.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

260

BURDUJA C., MIHAI GH., SÂRBU I., 1 973, Flora şi vegetaţia masivului Mărgineni
(jud. Neamţ). Lucr. Stat. Stejarul Păngăraţi. Ecologie terestră şi genetică .
1 972- 1 973, 53-63.
BURDUJA C., MITITELU D., SÂRBU I., BARABAŞ N., 1 97 1 , Flora şi vegetaţia dealului
Perchiu. Muz. Şt. . Nat., Bacău, Studii şi Comunic., 755-784.
BURDUJA C., SÂRBU I., RUGINĂ RODICA, 1 982, Vegetaţia masivului păduros
"Runc". (jud. Bacău). Culegere de Studii şi Artic. de Biol. Iaşi,2, 226-2 3 3 .
BURDUJA C., ŞTEFAN N . , 1 982, Cercetări fitocenologice asupra pinetelor din bazinul
superior al râului Rîmnicu-Sărat. Culegere de Studii şi Artic. de Biol. Iaşi,2,
234-242.
CĂLINESCU R., 1 975, Contribuţii la studiul şibliacului în R.P.R. Rev. Păd., 70, 2, 76-84.
CHIFU TH., ŞTEFAN N., 1 973, Cercetări fitocenologice
în pădurile din valea
Nemţişorului (jud. Neamţ) Muz. Jud. Suceava. Studii şi Comunic. Şt. . Nat.,
3 , 2 1 3 -252.
CHIFU TH., ŞTEFAN N., 1 982.,Vegetaţia din bazinul râului Suceava (IV). Muz. de Şt. .
Bacău. Studii şi Comunic., 1 979-1 980, 1 3 , 1 99-208.
CHIFU TH., ŞTEFAN N., DĂSCĂLESCU D., MITITELU D., VIŢALARIU GH ., MIHAI
GH. , 1 984, Molidişul de li1nită cu zîmbru (Cembreto-Piceetum abietis nov. ,
ass.) din munţii Călimani. Studii ş i Cerc., de Biol. Seria Biol. veget. , 3 6 , 1 ,
28-34.
CHIHAIA P., 1 979, Pădurile Dobrogei. Rev. Ştiinţifică, 10, 1 84-1 98.
CHIRCĂ EUGENIA, COLDEA GH ., 1 967, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei bazinului
superior al văii Căpuşului. Notulae Bot. Horti Agrobot. Clujensis, 1 0 1 - 1 10.
CIOCÂRLAN V., 1 968, Flora şi vegetaţia bazinului subcarpatic al Slănicului de Buzău.
Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
CIOCÂRLAN V., 1 970, Harta vegetaţiei din bazinul subcarpatic al Slănicului de Buzău.
Lucr. Şt. . Seria A. Inst. Agron "N. Bălcescu" Bucureşti, 1 3 , 429-435.
CIUCĂ MARIA, 1 973, Observaţii asupra vegetaţiei şi ecologiei asociaţiei de "Poa
violacea" din munţii Ciucaş. Acta. Bot. Horti Buc., 1 972- 1 973, 5 0 1 -5 10.
CIUCĂ MARIA, BOŞCAIU N., SCHNEIDER-BINDER ERIKA, 1 977, Vegetaţia
pietrişurilor, bolovănişurilor şi grohotişurilor din Carpaţi R. S.R. Comunic. de
Bot., 1 99-204.
CIURCHEA MARIA, 1 964, Aspecte de vegetaţie de pe valea Boholţului (raionul Făgăraş).
Contrib. Bot. Cluj , 249-264.
CIURCHEA MARIA, . 1 966, Aspecte din vegetaţia de pe valea Oltului între Gura Văii şi
Cometu (raionul Rînmicul-Vîlcea). Contrib. Bot. Cluj . , 2, 1 27- 1 40.
CIURCHEA MARIA, 1 970, Vegetaţia de stâncării de pe valea Călineşti (jud. Vîlcea).
Contrib. Bot. Cluj , 145-165.
CÂRŢU D., 1 96 1 , Aspecte din vegetaţia ierboasă de luncă şi locuri depresinare dintre
Craiova- Jiu-Desnăţui-Dunăre. Subc01nisia OMN a Olteniei,Studii şi
Cerc.Craiova, 99-108.
CÂRŢU D., 1 97 1 , Vegetaţia lenmoasă dintre Jiu-Desnăţui-Craiova şi Dunăre. Univ.
Craiova Studii şi Cerc. Subc01nisia OMN, filiala Olteniei, Gorj, 2, 2 1 3 -222.
CÂRŢU D., 1 972, Vegetaţia acvatică şi palustră dintre Jiu şi Desnăţui Muz. Şt. . Nat.
Bacău. Studii şi Comunic. , 1 77 - 1 84.
CÂRŢU MARIANA, 1 970, Aspecte privind vegetaţia lenmoasă din bazinul Amaradiei.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

26 1

Univ. Craiova. Anale. Seria III-a. Biol. Şt. . Agric. , 2 ( 1 2), 85-9 1 .
COLDEA GH. , 1 970, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor din munţii Plopiş (I). Studii
şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 22, 1 , 1 7-22.
COLDEA GH., 1 97 1 , Cercetări fitocenologie asupra pădurilor din munţii Plopiş . (II).
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 23, 4, 3 37-345.
COLDEA GH. , 1 972, Flora şi vegetaţia munţilor Plopiş . Rezumatul tezei de doctorat. Cluj .
COLDEA GH., H. 1 973, Contribuţii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Nordh. 3 6 din România (II). Hidrobiologia, 14, 1 6 1 -175.
COLDEA GH. , 1 973, Consideraţii fitocenologice şi sindinamice asupra vegetaţiei
mlaştinilor din munţii Călimani. Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava,
3, 53-63.
COLDEA GH., 1 975, Geobotanisches studium der hainbuchenwălder des rumănischen
westgebirges. Feddes Repert., 86, 1 -2, 99- 1 12.
COLDEA GH., 1 975, Etude phytologique concemant Ies hetraies des monts Plopiş. Revue.
romn. de Biol., 20, 1 , 3 3 -4 1 .
COLDEA GH., 1 978, Vegetaţia fontinală şi palustră din munţii Plopiş. Studii şi Cerc. de
Biol. Seria Biol. veget., 30, 2, 125-134.
COLDEA GH. , 1 979, Pajiştile de luncă din zona munţilor Plopiş. Contrib. Bot. Cluj
Napoca, 1 6 3 - 1 74.
COLDEA GH. , 1 980, Rolul tennodinamic al jnepenişurilor în menţinerea echilibrului
natural subalpin din Carpaţii româneşti. Ocrot. Nat. şi med. înconj . , 24, 2,
165-168.
COLDEA GH. , 1 9 8 1 , Untersuchungen der azidophilen Flachmorgesellschaften aus
Rumănien (Scheuchzeretalia palustris Nordh. 1 937 und Caricetalia fi1scae
Koch 1 926 em. Nordh. 1 937). Phytocoenologia, 9(4), 499-53 1 .
COLDEA GH ., 1 9 8 1 , Păjiştile mezofile din munţii Plopiş. Studii şi Cerc. de Biol. Seria
Biol. veget., 23, 1 , 45-.54.
COLDEA GH., 1 982, Principalele sigmaasociaţii din rezervaţia ştiinţifică Retezat.Studii şi
Cerc. de Biol. veget. ,34, 2, 1 1 2- 1 1 7.
COLDEA GH. , 1 983, Precizări sintaxonomice asupra cenozelor cu Deschampsia
caespitosa. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 35, 2, 96- 1 00.
COLDEA GH. , 1 985, Phytozonologisches Studium der Kru1mnholzgebiische in den
Siidostkarpaten. Feddes Repert., 96, 5-6, 3 97-405.
COLDEA GH. , 1 9 9 1 , Prodrome des associations vegetales des Carpates du sud-est.
(Carpates Roumaines). Documents Phytosociologiques, Camerino, 1 3 , 3 1 7359.
COLDEA GH., BOŞCAIU N., LUPŞA VIORICA, PLAMADĂ E., RESMERIŢĂ I., 1 970,
Vegetaţia făgetelor dn sectorul valea Eselniţa-Valea Mraconia al Defileului
Dunării. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 22, 6, 467-474.
COLDEA GH., CHIFU T., 1 994, Etude phytocenologiue sur Ies forets de channe
(Carpinus betulus L.) de Roumaine. Phytocoenologia, 24, 3 1 1 -336.
COLDEA GH. , KOVÂCS A., 1 969, Cercetări fitocenologice în munţii Nemirei. Studii şi
Cerc. de Biol. , 2 1 , 2, 95-104.
COLDEA GH. , LUPŞA VIORICA, PLĂMADĂ E., 1 984, Structure and biomass of forest
ecosystem phytocoenoses in the superior mountain and subalpin belts in the
Retezat National Park. Acad. R.S.R. Fil. Cluj -Napoca, Vol. MAB . Recerches
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

262

ecol. dans le Parc Nat. de Retezat. Cluj -Napoca, 9 1 - 1 00.
COLDEA GH. , MICLĂU Ş V., 1 975, Contribuţii la studiul stejăretelor din piemontul nord
estic al munţilor Plopiş "Pădurea Lăpişul" (jud. Sălaj). Contrib. Bot. Cluj ,
1 2 1 - 1 27.
COLDEA GH. , PLĂMADĂ E., 1 970, Contribuţii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea
fuscae Nordh. 1 936 din România. Hidrobiologia, 1 1 , 105- 1 16.
COLDEA GH. , PLĂMADĂ E., 1 980, Contribuţii la studiul caisei Scheuchzerio- Caricetea
fuscae Nrdh. 1 936 din România (III). Hidrobiologia, 16, 109- 1 17.
COLDEA GH., PLĂMADĂ E., BARTOK ECATERINA, 1 977, Contribuţii la studiul
clasei Scheuchzerio-Caricetum fuscae Nordh. 1 936 din România (IV).
Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 69-78.
COLDEA GH. , POP ADRIANA, 1 988, Cercetări fitocenologice în muntele Cozia. Contrib.
Bot. Cluj -Napoca, 5 1 -65.
COLDEA GH ., POP ADRIANA, 1 992, Contribuţii la studiul vegetatei din clasa Trifolio
Geranietea din Transilvania. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 9 9 1 - 1 992, 3 - 1 4 .
COLDEA GH ., TĂUBER F., PÂNZARU GH., 1 9 8 1 , Asociaţii vegetale din rezervaţia
naturală Pietrosul Mare. Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 5, 424452.
COMAN A., 1 94 1 , Date geobotanice despre Salicaceele din Maramureş. Rev. Păd., 53, 67, 362-367.
COMES I.C., TĂUBER F., 1 977, Cenocorologia tisei (Taxus baccata L.) în Piatra
Craiului. Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 2 1 , 1 , 27-32.
CONSTANTINESCU N., COSTEA A., BADEA M., TRANTESCU GR., 1 962, Cercetări
privind regenerarea şleaurilor de luncă din Oltenia. ICEF, Edit. Agro-Silvică.
COSTE I., 1 972, Aspecte ale Carpino-jăgetelor din sud-vestul României (munţii Locva
Banat). Centenarul Muzeului " Ţării Crişurilor", Oradea, 7 1 9-725.
COSTE I., 1 975, Contribution a l'etude de la vegetation antropogene dans Ies monts de
Locva. Documents phytosociologiques, Lille, 9-14, 63-73 .
COSTE I., 1 975, Flora şi vegetaţia munţilor Locvei. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj 
Napoca.
COSTE I., 1 976, Cercetări asupra clasei Sedo-Scleranthetea (Br.-Bl. 1 955) Th. Muller
1 96 1 în Munţii Locvei. (Banat). Muz. Banatului, Ti1nişoara, Tibiscus, Şt. .,
Nat. , 27-47.
COSTE I., 1 979, Beitrăge zum Studium der Molinio-Arrhenatheretea Tx. ( 1 937) 1 970 im
Locva-Gebirge (Siidvesten Rumăniens). Revue Romn. de Biol. veget., 24, 1 ,
1 7-26.
COSTE I., 1 980, Contribution a l'etude de l'association Stellario nemori-A lnetum
glutinosae (Kăstner 1 938) Lohm. 1 957 en Roumanie. Colloques
phytosociologiques IX, Les forets alluviales. Strassbourg, 65-74.
COSTE I., COSTE LIANA, 1 972, Consideraţii geobotanice asupra asocierii speciei Prunus
spinosa L. în două tipuri de staţiuni din vestul României. Centenar Muzeal
Orădean. Oradea, 727-733.
CRISTEA V., 1 977, Contribuţii la studiul fitocenologie al pădurilor din podişul Secaşelor.
Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 79-90.
CRISTEA V., CS ROS ŞT., 1 976, Aspecte din vegetaţia plantelor erodate ale podişului
Secaşelor. Contrib. Bot. Cluj, 1 03 - 1 10.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

263

CRISTEA V., CS ROS ŞT., 1 979, Studiul fitocenologie al pajiştilor din partea
superioară a interfluviului Secaşelor (jud. Sibiu). Muz. Brukenthal. Studii şi
Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 23, 1 6 1 - 1 87.
CRISTUREANU I., 1 976, Vegetaţia păşunilor şi fânaţelor din bazinul inferior al Bistriţei
(jud. Bistriţa-Năsăud). Acta Bot. Horti Buc., 1 975-1 976, Buc., 289-296.
CRISTUREANU I., 1 968, Aspecte de vegetaţie din tăieturile pădurilor de gorun de pe
delul Hederiş (Bistriţa-Năsăud). Analele Univ.Buc., Seria Şt. Nat. Biol.,
XVII, 203-2 12.
CRISTUREANU I., IONESCU-ŢECULESCU VENERA, 1 970, Asociaţii vegetale din
rezervaţia naturală "Pădurea Hagieni". Acta. Bot. Horti Buc., ( 1 968),
Bucureşti, 245-279.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 962, Contribuţii la studiul fitocenotic al
pădurilor din bazinul văii Turului. Contrib. Bot. Cluj, 249-262.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 965, Vegetaţia halofilă din valea Aitonului.
Contrib. Bot. Cluj , 22 1 -229.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 970, Stadiul actual al cercetărilor fitocenologice
din Transilvania. Contrib. Bot. Cluj , 247-270.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 97 1 , Aspecte din vegetaţia Horaiţelor (Huedin).
Studia Univ. Babeş-Bolyai. Seria Biol. Cluj, fasc. 2, 29-34.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 97 1 , Despre Agrosteto-Festucetum sulcatae şi
încadrarea ei taxonomică. Contrib. Bot. Cluj , 1 93 -20 1 .
C S ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 975, Aspecte de vegetaţie din împrejurimile
staţiunii balneare Vata (jud. Hunedoara). Contrib. Bot. Cluj , 1 1 7-120.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 964, Cercetări geobotanice asupra pajiştilor de
deal din bazinul văii Turului. Studia Univ. Babeş-Bolyai. Ser. Biol. Cluj ,
fasc. 2, 1 9-28.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, CIURCHEA MARIA, SZÂSZ ELISABETA,
1 964, Observaţii fitocenologice şi ecologice în valea Popeştilor (Cluj).
Contrib. Bot. Cluj , 265-273.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, CS ROS ŞT. 1 968, Cercetări de vegetaţie în
împrejurimile cabanei Băişoara. Contrib. Bot. Cluj , 3 1 3 -325.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, CS ROS ŞT., 1 972, Cercetări de vegetaţie în
lunca Mureşului între Decea şi Aiud. Contrib. Bot. Cluj . 237-245.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, MOCANU MARIANA, 1 968, Aspecte din
vegetaţia împrejurimilor localităţii Sînnicoară-Cluj . Studia Univ . Babeş
Bolyai. Seria Biol. Cluj , fasc.2, 1 9-24.
CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, ODANGIU ADRIANA, 1 969, Vegetaţia din
valea Arieşului între comuna Cheia şi pârâul Hăşdate. Contrib. Bot. Cluj ,
223-232.
CS ROS ŞT., 1 947, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei sărăturilor din împrejurimile
Clujului. Bul. Grăd. Bot. şi al Muz. Bot. Cluj , 27, 1 -4, 80-85.
CS ROS ŞT., 1 9 5 1 , Cercetări floristice şi de vegetaţie în munţii Călimani. Studii şi Cerc.
Şt. . , Cluj, 2, 1 -2, 1 27- 143.
CS ROS ŞT., 1 953, Contribuţii la studiul vegetaţiei alpine din munţii Făgăraşului. Bui. Şt.
Sect. de Şt. Biol., Agron., Geol., şi Geograf. , 5, 2, 2 1 9-235.
CS ROS ŞT., 1 956, Trifolium lupinaster L. var. albiflorum ser. în a doua staţiune din ţară.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA •I CARACTERIZAREA GRUPÂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

264

Studii şi Cerc. de Biol. Cluj, 7, 1 -4, 29-32.
CS ROS ŞT., 1 957, Date cu privire la vegetaţia alpină a părtii centrale din munţii
Făgăraşului. Bui. Univ. " V.Babeş-Bolyai", Ser. Şt. Nat., Cluj, 2, 1 -2, 303328.
CS ROS ŞT., 1 958., Cercetări de vegetaţie pe masivul Scărişoara-Beldioara. Studia Univ.
Babeş-Bolyai, Cluj, Ser. Biol., fasc. 2, 105-1 28.
CS ROS ŞT., 1 963, Cercetări geobotanice pe muntele Pietrele Albe (masivul Vlădeasa).
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 1 5, l , 7 1 -90.
CS ROS ŞT., 1 963, Scurtă caracteriz.are a vegetaţiei din Transilvania. Acta. Bot. Horti
Buc., 1 96 1 - 1 962, Bucureşti, fasc. 2, 825-854.
CS ROS ŞT., 1 964, Uber die "Nardo-Calluneten" aus Siebenbiirgen (Rumanien). Archiv
fur Naturschultz (Berlin), 4, 3 , 145- 1 5 l .
CS ROS ŞT.,CRISTEA V., 1 982, Contribuţii la studiul ecologic al pădurilor din Munţii
Apuseni, cu privire specială asupra făgetelor. In: Făgetele Carpatine.
Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă. Cluj-Napoca, 1 80- 1 97.
CS ROS ŞT., CS RO S-KĂPTALAN MARGARETA, 1 966, Vegetation-sforschungen in
der Ungebung der gemeiden Vidra und Avram Iancu (raion Cîmpeni). Studia
Univ. Babeş-Bolyai. Ser. Biol. Cluj, fasc. 2, 2 1 -34.
CS ROS ŞT., CS ROS-KĂPTALAN MARGARETA, 1 973, Cercetări fitocenologice în
valea Hăpriei şi pe dealul Bilac (jud. Alba). Contrib. Bot. Cluj, 1 83 - 1 9 3 .
CS ROS ŞT., CS ROS-KĂPTALAN MARGARETA, NAGY FR., 1 956, Contribuţiuni
la studiul vegetaţiei alpine a regiunii centrale a munţilor Retezat. Studii şi
Cerc. de Biol. Cluj, 7, 1 -4, 57-77.
CS ROS ŞT.,CS ROS-KĂPTALAN MARGARETA, PAP S., 1 956, Contribuţiuni la
studiul vegetaţiei zonei de calcar din vecinătatea sudică a munţilor Retezat.,
Studii şi Cerc. de Biol. Cluj, 7, 1 -4, 3 3 -56.
CS ROS ŞT.,GERGELY I., 1 959, Staţiuni noi ale speciei Artemisia lobelii Ali. în R.P.R.
Studii şi Cerc. de Biol. Cluj, IO, l, 123-127.
CS ROS ŞT.,GHIŞA E., KISS ŞT., PĂLL ŞT., PETERFI L., MOLDOVAN I., 1 962,
Acţiunea enzimatică a solurilor din unele fitocenoze din Transilvania. Studia
Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol. Cluj, fasc. 2, 53-63.
CS ROS ŞT.,KOVAcs A., 1 962, Cercetări fitocenologice în raioanele Sighişoara şi
Agnita. Contrib. Bot. Cluj, 205-232.
CS ROS ŞT.,KOVAcs A.,MOLDOVAN I., 1 964, Cercetări de vegetaţie în rezervaţia
ştiinţifică a Parcului Naţional Retezat. Contrib. Bot. Cluj, 167- 1 88.
CS ROS ŞT.,MOLDOVAN I., CS RO S-KĂPTALAN MARGARETA, 1 962, Aspecte
din vegetaţia muntelui "Cîrligaţi" (Bihor). Contrib. Bot. Cluj, 24 1 -248.
CS ROS ŞT.,NIEDERMAIER K., 1 966, Phytozonologische Untersuchungen iiber die
Chrysopogon-Gesellschaften des Tîmava-Hochlandes (R.S.R.). Vegetation
("Den Haag"), 1 3 , 6, 3 0 1 -3 1 8.
CS ROS ŞT.,P AP S., 1 958, Date asupra răspândirii în Transilvania a speciei Taraxacum
hoppeanum Griseb. Contrib. Bot. Cluj, 1 79 - 1 84.
CS ROS ŞT.,POP I., 1 965, Consideraţii generale asupra florei şi vegetaţiei masivelor
calcaroase din Munţii Apuseni. Contrib. Bot. Cluj, 1 1 3 - 1 3 l .
CS ROS ŞT., POP I., HODIŞAN I.,CS ROS-KĂPTALAN MARGARETA, 1 968,
Cercetări floristice şi de vegetaţie între Orşova şi Eşelniţa. Contrib. Bot. Cluj,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

265

277-3 12.
CS ROS ŞT.,RESMERIŢĂ I., 1 960, Studii asupra pajiştilor Festuca rubra L. din
Transilvania. Contrib. Bot. Cluj , 149-173.
CS ROS ŞT. ,RESMERIŢĂ I., CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, 1 969, Cercetări
de vegetaţie în bazinul Huedinului. Contrib. Bot. Cluj , 2 1 1 -222.
CS ROS ŞT., RESMERIŢĂ I., CS ROS-KÂPTALAN MARGARETA, GERGELY I.,
1 96 1 , Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor din Câmpia Transilvaniei şi unele
consideraţiuni cu privire la organizarea terenului. Studia Univ. Babeş-Bolyai.
Seria II. Biol. Cluj, fasc. 2, 1 5-6 1 .
C S ROS ŞT., SPÎRCHEZ Z., 1 963, Cercetări fitocenologice în pădurile de pe muntele
Scărişoara-Belioara (Munţii Apuseni). Studia. Univ. Babeş-Bolyai. Seria
Biol. Cluj , fasc 2, 7-15.
DAMIAN I., 1 955, Arboretul de Quercus pubescens Willd. din ocolul silvic Sighişoara.
Rev. Păd., 1 1 , 504-508.
DAMIAN I., 1 957, Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din jurul oraşului Sighişoara.
Inst. Polit. Braşov. Lucr. Şt. . , 3, 1 9-55.
DANCIU M., 1 970, Amygdaletum nanae So6 1 947 în sudul munţilor Baraolt. Bui. Inst.
Polit. Braşov Seria B. Econ-Forest., 12, 1 1 7-120.
DANCIU M., 1 972, Asociaţiile de rogoz din mlaştina de la Ozunca. Studii şi Cerc. de Biol.
Seria Bot., 24, 2, 83-94.
DANCIU M., 1 972, Aspecte fitocenotice din gorunetele munţilor Baraolt. Bui. Univ.
Braşov. Seria B., 14, 129-134.
DANCIU M., 1 974, Studii geobotanice în sudul munţilor Baraolt. Rezumatul tezei de
doctorat. Buc.
DANCIU M., KOVÂCS AL. , 1 979, Flora şi vegetaţia mlaştinilor de la Comandău
(jud. Covasna). Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 175-189.
DĂSCĂLESCU D. 1 978, Contribuţii la studiul fitcenologic al buruienăriilor din bazinul
Tarcăului (jud. Neamţ). Studii şi Comunic. Muz. Şt. . Nat. Bacău, 1 976-1 977,
9-10, 275-279.
DIACONESCU FLORIŢA, 1 973, Aspecte din vegetaţia masivului Leaota. I. Analele Şt. .
ale Univ. " Al.I. Cuza ", Iaşi. Serie nouă. Secţ. II.a. Biol., 1 9, fasc. 2, 465474.
DIACONESCU FLORIŢA, 1978, Cercetări taxon01nice, biologice şi fitocenotice asupra
plantelor antropofile din bazinul Bahluiului (jud. Iaşi). Rezumatul tezei de
doctorat. Iaşi.
DIHORU ALEXANDRINA, 1 976, Flora şi vegetaţia zăvoaielor din bazinul inferior al
Prahovei. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
DIHORU GH. , 1 962, Insula de fagi din Dobrogea. Natura. Seria Biol. 3, 49-52.
DIHORU GH ., 1 963, Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei Lacului Sec din masivul
Siriu. Acta. Bot. Horti Buc., 1 96 1 - 1 962, fasc. 2, 949-96 1 .
DIHORU GH., 1 964, Caracterizarea geobotanică a rezerveţiilor forestiere din Penteleu.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 16, 5, 3 87-400.
DIHORU GH. , 1 965, Vegetaţia "Lacului dintre Pietre" din munţii Buzăului, cu privire
specială asupra asociaţiei de Calamagrostis lanceolata. Studii şi Cerc. de
Biol. Seria Bot., 17, 1 , 3 5-44.
DIHORU GH., 1 969, Flora şi vegetaţia ierboasă din podişul Babadag (cercetări în staţionar
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

266

şi pe itinerar ). Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
DIHORU GH. , 1 975, Învelişul vegetal din muntele Siriu. Edit. Acad. R.S.R. Bucureşti.
DIHORU GH., ANDREI M., CRISTUREANU I., 1 970, Date preliminare despre flora şi
vegetaţia ierboasă din valea Mraconiei şi Cazanele Mari ale Dunării. Acta.
Bot. Horti Buc., ( 1 968), Bucureşti, 207-2 14.
DIHORU GH. , CRISTUREANU I., ANDREI M., 1 973, Vegetaţia din valea Mraconiei
depresiunea Dubova din Defileul Dunării. Acta Bot. Horti Buc. 1 972- 1 973,
3 5 3 -423 .
DIHORU GH. , DONIŢĂ N., 1 970, Flora şi vegetaţia podişului Babadag. Edit. Acad.
R.S.R., Bucureşti
DIHORU GH., NEGREAN G., 1 969, Dealurile Tohani, o insulă de vegetaţie pontic
balcanică. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 2 1 , 3, 1 97-203.
DIHORU GH. , NEGREAN G. 1 975, Cenotaxoni noi din al. Polygonion aviculare. Studii şi
Cerc. de Biol., 27, 1 , 3 -8.
DIHORU GH. , NEGREAN G., 1 976, Sintaxoni specifici Deltei Dunării. Peuce. Muz.
Deltei Dunării Tulcea, 5, 1 0 1 - 1 1 8 .
DIHORU GH. , ŢUCRA I., BRAVU A., 1 965, Flora ş i vegetaţia rezervaţiei "Fîntîniţa" din
Dobrogea. Ocrot. Nat., 9, 2, 167- 1 84.
DOBRESCU C., 1 950, Materiale pentru flora şi vegetaţia regiunii Nişcov (Buzău). Studii
şi Cerc. Şt. Iaşi fasc. 1 , 370-3 98.
DOBRESCU C., 1 968, Contribuţii floristice şi geobotanice referitoare la pădurea Bălteni
(Vaslui). Analele Şt. ale Univ. "Al.I.Cuza", Iaşi. Secţ. II a Biol., 14, fasc. l ,
147- 1 58.
DOBRESCU C., 1 969, Cercetări floristice şi geobotanice în rezervaţia naturală pădurea
Hîrboanca-Brăhăşoaia (jud. Vaslui). Ocrot. Nat., 1 3 , 1 , 1 9-30.
DOBRESCU C., 1 97 1 , Contribuţii la studiul pajiştilor xerofile din bazinul superior al
Bîrladului. Analele Şt. . ale Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II.a
Biol., fasc. 2, 4 1 3 -424.
DOBRESCU C., 1 973 Asociaţia Typhetum laxmannii (Ubriszy 1 96 1 ) Nedelcu 1 968 în
vegetaţia Moldovei. Analele Şt. ale Univ. "Al.I.Cuza", Iaşi, Serie nouă, Secţ.
II a Biol. 1 9, fasc. 2, 407-4 10.
DOBRESCU C., 1 973, Caricetum distichae (Now. 1 928) So6 55 o asociaţie nouă în
fitocenologia Moldovei. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Muz., Suceava, 3 27 1 274
DOBRESCU C., 1 974, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din bazinul superior al
Bîrladului (Podişul Central Moldovenesc). Rezmnatul tezei de doctorat.
Bucureşti.
DOBRESCU C., 1 975, Contribuţii la fitocenologia Moldovei. Analele Şt. ale Univ.
"Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II a. Biol., 2 1 , 92-95.
DOBRESCU C., 1 977, Asupra prezenţei cenotaxonului Chaerophylletum aromatici (Tx.
1 967) Z.Neuhăslovâ-Novotnâ et al. 1 969 în Podişul Central Moldovenesc.
Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II a. Biol., 23, 3 1 34.
DOBRESCU C., 1 978, Completări la cercetările fitocenologice din Podişul Central
Moldovenesc. Analele Şt. ale Univ. Iaşi "Al. I. Cuza". Serie nouă. Secţ.II a.
Biol., 24, 1 1 -12.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA
DOBRESCU

267

C., BÂRCÂ C., LAZĂR MARIA, 1 964, Contribuţii floristice şi
geobotanice asupra masivului forestier Bîmova-Repedea, Iaşi. I. Analele Şt.
ale Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II a. Biol., 10, fasc. 1 , 147- 1 58.
DOBRESCU C., BÂRCÂ C., LAZĂR MARIA, 1 964, Contribuţii floristice şi geobotanice
referitoare la masivul forestier Bîmova-Repedea, Iaşi. (II). Analele Şt. ale
Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă Secţ.II a. Biol., 10, fasc. 2, 323-357.
DOBRESCU C., EFTIMIE ELENA, 1 966, Aspecte floristice şi geobotanice cu privire la
pădurea Uricani-Iaşi. Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi. Serie nouă
Secţ.II a. Biol., 12, fasc. 1 , 1 57-170.
DOBRESCU C., EFTIMIE ELENA , KOVÂCS ATT., TOTII ECATERINA, 1 973,
Aspecte floristice şi de vegetaţie de pe şesul şi versantul drept al Bahluiului
(dealul Miroslava) Iaşi. II. Muz. Jud. Suceava. Studii şi Comunic. Şt. Nat. 3 ,
1 97-2 1 2 .
DOBRESCU C., EFTIMIE ELENA, MITITELU D., PASCAL P., 1 969, Aspecte floristice
şi geobotanice cu privire la pădurea şi pajiştile de la Mîrzeşti-Iaşi. Analele Şt.
ale Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II a. Biol., 1 5 , fasc. 1 , 165-179.
DOBRESCU C., GENCIU V., 1 970, Aspecte din vegetaţia Lacului Roşu (Carpaţii
Orientali). Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 129-136.
DOBRESCU C., KOVÂCS ATT. 1 972, Obersicht der hoheren Pflanzengesellschaften
Ostrumăniens (Moldau-Gebit) I. Analele Şt. ale Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, Serie
nouă. Secţ. II a. Biol., 1 8, fasc. 1 , 127-144.
DOBRESCU C., KOVÂCS ATT., 1 972, Obersicht der hOheren Pflanzengesellschaften
unkrantpflanzengesellschaften. Analele Şt. ale Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie
nouă. Secţ.II. a. Biol. 2, 367-376.
DOBRESCU C., KOVÂCS ATT., 1 973, Contribuţii la fitocenologia pădurilor de "Fagion"
din Podişul Central Moldovenesc. Rev. Păd., 88, 1 1 , 592-599.
DOBRESCU C., KOVÂCS ATT., 1 974, Contributions â la connaisance de l'alliance
"Agrostion stoloniferae" So6 (33) 7 1 du Plateau Central Moldave. Analele
Şt. ale Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ.II. a. Biol., 20, fasc. 1 , 1451 54.
DOBRESCU C., VIŢALARU GH. , 1 979, O nouă contribuţie fitocenologică din Podişul
Central Moldovenesc. Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi. Serie nouă.
Secţ. II. a. Biol., 25, 17-22.
DOBRESCU C., VIŢALARU GH. , 1 98 1 , Contribuţii fitocenologicedin Moldova. Analele
Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi. Seria II a. Biol., 27, 12-18.
DOLTU M.I., POPESCU A., SANDA V., 1 980, Conspectul asociaţilor vegetale le1nnoase
din România. Muz. Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 24, 3 1 5362.
DOLTU M.I., POPESCU A., SANDA V., NEDELCU G.A., 1984, Analiza connofitelor
din Câmpia Munteniei. Muz. Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu,
26, 49- 124.
DOLTU M.I., SANDA V., POPESCU A., 1 979, Vegetaţia solurilor saline şi alcaline din
România. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 23, 1 97-2 1 9.
DONIŢ Â N ., 1 958, Contribuţii la conoaşterea vegetaţiei forestiere din silvostepa de nord
de Iaşi. Comunic. Acad. R.P.R., 8, 12, 1 3 17-1 322.
DONIŢĂ N., 1 963, Elemente pentru interpretarea zonalităţii vegetaţie din R.P.R. Acta.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

268

Bot. Horti Buc., 1 96 1 - 1 962, Buc., fasc. 2, 9 1 9-93 5 .
DONIŢĂ N., 1 969, Vegetaţia alpină pg.98- 108; Vegetaţia pădurilor de munte pg. 1 1 4 - 1 3 5 ;
Vegetaţia dealurilor ş i podişurilor pg. 1 4 5 - 1 6 5 . în: R.Călinescu, Biogeografia
României Edit. Şt. Buc.
DONIŢĂ N., 1 970, Cercetări geobotanice şi silviculturale asupra şleaurilor din podişul
Babadag. Rezumatul tezei de doctorat. Braşov.
DONIŢĂ N., 1 970, Vegetaţia tennofilă de pădure din împrejurimile Huşului şi raportul ei
cu vegetaţia Dobrogii de Nord. Studii şi Cerc. de Bio!. Seria Bot., 22, 5, 383388.
DONIŢĂ N., 1 970, Caracterul florei şi vegetaţiei de pădure din Dobrogea de Nord. SSB.
Comunic. de Bot., 89-92.
DONIŢĂ N., CHIRIŢĂ C., STĂNESCU V., (coordonatori) 1 990, Tipuri de ecosisteme
forestiere din România. Ministerul Apelor, Păd. şi med, înconj . Inst. de Cerc.
şi Amenajări Silvice, Bucureşti, 3 90 pg.
DONIŢĂ N., DIHORU GH ., 1 96 1 , Sravnitelnîe dannîe po dvum associaţiam betlî v poime
Dunaia. Revue de Bio!. , 6, 4, 383-3 90.
DONIŢĂ N., DIHORU GH. , 1 962, La cartografie de la vegetation forestiere des environs
de Babadag. Revue de Bio!., 7, 3, 369-379.
DONIŢĂ N., DIHORU GH. , BÎNDIU C., 1 966, Asociaţii de salcie (Sa/ix alba L.) din
luncile Câmpiei Române. Studii şi Cerc. de Bio!. Seria Bot., 1 8, 4, 3 4 1 -3 5 3 .
DONIŢĂ N . , LEANDRU V . , PUŞCARU-SOROCEANU EVDOCHIA, 1 958, Harta
geobotanică a R.P.R. la scara 1 :600.000. Studii şi Cerc. de Bio!. Seria Bio!.
veget., 10, 1, 145-1 54.
DRAGU I., 1 959, Cercetări geobotanice în raionul Brăneşti (reg. Bucureşti). Dări de
Seamă ale Şed. Corn. Geo!. ( 1 954- 1 955), Buc., 42, 56 1 -578.
DRAGU I., 1 962, Cercetări geobotanice în platfonna Cotmeana, sectorul cuprins între
râurile Topolog, Vedea şi Argeş (reg. Piteşti). Dări de Seamă ale Şed. Corn.
Geo!. ( 1 955-1 956), Buc., 43, 56 1 -578.
DRĂCEA M., 1 928, Pădurile Dobrogei, în: BRĂTESCU C., şi GEORGESCU I., 1 878 1 928, Dobrogea-Cincizeci de ani de viaţă românească. Analele Dobrogei, 1 ,
3 9 1 -4 1 4 .
DRĂGHICI BIBICA, 1 980, Flora ş i vegetaţia văii Dâmbovicioara ş i a versantului estic al
Pietrii Craiului. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
DRÂGULESCU C., 1 977, Caracterizarea generală a florei şi vegetaţiei împrejurimilor
comunei Păuca (jud. Sibiu). Muz. Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. Nat.
Sibiu, 2 1 , 79-89.
DRÂGULESCU C., 1 984, Flora ş vegetaţia din bazinul văii Sadului (jud. Sibiu). Studiu
ecologic, corologic, fitocenologie şi economic. Rezumatul tezei de doctorat.
Cluj -Napoca.
DUMITRU D.M., 1 980, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei subcarpaţilor dintre Ialomiţa şi
Dâmboviţa. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
DUMITRIU-TĂTÂRANU I., 1 949, Observaţii asupra vegetaţiei muntelui Cozia. Rev.
Păd., 64, 1 , 2 1 -24.
ENCULESCU P., 1 924, Zonele de vegetaţie lemnoasă din România în raport cu
condiţiunile orohidrografice, climaterice de sol şi subsol. Mem. Inst. Geo!. al
Rom., 1 .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

269

FESCI SIMONA, 1 975, Aspecte ale florei şi vegetaţiei zonei alpine a munţilor Cindrel.
Muz. Brukenthal. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 1 9, 1 3 5-144.
FINK G.H ., 1 977, Pflanzengesellschaften der Schulergebirges (Sudost-Karpaten) Stapfia.
Publikation der Botanischen Arbetsge1ninschaft am 0.0.Landsmuseum Linz,
2, 370 pg.
GEORGESCU C.C., 1 928, Contribuţii la studiul pădurii Letea. Rev. Păd., 40, 10, 73 1 -737.
GEORGESCU C.C. 1 929, Contribuţiuni la studiul pădurii Letea. Rev. Păd., 4 1 , 2, 77-87.
GEORGESCU C.C., 1 93 1 , Contribuţii la studiul pădurilor dintre Comana şi Dunăre. Rev.
Păd., 43, 965-978.
GEORGESCU C.C., 1 932, Pădurile din lungul Dunării. Ecou de codru. Bucureşti.
GEORGESCU C.C., 1 93 3 , Note asupra pădurilor de pe valea superioară a Argeşului. Rev.
Păd., 45, 2-3, 1 3 5-146.
GEORGESCU C.C., 1 934, Studii phytogeografice în bazinul inferior al văii Cemei (Băile
Herculane). Analele ICEF, 1, 1, 7 1 - 1 3 3 .
GEORGESCU C.C., 1 938, Pădurile din Dobrogea de Sud. Analele Dobrodei, Cernăuţi, 1 9,
170-2 14.
GEORGESCU C.C., 1 94 1 , Ceretele ca tip de pădure. I. Ceretele poienite. Rev. Păd., 53, 89, 444-457.
GEORGESCU C.C., 1 94 1 , Consideraţii asupra răspândirii cerului şi efectele gerurilor în
cerete. Rev. Păd., 53, 4, 1 92-204.
GEORGECSU C.C., 1 94 1 , Ceretele ca tip de pădure. II. Ceretele încheiate. Rev. Păd., 53,
10-1 1 , 505-5 1 8 .
GEORGESCU C . C . , CONSTANTINESCU A.N., 1 945, Tipuri naturale de pădure din
regiunile şesurilor joase şi înalte ale Olteniei. Rev. Păd., 57, 12, 277-293 .
GEORGESCU C.C.,IONESCU C., 1 938, Studiu asupra limitei pădurii spre golul alpin în
bazinul superior al Ialomiţei (Bucegi). Rev. Păd., 50, 12, 1075-1093.
GERGELY I., 1 957, Studii de vegetaţie pe "Colţii Trascăului" . Studii şi Cerc. de Biol.
Cluj . 8, 1 -2, 95-1 3 1 .
GERGELY I., 1 958, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din jurul oraşului Petroşani.
Contrib. Bot. Cluj , 165-168.
GERGELY I., 1 960, Relaţii cenologice şi date noi asupra răspândirii stejarului pufos
(Quercus pubescens Willd). în regiunea Cluj , Contrib. Bot. Cluj , 22 1 -229.
GERGELY I., 1 962, Contribuţii la studiul fitocenologie al pădurilor din partea nordică a
munţilor Trăscăului. Contrib. Bot. Cluj , 263-298.
GERGELY I., 1 964, Flora şi vegetaţia regiunii cuprinse între Mureş şi masivul Bedeleu.
Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti. 7-3 1 .
GERGELY I., 1 964, Pajiştile mezofile din depresiunea Trăscăului. Contrib. Bot. Cluj , 225228.
GERGELY I., 1 967, Pajişti de stăncării din partea nordică a munţilor Trăscăului. Contrib.
Bot. Cluj, 1 3 1 - 143.
GERGELY I., 1 968, Flora şi vegetaţia pădurii Sloboda-Aiud. Contrib. Bot. Cluj , 337-3 3 9 .
GERGELY I., 1 970, Asociaţii stepice montane din partea nordică a munţilor Trăscăului.
Contrib. Bot. Cluj , 167- 1 8 1 .
GERGELY I . , 1 972, Asociaţii de Helictotrichon decorum din R.S.R. Contrib. Bot. Cluj ,
207-22 1 .
GERGELY I., HODIŞAN I., GROZA GH ., 1 988, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

270

perturbate din depresiunea inferioară a Ciucului. (jud. Harghita). Contrib.
Bot. Cluj -Napoca,25-5 1 .
GERGELY I., FUZI J., MARTON ARANKA, 1 973, K6vâszna megye vegetâcioja, in:
Râcz G. es Fiizi J., K6vâszna megye Gy6gynovenyei. Sepsiszentgy6rgy, 66135.
GERGELY I . , RAŢIU FLAVIA, 1 965, Aspecte de vegetaţie din cheile Aiudului. Contrib.
Bot. Cluj , 1 77 - 1 87.
GERGELY I., RAŢIU FLAVIA, 1 973, Vegetaţia mlaştinilor eutrofe din bazinul superior al
Ciucului. Contrib. Bot. Cluj , 143-165.
GERGELY I., RAŢIU FLAVIA, 1 974, Asociaţii vegetale de mlaştini eutrofe rare pentru
R.S.R. Contrib. Bot. Cluj . Napoca, 1 30-144.
GHIŞA E., 1 940, Contribuţiuni la studiul fitocenologie al munţilor Făgăraş. Bui. Grăd. şi
al Muz. Bot. Cluj, la Timişoara, 20, 3 -4, 1 27- 1 4 1 .
GHIŞA E . , 1 94 1 , Cercetări asupra as. Stipetum stenophyllae cu Danthonia calycina în
Transilvania. Bui. Grăd. Bot. şi al Muz. Bot. Cluj la Timişoara, 2 1 , 1 -2, 5667.
GHIŞA E., 1 944, Rezervaţia botanică de la Cluj (Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei
bazinului ardelean) Teza de doctorat Cluj .
GHIŞA E . , 1 957, Pădurea de larice de la Vidolm. Cluj , Bui. Univ. Babeş et Bolyai, Ser. Şt.
Nat., 1 ( 1 -2): 479-485
GHIŞA E., KOVÂCS A., 1 963, Cercetări fitocenologice în munţii Zarandului. Acta. Bot.
Horti Buc., 1 96 1 - 1 962, fasc. 2, 785-796.
GHIŞA E., KOVÂCS A., SILAGHI GH., 1 965, Cercetări floristice şi fitocenologice în
Munţii Apuseni la Piatra Ceţii. Contrib. Bot. Cluj , 1 3 3 - 1 50.
GHIŞA E., POP I., HODIŞAN I., CIURCHEA MARIA, 1 960, Vegetaţia muntelui Vulcan
Abrud. Studii şi Cerc. de Biol. Cluj , 1 1 , 2, 255-267.
GHIŞA E., RESMERIŢĂ I., SPÎRCHEZ Z., 1 970, Contribuţii la studiul Ca/lunetelor din
Munţii Apuseni. Contrib. Bot. Cluj , 1 85 - 1 90.
GHIŞA I., TUDORAN P., COLDEA GH. , 1 97 1 , Contribuţiuni la studiul pădurilor din
munţii Zarandului. Studia. Univ. Babeş-Bolyai. Seria Biol. Cluj , fasc. 1 , 3 15.
GODEANU MARIOARA, 1 976, Consideraţii generale asupra principalelor asociaţii
acvatice şi palustre din Delta Dunării în condiţii naturale şi amenajate. Muz.
Deltei Dunării. Peuce, Tulcea, 5, 57-99.
GRIGORE ST., 1 968, Vegetaţia nitrofilă din zona de interfluviu Timiş-Bega. Rezumatul
tezei de doctorat, Iaşi.
GRIGORE ST., 1 97 1 , Flora şi vegetaţia din interfluviul Timiş-Bega. Lucr. Şt. Inst. Agron.
Timişoara, 1 1 , 47 1 -49 1 .
GRIGORE ST., 1 97 1 , Vegetaţia acvatică şi palustră din zona de interfluviu Timiş-Bega. Şt.
şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 23, 1, 1 3 -45.
GRIGORE ST., 1 975, Asociaţii praticole de locuri uscate din interfluviul Timiş-Bega.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 27, 3, 2 1 1 -2 1 7 .
GRIGORE ST. , COSTE I., 1 978, L'association Polygonetum avicularis Gams 1 927 dans le
Banat (Romnanie). Documents phyt. N . S.Lille, 2, 26 1 -272.
GRIGORE ST., COSTE I., 1 979, Contribuţii la studiul vegetaţiei xerofile de stâncării din
cheile Caraşului şi cheile Gârliştei. Tibiscus. Şt. Nat. Timişoara, 35-49.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

27 1

GRIGORE ST., COSTE I., 1 978, Cercetări asupra vegetaţiei dintre Moldova Veche şi
Pescarii (jud. Caraş-Severin). Banatica. Muz. de Istorie al jud.Caraş-Severin
din Reşiţa. Caiete de Şt. Nat., 7, 173-179.
GRIGORE ST., COSTE I., POP ADELINA, BÎLTEANU TEODORA, 1 979, Contribuţii la
corologia, ecologia şi cenologia speciei Apera spica-venti (L.) P.B. în
România. Lucr. Şt. inst. Agron. Ti1nişoara, 16, 3 9-46.
GROZA GH., GERGELY I., 1 988, Contribuţii la corologia speciei Schoenus ferrugineus
L. în România. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 1 3 - 1 16.
GUŞULEAC M., 1 930, Consideraţii geobotanice asupra pinului silvestru din Bucovina.
Bui. Fac. de Şt. Cernăuţi, 4, 2, 3 1 0-375.
GUŞULEAC M., 1 932, Zur Kenntnis der Felsennvegetation des Gebietes des Bicaz-Klams
in der Ostcarpathen. Bui. Fac. Şt. Cernăuţi, 6, 1 , 307-347.
HARALAMB AT., 1 963, Pădurile din Delta Dunării şi rolul lor. Hidrobiologia, 4, 437452.
HOBORKA IRINA, 1 976, Structura asociaţiei Carpino-Fagetum Paucă 1941 din munţii
Dognecei (jud. Caraş-Severin). Contrib. Bot. Cluj, 165-174.
HODIŞAN I., 1 965, Pădurile de fag de pe valea Feneşului (raion Alba, reg. Hunedoara
).Contrib. Bot. Cluj, 1 89- 1 95 .
HODIŞAN I., 1 965, Vegetaţia saxicolă de l a cheile Feneşului (raion Alba, reg.
Hunedoara). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol. Cluj , fasc.2, 9-22.
HODIŞAN I., 1 966, Pădurile de răşinoase de pe valea Feneşului (raion Alba, reg.
Hunedoara). Studia Univ. Babeş-Bolyai. Seria Biol. Cluj , fasc. 1 , 25-3 1 .
HODIŞAN I., 1 966, Contribuţii la cunoaşterea pădurilor de deal din apropierea comunei
Feneş (raion Alba, reg. Hunedoara). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol.,
Cluj fasc. 2, 9-14.
HODIŞAN I. 1 967, Privire generală asupra vegetaţiei din bazinul Feneşului (raion Alba,
reg. Hunedoara). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 1 , 7 - 1 3
HODIŞAN I . , 1 967, Aspecte privind vegetaţia ruderală din bazinul Feneşului (raionul
Alba, regiunea Hunedoara). Contrib. Bot., Cluj , 145 - 1 50
HODIŞAN I., 1 968, Cercetări fitocenologice asupra pajiştilor din bazinul Feneşului (jud.
Alba), Contrib. bot, Cluj, 209 - 230.
HODIŞAN I., 1 969, Flora şi vegetaţia masivului Jidovau (Jud. Alba). Studia Univ. Babeş
Bolyai, Seria Biol., Cluj, fasc. 2, 9 - 20.
HODIŞAN I., 1 97 1 , Noi contribuţii la cunoaşterea masivelor Dâmbău şi Părăginoasa, din
bazinul Feneşului (jud. Alba). Contrib. bot., Cluj , 169 - 1 74.
HODIŞAN I., 1 972, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din jurul Năsăudului. Studia
Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 2, 5 - 14.
HODIŞAN I., 1 977, Cercetări de vegetaţie pe masivele Măgura Porcului şi Muncelu (jud.
Bistriţa-Năsăud). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol. ,fasc 1 ,3 -9.
HODIŞAN I., 1 979, Aspecte de vegetaţie din masivul Măgura Rodnei (jud. Bistriţa
Năsăud), Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 125 - 1 3 1 .
HODIŞAN I., 1 980, Studii de vegetaţie de pe valea Ursului (Rodna Veche). Studia Univ.
Babeş-Bolyai, Seria Biol., fasc. 2, 8-14.
HODIŞAN I., CRIŞAN AURELIA, HODIŞAN, VIORICA 1 970, Contribuţii la
cunoaşterea vegetaţiei de pe masivul Mamut şi împrejuri1ni (jud. Alba),
Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., fasc. 2, 1 5 - 3 1 .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

272

HODIŞAN I., CRIŞAN AURELIA, HODIŞAN VIORICA 1 97 1 , Aspecte de vegetaţie de
pe masivul Breaza (jud. Alba), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., fasc.
2, 21 - 28.
HODIŞAN I., HODIŞAN VIORICA 1 974, Cercetări de vegetaţie în Masivul Văii Caselor
(jud. Bistriţa Năsăud). Contrib. bot., Cluj-Napoca, 95 - 1 04.
HODIŞAN I., MOLDOVAN I., HODIŞAN VIORICA, CRIŞAN AURELIA 1 974,
Vegetaţia de pe valea Morilor (Zlatna). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria
Biol., Cluj , 2, 24 - 38.
HODIŞAN I., MOLDOVAN I., CRISTEA V., MOLDOVAN AURELIA, STAN MARIA,
1 984, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe valea râului Băiţa (jud.
Maramureş). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol.,29, 9-17.
HODIŞAN I., POP I., 1 970, Aspecte de vegetaţie de pe valea Someşului Rece (munţii
Gilău). Contrib. bot., Cluj , 207 - 2 1 9.
HODIŞAN I., POP I., 1 973, Aspecte de vegetaţie din împrejurimile Băilor Felix, Oradea
(jud. Bihor), Contrib. bot., Cluj , 173 - 1 8 1 .
HODIŞAN I., ŞUTEU ŞT., 1 979, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din Cheile Babii
(jud. Sălaj), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 1 , 8 - 17.
HODIŞAN I., ŞUTEU ŞT., HODIŞAN VIORICA, FAUR N., 1 976, Cercetări de vegetaţie
pe valea Ribiţei (jud. Hunedoara). Contrib. bot., Cluj , 1 1 1 - 1 2 1 .
HODIŞAN I . , TÂRLESCU EVA, 1 9 8 1 , Aspecte de vegetaţie din regiunea sudică a
munţilor Rodnei (jud. Bistriţa Năsăud). Studia Univ., Babeş-Bolyai, Seria
Biol., Cluj , 26, fasc. 2, 6 - 12.
HODIŞAN VIORICA, 1 969, Plantele medicinale din flora spontană a bazinului Runcu
(jud. Alba). Inst. Ped. Baia-Mare, Bul. Şt. . Seria B, 1 , 69 - 75.
HODIŞAN VIORICA, 1 97 1 , Consideraţii generale asupra vegetaţiei din bazinul Runcu
(jud. Alba). Contrib. Bot. Cluj , 259 - 264.
HOREANU CL. , 1 972, Contribuţii la studiul vegetaţiei ruderale din podişul Casimcei, Inst.
Ped. Constanţa, Lucr. Şt., 1 85 - 20 1 .
HOREANU CL., 1 975, Studiul florei şi vegetaţiei podişului Casimcea, Rezumatul tezei de
doctorat, Iaşi.
HOREANU CL., 1 976, Vegetaţia lenmoasă din podişul Casimcei, Peuce, Muz. Deltei
Dunării, Tulcea, 5, 347 - 3 5 5 .
HOREANU CL. , 1 976, Vegetaţia pajiştilor xerofile din podişul Casimcea, (Dobrogea).
Peuce, Muz. Deltei Dunării, Tulcea, 5, 3 3 5 - 346.
HOREANU CL. , 1 978, Salvarea speciei Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. prin
transplantarea în staţiunea Ripiceni. Ocrot. nat. şi a med. înconj . , 22, 1 , 43 46.
HOREANU CL. , 1 979, Consideraţii asupra importanţei ştiinţifice a florei şi vegetaţiei
complexului carstic Cheile Bicazului-Lacul Roşu. Ocrotirea naturii nemţene,
Piatra Neamţ, 1 3 7 - 149.
HOREANU CL. , 1 98 1 , Flora şi vegetaţia rezervaţiei Roşcani, Jud. Iaşi, Studii şi Comunic.
de Ocrot. Nat., Suceava, 5, 375 - 3 82.
HOREANU CL., 1 9 8 1 , Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Tudora (jud. Botoşani).
Ocrot. nat. şi a med. înconj . , 25, 1, 37 - 47.
HOREANU CL. , 1 984, Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere şi botanice Vorona (jud.
Botoşani). Ocrot. nat. şi a med. înconj . , 28, 1, 28 - 3 5 .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

273

HOREANU CL. , BORCEA MARGARETA 1 982, Ceahlăul - viitor parc naţional. Ocrot.
nat. şi a med. înconj . , 26, 1 - 2, 20 - 3 3 .
H OREANU CL. , POPA A . 1 972, Contribuţii l a cunoaşterea rezervaţiei Tudora, jud.
Botoşani. Studii şi Comunic. , Muz. Dorohoi, Botoşani, 1 1 9 - 1 24.
HORVAT I., GLAVAC V., ELLENBERG H., 1 974, Vegetation Siidosteuropas, Jena.
HUML O., LEPS J., PRACH K., REJMÂNEK M. 1 979, Zur Kenntnis der Quelflusen
alpinen Hochstadenflusen und Gebusche des Fagaras-Gebirges in den
Sudcarpaten. Presila, Pralm, 5 1 , 1 , 35 - 45.
ILCHIEVICI C., PUŞCARU EVDOCHIA, ZAHARIADE C., 1 959, Pajiştile naturale din
Bărăgan. Omagiu lui Tr. Săvulescu, Edit. Acad. R.P.R., 897 - 9 1 1 .
IONESCU AL., POPESCU A., SANDA V., 1 974, Fenomenul de poluare şi vegetaţia în
zona Slatina. Studii şi Cerc., Slatina, 19 - 29.
IONESCU-ŢECULESCU VENERA, 1 976, Characee din nord-vestul Dobrogei şi Balta
Brăilei, Acta Bot. Horti. Buc. ( 1 966), Buc., 253 - 268
IONESCU-ŢECULESCU VENERA, 1 97 1 , Cercetări asupra Characeelor din zona
inundabilă a Dunării. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
IVAN DOINA, 1 967, Fitocenoze cu Chrysopogon gryllus (Tomer) Trin. de pe litoralul
românesc al Mării Negre. Contrib. bot., Cluj, 1 5 1 - 1 58.
IVAN DOINA, 1 969, Vegetaţia stepică a movilelor de la Techirghiol. Analele Univ. Buc.
Seria Biol. veget., 1 8, 1 5 5 - 1 6 1 .
I VAN DOINA, DONIŢĂ N . , COLDEA GH ., SANDA V., POPESCU A . , CHIFU T.,
BOŞCAIU N., MITITELU D., PÂUCÂ-COMÂNESCU MIHAELA, 1 993,
Vegetation potentialle de la Roumanie. Braun-Blanquetia, Camerino, 9, 3 79.
JAKUCS P., 1 959, Ober die Ostbalcanische Flieder-Buschwălder. Acta Bot. Hung., 6, 3 4, 3 57-390.
JAKUCS P., 1 960, Nouveau classement cenologigue des bois de chenes xerotennes
(Quercetea pubescenti-petraeae el. nova) de !'Europe. Acta Bot. Acad. Sci.
Hung.,6,3-4,267-303.
JAKUCS P., 1 96 1 , Die phytozonologischen Verhăltnisse der Flaumeichen Buchwăder
Siidost mitteleuropas, Budapest.
JULA FLORICA, 1 970, Date asupra asociaţiei Malvetum pusillae Morariu 1 943 din
Transilvania.Notulae Bot. Horti Agrobot. Clujensis, 59-62.
JULA FLORICA, 1 97 1 , Asociaţii ruderale din clasa Plantaginetea majoris R. Tx.et
Prsg. 1 950 din împrejurimile oraşului Cluj . Lucr. Şt. . Seria Agric., Inst.
Agron. " Dr. Petru Groza", Cluj , 27, 175- 1 9 1 .
JULA FLORICA, 1 973, Date asupra asociaţiilor Lolio-Potentilotum anserinae Knapp.
1 946 şi Ranunculetum repentis Knapp 1 947 din împrejurimile oraşului Cluj .
Notulae Bot. Horti Agrobot. Cluj-Napoca, VII, 47-54.
JULA FLORICA, PÂZMÂNY D., CHIRCÂ EUGENIA, 1 968/1 969, Date asupra asociaţiei
Lolio-Plantaginetum Beg. 1 930. Notulae Bot. Horti Agrob. Cluj . 67-70.
JURKO A., 1 969, Syntaxonomische Revision der Cynosurion-Verbandes in den
Rumănischen Karpathen. Acta Bot. Croatica, 28, 207-2 1 9 .
JURKO A., 1 969, Obersicht iiber die Pflanzengesellschaften des Cynosurion-Verbandes in
den Karpathen. "Vegetatio". (Den Haag), 18, 1 -6, 1 22-239.

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

274

KÂRACSONYI C., 1 979, Asociaţia Festuco vaginatae-Corynephoretum în România.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 3 1 , 1, 3 - 1 2 .
KÂRACSONYI C., NEGREAN G., 1 969, Situaţia actuală a florei ş i vegetaţiei nisipurilor
din nord-vestul ţării şi perspectivele de conservare.Nymphaea, Oradea, 7,
323-336.
KOVÂCS AL., 1 963, Mestecănişul de la Reci şi vegetaţia acestuia (raion Sf. Gheorghe,
reg. Braşov). Natura. Seria Biol., 1 5 , 4,7 1 -76.
KOVÂCS AL., 1 969, Mestecănişul de la Reci. Studiul Monografic. Aluta, Muz. Sf.
Gheorghe, 1 , 2 1 1 -267.
KOVÂCS Al. , 1 978, Făgetele din munţii Bodoc. Aluta. Muz. Sf. Gheorghe, 1 976-1 977,
Studii şi Comunic., 8-9, 227-253.
KOVÂCS AL., 1 979, Flora şi vegetaţia munţilor Bodoc (jud.Covasna). Studiu taxon01nic,
geobotanic şi econ01nic. Cluj -Napoca, Rezumatul tezei de doctorat.
KOVÂCS AL., GERGELY I., 1 979, Sesleria uliginosa Opiz în bazinul inferior al Ciucului
(jud. Harghita). Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 55- 1 6 1 .
KOVÂCS ATT., 1 973, Contribuţii fitocenologice din masivul Rez (jud. Harghita). (I).
Asociaţii forestiere. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 25, 1 , 3 3 -42.
KOVÂCS A., 1 962, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe dealul Perko. Studia univ.
Babeş-Bolyai. Seria Biol. Fasc.2, Cluj, 1 5-23 .
KOVÂCS A . , 1 965, Vegetaţia fâneţelor şi păşunilor din împrejuri1nile oraşului Tg.
Secuiesc (reg. Braşov). Contrib. Bot. Cluj , 237-250.
KOVÂCS A., 1 965, Succesiunea vegetaţiei ierboase din împrejuri1nile oraşului Tg.
Secuiesc (reg. Braşov). Studia Univ, Babeş-Bolyai Ser. Biol. Cluj , fasc. 1 ,2529.
KOVÂCS A., 1 966, Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor naturale din împrejuri1nile
comunei Breţcu (reg.Braşov). Contrib. Bot. Cluj , 2,1 17-125.
KOVÂCS A., 1 968, Caracterizarea generală a vegetaţiei din împrejuri1nile oraşului Tg.
Secuiesc (reg. Braşov). Studia Univ. Babeş-Bolyai. seria Biol. Cluj, fasc.
1 ,5 1 -55.
KOVÂCS A., 1 969, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe muntele Biserica Moţului
(munţii Bihorului). SSB. Comunic. de Bot. , 10,23 9-247.
KOVÂCS A., 1 97 1 , Vegetaţia de luncă din Pasul Oituzului. Contrib. Bot. Cluj, 295-3 1 3 .
KOVÂCS A . , BECHET MARIA, COLDEA GH. , KORODI GAL I . , TOVISSI I.,
DRĂGAN-BULANDRA M., TEODOREANU M., 1 970, Cercetări
biogeocenologice în pădurea Mânăştur-Cluj . Contrib. Bot. Cluj , 27 1 -304.
KOVÂCS A., COLDEA GH., BECHET MARIA, KORODI GAL I., DRAGAN
BULANDRA M., 1 969, Cercetări biogeocenologice în pădurea Dez1nir-Cluj .
Contrib. Bot. Cluj , 245-274.
KOVÂCS A., COLDEA GH. , KORODI GAL I., KISS ŞT., DRĂGAN-BULANDRA M.,
Cercetări biogeocenologice în pădurea Lomb-Cluj , Contrib. Bot. Cluj . 3 6 1 383.
KOVÂCS A . , CS ROS ŞT., 1 977, Contribuţii l a cunoaşterea succesiunii asociaţiilor de
plante din munţii Bodoc. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 55-68.
KOVÂCS A., MANOLIU ECATERINA, 1 972, Contribuţii la cunoaşterea florei şi
vegetaţiei din împrejuri1nile satului Corpadea (jud. Cluj). Contrib. Bot. Cluj ,
223-23 5 .
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

275

KRAUSCH H. D., 1 965, Vegetationskundliche Beobachtungen im Donau-Delta.
Limnologica (Berlin), 3, 3, 27 1 -3 1 3 .
LAUER C. F . , 1 974, Studiu geobotanic şi tipologic al pajiştilor din zona Caraşova a
carstului bănăţean. Rezumatul tezei de doctorat. Inst. Agron. "N. Bălcescu",
Bucureşti.
LEANDRU V., 1 960, Cercetări asupra tipurilor de pădure din bazinul mijlociu şi superior
al Bistriţei. Studii şi Comunic. INCEF, 2 1 , 45-75.
LEANDRU V., 1 969, Contribuţii la cunoaşterea apariţiei unor cerete în Câmpia Română.
SSB. Comunic. de Bot., 1 1 , 167- 1 7 1 .
LEANDRU V . , 1 969, Contribuţii la cunoaşterea originii molidişurilor de mică altitudine
din judeţul Suceava. SSB. Comunic. de Bot., 1 1 , 1 1 9-122.
LEANDRU V., 1 97 1 , Pădurile din Delta Dunării. Muz. Deltei Dunării. Peuce. Tulcea,
Studii şi Comunic. Şt. Nat., 1 85-20 1 .
LEANDRU V., PÎRVU E., PETRESCU L., 1 960, Cap. E . Vegetaţia naturală şi tipurile de
pădure . În : Cercetări forestiere şi cinegetice în Delta Dunării. MEF.
INCEF., Edit. Agro-Silvică, Bucureşti, 57-70.
LEANDRU V., STANCIU G., 1 967, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei forestiere din
rezervaţia ştiinţifică Slătioara. SSNG.Comunic de Bot., 1 3 1 - 1 4 1 .
LORINCZI FR., SZÂSZ ELISABETA, 1 967, Contribuţii l a cunoaşterea micromicetelor
din solurile masivului Făgăraş. Contrib. Bot. Cluj , 1 9 1 -202.
LORINCZI FR., TURCU LUCIA, 1 97 1 , Cercetări asupra micromicetelor din solurile unor
asociaţii vegetale din bazinul de recepţie al văii Zârnei (Munţii Vădeasa) (II).
Contrib. Bot. Cluj , 69-74.
LUNGU LUCIA, 1 97 1 , Flora şi vegetaţia în mlaştini turboase din lunca Negrei Broştenilor
de la Cristişor (munţii Bistriţei). Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
LUNGU LUCIA, 1 978 , Vegetaţia ombrotrofă din lunca Negrei Broştenilor de la Cristişor
(jud. Suceava), Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 4,229-236.
LUNGU LUCIA, 1 98 1 , Vegetaţia fontinală din lunca Neagra Broştenilor de la Cristişor
(jud. Suceava), Studii şi Comunic. Ocrot. Nat. Suceava, 5, 4 1 3 -4 1 9.
LUNGU LUCIA, BOŞCAIU N., 1 9 8 1 , O asociaţie nouă din Parcul Naţional Retezat:
Festuco pictae-Senecionetum carniolicae. Acta Bot. Horti Buc., 1 979-1 980,
127- 1 32.
LUNGU LUCIA, BOŞCAIU N., 1981, Chrysanthemo rotundifolio-A llietum victorialis eine
neue Assoziation aus dem National Park Retezat. Analele Univ. Buc., Biol.
30, 43-47.
LUPU A.I., 1 979, Contribuţii la studiul pădurilor de luncă dintre Siret, Moldova şi
Şomuzul Mare. Culegere de Studii şi articole de Biol. Iaşi, 1 , 163-17 1 .
LUPU A.I, 1980, Flora şi vegetaţia pădurilor dintre Siret, Moldova şi bazinul Şomuzul
Mare. Rezumatul tezei de doctorat. Iaşi.
MÂGÂLIE ELENA, 1 970, Pădurea de liliac de la Ponoare. Ocrot. Nat. ., 14, 2, 1 8 1 - 1 86.
MALOŞ C., 1 972, Cercetări asupra unor fitocenoze cu Sesleria din Oltenia. Analele Univ.
din Craiova, 3 ( 1 3), Buc., 43-54.
MALOŞ C., 1 972, Cercetări asupra unor fitocenoze cu liliac (Syringa vulgaris L.) din
Oltenia. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 3, 1 89-1 98.
MALOŞ C., 1 973, Vegetaţia ierboasă calcofilă din muntele Piatra Cloşanilor. Analele
Univ. Craiova, Seria III-a, 5 ( 1 5), 22-29.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

276

MALOŞ C., 1 974, Şibliacul din bazinul superior al Motrului şi problema evoluţiei sale
sub influenţa factorului antropogen. Studii şi Cerc. Slatina, 1 1 3 - 1 16.
MALOŞ C., 1 977, Flora şi vegetaţia connofitelor din bazinul superior al Motrului.
Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti.
MALOŞ C.,MALOŞ ANA, 1 982, Argumente botanice pentru constituirea rezervaţiei
muntele Piatra Cloşani. Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 26, 1 -2, 75-8 1 .
MARCU GH. , 1 962, Studiu asupra vegetaţiei forestiere dintre Olt şi Teleonnan. Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 24, 4, 467-485.
MARCU GH. , 1 965, Studiul ecologic şi silvicultural al gârniţetelor dintre Olt şi
Teleonnan.Edit. Agro-Silvică, Bucureşti.
MAREŞ V., 1 965, Rezervaţia naturală "Pietrosul Mare" . Ocrot. Nat., 9,2, 1 57-165.
MAROSSY ANA, 1 977, Pădurea cu bujori (Paeonia officinalis L. ssp. banatica (Roch)
So6 de pe dealul Pacău (jud. Bihor). Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 22, 2, 1 27129.
MAROSSY ANA., 1 978, Prezenţa bujorului bănătean (Paeonia officinalis L. ssp.
banatica (Roch) So6) în munţii Codru Moma. Nymphaea, Oradea, 6, 453458.
MIHAI GH. , 1 967, Câteva aspecte privind flora şi vegetaţia acvatică şi palustră din bazinul
inferior al Başeului. Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, Serie nouă.
Secţ. II. a Biol., 1 3 , 1 , 1 5 3 - 1 66.
MIHAI GH. , 1 969, Flora şi vegetaţia din bazinul Başeului. Rezumatul tezei de doctorat.
Bucureşti.
MIHAI GH. , 1 969, Cercetări asupra vegetaţiei halofite din bazinul Başeului (jud.
Botoşani). Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic. 1 29-140
MIHAI GH. , 1 970, Cercetări asupra vegetaţiei ruderale din bazinul Başeului (jud.
Botoşani). Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi. Serie nouă. Secţ. II. Biol.,
fasc. 1, 1 3 3 - 1 46.
MIHAI GH., 1 970, Cercetări asupra vegetaţiei lemnoase din silvostepa bazinului Başeu
(jud. Botoşani). Studii şi Comunic. Şt. Nat. Bacău, 1 1 3 - 128.
MIHAI GH. , 1 97 1 Vegetaţia pajiştilor de luncă din bazinul Başeului (jud. Botoşani). Studii
şi Comunic. Şt. Nat. Suceava, 2, fasc. 1 , 95- 1 10.
MIHAI GH. , 1 97 1 , Cercetări asupra vegetaţiei pajiştilor de luncă din bazinul Başeului (jud.
Botoşani). Studii şi Comunic. Şt. Nat. Suceava. 2, 1, 1 27-140.
MIHAI GH ., 1 97 1 , Vegetaţia palustră din bazinul Başeului. Analele Şt. ale Univ. "Al. I.
Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ. II. a Biol., 17, fasc. 1 , 2 1 7-224.
MIHAI GH., 1 97 1 , Vegetaţia lemnoasă din zona forestieră a bazinului Başeu (jud.
Botoşani). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 699-722.
MIHAI GH. , 1 97 1 , Aspecte floristice şi de vegetaţie din pădurea Hudeşti (jud. Botoşani).
Analele Şt. ale Univ "Al.I. Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ.II. a. Biol. 17, fasc. 2,
3 87- 3 94.
MIHAI GH. , 1 972, Recherche sur la vegetation aquatique du bassin hidrografique du
Başeu (Distr. Botoşani-Roumanie). Acta Bot. Horti Buc., 1 970- 1 97 1 , Buc.,
525-534.
MIHAI GH ., CĂPÂLNAŞAN I., 1 979, Vegetaţia lemnoasă din pădurea Coştugeni
(jud.Botoşani). Culegere de Studii şi articole de Biol. Iaşi, 1 , 1 77 - 1 84.

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

277

MITilELU D., 1 965,Contribuţii la studiul geobotanic al pajiştilor naturale din bazinul
Elanului (reg. Iaşi). Lucr. Şt. Inst. Agron. I. "Ionescu de la Brad", Iaşi, 1451 58.
MITITELU D., 1 970, Contribuţii la cunoaşterea răspândirii asociaţiilor de buruieni
ruderale şi segetale din depresiunea Elan (jud. Vaslui). Lucr. Şt. Inst. Agron.
"Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, 223-232.
MITITELU D., 1 970, Contribuţie la studiul geobotanic al pădurilor şi zăvoaielor din
depresiunea şi colinele Elanului (jud. Vaslui). Analele Şt. ale Univ.
"Al.I. Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ. II. a. Biol., 16, fasc. 2, 323-3 3 1 .
MITITELU D., 1 97 1 , Contribuţie la studiul vegetaţiei ierboase de pe colinele şi luncile
depresiunii Elan (jud. Vaslui) Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, Serie
nouă. Secţ. II. a Biol., 17, fasc 1 , 2, 395-404.
MITITELU D., 1 97 1 , Contribuţie la distribuirea vegetaţiei halofile din depresiunea
Elanului (jud. Vaslui). Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, Serie nouă.
Secţ. II. a Biol., 17, 2, 395-404.
MITilELU D., 1 97 1 , Două asociaţii noi de buruieni în vegetaţia Moldovei. Lucr. Şt.
Agron. "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. I. Agron-Hort., 42 1 -427.
MITITELU D., 1 972, Asociaţia noi de buruieni din Moldova. Analele Şt. ale Univ. "Al. I.
Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ. II. a Biol. 1 8, fasc. 1, 1 1 9- 1 26.
MITilELU D., 1 973, Flora şi vegetaţia din depresiunea Elanului (jud. Vaslui). Rezumatul
tezei de doctorat. Iaşi.
MITilELU D., 1 975, Flora şi vegetaţia Vaslui. Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic. , 8,
67- 1 62.
MITilELU D., 1 982, Vegetaţia acvatică şi palustră din iazurile de pe Valea Gurguiata
Plopi (jud. Iaşi). Culegere de studii şi articole de Biol., 2, 143-25 1 .
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 970, Flora şi vegetaţia împrejurimilor oraşului Adjud .
Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 75- 1 12.
MITilELU D., BARABAŞ N., 1 97 1 , Vegetaţia văii Trotuşului (Sectorul Urecheşti
Tg.Trotuş). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 791 -820.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 972, Vegetaţia văii Trotuşului (II). (Sectorul Tg.Trotuş
Dănnăneşti). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 1 59-176.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 972, Răspândirea unor asociaţii ierboase în lunca
Prutului. Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic. , 5, 1 89 - 1 96.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 972, Contribuţie la studiul vegetaţiei lemnoase din lunca
Prutului. Analele Ştale Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ.II. a Biol.,
1 8, fasc. 2, 463-468.
MITilELU D. ,BARABAŞ N., 1 973, Trei asociaţii noi de buruieni în vegetaţia Moldovei.
Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. Serie nouă. Secţ. II. a Biol., 1 9, fasc.
2, 427-43 1 .
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 974,Vegetaţia văii Trotuşului (III). Muz. Şt. Nat.Bacău.
Studii şi Comunic. 75-99.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 975, Vegetaţia din lunca Prutului. Muz. Şt. Nat. Bacău.
Studii şi Comunic., 8, 2 1 9-285.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 975, Caracterizarea geobotanică a văii Trotuşului. Muz.
Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 8, 163-2 1 8.

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

CENOTAXONOMIA •I CARACTERIZAREA GRUPÂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

278

MITITELU D., BARABAŞ N., 1 978, Flora şi vegetaţia judeţului Bacău. Muz. Şt. Nat.
Bacău. Studii şi Comunic., 1 976- 1 977, 9-10, 1 93 -272.
MITITELU D., BARABAŞ N., 1 982, Contribuţie la cunoaşterea răspândirii asociaţiilor
vegetale din valea Siretului (sectorul Roman-Adjud). Studii şi comunic. Şt.
Nat. Bacău, 1 979-1 980, 1 3 , 209-2 16.
MITITELU D., BARABAŞ N., B ÂRJOVEANU C., BARABAŞ VICTORIA, 1 968, Flora
şi vegetaţia împrejurimilor oraşului Bacău. Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi
Comunic., 1 2 1 - 1 95 .
MITITELU D . , BARABAŞ N . , HAJA S . , 1 97 1 , Flora ş i vegetaţia rezervaţiei "Stânca
Ştefăneşti" (jud. Botoşani). Studii şi Comunic., Muz. Şt. Nat. Bacău, 73 1 750.
MITITELU D., BARABAŞ N., NECHITA FELICIA, 1 978, Flora şi vegetaţia
împrejurimilor municipiului Roman (jud. Neamţ). Muz. Şt. Nat. Bacău.
Studii şi Comunic. Şt. Nat., 1 976- 1 977, 9-10, 28 1 -3 16.
MITITELU D., CHIFU TH., et al. 1 978, Cercetări ecologice în pădurea (Carpino
Fagetum) Domniţa-Voineşti (jud. laşi). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi
Comunic., 1 976- 1 977, 9-10, 3 6 1 -434.
MITITELU D., CHIFU TH., ŞTEFAN N., 1 987, Contribuţii la studiul vegetaţiei din
judeţul Suceava. Anuar. Muz. Suceava, 5 1 -60.
MITITELU D., COJOCARU V., 1 970, Flora şi vegetaţia rezervaţiei "Frumoasa" Suceava.
Ocrot. Nat., 14, 1 , 35-40.
MITITELU D., DĂ SCĂLESCU D., ŞTEFAN N., VIŢALARIU GH., BARABAŞ N.,
DAVIDESCU G., LUPAŞCU GH., TODERIŢĂ MARIA, 1 982, Cercetări
sinecologice în rezervaţia "Codru secular Slătioara" - jud. Suceava. Studii şi
Comunic., Muz. Şt. Nat. Bacău, 1 979-1 980, 1 3 ,
1 3 5 - 1 82.
MITITELU D., DORCA MARIANA, MICLĂUŞ MARIA, 1 968, Vegetaţia masivului
Preluca (jud. Maramureş). Contrib. Bot. Cluj-Napoca,
143-1 52.
MITITELU D., GOCIU Z., PĂTRAŞCU ADRIANA, GHEORHIU V., 1 968, Flora şi
vegetaţia pădurii-parc Gârboavele - Galaţi. Analele Şt. ale Univ. "Al. I.
Cuza", laşi, Secţ. II.a. Biol., 14, fasc. 1, 163-173.
MITITELU D., GOCIU Z., PĂTRAŞCU ADRIANA, GHEORGHIU V., 1 969, Caracterul
florei şi vegetaţia din câmpia Galaţilor şi Brăilei. SSB. Comunic. de Bot. 10,
1 9 1 -200.
MITITELU D., GOCIU Z., PĂTRAŞCU ADRIANA, GHEORGHIU-ŢIGĂNUŞ V., 1 969,
Ghid pentru excursii botanice în împrejurimile oraşelor Galaţi şi Brăilei.
Comunic. Şt. lnst. Ped. Univ. laşi.
MITITELU D., MOŢIU T., BARABAŞ N., 1 973, Vegetaţia rezervaţiei de nisipuri de la
Hanu-Conachi (jud. Galaţi). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi Comunic., 6, 3593 76.
MITITELU D., ŞTEFAN N., CIUPERCĂ GH., 1 982, Flora şi vegetaţia rezervaţiei
"Pâclele" cu vulcani noroioşi (jud. Buzău). Studii şi Comunic. Şt. Nat.
Bacău, 1 979- 1 980, 99-120.
MITITELU D., VIŢALARIU GH., 1 967, Caracterul florei şi vegetaţiei împrejurimilor
oraşului laşi. Analele Şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" laşi. Serie nouă. Secţ. II.a.
Biol., 1 8, fasc. 1, 1 3 1 - 1 35.
MITITELU D., VIŢALARIU GH., PASCAL P., MOŢIU T., VIŢALARIU CR.,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

279

GHEORGHIU-ŢIGĂNUŞ V., 1 968, Călăuză pentru excursii botanice pe
litoral şi în Delta Dunării. Inst. Ped. Galaţi. Lucr. şt., 2, 147-158.
MITITIUC M., DĂSCĂLESCU D., 1 972, Contribuţii la cunoaşterea florei micologice din
masivul păduros Mărgineni (jud. Neamţ). Muz. Şt. Nat. Bacău. Studii şi
Comunic., 29-34.
MOLDOVAN I., 1 969, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei ierboase din muntele Gutâi.
Bui. Şt. Inst. Ped. Secţia B. Baia-Mare, 1 , 1 1 -3 3 .
MOLDOVAN I . , 1 970, Flora şi vegetaţia muntelui Gutâi. Rezmnatul tezei de doctorat.
Cluj .
MOLDOVAN I., 197 1 , Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei lemnoase din muntele Gutâi.
Bui. Şt. Seria B. Baia-Mare, 3, 2 1 -45.
MORARIU I., 1 939, Contribuţii la studiul unor asociaţii de plante ruderale. Arhiva
Someşeană. Năsăud, 25, 1 -25.
MORARIU I., 1 943, Asociaţii de plante antropofile din jurul Bucureştilor cu observaţii
asupra răspândirii lor în ţară şi mai ales în Transilvania. Bui. Grăd. Bot. şi al
Muz. Bot. de la Univ. Cluj la Timişoara, 23, 3 -4,
1 3 1 -2 1 2 .
MORARIU I., 1 943, Vegetaţia muntelui Ţibleş. Bui. Soc. Reg. Române de Geogr. ,
Bucureşti ( 1 942), 6 1 , 143- 180.
MORARIU I., 1 944, Asupra ecologiei şi sociologiei lui Quercus pedunculiflora C. Koch.
Rev. Păd., 56, 10- 1 2, 257-267.
MORARIU I., 1 956, Fitocenozele mixte la Pojorâta. Rev. Păd., 7 1 , 7, 420-425.
MORARIU I., 1 957, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului Mării Negre. Bui. Şt.
Secţ. de Biol. şi Şt. Agricole, Seria Bot., 9, 4, 3 6 1 -378.
MORARIU I., 1 959, Contribuţii la studiul vegetaţiei litoralului Mării Negre. II. Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Biol. veget. , 1 1 , 4, 3 55-378.
MORARIU I., 1 964, Aspecte din vegetaţia de mlaştină de la Hănnan. Ocrot. Nat., 8, 1, 920.
MORARIU I., 1 965, Vegetaţia şi flora masivului Rarău. Ghid geobotanic pentru Moldova
de Nord. SSNG. Bucureşti.
MORARIU I., 1 967, Zur Kenntnis des Juncelletum serotini Krausch 1 965, Limnologica,
(Berlin), 5, 2, 209-2 1 1 .
MORARIU I., 1 967, Vegetaţia acvatică şi palustră din depresiunea Bârsei, Studii şi Cerc.
Muz. Braşov, 1, 9-3 1 .
MORARIU I., 1 967, Clasificarea vegetaţiei nitrofile din România. Contrib. Bot. Cluj , 233246.
MORARIU I., 1 969, Două asociaţii naturale de trifoi, SSB. Comunic. de Bot., 9, 143- 149.
MORARIU I., 1 978, Hyacynthella leucophaea (C. Koch) Sclmr, corologia şi integrarea ei
fitocenotică în România. Studii şi Cerc. de Biol. veget., 30, 1 , 1 9-26.
MORARIU I., DANCIU M., 1 970, In der Gegend des Eisen Tores (Porţile de Fier)
gemeldete Pflanzenassotionen. Revue Roum. de Biol. Seria de Bot. 1 5 , 6,
4 1 9-429.
MORARIU I., DANCIU M., 1 977, Thymo (comosi) - Caricetum humilis în Ţara Bârsei şi
în zonele limitrofe. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget. 29, 2, 1 5 1 - 1 58.
MORARIU I., DANCIU M., ULARIU P., 1 973, Die vegetation der Flussinel Moldova
Veche. Acta Bot. Horti Buc., 1 972- 1 973, Buc., 465-499.
MORARIU I., SPIRIDON LUCREŢIA., 1 975, Vegetaţia buruienilor montane din Carpaţi.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

280

Studii şi Comunic. Muz. Şt. Nat. Bacău, 33-42.
MORARIU I., ULARU P., 1 968, Vegetaţie halofilă de la Băile Perşani (munţii Perşani).
Studii şi Cerc. Cumidava. Muz. Jud. Braşov, 2, 383-390.
MORARIU I., ULARU P., 1969, Contribuţii la fenologia făgetelor ( 1 963). SSB. Comunic.
de Bot., 8, 1 7-26.
MORARIU I., ULARU P., 1 98 1 , Corologia şi fitocenologia speciei Spiraea crenata L. cu
privire specială în România. Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 5,
287-296.
MORARIU I., ULARU P., DANCIU M., LUNGESCU ELENA, 1 969, Contribuţii la
fenologia făgetelor ( 1 965) (III). SSB . Comunic. de Bot., 10, 163-175.
MORARIU I., ULARU P., DANCIU M., LUNGESCU ELENA, 1 970, Gorunetele de pe
Măgura Codlei. Inst. Polit. Braşov. Seria B . Econ.-Forest. , 12, 97- 10 1 .
MORARIU I., ULARU P., LUNGEANU ELENA, 1 969, Contribuţii la fenologia făgetelor
(II), ( 1 964). SSB, Comunic. de Bot., 9, 1 2 1 - 128.
MORAVEC J., 1 967, Zu den azidophilen Trockenrasengesellscaften Siidwestbohemes und
Bemerungen zur Syntaxonmnie der Klasse Sedo-Scleranthetea T. Folia
geobot. et Phytotaxonomica, Praha, 2, 2, 1 37- 178.
MORAVEC J., HUSOVA MIROSLAVA, NEUH ĂUSL R., NEUHĂUSLOVA
NOVOTNA Z, Die Assoziationen mesophile und hygrophiler Laubwălder in
der Tschechischen Sozialistichen Repuplik. Vegetace CCSR, A 12, Praha,
292, pg. +38 fig.
NEACŞU MARCELA, 1 973, Flora şi vegetaţia Depresiunii Vad. (jud. Bihor). Rezumatul
tezei de doctorat, Buc.
NEDELCU A. G., 1 969, Flora şi vegetaţia acvatică şi palustră a cîtorva locuri din Câmpia
Română, cu unele consideraţii morfologice, Rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti.
NEDELCU A. G., 1 973, Soziologische und Okologische Studien iiber Wasser - und
Sumpfpflanzen einiger Wasserbecken der Rumănischen ebene Verlag Von J.
Kramer, Germany, pg. 220.
NEDELCU G. A., PÂRVU C., CONSTANTINESCU R., 1 979, Typhetum schuttleworthii,
o nouă asociaţie palustră. Acta Bot. Horti. Buc., 1 977 - 1 978, 209 - 2 16 .
NEDELCU G. A., POPESCU A., SANDA V . , 1 972, Cercetări asupra sociologiei
macrofitelor din împrejuri1nile Bucureştiului. Hidrobiologia, 1 3 , 1 89 - 198.
NEDELCU G. A., POPESCU A., SANDA V., 1 972, Cercetări cenologice asupra
halofitelor din împrejuri1nile Bucureştiului, Studii şi Cerc. de Biol. Seria
Bot., 24, 1 , 3 - 8 .
NEDELCU G. A., SANDA V . , 1 982, Vegetaţia lemnoasă din zona lacului de acumulare
"Porţile de Fier" (Baziaş-Drobeta-Tumu-Severin). Acta Bot. Horti. Buc.,
1 9 8 1 - 1 982, Buc., 1 47 - 1 58 .
NEDELCU G. A., POPESCU A., RĂDOI TR., SANDA V . , 1 986, Vegetaţia higrofilă şi
heliofilă a lacului Cochirleni. Hidrobiologia, 19, 83 - 95.
NIEDERMAIER K., 1 965, Vegetaţia căldărilor glaciare din munţii Cibinului, Ocrot. Nat.,
9, 1 , 41 - 50.
NIEDERMAIER K., 1 970, Zur Okologie und chorologie der Trokenvarenvegetation
Rumăniens, Feddes Report, 8 1 , 1 - 5, 243 - 260.
NIEDERMAIER K., 1983, Zur problematic der siebenbiirgischen Waldsteppe. Tuexenia,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

281

3 , 24 1 - 258.
NUŢU AGNIŞA, BOŞCAIU N. CÎNDEA MARIA, COŞOVEANU ROZALIA, 1 974,
Aspecte de vegetaţie de pe dealul Cetăţii Deva. Acta Musei Devensis,
Sargetia, 10, Seria Şt. Nat., 1 97 - 208.
NYĂRÂDY A., 1 963, Contribuţii la studiul şi cartarea pajiştilor subalpine şi alpine din
munţii Rodnei. Acta Bot. Horti. Buc., 1 96 1 - 1962, fasc. 2, 8 1 9 - 824.
NYĂRÂDY A., 1 966, Răspândirea şi caracteristicile ecologico-fitocenologice ale
staţiunilor de Festuca porcii Hack. Notulae Bot. Horti. Agrobot., Clujensis,
81 - 92.
NYĂRÂDY A., 1 967, Contribuţii la clasificarea unor asociaţii ale ordinului Seslerietalia
coerulae Br.-BI. 1 926 din România. I. Contrib. bot. Cluj , 263 - 269
NYĂRÂDY A., Date fitocenologice din România, I. Petasitetum kablikianii Pawl. 1 936,
Notulae Bot. Horti. agrobot. Clujensis, 6 1 --66.
NYĂRÂDY A., 1 970, Date fitocenologice din România (II). Notulae Bot. Horti. agrobot.
Clujensis, 63 - 66.
NYĂRÂDY A., LUPŞA VIORICA, BOŞCAIU N., 1 966, Studiul geobotanic şi palinologic
al mlaştinii de la izvorul râului Crişul Repede. Studii şi Cerc. de Biol. Seria
Bot., 1 8, 4, 3 3 1 - 3 3 9 .
NYĂRÂDY A., PÂZMANY D., ruLA FLORICA, CHIRCÂ EUGENIA, SZĂBO A. T.,
1 975/1 976, Wiesen und Walder aus dem Agrij -Almas Becken, Notulae Bot.
Horti. Agrobot. Clujensis, 8, 77 - 8 1 .
N YĂRÂDY E . I . , 1 958, Flora şi vegetaţia munţilor Rezezat, Edit. Acad. R.P.R., Buc.
NYĂRÂDY E. I., 1959, Despre flora şi vegetaţia nisipurilor litoralului nostru dintre Capul
Midia şi Costineşti. Omagiul lui Tr. Săvulescu, Edit. Acad. R.P.R., Buc., 537
- 56 1 .
NYĂRÂDY E . I . , 1 962, Fitocenoze de Carex humilis din Transilvania şi Moldova, Studii
şi Cerc. de Biol., Cluj , 1 3 , 2, 1 85 - 189.
NYĂRÂDY A., NYÂRĂDY E. I., 1 964, Studiu asupra speciilor secţiei Ovinae Fr. a
genului Festuca din R.P.R. (I). Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 16, 2, 105 142 şi Revue romn. de Biol. Seria Bot., 9, 2, 99 - 1 37.
OBERDORFER E., 1 957, Suddeutsche Pflanzengessleschaften, Jena, 1 957.
OPREA I., 1 976, Flora şi vegetaţia din cîmpia Sînicolaul Mare (jud. Ti1niş). Rezumatul
tezei de doctorat, Cluj -Napoca
OPREA I. V., OPREA VALERIA, 1 977, Rezervaţia ştiinţifică Groşi, ocolul silvic Bârzava
(jud. Arad). În: "Ocrotirea naturii în judeţul Arad", Arad, 6 1 - 70.
OPREA I. V., OPREA VALERIA, 1 979, Studiul geobotanic în câmpia Sînicolaul Mare
jud. Ti1niş, Tibiscus, Seria Şt. Nat. Ti1nişoara, 57 - 65.
OPREA I. V., OPREA VALERIA, PURDELEA LIGIA, 1 979, Asociaţii vegetale forestiere
din viitorul parc naţionale Semenic-Cheile Caraşului. Ocrot. nat. în jud.
Caraş Severin, Reşiţa, 17 - 1 9 .
OPREA I. V . , OPREA VALERIA, PURDELEA LIGIA, 1 982, Rezervaţii forestiere din
sud-estul României şi vegetaţia acestora. Ocrot. nat. şi a med. înconj ., 26, 1 2 , 97-99.
OPREA I. V., OPREA VALERIA, PURDELEA LIGIA, 1 982, Contribuţii la
sintotaxon01nia făgetelor din proiectatele parcuri naţionale din munţii
Banatului. În: Făgetele carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

282

ecoprotectivă, Cluj-Napoca, 206 - 2 1 6 .
OPREA I. V . , PURDELEA LIGIA, 1 984, Contribuţii geobotanice referitoare l a Prunus
tenella Batsch. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 36, 2, 97 - 102
PÂLL ŞT. , 1 960, Contribuţii la studiul fitocenologie al pădurilor din raionul Odorhei,
Contrib. Bot. Cluj , 175 - 1 9 3 .
PÂLL ŞT. , 1 964, Vegetaţia halofilă din împrejurimile oraşului Odorhei, Studia Univ.
Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 2, 33 - 37.
PÂLL ŞT. , 1 965, Vegetaţia higrofilă din valea Târnavei Mari. Contrib. bot. Cluj , 207- 2 1 9
PÂLL ŞT., 1 969, Contribuţii l a cunoaşterea vegetaţiei ruderale din valea Târnavei Mari
(între platoul Vîrşag şi depresiunea Odorheiului). SSB, Comunic. de Bot., 8,
51 - 65.
PANAIT V., 1 969, Contribuţii la studiul vegetaţiei şi îmbunătăţirea pajiştilor naturale din
bazinul Moldoviţei (jud. Suceava) Teza de doctorat, Iaşi
PARASCAN D., DANCIU M., 1 976, Vegetaţia mlaştinii de la Stupini (jud. Braşov),
Ocrot. nat. şi a med. înconj . , 20, 2, 1 1 3 - 1 2 1 .
PASCAL P . , 1 973, Flora şi vegetaţia din bazinul Bistriţa Aurie (jud. Suceava), Rezumatul
tezei de doctorat, Buc.
PASCAL P., MITITELU D., 1 97 1 , Contribuţii la studiul vegetaţiei din Bazinul Bistriţei
Aurii (jud. Suceava), Inst. Ped. Iaşi, Comunic. Şt., 3 3 1 - 363.
PASSARGE H., 1964, Pflanzengesselschaften des nordstdeuschen Flachlandes I., Jena.
PASSARGE H., HOFMANN G., 1 968, Pflanzengesselschaften des nordstdeuschen
Flachlandes II., Jena.
PAŞCOVSCHI S., 1 943, Studii asupra vegetaţiei pădurilor din împrejuri1nile Gurghiului.
Analele ICEF, ( 1 942), Bucureşti, 8, 100 - 149.
PAŞCOVSCHI S., 1 943, Tipuri de arborete din pădurea Casa Verde, Analele ICEF, Seria
I-a, 9, 39 - 90.
PAŞCOVSCHI S., 1 9 5 1 , Contribuţii la studiul molidişurilor de atitudine mare. Studii şi
cercetări ICEF, 12, 1 1 5 - 1 3 5 .
PAŞCOVSCHI S., 1 952, Contribuţii l a studiul silvostepei din Banat. Bui. Şt. Secţ. de Biol.
Agron., Geol. şi Geogr., 4, 3, 705 - 7 1 4.
PAŞCOVSCHI S., 1 956, Câteva consideraţii biogeografice privind asupra munţilor
Banatului, Ocrot. nat., 2, 1 1 1 - 1 34.
PAŞCOVSCHI S., 1 956, Seria tipologică cu pătura vie de licheni din munţii Banatului,
Comunic. Acad. R.P.R., 6, 3 , 443 - 447.
PAŞCOVSCHI S., CEUCĂ G., CLONARU A., LEANDRU V., 1 954, Tipurile de pădure
în silvostepa dintre Siret şi Ial01niţa. Bui. Şt. Secţ. Şt. Agron., Geol., şi
Geogr., 6, 2, 639 - 656.
PAŞCOVSCHI S., DONIŢĂ N., 1 967, Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României, Edit.
Acad. R.S.R., Bucureşti.
PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V., 1 954, Studiul tipurilor naturale de pădure din Carpaţii
dintre Olt şi Prahova, Studii şi Cerc. ICEF, 14, 1 8-55.
PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V., 1 958, Tipuri de pădure din R.P.R., Edit Agro- Silvică,
Buc.
PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V., 1 963, Tipuri naturale de pădure din Delta Dunării.
Hidrobiologia, 4, 455 - 467.
PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V., 1 964, Vegetaţia lemnoasă de pe Capul Doloşman, Rev.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

283

Păd., 7, 3 94 - 395.
PURCELEAN ŞT., PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V. 1 955, Studiul tipurilor de pădure din
bazinul superior şi mijlociu al Putnei. Analele ICEF, seria I, 16, 107-1 54.
PAŞCOVSCHI S., LEANDRU V., RĂDULESCU A., 1 956, Tipurile de pădure din
silvostepa dintre Ialomiţa şi Dunăre. Bui. Şt. Secţ. de Şt. Biol. şi Şt. Agric., 8,
1 , 179 - 1 97.
PAŞCOVSCHI S., PURCELEAN ŞT., CHIRIŢĂ C., BELDIE AL., 1 953, Studiul tipurilor
de pădure din ocolul silvic experimental Ţigăneşti, Studii şi Cerc, ICEF, 14.
PĂUCĂ ANA, 1 94 1 , Studiu fitocenologie în munţii Codru şi Muma, Bucureşti, 127-176.
PĂUCĂ ANA, PUŞCARIU-SOROCEANU EVDOCHIA, CIUCĂ MARIA, 1 960,
Contribuţii la studiul pajiştilor din masivul Ciucaş, SSNG. Comunic. de Bot.
1 957 - 1 959, Bucureşti, 1 1 3 - 1 36.
PĂUCĂ ANA, RĂDULESCU IVAN DOINA, 1 96 1 , Observaţii asupra raporturilor
fitocenotice din vegetaţia iniţială instalată în jurul lacurilor glaciare "Bâlea"
şi "Podagro" din masivul Făgăraş. Acta Bot. Horti. Buc., 1 960, 323 - 332.
PÂZMANY D., 1 963, Contribuţii la studiul rolului unor fitoceoze în procesul de eroziune,
SSNG, Comunic. de Bot., 1 957 - 1 959, Bucureşti, 1 1 3 - 1 36.
PÂZMANY D. 1 966, Asociaţia Salicetum triandre în lunca Someşului, Notulae Horti
Agrobot. Clujensis, 99 - 107.
PÂZMANY D. 1 968/1 969, Despre prezenţa asociaţiei Salici-lvfyricarietum Moor, 1 958, în
nordul Transilvaniei, Notulae Bot. Horti. Agrobot., Cluj , 7 1 - 76.
PÂZMANY D. 1 97 1 , Flora şi vegetaţia bazinului văii Sălătrucului (jud. Cluj), Rezumatul
tezei de doctorat, Cluj-Napoca.
PĂUN M., 1 964, Flora şi vegetaţia raionului Balş, reg. Oltenia. Rezumatul tezei de
doctorat, Craiova.
PĂUN M., 1 966, Asociaţii de plante bune furajere din raionul Balş. Bui. Şt. Inst. Agron.
"T. Vladimirescu", Craiova, 8, 1 5 - 26.
PĂUN M., 1 966, Buruienăriile din culturile, pajiştile şi locurile ruderale din raionul Balş,
regiunea Oltenia, Bui. Şt. Inst. Agron. "T. Vladimirescu", Craiova, 8, 27 41.
PĂUN M., 1 966, Vegetaţia lemnoasă a raionului Balş, regiunea Oltenia. Inst. Agron. "T.
Vladimirescu" Craiova, Bui. Şt., 7, 61 - 97.
PĂUN M., 1 967, Contribuţii la studiul vegetaţiei pajiştilor de luncă din raionul Balş,
regiunea Craiova. Contrib. Bot. Cluj , 27 1 - 280.
PĂUN M., 1 967, Vegetaţia raionului Balş, regiunea Oltenia. S SNG, Comunic. de Bot., 4,
121 - 127.
PĂUN M., 1 969, Vegetaţia acvatică din împrejurimile oraşului Balş. SSB, Comunic. de
Bot., 10, 20 1 - 222.
PĂUN M., 1 969, Vegetaţia pajiştilor de locuri uscate din împrejurimile Balşului. Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Bot., 2 1 , 1, 35 - 44.
PĂUN M., 1 977, Vegetaţia pădurii " Sadova" dintre Coşoveni şi Gltindeni (Dolj). Analele
Univ. Craiova, 8, ( 1 8), 25 - 29.
PĂUN M., POPESCU GH. , 1 969, Vegetaţia bălţilor din lunca Dunării, dintre Calafat şi
Nebuna (jud. Dolj). Univ. Craiova, Anale Seria III, 1 ( 1 1 ), 2 1 - 28.
PĂUN M., POPESCU GH., 1 97 1 , Cercetări asupra vegetaţiei de pădure din munţii Buila.
Analele Univ. Craiova, Seria III-a, 3 ( 1 3), 21 - 30.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

284

PĂUN M., POPESCU GH ., 1 972, La vegetation des sables de la curbure du Danube
(Oltenie). Acta Bot. Horti. Buc., 1 970 - 1 97 1 , 569 - 587.
PĂUN M., POPESCU GH., 1 974, Vegetaţia luncii Jiului dintre Filiaş şi Zăval (II). Muz.
Olteniei din Craiova, Studii şi Comunic., 23 - 37.
PĂUN M., POPESCU GH. , 1 976, Date comparative privind flora şi vegetaţia nisipurilor
continentale din R. S.R . . Analele Univ. Craiova, 7 ( 1 7), 37 - 43.
PĂUN M., POPESCU GH. , 1 978, Aspecte din vegetaţia văii Sohodolului, jud. Gorj . Studii
şi Cerc. Tg. Jiu, 93 - 97.
PĂUN M., POPESCU GH. , CÎRŢU MARIANA, CÎRŢU D., 1 970, Aspecte din vegetaţia
teritoriului dintre Berzasca şi Pescarii (jud. Caraş-Severin), Analele Univ.
Craiova, Seria III-a 2 ( 1 2), 6 1 -70.
PĂUN M., POPESCU GH ., RÂDOI TR., 1 974, Flora şi vegetaţia mlaştinii "Lacul Frumos
Mosoroasa", Băile Olăneşti, jud. Vîlcea. Studii şi Cerc. de Biol., 26, 3, 171 177.
Cluj PEIA P., 1 978, Aspecte de vegetaţie din Cheile Minişului. Contrib. Bot.
Napoca, 235 - 250
PEIA P., 1 979, Flora vasculară a depresiunii Almajului (jud. Caraş-Severin), Studiu
taxonomic, geobotanic şi economic. Rezumatul tezei de doctorat,
ClujNapoca.
Cluj PEIA P., 1 9 8 1 , Asociaţii vegetale noi în Munţii Banatului. Contrib. Bot.
Napoca, 1 0 3 - 109.
PEIA P., 1 982, Făgetele din depresiunea Almajului (jud. Caraş Severin). În Făgetele
carpatine. Semnificaţia lor bioistorică, şi ecoprotectivă, Cluj, 2 1 7 - 227.
PLĂMADĂ E., 1 976, Flora şi vegetaţia briologică din rezervaţia ştiinţifică a Parcului
Naţional Retezat. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
POP ADELINA, 1977, Halofitele din câmpia joasă a Timişului. Studiul floristic, ecologic
şi geobotanic. Rezumtul tezei de doctorat, Cluj .
POP ADRIANA, CS ROS ŞT., 1 979, Contribuţii l a studiul vegetaţiei din Valea Borşei
(jud. Cluj). Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 3 3 - 1 4 1 .
POP E . , 1 943, Pădurile şi destinul nostru naţional. Rev. "Carpaţii". Vânătoare, Pescuit,
Chinologie, 1 1 , 6, 1 - 12.
POP E., 1 955, Mlaştinile noastre de turbă şi problema ocrotirii lor, Ocrot. nat., 1 , 57 - 105.
POP E., 1 958, Regiunea de mlaştini eutrofe Drăgoiasa-Bilbor-Borsec şi importanţa ei
fitogeografică. Ocrot. nat., 3, 1 1 - 42.
POP E., 1960, Mlaştinile de turbă din R.P.R., Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti.
POP E., BOŞCAIU N., RAŢIU FLAVIA, DIACONEASA B., 1 965. Corelaţia dintre
aspectele polinice recente şi vegetaţia din Parcul Naţional Retezat, Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Bot., Seria Bot., 17, 1 , 3 - 1 3 .
POP E . , BOŞCAIU N . , RĂDULESCU DANIELA, 1 973, Eficienţa ecologică a măsurilor
pentru protecţia tinovului de Lucina (jud. Suceava). Stud. şi Comunic. de
Ocrot. Nat. Suceava. 3 , 2 1 - 28.
POP I., 1 962, Vegetaţia acvatică şi palustră de la Salonta (reg. Crişana), Studii şi Cerc. de
Biol., Cluj , 1 3 , 2, 1 9 1 - 2 1 6 .
POP I., 1 968, Studiu comparativ asupra ceretelor din câmpia înaltă a Miersigului ş i de pe
dealurile piemontane Crişene. Contrib. bot., Cluj, 305 - 3 1 3 .
POP I . , 1 968, Flora şi vegetaţia câmpiei Crişurilor. Interfluviul Crişul Negru-Crişul
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

285

Repede. Edit. Acad. R.S.R., Buc.
POP I., 1 968, Conspectul asociaţiilor ierboase de pe masivele calcaroase din cuprinsul
Carpaţilor româneşti, Contrib. bot. Cluj , 267 - 275.
POP I., 1 969, Vegetaţia nitrofilă din lunca Someşului Mic, Contrib. Bot, Cluj, 1 57 - 167.
POP I.,
1 969, Caracterele generale ale florei şi vegetaţiei Cheii Turzii. Inst. Ped. Baia
Mare, Bui. Şt. Seria B, 1, 43 - 5 1 .
POP I., 1 969, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului Mării Negre din
împrejurimile localităţii Vama Veche (Dobrogea). Studia Univ. Babeş
Bolyai, Seria Biol., fasc., Cluj, 1 , 9 - 1 9 .
POP I., 1 970, Adnotaţiuni l a studiul comparativ asupra vegetaţiei litoralului Mării Negre
din împrejurimile localităţii Vama-Veche (Dobrogea), Contrib. bot, Cluj, 99 1 1 0.
POP I., 1 970, Făgetele şi făgeto-molidişurile de pe dealul Sturţ-Abrud (jud. Alba). Studia
Univ. Babeş-Bolyai, Cluj , fasc. 2, 9 - 1 3 .
POP I . , 1 97 1 , Vegetaţiei dealurilor de pe cuprinsul văii Ascunse (Sălciua de Jos, jud.
Alba). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj, fasc. 2, 1 1 -20.
POP I., 1 972, Aspecte de vegetaţiei din lunca Crişului Alb-Vărşand (jud. Alba), Studia
Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol. Cluj , fasc 2, 1 5 - 1 8
POP I., 1 974, Noi contribuţii l a cunoaşterea vegetaţiei nitrofile. Contrib. bot. Cluj , 145 148.
POP I., 1 976, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei munceilor din împrejurimile Abrudului
(jud. Alba). Contrib. bot, Cluj, 123 - 1 32.
POP I., 1 977, Studiu comparativ asupra pajiştilor de Botriochloa ischaemum din România.
Contrib. bot., Cluj , 1 1 1 - 120
POP I., 1 979, Contribuţii fitocenologice asupra asociaţiei nitrofile Potentiletum repentis.
Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., fasc. 1 , Cluj, 3 - 7.
POP I., 1 979, Consideraţii fiteocenologice asupra pădurii Ciala (jud. Alba). Contrib. , Bot.
Cluj , 1 1 9 - 124.
POP I, ARDELEAN MARIA, CODOREANU V., CRIŞAN AURELIA, CRISTEA V.,
CS ROS MARGARETA, CS ROS ŞTEFAN, GHIŞA E., HODIŞAN I.,
RAŢIU O., SZASZ ELISABETA, 1978, Flora şi vegetaţia Munţilor Zarand.
Contrib., Cluj-Napoca, 1 - 2 1 5 .
POP I., CS ROS ŞT., KOVACS A . , HODIŞAN I . , MOLDOVAN I . , 1 964, Flora şi
vegetaţia Cheilor Runc (reg. Cluj, raion Turda). Contrib. bot., Cluj , 205 224.
POP I., CS ROS -KAPTALAN MARGARETA, RAŢIU O., HODIŞAN I., 1 962,
Vegetaţia din Valea Morii -Cluj, conservatoare de relicte glaciare. Contrib.
bot. Cluj, 1 83 - 204.
POP I., HODIŞAN I., 1 963, Aspecte din flora vegetaţia cheilor Buzeşti (reg. Hunedoara,
raion Brad). Studia Univ, Babeş-Bolyai, Seria Biol. Cluj, 2, 47 - 54.
POP I., HODIŞAN I., 1 958, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei de la cheile
Ardeu. Studii şi Cerc. de Biol., Cluj , 9, 2, 1 83 - 208.
POP I., HODIŞAN I., 1 959, Flora şi vegetaţia masivelor calcaroase de la Bîcîia şi Cheile
Cibului. Studii şi Cerc. de Biol., Cluj, 10, 2, 2 1 7 - 239.
POP I., HODIŞAN I., 1 960, Aspecte de vegetaţie de la Tăuţi - Ampoi şi cheile Ampoiţei,
Studii şi Cerc. de Biol., Cluj , 1 1 , 2, 239 - 254.
-

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

286

POP I., HODIŞAN I., 1 962, Aspecte floristice şi de vegetaţie de la cetatea Rădesii şi
Cheile Someşului Cald (munţii Bihorului). Contrib. , bot, Cluj, 233 - 254.
POP I., HODIŞAN I., 1 963, Aspecte din flora şi vegetaţia cheilor Bulzeşti (reg.
Hunedoara, raion Brad) Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 2,
47 - 54.
POP I., HODIŞAN I., 1 964, Studii floristice şi de vegetaţie de la cheile Crăciuneşti (reg.
Hunedoara, raion Brad). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol. Cluj . , fasc.
1 ,7-24.
POP I., HODIŞAN I., 1 967, Aspecte de vegetaţie din cheile Ordîncuşii (munţii Bihorului).
Studia Univ. Cluj, fasc. 2, 7 - 12
POP I., HODIŞAN I., 1 969, Consideraţii asupra florei şi vegetaţiei masivelor calcaroase de
pe valea Sighiştel (Munţii Bihor). Studia Univ. Cluj , fasc. 1, 33 - 43.
POP I., HODIŞAN I., 1 970, Studiu fitocenologie asupra unei asociaţii nitrofile, nouă
pentru România. Studia Univ. Cluj , fasc. 1 , 5 - 8.
POP I., HODIŞAN I., 1 972, Vegetaţia dealului Şomleu-Oradea (jud. Bihor). Contrib. bot.
Cluj , 247 - 258
POP I., HODIŞAN I., 1 979, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de stâncării din R.S.R.,
Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 2, 3 -7.
POP I., HODIŞAN I., 1 980, Analiza connoflorei şi a vegetaţiei de la băile Cojocna, (jud.
Cluj), Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 69 - 87
POP I., HODIŞAN I., 1 980, Distribuţia vegetaţiei forestiere în bazinul Someşului Cald
(jud. Cluj) şi importanţa pădurilor pentru economia locală. Studia Univ.
Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , 2, 3- 7.
POP I., HODIŞAN I., 1 98 1 , Analiza vegetaţiei forestiere de pe valea Someşului Cald (jud.
Cluj). Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 4 1 -58.
POP I., HODIŞAN I., CS ROS ŞT. 1 969, Aspecte de vegetaţie de pe Valea Eşelniţa
(munţii Almăjului, Banat), Contrib. Bot. Cluj , 233 - 243 .
POP I., HODIŞAN I., PElERFI L. ŞT. 1 968, Aspecte de vegetaţie de pe Valea Galbenă
din bazinul carstic Padeş-Cetăţile Ponorului (Munţii Apuseni), SSB,
Comunic. de bot., 7, 79 - 94.
POP I., HODIŞAN I., CRISlEA V., RAŢIU O., 1 984, Studiul molidişo-făgetelor şi
molidişelor montane de pe cuprinsul văii Someşului Rece (jud. Cluj),
Contrib. bot. Cluj , 75 - 83.
POP I., HODIŞAN I., RAŢIU O. PÂLL ŞT., 1 960, Vegetaţia masivelor calcaroase de la
cheile Intregalde şi Piatra Caprii. Contrib. bot, Cluj , 1 95 - 2 1 9.
POP I., lRETIU TR. , 1 958, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de la Şinca Nouă (munţii
Făgăraş) I. Studii şi Cerc. de Biol., Cluj , 9, 2, 209 - 235.
POP I., VIŢALARU GH. , 1 97 1 , Erigero (canadensis)-Brachyactetum ciliatae o nouă
asociaţie ruderală. Contrib. bot. Cluj , 257 - 262.
POPESCU A., SANDA V., 1 972, Investigations on the vegetation of maritime sands
between Mamaia and Năvodari. Revue romn. de Biol. Seria Bot., 17, 2, 99 111.
POPESCU A., SANDA V., 1 973, Cercetări asupra vegetaţiei litoralului dintre Mamaia şi
Năvodari. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 25, 2, 1 1 3 - 1 30.
POPESCU A., SANDA V., 1 973, Cap. IV, Vegetaţia şi era industrială. În: Efectele
biologice ale poluării mediului. Edit. Acad. R. S.R. Buc. 65-89.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPÂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

287

POPESCU A., SANDA V., 1 974, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei dintre Comana şi
Dunăre. Studii şi Cerc. de Biol., 26, 1, 9-23 .
POPESCU A. , SANDA V. , 1 975, Etudes sur la vegetation du littoral de la Mer Noire entre
Mamaia et le Cap Midia. Revue Roum. de Biol. Sfr de Bot., 20, 1 , 7 - 17.
POPESCU A., SANDA V., 1 976, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei psalmofile din Delta
Dunării. Peuce, Studii Şt. Nat. Tulcea, 5 , 193 - 2 16.
POPESCU A., SANDA V., 1 977, Contribuţii noi la cunoaşterea vegetaţia litoralului
românesc al Mării Negre. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 29, 2,
1 6 1 - 167.
POPESCU A., SANDA V., 1 978, Caracteriz.area vegetaţiei litoralului românesc al Mării
Negre, Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 9 - 10, 3 1 7 - 342.
POPESCU A., SANDA V. , 1 9 8 1 , Aspecte din vegetaţia împrejurimilor localităţilor Chilia
Veche (Delta Dunării). Studii şi Cercetări de Biol. Seria Biol. veget., 3 3 , 1 ,
2 1 - 28.
POPESCU A., SANDA V. , 1 987, Structura vegetaţiei din clasa Festucetea vaginatae, So6
1 968 de pe teritoriul României. Culegere de Studii şi Artic. de Biol. Univ.
"Al. I. Cuz.a", Iaşi, 3, 225 - 235.
POPESCU A., SANDA V. , 1 988, Analiza paj iştilor xerotenne ale alianţei Festucion
rupicolae So6 ( 1 929 n.n.), 1 940, corr. So6 1 964 din România. Studii şi Cerc
de Biol. seria Bot., 1 , 17-28.
POPESCU A., SANDA V., 1 988, Cenotaxonomia fitocenozelor clasei Artemisietea din
România. Studii şi Cerc. de Biol. seria Bot, 40,2, 8 1 -89.
POPESCU A., SANDA V., 1 989, Cenotaxonomia făgetelor din România, în "Făgetele din
România. Cercetări ecologice", Edit. Acad. R.S .R., Buc. 23 - 34.
POPESCU A., SANDA V. , 1 988, Les associations des rochers de la classe Elyno
Seslerietea Br. - Bl. 1 948 des Carpates de la Roumanie. Revue Roum. de
Biol. Sfr de Bot., 34, 2, 103 - 1 1 2.
POPESCU A., SANDA V. , 1 990, Vegetaţia grohotişurilor şi bolovănişurilor (clasa
Thalaspietea rotundifolii Br. - Bl. 1 926) din Carpaţii României. Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Biol. veget. , 42, 1, 3 1 - 42.
POPESCU A., SANDA V. , 1 990, Vegetaţia lemnoasă mezo-xerotennă (Orno-Cotinetalia)
din România. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget. , 42, 2, 79-94.
POPESCU A., SANDA V., 199 1 , Analiza vegetaţiei lemnoase xerotenne (ord. Quercetalia
pubescentis) şi de tufărişuri (ord. Prunetalia) din România, Studii şi Cerc. de
Biol. Seria Biol. veget., 43, 1 -2, 23 - 37.
POPESCU A. , SANDA V. , 199 1 , Coenotaxonomy of comfield plant vegetation (class
Secalietea Br. - Bl. 193 l emend. 195 1 ) in Romania. Revue roum. de Biol.
Sfr de Bot. 36, 1 - 2, 59 - 69.
POPESCU A., SANDA V. , 1 992, Coenotaxonomy decidous forests belongin to the
Querco-Fagetea Br. - Bl. et Vlieger 1937 in Romania. Revue roum. Biol.
Ser. de Bot., 37, 1, 15 - 26.
POPESCU A., SANDA V., 1 992, Analiza fitocenozelor lemnoase ale clasei Quercetea
robori-petraeae Bl. Br. et Tx. 1 943 de pe teritoriul României. Studii şi
Cercetări de Biologie, Seria Biol. veget. 44, 15 - 25.
POPESCU A. , SANDA V., 1 992, Structura paj iştilor xerotenne ale clasei Festuco
Brometea Br. - Bl. et Tx. 1 943 din România, Contrib. Bot. Cluj -Napoca,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

288

1 9 9 1 - 1 992, 37- 47.
POPESCU A., SANDA V., 1 992 Vegetaţia lenmoasă a zăvoaielor din România, Studii şi
Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., 45, 1, 63 - 75.
POPESCU A., SANDA V., 1 993, Caracterizarea şi cenotaxonomia unor fitocenoze din
Carpaţii româneşti. Studii şi Cerc de Biol., Seria Biologie vegetală, 45, 1 , 63
- 75.
POPESCU A., SANDA V., 1 993, L'etude des prairies meso-hygrophyles de l'alliance
Agrostion stoloniferae So6 ( 1 93 3 ) 1 97 1 de Roumanie. Revue romn. de Biol.
Ser. de Bot., 38, 1, 3 - 1 3 .
POPESCU A . , SANDA V . , DOLTU M . I., 1 980, Conspectul asociaţiilor vegetale de pe
nisipurile din România, Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic., Şt. Nat., Sibiu,
24, 147 - 3 1 4.
POPESCU A., SANDA V., DOLTU M. I., 1 983, Conspectul vegetaţiei ierboase din
România. Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic., Şt. Nat., Sibiu, 25, 1 82 255.
POPESCU A., SANDA V., DOLTU M. I., NEDELCU G. A. 1 984, Vegetaţia Câmpiei
Munteniei. Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic., Şt. Nat., Sibiu, 26, 173 24 1 , 369 - 5 1 1 .
POPESCU A., SANDA V., DRĂGHICI BIBICA, 1 980, Aspecte ale vegetaţiei lemnoase
din masivul Piatra Craiului. Muz. Piteşti, Studii şi Comunic., 5, 61 - 75.
POPESCU A., SANDA V., DRĂGULESCU C., PEICEA I. M., 1 986, Contribuţii la
cunoaşterea vegetaţiei mlaştinilor mezo-oligotrofe din văile Frumoasa şi
Prigoana (bazinul superior al Văii Sebeşului). Ocrot. Nat. şi a med. înconj . ,
3 1 , 2, 1 1 0 - 1 1 6.
POPESCU A., SANDA V., 1981, Allgemeine iiber Vegetation des Donaudeltas. Acta Bot.
Horti Bot., 1 979 - 1 980, 175 - 192.
POPESCU A., SANDA V., NEDELCU G. A., 1 990, Cenotaxonomia şi structura grupărilor
de macrofite ale clasei Phragmitetea Tx. et Prsg. 1 942 din România. Acta
Bot. Horti Buc., 1 988 - 1 989, 6 1 - 80.
POPESCU A., SANDA V., NEDELCU G. A. 1 992, Structura fitocenozelor deltaice şi
modificări provocate acestora din unna impactului antropic. Acta Bot. Horti.
Buc., 1 9 9 1 - 1 992, 59 - 8 1 .
POPESCU A., SANDA V., PUCĂ-COMĂNESCU MIHAELA, TĂCINĂ AURICA, 1 979,
Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din împrejurimile Reşiţei. Contrib. Bot.
Cluj -Napoca, 1 9 1 - 1 97.
POPESCU A., ŞTEFUREAC TR., 1 976, Vegetionforschungen aus dem sektor Svinita
Tricule-eisemes tor Rumăniens. Acta Bot. Horti Buc., 1 975 - 1 976, Buc., 341
- 368.
POPESCU GH., 1 974, Studiu floristic şi geobotanic al bazinului hidrografic al Bistriţei
Vâlcii. Rezumatul tezei de doctorat, Buc.
POPESCU GH ., 1 975, Asociaţii vegetale din bazinul Bistriţei-Vâlcii, Univ. Craiova, Lucr.
Şt., 144 - 1 50.
POPESCU GH. , 1975, Pădurile de foioase din bazinul hidrogeografic al Bistriţei-Vâlcii.
Studii şi Cerc. Subcomisia OMN a Olteniei, Drobeta Turnu-Severin, 1 3 3 140.
POPESCU GH. , 1 978, Studii fitocenotice asupra făgetelor din bazinul hidrografic al
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

289

Bistriţei-Vâlcii. Analele Univ. Craiova, 9 ( 1 9), 75 - 79.
POPESCU GH ., 1 979, Consideraţii asupra pajiştilor de Agrostis tenuis Sibth. şi Festuca
rubra L. din Oltenia. Contrib. Bot. Cluj, 1 99 - 206.
POPESCU GH., 1 979, Noutăţi floristice şi de vegetaţie din Oltenia. Studii şi Cerc. de Biol,
Seria Biologie vegetală, 3 1 , 1, 13 - 2 1 .
POPESCU GH. 1 9 8 1 , Vegetaţia pajiştilor mezofile din bazinul hidrografic al Bistriţei
Vâlcii, Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 9 1 - 1 0 1 .
POPESCU GH. , 1 9 8 1 , Contribuţii l a cunoaşterea vegetaţiei ierboase din bazinul
hidrografic al Bistriţei (de Olt). Studii şi Cercetări de Biol. Seria Biol. veget.,
33, 2, 123 - 1 32.
POPESCU GH. , POPESCU ELENA, 1 974, Asociaţii vegetale noi de stâncării calcaroase
din Oltenia. Studii şi Cercetări, Slatina, 1 3 1 - 1 3 9.
POPESCU C. P., 1 960, Aspecte din vegetaţia Banatului, SSNG, Comunic. de Bot., 1 957 1 959, Bucureşti, 105 - 1 1 1 .
POPESCU C . P., 1 963, Contribuţii la studiul vegetaţiei sărăturilor din Banat şi Crişana (I).
Acta Bot. Horti Buc., 1 96 1 - 1 962, Buc., fasc. 2, 797 - 8 1 7 .
POPESCU C. P., COCORA - TIETZ G., 1 960, Consideraţii asupra vegetaţiei dolinelor de
la Caraşova (raion Reşiţa). S SNG, Comunic. de Bot. 1 957 - 1 959, Bucureşti,
165 - 1 7 1 .
POPESCU C. P. , SAMOILÂ Z . , 1 962, Ghid geobotanic pentru Banat. SSNG, Bucureşti.
POPESCU V., 1 969, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei Capului Midia
(Constanţa). Inst. Agron. "Dr. P. Groza", Notulae Bot. Horti. Agrobot,
Clujensis, 77 - 80.
POPOVA - CUCU ANA, 1 974, Funcţiile protectoare ale vegetaţiei din etajul subalpin al
Carpaţilor româneşti. Sargetia, Acta Musei Devensis, Seria Şt. Nat., 10, 2 1 7 222.
POPOVA - CUCU ANA, 1 975, Rolul jnepenişurilor şi arinişurilor de munte în menţinerea
echilibrului natural în Carpaţi. Ocrot. Nat şi a med. înconj , 1 9, 1 , 47 - 5 1 .
PRODAN I., 1 939, Flora pentru detenninarea şi descrierea plantelor ce cresc în România.
II, Fitogeografia României, Cluj .
PURCELEAN ŞT., 1 955, Staţiune nouă de Fagus orientalis Lipsky ş i Fagus taurica Popi.
în R.P.R .. (Păd. Snagov). Comunic. Acad. R.P.R., 5, 1 , 1 1 3 - 1 1 7.
PURCELEAN ŞT., 1 963, Contribuţii la zonarea vegetaţiei lenmoase din bazinul superior al
Teleajănului. Acta Bot. Horti. Buc., 1 96 1 - 1 962, Buc. fasc. 2, 87 1 - 895.
PURCELEAN ŞT., 1 964, Tipurile naturale de pădure din bazinul superior al Teleajenului.
Rezumatul tezei de doctorat, Buc.
PURCELEAN ŞT., LUPE I. Z., LEANDRU V., CAMBIR AL., 1 970, Cercetări asupra
vegetaţiei forestiere din zona Porţile de Fier. Studii şi cerc. Silvice, Seria I,
28, 9-23.
PUŞCARU V., BOŞCAIU N., TAUBER F., 1 978, Aspecte de vegetaţie de pe insula
Popina din Lacul Razelm (jud. Tulcea). Ocrot. nat. şi a med. înconj . , 22, 2,
107 - 1 1 2.
PUŞCARU D., PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, PÂUCÂ ANA, ŞERBÂNESCU
I., BELDIE AL., ŞTEFUREAC TR., CERNESCU N., SAGHIN F., CREŢU
V., LUPAN L., TASCENCO V., 1 956, Păşunile alpine din munţii Bucegi,
Edit, Acad. R.P.R., Buc.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

290

PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, 1 959, Pajiştile naturale din Dobrogea sub
aspect tipologic şi agroproductiv. Comunic. Acad. R.P.R., 9, 4, 365 - 369.
PUŞCARU-SOROCEANU EVDOCHIA, 1 966, Flora şi vegetaţiei Dobrogei maritime, în
"Dobrogea maritimă", Bucureşti, 1 5 5 - 186.
PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, CIUCÂ MARIA, 1 976, Pajiştile din munţii
Bucegi sub aspect cenotaxon01nic şi fitogeografic. Acta Bot. Horti. Buc.,
1 975 - 1 976, Buc., 369 - 3 8 1 .
PUŞCARU-SOROCEANU EVDOCHIA, CS ROS ŞT., PUŞCARU D . , POPOVA-CUCU
ANA, 1 9 8 1 , Die vegetation der Wiesen und Weuden des Fagaraş-Gebirges
in den Siidcarpaten, Phytocoenologia, 9, 2, 257- 209.
PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, PUŞCARU D., BUIA AL., BURDUJA C.,
CSUROS ŞT. , GRÂNEANU A., NIEDERMAYER K., POPESCU C.P.,
RÂVÂRUŢ M., RESEMERIŢÂ I., SAMOILÂ Z., VASIU V., VELEA C.,
1 963, Păşunile şi fineţele din R.P .R. . Studiu geobotanic şi agroproductiv,
Edit. Acad. R.P.R. Buc.
PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, ŢUCRA I., 1 960, Succesiunea vegetaţiei
pajiştilor stepice din Dobrogea sub influenţa păşunatului. S SNG, Comunic.
de Bot., 143 - 164.
PUŞCARU- SOROCEANU EVDOCHIA, ŢUCRA I., 1 96 1 , Stepîie asociaţii fonnaţii
Dobrudjii. Revue de Biol., 6, 3 , 349 - 367.
RACLARU P., 1 967, Vegetaţia pajiştilor din masivul Rarău. S SNG, Comunic de Bot, A V
a Consf. de Geobot., 143 - 178.
RACLARU P., 1970, Flora şi vegetaţia munţilor Rarău. Rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti.
RACLARU P., 1 980, Phytozonologischge Betrachtungen iiber die Fichtenwălder des Rarău
Gebirges. Revue Romn. de Biol. Serie de Biol. veget., 25, 1 , 3 - 9.
RACLARU P., ALEXAN M. 1 973, Vegetaţia pajiştilor şi cea ruderală din Defileul
Dunării, Baziaş-Pojejena. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 25, 3, 205 - 2 1 4 .
RACLARU P., BARBU N., 1 959, Studiu floristic ş i geobotanic asupra chiuvetei Lucina
(Bucovina). Anal. şt. Univ. Iaşi, 5, fasc. 1 , 8 1 - 1 1 4.
RACLARU P., BÂRCĂ C., 1 959, Studii asupra vegetaţiei regiunii păduroase de la sud-est
de Iaşi. Studii şi Cerc. Şt. Biol. Agric., 10, fasc. 1 , 85 - 95.
RACLARU P., ŞlEFULEAC TR., 1 980, Vegetaţia din rezervaţia naturală Plaiul
Todirescu-Slătioara (jud. Suceava). Studii şi Cerc. de Biol., Seria Biol.
veget., 32, 1, 9 - 17.
RACLARU P., ZANOSCHI V., 1 968, Schiţă floristică şi de vegetaţie asupra zonei
inundabile şi limitrofe a lacului de acumulare Bicaz, înaintea fonnării sale.
Lucr. Stat. Cerc. Biol. Geogr. " Stejarul", Pângăraţi, 1, 283 - 3 1 1 .
RAŢIU FLAVIA, 1 968, Vegetaţia lemnoasă din complexul mlaştininos Voşlobeni (jud.
Harghita). Contrib. Bot. Cluj, 263 - 293 .
RAŢIU FLAVIA, 197 1 , Asociaţiii de rogozuri înalte din mlaştinile eutrofe ale Depresiunii
Giurgeului, Contrib. Bot. Cluj, 263 - 293 .
RAŢIU FLAVIA, 1 972, Asociaţii de rogozuri scunde din mlaştinile eutrofe ale Depresiunii
Giurgeului. Contrib. Bot. Cluj, 1 6 1 - 1 86.
RAŢIU FLAVIA, GERGELY I., 1 97 1 , O nouă asociaţie vegetală pentru ţara noastră:
Calamagrostetum neglectae Tengwal 20. Studia Univ. Babeş-Bolyay, Ser.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

291

Biol. fasc. 2, Cluj, 5 - 10.
RAŢIU FLAVIA, GERGELY I., 1 974, Asociaţii vegetale noi şi rare pentru ţara noastră.
Studia Univ. Babeş-Bolyai, Cluj , Ser. Biol., fasc. 2, 7 - 1 5 .
RAŢIU FLAVIA, GERGELY I., 1 975, Aspecte de vegetaţie din mlaştinile eutrofe ale
bazinului 1nijlociu al Ciucului. Contrib, Bot. Cluj , 105 - 1 1 5 .
RAŢIU FLAVIA, GERGELY I., 1 9 8 1 , Fitocenoze caracteristice mlaştinilor eutrofe din
bazinul inferior al Ciucului. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 59 - 83.
RAŢIU O., 1 964, Vegetaţia ierboasă din bazinul Stâna de Vale. Contrib Bot. Cluj, 1 89 204.
RAŢIU O., 1 965, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din Bazinul Stâna de Vale. Contrib.
bot., Cluj , 323 - 347.
RAŢIU O., 1 967, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor din bazinul Stâna de Vale.
Contrib. bot., Cluj , 323 - 347.
RAŢIU O., 1 968, Caracterizarea generală a florei şi vegetaţiei bazinului Stîna de Vale.
Studia Univ Babeş-Bolyai, ser, Biol. Cluj, fasc. 2, 9 - 14.
RAŢIU O., 1 968, Cercetări fitocenologice asupra vegetaţiei ierboase de pe insula Ada
Kaleh. Contrib. Bot. Cluj , 1 89 - 207.
RAŢIU O., 1970, Consideraţii fitocenologice asupra principalelor grupări de plante din
bazinul hidrografic al văii Colibiţa (munţii Călimani). Contrib. Bot. Cluj, 1 9 1
- 206.
RAŢIU O., CRISlEA V., 1 980, Fitocenoze ierboase specifice bazinului Someşului Cald şi
acţiunea lor antierozională, Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 143 - 1 59.
RAŢIU O., GERGELY I., 1 969, Asociaţii de plante din bazinul de recepţie al văii Zârnei
(munţii Vlădeasa), II. Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol. fasc. 2, 29-38
RAŢIU O., GERGELY I., 1972, Asociaţii de pajişti şi de tăieturi de pădure din bazinul de
recepţie al văii Zârnei (munţii Vlădeasa), I. Acta Bot. Horti. Buc. 627 - 640.
RAŢIU O., GERGELY I., 1 976, Structura ecologică şi sintaxon01nică a vegetaţiei Văii
Sebişelului (bazinul văii Drăganului). Contrib. bot., Cluj , 73 - 102.
RAŢIU O., GERGELY I., 1 979, Caracterizarea sinecologică a principalelor fitocenoze
lemnoase din "Ţara Oaşului" (jud. Satu-Mare), Contrib. Bot. Cluj -Napoca,
85 - 1 1 8.
RAŢIU O., GERGELY I. DIACONEASA B., LORINCZI F., ŞUlEU ŞT., CRIŞAN S.,
1 982, Flora şi unităţile fitosintaxon01nice de pe valea Iadului (jud. Bihor).
Importanţa econ01nică şi ştiinţifică, Caracterizarea lor ecologică, I. Contrib.
Bot. Cluj-Napoca, 3 - 57.
RAŢIU O., GERGELY I., 1 977, Contribuţii fitocenologice asupra pădurilor din "Ţara
Oaşului", Contrib. Bot., Cluj -Napoca, 9-18.
RAŢIU O., GERGELY I. ŞUlEU ŞT., 1 984, Flora şi unităţile fitosintaxon01nice de pe
valea Iadului (jud. Bihor). Importanţa econ01nică şi ştiinţifică. Caracterizarea
lor ecologică, II, Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 85 - 1 3 5 .
RAŢIU O . , KOVÂ C S A . , SIALGHI GH., 1 969, Fitocenozele caracteristice împrejuri1nilor
Blajului. Contrib. Bot. Cluj , 169 - 1 89.
RAŢIU O., MOLDOVAN I., 1 972, Vegetaţia cheilor Tătarului (munţii Gutîiului). Studia
Univ Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj , fasc. 1 , 3 - 9.
RAŢIU O., MOLDOVAN I., 1 972, Consideraţii cenologice asupra vegetaţiei mlaştinei
"Izvoarele", (platoul vulcanic Gutîi-Oaş). Contrib. Bot., Cluj, 149 - 1 5 9
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

292

RAŢIU O., SĂLĂGEAN GH., 1 97 1 , Cenozele caracteristice vegetaţiei cursului superior
al văii Drăganului (m-ţii Apuseni). Contrib. bot. Cluj, 1 3 1 - 1 52.
RĂVÂRUŢ M., 1 94 1 , Flore et vegetation du district de Jassy, Iaşi.
RĂVÂRUŢ M., 1 944, Pădurile judeţului Alba. Rev. Şt. "V. Adamachi", Iaşi, 30, 4, 2 1 8 222.
RĂVÂRUŢ M., CĂZĂCEANU I., TURESCHI E., 1 956, Contribuţiuni la studiul păşunilor
şi fâneţelor din depresiunea Jijiei superioare şi a Başăului şi dealurile
Copalău -Cozancea. Studii şi cerc, şt. biol., şi şt. Agric., Iaşi, 7, fasc., 2, 93 1 32.
RĂVÂRUŢ M., MITITELU D ., 1 958, Contribuţii la studiul pajiştilor naturale din bazinul
Putnei şi Şuşiţei (reg. Galaţi). Lucr. Şt. Inst. Agron. "Ion Ionescu de la Brad",
Iaşi, 63 - 109.
RĂVÂRUŢ M., MITITELU D., TURENSCHI E., 1 964, Contribuţie la studiul geobotanic
al pajiştilor din bazinul Moldovei. Lucr. Şt. Inst. Agron. "Ion Ionescu de la
Brad", Iaşi, 1 87 - 1 96.
RESMERIŢĂ I., 1958, Studii de vegetaţie şi agrotehnice asupra fineţelor de
Arrhenatheroreto-Festucetum sulcatae din valea Someşului şi a Nădăşului.
Studii şi Cerc. de Agron. , Cluj , 9, 1 - 4, 147 - 169.
RESMERIŢĂ I., 1 963, Studii de vegetaţie pe pajiştile din Maramureş. Studii şi Cerc. de
Biol., Cluj , 14, 2, 223 - 255.
RESMERIŢĂ I. 1 965, Vegetaţia de pe masivul Vlădeasa cu plante noi sau rare pentru M-ţii
Apuseni. Studii şi Cerc. de Biol., seria Bot., 17, 1 , 23 - 34 şi Revue romn. de
Biol., Serie de Bot., 10, 3 , 209 - 22 1 .
RESMERIŢĂ I., 1 967, Fitocenoze din Câmpia Transilvaniei cu relictul xerotenn Nepeta
ucranica. Studii şi Cerc. de Biol., Seria Bot., 1 9, 1 , 53 - 59.
RESMERITĂ I., 1 969, Contribuţii la studiul molinietelor din Transilvania. Studii şi Cerc.
de Biol. Seria Bot., 2 1 , 1, 45 - 5 1 .
RESMERIŢĂ I., 1 969, Pajiştile masivului Vlădeasa. Flora, vegetaţia şi potenţialul
productiv. Rezumatul tezei de doctorat, Timişoara.
RESMERIŢĂ I., 1 970, Cenotaxoni noi pentru ştiinţă pe masivul Vlădeasa. Studii şi Cerc.
de Biol. Seria Bot., 22, 2, 1 1 5 - 124.
RESMERITĂ I., 1 972, Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe masivul Vlădeasa, Edit.
Acad. R.S.R., Bucureşti.
RESMERIŢĂ I., 1 973, Vegetaţia lemnoasă din valea Ţeşnei (jud. Mehedinţi), Studii şi
Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 4, 277 - 293 .
RESMERIŢĂ I., 1 973, Clasa Juncetea trifidi Hada in Klinka et Hada
1 944 de pe
cuprinsul Carpaţilor româneşti. Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 6,
305-332.
RESMERIŢĂ I., 1 975, CI. Elyno-Seslerietea Br. - BI. 1 948 din alpinul Carpaţilor
româneşti, Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 8, 43 - 66.
RESMERIŢĂ I., 1 975, Synthese de la vegetation de la province Maramureş.
Phytocoenologia, 2 (3/4 ), 336 - 348.
RESMERIŢĂ I., 1 975, La classe Nardo-Callunetea Prsg. 1949 dans Ies Carphates
Roumains. Documents phytosociologieques, Lille, fasc. 9 - 14, 265 - 278.
RESMERIŢĂ I., 1 975, Trois associations nouvelles dans le vegetation du departement de
Maramureş (Roumanie). Revue romn. de Biol., 20, 1, 1 9 - 26.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

293

RESMERIŢĂ I., 1 976, La classe des Salicetea herbaceae Br. - 1 947 des Carpathes
Roumaines, Documents phytosociologiques, Lille, fasc. 1 5 - 1 8, 123 - 1 36.
RESMERIŢĂ I., 1 976, Alianţa Cetrario-Loiselerion Br.-Bl. et Siss, 1 93 9 în M-ţii
Maramureşului. Contrib. Bot, Cluj , 1 6 1 - 164.
RESMERIŢĂ I., 1 977, La classe des lvfolinio-Arrhenatheretea Tx. 1 937 dans Ies
Carphathes Rumaines. Documents phytosociologiques, Lille, 1, 24 1 - 267.
RESMERIŢĂ I., 1 977, Vegetaţia clasei Betulo-Adenostyletea Br. - BI. 1 948, din Carpaţii
României. Anuarul Muz. Şt. Nat. Neamţ, Seria Bot.-Zool. , 3 , 77 - 90.
RESMERIŢĂ I., 1 977, CI. Carpino-Fagetea (Br.- BI. et Vlieger 1 937) Jakucs 1 960;
Hoffm., 1 968 din Maramureş. Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 91 - 1 1 0.
RESMERIŢĂ I., 1 978, La classe Vaccinio-Juniperetea Pass. et Hoffm., des montagnes de
Maramureş (Roumanie), Documents phytosociologiques, Lille, 2, 365 - 376.
RESMERIŢĂ I., 1979, Fitocenozele edificate de populaţiile Festuca rubra de pe cuprinsul
Maramureşului. Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic, Şt. Nat. Sibiu, 23,
1 87-195.
RESMERIŢĂ I., 1 980, Contribuţii la sincorologia şi sinecologia as. Galia (veri) Festucetum rubrae n. nov. Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 177 - 1 88.
RESMERIŢĂ I., 1 98 1 , Alianţa lvfolinion coeruleae în depresiunea Maramureş, Contrib.
Bot. Cluj -Napoca, 85 - 89.
RESMERIŢĂ I., 1 9 8 1 , Vegetaţia rezeivaţiei naturale "Pietrosul Mare" (II), Studia Univ.
Babeş-Bolyai, Biol., Cluj-Napoca, 16, fasc. 1, 3 - 10.
RESMERITĂ I., 1981, Aspecte de floră şi vegetaţie din împrejuri1nile staţiunii balneare
Vatra Domei (Suceava). Studii şi Comunic de Ocrot. Nat., Suceava, 5, 420 423 .
RESMERIŢĂ I., 1 982, Vegetaţia clasei Vaccinio-Juniperetea Pass. et Hofm. 1 968 din
Carpaţii României. Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 1 979 - 1 980, 1 3 ,
2 1 2 - 236.
RESMERIŢĂ I., 1 982, Succesiuni de floră şi vegetaţie în unna defrişării şi incendierii
făgetelor. În: Făgetele carpatine, Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă,
Cluj Napoca, 1 3 3 - 147.
RESMERIŢĂ I., 1 982, Fitocenoze edificate de A lnus viridis pe muntele Toroioaga
Maramureş. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 8 1 - 1 85 .
RESMERIŢĂ I., BOŞCAIU N., COLDEA GH., LUPŞA VIORICA, SCHNEIDER
ERIKA, STOICOVICI LUCIA 1 969, Contribuţii floristice din Defileul
Dunării. SSB, Comunic de Bot., 10, 177 - 1 80.
RESMERIŢĂ I., I. BURDUJA C., RAŢIU O., 1 977, Caracterizarea areal-ecologică şi
floristică a pajiştilor din alpinul Carpaţilor Româneşti, SSB, Comunic. de
Bot., 1 5 1 - 1 87.
RESMERIŢĂ I., CS ROS ŞT., SPÎRCHEZ, 1 965, Aspecte din vegetaţia pantelor de pe
colinele Câmpiei Transilvaniei. Contrib. Bot. Cluj , 23 1 - 235.
RESMERIŢĂ I., 1966, Cartarea geobotanică şi agrotehnică a corpului de păşune "Cionca"
- Huedin. Contrib. Bot. Cluj , 2, 9 1 - 102.
RESMERIŢĂ I., CS ROS ŞT., SPÎRCHEZ Z., 1 968, Vegetaţia, ecologia şi potenţialul
productiv pe versanţii din Podişul Transilvaniei. Edit. Acad., R.S.R.,
Bucureşti.
RESMERIŢĂ I., FLOAŞU F., 1 967, Cartarea vegetaţiei, a solului şi a lucrărilor agrohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

294

hidroameliorative pe păşunea CAP-ului Cojocna-Cluj , SSNG, Comunic, de
Bot. 5, 7 - 20.
RESMERIŢĂ I., FLOAŞU F., 1 969, Cartarea vegetaţiei, a solului şi a lucrărilor
hidroameliorative pe păşunea CAP-ului Cojocna-Cluj (II), SSB, Comunic, de
Bot. 9, 1 5 9 - 160.
RESMERIŢĂ I., GRASU ANGELA, 1 980, Vegetaţia ruderală din depresiunea Petroşani,
sectorul Jiului de vest. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 32, 2, 1 3 9 - 146.
RESMERIŢĂ I., POP I., 1 972, Consideraţii fitocenologice asupra pajiştilor de Trifolio
Lolietum perennis Krippelova 1 967; Resmeriţă et al. 1 967 din România.
Contrib. Bot. Cluj Napoca, 1 87 - 1 95 .
RESMERIŢĂ I., RAŢIU O., 1 974, Vegetaţia higro- ş i hidrofilă din Maramureş. Contrib.
Bot, Cluj , 1 1 5 - 129.
RESMERIŢĂ I., RAŢIU O., 1983, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei alpine din M-ţii
Rodnei. Contrib. Bot., Cluj Napoca, 99 - 1 1 0.
RESMERIŢĂ I., ROMAN N., 1 975, Cercetări privind vegetaţia nitrofilă din Câmpia
Transilvaniei. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Biol. veget., 27, 3, 1 93 - 1 98.
RESMERIŢĂ I., SPÎRCHEZ Z., 1 984, Cercetări privind asociaţia Brometum erecti
Resmeriţă et Spîrchez, 1 963. Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 169 - 174.
RESMERIŢĂ I., SPÎRCHEZ Z., CS ROS ŞT., 1 967, Vegetaţia nisipurilor din nord-vestul
Românei. Contrib. Bot., Cluj , 349 - 3 7 1 .
RESMERIŢĂ I . , ŢOPA E . , 1 962, O fitocenoză de A /nus glutinosa cu Anemone nemorosa.
Contrib. Bot. Cluj , 299 - 304.
RESMERIŢĂ I., ŢOPA E., BOŞCAIU N., TĂUBER F., 1 972, Cartarea vegetaţiei din
sectorul Valea Eşelniţei-Trei Cule (Defileul Dunării). Studii şi Cerc. de Biol.
Seria Bot., 24, 3, 2 1 3 - 220.
RESMERIŢĂ I., VICOL E. C., COLDEA GH. , SCHNEIDER ERIKA, 1 97 1 , Vegetaţia
nitrofilă din sectoarele Eşelniţa-Mraconia şi Cazane Tricule (Porţile de Fier).
SSB, Comunic de Bot., 12, 3 3 1 - 348.
ROMAN N., 1 959, Cercetări geobotanice în raionele Snagov şi Brăneşti. Dări de seamă ale
Şed. Corn. Geol. 1 954 - 1 956, Buc. 42, 539 - 559.
ROMAN N., 1 962, Cercetări geobotanice în sectorul Amaradia-Olt. Dări de seamă ale Sed.
Corn. Geol. 1 955 - 1 956, Buc., 43, 6 1 1 - 634.
ROMAN N., 1 974, Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi, Edit. Acad. R.S.R.,
Buc.
ROŞCA D., 1 970, Contribuţii la studiul asociaţiei Festucetum valesiacae Burduja et colab.
din silvostepa Moldovei, Lucr. Inst. Agron. Iaşi.
RUSU T., 1 967, Cheile Caraşului. Ocrot. Nat, 1 1 , 1, 37 - 50.
SAFTA I., 1 943, Cercetări geobotanice asupra păşunilor din Transilvania. Bui. Fac. Agron.
Cluj Napoca la Timişoara, 10, 3 - 107.
SAMOILĂ Z., 1 960, Contribuţii la studiul geobotanic şi al stării de producţie al pajiştilor
naturale din regiunea Hundeoara. Studii şi Cerc. de Biol. şi Şt. Agric.
Timişoara, 7, 1 - 2, 167 - 2 1 1 .
SAMOILĂ Z., OPRIN C., 1 957, Studiul geobotanic şi al stării de producţie a pajiştilor
naturale din raionalele: Timişoara, Jimbolia şi Sînnicolaul Mare (regiunea
Timişoara).St. şi Cerc Şt. Seria Şt. Agric. Timişoara, 4, 1-2, 69 - 102.
SANDA V., 1 970, Cercetări botanice asupra pădurilor Frasinu şi Spătaru (Jud. Buzău).
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

295

Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 22, 3 , 179 - 1 9 3 .
SANDA V . , BREZEANU AURELIA, 1966, Cercetări fitocenologice asupra Dealului
Istriţa. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 1 8, 3, 2 1 7 - 238.
SANDA V., CIOBANU R. I., 1 967, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei de la băile Sărata
Monteoru. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 1 9, 1, 4 1 - 52.
SANDA V., COLDEA GH ., POPESCU A., 1 994, Asociaţiile vegetale din clasa Lemnetea
minoris R. Tx. 55 din România, Contribuţii Bot. Cluj -Napoca, 1 993 - 1 994, 5
- 11.
SANDA V., DOLTU M. I., 1 978, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei băilor Olăneşti.
Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt. Nat., Sibiu, 22, 173 - 1 88
SANDA V., POPESCU A., 1 97 1 , Cercetări fitocenologice în pădurile din jurul
Bucureştiului, Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 23, 2, 125 - 142.
SANDA V., POPESCU A., 1 972, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei lenmoase din
Câmpia Română. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 5, 3 8 1 - 3 90.
SANDA V., POPESCU A., 1 979, Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de buruieni a
litoralului românesc al Mării Negre. Culegere de studii şi articole de Biol.
Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 1, 149 - 1 58.
SANDA V., POPESCU A., 1980, Vegetaţia acvatică şi palustră din zona lacului de
acumulare "Porţile de Fier", (Baziaş, Drobeta Turnu-Severin), Contrib. Bot.
Cluj -Napoca, 1 6 1 - 175.
SANDA V., POPESCU A., 1981, Contributions â l 'etude de la structure de la vegetation
du basin moyen du Jiu. Revue romn. de Biol., 26, 2, 103 - 1 1 5 .
SANDA V . , POPESCU A . , 1 983, Contribuţii l a cunoaşterea vegetaţiei din Delta Dunării.
Hidrobiologia, 1 8, 6 1 - 69.
SANDA V., POPESCU A., 1 984, Structura unor fitocenoze de pe terenurile halofile din
Câmpia Brăilei, Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 1 5 5 - 167
SANDA V., POPESCU A., 1 988, La vegetation du massif du Semenic, Analele Univ. Buc,
Seria Biol., 97 - 105
SANDA V., POPESCU A., 1 988, Analiza unor fitocenoze lemnoase din masivul Bucegi.
Anuarul Muz. de Biol. umană, Ploieşti, Comunicări şi referate, 7, 53 - 64.
SANDA V., POPESCU A., 1 989, Studiul cenotaxon01nic al clasei Scheuchzerio-Caricetea
nigrae (fi1scae) Nordh. 36 de pe teritoriul României, Studii şi Cerc. de Biol.
Seria Bot., 4 1 , 1, 15 - 23.
SANDA V., POPESCU A., 1 990, L'etude des phytocenoses specifiques des mauvaises
herbes des plages, des sols salins maritimes et des dunes litorales de la
Roumanie. Revue romn. de Biol. Ser de Bot., 35, 1, 7 - 1 5 .
SANDA V . , POPESCU A., 1 990, Cenotaxonomy of halophyle phytocoenoses (Puccinelio
Salicornietea Ţopa 39) from Romania (I). Revue de Biol. Sfr de Bot., 35, 2,
79 - 89.
SANDA V., POPESCU A., 1 99 1 , Vegetaţia fontinală (clasa lvfontio-Cardaminetea Br.-Bl.
et Tx. 34) din Carpaţii României. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot. , 43, 1 -2,
3 9 - 46.
SANDA V., POPESCU A., 1 9 9 1 , La cenotaxon01nie des phytocoenoses halophyles
(Puccinellio-Salicornietea Topa 39) de Roumanie, (II). Revue Romn. de
Biol. Ser. de Bot., 36, 1 - 2, 49 - 58.
SANDA V., POPESCU A., 1 99 1 , Studiul fitocenozelor claseilvfolinio-Arrhenatheretea Tx.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

296

37 din România. Acta Bot. Horti. Buc. 1 990 - 1 9 9 1 , 49 - 80.
SANDA V., POPESCU A., 1 992, Caracterizarea unor grupări higrofile din vegetaţia
României, Hidrobiologia, 20, 49 - 59.
SANDA V., POPESCU A., 1 992, L 'analyse des phytocenoses ligneuses de l'aliance A /no
Ulmion sur le teritorie de la România. Revue de Biol. Sfr de Bot., 37, 1 , 3 13.
SANDA V., POPESCU A., 1 992, Structure and coenotaxonomy of Sisymbrietalia order in
the Roumanian vegetation. Revue de Biol. Sfr de Bot., 37, 2, 143 - 1 54.
SANDA V., POPESCU A., 1 992, Studiul cenotaxonmnic al grupărilor hidrofile de turbării
(clasa Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 1 943) şi terenuri mlăştinoase
(clasa Bidentetea tripartiti Tx., Lolun. et Prsg. 1 950) semnalate din România.
Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 44, 2, 1 67 - 1 77.
SANDA V., POPESCU A., 1 992, Contribuţii la cunoaşterea structurii fitocenozelor de pe
grindurile din Delta Dunării. Ocrot. Nat. şi med. înconj . , 36, 2, 129 - 1 3 5 .
SANDA V . , POPESCU A . , 1 993, Coenotaxonomy and structure of phytocoenoses of the
Chenopodietea class in the vegetation of Romania. Revue de Biol. Ser. de
Bot., 38, 1 , 1 5 - 26.
SANDA V., POPESCU A., DOLTU M. I., 1 973, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din
Defileul Oltului, Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic Şt. Nat. Sibiu, 1 8, 5 1 70.
SANDA V., POPESCU A., DOLTU M. I., 1 976, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din
bazinul 1nijlociul al Târnavei Mari. Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic Şt.
Nat. Sibiu, 20, 65 - 93.
SANDA V., POPESCU A., DOLTU M. I., 1 977, Vegetaţia masivului Piatra Craiului, Muz.
Brukenthal, Studii şi Comunic Şt. Nat. Sibiu, 2 1 , 1 1 5 - 2 1 2 .
SANDA V . , POPESCU A., DOLTU M. I., 1 980, Cenotaxonmnia ş i corologia grupărilor
vegetatale din România, Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic Şt. Nat.24,
Sibiu, Supliment, 1 72 pag.
SANDA V., POPESCU A., DOLTU M. I., NEDELCU G. A., 1 979, Conspectul vegetaţiei
acvatice şi palustre din România. Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic Şt.
Nat. Sibiu, 23, 1 1 9 - 1 62.
SANDA V., POPESCU A., DOLTU M. I., DONIŢĂ N., 1 983, Caracterizarea ecologică şi
fitocenologică a speciilor spontane din flora României. Muz. Brukenthal,
Studii şi Comunic Şt. Nat. Sibiu, 25, Supliment, 1 26 pg.
SANDA V., POPESCU A., FIŞTEAG GABRIELA, 1 985, Aspects of vegetation of the
banks on the Danube Sf. Gheorghe brach (Danube Delta), Revue de Biol.
Sfr de Bot., 30, 2 1 1 7 - 1 24 şi Muz. Deltei Dunării, Şt. şi Comunic. ent.
Tulcea, 2, 37 - 45.
SANDA V., POPESCU A., FIŞTEAG GABRIELA, 1 986, Vegetaţia buruienişurilor
montane (clasa Betulo-A denostyletea Br.-BI. 1 948) din Carpaţii României,
Studii şi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., 38, 1 , 1 9 - 27
SANDA V., POPESCU A., FIŞTEAG GABRIELA, 1 989, Caracterizarea şi studiul
cenotaxonmnic al clasei Juncetea trifidi Hada in Klika et Hada 1 944 de
pe teritoriul României. Studii şi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., 38, 1 , 1 9 27.
SANDA V., POPESCU A., FIŞTEAG GABRIELA, 1 989, Studiul geobotanic al pădurilor


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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

297

Frasinu şi Spătaru (jud. Buzău), Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 3 3 , 1, 57-62.
SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A., 1 977, Vegetaţia microdepresiunilor din
Câmpia Română, Hidrobiologia, 1 5 , 123 - 149.
SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A., 1 988, Structura grupărilor de macrofite
hidrofile ale clasei Potametea Tx. et Prsg. 1 942 din România, Acta Bot.
Horti. Buc., 1 986 - 1 987, 41 - 50.
SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A., 1 990, Analiza fitocenozelor nitrofile ale
clasei Plantaginetea majoris Tx. et Prsg 1950 de pe teritoriul României, Acta
Bot. Horti. Buc., 1 988 - 1989, Buc., 8 1 - 92.
SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A., 1 994, Cenotaxonomia grupărilor de
macrofite hidrofile ale clasei Potametea Tx. et Prsg. 1 942 din România, Acta
Bot. Horti. Buc. 1 993 - 1 994, 143 - 160.
SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A., PEICEA I. M., 1 986, Vegetaţia clasei
Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1 934 in Meier et Br. - BI. 1 934 din România.
Acta Bot. Horti Buc., 1 985 - 1 986, 143 - 1 5 5 .
SANDA V . , POPESCU A., PĂUCĂ-COMĂNESCU MIHAELA, TĂCINĂ AURICA,
1 990, Caracterizarea brădeto-făgetelor din Carpaţii Meridionali. Contrib.
Bot. Cluj -Napoca, 25 - 3 1 .
SANDA V., POPESCU A., PĂUCĂ-COMĂNESCU MIHAELA, 1 992, Cap. VI, Vegetaţia
Munteniei şi Olteniei, în: Vegetaţia România (Caracterizarea fitocenologică
şi ecologică a unităţilor de vegetaţie potenţială), Bucureşti, 1 0 1 - 1 37.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 972, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din
jud. Hunedoara, Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 4, 295 - 3 1 7.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 987, Cenotaxonomy of vegetal groups in class
Lemnetea W. Koch et Tx. 1 954 in România, Feddes Repertorium 98, 7 - 8,
1 4 1 - 146.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 988, La structure des groupements
xerothennes de la classe Sedo-Schleranthetea Br.-BI. 1 955 em. Moravec 67
de Romnanie. Revue romn. de Biol. Seria Bot., 3 3 , 1 , 1 1 - 19.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 988, L 'etude cenotaxonomiques des forets de
resineux (la classe de Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1 93 9) de Carpates de la
Roumanie. Feddes Repertorium, 99, 9-10, 467-476.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 988, Les asociations de la classe Salicetea
herbaceae Br.-BI. 1 947, des Carpates Roumains, Revue romn. de Biol. Seria
Bot., 3 3 , 2, 93 - 102.
SANDA V., POPESCU A., PEICEA I. M., 1 988, Les asociations des buissons subalpins
des Carpates de Roumanie, Contrib. Bot. Cluj -Napoca, 85 - 95.
SANDA V., POPESCU A., ŞERBĂNESCU GH. , DONIŢĂ N., ROMAN N., 1 970,
Contribution â l'etudes phytocenologique des forets de la plaine alluviale et
des hetraies du defile de l'Olt. Revue romn. de Biol. Ser. de Bot., 1 5 , 3, 1 59172.
SĂVULESCU AL., FURNICĂ H., ENESCU V., 1 96 1 , Contribuţii la cunoaşterea
stejăretelor din şesul Bârsei, Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 1 3 , 2, 273 29 1 .
SÂRBU I., 1 978, Flora şi vegetaţia bazinului Chinejii şi al Prutului între Rogojeni
Mastacani, Rezumatul tezei de doctorat, Iaşi.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

298

SÂRBU I., 1 979, Contribuţii la fitocenologia pădurilor din bazinul Chinejii (jud. Galaţi).
Culegere de studii şi artic. de biol., Iaşi, 1 , 173 - 176.
SÂRBU I., 1 982, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor de silvostepă din bazinul
Chinejii (jud. Galaţi), Culegere de Studii şi Artic. de Biol., Iaşi, 2, 264 - 267.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 967, Flora şi vegetaţia xerofilă de pe pantele din
dreapta pârâului Şerbota (raionul Sibiu). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser.
Biol., Cluj , fasc. 1, 29 - 38.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 968, Consideraţii asupra fitocenozelor cu Asplenium
septentrionale (L.) Hoffm. din Carpaţii României, Contrib. Bot. Cluj 
Napoca, 23 1 -24 1 .
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 969, Contribuţii la studiul clasei Asplenietea rupestris
H. Meier et Br.-Bl. 1 934. Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 145 - 1 5 5
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 970, Aspecte din flora ş i vegetaţia conglomeratelor
Tălmaci-Podul Olt (jud. Sibiu). Muz. Brukenthal, Studii şi comunic. şt. nat.
Sibiu, 1 5 , 1 6 1 - 168.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 97 1 , Pajiştile xerofile din depresiunea Sibiului şi
colinele ei marginale. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 16,
1 3 5 - 172.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 972, Contribuţii la studiul asociaţiilor din alianţa
Asplenion septentrionalis Gams 1 927 în Carpaţii României. Muz.
Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 17, 167 - 1 8 1 .
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 972, Gebiische und Hecken (Prunion fruticosae) Tx.
1 952, und Prunion spinosae So6 ( 1 930 n.n. ) 1 940 im Hiigelgebiet un die
Zizinnenke in Siebenbiirgen, Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt. Nat.
Sibiu, 17, 1 83 - 207.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 973, Pădurile din depresiunea Sibiului şi a dealurilor
marginale I. Muz. Bruckenthal. Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 1 8, 71 100.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 975, Pajiştile xerofile din ord. Festucetalia valesiacae
Br.-Bl. et Tx. 1 943 în zona colinelor marginale ale depresiunii Sibiului. Muz.
Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 1 9, 95 - 120.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 975, Ober das TVoodsio-Asplenietum septentrionalis
Tx. 1 937 in den Carpaten Rumăniens, Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic.
Şt. Nat. Sibiu, 1 9, 127 - 1 34.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 975, Flora şi vegetaţia depresiunii Sibiului şi a
dealurilor marginale. Rezumatul tezei de doctorat, Cluj -Napoca.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 976, Caracterizarea generală a vegetaţiei depresiunii
Sibiului şi a dealurilor marginale, Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt.
Nat. Sibiu, 20, 15 - 45.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1 980, Structura asociaţiei Asplenio-Cystopteridetum
fragilis Oberd. ( 1 936) 1 949 în Carpaţii sudestici. Muz. Bruckenthal, Studii şi
Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 24, 1 3 1 - 145.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, BOŞCAIU N., COLDEA GH., LUPŞA VIORICA,
PLĂMADĂ E., RESMERIŢĂ I., STOICOVICI LUCIA, 1 970, Zur Felsen
Vegetation der Sectoren Eşeniţa-Mraconia und Kazan pass-Trikule
(Durchbruchtal der Donau) I. Revue romn. de Biol. Ser. de Bot., 1 5 , 5, 3 1 1 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

299

322.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, BOŞCAIU N., COLDEA GH., LUPŞA VIORICA,
RESMERIŢĂ I., 1 97 1 , Zwei neue xerothenne Felsengesellschaften aus dem
Durchruchtal der Donau. Revue romn. de Biol. Sfr Bot., 16, 2, 97 - 103.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, VOIK W., 1 976, Chorlogische und Zologische
untersuchungen iiber Silene dinarica Spreng. Linzer Biol. Beitrage, 8/1 , 23 39.
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, VOIK W., 1 977, Privire generală asupra vegetaţiei
crăpăturilor de stînci (Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1 934) din Carpaţii
României. SSB, Comunic. de Bot., 205 - 2 1 6 .
SCHNEIDER - BINDER ERIKA, VOIK W., 1 979, Asociaţiile din clasa Salicetea
herbaceae Br.-BI. 1 947 în Carpaţii Meridionali cu privire specială asupra
celor din munţii Făgăraşului, Muz. Bruckenthal, Studii şi Comunic. Şt. Nat.
Sibiu, 23, 22 1 - 237.
SCHROTI L., 1 968, Vegetaţia rezervaţiei naturale Cheile Nerei, Ocrot. Nat., 12, 2, 1 93 202.
SCHROTI L., 1 972, Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Beuşniţa-Cheile Nerei (munţii
Aninei). Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
SCHROTI L., 1 972, Condideraţii fitogeografice asupra munţilor Aninei, jud. Caraş
Severin. Cercetări de biologie, Timişoara, 2, 9 - 1 8 .
SCHROTI L., 1 972, Rezervaţia naturală Cheile Nerei. Studii ş i Cerc. de Geogr. a
Banatului, Timişoara, 2, 144-1 54.
SCHROTI L., 1 973, Rezervaţia naturală Comarnic-Cheile Caraşului. Studii de Geogr. a
Banatului, Timişoara, 3, 174 - 1 80.
SCHROTI L., 1 978, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei munţilor Aninei, Banatica, Muz.
de Istorie a jud. Caraş-Severin din Reşiţa, Caiete de Şt. Nat., Reşiţa, 7, 1 6 1 172.
SEGHEDIN T. G., BOŞCAIU N., 1 98 1 , Fînaţele cu Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. de la
Clafindeşti (jud. Suceava), Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 5, 3 96
- 403 .
SEGHEDIN T. G., LUNGU LUCIA, BOŞCAIU N., 1 9 8 1 , Aspecte de vegetaţie de la
Poiana Stampei (jud. Suceava). Pajişti mezofile şi higrofile. Studii şi
Comunic. de Ocrot. Nat., Suceava, 5, 404 - 4 1 2 .
SIMON T . , 1 960, Contributions â l a connaissance de l a vegetation du Delta du Danube.
Annales Univ. Sci. Budapestiensis de Rollando Eotvos nominatae, Sect. Biol.
Budapest, 3, 307 - 3 3 3 .
SIMON T . , 1 966, Beitrăge ziir Kenntnis der Vegetation des Bihar (Bihor) - Gebirges.
Annales Univ. Sci. Budapest de Rollando EOtvos nomin., Sect. Biol. , 8, 253 273 .
SIMON T., DIHORU GH.
1 963, Die Tamarix-auen am Flusse Buzău in Rumănien,
Annales Univ. Sci. Budapest de Rolando Eotvos nomin. Budapest, 1 5 9 - 173.
SÂRBU I., 1 979, Studiu asupra vegetaţiei spontane din Grădina Botanică a Univ. "Al. I.
Cuza" din Iaşi. Culegere de Studii şi Artic. de Biol., 1 , 1 1 1 - 1 37.
SLONOVSCHI V.
1 97 1 , Vegetaţia ruderală şi segetală din sectorul Mirceşti-Iaşi, Muz.
Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 847 - 850.
SLONOVSCHI V.
1 972, Vegetaţia lemnoasă din Valea Siretului în sectorul Mirceşti
-

-

-

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

300

(Iaşi), Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 1 85 - 1 87.
SLONOVSCHI V.
1977, Vegetaţia segetală din culturile agricole de la staţiunea Podu
Iloaiei, Iaşi, "Cercetări agron01nice în Moldova", 299 - 304.
SOO R. 1 9 5 1 , Les association vegetales des environs de Kolosvâr., Acta Geobot, Hung., 6,
1, 3 - 50.
SOO R. 1 964, Synopis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae,
Budapest, I - V.
SOO R.
1 969, Die Fagion dacicum - Wălder in Rumănien, Revue romn. de Biol. Ser
Bot., 14, 1, 65 - 72
SORAN V., 1956, Câteva asociaţii de plante acvatice şi palustre din Banat, Studii şi Cerc.
de Biol. , Cluj , 7, 1 -4, 107 - 124.
SORAN V., 1 962, Cercetări asupra buruienilor şi asocierii lor în Munţii Apuseni, Probleme
de Biol., Edit. Acad. R.P.R., Buc., 299 - 345
SORAN V., 1 979, Ecologia jneapănului (Pinus mugo Turra) în munţii Maramureşului şi
necesitatea ocrotirii lui în Carpaţi. Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 23, 1 , 23 28.
SPĂNILOVĂ ANATOLIA, ZALIBEROVĂ MARIA, 1 982, Die Vegetation des Poprad
Flussgebietes (die Becken Popradaskâ kotlina und Lubornianska kotlina),
Bratislava, 302 pg.
SPIRIDON LUCREŢIA, 1 970, Flora şi vegetaţia ruderală şi segetală din împrejurimile
oraşului Bucureşti. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
SPIRIDON LUCREŢIA, 1 970, Asociaţiile de buruieni specifice culturilor de prăşitoare din
împrejurimile oraşului Bucureşti. Acta Bot. Horti. Buc., 1 968, Buc. , 2 1 5 227.
SPIRIDON LUCREŢIA, 1 970, Asociaţii de buruieni specifice culturilor de păioase din
jurul oraşului Bucureşti, Acta Bot. Horti. Buc., 1 968, Buc. 229 - 243
SPIRIDON LUCREŢIA, 1 973, Vegetaţia ruderală din împrejurimile oraşului Bucureşti.
Analele Univ. Buc. Seria Biol. veget., 22, 129 - 1 32.
SPÎRCHEZ Z., PÎNZARU GH. MAROSSY A., RIŢIU R., 1 977, Vegetaţia tufărişurilor
lemnoase din Carpaţii României şi importanţa lor economică. Comunic. de
Bot., 229 - 252.
STĂNESCU V., 1 958, Tipurile de păduri de pe gresiile cenomaniene de pe masivul
Postăvar şi Piatra Mare, Rev. Păd., 72, 6, 3 82 - 3 86
STĂNESCU V., 1 959, Tipurile de păduri de pe calcare din masivul Postăvar şi Piatra
Mare. Rev. Păd., 74, 3 , 1 3 9 - 143
STOICOVICI LUCIA, 1 977, Staţiuni cu Ligularia sibirica (L. ) Cass. f. arenosa DC. în
bazinele Domei şi Bilborului. Consideraţii fitocenologice şi ecologice. Studii
şi Cerc. de Biol. Ser. Biol. veget., 29, 1 , 39 - 45.
STOICULESCU C. D . , 1 976, Arboretul relict de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora
C. Koch) de la Băileşti. Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 20, 1 , 17 - 22.
SZABO T. A., 1 970, Contribuţii la cunoaşterea rolului fitocenologie al speciei Rudbeckia
laciniata L. în Transilvania. Lucr. Şt. Seria Agric. Inst. Agron. "Dr. P.
Groza", Cluj , 26, 269 - 28 1 .
SZABO T. A., 1 97 1 , Flora şi vegetaţia regiunii Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa cu privire
specială asupra fitocenozelor degradate. Rezumatul tezei de doctorat, Cluj .
SZABO T . A . , 1 97 1 , Contribuţii l a cunoaşterea asociaţiilor degradate din regiunea Sărăţel-

-

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

301

Chiraleş-Lechinţa. Lucr. Şt. Seria Agric. Inst. Agron. "Dr. P. Groza", Cluj 
Napoca, 27, 1 93 - 200.
SZABO T. A., 1 983, Vegetaţia gipsofilă din sud-vestul Podişului Someşan, Ocrot. Nat. şi a
med. înconj . , 27, 2, 103 - 1 1 1 .
SZABO T. A., GÂLAN P., 1 966, Vegetaţia terenurilor erodate din regiunea Sărăţel
Chiraleş-Lechinţa, Contrib. Bot., Cluj , 2, 103 - 1 1 5 .
ŞERBÂNESCU GH ., SANDA V . , 1 970, Cercetări asupra vegetaţiei de luncă ş i dealuri
între Cazanele Mari şi Plavişeviţa, Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 22, 3 ,
1 7 1 - 178.
ŞERBÂNESCU I., 1 939, Flora şi vegetaţia masivului Penteleu, Bucureşti.
ŞERBÂNESCU I., 1 955, Xerophragmitetum. Bui. Şt. Secţ. de Biol. şi Şt. Agric. şi Secţ. de
Geol. şi Geogr., 7, 4, 1 245 - 1 249.
ŞERBÂNESCU I . , 1 957, Cercetări geobotanice în Oltenia de Vest. Dări de seamă ale Şed.
Corn. Geol. ( 1 953 - 1 954), Bucureşti, 4 1 , 1 8 1 - 1 88.
ŞERBÂNESCU I., 1 959, Cercetări asupra vegetaţiei din estul Câmpiei Române, Dări de
seamă ale Şed. Corn. Geol. 1 954 - 1 955, Buc., 42, 469 - 508.
ŞERBÂNESCU I., 1 959, Cercetări asupra vegetaţiei din depresiunea Băii Mari. Dări de
seamă ale Şed. Corn. Geol. 1 954 - 1 955, Buc., 42, 457 - 468.
ŞERBÂNESCU I., 1 959, Cercetări asupra vegetaţiei din regiunea Bucureşti, Dări de seamă
ale Şed. Corn. Geol. 1 954 - 1 955, Buc., 42, 509 - 5 1 7.
ŞERBÂNESCU I., 1 959, Originea şi evoluţia pădurilor dintre Călmăţui şi Siret, Omagiu lui
Tr. Săvulescu, Edit. Acad. R.P.R., Buc., 7 1 5 - 724.
ŞERBÂNESCU I., 1 96 1 , Aspecte de vegetaţie din depresiunea Făgăraşului, Comunic.
Acad. R.P.R., 1 1 , 4, 4 1 5 - 420.
ŞERBÂNESCU I., 1 964, Cercetări geobotanice în Câmpia Făgăraşului, Anuarul Corn.
Geol. Buc., 34, partea 2-a, 3 1 1 - 3 80.
ŞERBÂNESCU I., 1 965, Asociaţiile halofile din Câmpia Română, Corn. Geol. Studii tehn.
şi econ. Seria C. Pedol., Buc., 1 5 , 1 - 149.
ŞERBÂNESCU I., 1 970, La vegetation du littoral de la Mer Noire (de Năvodari a Eforie),
Studii tehnice şi econ. Seria C. Pedologie, In mem. N. C. Cemescu şi M.
Popovăţ, 1 8, 365 - 400.
ŞTEFAN N., 1 980, Cercetarea florei şi vegetaţiei din bazinul superior al râului Rîmnicu
Sărat. Rezumatul tezei de doctorat, Iaşi.
ŞTEFUREAC TR., 1 94 1 , Cercetări sinecologice şi sociologice asupra bryophytelor din
Codrul secular Slătioara (Bucovina). Acad. Romn. Mem. Secţ. Şt. seria III-a,
16, 27, 1 97 pg., 9 tab + l l pl.
ŞTEFUREAC TR., 1 969, Studii briologice în unele fonnaţiuni de vegetaţie din România
(sărături, sfagnete, păduri), Edit. Acad. R.S.R., Buc.
ŞTEFUREAC TR., 1 972, Cercetări asupra ecologiei, biologiei şi corologiei speciei
Cochlearia pyrenaica DC de la Răchitişul Mare din Bucovina, Studii şi
Comunic. de Ocrot. Nat., Suceava, 2, 179 - 1 90.
ŞTEFUREAC TR., 1 977, Briocenoze cu Sphagnum wu/fianum Girgens. în rezervaţia
Tinovu Mare de la Poina Stampei (Bucovina). Studii şi Cerc. de Biol. Seria
Bot., 29, 1 , 47 - 54.
ŞTEFUREAC TR . , CRISTUREAN I, SIHOTA I . , 1 964, Cercetări geobotanice asupra
staţiunilor cu Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. din Bucovina, Ocrot. Nat.,
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

302

8, 2, 2 1 9 - 230.
ŞlEFUREAC TR., MIHAI GH. , PASCAL P., 1 976, Cercetări briologice în rezervaţia
forestieră Cucureasa (Vatra Domei). Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 28, 1 ,
3 5 - 42.
ŞlEFUREAC TR., PÂNZARU GH. , 1 978, Staţiunea cu Cochlearia pyrenaica DC de la
Sîlhoi (Maramureş) şi ocrotirea sa, Ocrot. Nat. şi a med. înconj . , 22, 1, 39 42
ŞTEFUREAC TR., POPESCU A., 1 970, Recherches sur Ies phytocenoses â Stipa aristella
L. du sud-ouest de la Roumanie. Revue romn. de Biol. Sfr Biol., Serie de
Bot., 1 5 , 5, 323 - 3 3 5 .
ŞlEFUREAC TR., SIHOTA I., CRISTUREAN I . , 1 96 1 , Consideraţii asupra valorii
speciei Arctostaphylos uva-ursi (L. ) Spreng. în caracterizarea unor pinete din
nordul ţării, Rev. Păd., 76, 7, 3 90-3 9 3 .
ŞUlEU ŞT., 1 968, Vegetaţia ierboasă de stâncărie din Cheile Rîmeţului. Rezumatul tezei
de doctorat, Cluj Napoca.
ŞUlEU ŞT., 1 970, Aspecte ale vegetaţiei lemnoase de stâncărie din Cheile Râmeţului,
Contrib. Bot. Cluj , 22 1 - 228.
ŞUlEU ŞT., Studiu fitocenologie asupra principalelor grupări lemnoase din bazinul
superior al văii Mogoşului (Jud. Alba), Contrib. Bot. Cluj , 175 - 1 9 1 .
ŞUTEU ŞT. , 1 972, Pajişti mezofile din bazinul superior al văii Rîmeţului, Contrib. Bot.
Cluj , 1 97 - 206.
ŞUlEU ŞT., 1 972, Cercetări asupra zăvoaielor de pe culoarul depresionar al văii
Mogoşului (jud. Alba), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol. Cluj , 2, 27 34.
ŞUlEU ŞT., 1 975, Vegetaţia xerofilă de pe pantele din dreapta văii Vaidacutei (jud.
Mureş). Contrib. bot., Cluj , 95 - 104.
ŞUlEU ŞT., 1 979, Cercetări de vegetaţiei pe coasta Alunişului (Tirimia-jud. Mureş).
Contrib. Bot. Cluj , 143 - 1 54.
ŞUlEU ŞT., FAUR N., 1 976, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor de pe valea
Bulzeştilor (jud. Hunedoara). Contrib. Bot. Cluj , 141 - 147.
TARNAVSCHI I. T., IVAN DOINA, 1 970, Scurtă prezentare a florei şi vegetaţiei din
Delta Dunărării. SSB, Comunic. de Bot. a VI-a Consf. Naţ. de Geobot.
(Dobrogea, Delta Dunării 1 968), Buc., 1 4 1 - 1 50.
TĂUBER F ., 1 982, Făgetele din podişul Lipovei. În: Făgetele carpatine. Semnificaţia lor
bioistorică şi ecoprotectivă. Cluj-Napoca, 1 98 - 205.
TĂUBER F., 1 984, Beitrăge zur Zonologie der Zirbelkiefel (Pinus cembra L.) im Retezat
Nationalpark. Acad. R.S.R., Fil. Cluj -Napoca, Vol. MAB, Recherches ecol.
dans le Park Nat. de Retezat, Cluj-Napoca, 83 - 90.
TĂUBER F., 1 992, Contribuţii la sintotaxonomia cărpinetelor carpato-dacice (Lathyro
Carpinetalia), Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 1 99 1 - 1 992, 1 5 - 29.
TODOR I., 1 947 - 1 948, Flora şi vegetaţia de la băile Sarate-Turda. Bul. Grăd. Bot. şi al
Muz. Bot. Cluj -Napoca, 27, 1 - 2, 1 - 64; 28, 1 - 2, 2 1 - 175.
TODOR I . , CULICÂ S., 1 967, Contribuţii la studiul păşunilor din masivul Gârbova
(Studiul geobotanic şi de producţie). SSNG, Comunic. de Bot., 4,
23 55.
TODOR I., GERGELY, BÂRCĂ C . , 197 1 , Contribuţii l a cunoaşterea florei ş i vegetaţiei
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA

303

din zona Defileului Dunării între oraşul Moldova Veche şi comuna
Pojejena (jud. Caraş-Severin), Contrib. Bot., Cluj , 203 - 256.
TOMA M., ZANOSCHI V., 1 968, Observaţii asupra macromicetelor din rezervaţia
ştiinţifică forestieră Humosu. Ocrot. Nat., 12, 1 , 6 1 - 63.
TONIUC N., NEGULICI T., BOŞCAIU N., 1 98 1 , Pădurile Caiafele ş i Moroiu din lunca
Dunării (jud. Ialomiţa). Studii şi Comunic. de Ocrot. Nat., Suceava, 5, 453 457.
TURCU GH. , 1 969, Profilele geobotanice în regiunea deluroasă dintre Argeş şi Rîul
Doamnei, Lucr. Şt. Inst. Agron. "N. Bălcescu", Buc., seria A, 12, 375 - 3 80.
TURCU GH ., 1 970, Flora şi vegetaţia regiunii deluroase dintre Argeş şi Râul Doanmei.
Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
TURENSCHI E . , 1 966, Flora şi vegetaţia din colinele Tutovei. Rezumatul tezei de
doctorat, Iaşi.
TURENSCHI E., 1 968, Aspecte ale vegetaţiei de luncă din partea central-sudică a
podişului Bârladului (jud. Vaslui), Lucr. Şt. Inst. Agron. "Ion Ionescu de la
Brad", Iaşi, 1 5 5 - 164.
TURENSCHI E., 1 969, Contribuţii la studiul asociaţiilor nitrofile din Moldova. Lucr. Şt.
Inst. Agron. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 23 1 - 238.
TURENSCHI E., 1 970, Asociaţii de plante halofile din partea centrală a Moldovei, Lucr.
Şt. Inst. Agron. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 203 - 2 1 2 .
TURENSCHI E., ZANOSCHI V . , 1 970, Contribuţii l a cunoaşterea vegetaţiei ruderale din
zona nisipoasă a câmpiei Tecuciului. Lucr. Şt. Inst. Agron. "Ion Ionescu de
la Brad", Iaşi, 2 1 3 - 222.
TURENSCHI E., ZANOSCHI V., VIŢALARIU GH., 1 974, Câteva asociaţii nitrofile din
împrejurimile oraşului Mărăşeşti. Analele Şt. U niv. "Al. I. Cuza", Iaşi, Sect.
II a Biol., 20, fasc. 2, 375-386.
ŢOPA E., 1 939, Vegetaţia halofitelor din nordul României în legătură cu cea din restul
ţării. Bui. Fac. Şt. Cernăuţi, 1 3 , 1 - 79.
ŢUCRA I . , 1 975, Studiul asociaţiilor de pajişti xerofile din sud-vestul Câmpiei
Transilvaniei. Teza de doctorat. Inst. Agron. Buc.
ULARU P., 1 972, Cercetări asupra connofitelor din munţii Perşani. Rezumatul tezei de
doctorat. Bucureşti.
ULARU P., 1 972, Cercetări fitocenologice în gorunetele din munţii Perşani, Bui. Univ.
Braşov, Seria C, 14, 173 - 1 82.
ULARU P., 1 979, Erioforetele din munţii Perşani. Cumidava, Braşov, 12 (3), 133 - 1 82.
ULARU P., DANCIU M., 1 968, Liparis loeselii (L.) L. C. Rich în mlaştina eutrofă de la
Hănnan, Ocrot. Nat., 12, 1 , 65 - 67.
ULARU P., DANCU M., 1 970, O staţiune nouă pentru Sparganium microcarpus (Neum.)
Zelak. în România. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 22, 6, 495 - 497.
ULARU P., DANCIU M., BÎRSAN M., 1 969, Contribuţii la studiul vegetaţiei higrofile din
sud-vestul munţilor Perşani. SSB, Comunic. de Bot. 10, 23 1 - 237.
ULARU P., PARASCAN D . , 1 970, Cîteva date fitocenologice asupra lalelei pestriţe
(Fritillaria meleagris L.) în depresiunea Braşovului şi împrejurimi, Ocrot.
Nat. , 14, 1 , 69 - 72.
VASIU V., DÎRLĂU C., CÎMPEANU L., 1 959, Pajiştile naturale din Balta Ialomiţei.
Analele Inst. de Cerc. Agron. Seria B, 27, 1 1 3 - 145.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA
VASIU

304

V., POP M., FLOCA F., 1 959, Pajiştile naturale din Delta Dunării,
Hidrobiologia, 4, 5 1 5 - 543 .
VICOL E. C . , 1 974, Flora şi vegetaţia piemontului Lugojului (jud. Timiş). Rezumatul tezei
de doctorat, Cluj .
VICOL E. C., SCHNEIDER-BINDER ERIKA, COLDEA GH. , 1 967, Consideraţii asupra
asociaţiei Empetreto-Vaccinietum Br.-Bl. 1 926 din Carpaţii României.
Contrib. Bot. Cluj , 455 - 463 .
VICOL E. C., SCHNEIDER-BINDER ERIKA, COLDEA GH. , 1 97 1 , Contribuţii la
vegetaţia munţilor Vrancei. S SB, Comunic. de Bot. , 12, 349 - 358
VICOL E. C . , SCHNEIDER-BINDER ERIKA, COLDEA GH., 1 97 1 , Polygono
(avicularis) - Amarantherum crispi nova ass. Muz. Bruckenthal, Studii şi
Comunic. Şt. Nat. Sibiu, 16, 177 - 1 96.
VIŢALARIU GH ., 1973, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei ruderale din Moldova. Muz.
Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic., 333 - 342
VIŢALARIU GH ., 1 976, Flora şi vegetaţia din bazinul Crasnei (Podişul Central
Moldovenesc). Rezumatul tezei de doctorat, Cluj .
VIŢALARIU GH. , LEUCOV M., 1 97 1 , Salvia reflexa Homem., o nouă plantă adventivă
în România. Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Comunic. , 689 - 649.
VIŢALARIU GH. , ZANOSCHI V., TURENSCHI E., 1 979, Noi contribuţii la cunoaşterea
vegetaţiei nitrofile. Anuarul Muz. Şt. Nat. Piatra-Neamţ, Seria Bot. Zool.,
Piatra-Neamţ, 4, 109 - 1 1 5 .
VOIK W., 1 975, Contribuţii l a studiul indicilor de diploidie ş i asociaţiilor vegetale din
valea Şetbotei munţii Făgăraşului). Muz. Brukenthal, Studii şi Comunic. Şt.
Nat., Sibiu, 1 9, 1 2 1 - 125.
VOIK W., 1 976, Vegetaţia alpină din valea Şetbotei (Munţii Făgăraşului). Muz.
Brukenthal, Studii şi Comunic, Şt. Nat. Sibiu, 20, 47 - 64.
VOIK W., SCHNEIDER - BINDER ERIKA, 1978, Cercetări asupra asociaţiilor de
grohotişuri (Thlaspietea rotundifolii Br.-Br. 1 926) din etajul alpin al munţilor
Făgăraş. Muz. Brukenthal, Şt. Nat. Sibiu, 22, 1 89 - 202.
ZAHARIA C. I . , 1 972, Flora şi vegetaţia bazinului Gilort de la limita superioară a pădurii
până la confluenţa cu Jiul. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
ZANOSCHI V., 1 97 1 , Flora şi vegetaţiei masivului Ceahlău. Rezumatul tezei de doctorat,
Cluj .
ZANOSCHI V., 1 972, Asociaţia Dryadetum octopetalae Cs ros et al. 1 956 în masivul
Ceahlău. Studii şi Cerc. de Biol. Seria Bot., 24, 3, 22 1 - 226.
ZANOSCHI V., VIŢALARIU GH. , 1 972, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei nitrofile din
judeţul Botoşani. Muz. Şt. Nat. Dorohoi, Studii şi Comunic. Botoşani, 67 74.
ZOLYOMI B., 1 943, A kukojzas vegetacio terkepe, Bot. Kozl., 40, 1 - 2, 130 - 1 3 1 .

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

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA
D. INDEX CENOTAXONOMIC AL ASOCIAŢIILOR
Abieti-Fagetum-708
Abieto-Fagetum S-7 1 5
Abutilo-Solanetum nigrae-575
Acer tataricum ass. -770
Acantho longifolii-Quercetum pubescentis-7 48
Acereto-Fagetum-7 1 1
Acereto-Tilietum medio-transilvanicum-770
Acereto-Ulmetum-7 1 3
Aceri tatarico-Quercetum pubescenti-770
Aceretum pseudoplatai carpaticum-7 1 3
Aceri tatarico-Quercetum pubescenti-roboris-770
Achilleo-Brometum tectori-408
Achilleo-Festucetum pseudovinae-252, 3 86, 5 3 5
Achilleo coarctatae-Quercetum pubescentis-7 3 6
Achilleo kitaibelianae-Secalinetum silvestris-4 1 9
Achilleo schurii-Campanuletum cochlearifoliae-3
Achnatheretum calamagrostis-45
Aconietum taurici- 1 20
Acorelletum pannonici-374, 383
Acoretum calami-200
Adenostyletum alliariae- 1 1 4
Adenosty lo-Cicerbicetum- 1 1 4
Adenosty lo-Doronicetum austriaci- 1 1 4
Adonieto-Delphinietum consolidae banaticum-5 1 5
Adonieto-Delphinetum consolidae transsilvanicum-5 1 5
Adonieto flammeae-Valerianelletum lasiocarpae-5 1 8
Adonis flammea-Valerianella euriocarpa ass.-5 1 8
Aegilopseto cy lindricae-Cynodonetum-440
Aegilopsetum cy lindricae-440
Aegopodio-Alnetmn praecarpaticum-699
Aeluropetum littoralis-350
Aeluropo-Puccinellietum limosae-3 5 1
Aeluropo-Salicornietum-343
Agropyretum elongati-363
Agropyretum juncei-396
Agropyretum pectinifonnae-446
Agropyretum repentis-296, 559, 560
Agropyro pectinato-Kochietum prostratae-426, 478
Agropyro-Peucedanietum latifolii-296
Agropyro-Robinetum pseudacaciae-779
Agropyro-Salvietum verticillatae-56 1
Agropyro-Thymetum zygioidi-480, 4 8 1
Agropyron repens-Convulvulus arvensis ass.-559
Agropyron cristatum ass.-446
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Agrosteto-Callunetum-95
Agrosteto alpinae-Gnaphalietum supini-79
Agrosteto alpinae-Ranunculetum crenati-79
Agrosteto-Poetum trivialis-300
Agrostetum caninae-29 1
Agrostetum gigantei-3 1 6
Agrostetum pisidicae-294
Agrostetum ponticae-366
Agrosti tenuis-Betuletum verrucosae-732
Agrostideto-Caricetum distantis-292
Agrostideto-Festucetum pratensis-298
Agrostideto-Juncetum trifidi-88
Agrostidetum albae substepposum-292
Agrostidetum pluritrifolietosum-292
Agrostidetum stoloniferae-292, 304
Agrostio-Agropyretum repenstis-296
Agrostio-Alopecuretum pratensis-329, 3 90
Agrostio-Beckmannietum-224, 3 89, 3 92
Agrostio-Eleochariti-Alopecuretum geniculati-3 9 1
Agrostio-Peucedanietum latifoliae-3 72
Agrostis alba-Carex distans ass.-292
Agrostis alba-Eleocharis palustris ass. -292
Agrostis alba-Poa trivialis ass.-292
Agrostis stolonifera-Glycyrrhiza echinata ass. -664
Agrostis tenuis-Betula verrucosa ass.-732
Alliario-Chaerophy lletum temuli-608
Allio ochroleucae-Iridietum ruthenicae- 1 03
Alismato-Eleocharitetum-204
Ailanthetum altissimae-597
Airetum elegantis-405
Aldrovandetum vesiculoase - 1 4 1
Alnetum glutinosae-699
Alnetum glutinosae caricetosum remotae-70 1
Alnetum glutinoso-incanae caricetosum remotae-70 1
Alnetum incanae-698
Alno-Fraxinetum angustifoliae muntenicum-696
Alno-Salicetum cineraeae-692
Alno incanae-Syringetum josikae-700
Alnus glutinosa-Dryopteris thelypteris ass.-695
Alnus glutinosa-Salix purpurea ass.-699
Alopecuretum aequalis-648
Alopecuretum pratensis-304, 329, 330
Alopecuretum ventricosi-304
Alyssetum muralis-4 1 2
Alysso-Sedetum-4 1 3
Alysso-Seslerietum rigidae-1 1 1
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Alysso petraei-Sedetum hispanici-4 1 1
Alysso pulvinarae-Gypsophiletum glomeratae-460
Amaranthetmn crispi-548
Amaranthemum deflexi-533
Amarantho-Chenopodietum albi-526
Amaranthus albus-Eragostis poaeoides ass.-526
Ambrosietum arteinisiifoliae-587
Amorphetum fruticosae-684
Amydgaletum nanae-784
Andropogoneto-Caricetum hmnilis-467
Anemono-Salicetmn retusae-8 1
Anisanthetum tectorum-4 1 4
Anthelietum juratzkanae-66
Antennario-Festucetum sudeticae-87
Anthe1nis carpathica-Thymus pulcherrimus ass.-6 1
Arthe1nis pyrethrifonnis-Trifolium ochranthum ass-6 1
Anthrisco caucali-Stellarietum pallidae-598
Apera spica-venti ass.-4 1 6
Aperae spicae-venti-Trifolietum-43 9
Aperetum maritimae-4 16, 579
Aperetum spicae-venti-4 1 6
Aphani-Matricarietum chammnillae-504
Arabidetum alpinae carpaticum-84
Argusio-Petasitetum spuriae-579
Aremonio agrimonioidi-Fagetum-707
Arenarietmn biflorae-69
Aristolochio-Convolvuletum arvensis-523
Amica montana-Calluna vulgaris ass.-95
Arrhenathereto-Festucetum rubrae-3 24
Arrhenathereto-Festucetum sulcatae-3 24
Arrhenatheretum elatioris-3 24
Arctietum lappae-595
Arctietum nemorosi-6 1 6
Arctio-Ballotetum nigrae-542, 5 9 5 , 599, 6 1 1
Arctio-Chenopodietum-542, 5 9 1
Arctio tomentosi-Rmnicetum obusifoliae-5 9 1
Aro orientalis-Carpinetum-720
Arte1nisia absinthium ass. -599
Arte1nisia absinthium şi Eryngium campestre ass.-599
Arte1nisia petrosa-Trisetmn alpestre ass . - 1 9
Arte1nisietum austriaca ass.-4 1 1
Arte1nisietum absinthii-599
Arte1nisietum arumae-593
Arte1nisetum arenariae-3 94
Arte1nisietum austriacae-44 1
Arte1nisietum caucasicae-480
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Artemisietum maritimae-3 38, 374
Artemisetum ponticae-4 7 1
Artemisietmn pontico-senicae-479, 563
Artemisietum salinae-388
Artemisietum scopariae-585
Artemisietum vulgaris-592
Artemisio-Festucetum pseudovinae-252, 3 6 1 , 385
Artemisio-Helianthemum decapetali-603
Artemisio-Melicetum ciliatae-4 1 2
Artemisio-Petrosimonietum triandrae-3 59
Are1nisio absinthii-Matricarietum pelforatae-599
Arte1nisio annuae-Heliotropietum curvassavicae-646
Arte1nisio austriacae-Poetum bulbosae-44 1
Arte1nisio baumgarteni-Gypsophileum petraeae- 1 8, 1 9, 22
Arte1nisio campestris-Agropyretum intennedii-563
Arte1nisio campestris-Corynephoretum canescentis-4 1 2
Asplenio-Silenetum hayekianae-7
Asplenio septentrionali-Silenetum lerchenfeldianae-3 1
Asperulo capitatae-Seslerietum rigidae- 1 1 1
Asphodelinetum luteae-783
Asplenietum lepidi- 1 5
Asplenietum septentrionalis-23
Aspenietum septentrionalis-adianti nigri-24
Aspenietum trichomano-rutae-murariae-1, 4
Asplenio-Ceterachetum-2
Asplenio-Cystopteridetum fragilis-5
Asplenio-Poetum nemoralis- 1 3 , 23
Asplenio-Scltivereckietum-4
Asplenio-Seslerietum rigidae-1 1 1
Asplenio-Silenetmn petraeae-7
Asplenio-Syringetum vulgaris-7, 7 50
Asplenio rutae-murariae-Melicetum ciliatae-495
Asplenio septentrionali-Melicetum ciliatae-4, 435
Asplenio (quadrivalens)-Poetum nemoralis- 1 3
Asplenio (trichomanes-bivalens)-Poaetum nemoralis-25
Astero-Rubietum caesii-6 1 5
Astragalo-Brometum-465
Atriplicetum hastatae-635
Atriplicetmn hastatae-littoralis-379
Atriplicetmn littoralis-26 1
Atriplicetum nitentis-540
Atriplicetmn tataricae-540, 5 4 1
Atropetum bellae-donae-670
Aubrietetum croaticae-80
Bassietum sedoidis-354
Batracltietum trichophy lli-165
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Batrachio trichophy llo-Callitrichetum cophocarpae-165
Berteroetum incanae-589
Betulo-Calamagrosteto-Vulpietum-729
Betulo-Pinetum-794
Bidentetum cemui-626
Bidentetum tripartiti-623
Bidentetum Xanthietum strumarii-624
Bidentetum-Leersietum-2 1 6
Biforo-Vicietum pannonicae-5 1 5
Bilderkyio-Convulvuletum arvensis-5 1 5
Bolboschoenetum maritimi-205
Bolboschoeno-Phragmitetum-205
Botriochloeto-Caricetum humilis-467
Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi-455
Brachypodietum pinnati-433
Brachypodium pinnatum-Festuca sulcata ass.-433
Brassico-Atriplicetum hastatae-554
Brometum arvensis-53 9
Brometum erecti-43 1
Brometum tectori-4 1 4
Bromo-Chenopodietum albae-5 3 8
Bromo-Cynodontetum-4 1 5
Bromo-Hordeetum-53 8
Bromo japonico-Aristolochietum clematitis-525
Bromo sterilis-Robinietum-779
Bromus arvensis ass.-539
Bruckenthalio-Piceetum-800
Cachrysetum ferulaceae-45 1
Cakiletum frisicum-253
Calamagostetum canescentis-236
Calamagrostetum epigeios arenosum-429
Calamagrostetum neglectae-227
Calamagrostetum variae carpaticum- 1 7
Calamagrosti-Salicetmn cinereae-236
Calamagrostietum variae biharicum- 1 7
Calamagrostidetum arundinaceae-669
Calamagrostidetum villosae retezatense-126
Calamagrostidetum pseudophragmitis-3 1 5
Calamagrostio-Salicetum cineraeae-690
Calamagrostio-Spireetum ulmifoliae-669
Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae-688
Calamagrostio-Typhetum minimae-687
Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum grandiflorae-669
Calamagrostio epigei-Hippophaetum rhamnoides-689
Calamintha baumgarteni-Galium anisophyllum ass.-35
Calamintho baumgarteni-Galietum anisophylli-35
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Caltho-Ranunculetum-265
Calthetum comutae-3 17
Calthetum laetae-264
Calthetum palustris-264, 265
Callitricheto-Sparganietum- 149
Callitrichietum palustris- 149
Callitrichietum polymorphae montanum- 165
Calystegietum sepium-6 1 3
Camelina microcarpa-Euphorbia falcata ass.-5 1 5
Campanuletum crassipedis- 1 4
Campanulo abietinae-Juniperetum-803
Campanulo abietinae-Vaccinietum-804
Campanulo carpaticae-Saxifragetum cuneifoliae- 1 O
Campanulo polymorphae-Festucetum ovinae-94
Camphorosmetum annuae-360, 374
Camphorosmetum monspeliacae-36 1
Cannabietum ruderalis-545
Cannabis sativa soc.-545
Capsello-Cardarietum drabae-558
Cardmninetum glaucae-59
Cardmninetum opizii-266
Cardmninopsidetmn arenosae-53
Cardmninopsio neglectae-Papaveretum coronae santi-stephani-34
Cardarietum drabae-558
Cardueto-Heracleetum palmati- 1 1 5
Carduetum acanthoidis-5 8 1
Carduetum hamulosi-503
Carduetum nutantis-582
Carduo-Onopo rdetum-5 8 1
Carduo kemeri-Festucetum carpaticae- 1 29
Carex distans-Taraxacmn bessarabicum ass. -3 3 7
Carex hmnilis-Festuca sulcata ass.-467
Carex hmnilis-Brachypodium pinnatum ass.-433
Carex hmnilis-Festuca sulcata-Stipa joannis ass.-447
Carex hmnilis-Stipa joannis ass.-447
Carex sempervirens-Festuca versicolor ass.-99
Cariceto hmnilis-Brachypodietum pinnati-433
Cariceto hmnilis-Sorbetum dacicae-7 1 5
Cariceto montanae-Quercetum petraeae-727
Cariceto-Festucetum amethystinae- 1 02
Cariceto-Leucojetum aestivi-237
Caricetum ripario-acutifonnis-229
Caricetum appropinquatae-222
Caricetum brizoidis montanum-332
Caricetum buekii-322
Caricetum buxbamnii-2 1 7
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Carieetum eaespitosae-3 1 4
Carieetum eolchieae-428
Carieetum daeieae-278
Carieetum davallianae-284
Carieetum diandrae-275
Carieetum distantis-375
Carieetum distantis-vulpinae-303
Carieetum distiehae-232
Carieetum divisae-3 7 1
Carieetum eehinatae sphagnosum-28 1
Carieetum elatae-2 1 8
Carieetum extensae-3 3 9
Carieetum fuseae-277
Carieetum graeilis-225
Carieetum humilis subearpatieum-433
Carieetum inflato-vesieariae-220, 227
Carieetum lasioearpae-274
Carieetum limosae-273
Carieetum otrubae-23 1
Carieetum panieulatae-22 1
Carieetum panieulatae-paradoxae-222
Carieetum pseudoeyperi-209
Carieetum pyrenaieae-73
Carieetum rostratae-220
Carieetum sempervirentis-103
Carieetum stellulatae-28 1
Carieetum vesieariae-227, 228
Carieetum vulpinae-230, 23 1
Cariei aeutifonni-Alnetum-702
Cariei brizoidis-Quereetum roboris-73 3
Cariei-Fagetum-7 1 4
Cariei daeieae-Drepanocladetum exannulatae-278
Cariei daeieae-Plantaginetum gentionoidis-278, 288
Cariei distantis-Festueetum arundinaeeae-376, 579
Cariei elongatae-Alnetum glutinosae-694
Cariei eehinatae-Sphagnetum-2 8 1
Cariei eaneseenti-Agrostidetmn-280
Cariei flavae-Eriophoretum latifolii-286
Cariei flavae-Cratoneuretum eoehlearietosum pyrenaieae-27 1
Cariei fuseae-Drepanocladetum-278
Cariei hmnili-Pinetum nigrae-753
Cariei hmnili-Pinetmn pallasianae-753
Cariei hmnilis-Stipetum joannis-497
Cariei-Calamagrostietum negleetae-224
Cariei leporinae-Desehampsietum eaespitosae-3 3 1
Cariei remotae-Calthetum laetae-265
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Cariei remotae-Cardaminetum amarae-265
Cariei remotae-Fraxinetum-70 1
Cariei rostratae-Drepanocladetum-280
Cariei rostratae-Sphagnetum-280
Cariei-Blysmetum eompressi-285
Cariei-Meny anthetum-223
Cariei-Menyanthetum earieetosum diandrae-275
Cariei-Quereetum frainetto-744
Carpinetum duinense-736
Carpinetum orientale dobrogieum-745
Carpinetum orientalis-7 54
Carpino-Fagetum-7 1 7
Carpino-Prunetum-780, 788
Carpino-Ulmetum earpinifoliae-696
Carpino orientalis-Quereetum eerris-752
Castalia lotus thennalis ass. - 1 86
Castaneo-Quereetum-726
Catabrosetum aquatieae-2 1 1
Catabroso-Glyeerietum plieatae-2 1 1
Cauealidi-Adonietum-5 1 3
Cauealidi lappulae-Setarietum-5 1 5
Cauealis lappula ass. -5 1 5
Celto-Juglandetum regiae-75 1
Centaureo stenolepi-Quereetum peduneuliflorae-776
Centaureetum ealcitrapae-584
Centaureetmn ealcitrapo-iberieae-5 84
Centuneuletum minimi-250
Cephalanthero-Fagetum-7 1 4, 7 1 5
Cephalarietum pilosae-609
Ceraso mahaleb-Quereetum pubeseentis-769
Cerastetum dubii-663
Cerastio banatiei-Festueetum dalmatieae-485
Cerastio ealcieolae-Saxifragetum mosehatae-42
Cerastio lerehenfeldiani-Papaveretum eoronae-saneti-stephani-40
Cerastio-Ranuneuletum sardoi-659
Cerastium anomalum ass. -663
Ceratoearpetum arenarii-44 3
Ceratophylleto-Azolletum earolinianae- 1 3 7
Ceratophylleto-Hydroeharetum- 1 44
Ceratophy lletum demersi- 1 47
Ceratophylletum submersi- 1 48
Ceratophyllum demersum-Myriophyllum spieatum ass. - 1 76
Cetrario-Loiseleurietum proeumbentis-89
Cetrario-Vaeeinietum gaultherioidis austroearpatieum-90
Cetrario-Vaeeinetum uliginosi-90
Cetrario-Vaeeinetum uliginosi earpatiemn-90
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Chaerophy lletum aromatici-6 1 0
Chaerophylletum aurei-605
Chaerophylletum bulbosi-6 1 1
Chaerophy lletum hirsuti-3 23
Chaerophy lletum temuli-608
Chaerophyllo hirsutum-Equisetetum palustre-323
Chaerophy llum bulbosum ass. -6 1 1
Chamomillo suaveolens-Anthemitetum cotulae-643
Charetum asperae - 1 5 3
Charetum braunii- 1 5 5
Charetum canescentis- 1 64
Charetum conniventis- 163
Charetum contrariae- 1 54
Charetum fragilis- 1 50
Charetum vulgaris- 1 52
Charetum tomentosae- 1 50
Chelidonio-Alliarietum-608
Chenopodietum albi-624
Chenopodietum boni-henrici-542
Chenopodietum glauci-568, 632
Chenopodietum glauco-rubri-632
Chenopodietum muralis-543
Chenopodietum polyspenni-633
Chenopodietum rubri-63 1
Chenopodietum ruderale-550
Chenopodietum stricti-550
Chenopodietum subalpinum- 1 2 1
Chenopodietum urbici-544
Chenopodio-Urticetum urentis-543
Chenopodio boni-henrici-Urticetum urentis-542
Chenopodio glaucae-Amaranthemum lividi-586
Chenopodio vulvariae-muralis-Urticetum urentis-543
Chondrillo-Agropyretum-559
Chrysopogonetum grylli-457
Chrysopogono-Caricetum hmnilis-458
Chrysosplenio-Cardmninetum amarae-267
Chrysosplenio alpini-Saxifragetum stellaris-263
Chrysanthemo rotundifolio-Allietum victorialis- 1 26
Cicuto-Caricetum pseudocyperi-209
Cirsietum arvensi-lanceolati-5 77
Cirsietum cani-3 1 8
Cirsietum rivularis-3 1 1
Cirsietum rivularis equisetetosum palustris-3 1 1
Cirsio arvense-Convulvuletum arvensis-559
Cirsio rivulari-Filipenduletum ulmariae-3 1 1
Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici- 1 1 5
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Cirsium canum+Agrostis alba ass. -3 1 8
Cladietum marisci-2 1 9
Cleistogeno-Festucetum rupicolae-44 7
Clinopodio-Pteridietum-675
Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum cmmnutati-27 1
Conietum maculati-590
Conio-Chaerophylletum bulbosi-6 1 1
Consolido-Polygonetum convolvulus-5 1 5
Consolido orientali-Stachyetum annuae-5 1 9
Convallario-Quercetum roboris-771
Convoluleto-Portulacetum-529
Convolvuletum arvensis-559
Convolvuletum lineatus-256
Convolvuletum persici-255
Como-Fraxinetum orni-764
Como-Quercetum-744
Como sanguineae-Alno-Salicetum-68 1
Coronopo-Polygonetum avicularis-637
Cory leto-Populetum-786
Cory letum avellanae-782
Cory lo-Euonymetum verrucosae-7 1 2
Cory lo-Tillietum-7 1 2
Cotino-Carpinetum orientalis-7 56
Cotino-Quercetum pubescentis-736, 748, 783
Crambetum maritimae-254
Crataegetmn danubialae-780
Crataego-Cerasetum (Prunetum ) fruticosae-785
Crataego-Prunetum dasyphyllae-780
Cratoneuretum filicino-cmmnutati-270
Crypsidetum aculeatae-380
Ctenidio-Polypodietum- 1 6
Cuscuto-Calystegietum sepium-6 1 3
Cymbalarietum muralis-1
Cytiso-Festucetmn rupicolae-448
Cynancho-Quercetum roboris-767
Cynodonto-Festucetum pseudovinae-442
Cynodonti-Medicaginetum ininimae-4 73
Cynodonto-Atriplicetum tataricae-54 1
Cynodonto-Poetum angustifoliae-43 9
Cynodonetum dactyloni-4 1 2,43 9,472
Cynoglosso hungarici-Carduetum candicantis-576
Cyperetum flavescenti-fusci-23 8
Cyperetum(Juncelletum)serotini-23 4
Cypero-Juncetum-24 3
Cystopteridetum regiae-37
Cytisantho radiati-Pinetum pallasianae-753
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Cytisetum nigricantis-762
Cytiso-Quercetum cerris-76 1
Cytiso-Quercetum petraeae-76 1 ,762
Danthonia calycina-Festuca sulcata ass.-502
Danthonia provincialis-Sieglingia decumbens ass.-503
Danthonietum provincialis-502
D anthonio-B rachypodietum pinnati-50 3
D antho nio-Cry sopogonetum gry lli-4 98
Danthonio alpinae-Stipetum stenopyllae-500
Daplmo blagayanae-Pinetum sylvestris-7 9 1
Dasypyretum (Haynaldietum)villosae-456,53 1
Datura stramonium-Malva neglecta ass.-549
Dauco gutatti-Chrysopogonetum grylli-438
D auco-Matricarietum inodorae-5 3 5
Dauco-Salvietmn verticillatae-506
Daucus carota-Matricaria inodora ass.-535
Delphinium orientalis-Vicia striata ass. -5 1 9
Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae-728
Deschampsia caespitosa-Calamagrostis arundinacea ass.-3 3 1
Deschampsietum caespitosae-3 3 1
Deschampsietum caespitosae alpinum-129
Deschampsietum caespitosae montanum- 129
Deschampsietum caespitosae subalpinum- 129
Deschampsietum caespitosae transsilvanicum-3 3 1
Deschampsio flexuosae-Fagetum-7 1 O
Deschampsio-Quercetum roboris-cerris-766
Descurainietum sophiae-552
Descurainio sophiae-Brometum tectori-552
Diantho compacti-Festucetum porcii-128
Diantho petraei-Seslerietum rigidae-1 1 1
Diantho tenuifolii-Festucetum amethystinae- 1 02
Dichostyleto hamulosae-Juncetum bulbosi-25 1
Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi-247
Digitarietum ischaeini-572
Digitario sanguinalis-Galinsogetum-572
Digitario-Portulacetum-529
Diplaclmeto-Festucetum vallesicae-44 7
Diplaclmeto-Festucetum sulcatae matricum-447
Diplotaxietum tenuifoliae-555
Doronico carpatici-Saxifragetum aizoidis-269
Doroniceto carpaticae-Poetum ininoris-62
Doronicetum carpatici-62
Doronico columnae-Rmnicetum scutati-4 1
Doronicum carpaticum-Cortusa matthiolii ass. -62
Doronicum carpaticum-Poa tremula ass.-62
Draba kotschyi-Lloydia serotina ass.-20
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Drabo lasiocarpae-Ceterachetum officinarae-2
Dorycnio-Brachypodietum pinnati-433
Dryadetum octopetalae-82
Dryopteridetum robertianae-46
Ecbalietum elaterii-666
Echinochloo-Chenopodietum-63 3
Echinochloo-Chenopodietum transsilvanicum-63 3
Echinochloo crus-galli-Galinsogetum parviflorae-627
Echinochloo-Poly gonetum lapathifolii-633
Echinochloo-Oryzetum sativae-636
Echinochloo-Setarietmn lutescentis-634
Echinochloo-Veronicetum persicae-573
Echinopo banatici-Quercetum pubescentis-748
Echio-Melilotetum albi-583,588
Echio-Rumicetum acetosellae-507
Elatinetum triandrae- 1 70
Elatini-Lindernietum pyxidariae- 1 70
Eleochari(Eleocharito )acicularis-Schoenoplectetum supini-24 1
Eleochari(carniolicae )-Caricetum stellulatae-242
Eleocharidetum palustris-204
Eleocharidetum ovatae-242
Eleocharidetum palustris-uniglumis-204
Elodeetum canadensis- 1 7 5
Elymetum asperi-470
Elymetum gigantei-393
Elymus asper ass. -470
Elynetum myosuroides-85
Elytrigietum hispidi-463
Empetro-Vaccinietum gaultherioidis-90
Ephedro-Caricetum colchicae-427
Epilobietum hirsuti-6 1 8
Epilobio-Galeopsietum segeti-54
Epilobio anagallidifolii-Saxifragetum alpigeni-263
Epilobio-Juncetum effusi-3 1 3
Epipacteto-Fagetum-7 1 4
Equisetetum limosi-228,275
Equiseto thelmateji-Glycerietum nemoralis-2 1 3
Eragrostio-Euphorbietum maculatae-642
Eragrostio-Polygonetum-642
Eragrostio(poaeoidis)-Panicetum capillaris-526
Erigero canadensis-Brachyactetum ciliatae-586,587
Erigero-Lactucetum-55 1
Erigero-Setarietum glaucae-537
Eriophoretum scheuchzeri-279
Eriophoro-Pinetum sylvestris-793
Eriophoro-Sphagnetum-288
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Eriophoro vaginati-Sphagnetum compacti-280
Eriophoro vaginati-Sphagnetum-287
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi-288
Erysimo comati-Stipetmn eriocaulis-486
Euclidietum syriaci-63 9
Eupatorietum cannabini-6 1 6
Euphorbietum palustris-6 1 9
Euphorbietum stepposae-450
Euphorbio-Festucetum glaucae(ssp.buiae )-4 1 8
Euonymo nanae-Carpinetum-723
Euonymo-Prunetum spinosae-788
Euonymo-Sambucetum nigrae-787
Fagetum carpaticum-705
Fagetum dacicum-705
Fagetum dacicum abietetosum-708
Fagetum dacicum luzuletosum-7 1 0
Fago-Ometum-737
Fagopyro convolvulus-Convolvuletum arvensis-5 1 5
Fallopio-Salvietum glutinosae-676
Festuca glacialis-Minuartia sedoides ass.-57
Festuca glauca-Avenastrum versicolor ass. - 1 1 0
Festuca glauca-Avenastrum decorum ass.-490
Festuca rubra-Genista sagittalis ass.-326
Festuca saxatilis-Poa nemoralis ass . - 1 03
Festuca saxatilis-Sesleria heufleriana ass. - 1 1 O
Festuca sulcata-Andropogon ischaemum-467
Festuca sulcata-Achillea collina ass.-467
Festuca sulcata-Danthonia calycina-Brachypodium pinnatum-503
Festuca sulcata-Stipa joannis ass.-447
Festuca sulcata-Vicia cracca ass.-448
Festuca sulcata-Thymus marschallianus-467
Festuca supina ass.-87
Festuca supina-Deschampsia flexuosa-Vaccinium myrtillus ass.-87
Festuca supina-Festuca rubra fallax ass.-87
Festuca supina-Nardus stricta ass.-87
Festuca valesiaca+Agropyron cristatmn+Stipa capillata ass. -446
Festuca valesiaca-Ranunculus illyricus-447
Festuca valesiaca-Potentilla argentea-467
Festuca valesiaca-F.sulcata-Onobrychis viciifolia ass. -467
Festuca versicolor-Carex sempervirens(transsilvanicum) ass.-99
Festuceto-Andropogonetum ischaeini-467
Festuceto-Asteretum linosyris-468
Festuceto-Caricetum hmnilis-467
Festuceto ovinae-Potentilletmn aureaea-94
Festuceto-Potentilletum arenariae-468
Festucetum amethystinae- 1 02
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Festucetum anmdinaceae-653
Festucetum beckeri-4 1 7
Festucetum callierii-482
Festucetum carpaticae - 1 30
Festucetum dalmaticae oltenicum-485
Festucetum flaccidae- 1 04
Festucetum glacialis-57
Festucetum ovinae-94
Festucetum pallentis transsilvanicum-487
Festucetum pictae-7 5
Festucetum pratensis-3 30
Festucetum pratensis mezophilum-330
Festucetum pseudovinae-442, 468
Festucetum pseudovinae cynodontetosum-442
Festucetum rubrae fallax-92
Festucetum rubrae montanum-92
Festucetum rupicolae-448
Festucetum rupicolae montanum- 12, 489
Festucetum rupicolae-pseudovinae-468
Festucetum rupicolae-Onobrychietum-448
Festucetum saxatilis- 1 0 3, 104
Festucetum saxatilis subalpinum- 103
Festucetum sulcatae calcophilum-489
Festucetum sulcatae-valesiacae-467
Festucetum sulcatae(rupicolae) mezophilum-448
Festucetum-Stipetum-447
Festucetum supinae-87
Festucetum supinae subalpinmn-87
Festucetum vaginatae-4 1 7
Festucetum vaginatae crişanensis-4 1 8
Festucetum valesiacae-23 ,449
Festucetum valesiacae pontico-romanicum-449
Festucetum valesiacae-rupicolae-467
Festucetum versicoloris-99, 1 04
Festucetum versicoloris bucegicum-99
Festucetum versicoloris transsilvanicum-99
Festucetum xanthinae- 1 09
Festuco drymeae-Fagetum-706
Festuco-Genistelletum-97
Festuco drymeiae-Quercetmn petraeae-763
Festuco heterophy llae-Quercetum petraeae-727
Festuco-Nardetmn strictae montanum-92
Festuco pictae-Senecionetum carniolicae-77
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris-3 1 9, 3 25, 3 26, 3 27
Festuco rubrae-Cynosuretum-3 26
Festuco rubrae-Deschampsietum caespitosae-3 3 1
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Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati transsilvanicum-433
Festuco rupicolae-Danthonietum alpinae-502
Festuco rupicolae-Quercetum roboris-77 5
Festuco rupicolae-Seslerietum coerulantis-492
Festuco(saxatilis)-Trisetetmn(macrotrichum)-105
Festuco vaginatae-Corynephoretum-4 1 8
Festuco valesiacae-Danthonietum alpinae-499
Filagini-Aperetum-4 1 O
Filagini-Vulpietum-405, 4 1 3
Filipendula ulmaria-Petasites hybridus ass. -32 1
Filipendulo-Geranietum palustris-3 20
Fragario viridis-Polyquercetum-745
Fragario viridis-Quercetum dalechampii-745
Fraxinetum pallisae-697
Fraxino orni-Quercetum dalechampii-738
Fraxino pallisae-angustifoliae-Quercetum roboris-697
Fraxino-Ulmetum-696
Fumano-Stipetum eriocaulis-459
Fumarietum officinalis-569
Galantho plicatae-Carpinetum orientalis-746
Galantho plicatae-Tilietmn tomentosae-746
Galegetum officinalis-6 1 7
Galeopsididetmn speciosae-564
Galeopsido tetrahit-Stellarietum mediae-5 7 1
Galinsogeto-Portulacetum-526
Galinsogo-Euphorbietum pepli-566
Galietum erecti-49
Galio aparinae-Parietarietum officinalis-60 1
Galio dasypodi-Quercetum pubescentis-736
Galio kitaibelianii-Carpinetum-722
Galio-Hirundinarietum-50
Galio octonarii-Stipetum stenohy llae-50 1
Geeto montani-Deschampsietum caespitosae-129
Genisto elatae-Quercetum petraeae transsilvanicum-727
Genisto pilosae-Quercetum petraeae-765
Genisto-Quercetum dalechampii-727
Genisto spathulatae-Agrostietum coarctatae-397
Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae-727
Geranietum macrorrhizi-43
Geranio-Dictamnetum-680
Geranio-Trifolietum alpestris-679
Geranio macrorrhizo-Fagetum-43
Gemn reptans-Ox)'"ria digyna ass.-60
Glycerietum fluitantis-2 10
Glycerietum maximae- 1 99
Glycerietum nemoralis-268
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Glycerietum plictate-2 1 1
Glycerio-Sparganietum neglecti-2 1 O
Glycyrrhizetum echinatae-6 14, 664
Gnaphalio-Limoselletum-247
Gymnocarpietum robertianae-46
Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis-248, 250
Gypsophilo-Brachypodietum pinnati-496
Halocnemetum strobilacei-369
Haynaldietum villosae-456
Heleochloetum alopecuroidis-3 82
Heleochloetum schoenoidis-3 8 1
Heleocharetum-208
Heleocharidetum uniglumis-208
Heleocharis ovata-Lyndernia pyxidaria ass. -242
Helianthemo cani-Seslerietum heufflerianae-494
Helictotrichetum decori- 108
Helictotricho decori-Festucetum pallentis-490
Helianthetmn decapetali-603
Helianthetum tuberosi-604
Heliotropio-Cynanchetum acuti-527
Heracleetmn palmati - 1 1 5
Hibisco-Eragrostietum poaeoidis-530
Hieracio rotundati-Fagetum-7 1 0
Hieracio rotundati-Abietetum-797
Hieracio rotundati-Piceetum-795
Hierochloetum odoratae-740
Hippophae-Berberidetum-685
Hippophae-Salicetum elaeagni-685
Hippophaetum-685
Hippophaetum rhmnnoidis-685, 689
Hippuridetum vulgaris-2 1 5
Holcetum lanati-3 1 9
Holoschoenetum vulgaris-420
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios-429
Hordeetum hystricis-357
Hordeetum maritimi-356
Hordeetum murini-5 3 8
Hordeo murini-Chenopodietum albi-53 8
Hottonietum palustris-168
Hydrochari-Stratiotetum- 143
Hydrocharitetum morsus-ranae-143
Hydroherbo-Salicetum albae-68 1
Hyperico grisebachii-Calamagrostetmn villosae- 1 26
Hypno-Polypodietum vulgare-27
Iretum pseudacori-203
Iridetum halophilae-368
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Irido-Sietum latifoliae-203
Ivaetum xanthiifoliae-602
Junceto trifidi-Vaccinietum-88,804
Juncetum acuti-3 34
Juncetum acuti-maritiini-3 3 3
Juncetum bufonii-245
Juncetum gerardii-23 1 ,370
Juncetum inflexi-654
Juncetum littorali-maritiini-3 3 3
Juncetum littoralis-3 34
Juncetum maritiini-335
Juncetum tenuis-64 1
Juncetum trifidi-88
Junco-Caricetum fuscae-277
Junco filifonnis-Caricetum nigrae-282
Junco-Menthetum longifoliae-654
Junco-Molinietum-308
Juncus effusus+Ranunculus repens ass.-3 1 3
Juniperetum nanae-803
Juniperetum sabinae-792
Juniperetum sibiricae-803
Junipero-Betuletum albae-673
Kickxia elatinae-Scutellaria hastifolia ass. -520
Kickxio-Scutellarietum hastifoliae-520
Kickxio-Avenetum fatuae-522
Kickxietum elatinae-520
Knautio-Calamagrosteum villosae- 1 26
Kochietum prostratae-478
Koeleria glauca ass.-453
Koelerietum macranathae-453
Koelerio-Arte1nisietum lerchianae-48 1
Koelerio degeni-Thymetum zygoidis-480
Koelerio glaucae-Stipetum boysthenicae-4 1 8 bis
Koelerio splendens-Caricetum hmnilis-433
Lactuco tataricae-Glaucietum flavae-259
Lmnio-Veronicetum politae-565
Lapsano-Veronicetum persicae-574
Laricetum carpaticae-801
Larici-Pinetum cembrae-801
Lathyro-Avenetum fatuae-522
Lathyro aphacae-Aperetum-5 2 1
Lathyro collini-Quercetum pubescentis-760
Lathyro hallersteinii-Carpinetum-7 1 9
Lathyrus aphaca-Lathyrus tuberosus ass.-5 1 4
Leersietum oryzoidis-2 1 6
Lenmetum gibbae - 1 3 3
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Lenmetum minoris- 1 3 1
Lenmo-Azolletum carolinianae- 1 3 7
Lenmo-Azolletum filiculoidis- 1 3 7
Lenmo-Salvinietum natantis- 1 3 5
Lenmo-Utricularietum- 1 42
Leonureto-Arctietum tomentosi-595
Lepidietum latifolii-658
Lepidietum ruderale-639
Lepidio crassifolio-Puccinellietum limosae-348
Lepidio-Matricarietum-536
Lepidio ruderalis-Sclerocloetmn durae-63 9
Leucanthemo waldsteinii-Fagetum-709
Leucanthemo waldsteinii-Piceetum-796
Leucobryo-Pinetum-794
Leuzeetum salinae-367
Ligustro-Prunetum-788
Linaria elatinae ass.-520
Lindernio-Eleocharidetum ovatae-242
Lindernio pyxidariae-Isolepetum supinae-240
Limonio-Aeluropetum littoralis-352
Limonio-Artemisietmn salinae-3 55
Lithospenno-Quercetum-772
Loiseleurietum procumbentis-89
Lolietum perennis-327,535,637,65 1
Lolietum perennis plantaginetosum-637
Lolio-Agrostetum stoloniferae-292
Lolio-Alopecuretum-650
Lolio-Cynosuretum-3 27
Lolio-Plantaginetum lanceolatae-637
Lolio-Plantaginetum majoris-53 9,587,637
Lolio-Potentilletum anserinae-647
Lolio-Scolymetum hispanici-667
Lolio-Trifolietum repentis-65 1
Lolium perenne-Scolymus hispanicus ass.-257,667
Luzuletum alpino-pilosae-74
Luzuletum spadiceae-74
Luzulo albidae-Quercetum petraeae-727
Luzulo-Fagetum-7 1 O
Luzulo-Quercetmn-762
Luzulo-Quercetmn subcarpaticum-727
Lyclmothamnetum barbati- 1 56
Lycietum barbarum-596
Lythreto-Pulicarietum vulgaris-252
Lythro-Calamagrostidetmn epigei-3 0 1
Lythro-Holoschoenetum romani-420
Lythro salicariae-Juncetum effusi-inflexi-302
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Lythrum tribracteatum-Lytnun hyssopifolia ass.-249
Malachio-Polygonetum mite-630
Malvetum neglectae-549,643
Malvetum pusillae-556
Malvetum sylvestris-546
Marrubium vulgare-Atriplex rosea ass.-553
Matricaria inodora-Polygonum aviculare ass.-644
Matricarietum chamomillae-504
Matricarietum pelforatae-5 1 7
Matricario-Anthemitetum cotulae-643
Matricario chamomillae-Atriplicetum litoralis-534
Matricario-Lolietum-63 9
Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis-296
Medicagini-Festucetum valesiacae-449
Medicago 1ninimae-Aegilopsetum triaristati-452
Melampyro bihariensi-Carpinetum-7 1 8
Melicetum flavescentis banaticum-493
Melico-Festucetum dalmaticae-46 1
Melico-Festucetum rupicolae-49 1
Melico-Phleetum montani-23,488
Melico uniflorae-Quercetum petraeae-728
Melico uniflorae-Tilietum tomentosae-724
Melilotetum albi-588
Meliloto-Echietum-588
Mentho-Sietum angustifoliae-23 5
Mesobrometum erecti-43 1
Micromerio-Parietarietum murale-9
Minuartio-Festucetum pseudodalmaticae-4 3 6
Molinietum banaticum-308
Molinietum coeruleae-306
Molinio-Quercetum roboris-735
Molinio-Salicetum rosmarinifoliae-3 07
Molluginetum cervianae-423
Myosuretum minimi-656
Myriophylletum spicati- 1 76
Myriophyllo-Nupharetum- 1 83 , 1 89
Myriophyllo-Potametum- 1 76
Myrtillo-Pinetum-794
N ajadeto-Ceratophy lletum- 1 8 1
N aj adetum marinae- 1 77
Najadetum minoris-178
Nardeto-Festucetmn tenuifoliae-96
N ardeto-Gentianetum-96
Nardetum alpigenum austro-carpaticum-93
Nardetum strictae alpinum-87,93
Nardetum strictae montanum-93
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Nardetum strictae nudum-96
Nardetum subalpinum-87,93
N ardo-Callunetum-95
Nardo-Festucetum rubrae-94
Nardo-Geetum montani-7 1
N ardo-Gnaphalietum supini-69,7 1
Nardo-Molinietum-308
Nardo-Molinietum narcissetosum stellaris-308
Nasturtietum officinalis-2 1 2
N itelletum gracilis- 1 60
Nitelletum mucronatae- 1 5 9
Nitelletum syncarpae- 1 5 8
N itellopsidetum obtusae- 1 57
Nitrario-Artemisietmn maritimae-364
Nymphaeetum thennalis- 1 86
Nymphaeetum albo-luteae- 1 85, 1 89
Nymphoidetum peltatae- 1 88
Obionetum pedunculatae-362
Obionetum verruciferae-3 4 1 ,363
Oenanthetum aquaticae-202
Oenantho-Rorippetum-202
Onobrychideto-Festucetum (valesiacae-sulcatae)-467
Onono-Brachypodietum pinnati-433
Onopordetum acanthii-5 8 1 ,584
Onopordetum taurici-580
Orchido-Schoenetum nigricantis-283
Oreochloo-Juncetum trifidi-88
Origano-Brachypodietum-43 3
Ornithogalo-Tilio-Quercetum-723
Omo-Quercetum-73 8
Omo-Quercetum praemoesicmn-73 8
Oryzeto-Cyperetum diffonnis-636
Oryzopsi holcifonnis-Carpinetum orientalis-73 9
Oxalido-Euphorbietum pepli-566
Ox)"ria digyna-Poa nyaradyana ass.-64
Ox)"ria digyna-Sedum roseum ass.-60
Ox)"ria digyna-Sieversia (Gemn) reptans ass.-60
Ox)"rietum digynae-58
Paeonietum tenuifoliae-Saturejetum coeruleae-444
Paeonio peregrinae-Carpinetmn orientalis-736
Paliureto-Crataegetmn monogynae-758
Paliuretmn spinae-christii-758
Panico-Chenopodietum polyspenni-633
Panico-Mercurialietum-565
Panicum sanguinalis-Eragrostis megastachya ass.-530
Papaver pyrenaicum-Viola alpina ass.-36
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Papavero-Cy stopteridetum-3 7
Papavero-Festucetmn violaceae-38
Papavero-Linarietum alpinae-36
Papavero-Ox)"rietum-34
Parietarieto-Geranietum lucidi-52
Parietarietum officinalis-9,5 1 ,60 1
Parvopotameto-Zannichelietum- 1 79, 1 92
Parvopotameto-Zannichelietum pedicelatae- 1 92
Peplido-Limoselletum aquaticae-246
Petasites tomentosus ass.-579
Petasitetum albae-1 1 9
Petasitetum glabrati- 1 1 6
Petasitetum hybridi-3 2 1
Petasitetum kablikiani-1 1 6
Petasiteto-Telekietum speciosae-1 1 8
Petasito-Cicerbicetum- 1 16, 1 1 7
Petrorhago-Verbascetum speciosae-400
Peucedano-Asteretum punctati-387
Peucedano rocheliani-Molinietum coeruleae-309
Phalaridetum arundinaceae-226
Phegopteridetum robertianae-46
Phegopterio robertianae-Calamagrostietum variae- 1 7
Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae-129
Philonotido-Saxifragetum stellaris-263
Philonotido-Calthetum laetae-264
Phl01nidi-Amygdaletum nanae-784
Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae-3 58
Phrag1nitetum cmmnunis- 1 93
Phrag1nitetum natans- 1 93
Phy llitidi-Aceretum-7 1 1 , 7 1 3
Phyllitidi-Fagetum-7 1 1
Piceeto-Fagetmn-709
Piceeto-Laricetum carpaticae-80 1
Piceetum carpaticmn-795
Piceetum montanum-795
Piceetum transsilvanicum altherbosum-796
Pinetum banatici myrtilli-753
Pinetum mugi carpaticum-802
Pinetum nigri banatici juniperetosum-753
Pinetum nigri banatici-sessilis-753
Pinetum sylvestris eriophoretosum-vaginati-290,793
Pinetum sylvestris-seslerietosmn-790
Pino-Quercetum-734
Pino cembrae-Piceetum-799
Pino mugo-Sphagnetum-289
Plantagineto comuti-Agrostetum stoloniferae-373
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Plantaginetum androalbidae-40 I
Plantaginetum arenariae-422
Plantaginetum coronopi-340
Plantaginetum indicae-422
Plantaginetmn maritimae-353
Plantaginetum schwarzenbergianae-comuti-3 77
Plantagini lanceolatae-Medicaginetum-524
Poa annua-Taraxacum officinale ass. - 1 24
Poa annua-Trifolium repens ass. - 1 24
Poa annua-Veronica chamaedrys ass . - 1 24
Poa bulbosa ass.-44 1
Poa bulbosa+Artemisia austriaca+Andropogon ischaemum+Euphorbia stepposa ass.-44 1
Poa bulbosa+Artemisia austriaca+Scleranthus perrenis ass.-44 1
Poa bulbosa+P.angustifolia+Cynodon dactylon ass.-44 1
Poa bulbosa-Cynodon dactylon ass.-44 1
Poa minor+Achillea sehurii ass. -62
Poa nemoralis-Asplenium septentrionale ass.- 1 3
Poa trivialis-Festuca pratensis ass.-330
Poae nemoralis-Quercetum petraeae-763
Poetum mediae-9 1
Poetum nemoralis calcicolum- 1 3
Poaetum nemoralis semenicense-25
Poaetum nyaradyanum-76
Poaetum pruinosae-76
Poaetum tremulae-Achilletosum schurii-62
Poeto contractae-Ox)'"rietum digynae-64, 123
Poeto-Pinetum sy lvestris-790
Poeto silvicolae-Agrostetum stoloniferae-295
Poetum annuae-63 8
Poetum annuae montanum- 1 24
Poetum bulbosae-44 1
Poetum nemoralis carpaticum- 1 2
Poetum nemoralis muscosum- 1 2
Poetum nemoralis veronicetosum bachofeni-24
Poetum nemoralis coarctatae- 1 3
Poetum palustris-233
Poetum pratensis-293, 304
Poetum silvicolae-295
Poetum supinae- 1 24
Poetum trivialis-300
Poetum violaceae-1 1 3
Poly galacto-Nardetum-96
Polygaleto-Brachypodietum pinnati-503
Poly gonetum avicularis-63 9
Polygonetum cuspidati-622
Polygonetum natantis-187
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Poly gono-Matricarietum matricarioides-63 9
Polygono avicularis-Amarantetum crispi-548
Polygono avicularis-Matricarietum pelforatae-644
Polygono-Chenopodietum rubri-63 1
Polygono hydropiperi-Bidentetum-623
Polygono lapathifoliae-Linetum-5 1 1
Poly gono-Potametum natantis - 1 87
Polygonum aviculare+Atriplex tatarica şi A. littoralis ass. -54 1
Polypogonetum monspeliensis-384
Polyquerco-Tilietmn tomentosae-747
Polysticho setifero-Tilio-Fraxinetum-7 1 6
Polytrichetum sexangulare-67
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis-3 98
Poo alpinae-Alyssetum repentis-3 9
Poo badensis-Festucetum dalmaticae-485
Poo molinerii-Festucetum pachyphyllae- 1 07
Poo supinae-Cerastietum cerastoidis-70
Poo-Trisetetum flavescentis-3 25
Poo-Tussilaginetum-606
Populo-Betuletum pendulae-673
Populetum albae-6 8 1
Populetum x canadensis-682
Populetum mary landicae-682
Portulaco-Amaranthetum blitoidis-526
Potameto-Ceratophy lletum- 173
Potameto-Nupharetum lutei- 1 89
Potameto-Vallisnerietum- 1 7 1
Potametum crispi- 1 76
Potametum fluitantis-169
Potametum lucentis- 1 72
Potametum natantis- 1 87
Potametum nodosi- 169
Potametum pectinati- 1 82
Potametum pelfoliati- 1 74
Potametum trichoidis- 1 80
Potentilletum anserinae-64 7
Potentilletum repentis-562
Potentillo-Absinthietum-599
Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae-468
Potentillo aureae-Festucetum ovinae-94
Potentillo chry socraspedae-Festucetum airoidis-87, 88
Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae-437
Potentillo erectae-Holcetum-3 1 9
Potentillo erectae-Molinietum-306
Potentillo haynaldianae-Silenetum lerchenfeldianae-30
Potentillo supinae-Petunietum parviflorae-645
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Potentillo tematae-Festucetum supinae-87
Poterio-Festucetmn valesiacae-454
Primulo-Caricetum curvulae-86
Prunello-Plantaginetum-63 7
Pruno-Fraxinetum-704
Prunetum moldavicae-780
Prunetum nanae-784
Prunetum tenellae-784
Pruno spinoase-Crataegetum-780
Prunus spinosa-Ballota ass.-595
Pteridio-Crataegetum monogynae-788
Pteridium aquilinum ass.-675
Puccinellietum distantis-341 ,347
Puccinellietum limosae-244,346,349
Puccinellio-Salicomietum-346
Pulicaria vulgaris-Lythnun hyssopifolia-Mentha pulegium ass.-252
Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii-252
Pulicario prostatae-Lythretum hyssopifoliae-259
Pulmonario rubrae-Fagetum-708
Pulsatillo-Festucetum rupicolae-469
Querceto-Cotinetum coryletosum columae-736
Querceto-Cytisetum nigricantis-762
Querceto-Fraxinetum-696
Querceto-Lithospennetum cotinosum-772
Querceto-Lithospennetum moldavicum-772
Querceto petraeae-Betuletum-73 1
Querceto-Populetum tremulae-730
Querco-Carpinetum orientalis-755
Querco fametti-petraeae-773
Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae-747
Querco petraeae-Carpinetum-7 1 9, 722, 725
Querco petraeae-Tilio-Carpinetum-721
Querco-Potentilletmn albae -7 59
Querco robori-Caricetum brisoidis-73 3
Querco robori-Carpinetum-7 1 8,723
Querco robori-Tilio-Carpinetum-720
Querco-Ulmetum-696
Querco-Ulmetmn leteense-697
Quercetum cerris-74 3
Quercetum cerris typicum-743
Quercetum confertae-744
Quercetum confertae typicum-744
Quercetum fametto-cerris-74 1
Quercetum fametto-744
Quercetum lanuginosae-768
Quercetum medioeuropaeum-727
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Quercetum mixtum modavicum-770
Quercetum pedunculiflorae-777
Quercetum pedunculiflorae cerretosum-778
Quercetum pedunculiflorae-cenis-778
Quercetum pedunculiflorae geticum-747,777
Quercetum pedunculiflorae typicum-777
Quercetum petrae-cenis-7 1 9, 7 59
Quercetum petrae-roboris-767
Quercetum pubescenti-petraeae-474
Quercetum pubescentis-768
Quercetum pubescentis calcareum -768
Quercetum pubescentis-cenis-73 8
Quercetum pubescentis typicum-768
Quercetum roboris balşicum-77 5
Quercetum roboris oltenicum-77 1
Quercetum roboris romanicum-697
Quercetum robori-pedunculiflorae-703
Quercetum robori-petraeae-474,767
Quercetum sessiliflorae bassarabicum-770
Quercetum sessiliflorae-Betuletum pubescentis-73 1
Quercus pubescens-Cotinus coggygria ass.-736
Quercus sessiliflora-Acer tataricum ass. -727
Quercus virgiliana (-pubescens)+Carpinus orientalis ass.-736
Ranunculeto glacialis-Saxifragetum oppositifoliae-78
Ranunculeto lateriflori-Heleocharietum palustris-660
Ranunculeto strigulosi-Equisetetum palustris-305
Ranunculeto tricophylli-Callitrichetum polymorphae-165
Ranunculo-Agrostietum stoloniferae-292
Ranunculo-Alopecuretum pratensis-3 29
Ranunculetum aquatilis- 1 67
Ranunculetum arvensis-5 1 2
Ranunculetum fluitantis- 1 66
Ranunculetum lateriflori-244
Ranunculetum repentis-649
Ranunculetum sardoi-659
Ranunculetum scelerati-625
Ranunculo lateriflori-Limoselletum aquaticae-244
Ranunculus glacialis-Saxifraga oppositifolia ass. -78
Ranunculus glacialis-Soldanella pussila ass. -63
Ranunculus lateriflorus-Limosella aquatica ass.-244
Riccietum fluitantis- 1 3 4
Riccio-Azolletum carolinianae- 1 40
Rhac01nitrio-Festucetum pseudovinae-409
Rhododendro myrtifolii-Piceetum-799
Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugi-802
Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum-805
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Rhodoretum kotschyi-805
Robinietmn pseudacaciae-779
Rorippetum austriacae-62 1
Rorippo austriacae-Agropyretum repentis-662
Rorippo sylvestri-Agrostetum stoloniferae-652
Rosetum rhamnosum-788
Rubetum idaei-672
Rubi-Salicetum cinerae-693
Rubo arvalis-Calamagrostetum-560
Rubo caesii-Prunetum spinosae-780
Rubo caesii-Salicetum cineraeae-693
Rubo-Coryletum-789
Rubo-Salicetum albae-68 1
Rudbeckio-Brachypodietum sy lvaticae-6 1 2
Rudbeckio-Solidaginetum-6 1 2
Rumex acetosella ass.-507
Rumex acetosella-Echium vulgare ass.-507
Rmniceto-Trifolietum-299
Rmnicetum alpini- 1 2 1
Rmnicetum conferti-66 1
Rmnicetum obtusifolii-59 1
Rmnicetmn obtusifolii banaticum-59 1
Rmnicetum palustris-628
Rmnicetum scutati-32
Rmnici-Alopecuretum aequalis-648
Rmnici-Alopecuretum geniculati-648
Rmnici(acetosellae )-Agrostietum tenuis-3 28
Rmnici-Ranunculetum scelerati-625
Rmnici-Deschampsietum caespitosae-129
Rmnici obtusifoliae-Urticetum dioicae- 1 22
Ruppietum obliquae- 1 9 1
Ruppietum transsilvanicae- 1 9 1
Sagino-Bryetum argentei-640
Sagittario-Sparganietum-2 1 4
Saliceto-Populeto-Alnetum-68 1
Saliceto rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris-420
Saliceto silesiacae-Alnetum viridis- 125
Salicetum albae-6 8 1
Salicetum albae-fragilis-6 1 2,681
Salicetum bicoloris-6 9 1
Salicetum hastatae- 1 27
Salicetum herbaceae-68
Salicetum purpureae-683
Salicetum reticulatae-6 1 , 8 1 , 1 06
Salicetum retusae-81
Salicetum retuso-reticulatae-8 1
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Salicetum triandrae-6 1 2,684
Salicetum triandrae-viminalis-684
Salici-Populetum-68 1
Salici purpureae-Myricarietum-686
Salicomietum europaeae-34 1
Salix alba-Polygonum hydropiper ass.--681
Salsola ruthenica-Xanthium strumarium ass.-258
Salsoleto-Festucetum rupicolae-472
Salsoletum sodae-259,344
Salsolo-Euphorbietum paralias-262
Salsolo ruthenicae-Xanthietum strumarii-258
Salvia verticillata-Daucus carota ass.-506
Salvinio-Hydrocharitetum- 1 46
Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae- 1 3 8
Salvio-Festucetum valesiacae pontico-romanicum-449
Salvio nutanti-nemorosae-Festucetum rupicolae-466
Salvio nutantis-Stipetum pulcherrimae-474
Sambucetum ebuli-594
Sambucetum racemosae-67 1
Saponario-Salicetum purpureae-683
Saturejetum coeruleae-444
Saturejo kitaibelii-Melicetum ciliatae-492
Saxifraga luteo-viridis-Melandrium zawadzkii ass. -2 1
Saxifragetum aizoidis-269
Saxifragetum carpathicae-cymosae-65
Saxifragetum luteo-viridis-2 1
Saxifragetum moschatae-aizoidis-3 3
Saxifrageto aizoidis-Rumicetum scutati-32
Saxifrago cuneifoliae-Laricetum-80 1
Saxifrago cuneifolii - Abieti-Piceetmn 797
Saxifrago bryoidis-Silenetum acaulis-56
Saxifrago-Poetum nemoralis-12
Saxifrago carpaticae-Ox)'rietum-58
Saxifrago demissae-Gypsophiletum petraeae-22
Saxifrago moschatae-Drabetum kotschyi-20
Saxifrago rochelianae-Gypsophiletum petraeae - 1 8
Scabiosa ucranica-Marrubimn peregrinmn ass. -442
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris-430
Scabioso argenteae-Marrubietum peregrini-424
Scabioso argenteae-Caricetum colchicae-428, 430
Schoeneto-Annerietum barcensis-283
Schoenetum nigricantis-283
Schoenoplectetum lacustris- 1 97
Schoenoplectetum tabemaemontani-206
Schoenoplectetum triquetri-maritimi-207
Scirpo-Phragmitetum- 1 32, 1 93 , 1 94, 1 95, 1 97, 228
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Scirpo-Phragmitetum austro-orientale- 1 93
Scirpetum setacei-239
Scirpetum sylvatici-3 12
Scirpetum tabemaemontani-206
Sclerantheto-Poaetum compressae-403
Sclerantheto-Teucrietum polii-404
Sclerantho-Festucetmn callieri-482
Sclerantho-Erysimetum(Syrenietum) cuspidatae-399
Sclerantho-Trifolietum arvensis-505,507,5 1 6
Scleranthus annus-Legousia speculum veneris ass.-5 1 6
Sclerochloa dura-Coronopus procumbens ass.-639
Sclerochloo-Polygonetum avicularis-548,639
Scolymetum hispanici-257
Scorzonero mucronatae-Leuzeetum salinae-367
Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis-92
Secaletum silvestre-3 95,579
Secali silvestri-Alyssetum borzeani-395,425
Sedo hillebrandii-Polytrichetum piliferi-483
Sedo fabariae-Geranietum macrorrhizi-44
Sedo hispanici-Poetum nemoralis- 1 3
Sedo-Petrorhagietum saxifragae-402
Sedo sexangulari-Syntrichietum calcicolae-445
Sempervivetum heuffelii-26
Senecio biebersteinii-Galega officinalis ass.-6 1 7
Senecio sy lvatici-Epilobietum angustifolii-668
Senecioni-Rumicetum alpini - 1 2 1
Senecioni glaberrimi-Silenetum lerchenfeldianae-3 1
Seseli gracile-Festucetum pallentis-487
Seslerio bielzii-Caricetum sempervirentis- 1 06
Seslerio bielzii-Juncetum trifidi-87
Seslerieto-Festucetum saxatilis-12, 1 9, 103
Seslerio-Festucetum versicoloris calcicolum-99
Seslerio haynaldianae-Saxifragetum rochelianae-98
Seslerio haynaldianae-Caricetmn sempervirentis - 1 O 1
Seslerio heuflerianae-Caricetum sempervirentis-100
Seslerio rigidae-Fagetum-7 1 5
Seslerio rigidae-Pinetum sy lvestris-790
Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae-8, 98
Seslerietum bielzii transsilvanicum-3 5 , 1 06
Seslerietum distichae-88
Seslerietum filifoliae- 1 1 2
Seslerietum haynaldianae sempervirentis- 1 O 1
Seslerietum heuflerianae- 1 1 O
Seslerietum rigidae-1 1 1
Seslerietum rigidae biharicmn- 1 0 1
Seslerietum rigidae retezaticum- 1 O 1
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Setaria glauca-Stachys muma ass. -5 1 5
Setario-Aristolochietum clematitis-523
Setario-Digitarietum-5 1 O
Setario-Galinsogetum-572
Setario-Veronicetum politae-565
Sieglingia decumbens-Potentilla erecta ass.-432
Silene acaulis-Cherleria sedoides ass.-57
Silene acaulis-Minuartia sedoides ass. -57
Silenetmn acaulis-57
Silenetum dinaricae-29
Sinapis arvensis-Bifora radians ass. -5 1 5
Sisymbrietum sophiae-540, 552
Sisymbrio altissimi-Brassicetum nigrae-554
Sisymbrio-Artemisietum absinthii-4 1 2,599
Sisimbrio-Asperugetum banaticum-552
Soldanello hungaricae-Ranunculetum crenati-79
Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae-83
Soldanello pusillae-Plantaginetum gentianoidis-72
Soldanello pussilae-Ranunculetum crenati-72
Sonchetum palustris-620
Soncho arvensis-Erigerontetum canadensis-567
Soncho-Veronicetum agrestis-570
Sorbo-Betuletum pendulae-674
Sparganio-Gly cerietum fluitantis-2 1 O
Sparganio-Ranunculetum fluitantis- 1 66
Sparganietum ramosi-20 1
Sparganietum simplicis-2 1 4
Sparganio-Batrachietum fluitantis- 1 66
Spergularietum mediae-378
Spergularietum salinae-379
Spergulo-Aperetmn spicae-venti-509
Sphagnetum magellanici-287
Sphagno-Caricetmn rostratae-280
Sphagno cuspidati-Rhynchosporetum albae-272
Sphagno-Piceetmn-798
Sphagno-Eriophoretum scheuchzeri-279
Spiraea ulmifolia-Corylus avellana ass.-7 1 2
Spiraeo-Coryletmn-7 1 2
Spiraeetmn crenatae-7 8 1
Spireetum ulmifoliae-7 1 2
Spirodeletum polyrrhizae- 1 3 2
Spirodelo-Aldrovandetum- 1 4 1
Stachyeto-Setarietum viridis-5 1 9
Stachyo-Melampyretum bihariensi-678
Staticeto-Artemisietum monogynae(santonicum)-3 3 5
Stenactino-Solidaginetum-6 1 2
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Stellarietum mediae-657
Stellario nemori-Alnetum glutinosae-699,70 1
Stellario-Carpinetum-7 1 8
Stipo aristellae-Carpinetum orientalis-757
Stipo eriocaulis-Festucem dalmaticae-485
Stipo ucrainicae-Festucetum valesiacae-477
Stipetum calamagrostis-45
Stipetum capillatae-465
Stipetum eriocaulis-486
Stipetum joannis-476
Stipetum joannis calcicolum-497
Stipetum lessingianae-475, 479
Stipetum pulcherrimae-474, 476, 479, 487
Stipetum stenophyllae-501
Stipetum stenophyllae transsilvanicmn-500
Stipetum stenophyllae muntenicum-5 0 1
Stipetum stenophyllae pontico-romanicum-50 1
Stipetum stenophyllae transsilvanicum-434
Stratiotetum aloidis- 145
Suaedeto-Kochietum hirsutae-345
Suaedetum maritimae-342
Symphyto cordati-Fagetum-705, 706
Syringeto-Fraxinetum orni coryletosum columae-749
Syringeto-Juniperetum sabinae-750
Syringetum-Cotinetum-Acerineum tatarici-749
Syringo-Cotinetum coggygriae-749
Syringo-Fraxinetum orni-749
Syringo-Genistetum radiatae-749
Swertio perennis-Caricetum chordorrhizae-276
Tamaricetum pallasii-688
Tamaricetum ramosissimi-688
Tamaricetum smymensis-688
Tanaceto -Artemisietum vulgaris-592
Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis-3 37
Telekio speciosae-Alnetum incanae-698
Telekio speciosae-Petasietum albae-1 1 5 , 1 1 8
Teucrietum montani-48
Teucrio polii-Melicetum ciliatae-484
Thelipteridi-Alnetum-695
Thymetum comosi-47
Thymifolio(Lythrum)-Dichosty letum hamulosi-25 1
Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli-457
Thymio pulcherrimi-Poetum rehmannii-6
Thymo comosi-Caricetum humilis-433
Thymo comosi-Festucetum rupicolae-489
Thymo comosi-Seslerietum rigidae-1 1 1
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Thymo comoso-glabrescenti-Molinietum coeruleae-306
Thymo jankae-Festucetum dalmaticae-485
Thymo marginati-Phegopteridetum robertianae-46
Thymo pannonici-Stipetum stenophyllae-434
Thymo-Festucetum valesiacae-397
Thymus sp.+Potentilla arenaria ass.-468
Thymus-Salvia sp.ass.-467
Tilietum tomentosae-724
Tilio-Carpinetum orientalis-747
Tilio-Fraxinetum-7 1 6
Tilio-Fraxinetum transsilvanicum-7 1 6
Tilio argenteae-Quercetum petraeae(resp.dalechampii)-cerris-742
Tilio tomentosae-Carpinetum-72 1
Tilio tomentosae-Carpinetum degradatum-72 1
Tilio tomentosae-Carpinetum orientalis-747
Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii-742
Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae-747
Tolypeletum intricatae- 1 6 1
Tolypeletum proliferae- 1 62
Tortulo-Asplenietum- 1
Toumefortietmn sibiricae-260
Trago-Anthemitetum ruthenicae-42 1
Trapetum natantis- 1 90
Trapo-Nymphoidetum- 1 84
Tribulo-Tragetum-532
Trifidi-Distichetum-88
Triglochin palustris-Plantago comuti ass.-336
Triglochineto martimae-Asteretum pannonici-3 36
Triglochineto palustris-Asteretum pannonici-374
Trigonello gladiatae-Orlayetum-464
Trifolietum angulati-392
Trifolietum echinati-665
Trifolietum fragiferi-655
Trifolietum fragiferi-neglecti-65 5
Trifolietum maritimi-329
Trifolietum repentis-65 1
Trifolietum subteranei-297
Trifolio-Agrimonietum eupatoriae-677
Trifolio arvensis-Legousietum speculi veneris-5 1 6
Trifolio echinati-Agrostetum stoloniferae-665
Trifolio fragifero-Cynodontetum -655
Trifolio molinerii-Dasypyretum villosae-406
Trifolio dubii-Holcetmn-3 1 9
Trifolio repenti-Lolietum-65 1
Trifolio-Poetum pratense-293
Trifolio-Poetum trivialis-300
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Triseto fuscii-Salicetum hastatae- 1 27
Tuniceto-Artemisietum campestris-4 1 2
Tussilaginetum fmfarae-606
Typhetum angustifoliae- 1 94
Typhetum latifoliae- 1 95
Typhetum laxmannii- 1 98
Typhetum shuttleworthii- 1 96
Ulmeto-Acereto-Fraxinetum-696
Ulmeto-Fraxinetum pallisae-697
Urtica dioica-Rumex obtusifolius ass . - 1 22
U rticetum dioicae-600
U rtico-Aegopodietum-607
Urtico-Malvetum neglectae-549
U tricularietum vulgaris- 1 42
Vaccinietmn myrtilli-804
Vaccinietum uliginosi-90
Vaccinio-Callunetum vulgaris-95
Vaccinio-Pinetum mugi sphagnetosum-289
Vaccinio-Pinetum sylvestris-290
Vaccinio-Quercetum petraeae-763
Vaccinium uliginosum-Cetraria islandica ass.-90
Valeriana sambucifolia-Poa nemoralis ass.-12
Valeriano montanae-Cortusetum matthioli- 1 1
Ventenata dubia-Xeranthemum foetidum ass.-407
Ventenato dubiae-Xeranthemetum cy lindraceum-407
Veratretum albi- 1 23
Verbasco-Quercetum medwediewii-742
Veroniceto-Lmnietum banaticum-565
Veronico baumgarteni-Saxifragetum bryoidis-55
Veronico-Fumarietum-569
Veronico-Glycerietum plicatae-2 1 1
Vibumo-Crataegetum berberidosum-685
Vicietum tetraspennae-508
Vicio biennis-Molinietum euxinae-3 1 0
Vicio striatae-Anthe1nitetum austriacae-5 1 9
Vicio-Eragrostietum pooidis-528
Vicio-Polygonetum arenarii-53 1
Vincetoxicetum officinalis-50
Violo dacicae-Deschampsietmn caespitosae-129
Violo declinate-Nardetum-92,93,804
Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae-776
Vulpio-Airetum-405
Vulpio-Airetmn cappilaris-405
Woodsio-Asplenietum septentrionalis-28
Wolffietum arrhizae- 1 3 9
Wolffio-Lemnetum gibbae - 1 3 3
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

336

CENOTAXONOMIA 'I CARACTERIZAREA GRUPĂRILOR VEGETALE DIN ROMÂNIA
Xanthietum riparii-629
Xanthietum spinosi-557
Xanthietum spinosae-Amaranthetum-5 5 7
Xanthio stnunarii-Chenopodietum-624
Xanthium spinosum-X. stnunarium ass.-578
Xeranthemo annuo-Scabiosetum argenteae("ucranicae")-426
Xeranthetum annui-547
Xero-Calamagrostetum epigei-429
Xerobrometum transsilvanicum-43 1
Zemetum (Brometum) fibrosi-462
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