REGIUNI FITOGEOGRAFICE IN IMPREJURIMILE DEV[I

Bujor Vulcu

I. In împrejurimile Devei relieful - element de bază pe oare se
prezintă următoarele,
sumare, caracteristici ~i

aşază
vegetaţia
unităţi:

1. ln vestul şi sud-vestul Devei sînt ramificaţiile, între 350-770 m,
Munţilor Poiana Ruscăi în care 1apar evidente:
.
1.1. Măgurile vulcanice (terţiare şi cu altitudine de peste 650 m.)
cu nivele între 550-500 m şi 400-450 m. Ele sînt despărţite între ele
prin glacis.uri şi înşeuări petrografice (glacisurile sînt relativ netede).
1.2. Suprafaţa de 350 m, ce se întinde ca o prispă piemontană de
glacis pe toată bordura estică şi sud-estică a masivelor andezitice.
Conurile de dejecţie îngemînate, materialul de glacis acoperă roca
mumă. Caracteristică îi este fragmentarea torenţială a reliefului cu
urmări asupra expoziţiei versanţilor.
2. La poalele ramificaţiilor Munţilor Poiana Ruscăi se continuă
relieful din zona depresionară Haţeg - Mureş cu:
2.1. Glacisul Devei, ca o suprafaţă înclinată, de eroziune şi acumulare (la baza pantei), fragmentată de torenţii care-şi adîncesc canalele

ale

în propriile conuri de depunere. ln amonte se leagă cu suprafaţa de
350 m, iar pantele inferioare, îndulcite, coboară în lunoa Mureşului.
2.2. Terasele: Tl (5-6 m) apare ca petece la Rapolt, Simeria,
Tîmpa şi în fragmente pe dreapta Mureşului; T2 (8-12 m) înconjoară
interfluviul Cerna - Strei; T3 (18-22 m) este bine evidenţiată între
Sîntuhalm şi Deva; T4 (27-32 m) se prezintă ca un cîmp larg pe
interfluviul Cerna - Strei; precum şi de la Sîntuhalm la Deva; 1'5
(45-50 m) pe interfluviul amintit este orientată N-S ca un cîmp uşor
ondulat, avînd corespondent şi pe dealul Paiului; T6 (80-90 m) are pe
interfluviu cea mai largă dezvoltare, apărînd evidentă şi bine dezvoltată
şi la SE de Deva pe Dealul Paiului. ln nordul Mureşului măgurile de
300 m sînt martorii T7 de 110-120 m.
2.3. Lunca Mureşului şi contactul cu lunca Cernii. In lunca Muref-,illlui se disting longitudinal, 3 fîşii: lunca joasă, inundabilă, cu aluviuni
nisipoase; lunca înaltă, mai ridicată cu 2-3 m, are ceia mai man•
extindere, este neinundabilă; lunca de sub terase, a cărei morfologi<'
cuprinde conuri de depunere ce o parazitează (mai ales pe drnaplu
Mureşului), glacisuri de contact şi zone depresionate cu mla~lini so11
exces temporar de apă. ln dreptul local~tăţii Sînbandrei lunca Mlll"<'~U I 11 I,
la contactul cu lunca Cernei, este parazitată de un larg con de dl•purwn·
al Cernei care a acoperit. pe mari întinderi, vechile soluri .ah• llrrwil
Mureşului. Glacisuri de contact şi zone depresionare cu mla!jllnl fHlll
conul de depunere al V. Ursului o parazitează împingînd valt•u <'<'nwl
spre dreapta.
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l l. . \pa Jn·atlcci
are diferi ie adîndmi în funcţie de relief şi.
111lî111·i111l'U slrulului impermiabil. Pe versanţi şi pe terase apa freatică
s1• gr1s1·~l1· înlrt' 3-10 m. In luncă se întîlnesc 3 zone distincte de
acl'i1winw a apei freatice: a. în zona de contact a luncii cu versanţi, pi?
1·0!11vii, apa are între 8-14 m adîncime, iar în depresiunile de tasare
111ln• 0,20- -0,60 m sau chiar la suprafaţă creind mlaştini; b. zona luncii
inalte are ape freatice la 2,5-3 m, uneori la 4-5 m adîncime, c. zona
luncii joase are diferenţiat apa freatică la 1,2-2 m în zonele depresionare cu areal mai extins şi la 40-120 cm adîncime sub vechile
meandre şi braţe moarte.
III. Exceptînd caracterizarea climatică dată de materialul oferit
de staţiunea Săuleşti-Deva, pe care din lipsa spaţiului redacţional nu
le mai discutăm, urmărim aspectul de relief şi expoziţie, profilul pante:
lor şi altitudinea în zona Devei şi desprindem cîteva regiuni topoclimatice:
III.1. Topoclimatul măgurilor vulcanice împădurite, cu un plus
de umiditate şi scădere vizibilă a temperaturii (în medie cu 1-2°) aduse
de o circulaţie intensă ia aerului vesti!C (care se canalizează între măguri
coborînd pe glacis) şi de coilltribuţia pădurii, care atrage un plafon
jos de nori.
III.2. Topoclimatul Bejan-Almaş, cu expoziţii sudice, cîmpuri netede
şi fragmentare adîncă, cu versanţi dezgoliţi prin defrişarea pădurii. lnspre Almaşul Sec, Cozia, Cîrjiţi şi Chergheş se manifestă mari inversiuni de
temperatură.

III.3. Topoclimatul teraselor Mureşului şi luncii Cernei (la care
se include şi interfluviul Cerna - Strei) cu un minus de umiditate şi
un plus de insolaţie prin expunere şi deschidere largă a luncii şi
interfluviilor cu terase. Se fac !deosebite microclimatic expoziţiîle
sudice de la Arhia.
III.4. Topoclimatul luncii Mureşului caracterizat prin canalizarea
vîntului dinspre vest pe culoarul Mureşului cu de tentă în dreptul
Dealului Cetăţii (fără să afecteze oraşul) prezintă scăderea precipitaţiilor
spre est, dar are un plus de insolaţie.
III.5. Topoclimatul versanţilor nordici ai Mureşului, cu expoziţii
sudice, sud-estice şi sud-vestice, cu microclimate de versant (faţă şi
c~os), cu diferenţe între văi şi suprefeţele interfluviale.
III.6. Topoclimatul de adăpostire al oraşului cuprinzînd vatra vestică
a oraşului şi versantul de glacis, expus între 10-16 ore pe zi la insolaţie,
adăpostit în faţa vînturilor de vest şi cu circulaţie neregulată, canalizată de astăzi (în partea de sus ia oraşului, la vest de bulevardul
Dr. P. Groza), are un plus de căldură şi umiditate, cu ceaţă frecventă
în dimineţile de primăvară şi toamnă.
IV. Solurile, în funcţie de condiţiile pedogenetice 'create de relief
şi rocă mumă, de condiţiile bioclimatice, sînt destul de variate.
IV.1. Solurile de luncă cuprind: aluviuni şi soluri aluviale superficiale (pe grinduri, pe aluvi!llni grosiera) tinere şi supuse aluvionării,
cu humus puţin; soluri aluviale medii (în lunca înaltă, pe unele conuri
de dejecţie recente, pe glacisuri de contact) care sînt în stadiu mai
înaintat de evoluţie, pe depuneri mai fine; soluri aluviale profunde (în
lunca înaltă şi de sub terase); soluri cernoziomice de luncă şi soluri
brune de luncă (pe depuneri aluviale fine, luturi carbonatice) soluri
gleice (în depresiuni, zone tasate cu nivel freatic ridicat).
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îV.2. Soluri de terasa care sînt de tipuriie: cernoztomuri ~i <.,.,.,,,,,
ziomuri levigate de terasă (mai ales T2 şi T3) formate pe dt•pum•ri d1•
terasă cu apa freatică sub 5 m, sînt din ce în cc mai levigate• sprl'
ţîţînă; smolniţe levigate de terasă (pe T3 şi superioare') formal!' pt•
materiale aluvio-proluviale cu apă freiatică sub 10 m, spre t('ras1•l1•
superioare se apropie de cernoziomurile levigate iar spre \Trsan \.ii
glacisurilor se simte podzolire mai intensă.
IV.3. Solurile de pe versanţi sînt mai ales soluri brune de pcldun•
pe roci argilo-lutoase şi argilo-nisipoase (pe „dos" şi în altitudine· sinl
podzolite, iar pe pante însorite - „faţă" - sînt nepodzolitei) rencl::iu<'I<'
şi pseudorendzinele apar pe versanţii cu rocă mumă marno-argiloasă
sau calcare. Pe pantele accentuate solurile sînt afectate de eroziune
făcînd să apară (fără zonalitate) soluri erodate.
V. Vegetaţia este reprezentată prin două formaţii vegetale: pădurea
şi vegetaţia ierboasă (pajişti şi vegetaţie stepizată).

V.1. Pădurea. Intreaga zonă este cuprinsă în domeniul pădurii de
foioase (subzona stej1arului şi amestecului acestuia cu fagul). Apare
masivă pe Măgurile Devei şi pe pantele mai repezi unde nu a fost
defrişată. In zona Chergheş-Cozia este o pădure plină, ce coboară tentacural şi întrerupt, pe văi şi versanţi, coboară pînă în V-Almaşul Sec,
Bejan şi Dealul Cetăţii.
Vegetaţie lemnoasă a acestor păduri este reprezentată de: gorun
(Quercus petraea), cer (Q. cerris), gîrniţă (Q. fraineta), carpen (Carpinus
betulus), jugastru (Acer camp~tris), arţaru~ (Acer pestris), salcîm
(Robinia pseudoaocacia) şi pealocuri, rar, pin (Pinus silvestris). Subarboretul este reprezentat prin păducel (Crategus monogira), corn (Cornus
mas), sînger (Ligustrum vulgara), porumbar (Prunus spinosa), iar izolat
pe Dealul Cetăţii, liliac (Siringa vulgaris), soc (Sambucus nigra) etc
(Schreiber Şt. Nuţu A-1968 şi 1969). Pătura ierbacee din păduri este
reprezentată de Salvinia nemorosa, Agrostis vegetum, Luzula luzoides,
Cytisus nigricans, Festuca silvatica, Genista tinctoria etc. Atenţie deosebită merită pădurea Bejan, declarată monument al naturii ca rezervaţie
seminologică (descrisă in amănunt de Schreiber Şt. (1970),. Vulcu B. Iacoh.
Tr. (1971), Gruescu I.S. şi Vulcu B. (1965).
V.2. Formaţiile vegetale ierboase se asociază în funcţie de orografie,
fragmentarea reliefului şi condiţii pedoclimatice precum şi în funcţie
de zonele de defrişare.
V.2.1. Pajiştile din zona forestieră se situează pe versanţii înalţi
din vestul Devei, pe măgurile Devei şi în zona Chergheş-Cîrjiţi. Asociaţia vegetală este reprezentată de Agrostis tenuis, Cynosurus cristatus.
Anthoxanthum odoratum etc şi formează un covor bine închegat. Local
sînt afectate de eroziunea în adîncime.
V.2.2. Formaţiile vegetale stepizate formate din:
a. Asociaţii stepice xerofite situate pe versanţii puternic înclinaţi
cu expoziţie sudică pe soluri erodate sau superficiale (fruntea T:I la
Sîntandrei, în· Viile Devei, Viile Bătrîne, Sîntuhalm, podul T5). Tn
această asociaţie domină Andropogon ischaemum, Koeleria gracilis l'I<".
b. Asociaţii stepice mezoxerotife dominate de Festuoa sul<·utn,
Koeleria gracilis, Agrostis tenuis etc. (pe podul teraselor medii ~i rx·
văile ce fragmentează aceste terase).
V.2.3. Formaţii ierboase de luncă, depresiuni şi uăi umede c•nt'<' Hl'
diferenţiază sub inf1uenţa apelor freatice sau apelor de suprafa\i\ ci in
apropiere.
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hidrofile, în lunica joasă, în depresiunile ei, unde apa
este la mică adîncime (0-1 m), pe soluri gleice, semimlăşti
noase sau periodic înmlăştinite, dominate de Phragmites communis,
Carex sp., Juncus sp., Thypha sp., etc.
b. Asociaţia mezohigrofită, pe lunca joasă şi în depresiunile luncii
înalte. Este dominată de Agrostis alba, lingă care apar Anthoxanthum
odoratum, Festuca praetensis, Trifolium repens, Trifolium pratensEi
etc iar pe locurile mai umede se asociază şi Cyperacee şi J!llncacee etc.
c. Asociaţia mezofită, spre contactul luncii înalte cu terasele sau
cu versanţii, pe terasele de lunoă, popine, sau pe terasele inferi01are cu
apa freatică sub 2,5-3 m., pe soluri aluviale semigleice, este reprezentată mai ales prin Lolium perene, Poa pratensis, Agrostis alba etc.
V.3. Zăvoiul oa vegetaţie de luncă, mixtă, de pădure şi ierboasă, se
află izolat, în lungul Mureşului, Cernei şi Streiului ca şi pe rîurile
afluente lor, ca o fîşie îngustă şi întreruptă, fără a forma pîlcuri
închegate. Aici alături de plante hidrofile şi higrofile apar şi esenţe
lemnoase de zăvoi (salcia, arinll'l etc).
VI. Aportul factorului antropogen. Răspîndirea actuală a solurilor şi
vegetaţiei au imprimată urma activităţii omeneşti. Defrişarea pădurilor,
pentru a cîştiga teren arabil soo fîneaţă, dacă nu a modificat solurile
- prin timpul istoric scurt - au adus însă modificări în răspîndirea
vegetaţiei. Schimbîndu-se microclimatul prin lipsa pădurilor pe diferiţi
versanţi, în locul stejarilor a apărut vegetaţia ierboasă de pajişti (în
zona forestieră) sau de iasociaţie stepică pe versanţii mai puţin înalţi.
Eroziunea accelerată, proces impus după deranjarea de către om a echi„
librului natural, a distrus solul, sărăcind reSiursele, iar covorul vegetal
s-a rărit.
Activitatea agricolă a modificat şi arealul asociaţiilor de luncă sau
terase, restrîngîndu-1, înlocuindu-l cu ogoare (în afară de faptul că pe
alocuri s-a intensificat eroziunea accelerată). Căutînd îmbunătăţirea
fînaţelor din jurul Devei, s-au însămînţat noi plante, modificîndu-se
compozi•ţia, sau mărindu-se densitatea plantelor la hectar. Modificări
s-au adus şi vegetaţiei de luncă, prin dare în folosinţă, desecări, reglări
de curs (chiar dacă numai pe porţiuni mici) s-a modificat structura
asociaţiei fiind înlocuite natural, pe aceste porţiuni, plantele hidrofite
şi higrofite cu cele mezohigrofite.
VII. Ca urmare a combinării factorilor naturali, biogeografici şi
antropogeni, în împrejurimilie Devei se află următoarele zone fitogeografice:
A. Zona fitogeografică a măgurilor vulcanice şi a suprafeţelor de
400-450 m şi 500 m (suprafeţe de eroziune şi litologice) cu pante mari,
impracticabile pentru agricultură, ferite de intervenţia omului (defrişeril)
şi cu suprafeţe împădurite rămase intacte în scopul păstrării şi conservării fondului forestier. Zona are un plus de umiditate, cu scurgere
la suprafaţă, păstrîndu-se solul brun de pădure şi dezvoltîndu-se
rendzinele. Vegetaţia este reprezentată prin asociaţia forestieră (Quercus
în amestec cu fag) şi pajişti de zonă forestieră.
B. Zona fitogeografică a suprafeţelor de 350 m înconjoară ca o
prispă măgurile vulcanice. Este fragmentată de torenţi şi văi, cu versanţi abrupţi supuşi spălării, cu văi adînci şi umbrite, cu bazinete
aproape închise, în care se fomnează diferite expoziţii (deci topodimate
diferite) şi zone de inversiuni de temperatură). Aici pe soluri brune de
pădure, rendzine, solu.ri erodate se dezvoltă: vegetaţie de pajişti din
a.

Asociaţii

freatică
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'.zona forestieră, vegetaţie stepică xerofită (pe versanţii abrupţi de „faţi1' 1
şi pe cîmpurile însorite ale suprafeţei de pe care a fost defrişall\
pădurea). Pădwr~a a rămas sub formă de pîlcuri pe văile îngusll!,
impracticabile pentru agricultură. Ea nu mai formează o zonă continuă
ci tentaculară, cu întreruperi, pe văi.
C. Zona fitogeografică din nordul Mureşului cu două subzone:
a. Suprafaţa de 400-600 m, împădurită, cu goluri de pajişti de
zonă forestieră, pe soluri brune de pădure, versanţii spre Mureş expuşi
insolaţiei unde apare asociaţia vegetală xerofită iar solurile sînt supuse
spălării.
I
b. Suprafaţa intercalată de 350-500 m, în care se manifestă ca o
suprafaţă biogeogrefică tînără (ca vegetaţie) mai ales ierboasă: fie de
pajişti din zona forestieră, fie stepizată xerofitică.
D. Zona fitogeografică a teraselor şi interfluviului Cerna-Strei.
Etajarea teraselor, a apei freatice (la adîncimi tot mai mici pe măsură
ce se coboară pe terasele inferioare), fragmentarea (de torenţi) a produs
şi aici o stratificare locală a solurilor şi vegetaţiei. Pe cernoziomurile
levigate de terasă (pe terasele inferioara), pe smolniţe (pe terasele medii
şi superioare) se dezvoltă vegetaţie stepizată (pe terasele cu deficit de
umiditate), vegetaţie stepizată xerofitică (pe frunţile înclinate, pe soluri
erodate sau superficiale, pe podul T5), vegetaţie stepică mezoxerofitică
pe terasele medii şi văile ce le fragmentează.
E. Zona fitogeografică a luncilor unde datorită evoluţiei arterelor
hidrografice se formează zona de contact cu versanţii şi terasele (mai
umedă în depresiuni de tasare sau de contact), cu conuri de dejecţie şi
glacisuri (cu umiditate mai puţină), lunca înaltă (apa subterană între
2-3 m), lunca joasă cu apa freatică aproape de suprafaţă (mai ridicată
în fostele meandre şi braţe moarte) cu înrnlăştiniri şi suprafeţe inundabile. Aici stratificarea solurilor şi vegetaţiei este de asemenea evidentă.
Aluviunile şi solurile aluviale superficiale, medii şi profunde (se zonifică
din interior spre exteriori), cernoziomurile de luncă şi solurile gleice
cuprind o vegetaţie hidrofită şi mezohidrofită (în zone de tasare şi luncă
joasă), vegetaţie mezofită în lunca înialtă ~i la contactul cu versanţii.
Zăvoiul este reprezentat prin fîşii înguste şi intermitente.
VIII. Vegetaţia din împrejurimile Devei aparţine tipului de vegetaţie de dealuri, alternanţă de păduri de stejar şi fag cu pajişti secundare
precum şi tipului pajiştilor secundare stepizate alături de vegetaţie
de luncă şi terase.
Ca zone şi districte de peisaj, zona înconjurătoare Devei, se
cuprinde în zona f!eisajelor de munţi mici şi dealuri cu păduri de stejar
şi fag, fineţe secundare, ogoare şi grădini de pomi pe soluri brune şi
podzolite în diferite grade, a peisajului depresiunilor intramontane şi în
zona peisajului pajiştilor stepizate secundare cu ogoare şi vegetaţie de
luncă (răspîndit în luncă şi pe terase).
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4. S c h re l b e r $ t,

Ri;GIONS PHYTOG~OGRÂPHIQUES AUX ALENTOURS DE

DEVA

RESUM~

En partant d'une anaiyse somma.ire des zones de teliel. du climat local, des sols et
de la vegetation, ainsi que du factuer anthropogene, l'auteur entreprend un zoning phytogeo•
graphique, qui lui permet de relever : a) la zone des mamelons volcaniques et des hautes terres ;
b) la zone de 350 m d'alaltitude; c) la zone situee au nord du Mureş; d) la zone des terrasses; e) la zone des vallees des cours d'eau.
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