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INTERRELAŢIA

DINTRE NATURA, CULTURA

ŞI

CIVILIZAŢIE

Acad. VICTOR PREDA

Printre trăsăturile specifice ale fiinţei umane, tendinţa la ordonarea
sistematizarea cunoştinţelor achiziţionate, este una dintre cele mai
pregnante. Omul este îR permanenţă preocupat de depistarea, ordonarea,
clasificarea şi definirea faptelor din reţeaua ine:x<tricabilă a realităţii ce-l
înconjoară, elaborînd apoi pe bază de asociaţii şi sinteze - concepte
şi legi. Cum însă acest ,proces mintal complex depinde în primul rînd
- de profilul ideativ al fiecărui individ (profil legat de apartenţa sa de
clasă), este natural ca el să poarte pecetea ·subiectivităţii. De unde şi multitudinea de definiţii concernînd natura, cultura şi civilizaţia.
Pornind de la această premiză, îmi voi permite să reamintesc definirea
noţiunilor mai sus amintite, aşa cum sînt ele formulate în general. Se
consideră astfal că natura este ansamblul obiectelor şi fenomenelor reale
ale universului. Cultura este concepută ca alcătuind totalitatea manifestărilor suprastructurale axate pe satisfacerea tendinţelor spirituale ale
omului (arta, filozofia şi ştiinţa). Ea este generată de veşnica curiozitate
a psihicului uman, de necesitatea creaţiei spirituale şi de înfrumuseţare
a existenţei omului, de dorinţa sa de a cunoaşte şi înţelege realitatea. Act
de cultură este tot ceea ce întreprinde omul în vederea depistării adevărului şi a sublimării in9tinctelor sale animalice, fapt pentru care cultura
nu apare decît ca expresia concretă a întregului caracter uman şi a fău
ririi condiţiei umane. Civilizaţia reprezintă însă o sferă mai largă decît
cea a culturii spirituale. Ea include alături de această cultură spirituală
împreună cu instituţiile legate de valorificarea ei, cultura zisă „materială"
care cuprinde totalitatea valorilor materiale create de omenire în procesul
practicii social-istorice, împreună cu instituţiile necesare creeni, valorificării şi comunicării acestor valori. Tot din cadrul civilizaţiei mai fac
parte valorile sociale suprastructurale ca ideologia social-politică, morala
obiceiurile, tradiţiile şi civilizaţia umană. Ultima componentă enunţată
care a dat numele conceptului de civilizaţie este refuzul sistematic al
fiinţei umane de a se comporta în chip animalic, în urma adoptării unor
forme de comportament care au condus omul la o supunere faţă de o
serie de convenţii sociale. Civilizaţia reprezintă astfel evoluţia istorică
progresivă, de complexitate crescîndă, a culturii spirituale şi materiale,
precum şi de stimulare a culturii prin ordinea şi organizarea socială.
In fond, ea reprezintă umanizarea progresivă a fiinţei umane de la o
generaţie la alta. Rezultă că civilizaţia implică cultura, o dezvoltă diverşi
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sificat, adăugindu-i mereu elemente tot mai rafinate de civilizaţie, o
tehnicitate crescîndă şi o organizare economică şi social-politică tot mai
perfecţionată.

Este bine cunoscut faptul că evoluţia omenirii s-a desfăşurat - în
parte şi în diferite grade - sub influenţa fenomenelor naturale. Natura
a acţionat întotdeauna în determinismul caracterelor fizice şi al comportamentului uman, asupra evolu\iei culturii şi civilizaţiei, asupra destinelor istorice ale populaţiilor.
Totuşi, influenţa naturii asupra omului nu a fost niciodată absolută
şi fatală, în special în ceea ce priveşte fenomenele sociale. ln mei un
moment al istoriei, natura nu a comandat atît de imperios pe cît s-ar
crede. Factorii naturali nu sint omnipotenţi în aşa fel incit să anuleze
sau chiar să contrabalanseze factorii social-economici. Astfel, prezenţa
u.:oiui anumit mediu geografic nu a implicat întotdeauna şi apariţia unor
fenomene sociale corespunzătoare la populaţiile care-l locuesc. Vecinătatea
cu marea n-a creat întotdeauna popoare maritime, vecinătatea cu deşertul
n-a implicat întotdeauna apariţia nomadismului.
Industria minieră a
putut lipsi cu desăvîrşire în regiunile bogate în minereuri.
Pe de •altă parte, se constată că un acelaş factor de mediu nu produce
efecte identice asupra unor populaţii diferite. Acestea pentru că acţiunea
factorilor naturali este condiţionată de o multitudine de factori de altă
natură printre car~ cităm fondul genetic al unei populaţii, gradul ei de
cultură şi civilizaţie, combinaţiile complexe şi variabile dintre diferiţii
factori naturali ai unui anumit sistem ecologic, acţiunea omului asupr.a
naturii şi - în special - rolul factorilor sociali în mecanismul de acţiune
a interrelaţki natură-om.
Omul nu este numai o fiinţă biologică ci şi una socială, ceea ce face
ca procesele biologice declanşate de mediul natural să se realizeze, aproape
întotdeauna, prin intermediul factorilor 1sociali şi, înainte de rtoate, prin
intermediul modului de producţie al bunurilor materiale. Astfel, de pildă,
procesele biologice de termoreglare se petrec în anumite condiţii de
microclimat (adăpost, îmbrăcăminte, încălzire artificială, etc.) făurit de
om, condiţii diferite la diverse nivele de organizare socială. Procesele
alimentare sînt condiţionate, la rîndul lor, de nivelul dezvoltării economice a societăţii şi de modul de distribuire al produselor. Chiar şi
procesele considerate drept „pur" biologice poartă - în ultimă instanţă
- amprenta factorilor sociali. AsUel, intensitatea procesului imunologic
de apărare-adaptare faţă de agresiunea unor factori naturali, depinde de
condiţiile sociale în care trăieşte un individ.
Ca o consecinţă a acestor împrejurări, vic.ţa în mediu social face ca
unele legi biologice generale - cu o anumită semnificaţie pentru animale
- să dobindească alte s.emnificaţii pentru om. Astfel, legea selecţiei naturale acţionează altfel asupra omului decît asupra celorlalte vieţuitoare.
Toate aceste consideraţii ne conduc la concluzia importantă că în decursul evoluţiei sale - fiinţa umană a ajuns să reziste tot mai mult
la acţiunile naturii, graţie intervenţiei factorilor sociali tot mai complecşi
şi mai perfecţionaţi. Din aceste motive, influenţa mediului natural asupra
omului a diminuat pe măsura evoluţiei celui din urmă.
Este cert că factorii naturali au influenţat foarte puternic - în zorii
umanităţii întregul cortegiu de caractere fizice şi psihice, de manifestări
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ale omului, avînd o deosebită influenţă în geneza şi evoluţia culturii şi
civilizaţiei. Condiţiile de căldură şi umezeală excesivă ale regiunilor tropicale conduceau la îmbătrîniri precoce şi la scurtarea longevităţii. Regiunile prea calde sau prea reci determinau o stare de oboseală rapidă,
toropeală, lîncezeală,
era - în bună ,parte

inactivitate, lipsă de iniţiativă şi de ambiţii. Arta
- dependentă de condiţiile geografice ale regiunii
locuite de artist, de natura materialelor întrebuinţate de aspectele locale
ule naturii. Le P 1 a y a stabilit raporturile care existau între situaţia
geografică şi formele de muncă (stepa ~i creşterea animalelor, litoralul
şi pescuitul, şesul şi agricultura), dintre situaţia geografică şi formele de
proprietate (fiordul şi proprietatea individuală, şesul şi proprietatea familială colectivă) dintre situaţia geografică şi tipul de familie, migraţiile
popoarelor, religie şi război. Natura şi-a imprimat pecetea şi asupra
organizării sociale.
Actualmente însă, natura nu mai joacă acelaşi rol ca în proto ipi
preistoria omenirii. Efectele ei în determinarea caracterelor fizice şi
spirituale, în determinarea culturii şi civilizaţiei, au devenit tot mai palide.
Acest fapt se datoreşte, în primul rînd, interrelaţiilor şi interacţiunii continue dintre om şi natură. Es~ ştiut că nu numai natura acţionează asupra
omului, dar şi că omul influenţează natura. Individul uman n-a rămas
niciodată pasiv la acţiunile mediului natural, ci a reacţionat întotdeauna
activ, influenţînd - la rîndul său - progresiv, prin nivelul său crescînd
de cultură şi civilizaţie acest mediu. Evoluţia culturii şi civilizaţiei, în
special a mijloacelor şi modului de producţie, a consolidării şi perfecţionării organizării sociale, a evoluţiei gîndirii umane, a transformării
şi imblînzirii naturii şi a creierii unui propriu microclimat artificial, au
determinat o dependenţă tot mai redusă - şi de esenţă diferită - a
omului faţă de natură, o eliberare progresivă a omului faţă de influenţele
determinanţilor naturali. Cu cit formele de cultură şi de civilizaţie au
devenit mai complexe, cu atît relaţiile dintre natură şi om au depins tot
mai mult de tipul societăţii şi de epoca în care au avut loc. Istoria civilizaţiei umane se situează deci intre perioada supunerii omului la tirania
naturii şi cea a supunerii naturii de către om.
Cu toate acestea, influenţa factorilor naturali asupra omului este actualmente - departe de a fi anulată. Unele caractere fizice s·au psihice
umane stau şi azi sub dependenţa habitatului, ca de pildă poliglobulia
fiziologică a locuitorilor marilor altitudini. Contemplarea naturii mai
~ează sentimente estetice cu repercusiuni culturale şi morale. Marile
catastrofe naturale îşi mai pot spune cuvîntul în remanierea formelor de
organizare sodală. Descoperirea de noi materii prime, mai influenţează
gradul de civilizaţie a omului.
Paralel cu evoluţia progresivă a culturii şi civilizaţiei se constată că
atitudinea omului faţă de natură a suferit transformări de la o epocă
istorică la alta. Astfel, la nivelul treptei proto şi preistorice, dependenţa
relativ totală a omului faţă de natură a fost caracterizată prin atitudinea
de teamă faţă de forţele. naturale, teamă generată de neputinţa omului
de a acţiona în mod eficient asupra fenomenelor naturale deseori fatale
populaţiilor, lipsa putinţei de comprehensibilitate a esenţei acestor fenomene şi convingerii că natura este expresia unor forţe malefice. Este
perioada în care omul nu cunoştea alte forme ~conomice decit culeaul
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fructelor, vînătoarea şi pescuitul, epoca în care omul nu căuta - prin
organizarea primelor forme de relaţii sociale (comuna primitivă) - decît
să tempereze prin adorare şi viaţă colectivă, aceste forţe malefice. Este
epoca magiei, totemismului şi animismului. Este epoca în care mijeşte
cultura şi civilizaţia umană.
Odată cu apariţia agriculturii şi începutul domesticirii animalelor,
începe procesul de eliberare a omului de sub dependenţa naturii. Incep
primele manifestări pregnante de cultură şi civilizaţie care determină
sublimarea sentimentului de teamă în sentimentul de adorare a forţelor
naturale, fapt ce contribuie - în parte - la apariţia politeismului şi la
crearea imperiilor teocratice sclavagiste.
Ulterior însă, datorită concepţiei pragmatice despre viaţă şi lume
a patricienilor romani, şi impunerii desprinderii de natură a creştinis
mului, natura devine - afectiv şi ideativ - indiferentă omului, nefiind
privită decît prin prisma folosirii sale imediate şi directe întru satisfacerea necesităţilor strict materiale ale fiinţei umane.
Destul de tîrziu apare - în istoria omenirii - dragostea faţă de
natură. Ace sta nu este un sentiment pe care omul să-l fi avut în permanenţă şi în mod natural. Dragostea pentru natură apare doar odată
cu romantismul, R o u s se au şi Word s w ort h fiind părinţii acestei
atitudini ·care a permis valorificarea unei întregi game de sentimente
pînă atunci necunoscute genului uman, sentimente cu repercusiuni mai
ales în domeniul artei.
O ultimă treaptă este cea modernă, cea a eliberării quasitotale de
sub tirania naturii, perioadă concomitentă cu trecerea la epoca industrială,
la civilizaţia tehnică şi la dezvoltarea precumpănitoare a mediului urban.
In această perioadă se pierde, în bună parte, dragostea faţă de natură
care nu mai constituie o sursă primor.dială de inspiraţie în artă, un factor
esenţial în dinamica socială şi o condiţie a modificărilor somato-psihice
umane. Este perioada în care omul cîştigă o atitudine protectoare faţă de
natură, în condiţiile folosirii ei naţionale .şi intensive, a degradării ei
prin poluarea generată de însăşi activitatea umană. Este perioada în c;:are
raporturile dintre om şi natură devin, prin esenţă, conştiente.
Ceea ce am prezentat mai sus reprezintă de sigur o schemă foarte
simplificată a evoluţiei atitudinii omului faţă de natură, dat fiind că
limitele perioadelor descrise sînt departe de a fi stricte. Dimpotrivă, ele
sint imprecise şi confluente, dat fiind că aceste perioade nu au apărut
pretutindeni în acelaşi timp şi nu au avut ,aceeaşi succesiune şi un acelaş
profil la diferitele populaţii ale globului, dat fiind - mai ales - că
elementele care caracterizează perioadele mai vechi subsistă - în parte
- şi la nivelul treptelor mai recente. Credem însă că firul roşu al atitudinei omului faţă de natură se iealchează pe schema enunţată.
Dar, dacă atitudinea generală a omenirii faţă de natură este cea
descrisă, trebuie să subliniem o altă atitudine @are a rămas permanentă
de la vechii Greci pînă în zilele noastre. Este atitudinea contemplativă
faţă de natură cuplată cu meditaţia asupra esenţei ei, atitudine profesată
de numeroşi gînditori. Deja o dată cu filozofia din Milet, s-a căutat în
permanenţă, descoperirea legilor naturii şi a acţiunii lor asupra omului.
Prin prospectarea filozofică a naturii, omul a ajuns să ştie tot mai mult
şi să poată tot mai mult (din nefericire poate mai mult să ştie decît să
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poată). Atitudinea ecologică impune însă omului să funcţioneze pe toate
planurile realităţii sale exterioare şi interioare. Este - şi rămîne necesar
- ca fiinţa umană să trăiască împreună cu cosmosul, la toate nivelele
acestuia, de la nivelul material pînă la cel spiritual şi social, prin cunoaş
terea raţională din ce în ce mai profundă a universului şi societăţii şi
prin întărirea legăturilor sale afective cu ceea ce-l înconjoară. Numai în
cicest fel se cîştigă respectul faţă de viaţă, acel „Ehrfurcht vor dem Leben"
despre care scria atît de elocvent marele gînditor umanist care a fost
în ultima esenţă A 1 b e r t S c h w e i t zer. A:ceasta constituie progresul condiţiei umane.

INTERRELATION BETWEEN NATURE, CULTURE AND CIVILIZATION
Su,mmary

The paper comprises some consideratlons upon the interrelation between nature,
culture and civilization. It is oonsidered that rnaitwre is the ensemble of r>eal things and
phenomenon of the universe. Cultwr·e is conceived as containing aJ.1 superst.ruotwraJ. manifestations centred to satisfy the spiritual tendencies of man (arts, philosophy and
science). Civilization has, however, a 1arger meaning than that of culture, including
culture not only in the spiritual way but together with institutions iinvolved in its
revaluation, the so called material culture which contains the totality of material values
created by humanity during the process of socio-historical practice, as well as, the in..~ti
tutions required by the creation, revalution and comrnunicaition of these volues.
l'urther on, lhe evolution of cultur·e and civilization and its reLations to natwral
environment are deailt with. Through a phiJ.osophioal prospecting of nature, man
achives nowadays the eoologioal consc:iousness. But ecological attitude enforces man
to act on all levels of his exterl1lal. aind intern.al rea!ity.
It is and will be for the human being to live together with the cosmos, on all its
levels, from the material up to the spiritual and social ones, by a more and more
thorough knowledge about unive1rse and society, as well as by stren.gthenind his affective
connections with the environment. This represents chiefly the condition of human
progress.

2. SARGfllA
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CONDIJIA NATURALA A DEZVOLTARll
CUL JURII NOASTRE SOCIALISTE

Acad. ŞTEFAN PttERFI

lntr-un cadru multi şi interdisciplinar, simpozionul nostru îşi propune să abordeze cîteva aspecte ale relaţiilor atit de complexe şi, totodată,
atît de controversate dintre natură şi cultură. Ne-am lăsa ademeniţi de
un optimism exagerat dacă am crede că în scurtul răgaz al întrunirii
noastre am putea înlătura toate dificultăţile care ne împiedecă să ajungem
la concluzii definitive. Ne propunem totuşi să reex,aminăm, în lumina
uc:tualelor realităţi sociale şi ecologice din ţara noastră, cîteva dintre
principalele dimensiWli ale relaţiilor natură-cultură. Ne exprimăm deplina convingere că în contextul crizei ecologice contemporane care se
profilează tot mai tulburător, o asemenea reexaminare se impune în
mod stringent.
In dezbaterea aspectelor pe care le abordăm vom porni neabătut
de la teza filozofiei marxist-leniniste după care, graţie omului, natura
devine cultură, în timp ce prin ,cultură omul îşi dobînideşte adevărata
sa natură umană. De valabilitatea acestei teze nu se mai pot îndoi astăzi
nici gînditorii care se consideră nemarxişti. Dar trebuie să reexaminăm
opinia curentă după care cultura ar fi o definitivă şi irevocabilă detaşare
de natură. Fără îndoială că prin cultură omul se detaşează - într-un
anumit mod -de natură, dar această detaşare trebuie înţeleasă într-o
accepţie dialectică, latura unităţii rămînînd tot atît de importantă ca şi
aceea a opoziţiilor. Pentru că detaşarea de natură, numai prin procesul
negării naturii, fără să se ţină seama de caracterul unităţii dialectice
care trebuie să existe între natură şi cultură, poate avea consecinţe
de-a-dreptul catastrofale. Criza ecologică, în plină propagare într-un
număr tot mai mare de ţări, se datoreşte în bună parte tocmai ignorării
raporturilor dialectice care ar fi trebuit să existe între necesităţile dezvoltării culturii şi cele ale conservării naturii.
Colaboratorii acestui simpozion îşi exprimă deplina convingere că
sistemul nostru socialist deţine toate premizele unei soluţionări judicioase, pe temeiuri sănătoase, a relaţiilor dintre natură şi cultură. Nu
numai că noi nu rupem într-un mod metafizic aceste relaţii, dar in concepţia noastră convingerile ecologice devin o componentă fundamentală
a conştiinţei socialiste. Iată de ce grija pentru păstrarea valorilor naturii
patriei noastre a devenit pentru noi o datorie sfîntă, înscrisă in Codul
principiilor şi vieţii comuniştilor, a eticii şi al echităţii socialiste. O atît
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de înaltă consacrare a actualelor imperative ecologice se înscrie astfel
pe făgaşul destinului naţiunii noastre socialiste în :-::tre se împletesc astăzi
atît de fecund rosturile istoriei poporului nostru. O asemenea consacrare
devine cu atît mai firească cu cit, în decursul zbuciumatei lor istorii,
locuitorii mîndrelor noastre meleaguri s-au înfrăţit întotdeauna cu n.atura
şi au creat o cultură care prelungea întregul peisaj într-un mod organic.
Ne aducem în această privinţă, aminte de sublinierea făcută de
curînd dispărutul dintre noi, veneratul nostru magistru E mi 1 Pop,
privind situarea României
la răspîntia a trei mari arii geografice :
central-europeană, est-europeană şi sud-europeană. Această împrejurare
constituie în sine izvorul abundent şi mereu curgător de diversificare
a componenţilor faunei şi ai florei. Ne permitem să credem că această
afirmaţie îşi conservă valabilitatea şi în cazul componentelor culturii.
Dintr-o adîncă intuiţie E mi 1 Pop mai arăta că „arcul carpatic cu
îndrăzneaţa lui curbură şi masivul apusean au rolul de amortizare a
antagonismelor celor trei mari unităţi, care altfel s-ar manifesta puternic
în cazul unui relief mai mult sau mai puţin plan". Credem în continuare,
că acelaşi peisaj carpatic, prin convergenţele sale emotive a grăbit înfră
ţirea într-un destin istoric unitar a poporului român cu naţionalităţile
conlocuitoare. Culturile naţionalităţilor conlocuitoare s-au integrat astfel
organic în matricea culturii autohtone. Conservarea specificului lor etnic
nu a împiedecat împletirea şi integrarea lor firească în dimensiunile unei
culturi unitare pe care naţiunea noastră socialistă o ridică azi la un înalt
prestigiu. Iar culturile noastre populare s-au înfrăţit şi s-au înrîurit
într-un mod fecund, la adăpostul aceluiaş peisaj, în care se auzeau aceleaşi păsări, freamătul aceloraşi codri şi cintecul aceloraşi ape„.
Nu întîmplător străbat cu atîta vigoare accentele doinei şi ale horelor
în repertoriul muzicii populare ale naţionalităţilor conlocuitoare. Ne-au
1."ămas astfel vii rafinatele compoziţii ale lui B e la B art o k în care
au găsit loc major admirabile motive muzicale populare româneşti. Şi ne
mai aducem aminte de adeziunea cu care Luci an B 1 aga interpreta
acum două pătrare de veac pe pictorul Nagy Istvan care a trăit
„atit de aproape de taina totdeauna aceeaşi şi niciodată cucerită a naturii" şi care se ducea în Munţii Apuseni ca să surprindă portrete româneşti
autentice.
In contextul celor de mai sus considerăm deci că nu numai propăşirea
noastră social-economică ci însăsi cultura noastră socialistă trebuie să
devină capabile de a-şi forma o 'atitudine etică, întru totul corespunză
toare ocrotirii naturii şi a omului împreună cu mediul său înconjurător.
Fără îndoială că nevoile stringente prezente şi mai ales viitoare ale naturii
ţării nu permit fundamentarea unei asemenea etici pe temeiuri strict
contemplative sau pe interdicţii şi constrîngeri. La baza eticii trebuie să
durăm în mod obligatoriu o viziune ecologică generalizată. Pentru că
ecologia rămîne în esenţă profund critică, obiectivă şi revoluţionară, atît
în gîndire cit şi în practică. D2 aceea, ea are capacitatea: de a deveni
constructivă oferind soluţii revoluţionare şi dialectic valabile variatelor
probleme pe care le ridilcă neîn'Cetat mediul nostru înconjurător şi întreaga
natură a României. Iar în ultima instanţă, aşa se va putea închega o
politică ecologică pe termen lung, menită să întărească potenţialul economic al naţiunii şi să controleze eficient evoluţia tehnologică la ori-
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rnnl11I c·onsecinţelor ei îndepărtate. Toate acestea, însă, nu se înfăptuiesc
·„I llll S<' pol înl'ăptui fără aportul major al unor înţelegeri profund uma11i•;1l', parte integrantă a unui efort general de ridicare a nivelului de
11lit11rt1, ele C'onstituire a unui înalt climat etic.
Nu putem ascunde că instrucţia biologică, în sensul ei cel mai larg,
•·~;te• În<'[t insuficientă şi parcă mult în urma unor alte discipline, şi asta
i11 duela faptului că datele şi soluţiile ecologice sînt, în fapt, de un covîr~„ilor interes socinl şi disponibile, în cel mai înalt grad, simulării şi
programării pe bază de ordinator. Şi să nu uităm, în sfîrşit, că toate
1 ·1111o~tinţclc despre natură ~i neYoile ei pot ajunge la marele public numai
Pl' C'alca celor mai variate implicări în activitatea social-economică ale
i11vt1ţămîntului şi culturii. De aceea, credem că numai prin contribuţia
direl'lă a acestor factori educaţionali putem asigura realizarea unei mai
bune înţelegeri ecologice, în folosul prosperităţii tuturor şi în spiritul
marilor înfăptuiri realizate de poporul nostru sub conducerea Partidului
Comunist Român.

THE NATURAL CONDITION OF OUR SOCIALIST CULTURE PROGRESS
SummaT11

Some aspects of the complex and, at the same time, so controversial relations
helwwen nature and culture are discuS1sed. Undoubtedly by cultul!'e I1llall1 is detached from
nature, but this detaching, should be understood in its dialeotical acception. the aspect
or unity remaining as much important as that of oppositions. Ecologica! crisis, în ful!
propagation in a growing number of countries to a great extent. is due to the ignorance
of the diaJectical relations which ought to exist between the cultural development necessilies and those of nature conservation. Nowadays in Romania the ecologica! convictions
IJccome a fundamental component of the socialist consciousness.
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NATURA IN

CONCEPŢIA

POPORULUI ROMAN

TIBERIU GRAUR

Dificultatea unui discurs despre „natura în concepţia poporului
romfm" constă în bogăţia materialului, în complexitatea faptelor care
oglindesc relaţiile dintre natură şi cultură, dintre omul tradiţional şi mediul ambiant, şi mai constă în greutatea descifrării codului limbajului
mitologic, plămădit la această răscruce de continente, în calea tuturor
influenţelor, sau din altă perspectivă „în oalea tuturor :răimilor", cum
spune cronicarul român. Nu dorim să ne oprim asupra belşugului de material folcloric dintr-o perspectivă estetică şi nici a clasifica nenumăratele
motive în care natura este prezentă în cele mai diferite forme. Int:reaga
creaţie artistică populară se desfăşoară în spaţiul naturii şi este învăluită
în minunile ei ; de la miturile arhaice şi pină la creaţiile contemporane
totul este plămădit în spiritul şi în sinul naturii. Viaţa oamenilor s-a
scurs în tovărăşia naturii, izbînzile istorice au avut loc sub protecţia
codrului, durerea a fost împărtăşită cu pădurea, fuga de asuprire şi revolta
socială s-a înfăptuit în tovărăşia desişului şi însăşi moartea se împlineşte
cu participarea cerului şi a pămîntului.
Aceste comunicări ale omului cu natura sînt încifrate în creaţia artistică sau în paginile i'storiei, desigur în moduri diferite. Prietenia lui
Mircea, şi ai multor alţi conducători ai destinelor :româneşti, cu „rîul"
şi „ramul" nu este o simplă metaforă eminesciană. Ea ascunde unul din
secretele tacticii şi strategiei aplicate în dezvolta:rea istoriei.
Dar în afară de faptele istoriei şi imaginile artistice care ne vorbesc
despre intimitatea românului cu natura, vom încerca să descifrăm în
creaţia culturii populare citeva modele referitoare la esenţa naturii şi
la legităţile evoluţiei, exprimate în credinţe naive sau în alte genuri
ale creativităţii populare, care ascund de milenii, în structurile lor legităţi ale naturii şi ale devenirii.
In cele ce urmează vom încerca tălmăcirea cîtorva coduri mitice
aparţinînd celor mai vechi substraturi culturale plămădite pe aceste
meleaguri. Din păcate, de cele mai multe ori cind se vorbeşte despre
mitologie, gîndul ne duce la toate mitologiile în afară de aceea românească, care nu este cu nimic mai săracă şi nici mai nesemnificativă
decît altele. Credem că una din ideile de bază în orice mitologie este
aceea a creaţiei, de aceea vom aminti pe scurt unul din crezurile tradiţionale referitoare la facerea pămîntului.
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Printre credinţele populare păstrate în tradiţiile societăţilor arhaice
se numără şi crezul potrivit căruia la facerea lumii a contribuit, alături
de Dumnezeu, şi Diavolul. Credinţa este înregistrată în diferite culegeri,
de la începutul secolului (Niculiţă Voronca) şi a mai fost culeasă de noi,
în cercetările de teren din Ţiara Bîrsei, Munţii Apuseni şi Bihor, între
anii 1969-1974. In legătură cu acest crez, care în anumite timpuri a
supărat biserica creştină prin îndrăzneala de a pune pe seama lui Dumnezeu o colaborare atît de dubioasă, mai sînt o seamă de alte credinţe
referitoare la facerea casei, facerea morii, facerea carului şi chiar facerea omului. In toate aceste cazuri, Diavolul este acela care face munca
brută, trudind din greu pentru a descoperi la urmă că i-a scăpat ceva,
un amănunt pentru care creaţia sa nu funcţionează : casei nu i-a făcut
geamuri, carului nu i-a făcut oişte, morii nu a ştiut să-i facă titirezul,
iar omului nu i-a dat suflare sau după alţi informatori, nu a ştiut să-i
facă inimă. Aici intervine Dumnezeu, angajînd o colaborare cu principiul satanic pentru a pune punctul pe i şi a pune în funcţie toate aceste
instalaţii neutilizabile. Toată munca Dracului ar rămîne fără sens, fără
această colaborare cu principiul opus lui, capabil de a pune în mişcare
lumea încremenită, făcută de Diavol. La prima vedere, povestea nu dedepăşeşte o născocire a cărei compoziţie ne poate mira prin alegerea
personajelor şi desfăşurarea acţiunii ; dar convertind povestea într-o formulă abstractă, în care Dumnezeu şi Diavolul sînt două valori contradictorii ale aceleiaşi realităţi, descoperim în mitul străvechi o structură
cu o valoare cognitivă, o informaţie ştiinţifică încifrată într-o imagine
naivă. Credem că din punctul de vedere al capacităţii de informare, maniera de a transmite modele referitoare la „dialectica naturii" prin simboluri artistice au o valoare cognitivă în resoartele subconştientului
fiinţei umane, creînd disponibilitatea necesară pentru acceptarea patternului ştiinţific.
Această istorioară povestită de zeci şi sute de ori în cele mai diferite ocazii comunicative de tip folcloric, în şezători, la petreceri sau în
jurul focului, în preajma turmelor, în tovărăşia munţilor, încifrează legea luptei contrariilor într-un limbaj mitic în care se folosesc ca simboluri principiile supranaturale în opoziţie : Dumnezeu şi Diavolul. Modelul are o vechime considerabilă şi credem că atestarea cea mai timpurie este substratul „Cărţii schimbă.rilor" („I CHING"), scrisă în vechea
Chină cu citeva mii de ani în urmă. Autorii acceptă drept temelie a
creaţiei neîntrerupta confruntare între cele două principii Yin şi Yang,
exprimate printr-o linie dreaptă şi una întreruptă. Ying-ul este principiul activ, creativ, masculin şi este reprezentat prin ( - - - ), iar
Yang-ul este principiul pasiv, feminim, reprezentat prin ( - - - - ).
Aceste două principii redate prin simbolurile amintite, pe baza tuturor
combinărilor posibile în grupe de şase, constituie cele 64 de hexa~rame,
oare sînt, de fapt, conţinutul „cărţii schimbărilor". lntreag.a filozofie
a „I CHING"-ului este un model matematic transformaţional generat
pe baza împletirii principiilor constituante a realităţii. Un salt în filosofia greacă, în gîndirea Renaşterii şi apoi în dialectica contemporană
ne ajută să perfectăm modelul genezei şi al evoluţiei prin înţelegerea
acestei ciocniri fertile între principiile active şi cele pasive, între teze
şi antiteze generatoare de sinteze.
Modelul principiilor, contrariilor, prezent în structura ascunsă a
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olaborare cu „forvele numinoase", are o

deosebită

c•<gnltiv şi o importanţŞ. ştiinţifică pentru cercetătorii culturii
I a filo ofiei ei, care doresc să descopere limbajul, cifrul, me-

arhaice referitoare la natură. Prezenţa
entităţilor sau a procesualităţilor na11 11 ll 11 or fr cvent în cultura popul ară românească, oferind cu generozi1 ii 1• m su j ale unei înţelepciuni str ăvechi. Prezenţa soarelui şi a lunii
11 1 11~ ş i in spate, motiv adesea întîlnit în folclorul românesc, alături
tl1 I •lşugul de semnificaţii presărate în comoara de basr:ne sau alte
' 1 1ill f l lorice, sînt tot atîtea cifruri ale u nui „lore" uitat, dar care
• t • pHric integran tă în numele disciplinei folc-„lore", a cărei menire
a de a descifra înţelepciunea poporului.
rin exemplul următor vom face un pas înainte pentru descifrarea
l'l fr trilor referitoare la natură . Unul din principiile fundamentale valnhll p ntru procesualităţile schimbărilor ş i a metamorfozelor este prin('/piul sacrificiului , care stă la baza tuturor transformărilor şi înnoirilor.
n ptul de sacrificiu poate avea o în cărcătură semantică cu un accept
1 1 umpănitor în compartimentul con ştiinţei, dar sensul pe care noi îl
l'nlo im, este extins şi la alte domenii ale realităţii. Printre exemplele
• 1 mai frecvente pentru explicarea „legii negării negaţiei" se oferă
mo rtea seminţei pentru generarea noului exemplar. In esenţă, legea
n spune că orice stadiu suPQrior poate fi realizat printr-un proces de
1 tam orfoză, în care vechea entitate se destructurează în vederea noii
, tructuri , care este în devenire. Evoluţia este , deci, un continuu pros de destru cturări, praguri şi restructurări, în care principiile constituante şi constitutive îşi parcurg mergerea prin neîntrerupte morţi şi
învieri. Dacă o structură nu acce ptă regenerarea, care înseamnă, de
fa pt, o moarte şi o înviere, ea riscă să încremenească, ieşind din procesul evoluţiei. Această idee a realizării , adesea a fost pusă în modelele
mitologiei cu ideea sacrificiului. Pasărea Phoenix poate învia numai din
propria-i cenuşă. Poate că unul din cele mai subtile modele în acest
sens ni-l oferă balada Meşterului Manole, care şi-a încheiai opera numai prin sacrificarea unei părţi din fiinţa lui, iar în final, printr-un sacrificiu suprem, din care a generat o „fîntînă cu apă curată, trecută prin
piatră .. .", despre care prea adesea oamenii uită, orbiţi de măreţia zidurilor, cam ascund taina creaţiei, exprimată în strigătul : „zidul rău mă
strlnge/ trupuşoru-mi frîngel copilaşu-mi plîng·e ... " .
Dincolo de romantismul şi tristeţea cu valenţe umane semănate în
cugetul cititorului, balada ne transmite patternul unei legităţi naturale,
potrivit căruia fiece devenire vine în fiinţă printr-un sacrificiu a unui
principiu din sistemul precedent. Regenerarea se realizează prin neîntrerupte morţi şi învieri pe toate planurile existenţei.
In spiritualitatea românească, natura este într-o continuă schimbare de stadii, totul desăvîrşindu-se după legile şi rosturile „trecerii" .
De aceea, ciobanul cu mioara năzdrăvană , conştient de firescul pragului spre care merge, care are capacitatea de a citi cifrul introdus în
memoria naturii, îşi aranjează cu seninătate noua restructuriar·e : „să mă
îngroape, aici pe aproape, la strunga de oi, să fiu tot cu voi, în dosul
stînii, să-mi a ud cîinii...".
Ideea morţii şi a învierii în natură şi în cultură e~te prezentă în
nenumărate modele ale gdn~irii tradiţionale şi frecventă în structura
11111 1

111

1

11

• 1 niiicaţia informaţiei

·11111 r onirariilor în structura
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„rlt11rllor <IP tr<'cc>re", care însoţesc procesele ceremoniale ale obiceiuri lor lt•1.p1tt- de momentele importante din viaţa omului (ciclul obiceiuri lor de f11milie), precum şi ciclul obiceiurilor de peste an. Dintr-o persµPc-tivă semiotică, putem constata prezenţa acestor informaţii pe toate
nivelele sistemului semiotic : sintactic, semantic şi pragmatic şi în toate
limbajele culturale.
Urmărirea felului în care un popor s-a înfrăţit cu natura, învătîn
du-i tainele şi rosturile ei, înseamnă a investiga capacitatea acelui popor
de adaptare la mediu şi a pătrunde în resoartele intime ale fiinţialităţii
sale. Cultura populară românească, zămislită la începutul erei noastre
pe un genofond natural şi cultural frămîntat, plămădită apoi pe o perioadă de două milenii fără preget, ascunde în cifrurile ei cunoaşteri
care pot uimi oamenii de ştiinţă, reprezentări care pot fi invidiate de
artiştii veacului nostru şi modele comportamentale care pot sluji ca
modele pentru orice etică umană. Acest sistem complex a fost transmis
din generaţie în generaţie, susţinind temeliile specificităţii culturii
noastre.
Scurta noastră comunicare doreşte doar să schiţeze dimensiunile
interioare ale unei mitologii româneşti, bazată pe vechea inţelepciune
a omului arhaic care percepea şi pricepea natura nu numai cu mintea
ei şi cu toată fiinta lui.

NATURE IN THE CONCEPTION OF THE ROMANIAN PEOPLE
Summary

The author considcrs that the whole history of th2 Romanian people and their folk
culture developed in a close interconnection with Nature. Besides the aesthetic aspects
of artistic folk creation, the structu.res of different myths (ais well other beliefs) involve
cognitive patterns about the natural 1aws of evolution and change. An analysis is presented in reg.ard to the folk conception of the creation of the world, of man and
material objects made by the Devii in <>ollaboration with God. This dual col1aboration
codified the laws of natu.re into a dialectical pattern in which the active priciple and
the passive one are twisted in an evolutionary process. The author mentions the conception of „I. Ching", the ChinesQ book, (The Book of Change), which acoentuates the
concept that the bases for all change is the resuit of the conflict between the Yang and
Yin principles. The „sacrifice" idea is also discussed, considering lt as a threshold for
a new stage of development.
The author also mentions the importance of the mythological pattern which
canveyed ftle archaic mtormation about ,nature amd its laws.
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OCROTIREA NATURII:
A SOCIETĂŢII SOCIALISTE
MULTILATERAL DEZVOLTATE

COORDONATĂ

AGNIŞA

NICOLAE

NUJU
BOŞCAIU

Amploarea fără precedent pe care au dobîndit-o în vremea noastră
de conservare a naturii rămîne cea mai grăitoare expresie a
grijii pe care partidul şi conducerea statului nostru o acordă păstrării
nealterate a patrimoniului nostru natur.al - peisajului de mîine al patriei
noastre. Nu este în rostul acestei contribuţii menirea de a efectua un
bilanţ retrospectiv şi de a evalua eficienţa acţiunilor de conservare a
naturii din ţara noastră, a căror rodnice tradiţii s-au înscris deja pe
răbojul unui semicentenar. Subliniem însă însemnătatea istorică a înaltei chemări a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, preşedintele statului nostru, de la Conferinţa Naţională a
P.C.R. din 19-21 iulie 1972, către întregul nostru popor de a face totul
pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătăţii oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor viitoare toate darurile cu care natura a hărăzit România. Prin această istorică chemare, tradiţiile ocrotirii naturii din ţara
noastră, ca şi demersurile dîrze ale marilor noştri oameni de ştiinţă,
protagonişti ai cauzei conservării naturii, au .dobîndit o înaltă consarrare devenind coordonate fundamentale ale politicii noastre naţionale.
Este concludent să mai subliniem că prin înţelegerea care i s-a
acordat, prin remarcabilele înfăptuiri care situează ţara noastră în rîndul ţărilor avansate în privinţa ocrotirii naturii şi mai ales prin înscrierea sa oa normă în Codul principiilor eticii şi echităţii socialiste, ideea
conservării naturii a devenit azi o componentă fundamentală a conştiin
ţei noastre socialiste.
Este de netăgăduit că înţelegerea rosturilor ca şi amploarea reflectării pe planul conştiinţei a însăşi principiilor fundamentale ale ocrotirii au suferit în zilele noastre profunde mutaţii. Asistăm astfel la o tot
mai adîncă împletire a necesităţilor de conservare a naturii cu înfăptui
rea marilor obiective ale construcţiei ~ocialiste. ln aceste împrejurări
este deci firesc ca ideea conservării naturii să se îmbogăţească în semnificaţiile ei fundamentale şi să dobîndească o extindere tot mai cuprinzătoare în dependenţă de condiţiile istorice concrete, de nivelul dezvoltării forţelor şi relaţiilor de producţie, ca ~i de amploarea reflectării
sale pe planul conştiinţei sociale, ca şi a conştiinţelor individuale. Ritmul fără precedent al dezvoltării noastre social-economice a determinat
iwţiunile
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astfel nu numai o afirmare viguroasă şi o consacrare definitivă a conprivind ocrotirea naturii, ci şi necesitatea unei considerabile
extinderi a înţelesului lor originar, ca şi a finalităţii lor sociale.
Căci, grija neprecupeţită pentru ocrotirea frumuJseţilor naturii echivalează în ultimele sale înţelesuri - cu grija pentru păstrarea sănă
tăţii oamenilor, pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea lor spirituală, prin
valorificarea creatoare a întregului patrimoniu natural al patriei noastre. Iată de ce, im portar. ţa crescîndă a intensificării acţiunilor de conservare a naturii este solicitată de necesitatea tot mai stringentă de a corela aceste acţiuni cu ritmul accelerat al propăşirii noastre social-eco..:
nomice.
Intr-adevăr, în calitatea noastră de constructori ai orînduirii socialiste, ne găsim azi în faţa unor transformări rapide care înnoiesc înfăţişarea patriei noastre, cu profunde implicaţii ecologice, care ne aduc
în situaţia de a adopta decizii ecologice în condiţii extrem de complexe,
generate de interacţiunile unor procese economice, tehnice, sociale şi
politice, de care va depinde imaginea de mîine a patriei noastre. Cu
deplină răspundere trebuie să avem convingerea că toate consecinţele
deciziilor ecologice pe care le adoptăm azi, dobîndesc gravitatea ireversibilităţii, atît în privinţa înfăptuirilor pozitive, cit a eventualelor greşeli pe care le-am putea săvîrşi.
Dar acţiunile de conservare a naturii dobîndesc întreaga gravitate
a unor răspunderi istorice în condiţiile noului cincinal al afirmării revoluţiei ştiin.ţifice-tehnice din România. Integrarea judicioasă în
circuitul economiei naţionale a întregului potenţial natural, care va constitui una dintre premizele fundamentale ale acestei revoluţii, va necesita împletirea armonioasă a acţiunilor de valorificare cu o înţeleaptă
viziune despre rosturile unei conservări, atît în cazul resurselor neregenerabile, cit şi a celor regenerabile. In această privil'lţă, temeiurile
construcţiei noastre socialiste constituie deja o garanţie că revoluţia
noastră ştiinţifică-tehnică va putea evita experienţa tristă a ţărilor în
care dezvoltarea economică şi socială a fost plătită cu preţul scump al
devastării brutale a naturii şi unde iniţiativele conservării naturii sînt
deja prea tîrzii.
Este de netăgăduit că, în condiţiile tehnogenezei contemporane, integrarea în circuitul economic a unor resurse naturale rămîne încă legată de deteriorarea unor aspecte ale peisajului natural. Dar, în aceeaşi
măsură, nu mai poate fi ascunsă nici împrejurarea că, dincolo de anumite limite care sînt dificil de stabilit, deteriorarea echilibrului natural
are repercusiuni negative nu numai asupra activităţilor economice care
declanşează impactul, dar chiar asupra întregii vieţi social-economice
şi culturale. Iată de ce necesitatea de a se asigura premizele realiste ale
unui progres social-economic şi a unei rQvoluţii ştiinţifice-tehnice, reducînd la minim sacrificiile aduse patrimoniului natural rămîne departe
de orice tehnofobie sau naivitate romantică. Este deja în zestrea convingerilor obşteşti că de grija permanentă pentru buna gospodărire a
pămîntului, a pădurilor, a apelor, a tuturor avuţiilor naturale ale patriei noastre depinde soarta de mîine a poporului nostru.
Există încă sisteme sociale în condiţiile cărora dezvoltarea economică rămîne inevitabil asociată de devastarea patrimoniului natural.
Harta lumii abundă în exemplele triste ale unor ţinuturi devastate ecocepţiilor
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lni.:ic·, unde impactul ecologic determinat de existenţa relaţiilor de explo11l11re ale unor orînduiri sociale perimate şi-a avut un complement
l111•vitubil în anvergura anacronică a unei înapoieri economice. Spectrul
, ·1·izPi ecologice rămîne de cele mai multe ori reversul unei orînduiri
~;ol'i11le bazate pe asuprire socială şi naţională, pe proprietate privată
~I profit individual. Ne convingem tot mai mult de înţelesul prozaic,
dl·z~olit de orice intenţie metaforică, al constatării că amploarea pe care
a luat-o poluarea în unele regiuni ale planetei noastre este consecinţa
rrc·mijlocită a unei poluări sociale. Rămîne dincolo de orice îndoială că
dezechilibrul ecologic reflectă întotdeauna o stare mai acută sau mai
puiin acută de dezechilibru social, de exacerbare a conflictului dintre
0111 şi societate 1. Ieşirea din impasul ecologic nu se poate întemeia numai pe reconcilierea relaţiilor dintre om şi natură, ci tocmai pe solu~ionarea contradicţiilor dintre om şi societate 2 •
Iată de ce considerăm că în condiţiile afirmării revoluţiei ştiinţi
fice-tehnice din ţara noastră, complementarităţii dintre acţiunile de
transformare şi cele de conservare trebuie să-i acordăm semnificaţia
unei categorii fundamentale, în care să se reflecte dialectic interdependenţa şi laturile contradictorii ale progresului contemporan.
Semnificaţiile înalte ale ocrotirii naturii dobîndesc astfel rosturile
unor acţiuni patriotice, împletite cu cele ale dezvoltării economice, care
vor contura imaginea de mîine a ţării noastre pe harta lumii. Pe o scară
tot mai largă, odată cu desăvîrşirea construcţiei socialiste, atitudinea
ecologică devine o responsabilitate politică. Ne convingem astfel tot
mai mult că în condiţiile actualei etape istorice din ţara noastră, conservarea naturii nu se mai poate realiza în afara unei planificări adaptate tuturor cerinţelor dezvoltării noastre social-economice şi culturale.
In accepţia sa politică, ocrotirea naturii ca şi protecţia mediului înconjurător, considerat în ansamblul său cel mai cuprinzător, devine o condiţie indispensabilă progresului social. Realităţile contemporane ne demonstrează tot mai convingător că ideea de politică ecologică trebuie
să dobîndească pentru patria noastră aceeaşi importanţă ca aceea de
politică economică.
Este îmbucurător să

constatăm că educarea unei conştiinţe ecologice nu mai constituie azi un .deziderat ci deja o componentă reală a
conştiinţei noastre socialiste. Rămînerile în urmă în privinţa convinge~ilor ecologice dobîndesc o deosebită gravitate în împrejurările în care
anumiţi factori de decizie nu sînt suficient de prevăzători în aprecierea consecinţelor ecologice pe care le pot declanşa fără nici un simţ
de răspundere.
Dar convingerile ecologice, oricît de temeinice ar fi, prin ele însele
nu pot schimba realităţile înconjurătoare, ci numai prin incorporarea
lor în metode şi tehnici de acţiune. Tocmai în această privinţă, instaurarea puterii democrat populare, desfiinţarea claselor exploatatoare, victoria deplină şi definitivă a relaţiilor socialiste au constituit etapele
necesare unor schimbări înnoitoare în privinţa gestiunii ecologice şi
ocrotirii resurselor naturale. Odată cu reorganizarea Comisiei pentru
)Crotirea monumentelor naturii, în cadrul Aicademiei Republicii Socia1)

FLOREA G. CULEA H., Probleme sociale ale ecologiei, Edit. Politicii 1974, p. 9.

2)

Idem p. 108.
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liste România, cel mai înalt for ştiinţific al ţării, în urmă cu pătrar de
veac, pe baza extinderii amplorii democraţiei, mase tot mai largi au
fost antrenate să participe în mod eficient şi creator la promovarea
acţiunilor de conservare a naturii din ţ.ara noastră. Prin înfiinţarea consiliilor regionale - şi apoi a celor judeţene - de îndrumare a ocrotirii
naturii, factorii de decizie locali, alături de neobosite cadre de specialitate, educatori şi devotaţi animatori şi custozi onorofici, au adus o
contribuţie esenţială şi competentă pentru conservarea comorilor naturale ale patriei noastre.
La rîndul său, coordonarea şi îndrumarea în mod unitar a tuturor
activităţilor menite să asigure protecţia mediului înconjurător, considerat în accepţia largă a tuturor factorilor naturali şi a celor creaţi prin
activităţi umane, de către Consiliul naţional pentru protecţia mediului
înconjurător, organ central de specialitate, larg reprezentativ, subordonat Consiliului de Miniştri, situează ţara noastră în rîndul celor mai
avansate ţări din lume în privinţa legislaţiei ecologice. Infiinţarea comisiilor judeţene pentru protecţia mediului înconjurător a întărit rolul
factorilor de decizie locală în sfera politicii ecologice, antrenînd astfel
în aceste preocupări un activ larg de oameni ai muncii, diverşi specialişti, cadre de cercetare, proiectare şi didactie:e, ingineri şi medici a că
ror activitate este legată de problemele protecţiei mediului înconjurător.

Ne vom referi în continuare numai la două domenii de preocupări
în care contribuţia consiliilor judeţene de îndrumare pentru ocrotirea
naturii şi consiliile judeţene pentru protecţia mediului înconjurător pot
avea un aport covîrşitor. Reamintim cu acest prilej că cele mai multe
dintre rezervaţiile existente în ţara noastră au fost constituite pentru
conservarea unor ecosisteme care adăpostesc specii rare, endemice sau
relictare, ameninţate cu dispariţia. Ori, în stadiul actual al intensităţii
impactului dintre dezvoltarea social-economică şi conservarea ecosistemelor naturale, încă este dificil ca deocamdată să mai putem stabili
care ar fi speciile vegetale sau animale periclitate. Se ridică astfel necesitatea ca în fiecare judeţ, pe baza unor cercetări ştiinţifice competente, să se stabilească lista speciilor animale şi vegetale a căror statut
ecologic este periclitat.
In aceeaşi măsură .azi nu mai putem ascunde că, în condiţiile ac\.uale, conservarea întregului genofond al ţării noastre nu se va putea
asigura decît prin crearea unei reţele naţionale de rezervaţii, care va
trebui să cuprindă ecosisteme etalon, reprezentative pentru întreaga diversitate biogeografică a ţării. Cu alte cuvinte, reţeaua rezervaţiilor naturale nu va trebui să se mai limiteze la conservarea unor ecosisteme
cu valoare de exponate documentare, ci va trebui să cuprindă o gamă
largă de econosisteme care să poată asigura conservarea tuturor speciilor
autohtone, vegetale şi animale, indiferent dacă statutul lor actual este
acela al unor specii rare sau, dimpotrivă, încă sînt destul de comune.
Este de netăgăduit că, în răstimpul scurt în care se va mai putea împlini acest deziderat urgent, contribuţia consiliilor judeţene va trebui
să deţină ponderea majoră atît în privinţa competenţei cît şi a flexibilităţii în privinţa elaborării unor decizii provizorii.
Rolul comisiilor judeţene pentru ocrotirea mediului înconjurător,
în colaborare cu comisiile de îndrumare a ocrotirii naturii trebuie să
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::ievină decisiv în problemele de prognoză ecologică. ln amploarea tranformărilor

actuale, orice activitate menită să modifice anumite aspecte
ale cadrului natural dintr-un judeţ, trebuie să fie supusă unei profunde
analize ştiinţifice, luîndu-se în considerare toţi parametrii necesari unei
prognoze ecologice, ţinîndu-se astfel seama de toate consecinţele ce ar
putea decurge din aceste modificări.
Credem că din consideraţiile la care ne-am referit s-a desprins unitatea dialectică care există între procesele ecologice şi cele social-politice : în măsura în care procesele ecologice nu mai pot fi izolate de
contextul lor social-politic, nici procesele social-politice nu mai pot fi
rupte din contextul lor ecologic. Odată cu desăvîrşirea construcţiei socialiste, ideea stăpînirii naturii cedează tot mai mult ideii conlucrării
cu natura.
In cadrul societăţii socialiste se conturează posibilităţile unor soluţionări principial noi a raporturilor dintre dezvoltarea social-economică
şi ecologie. Pe baza proprietăţii socialiste, asupra mijloacelor de producţie, există azi toate premizele spre a se putea elabora un plan de
măsuri pentru conservarea mediului natural în care parametrii de comandă socială pot optimiza conexiunile dintre fenomenele ecologice şi
cele social-economice. Iar prin faptul că azi s-a ajuns la trecerea pe
planul conştiinţei sociale a preocupărilor ecologice, ocrotirea naturii a
devenit o coordonată fundamentală a societăţii noastre socialiste multilateral dezvoltate.

CONSERVATION DE LA NATURE: L'UNE DES DIMENSIONS DE LA SOCI:E:TE:
SOCIALISTE MULTILATERALEMENT Dli:VELOPPE:E

Par suite de Ia consacration dans le Code des principes de l'ethique et de l'equite
socialiste, !'idee de la oonserviation de la nature a devenue une dimension autentiquc de
la conscience soci.a.liste du peuple roumain. Les action menees pour la conservation de la
nature seront considerablement amplifiees duramt Ia revolution scientifique et technique
du developpement social-ecooomique de la Roumanie. La mise en valeur de l'entier
potentiel des resources naturelles pour le developpement economique du pays releve la
necessite de joindre l'exploatation de ces resources avec l'effort de leur conservation.
C'·est ainsi qu'on confere une signification fondamentale ă la complementarite des actions
de transformation de la nature avec celles de la conservation. Dans l'esprit de ces
considerations Ies auteurs montrent le role des pouvoirs locaux pour la conservation de la
na ture.
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OCROTIREA NAlURll, ACT DE CULTURA
LOCUL ECOLOGIEI IN CERCETAREA CULTURII AUTOHTONE

ÂLEXANORU FIUPAŞCU

In prezenta lucrare nu intenţionăm să reluăm în discuţie determinismul sau nondeterminismul naturii asupra dezvoltării culturale umane,
nici nu dorim să reanalizăm locul şi rolul omului în natura originară
snu interrelaţiile dintre societăţile umane şi mediul fiziobiologic în care
Ple se dezvoltă. Aceste probleme, precum şi altele asemănătoare, au
fost şi sînt larg dezbătute în lucrări de specialitate apărute în ultimele
două decenii. Aşa incit, într-una dintre cele mai recente, privind antropologia culturală, James A. C lift o n (1968), enumerînd pe specialităţi tematice complexa alcătuire a „ştiinţei omului", acordă un loc distinct ecologiei culturale - termen stabilit încă din 1955 de S t e w a r d.
Vom încerca însă să dezvăluim cîteva aspecte esenţiale sau încă puţin
aprofundate ale interdependenţelor dintre ecologie şi antropologie în
contextul cunoştinţelor şi necesităţilor actuale de studiu.
Definiţiile ecologiei sînt relativ numeroase.
Merită
rememorată
ideea centrală a primei dintre ele, în formularea celebrului zoolog
Ernst Ha e c k el (1866), după care, ecologia nu este altceva .decît
cunoaşterea economiei naturii, investigarea tuturor relaţiilor
posibile
intre vieţuitoare, precum şi dintre vieţuitoare şi mediul lor de viaţă.
Printr-o firească evoluţie, conceptul despre ecologie s-a delimitat astăzi
cu şi mai multă claritate, acestei ştiinţe revenindu-i domeniul ecotic
adică, studiul complex al relaţiilor.
Cu alte cuvinte, studiem cîmpul
magnetic şi nu natura polilor care îl produc. Astfel, ecologia este îndeobşte divizată în autecologie (studiul relaţiilor unei specii oarecare şi
mediul ei de viaţă), ~i sinecologie (studiul relaţiilor unor grupuri de organisme - populaţii sau specii). Se remarcă deci că, din acest punct
de vedere, caracterul ecologiei culturale este autoecologic.
Domeniul ecotic presupune de asemenea şi nu fără utilitate, abord11
rea cercetărilor mesotice (raporturile organism-mediu), cenotice (relaţiile
organismelor între ele) şi etotice (cunoaşterea obiceiurilor, a moravurilor
unor organisme) de unde şi disciplinele subordonate : mesologia, cenologia
şi etologia.
Din punct de vedere mesotic prezenţa omului în natură a evoluat de
la interferenţe integratoare la interferenţe din ce în ce mai intens modificatoare pentru habitatul ocupat. Au trecut dteva milenii de viaţă şi
întreg peisajul ţării noastre a primit o amprentă umană, un facies antropic
3. SARGETIA
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uneori atît de profund încît sîntem tentaţi la prima vedere să denumim
„originale" şi „naturale" formaţiuni de landşaft care păstrează cel mult
caracterul autohton deci care sînt „naturnle" în sens secundar. Fenomenul
este valabil de la ţărmul mării pînă pe coamele munţilor. Numai crestele
stîncoase cele mai înalte, numai formaţiunile de jnepenişe (în Retezat.
Călimani sau Munţii Rodnei), doar cîteva crîmpeie de codri (la Slătioara
pe Giumalău, sau la Poiana Stampei), cîteVa turbării şi dteva restrînse
cenoze din Delta Dunării, m.ai păstrează în zilele noastre trăsături naturale primare. De unde o acută necesitate de a le conserva ca rezervaţii
naturale. Dar în afara acestor formaţiuni, cu precădere în ultimele două
secole şi în secolul nostru, în ultimele patru decenii, omul, specia animală
cea mai redutabilă care a vieţuit vreodată de pămînt, a devenit un
factor ecologic modificator de prim rang. Asistăm la presiunea şi suprapresiunea umană exercitată asupra mediului autohton, cu întregul ei
cortegiu de consecinţe : extinderea monoculturilor în masă, alterarea
raportului pădure/cîmp, sărăcirea florei şi a faunei, sărăcirea resurselor
naturale, adeseori mutilarea peisajului ş.a.m.d.
Se remarcă însă şi faptul invers, că ni.ediul natural - aşa numitul
environnement - nu a fost numai un simplu fundal al existenţei umane
ci, tocmai el a determinat această existenţă, determinism care a mers
pînă în profunzimea constituţiei fizice şi afective a poporului nostru.
„Ţările româneşti" din Carpaţi ca Maramureşul şi Năsăudul, ca Bîrsa,
Făgăraşul şi Haţegul, ca Vrancea şi Loviştea, ca Zărandul şi Bihorul, ca
Lăpuşul şi Oaşul şi altele asemănătoare, apar ca nişte adevărate unităţi
om-natură, istoric constituite şi bogate în particularităţi de landşaft natural, cît şi de stil şi de cultură populară autentică. Trebuie să priveşti
trunchiurile uriaşilor goruni adormiţi pe veci în tălpoaiele bisericilor de
lemn din Maramureş pentru ca să intuieşti nu numai habitusul pădurilor
de odinioară de acolo ci şi factorul ecologic care a permis dezvoltarea
unui stil de construcţie propriu, în lemn şi perpetuarea lui pînă în zilele
noastre. Poalele stîncoase şi bolovănoase ale Cetăţii Retezatului au furnizat mai la îndemînă piatra de construcţie, din care s-au durat întărituri şi
cetăţi, pădurii revenindu-i funcţia esenţială de protecţie şi mascare. Astfel, nu întîmplător sanctuarele dacice sînt adînc ascunse în munte, iar
zidurile bisericii romanice de la Densuş se Păstrează ca originală şi stră
veche mărturie a unei continuităţi neştirbite, pe teritoriul patriei noastre.
Toate aceste elemente ne obligă să vorbim despre o ecologie culturală
mai degrabă decît despre o geografie umană, cel puţin pînă în timpurile
din urmă. In acest sens cercetarea autohtonă de certă tradiţie sociologică
în contextul om/sălaş, trebuie împinsă şi mai departe, privind raporturile
sălaş sau vatră umană/natură. Satul românesc de tip resfirat şi-a pus
amprenta în cel mai profund sens ecologic, pe structura meleagurilor
carpatine, nu numai pe pitorescul acestora. Ne explicăm de pildă, din
însăşi această încastrare resfirată în habitat, pentru ce o serie de specii
de animale, cum este cocoşul-de-mesteacăn (lyrurus tetrix) nu s-au putut
menţine şi nu au putut supravieţui în preajma omului, aşa cum s-a
petrecut în vasta fîşie de cîmpii aluvionare, mlăştinoase şi presărate cu
păduri, situată între Belgia şi Urali, peste R.F.G., R.D.G„ Polonia şi
U.R.S.S., şi unde aşezările omeneşti, de tip compact, au afectat mult mai
puţin mediul înconjurător prin •prezenţa lor cotidiană. Chiar şi în Ţara
Năsăudului, unde sîntem obişnuiţi cu satele rînduite compact în lungul
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trasate, pe văile apelor, şi unde fenomenul dispariţiei cocopare inexplicabil, cercetările scot la iveală împrertnduiala rurală a fost impusă abi.a din a doua jumătate a
1 c• Iului ul XVIII-lea odată cu militarizarea austriacă a regiunii. Deci că,
11 I 11
vr me, ca peste tot la munte şi năsăudenii vieţuiau în aşezări
I rnL , poienind pădurea, ocupînd poienele,
lăzuind şi mînîndu-şi
t 111111 I de vite, modificînd profund flora şi fauna. Nu avem ştiri sigure
I
ultimii cocoşi-de-mesteacăn din văile şi dea1urile năsăudene odi1 0 111
ntit de păduroase, dar avem în schimb numeroase date despre
tll ltnll zimbri care, nu întîmplător, dispar tot în aceeaşi perioadă. Astfel
' l vă şi sensul antropologic obligator oricărei investigaţii ecologice
I 111li I Li sau floristice. ·
n porturile dintre om şi celelalte vieţuitoare au ieşit din făgaşul
•1•01 ! natural, chiar din momentul spaţial şi temporal totodată
are s-a conturat în primele-i tipare ferme, o natură şi o prezenţă
llWH • Procesul de subordonare a tuturor vieţuitoarelor înconjurătoare
111 ului s-a încheiat de mult. Tocmai de aceea -- aşa cum arată Max
N ' ho 1 so n (1973), trebuie să trecem în revistă pe etape, gradul
I 1 • inţelor, tipul şi dimensiunile relaţiilor implicate între om şi natura
11lr ugă, tipul de impacturi născute din influenţa omului asupra naturii,
111 •on ş tientă la începuturi, apoi tot mai recunoscută şi deliberată .
u toate acestea, din punct de vedere cenotic, cercetările ecologice
1 m!n şi acum importante şi necesare. De-o parte, ele au rost şi rol în
I • • 1 irea începuturilor de mit şi de legendă a existenţei noastre în
I •r ră şi , în particular, la orizonturile spaţiale carpatine. De altă parte,
li h logia, etnoistoria şi etnografia precum şi lingvistica, ne ajută să
1 ţ l gem mai profund caracterul de o reală originalitate autohtonă a
lor i şi a faunei noastre. Nu este întîmplător că o investigaţie etno1 > nică începe la noi de la D i o s c o r i de s şi sfîrşeşte deocamdată,
lu A 1 ex an dr u B o r za. Şi tot nu întîmplător, lucrărilor de zoofolclor
I ' u pus bazele cu deja un secol în urmă eruditul S im i o n F 1 o r e a
M r ia n u.
In luCT'area „Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri", apărută
unul 1969, am căutat ca tocmai pe un asemenea temei al investigaţiilor
ologie culturală profund interdisciplinară , să refacem „viaţa slobodă,
n i agonia iremediabilă şi sHrşitul d~primant" al cîtorva specii de anilmale
lin Iauna patriei noastre, în raport cu locuitorii ei : lumea bourilor şi
n zimbrilor, plotunii cu coarne late şi lbrebii cu coada solZ'oasă, tarpanii,
c· Junii şi saigalele de pe cîmpiile şi ,prin 1păidurile ţării, marmote şi potîr1 hi albe pe creste de munte. Am regăsit toate aceste specii pe steme
i în hrisoave, în efigiile peceţilor, în vorbe şi descîntece, în fauna colinzilor noastre; le-am refăcut arealele după toponimie şi înfăţişarea duhului
I r prins în măştile turcii, ale caprei sau a cerbului. Deşi neprezenţa
lu rării amintite în informaţia antropologică actuală , o credem regreLabilă , ne bucură cînd autori de prestigiu ca R o m u 1 u s V u 1 c ă nes cu
- în studiul închinat „măştilor populare", apărut în anul 1970, ajunge
la concluzii asemănătoare - dovadă că un asemenea material poate con·titui o sursă inepuizabilă de cercetări călăuzitoare atît în ecologie cît şi
în antropologie. Aceasta, pentru că relaţiilor fireşti , bio-ecologice, dintre
m . şi animale le-au luat locul acelea de datină , într-un sistem de
cenologie mitică cu funcţii complexe, culturale, ca o proiecţie în ori-
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zonturi subconştiente a faunei de altă dată ş1 m prezenţa ultimilor ei
„mohicani"', rînd pe ffînd înlocuiţi icu .alţi reprezentanţi sălbatici sau domestici ai faunelor actuale.
Interesantă este constatarea că şi în cazul măŞ'tilor .populare, ca denumiri şi obiceiuri, acestea se suprapun peste fostele arii de răspîndire a
sălbăticiunilor care le-au fost naşi involuntari. Bourul (Bos primigenius),
animal de şesuri mlăştinoase, cîmpuri şi smîrcul'i, şi-a păstrat numele
slav în obiceiul turcii tocmai în ţinuturile unde vieţuia într-un biotop
optim : Cîmpia Transilvaniei, în Ţara Oltului, în Moldova etc. Nu întimplător documentele sec. XIII atestă instituţia vînătorilor de bouri, acei
venatores bubalorum sau bubalinorum, consemnaţi în registrele capitulului de la Oradea, adică bourarii din Guron, Ip şi Gheţea, conduşi în
anul 1227 de vătafii lor Pa v e 1 şi La dis 1 au. Nu este de neînţeles
de ce mai tirziu, dintre aceşti oameni s-au recrutat păzitorii călări ai
vitelor cu coarne mari din puste şi din cîmpiile Crişurilor, vite adesea
semi-sălbatice : nu întîmplător carîmbul cizmei se numeşte şi tureac deoarece cizmele cele mai bune se făceau din piele de bour. Şi de asemenea, faptul că în multe regiuni păşunile vitelor se numesc şi astăzi
turişti nu e nici el întîmplător, amintind tocmai locul unde odinioară
păşteau bourii sau turii : terra fuit planicies bubalinorum cum menţio
nează pomenitul document din anul 1227. Aşa înţelegem mai îndeaproape
cum omul şi-a făcut loc în natură, ocupînd tot mai intens, mai totalitar
spaţiul înconjurător.

Existenţa măştii de urs şi a jocurilor cu costum de urs la maghiarii
pustă se explică prin influenţă românească certă, alimentată şi de
prezenţa ursului în silvostepele panonice şi danubiene, pină prin sec.
XVI-XVII denumit pentru stepele şi· silvostepele nord-pontice Ursus
campestris de către B o i n o v i la anul 1630 ! Iar versurile horei din
Carta! reţin faptul că pielea de elan (Alces alces), cervideu numit la noi
plotun, era utilizată la confecţionarea celor mai rezistente opinci, aşa

din

precum şi astăzi, pentru mocasinii
utilizează pielea elanului.

cei mai trainici, indienii nord-americani

In al treilea rind, cercetările etotice se impun în antropologia culturală, cu atît mai mult cu cit, ca ansamblu al manifestărilor, etologia
populaţiilor unor specii animale oarecare este pînă la o anumită
limită analoagă culturii unui popor, stilului său sau, mai bine, într-o
exprimare b1agiană, ea nu este decît matricea şi profilul stilistic comportamental al animalului considerat. Aceasta pentru că nici omul nu se
poate desprinde cu totul de natura sa animală. Nu întîmplător savantul
biolog J u 1 ian H u x 1 e y a întitulat una dintre lucrările sale recente
„Comportamentul ritual la om şi la animale". Chiar dacă se situează
pe o treaptă primară în raport cu sensul consacrat al termenului, în
accepţiunea sa social-culturală, animalelor trebuie să le recunoaştem un

stil propriu în toate manifestările etologiei lor. Stil ce nu odată a fost
preluat şi alambicat în firea omului, pe timpul străvechilor sale începuturi
de cultură. Ecologii şi-au dat în sfîrşit seama că raporturile oricărui
organism cu mediul său de trai constituie un important fragment al
individualită.ţii sale. Şi aşa s-au născut „lupii-daci" şi întreaga faună
a zoonimicelor, multe dintre credinţele, obiceiurile şi legendele poporului
nostru.
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Un fond natural bogat şi variat explică varietatea şi bogăţia imaginilor şi a imaginaţiei folclorice. Este un îndemn esenţial într-o reorientare
11 concepţiei despre natura ţării, despre valoarea sa deosebită în formarea
11i în evoluţia poporului român, în care antropologiei îi revine un rol de
scamă. Acelaşi Luci a n B 1 a g a demonstra existenţa unui „apriorism
românesc", exprimat în viziunea voevodal-sacrată despre natură prezentă
de pildă, în poezia lui E rm i n e s ·c u LSubliniind că există totodată o „Idee
J•:minescu" zămislită sub zodii româneşti. Este deci firesc să ne întrebăm
în ultima instanţă, de ce nu s-a conturat o idee „pro-natura" sub aceleaşi
zodii - nu în manifestările poporului unde ea există disimulat peste tot,
ci în creaţia culturală actuală sau contemporană ? Căci precursori de
frunte ca Antipa, ca Borza sau ca Racoviţă şi alţii, unii intraţi
în actualitate, nu ne-au lipsit. Sau, dacă această idee pluteşte totuşi undeva
la orizontul „ieşirii noastre din labirint" - cum o numeşte D u m i t r u
P o pe s cu, atunci atît din tradiţie cit şi din nevoie, ea trebuie să se
afirme, trebuie să dureze tipare faptei şi gîndirii noastre. Altfel spus,
înainte ca tehnosfera să-şi desăvîrşească încălcarea, făcindu-şi loc cu
coatele, în biosferă şi pe meleagurile minunatei noastre ţări.
Acesta este un domeniu vast şi important de colaborare dintre ecologi
şi antropologi, în prezent ca şi în viitor, domeniu justificat nu numai
dintr-o „seducţie estetică" faţă de ambianţa naturală - cum o numeşte
Grigore S meu (1973), ci din cele mai concrete raţiuni de cercetare
şi prognoză ştiinţifică.

Inainte de a încheia, trebuie să privim ecologia şi cercetarea ecolodincolo de investigaţia în natură, deci ca pe un sistem de gîndire
care nu exceptă omul .şi nu acceptă „noosfera' ca tnveliş aparte al biosferei.
lntreg materialul expus aici acordă omului atît valoarea de factor ecologic, cit şi aceea de subiect primar al relaţiilor naturale, a căror acţiune
l-au plămădit, pecetluindu-i făptura pentru totdeauna. Mediul înconjurător, pomenitul „environnement" se sfîrşeşte la porţile aşezărilor noastre,
acolo unde începe natura propriu-zisă, mai mult sau mai puţin modificată pe parcurs. Numai tendinţele unui nejustificat şi dăunător narcisism
explică larga popularitate actuală a acestui termen. Gîndirii ecologice şi în antropologie, îi revine astfel rolul de a reface conceptele greşite
despre natură, relevîndu-i valoarea de matrice a dezvoltării noastre şi
nu utilitatea spaţială „înconjurătoare", ca o haină pe care o poţi folosi,
modifica sau azvîrli după plac.
Gîndirea ecologică impune aprioric ideea că originalitatea biogeografică a unei regiuni oarecare, este aceea care imprirmă habitus-ul morfologic şi ecologic elementelor care au pătruns în ea din şuvoaiele circulaţiei
mondiale a florelor şi a faunelor. In acest sens trebuie privite ca plămezi
naturale „dacice" sau „carpatice" nu atît endemitele floro-faunistice 1 cit
întreg complexul vieţii care, pe aceste meleaguri, a fost supus tiparelor
carpatice sau dacice. A posteriori, pe plan antropologic şi în mod analog,
originalitatea unui popor nu se manifestă numai în creaţii de exclusivă
apartenenţă „ci şi în modul în care a asimilat motivele de largă circulaţie"
(Lu c ian B l .aga). Or, nu întîmplător originalitiatea poporului nostru
se întreţese cu originalitatea naturii mame în care vieţuieşte ! Astfel deci,
gîndirea ecologică ne obligă la o introspecţie mult mai profundă şi apropie
discipline aparent diferite, închegîndu-le într-un tot unitar : ecologia
culturală fondată şi pe cercetări etno-ecologice (F r a k e, 1962) şi cu
gică şi
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rezultate proiectabile în cele mai largi domenii ale
şi economice cotidiene.

vieţii ştiinţifice,

sociale
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LA PROTECTION DE LA NATURE COMME ACTION CULTURELLE
LA PLACE DE L'ltCOLOGIE DANS LA RECHERCHE DE LA CULTURE AUTOCHTONE
Le travail comprend quelques considerations sur Ies investlgations qui ont comme
but de delimiter le domaine interdisciplinalre de l'ecalogie culturelle, issue aujord'hui de
L'interference de l'ethnologie avec !'ecologie, l'ethologie et la cenologie. Par beaucoup des
exemples l'la.Ulteur essaye d'envisager que Ies p-ossibilitees de l'ecologie peuvent penetreE!!'
comme maniere de pensee dans le domaÎln.e de l'ethnalogie et de Ja culture humaine. II
est ainsi prouvee !'.unite homme-nat·wre dans laquelil.e se deroulle tant l'evolution naturelle,
comme aussi celle culturelle.
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IPOSTAZE ALE NATURII IN LIRICA CULTA

DUMITRU SUSAN

Omniprezent în lirica noastră orală, care proclamă cu dezinvoltură
omului din popor cu natura prin versul axiomatic : „Codru-i
frate cu românul", acest cadru al naturii, în care s-a plămădit şi a vieţuit
din totdeauna poporul nostru, este nelipsit şi din poezia cultă, care îşi
nrc, de-altfel, rădăcinile adînc ancorate în lirica populară.
Incă de la timidele începuturi ale liricii culte,
datorate poeţilor
Văcăreşti, evident şi covîrşitor înrîuriţi de creaţia orală, natura apare ca
clement ce solicită, declanşează şi pune sub tensiune sensibilitatea umană,
stimulînd-o şi a:plificînd-o caleidoscopic, aşa cum o întîlnim în „Primăvara amorului", aparţinătoare lui Iancu, cel mai de seamă reprezentant al Văcăreştilor în planul poeziei.
Sub influenţa romantismului, resimţită din plin în literatura noastră
din primele decenii ale secolului al XIX-lea, natura nu mai este un simplu cadru pentru Cîrlova, Elia:de, Bolliaic, Bolintin~anu, Grigore Alexandrescu._ sau Vasile Alecsandri, ci participantă la frămîntările, durerile,
bucuriile şi tristeţile universului sensibilităţii poetice.
Aproape întreaga noastră lirică din preajma anului 1848 şi chiar de
mai tîrziu, este circumscrisă înaltelor idealuri de unitate şi libertate nalegătura

\ională.

Romantismul nostru din această perioadă este tonic, angajat, pătruns
ele patriotismul vibrant ce cuprinsese întreaga gîndire şi simţire progresistă din această perioadă. Natura din poezia epocii este cea carpatodunăreană, înfrăţită cu oamenii trăitori în perimetrul său, cunoscătoare
a dorurilor acestora, gata să-i sprijine în lupta lor dreaptă pentru libertate şi lumină.
Conjugîndu-se cu entuziasta admiraţie a poetului faţă de figura
măreaţă a lui Mircea cel Bătrîn, elementele naturii din „Umbra lui
Mircea" la Cozia" de Gr. Alexandrescu, preiau numele voievodului,
purtîndu-1 misterios pretutindeni între hotarele ţării :
„Mircea ! îmi răspunde dealul; Mircea ! Oltul repetează.
Acest sunet, acest nume valurile-I priimesc ;
Unul altuia îl spune; Dunărea se-nştiinţează,
Şi-ale ei spumate unde către mare îl pornesc".
jari

Vasile Alecsandri învesteşte cu puteri miraculoase pe cei doi stebătrîni care-l vestesc pe „Dan, căpitan de plai" de pojarul abătut
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asupra Moldovei, iar cind veteranul combatant e pus în faţa jertfei supreme, invocînd măreţia Carpaţilor, pe care-i ia ca model, declară tranşant şi patetic :
„Ceahlăul

sub furtună nu scade muşunoi !
Eu, Dan, sub vîntul soartei ~ă oad păgîn nu voi".

Inainte de bătălia lui Ştefan împotriva lui Albert, ce-avea
prin „Dumbravia-Roşie', :

să

fie

imortalizată

„O tînără pădure de ulmi şi de stejari
Ascunde-oastea română prin junii săi tufari".
Aceeaşi înfrăţire cu natura, aceeaşi ocrotire

şi acelaşi

sprijin oferit

de natură poporului frate îl va exprima, la cote artistice superioare,
M. Eminescu în cunoscutele versuri din Scrisoarea a III-a :
„Eu ? Imi apăr sărăcia, şi nevoile şi neamul...
Şi de-aceea, tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este„.".
Alături de vibranta chemare :
„Hai să dăm mină cu mînă
Cei cu inima română„. ",
ce venea parcă din adîncurile istoriei îndemnul:

„Vin

bar.du! de la

Mirceşti

formula

la Milcov cu grăbirP
dintr-o sorbire",

Să-l secăm

vizînd astfel, cu ajutorul limbajului hiperbolic, retuşuri geografice cerute de imperativele istorice, cum va face mai tîrziu şi Octavian Goga
în tulburătoarea sa poezie „Oltul".
Solicitat în pastelistica sa de farmecul şi frumuseţea micilor vieţui
toare şi de bogata şi încîntătoarea cromatică a florilor în fascinantul
„Concert în luncă". Alecsandri pune atest endemic univers .al florei şi faunei autohtone în contrast cu „străinătatea neagră" unde-i „viaţa mult
amară", asociind astfel optimismul poeziei cu sentimentul de înalt si
stenic patriotism.
Natura ca asociat al colectivităţii noastre naţionale, ca „frate plînsetelor noastre şi răzvrătirii noastre frate" persistă în universul poeziei
pînă la înfăptuirea marelui deziderat al unităţii naţionale, desăvîrşit
prin actul de la 1 decembrie 1918, .şi rămîne o temă abordabilă şi în
continuare.
O expresie poetică desăvîrşită a acestei osmoze dintre om-natură în
zbuciumul şi lupta seculară pentru libertate o realizează „poetul păti
mirii ardelene', - Octavian Goga. In deme~ul LSău liric, suferinţa, durerea şi jalea obidiţilor sînt resimţite impetuos de apele Mureşului şi ale
tuturor Crişurilor ; Oltul e împletit din lacrimi ; fluturii sînt mai sfioşi :
...::odrii-şi înfioară sinul ; roua de pe trandafiri e rod al lacrimilor noastre ; iar soarele, din înaltul său, văzînd nelegiurea, s-aprinde tot mai
tare, alimentînd focul răzvrătirii din suflete ce-aşteaptă .de mult o
dreaptă sărbătoare".
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mesajul patriotic cu care este investită natura în lirica
ea este privită şi dezbătută în universul poeziei româneşti şi in
lumina altor mesaje şi implicaţii.
Astfel, frumuseţea fascinantă a naturii, în diversitatea aspectelor
sale caleidoscopice, este surprinsă pentru prima dată în mod amplu de
Alecasndri cu ajutorul unei bogate palete coloristice.
Pornind de la farmecul exterior al naturii în diferitele sale ipostaze
din ciclica anotimpurilor, poetul „Luncii din Mirceşti" supune sensibilitatea cititorului său :
- sentimentului de cald regret după şirul de cocoare ce iau drumul pribegiei în zilele de toamnă ;
- dorului nostalgic după soarele zilelor de vară, care în vremea
iernii :
„„.se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători" ;
- şi-ndeosebi optimismului contaminant, generat de viaţa exuberantă a primăverii şi a verii, declanşată sub auspiciile soarelui dătător
de viaţă nouă, de lumină şi căldură.
Preluînd şi dezvoltînd pe un plan superior universul tematic, problematica şi tehnica artistică a poeziei anterioare, Eminescu extinde,
diversifică şi investeşte cu noi semnificaţii prezenţa naturii din lirica sa.
Asociată necontenit sentimentului de dragoste, natura eminesciană
nu este un simplu cadru al desfăşurării idilei erotice, ci participantă
intensă la trăirea acestui sentiment.
Ea se colorează, se pătrunde pînă la suprapunere cu starea euforică
a sentimentului iubirii, devine o stare de sentiment.
In „Scrisoarea a III-a", fecioara din visul sultanului îşi revarsă frumuseţea strălucitoare asupra naturii, iar aceasta devine fidelă şi scintPietoare întrupare a florescenţei sale sufleteşti :
Pe

lingă

noastră,

,,Inflorea

cărarea

ca de pasul blîndei

primăveri

;

Ochii ce sînt plini de umbra tăinuitelor dureri :
Codrii se înfiorează de atîta frumuseţe
Apele-ncreţesc

în tremur străveziile lor feţe,
Pulbere de diamante cade fină ca o bură,
Scinteind plutea prin aer şi pe toate din natură".

Teiul consfinţeşte ritualul iubirii cu florile ce le presară rinduri,
rînduri asupra îndrăgostiţilor, iar vîntul şi izvorul ii „îngînă" cu cintul
lor discret şi misterios („Dorinţa").
Nu numai natura se pătrunde de vraja iubirii, ci şi îndrăgostiţii
devin exponenţi ai tainelor ei - iubita e o plăsmuire a minţii naturii,
care a pus-o mai presus de orice frumuseţe ; iar visul de fericire al îndrăgostiţilor e „ visul codrului de fagi" („Povestea codrului").
Dacă în poeziile în care iubirea e trăită plenar şi exuberant natura
este şi ea generoasă : cu romaniţe, nuferi, trandafiri, salcimi, tei, izvoare,
stele, lună şi luceferi ; în poeziile în care iubirea e grevată de neînţele
gere şi suspiciune, natura est.e şi ea reticentă, marcată doar de şirul plo-
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pilor fără soţ sau încărcată de ruginiul
tîrzii :
„Vezi, rîndunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste Yii,
De ce nu-mi vii, de cc nu-mi vii?".

apăsător şi

de bruma regretelor

Natura, în care marele poet a găsit întotdeauna tainic şi fidel confesor al marilor sale frămîntări şi probleme, este profund implicată şi
în creaţia sa filozofică.
Pornind de la motivul popular al dialogului cu codrul, în poezia
„Revedere", Eminescu confruntă perisabilitatea umană cu perinitatea
naturii, temă dezbătută de clasicii vechi şi amplu reluată în epocă.
E interesant de remarcat că prin concluzia permanenţei neclintite
a frumuseţilor naturii şi trecerea necontenită a frumuseţii şi gloriei
umane, Eminescu se întîlnea cu unul dintre cei mai înverşunaţi adversari ai săi, cu Al. Macedonski, care afirma şi el cu dezinvoltura-i bine
cunoscută în a sa „Noapte de mai" :
„Simţirea, ca şi bunătatea, deopotrivă pot să piară
Din inima îmbătrînită, din omul reajuns o fiară,
Dar dintre flori şi dintre stele nimica nu va fi clintit,
Veniţi : privighetoarea cîntă şi liliacul e-nflorit".

Intuind în natură nu numai un simbol al eternităţii, ci şi al candorii şi purităţii în sensul totalei nealterări, al perfecţiunii şi absolutului
spre care a aspirat întreaga sa viaţă, Eminescu se încredinţează acesteia
- naturii - cu gravitatea gestului testamentar în binecunoscuta elegie
„Mai am un singur dor' :
„Reverse dulci scîntei li Atotştiutoarea,
crengi de tei //' Să-şi scuture floarea.
Nemaifiind pribeag li De-atunci înainte,
M-or troieni cu ·drag// Arduiceri aminte".

Deasupră-mi

Deşi într-o manieră declarativ-didacticistă, amintind mai mult de
Alecsandri decît de Eminescu, poetul ţărănimii·_ G. Coşbuc - dă şi
el glas acestui element mioritic al înfrăţirii cu natura dincolo de moarte,
adresîndu-se acesteia în versuri de o retorică exuberanţă :

„Mi-e inima de lacrimi plină,
ea s-au îngropat mereu
Ai mei, şi-o să mă-ngrop şi eu !
O maree, dar mare lină Natură, în mormîntul meu
E totul cald, că e lumină !".

Că-n

In general, lirica coşbuciană propune o natură asociată sensibilităţii
şi aspiraţiilor umane, generoasă, apropiată omului pe care-l înveseleşte
şi „Iarna pe uliţă", căruia „Vestitorii primăverii", îi inundă sufletul de
beatitudine, determinîndu-1 să ridă şi să plîngă în acelaşi timp de fericire, iar „Vara" îi dezvăluie măreaţa splendoare a Ceahlăului şi feeria
cîmpiilor îmbelşugate.
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Din familia liricilor descriptivi, pastelişti de nuanţă descriptiv-dise mai recrutează şi : Al. Vlahuţă, Panait Cerna sau Ş't. O.
Iosif cu melancolia şi dorul contaminant, strecurat cu discreţie în cuceritoarele sale „Icoane din Carpaţi".
Inceputul veacului al XX-lea aduce cu sine o lărgire a ariei liricii
româneşti, o primenire evidentă a acesteia pe linia modernizării şi angajării sale în fluxul poeziei europene.
Revitalizată şi fertilizată de fluxul înnoirii, de noua viziune modernă şi de tehnicile artistice noi, poezia noastră din primele decenii
ale sec. al XX-lea, şi îndeosebi din perioada interbelică, va surprinde
natura şi aspectele sale într-o bogată şi surprinzătoare proiecţie lirică,
încărcată de noi şi multiple semnificaţii adînci.
Intre cei ce marchează trecerea de la tradiţie la modernitate se aliniază „poetul florilor", Dimitrie Anghel, secondat de Ştefan Petică şi
Iuliu Cezar Săvescu, a căror restriînisă moştenire literară - din pricina
dispariţiei lor premature se circumscrie mişcării simboliste, orientîndu-se tot mai mult spre exploatarea forţei de sugestie a limbajului poetic, menit să îmbogăţească registrul universului liricii noi.
Pe această linie se situează Minulescu cu captivantele şi spumoasele
sale „Romanţe pentru mai tîrziu", în care natura e o necunoscută capricioasă ce-i bate poetului în geam cu degete de vînt, de ploaie sau ninsoare, iscodindu-i visele ca o amantă cochetă, insinuantă şi indiscretă.
In flagrantă antiteză cu Minulescu, în faţa spectacolului autumnal,
Ion Pilat trăieşte cu gravitate ancestrală fiorul unor chemări adînci, cu
ecouri din trecutul amintirilor sau, poate, din eternitatea viitoare :
da'Cticistă

„Tot mai miroase via a tămîios şi coarnă,
Mustos a piersici coapte şi crudl a foi de nuc ...
Vezi, din zăvoi sitarii spre alte veri se duc,
Ce vrea cu mine toamna pe dealuri de mă-ntoarnă ?".
O viziune cu totul aparte, devorantă şi stranie asupra naturii întîlnim în poezia bacoviană, care poartă stigmatul unei sensibilităţi exacerbate, ulcerată de povara unui destin vitreg, trăit într-o lume a ignominiei. Natura lui Bacovia nu e altceva decît proiecţia acestei sensibilităţi derutante, pentru care ploile interminabile ale toamnei sînt însuşi plînsul zguduitor al materiei pîndită de cataclismul diluvian. Pină
şi parcul, acceptat unanim ca loc al destinderii şi încîntării, devine la
Bacovia decorul unei apăsătoare şi obsedante dezolări, surprins într-o
cromatică de o solemnitate funebră, redusă la ariditatea albului şi a
negrului :
„Şi frunze albe, frunze negre ;
Copacii albi, copacii negri ;
Şi pene albe, pene negre,
Decor de doliu funerar ...
In parc ninsoarea ca de var".

In opoziţie cu atmosfera bacoviană, forţa
Topîrceanu fixează într-un graţios joc de umor

fascinantă a
şi melancolie

poeziei lui
lumea mi-
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rifică

a gtzelor şi a florilor,
r.unoscutele versuri :

învăluind-o

cu sensibilitatea-i

generoasă

în

„Gîze, flori întîrziate,
Muza mea satirică
V-anchinat de drag la toate
Cite-o strofă lirică :
Dar cind ştiu c-o să vă-ngheţe
Iarna mizerabilă,
Mă cuprinde o tristeţe
Iremediabilă".

Spiritul proteic al lui Arghezi se
meditaţii asupra rosturilor omului şi
lume a purităţii şi a candorii :

repliază uneori din sfera gravelor
din febrila polemică socială, într-o

„Fă-te,

suflete, copil
tiptil
Prin porumb cu moţ şi ciucuri,
Ca să poţi să te mai bucuri".
Şi strecoară-te

Este lumea micilor vietăţi pe care Arghezi o surprinde cu graţia
unui adevărat bijutier, cu o neîntrecută artă descriptiv-

şi indemînarea
miniaturală.

Albinele, furnicile, lăcusta, şoricelul, căţelul Zdreanţă, cocoşii, pisica, iezii, buruienile, plantele, florile - adevărate minuni ale naturii
- apar ca-ntr-o vitrină cu bibelouri, creînd imaginea unui univers reconfortant, de o atracţie irezistibilă.
Pentru Lucian Blaga, natura nu este o realitate detaşată de om şi
de sensibilitatea sa, ci mai degrabă punctul de plecare spre reflexivitate, spre gînduri şi întrebări aplecate asupra existenţei şi a rosturilor
sale, spre vraja derutantă cu care miturile vechi solicită conştiinţa.
De aceea, în faţa spectacolului tulburător al unui răsărit de soare
din apele însîngerate ale mării, sufletul poetului :
„S-a pierdut pe-o cărăruie-n nesfîrşit
Şi nu-şi găseşte drumul înapoi...",
iar din umbra gorunului,
întrebare:

aşezat

la margine de codru,

îşi

pune dramatica

„O, cine ştie ? Poate că
Din trunchiul tău îmi voi ciopli
Nu peste mult sicriul...".
Natura rămîne şi pentru Ion Barbu, Al. Philippide, Adrian Maniu
un inepuizabil izvor de pretexte pentru reflecţii încărcate de simboluri filozofice.
Continuînd bunele tradiţii ale liricii noastre anterioare, poezia actuală reprezentată prin creaţia lui M. Beniuc, E. Jebeleanu, M. Banuş, N. Labiş, Nichi1 . Stănescu, Marin Sorescu şi mulţi alţii - , adînceşte

ş.a.
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şi diversifică tematica naturii, încadrînd-o universului spiritualităţii
noastre contemporane, aspiraţiilor şi idealurilor epocii pe care o trăim.

*

Pentru poeţi şi pentru poezie natura a fost şi rămîne :
o permanenţă funciară,
un loc de reculegere şi primenire spirituală,
prieten nedesminţit şi statornic,
tonifiant stenic şi stimulent binefăcător,
prilej de trăire a sentimentului eternităţii,
leagănul vieţii, al visului şi al dorului de absolut, al fericirii şi
al durerii.
- sanctuarul în care se oficiază din veac ritualul existenţei, cu întregul său registru de gînduri şi simţăminte omeneşti.

*

Prin grija iniţiatorilor acestui simpozin, prin structura tematicii
sale, ne-am reîntîlnit cu natura pe coordonatele spiritualităţii şi ale
poeziei.
Actul nostru de cultură îl putem asocia gestului liric al marelui
Eminescu, care-şi exprima bucuria reîntîlnirii cu natura în cunoscutele
versuri :
"Codrule, codruţule,
Ce mai faci drăguţule,
Că de cînd nu ne-am văzut
Multă vreme a trecut,
Şi de cînd m-am depărtat,
Multă lume am umblat".
("Revedere" -

1879)

In lumina realităţilor contemporane, aceste versuri se încarcă de
noi şi acute.
Perioada de cînd nu ne-am mai văzut şi de cînd ne-am depărtat de
natură este egală, poate, cu perioada dezvoltării impetuoase a industriei,
care, aşa cum a fost organizată în majoritatea părţilor globului, a ajuns
să constituie un imens pericol pentru natură.
Deşi n-.a trăit deoî·t în perioada începuturilor industrializării, acelaşi
Eminescu a sesizat, poate ca nimeni altul, cu intuiţia-i penetrantă, pericolul ce pîndea frumuseţea naturii - simoblizată prin codru.
De aceea, într-o nouă întîlnire cu acesta, îl întreabă îngrijorat :
semnificaţii

"Ce te legeni, codrule,
ploaie, fără vint,
Cu crengile la pămînt ... ?".
Răspunsul codrului, încărcat de o zguduitoare resemnare :
"Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec !
Peste vîrf de rămurele
Trec în stoluri rîndunele,
Ducînd gîndurile mele
Şi norocul meu cu ele".
(nCe te legeni codrule" - 1883)

Fără

45
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

ne strecoară în suflet marea ameninţare a frumuseţii pădurilor şi luncilor, a fannecului misterios al apelor, a măreţiei fascin.ante a văzdu
hului, a însăşi frumuseţii vieţii pe pămînt.
Sîntem însă încredinţaţi că, trezit la această zguduitoare realitate,
"Cel ce gîndeşte singur şi scormone lumina" - OMUL - poate şi va
găsi cu certitudine mijloacele prin care să asigure naturii prospeţimea
şi frumuseţea perenă, iar la o nouă întilnire să putem 'Scanda împreună
cu cel ce-a întrupat în gradul cel mai înalt gîndirea senisibilă a poporului nostru:
"Codrule, cu rîuri line,
Vreme trece, vreme vine.
Tu din tînăr precum eşti
Tot mereu întinereşti !".

L'HIPOSTASE DE LA NATURE DANS LA POESIE LIRIQUE CULTE
Re sume

La nature carpato-danubienne, ou est ne et vit depuis des siecles notre peuple, a
trouve un vibrant et pathetique symbole dans la creation poetique roumaine ă pa.rtir
d'Alecsandri, Eminescu, Coşbuc ou Goga, jusqu'a Arghezi et Blaga ou Nicolae Labiş, Nichita Stănescu et Marin Sorescu qui appartiennent a la jeune generation de poetes.
Pour la pensee sensible de nos grands poetes lyriques, Ja nature a ete toujors un
ami fidele dans la lutte pour la pernnanence de la nation, le frere de nos pleurs et la
point de d~.t vers des mewtaJtiO!lB et des questions ocmcecnant la condition humaine,
la soif d'absotlu et de 1-eterulel., le saincliuJai.i:e ou 1-on otticie depuis toujoucs le rite de
l'existPnce avec tout un registre de ,pensees et de sentiments humains.
Pour tout ceia L'HOMME devra trouver la solution de râprimer Ies ·eftets nocifs de
1a oollution et d'assurer a la nature la 'fraicheur et la beaute perennante.
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RELAJIA OM - NATURA IN POEZIA NOASTRA POPULARA

Prof. CLEMENTE CONSTANTIN

Ar fi cel puţin inoportună încercarea de a mai demonstra faptul că
intre poporul român şi mediul său natural există o strînsă legătură.
Dar, de cele mai multe ori relaţia om-natură, aşa cum se reflectă ca
în creaţia populară, este adesea înţeleasă incomplet, eronat chiar, red.ucîndu-se la unele elemente exterioare.
S-a vorbit mult şi se mai vorbeşte încă despre dragostea de natură,
care caracterizează poezia noastră populară. Lucrurile erau, însă, şi mai
sînt încă văzute puţin orăşeneşte, din afara naturii şi din afara folclo1ului. Se afirmă, astfel, ,că din totdeauna, „codru-i frate cu românul",
că poezia populară este plină de „frunză (foaie) ver~e", sau că aceasta a
constituit şi constituie „izvor" de inspiraţie pentru scriitori.
Evident, aceste adevăruri nu pot fi infirmate, dar trebuie să privim dincolo de ele, să încercăm a descifra organicitatea relaţiei om natură, înţelesurile şi sensurile profunde ale acesteia.
„Relaţia om - natură în cultura tradiţională românească afirmă
Tiberiu Graur - este încifrată în întreg sistemul de credinţe şi obiceiuri
cuprinse în ciclurile cunoscute în antropologie : 1) ciclul obiceiurilor de
familie (naştere, nuntă, moarte) ; 2) ciclul obiceiurilor de peste an şi 3)
cidul obiceiurilor legate de procesul muncii").
Fără a avea pretenţia de a elucida o problematică atît de complexă,
vom încerca să punctăm doar cîteva idei, care ar putea fi dezvoltate şi
aprofundate, folosindu-ne şi de materialul folcloric notat de noi în decursul anilor, pe teritoriul judeţului Hunedoara.
Inainte ca scriitorii romantici să cunoască natura, să se extazieze
în faţa măreţiei sale şi, în acelaşi timp, să încerce să şi-o facă confidentă, poezia noastră populară a descoperit şi exprimat sentimentul că
omul este legat organic de mediul în care trăieşte, de natură.
Dintre componentele naturii, codrul este prezenţa cea mai des întîlnită în cîntecele populare. In trecutul nu prea îndepărtat, cînd ţara
noastră era acoperită în bună parte cu păduri, împletirea vieţii omului
cu cea a naturii, era un atribut al vieţii cotidiene şi nu numai a celei
haiduceşti ! De aceea, o destăinuire a omului în faţa codrului era mai
mult decît firească :
Codrule, codruţule,
Deschide-ţi cărările,
Să-mi duc supărările.
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Deseori, cîntăreţul anonim i se adresează codrului numindu-l „mă
ria-ta" şi acest lucru nu este intimplător. „Cind i-a zis codrului „mă
ria-ta", cum i-a zis şi cucului - spunea Ovid Densuşianu - (poporul,
n.n.), a exprimat un fel de idolatrie pentru ceea ce atingea aşa de
aproape viaţa lui". lată această atitudine faţă de codru, într-un fragment de cintec haiducesc, auzit la Renghet :
măria-ta,
Lasă-mă la umbra ta,
Că nimica n-oi strica,
Num-o mică rămurea,

Codrule,

Să-mi

atirn armele-n cea...

Dar românul nu este un izolat în mijlocul naturii, stare proprie
scriitorilor romantici. Omul în poezia noastră populară, este o fiinţă socială ; haiducii trăiesc în cete în păduri, cu dorul la cei dragi, iar legă
tura lor cu colectivităţile umane este permanentă.
Nu numai codrul cu făpturile care-l populează ci şi celelalte aspecte
ale naturii sint prezente în poezia populară - cerul, stelele etc. Am
auzit, în urmă cu mai mulţi ani, din gura unei femei, unul din cele mai
înălţătoare şi mai pure poeme de dragoste, la care natura participă cu
o inegalabilă intensitate :
Peste toate satele
E senin ca laptele,
Numai peste satul meu,
Nu ştiu, ceaţă-i, ori nor greu,
Ori dor de la badiul meu ...
Peisajul este aici o „stare de suflet" şi în conturarea extrem de soa unui astfel de peisaj, creatorul popular a realizat versuri de o
mare fineţe şi profunzime în alternarea meşteşugită a planului uman
şi a celui de privelişti.
ln intimitatea naturii, cu participarea simbolică a făpturilor ei se
desfăşoară şi poezia muncii din lirica noastră populară. Aceasta se împleteşte cu cea a dragostei, căci femeia, a fost totdeauna privită ca o
tovarăşe a bărbatului, partidpînd, alături de acesta, La muncile cotidiene.
Există în ţinutul hunedorean, ca şi în alte părţi ale Transilvaniei,
dealtfel, un străvechi obicei de muncă, care evidenţi·ază pregnant legă
tura indisolubilă a omului cu natura, depozitar al bunurilor materiale
care-i asigură existenţa. Este vorba despre „Cununa griului", obicei care
se practica în trecut la încheierea recoltatului. In unele părţi obiceiul,
sau relicve ale acestuia, se mai păstrează şi astăzi, ca în satul Şesuri,
comuna Bucureşci :
bră

Rămii holdă, sănătoasă,
Noi ducem cununa-acasă,
Cunună de griu de vară,
Trei fete o secerară,
Trei feciori frumoşi legară.
Draga mea, holdă de griu,
Ctnd mă scol la tine viu,
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Dar la ceea de ovăs
Nu mă duc pînă prînzăsc,
Dar la ceea de săcară
Nu mă duc pînă deseară.
Frunză verde de alună,
Ieşi cu apă la cunună,
Frunză verde de sălată,
Cununa trăbă udată
Şi fetiţa măritată.

verde nucă sacă
Pe aici nu este apă ;
Fetele au adormit,
N-au apă să spele-un blid,
Feciorii s-au însurat,
Satul pustiu a rămas.

Frunză

Să mai adăugăm, în sfîrşit, cîteva cuvinte despre capodopera poeziei noastre populare, balada „Mioriţa". Străveche poezie a ciobăniei,
ea se împleteşte strîns cu natura.
Infrăţirea ciobanului cu natura trece dincolo de moarte, care, de
fapt nu este în concepţia populară o stingere, ci o reintegrare în cir'Cuitul veşnic al materiei, o trecere în altă lume.
Pe teritoriul hunedorean circulă, în colinde, zeci de variante ale cunoscutei balade. Voi exemplifica cu un fragment dintr-o variantă de la
Ohaba-Ponor, din Ţara Haţegului.

... Voi îţi merge-acasă
Şi de-ţi întîlni
Pe măicuţa mea,

E.a v-o d-întreba
Eu unde-am rămas ?
Mi-am rămas înapoi
Numărînd la oi,
Pe-o culme de munte,
Pe-o margin'de lume.
Sigur că aprecierile despre relaţia om - natură, aşa cum se reflectă
în creaţia noastră populară, ar putea continua. Ne oprim, însă, aici, nu
înainte de a repeta un adevăr care nu mai trebuie demonstrat : între om
~i natură a existat şi există o comuniune organică, foarte strînsă. Aceasta
i-a dat omului măsura valorii sale, acel echilibru atît de necesar, nu
numai în trecut ci şi astăzi. Dar dacă noi înşine rupem această legătură,
numai noi înşine sîntem vinovaţi.
Să nu uităm că, deşi natura i-a fost omului casă şi aşternut, acesta
n t'Onsiderat-o totdeauna un templu sacru, a cărui strălucire şi fastuozitate nu trebuiesc ştirbite căci, spune cîntăreţul popular :
măria-ta,
Lasă-mă la umbra ta,
Că nimica n-oi strica ...

Codrule,

4. SAROETIA
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LA RELATION HOMME-NATURE DANS NOTRE PO~IE POPULAIRE
R~sumi!

Entre Ies hommcs et leur miHeu natu.re! darul lequel ils sont nes et ou v.iven,t, il y a
une llaison orgainlque, lilldlsoluble. La llrlque du peuple roumain tant riche et variee exprime grace aux modalites speci!iques de iLa creation artistlque, cette organiclte.
La forl!t comme element composant de la nature est tres frequente dans les chansons
popuLaires. L'h-01mme tlu peU1ple appelle 1a foret tantât „votre ail.tesse" „frere" et pour
l'haidouk „elle" est un compagnon dans la lutte contre l'.opresseur.
Les elements de Ja nature pairticipent avec intensite aux sentiments de l'homme, le
paysage en devenant un etat aMecUf.
Expression de la 'li.a.ison hamme-narture, la baLlade populaire „Mioriţa" ciircule en
nombreuses V'lllI'i.antes dans la ll'egion de Hunedoua.
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CONCEPTUL DE NATURA IN GINDIREA BIOLOGILOR NOŞTRI

VIOREL SORAN

Ideea de natură închide în sine o existenţă obiectivă atît de variată şi de complexă,. incit mintea cea mai cuprinzătoare şi bine organizată numai cu greu ar izbuti să o pătrundă sub multiplele-i aspecte.
Căci natura, în nenumăratele sale ipostaze, constituie pentru filozof şi
omul de ştiinţă, înainte de toate, un predilect şi distinct obiect de studiu, pentru artist, mai cu seamă, un izvor nesecat de inspiraţie, iar pentru întreaga omenire şi tot ce-i viu pe Pămînt, o comuniune întru care
fără osebire ne contopim, o mamă generoasă, atoateţinătoare şi plină
de dar, bogată în negrăite frumuseţi şi gigantice puteri creatoare de
viaţă.

Multiplele feţe pe care natura fără încetare ni le arată, într-o succesiune, am putea spune, caleidoscopică, mereu sub alte şi alte întrupări, prilejuieşte cugetului abordări felurite, dar totodată complimentare. Filozoful, îndeosebi cel din zilele noastre, fi-va, poate, mai adesea
ispitit să examineze firea prin prisma raporturilor atît de complicate ale
omului cu natura. Centrul mult frecventat al preocup5rilor sale va fi
cu siguranţă omul şi frămîntatul său destin într-un univers considerat
~priori ostil exi,stenţei, dacă nu chiar absurd. Punctele de vedere ale
omului de ştiinţă asupra naturii sînt de o varietate deconcertantă. Matematicianul şi fizicianul concep frecvent natura ca un obiect concret sau
abstract de studiu. In această întreprindere aproape toate strădaniile lor
sînt concentrate în jurul ideilor de spaţiu şi timp, substanţă şi energie,
cîmp şi vectori, geometrii plane şi în spaţiu ş.a.m.d. Chimistul şi economistul îşi apropie natura îndeobşte de pe poziţia utilitarului. Natura
pentru aceşti specialişti este, în primul rînd, un imens rezervor de resurse şi materii prime, care trebuiesc extrase, prelucrate şi transformate
fără de încetare în folosul imediat al omului. Biologul gîndeşte cu totul
altcum natura - şi anume, întru împlinirea vieţii, dar nu numai a efemerei vieţi umane, ci a întregului bios, realizat pe scară planetară ori
chiar universală. Din mulţimea sistemelor materiale care alcătuiesc lumea exterioară biologului, cele mai însemnate i se par sistemele vii cu
existenţa lor complexă şi totodată echilibrată. Această fiinţare armonioasă a lumii vii artistul o pătrunde integral ca pe o „corolă plină de
minuni" şi învăluită încă de obscure mistere. Intoarcerea de la faţa faptului concret spre meditaţia plină de adînci semnificaţii se desăvîrşeşte
în spiritualitatea umană prin pătrunderea estetică a naturii. Iar negrăita splendoare a acestei odihnitoare viziuni constituie astăzi cea mai
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solidă temelie pentru o nouă şi deosebit de promiţătoare atitudine morală a omului modem, civilizat şi tehnicizat, faţă de tainicele puteri care
l-au zămislit şi i-au dăruit un destin, virtual atît de luminos, dar încă
aproape nedesluşit.
Avînd în faţa ochilor această extinsă paletă de idei, vom căuta să
desprindem din ea, cercetînd necontenit documentul scris, concepţiile
despre natura mamă care au stat la baza multor acţiuni rodnice şi a
unor izbutite generalizări teoretice ale cîtorva biologi români de seamă.
Nu ne putem îngădui a ne opri asupra tuturor personalităţilor care au
ilustrat istoria biologiei româneşti, iar din mulţimea preocupărilor va
trebui să alegem doar una singură - nobila idee a ocrotirii naturii astăzi extrem
Mişcarea

de actuală.
în favoarea ocrotirii naturii are în ţara noastră un trecut
glorios, bogat în înfăptuiri şi plin de învă\ăminte (Al. Borza, 1924, 1939,
1940, 1941, 1942; Tr. Săvulescu, 1943 ; E. Pop, 1943, 1960, 1963 ; Val.
Puşcariu, 1963, 1972).
Necesitatea păstrării unor colţuri de natură autentică pe teritoriul
\ării noastre, printr-un concurs favorabil de împrejurări istorico-sociale,
s-a impus încă în perioada dintre cele două conflagraţii mondiale. Sfîrşitul primului război mondial se încheie prin împlinirea visului milenar al naţiunii : unirea întregii suflări româneşti într-o singură matcă.
In faţa naţiunii se deschideau perspectivele unui viitor mai bun şi întreaga ţară era prinsă într-o activitate laborioasă de consolidări sociale,
politice şi economice, de închegare a unei noi vieţi culturale româneşti
cuprinzătoare peste toate ţinuturile atît de firesc pătrunse de trupul pă
mîntului matern. Dar, în ciuda îmbucurătoarelor strădanii amintite, devastarea capitalistă şi a întreprinzătorului particular ţinteau spre jefuirea nemiloasă şi totală a tuturor bunurilor acestei străbune glii. Pădu
cile de pe ambele versante ale Carpaţilor erau fără cruţare tăiate într-un ritm tot mai ameninţător; celelalte bogăţii naturale, de asemenea,
erau fără noimă exploatate. Semnele unei cumplite desfigurări a naturii
şi a peisajului românesc se făceau simţite din ce în ce mai puternic.
In această perioadă, cind ţara noastră era lipsită de o lege pentru
protecţia naturii şi a frumoaselor colţuri carpatine, cînd cele mai pitoreşti ţinuturi ale patriei erau primejduite în însăşi fiin\a lor, din sinul
Universităţii Daciei Superioare se ridkaseră două glasuri viguroase întru apărarea străvechilor plaiuri şi privelişti. Profesorii Alexandru Borza
şi Emil Racoviţă au fost printre primii, care, prin cuvînt şi faptă, au pus
ba~ele ocrotirii naturii la noi.
Aveau ::;ă profite pe plan internaţional
acţiune de curentul tot mai puternic manifestat pe plan internaţional
în favoarea protecţiei naturii, precum şi de împrejurarea că după primul război mondial se preconizase o reformă agrară, ce-i drept nu radioală, dar care permitea trecerea unor teritorii în proprietatea statului
sau în administrarea unor instituţii de stat, cu scopul înfiinţării de parcuri naţionale şi rezervaţii ştiinţifice naturale.
Lupta pentru promulgarea primei legi de ocrotire a naturii şi înfiinţarea unor rezervaţii ştiinţifice a fost deosebit de acerbă, căci după
cum sublinia, pe bună dreptate Al. Borza, încă în 1924, „Lipsa de cultură,
şi

nit

1924).

nepriceperea, răutatea, nepăsarea, te11ibelismul, ruinează necontela noi frumuseţile peisajelor şi monumentelor naturii". (Al. Borza,
După

un deceniu de

propagandă asiduă şi
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memorii

parlamentul

ţării

votează, în 7 iulie 1930, legea pentru ocrotirea naturii, iar cinci
ani mai tîr'ziu, în temeiul acestei legi, în 1934, este înfiinţat, pe teritoriul judeţului Hunedoara, primul şi pînă în prezent unicul parc naţional
al României. Este vorba de Parcul naţional din munţii Retezatului, de
cca. 100 km2, supus unei severe ocrotiri.
Succesul practic al activităţii lui Alexandru Borza s-a datorat unei
profunde cunoaşteri pe plan fundamental a naturii şi a problemelor legate de ocrotirea ei. Căci Al. Borza nu a conceput natura simplist, ca
un conglomerat de obiecte animate şi neanimate, ci în toa'tă complexitatea relaţiilor ce se statornicesc între vieţuitoare şi mediul ambiant,
apoi între acestea în timpul formării comunităţilor vii, cu o structură
şi funcţionalitate specifică. Studiul sistemelor vii complexe, de tipul
biocenozelor, are în gîndirea lui Al. Borza menirea de a ne desluşi
esenţa inadaptărilor şi adaptărilor fiinţelor într-un mediu fizic şi biotic
dat. Cauza ultimă a adaptării trebuie căutată în subtilele modificări fiziologice, care determină apoi schimbările morfologice fixate prin ereditate în patrimoniul speciei, schimbări ce constituie obîrşia procesului
de speciaţie. Taina supremă a naşterii speciilor susţine Al. Borza, probabil că este ascunsă în structura şi funcţionalitatea complexă a ecosistemelor. Acestea, odată nimicite, au posibilităţi reduse de refacere,
mai cu seamă atunci cînd unii din componenţii lor vii au dispărut pentru totdeauna. Distrugerea biocenozelor specifice şi rare Al. Borza o consideră crimă împotriva naturii şi o deposedare a Pămîntului de veritabile bogăţii de că:tr'e contingentul prezent în dauna generaţiilor viitoare.
In aceste idei ale ilustrului botanist clujean putem întrezări în germene multe dintre opiniile contemporane privind protecţia mediului înconjurător. Insăşi conceptul de ecocid, atît de actual prin numeroasele
sale implicaţii etice, politice şi economice, îşi găseşte reflexul în gîndirea naturalistului ardelean, cînd scoate în evidenţă, avînd în vedere
profunde considerente de ordin practic şi etic, imensa pierdere ştiinţi
fică şi economică provocată de stîrpirea multor specii care niciodată nu
vor putea fi recreate pe cale artificială. (Al. Borza, 1939, 1942).
Multilateralul savant Emil Racoviţă a fost, am putea pe bună dreptate spune, cel mai de seamă teoretician al ocrotirii naturii pe pămîntul
românesc, şi chiar pr'etutindeni în lume. Considerăm deosebit de semnificativ faptul că propunerile de mai tîrziu a unui E. Bourdelle (1948),
privind unificarea nomenclaturii în materie de ocrotire a naturii se întemeiază în cea mai mare parte pe ideile susţinute de Racoviţă în anii
1934-1937 (E. Racoviţă, 1934, 1935, 1937). Ceea ce Racoviţă numea rezervaţii naturale sau monumente ale naturii, Bour'delle denumeste rezervaţii naturale integrate ; rezervaţiile de studii ale lui Racoviţă nu
sînt decit actualele rezervaţii naturale orientate, iar rezervaţiile de turism ale ilustrului biolog român constituie în terminologia lui Bourdelle
- parcurile naţionale.
Definiţia pe care a dat-o Racoviţă monumentelor naturii sau rezervaţiilor naturale integrate o putem considera drept cea mai cuprinzătoare şi mai bine sistematizată din cite se cunosc. „Sînt considerate

ca monumente naturale toate locurile, toţi bionţii (fiinţele vii), toate teritoriile şi operele umane preistorice care, din cauza interesului lor şti
inţific, artistic, peisagistic şi legendar, merită a fi conservate pentru
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folosul public, atît în prezent, cit şi în viitor, şi care au fost decretate
astfel prin lege". (E. Racoviţă, 1937).
' Principiile care trebuie să călăuzească specialistul în delimitarea
teritoriilor ce urmează a fi ocrotite, au fost cu multă claritate subliniate de către Racoviţă. El opina pentru crearea unor rezervaţii naturale judicios alese, bine păzite şi administrate. ln vederea protejării
speciilor, renumitul biolog român recomanda mai degrabă înfiinţarea
unor întinse rezervaţii, decit ocrotirea izolată a indivizilor şi populaţiilor.

In lumina ecologiei contemporane aceste principii ne apar pe deplin
fundamentate. Păstrarea nealterată a unui colţ de natură autentică este
posibilă numai prin conservarea mai multor ecosisteme legate intre ele
în spaţiu şi în timp, adică printr-o distribuire învecinată şi o istorie comună. Conservind mai multe ecosisteme naturale pe suprafeţe suficient
de întinse, se protejează în esenţă structura lor spaţială şi funcţionali
tatea lor. Numai pe această cale reuşim să asigurăm întreţinerea fără
întrerupere a lanţurilor trofice constitutive din piramida eltoniană ierarhizată (Ch. S. Elton, 1927). Or, se ştie, că temelia existenţei netulburate a unui ecosistem este tocmai realizarea în condiţii optime a lanţurilor sale trofice. Acţiunea de protejare pe suprafeţe întinse înlătură
efectele nefaste ale intervenţiilor umane în procesele de autoreglare a
comunităţilor vii, care, în conformitate cu opiniile lui Racoviţă, se realizează prin acţiunea lentă a factorilor de mediu.
Emil Racoviţă n-a fost numai un distins biolog. Prin pregătirea sa
juridică (vezi E. Pop, 1964), şi practica pe tărimul activităţii obşteşti,
poseda temeinice cunoştinţe privind eficienţa legilor şi dinamica relaţiilor sociale. Şti.a, poate mai bine dedt alţii, av,ind ca termen de comparaţie o ţară avansată, racilele politicianismului burghez de la noi. Salutînd legea pentru ocrotirea naturii, votată de parlament în 1930, nu
s-a sfiit să-şi exprime in acelaşi timp, fără de ocol, rezervele sale privind aplicarea ei.
Racoviţă se temea, şi pe bună dreptate,de citeva defecte congenitale
ale vieţii noastre social-politice de pe atunci. Se temea în primul rînd
de zelul reformator al miniştrilor atit de efemeri, totdeauna ghidat de
incompetenţa enciclopedică a birocraţiei. Se temea mai cu seamă de uşu
rinţa cu care legislaţia noastră de atunci improviza legi noi, complet
lipsite de prevedere, a căror prim scop era suprimarea unor organizaţii
şi aşezăminte înainte ca ele să fi rodit. In fine, Racoviţă se temea şi mai
mult de urmările inculturii, neştiinţei şi egoismului, ba chiar şi a uşu
rinţei celor chemaţi să decidă soarta monumentelor naturii, a acestor
bogăţii fără de preţ, pe care contemporanii trebuie să le păstreze în folosul propriu şi al urmaşilor.
Aceste opinii ale lui Emil Racoviţă, pline de învăţăminte pentru
toate timpurile, îşi au sorgintea în concepţiile fundamentale ale remarcabilului nostru biolog despre natură şi echilibrele naturii, precum şi a
rostului lor în viaţa omului şi a societăţii. Racoviţă nu deplînge dispariţia unor spiţe vii de pe poziţia unui naturalist colecţionar, ci din
profunda credinţă că „.„toate speciile de animale sau vegetale. pot să
devină un factor economic considerabil, a cărui valoare nu a fost pusă
încă în evidenţă, dar care ar putea fi scoasă la iveală prin noi descoperiri" (E. Racoviţă, 1937).
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După cum sublinia ilustrul nostru biolog Emil Pop (1968), unul din
cei mai competenţi cunoscători ai operei lui Emil Racoviţă, întreaga conl'epţie a speologului şi biologului Racoviţă despre natură şi viaţă ar
putea fi considerată ca izvorîtă din înţelegerea naturii „„.drept un sistem
raţional de corelaţii active între fiinţele actuale, între acestea şi ascendenţii lor dispăruţi, între organisme, în sfîrşit, şi 11ieditil lor extern şi
intern" (E. Pop, 1968).
Contemporen cu Emil Racoviţă şi Alexandru Borza a fost cunoscutul
ihtiolog şi hidrobiolog bucureştean Grigore Antipa. In domeniul ocrotirii naturii preocupările sale s-au rezumat, după cum ne informează
Val. Puşcariu (1963), la demersurile pentru protecţia egretei în Delta
Dunării. Mult mai însemnată, din punctul nostru de vedere, este în
schimb concepţia sa biologică generală, din care se poate deduce, dacă
nu direct cel puţin indirect, necesitatea unei gospodăriri cumpănite a
l"esurselor naturale. Opiniile lui Antipa despre conservarea echilibrului
biologic pe mult încercata noastră planetă sînt de o actualitate uluitoare.
Intr-un amplu studiu, publicat în 1935 ;Şi intitulat .sugestiv „Organizarea generală a vieţii colective a organismelor şi despre mecanismul producţiei în biosferă" Gr. Antipa reliefa izomorfismul existent între principiile fundamentale de organizare a biosferei şi a societăţii umane.
După cum viaţa socială este preponderent dependentă de economie şi
legile-i regulatoare, aşijderea viaţa biosferei, după Gr. Antipa, se întemeiază pe o .bioeronomi·e.
Aceasta constituie în esenţă baza întregii
activităţi vitale a tuturor organismelor. In virtutea legilor bioeconomiei
se reglează şi se amortizează producţia substanţei organice, apoi circulaţia, distribuţia şi consumarea ei prin colaborarea, respectiv relaţiile,
dintre organisme. Necurmata circulaţie a substanţei organice şi anorganice din biosferă este procesul de căpetenie prin care se întreţine, de la
origine, curentul vieţii în organisme şi în comunităţile pe care acestea
le alcătuiesc. In această ordine naturală perfectă, ne spune Antipa în
studiul său, ,,„.a intervenit un nou factor : omul cu inteligenţa sa, cu
voinţa şi energia conştientă, caracteristică acestei specii, care prin activitatea sa - sprijinită pe ştiinţă şi tehnică - a reuşit, nu numai să
utilizeze pentru prosperitatea sa toate disponibilităţile şi resursele naturale, ci să modifice mediul fizic şi biotic, să paralizeze activitatea factorilor duşmănoşi lui şi să-şi creeze noi posibilităţi de viaţă în ambianţe
mai severe" (Gr. Antipa, 1935).
In ciuda reuşitelor amintite, Antipa consideră întemeiat că omul
nu se poate sustrage total de sub guvernarea legilor bionomice, în
esenţă ecologice, care domină întreaga viaţă terestră. Omul, asemenea
celorlalte vieţuitoare, are, prin firea lucrurilor, un anumit statut şi un
loc bine definit în economia naturii. Aceste circumstanţe sint determinate de însăşi structura şi fiziologia sa, prin urmare de însăşi natura
umană sub raport biologic. In concepţia lui Antipa, omul este fiinţa
caracteristică şi dominantă a antropocenozelor. Dar viaţa lui, în aceste
noi biocenze create de inteligenţa sa, se sprijină pe o mulţime de vieţi
ce cohabitează împreună cu el, a căror prezenţă şi productivitate biologică sînt esenţiale pentru împlinirea condiţiei umane.
Ideea ocrotirii naturii în ţara noastră după 23 august 1944, a fost
împărtăşită de numeroşi biologi, fiind totuşi dominată de două ilustre
personalităţi. Este vorba de admirabilul teoretician al conservării na-
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turii, regretatul academician Emil Pop şi de vajnicul organizator al
de ocrotire, venerabilul militant al ideii, profesorul Valeriu Puşcariu. Ei, împreună cu colaboratorii lor, nu numai că
au continuat opera începută şi parţial înfăptuită de Borza, Racoviţă şi
alţii, dar în condiţiile noi, ale socialismului biruitor, au contribuit din
plin la consolidarea generoasei concepţii de ocrotire a naturii în rîndul
publicului larg. Totodată, au depus cele mai de seamă eforturi în organizarea Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Republicii Socialiste România şi în îmbunătăţirea legislaţiei socialiste privind conservarea naturii.
Emil Pop, de curînd plecat dintre noi, a fost, poate, cel mai profund
cunoscător al subtilelor raporturi statornicite între om şi natură, pe care
ni le-a dezvăluit în cîteva studii de o claritate şi competenţă inegalată
(E. Pop, 1960, 1963).
Principala biocenoză asupra căreia şi-a concentrat în mod deosebit
atenţia, cercetînd-o cu multă asiduitate, a fost pădurea. Emil Pop considera pădurea „ ...înainte de toate o fiinţă colectivă, cea mai grandioasă
din cîte există, înfiorată de o viaţă proprie, închegată la rîndu-i din
milioane de vieţi individuale, cît se poate de diverse, contopite într-o
rezervaţiilor şi reţelei

fizică armonică şi

într-un duh unitar, care impresionează copleşitor
într-un fel unic spiritul omenesc" (E. Pop, 1943). Rosturile naturale

şi
şi

sociale ale acestei formaţiuni distinsul savant le înţelege sub multiple
aspecte.
In primul rînd, pădurea contribuie decisiv la menţinerea unor condiţiuni climaterice constante şi profitabile atît pentru om, cît şi pentru
ecosistemele sale artificializate, create în scopul propriului beneficiu.
Pădurea este comunitatea vie de importanţă capitală pentru regularizarea cursului apelor, înlăturarea proceselor de eroziune a solului şi
îndeosebi a prevenirii pe scară naţională a inundaţiilor şi a altor calamităţi. Dar în afara influenţelor menţionate, deosebit de binefăcătoare
pentru om şi economia sa, pădurea este, în concepţia lui Emil Pop, un
peisaj unic, generat de marea mulţime a arborilor, mai cu seamă pe
un teren reliefat. Acest peisaj atît de variat în formă şi în realizare,
spune Emil Pop, are „.„o sonoritate proprie, cu o notă de încîntătoare

primitivitate, cu ecouri mîngăietoare în suflete, cu sugestii pentru mereconfortante, pentru creaţii superioare spirituale" (E. Pop, 1973).

ditaţii

Sub aceste diverse raporturi atît pădurea, cît şi natura în totalitatea
sa, posedă virtuţi de ordin estetic şi moral, indispensabile omului civilizat şi cult. Natura este, prin însăşi fiinţa ei de mamă a întregii omeniri, cel mai curat şi autentic izvor de informaţii cu caracter estetic şi
afectiv. Creaţia spirituală a omenirii probabil că se va adăpa veşnic din
această sursă primară şi fără putinţă de suplinire.
In numele considerentelor de ordin practic şi spiritual discutate,
Emil Pop cerea cu insistenţă o protecţie specială a pădurii. In cazul
ţării noastre, apelurile generoase ale savantului îşi aveau obîrşia într-o
adîncă şi fierbinte dragoste de neam. Incă acum trei decenii şi mai bine
omul de ştiinţă patriot susţinea că datoria istorică a generaţiei noastre
este de a deştepta, fără de zăbavă, conştiinţa ocrotirii pădurilor de pe
încîntătoarele plaiuri carpatine fiindcă ele au fost, sînt şi cu siguranţă
vor fi întotdeauna unul din factorii diriguitori întru împlinirea destinului nostru naţional. Chiar dacă gigantica operă de salvare şi de re-
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dresare a pădurilor noastre va pretinde renunţări momentane, acestea,
spunea Emil Pop, vor fi spre „.„binele imens şi constant al românimei
viitoare, de soarta căreia avem datoria să se îngrijim fără încetare şi
fără a ne cîntări jertfa" (E. Pop, 1943).
Cunoscînd ca nimeni altul problema ocrotirii pădurii şi rosturile
acestei biocenoze în viaţa omenirii, Emil Pop avea să fie pătruns, iar
apoi avea să ne desluşească însuşi principiul fundamental al existenţei
biosferei : menţinerea continuu netulburată a echilibrului biologic. In
cazul special al pădurii, deranjarea echilibrului biologic este mai evidentă, fiindcă ea se răzbună nu numai în interiorul acestui complex
ecosistem, ci şi în afara lui, asupra tuturor comunităţilor vii, fie natura~e, fie artificiale, culminînd cu deteriorarea ireversibilă a calităţii vieţii
şi a mediului uman. Distrugerea echilibrului biologic, în concepţia lui
Emil Pop, înseamnă „„.îngustarea excesivă a mediului originar şi denaturarea profund periculoasă a celui ce supravieţuieşte cu precare garanţii, chiar pentru prezentul, necum pentru viitorul omenirii" (E. Pop,
1973).
Problema complicată a păstrării echilibrului biologic pe planeta
noastră, supusă acum unor procese rapide de degradare, în special prin
poluare, a constituit obiectul preocupărilor de dată recentă a ilustrului
dispărut. (E. Pop, 1972). In consideraţiile sale asupra subiectului în discuţie a pornit de la o definiţie cit mai riguroasă şi completă a echilibrului biologic. Emil Pop conturează astfel complexa noţiune : „„.echilibrul biologic„. este expresia severă, legică şi infinit de complicată a
unor înlănţuiri nesfîrşite de cauze şi efecte, cure se constituie la rîndul
lor în noi cauze cu efecte directe şi colaterale, închipuind în cele din
urmă o reţea de interferenţe fenomenologice vastă şi dinamică, reprezentînd însă un întreg strict organizat, dirijat de un corectiv sever de
autoreglare, de autocompensare şi de ierarhizare" (E. Pop, 1972). In viziunea lui Emil Pop, echilibrul biologic nu este încremenit, static, dimpotrivă el suferă o înceată evoluţie datorată factorilor de mediu. Aceştia
nu schimbă însă niciodată total ordinea lui cumpănită.
Secretul refacerii mediului de viaţă a omului, atît de alterat astăzi,
se află, după Emil Pop, în restabilirea echilibrului biologic şi în instaurarea unei noi strategii faţă de natură. In momentul cînd „„.unica fiinţă
cu raţiune a Pămîntului, care a reuşit să cunoască atîtea taine ale vieţii
şi ale naturii, şi care a fost indicată de însăşi cursul evoluţiei să stă
pînească natura în propriul său profit, a reuşit s-o mutileze, s-o degradeze şi s-o întoarcă împotriva sa" (E. Pop, 1972), mişcarea pentru ocrotirea naturii şi într-un sens mai larg a protejării mediului ambiant, are
menirea de a trezi conştiinţa întregii omeniri şi a noastră în special,
fiindcă pe teritoriul restrîns al acestei ţări se află adunate, una lingă
alta, datorită unei multimilenare şi specifice istorii naturale, nenumă
rate capodopere ale naturii, legate strîns prin nevăzute fire de întreaga
devenire a neamului. Datoria de a le păstra cu grijă în folosul nostru
şi a celor mulţi, care ne vor urma, este vibrantul şi căldurosul mesaj
al celui care a cunoscut 1Şi iubit atît de mult natura pămîntului străbun.
Activitatea profesorului Valeriu Puşcariu pe tărîmul ocrotirii naturii în ţara noastră s-a concentrat asupra punctului celui mai sensibil şi cu cea mai mare răspundere sub raportul eficienţei : organizarea şi coordonarea tuturor acţiunilor îndreptate spre buna conservare
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administrare a monumentelor naturii. Fără a exagera, putem afirma
actuala reţea de rezervaţii de care dispunem, paza lor ireproşabilă,
precum şi începutul multor cercetări ştiinţifice în rezervaţii se datorează în cea mai mare parte acestui neobosit organizator. Avînd prilejul
să viziteze parcuri naţionale şi rezervaţii ştiinţifice de peste hotare, să
vină adesea în contact cu specialiştii străini, a propagat la noi, în special prin intermediul revistei „Ocrotirea naturii", de a cărei apariţie s-a
îngrijit neostoit, idei de av.9.ngardă despre protecţia naturii şi a mediului
ambiant. (Val. Puşcariu, 1935, 1958, 1960, 1963, 1972, 1973). Turist pasionat, în acelaşi timp s-a preocupat special de problema ocrotirii naturii în raport cu drumeţia şi recreaţia maselor. A arătat că creşterea
considerabilă a turismului poate afecta tot atît de grav şi de catastrofal
natura ca exploatarea nesăbuită a resurselor (Val. Puşcariu, 1969). Totuşi, într-o ţară socialistă, subliniază Val. Puşcariu, „ ... nu poate exista
antagonism între planificarea economică şi conservarea naturii, atît timp
cit se aplică în mod raţional valorificarea resurselor naturale.„ Sîntem
însă împotriva exploatării acestor resurse fără o bază ştiinţifi'că bine
docunientată, pornind de la o temeinică cunoaştere a realităţilor şi ţi
nînd seama de respectarea anumitor legi biologice" (Val. Puşcariu, 1969).
Idealul final spre care, într-un f.el sau altul, s-au îndreptat paşii
biologilor noştri aici pomeniţi sau ai celor a căror concepţii încă nu ni
le-am lămurit, a fost desluşirea permanentelor relaţii, în necurmata lor
evoluţie, care se înfiripă sau se destramă între om şi natură.
lnsemnătatea
fundamentală a naturii,
neimaginat de complexă
pentru fragila fiinţă umană este multiplă. In temeiul celor succint examinate pînă acum, se pot desprinde trei rosturi majore ale naturii în
viaţa individului şi a colectivităţilor umane.
Natura formează, înainte de toate, mediul primor.dial străbun în
care s-a născut speţa umană .şi care-i întreţin'! de atunci încoace necontenit fiinţarea prin resursele fundamentale ale biosului : apa, oxigenul
şi substanţele organice necesare tuturor vieţuitoarelor, aproape fără de
excepţie. Sub acest raport pur vital, natura împlineşte îri viaţa omenirii
cea mai elementară funcţie a sa, funcţia biologică. Această funcţie se
manifestă pe două planuri complemeI).tare şi totodată întrepătrunse : ca
mediu ambiant de neînlocuit şi ca sursă originară a materialelor absolut
necesare întreţinerii vieţii. Calitatea vieţii umane, atît de preţuită astăzi, depinde într-o măsură, a cărei dimensiune încă nu o cunoaştem,
de calitatea însăşi a mediului ambiant, în ultimă analiză de prosperitatea naturii nealterate.
Pe de altă parte natura, neanimată ori animată, este pentru omenire un imens depozit de materii prime din cele mai felurite categorii.
Întreaga dezvoltare tehnică şi economică a omenirii se întemeiază pe
utilizarea materiilor prime în anumite scopuri precis fixate mai dinainte de către inteligenţă. Contribuţia capitală a naturii în declanşarea
şi menţinerea proceselor tehnice şi economice constituie cea de a doua
şi tot atît de însemnată funcţie a sa în existenţa omenirii, funcţie pe
care o putem denumi utilitară.
Spre deosebire de celelalte vieţuitoare, omul simte acut nevoia, şi
această particularitate constituie una din atributele unicităţii sale oa
fiinţă pămînteană, răzbaterii naturii materne şi în cea mai sublimată
activitate a sa, cea spirituală. In acest caz unic pe Pămînt, natura îşi
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manifestă cu depline potenţialităţi cea de a lreia funcţie a sa, cu nimic
mai prejos de celelalte, funcţia culturală. Rolul naturii ca clement al
culturii rezidă în bogăţia de informaţii de o diversitate tulburătoare,
care, în pofida partizanilor unei vieţi citadine pure, au generat şi vor
continua să genereze creaţii spirituale de certă valoare. De fapt, înnobilarea existenţei şi condiţiei umane se va putea realiza cu desăvîrşire
abia prin potenţarea funcţionalităţii culturale în aşa grad, incit să domine funcţiile anterioare ale naturii : biologică şi utilitară. Căci valoarea reală şi totală a unei culturi se poate aprecia, credem noi, în modul
cel mai obiectiv posibil, prin distanţa care separă funcţia culturală a
naturii în societate, faţă de celelalte două discutate. Cu alte cuvinte, o
viaţă culturală de înalt nivel, corespunzător cerinţelor din zilele noastre, trebuie să se întemeieze între altele şi pe profunda reconsiderare
a naturii şi a rosturilor ei multiple în aspiraţiile omului contemporan
spre multilateralitate.
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IDEA OF NATURE AND ITS CONSERVANCY IN THE THOUGHT OF RUMANIAN
BIOLOGISTS.
Idea of nature iand e!lpecially that of Hs conservancy it is disscu.sed st.a.rting from
severa! pa.pers writt~n by Alexandru Borza (botanist an ecologist), Emil Racoviţă (zoolog,ist .and speleologist), Grigore .AJntip.a (zoologiist who deait with fishery problema). Emil
Pop (botianist amd palyinologist) aind Vaileriu Puşoariu (:roologist and ecologist). Al. BorZ'a
and E. Racoviţă were the two main Rumanian biologists who had done between 1920 and
1944 the utmost for nature conservancy in Rumania. They set up the first Rumanian
Naţional Park in Retezat Mountains (distr. Hunedoara) and have suggested first Rumanian
law on nature conservancy. E. Pop has dealt especially with the f-0rest and environment
C'onseTv.ancy in the past .a.nd nowaday. G~. Antipa di&Scused the man's râle aind place in
.1atU!re a.nd Va:l. Puşoar1u ha.s published sever>all. papers on tourism aind n.a<tUJI"e conscrvaoncy.
The ideas maintained by al! these Rumanian biologists suggested the existence e>f three
'nain r6!es of natu.re for man and society. These three r6les are : biol-0gicail, utilitarian and
cu.I tura! functions.
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PARCURILE NAŢIONALE IN CONTEXTUL
CULTURII CONTEMPORANE

NICOLAE TONIUC
NICOLAE BOŞCAIU

Amploarea din ce în ce mai mare a acţiunilor de constituire a noilor parcuri naţionale reflectă pe toate meridianele lumii mutaţiile
profunde care se conturează tot mai vizibil între viziunea progresului
contemporan şi cerinţele conservării naturii. La rîndul său, adeziunea
unanimă a maselor faţă de ideea parcurilor naţionale nu constituie numai expresia necesităţii afective de a reînnoi dialogul întrerupt dintre
om şi natură ci şi una dintre cele mai autentice înfăptuiri instituţiona
lizate ale conştiinţei ecologice. Ideea parcurilor naţionale s-a înscris astfel adînc în cerinţele propăşirii tuturor popoarelor, devenind o componentă organică a conştiinţei lor naţionale. Intr-adevăr, în condiţiile actualei intensităţi a impactului dintre dezvoltarea social-economică şi cerinţele conservării cadrului natural, o politică ecologică care să ignoreze
semnificaţiile sociale ale parcurilor naţionale este de neconceput.
Printre cele mai importante meniri care revin parcurilor naţionale
în contextul culturii contemporane se conturează următoarele :
- conservarea ecosistemelor autohtone care păstrează caracterul lor
natural şi prin aceasta au o deosebită valoare bioistorică consacrată pe
plan naţional şi recunoscută pe plan internaţional ;
- conservarea unui patrimoniu informaţional necesar documentării
ştiinţifice ;
- conservarea genofondului florei şi faunei naturale care constituie o sursă potenţială pentru viitoarele utilizări practice şi cerinţe ale
reconstrucţiei ecologice ;
- conservarea ecosistemelor naturale care tamponează
efectele
unor procese distructive (dereglări hidrologice, eroziune, deflaţie), asigurînd astfel productivitatea economică a zonelor învecinate;
- conservarea unor complexe de ecosisteme cu rol profilactic împotriva factorilor poluanţi, pentru asigurarea unei ambianţe sănătoase
aglomerărilor umane ;
- conservarea statutului estetic al naturii pentru asigurarea să
nătăţii fizice şi psihice a populaţiei şi implicit a conservării potenţia
lului său de muncă ;
- conservarea unui cadru natural favorabil unei valorificări economice eficiente prin dezvoltarea turismului.
Din enumerarea acestor aspecte funcţionale se desprinde complementaritatea care există între menirea social-economică - implicit social-sanitară a parcurilor naţionale şi rolul lor cultural. Este cu pri61
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

sosinţă să

mai subliniem că toate parcurile naţionale au devenit azi autentice inst itu~i i dt• culturalizare a maselor, de instruire ştiinţifică, de
pronwv nrl' 11 u 11 u i turism etic şi civilizat şi, mai presus de orice, de gencrnrl' 11 1·011vin).!erilor ecologice. Se constată astfel pe o scară tot mai
l11rg-!1 n1 Lorn111i puri·urile naţionale rămîn cîmpul de experienţă al ma~a·lor în 1·11n· al'estea îşi formează conştiinţa ecologică, fără de care ome11in•11 dl• miinc nu va putea exista.
Con1Tctizureu acestor deziderate, pe lingă necesitatea unor schimlii11·i înnoitoare în concepţia gospodăririi resurselor naturale, în cadrul
l'i1n•in gîndirea economică va trebui să se împletească tot mai strîns cu
1 ·uu ecologică, impune necesitatea creării unei adevărate reţele de parl'Uri nuţionale şi pe cuprinsul ţării noastre.
lnfăptuirea acestui deziderat, care în condiţiile revoluţiei ştiinţi
fice !ii tehnice din ţara noastră nu mai poate suferi nici o întîrziere,
impune de la început necesitatea unei viziuni clare şi a unei concepţii
unitare despre rosturile lor sociale, ca şi a parametrilor ecologici în
limitele cărora vor putea fi constituite parcurile naţionale. Avem în
această privinţă privilegiul unor rodnice tradiţii şi a unor contribuţii
româneşti majore care stau deja la temeiul concepţiilor europene moderne despre parcurile naţionale. Reamintim astfel, înalta concepţie
ştiinţifică despre parcurile naţionale a eminentului nostru biolog E m i 1
Racoviţă, publicată în limba română în 1934, iar în 1937, în Memoriile Societăţii de .geografie ,din Paris. In reeetate rînduri au fost, de asemenea, deja subliniate c1a!sificarea şi cara~terizarea dată de R a c ov iţă pentru parcurile naturale, care rămîn foarte apropiate de cele
propuse de E. Bour de 11 e, în 1948 şi adoptate azi de majoritatea ţă
rilor europene. (V a 1. P u ş c a r i u, 1973).
In contextul la care ne referim, dobîndesc un covîrşitor interes convingerile profesorului A 1 e x a n d r u B o r z a despre finalitatea socială a acţiunilor de conservare a naturii. Astfel, încă într-una din primele sale lucrări privitoare la Protecţia naturii în România, în 1924,
precizînd rosturile acţiunilor pe care le începea, Borza declara programatic şi fără echivoc : „Scopul acţiunii protecţioniste moderne este
păstrarea acestor monumente ale naturii pentru prosperitate şi pentru
ştiinţă, pentru educaţia tinerimii şi a poporului şi pentru cultivarea dragostei de ţară". Viziunea profesorului Borza era clară : Ca să poţi
înţelege ce înseamnă ocrotirea naturii, trebuie să fii patriot ! In esenţă,
pentru poporul român înfrăţit atît de organic cu glia străbună, aserţiu
nea nu cuprindea nimic inedit. Noul consta tocmai în faptul că acest
sentiment ancestral al naturii, înrădăcinat organic în fiinţa întregului
popor, era chemat să devină o coordonată majoră a unor acţiuni conştiente instituţionalizate de stat.
In aceeaşi largă viziune, profesorul Borza interpreta şi eficienţa
complexă a acţiunilor de ocrotirea naturii. In această privinţă, considerăm că este edificator să cităm textual, din aceeaşi lucrare, din 1924, a
profesorului B o r z a, respectînd întru totul ierarhia pe care o atribuia autorul funcţiilor social-culturale ale unor asemenea acţiuni : „Foloasele incomensurabile ale mişcării protecţioniste sînt de natură etică,
educativă, patriotică, estetică şi ştiinţifică". Iată deci, că oricît de convins era savantul de importanţa ştiinţifică a conservării naturii, nu pregeta nici o clipă să pună într-o dreaptă cumpănă semnificaţia sa etică,
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educativă şi patriotică.

Iar finalitatea socială a parcurilor naţionale era
de Borza, în 1933, tot atît de concludent cînd anunţa entuziast constituirea Parcului naţional Retezat : „ln acest gigantic sanctuar al naturii, cu o întindere de cel puţin 100 kilometri patraţi, vor admira şi studia minunile creaţiunii, concentrate aici parcă din adins, generaţiile actuale şi viitoare de naturalişti, turişti din ţară şi de peste
hotare, atraşi de faima Retezatului. Aici îşi va face educaţia patriotică
şi tinerimea : ea va sorbi în aceşti munţi aerul de libertate, lăsat moş
tenire de craiul Decebal, şi-şi va umple sufletul său de mîndrie, cunoscînd acest petec de pămînt unic în felul său, simbol al bogăţiilor noastre naturale: Retezatul".
Contribuţii majore, de un covîrşitor interes
pentru cristalizarea
concepţiilor despre parcurile naţionale, au fost aduse de V a 1. P u ş
c ari u (1969, 1971, 1973), care, în condiţiile concrete ale ţării noastre,
a precizat criteriile definitorii ale constituirii parcurilor naţionale.
ln ansamblul lor, concepţiile despre parcurile naţionale la care
ne-am referit, într-un deplin acord cu recomandările Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (U.I.C.N.), de sub auspiciile O. N. U.,
oglindesc o concepţie româneaşcă despre menirea parcurilor naţionale,
în cadrul căreia finalitatea lor culturală rămîne o componentă fundasubliniată

mentală.

Intr-un

desăvîrşit

acord cu

definiţia adoptată

de Legea pentru pro-

tecţia mediului înconjurător din ţara noastră, crearea parcurilor naţio
nale rămîne cea mai eficientă cale pentru înfăptuirea într-un cadru concret şi durabil a înaltei chemări a tovarăşului N i co 1 a e Ce a u ş e s cu,
secretarul general al Partidului Comunist Român şi preşedintele statului nostru, de a face totul pentru păstrarea nealterată a fruniuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor viitoare toate darurile cu care

hărăzit România. Intr-adevăr, experienţa dobîndită în cele patru decenii de consernire ecologică a Parcului naţional Retezat, confirmă într-un mod neîndoielnic că tocmai constituirea parcurilor naţio
nale rămîne cea mai autentică posibilitate de înfăptuire integrală şi neîntîrziată a acestui imperativ istoric de care va depinde peisajul de
mîine al ţării noastre.
Pentru constituirea noilor parcuri naţionale este însă necesar ca
menirea lor, ca şi regimul ecologic de conservare să fie definite de la
început, cu o desăvîrşită claritate, atît pentru organele de decizie, cît şi
pentru opinia maselor largi. In această privinţă, avem avantajul incontestabil că nomendatura si definitiile obiectivelor 'Proteiate Prin actuala
legislaţie ecologică din ţara noastră, se găsesc într-o deplină concordanţă cu recomandările U.I.C.N. la care, prin Comisia pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii, ţara noastră este afiliată încă din 1958. Definiţia clară şi stabilirea regimului de conservare ecologică a noilor parcuri
naţionale va trebui să rămînă şi în viitor într-o concordanţă riguroasă
cu legislaţia noastră ecologică. Prin respectarea prevederilor acestei legi,
adaptate specificului natural al ţării noastre, naţiunea noastră socialistă
îşi va aduce o contribuţie reală la crearea reţelei mondiale de parcuri
naţionale şi rezervaţii analoage.
In acord cu prevederile Legii nr. 9/1975 şi recomandările U.I.C.N.,
crearea unei reţele de parcuri naţionale va asigura conservarea unei
game largi de ecosisteme naturale, realizînd astfel cea mai eficientă

natura a
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ocrotire a populaţiilor vegetale şi animale în cadrul unei largi amplitudini de variabilitate genetică şi mobilitate etologică. Conservînd ansamblul reţelelor de interacţiuni biocenotice şi, odată cu aceasta, componentele biologice ca şi ecosistemele în cea mai largă accepţie, parcul naţio
nal rămîne cea mai desăvîrşită concretizare a măsurilor care vizează
conservarea genofondului naţional, acţiune menită să constituie o contribuţie concretă la conservarea genofondului mondial.
fo acelaşi timp, prin funcţionalitatea lor complexă şi exemplul regimului lor de protecţie condus ştiinţific, parcurile naţionale trebuie să
devină şi reale şcoli de educaţie civică în cadrul cărora vizitatorilor li
se vor forma convingeri ecologice chemate să se integreze în conştiinţa
socială şi patriotică. Experienţe regretabile arată că deocamdată cerinţele conservării şi. cele ale valorificării turistice reprezintă aspecte antagoniste încă dificil de conciliat. O valorificare turistică, pe lingă eficienţa economică trebuie să implice totdeauna şi anumite angajamente
etice faţă de generaţiile viitoare, cărora avem datoria sacră de a le
transmite frumuseţile naturale ale patriei noastre în deplina lor integritate.
Potrivit funcţionalităţii lor sociale, în cadrul cărora acţiunilor de
protecţie le rămîne rolul prioritar, promovarea turismului etic şi civilizat
va fi posibilă în aria noilor parcuri naţionale numai pe măsura intensificării acţiunilor educative care vor constitui o garanţie pentru prevenirea poluării şi eroziunii turistice. Tocmai datorită acestui considerent,
concepţia de zonare interioară a noilor parcuri naţionale, după criterii
de gradare a regimului de conservare ecologică, va trebui să tină seama
de aspectele impactului turistic care deocamdată înregistrează o continuă agravare. In vederea reducerii presiunii turistice din zona I a parcurilor naţionale, reprezentată prin rezervaţii ştiinţifice a căror ecosisteme sînt supuse unui regim de conservare integrală, ca şi din zona
II, care alcătuieşte „zona de tampon" a ecosistemelor din zona precedentă, pentru cerinţele actuale ale dezvoltării turismului va trebui să
se acorde o atenţie din ce în ce mai mare teritoriilor periferice parcurilor care vor fi cuprinse în zona III de „preparc", considerată ca zonă
de reflexie turistică. Prin avantajele unor investiţii şi amenajări corespunzătoare, fluxurile turistice vor putea fi dirijate şi absorbite cu
eficienţă social-educativă şi economică maximă tocmai de aceste zone
care, prin obiectivele lor peisagistice, istorice, etnografice şi culturale
pot prezenta adeseori un interes mai mare pentru masele de turişti
chiar decît celelalte zone ale parcului, considerat în limitele sale stricte.
In conformitate cu recomandările celei de a 11-a adunări generale a
U.I.C.N. de la Banff (1972), această zonă de reflexie va cuprinde şi ariile
antropologice protejate, ca şi ariile istorice sau arheologice protejate.
Asemenea arii nu pot fi încorporate în perimetrul propriu-zis al parcurilor naţionale, care nu pot include decît teritorii a căror ecosisteme naturale sînt conservate într-o stare autentică. In consecinţă, aria de reflexie turistică a parcurilor naţionale trebuie să concentreze densitatea
cea mai mare a obiectivelor de interes cultural şi educativ.
Cercetarea ştiinţifică, la rîndul său, trebuie să constituie o componentă fundamentală a rosturilor parcurilor naţionale. Totuşi, şi aceste
cercetări vor trebui să fie efectuate, în spiritul unei înalte etici şi cu
deplina conştiinţă a răspunderii, în aşa fel incit să nu prejudicieze inte64
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gritatea ecosistemelor naturale sau să perturbe echilibrul lor biologic
i;;i comportamentul ecologic şi etologic al componentelor lor. ln conformitate cu prevederile legii pentru protecţia mediului înconjurător, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii stabileşte normele specifice privind explorarea ştiinţifică a rezervaţiilor şi monumentelor naturii. Nu se va putea admite astfel ca din perimetrele rezervate ale parcurilor naţionale să se recolteze eşantioane pentru colecţii în serii, exsicate, schimburi sau comercializare şi cu atît mai puţin pentru colecţii
personale. ln mod legitim va trebui să se acorde prioritate cercetărilor
care au ca obiectiv stabilirea şi dirijarea regimului de conservare al
parcurilor ; în condiţiile indicate mai sus, ecosistemele naturale ale parcurilor, ca şi componentele lor, pot constitui şi obiectul altor cercetări
efectuate de instituţii şi specialişti, care îşi asumă responsabilităţile cuvenite.
In concordanţă cu cerinţele dezvoltării social-economice, extinderea urbanizării şi realităţile demografice din ţara noastră, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a elaborat proiectul unei reţele de
parcuri naţionale, dintre care 10 sînt preconizate în zonele muntoase
(Munţii Rodnei, Călimani, Ceahlău, Cheile Bicazului, Cozia, Piatra Craiului, Cheile Nerei, Valea Cernei, Semenic-Cheile Caraşului, Munţii
Apuseni), iar alte două parcuri naţionale în Delta Dunării *). Subliniem
împrejurarea că majoritatea acestor parcuri sînt în curs de proiectare
în zonele înalte ale Carpaţilor, adică tocmai în limitele etajelor altitudinale unde dereglările hidrologice şi procesele erozive, odată declanşate, deţin potenţial cea mai lungă traiectorie de propagare. Pe lingă
rolul lor social, prin constituirea lor, aceste parcuri vor exercita astfel
cele mai favorabile repercusiuni a:supra activităţilor economice din zonele inferioare, prin funcţiile protectoare ale ecosistemelor lor naturale.
Concepţia organizatorică şi administrativă va trebui să ţină seama de
specificul distinct al fiecărui parc naţional, ca şi de întreaga gamă de
ecosisteme constitutive care variază în limite foarte lar"gi de pe povîrnişurile Carpaţilor pînă în Delta Dunării (păduri, jnepenişe, stîncării,
pajişti alpine şi subalpine, lac.uri, stufării etc.).
Dar în amploarea fără precedent a transformărilor contemporane,
cerinţele ocrotirii naturii nu vor mai putea fi satisfăcute nici de viitoarea reţea de parcuri naţionale. Tocmai în vederea lărgirii acţiunilor
de conservare, legea pentru protecţia mediului înconjurător precizează
pentru prima dată în ţară modul în care se pot constitui parcurile naturale al căror regim de protecţie admite limitele unor toleranţe mai
largi decît cele ale parcurilor naţionale. Prin constituirea parcurilor
naturale se urmăreşte, în primul rînd, menţinerea peisajului natural în
stadiul său actual, situînd pe un plan secundar conservarea integrităţii
lor biologice. Distincţia esenţială a parcurilor naturale rămîne în faptul
că folosinţa lor social-educativă şi turistică-recreativă primează asupra
interesului lor ştiinţific. In conformitate cu prevederile actualei noastre
legislaţii şi cu recomandările U.I.C.N., procesul decizional prin care se
stabileşte apartenenţa unui teritoriu supus unui regim de conservare
categoriei parcurilor naţionale sau, dimpotrivă, a celor naturale, trebuie să se bazeze pe examinarea atentă a stării de originalitate a eco*) O contribuţie valoroasă !a elaborareo;i proiectului reţelei de parcuri naţionale a
adusă

fost

de ing. ZENO OARCEA.

65

5. SARGETIA

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

sistemelor naturale (climaxuri), apreciind consecinţele declanşate de un
îndelungat impact antropic. Este evident că, în conformitate cu aceste
recomandări, teritoriile în care prevalează ecosistemele aflate în stadii
sedale care poartă amprentele unor modificări profunde (disclimaxuri),
nu mai pot dobîndi calitatea de parcuri naţionale, ci numai aceea de
parcuri naturale. In categoria parcurilor naturale vor trebui să fie încadrate şi teritoriile în care amploarea actuală a turismului nu mai permite conservarea ecosistemelor în limitele parametrilor ecologici care
definesc parcurile naţionale. Remarcăm că în privinţa constituirii acestor parcuri se află deja într-un stadiu avansat studiile pentru fundamentarea ştiinţifică a parcurilor naturale „Porţile de Fier", Bucegi şi
Grădiştea de Munte-Cioclovina. Pe măsura unei reconstrucţii ecologice
adecuate sau a unei regenerări prin propria capacitate de cicatrizare a
ecosistemelor naturale potenţiale, în urma atenuării intensităţii impactului antropic, unele dintre viitoarele parcuri naturale se vor putea
constitui treptat în parcuri naţionale 0 ).
In această viziune, viitoarele noastre parcuri naturale, alături de
parcurile naţionale, vor putea dobîndi semnificaţia unor adevărate şcoli
in care educaţia ecologică se va împleti cu conştiinţa patriotică în contextul cultural al naţiunii nostre socialiste.
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LES PARCS NATIONAUX DANS LE CONTEXTE DE LA CULTURE CONTEMPORAINE
En souliginant l'adhesion wmnime des rnasses pour l'idee des parcs nationaux. Ies
auteurs rnorutrent que la cr6aiti1on des nouveaux paircs natio1naux reste J',une des plus autentique demairche de ii.a conscience ecologique. C'e&t ainsi qu'aupres de leUJrS interet scientifiqrue, Ies parcs l11altionaux ont devenu iaJUjourd'hud de wiaies institutes pour la cultu.re des
masses et sll'!tout pour J'alffirmation des convinotions ecologiques.
La signifi-Oa.ticm culturelle etait consideree toujours comme une composante fondamentale de la conception des hommes de science rournains corn;ernant le role des parcs
na1ionaux, (A·!. Borza, 1924 ; E. Racoviţă, 1934, 1937 ; VaL Puşcairiu, 1969, 1971, 1973). ConIorrnernent aux actuelles conditions du deveioppement economique et sociale du natre
pays, la Cornrnission pour la protection des monurnents de la na1ure de l'Acadernie de la
Republique Socialiste de Rournanie .a elabore le projet d'un reseau des parcs nationaux
dont dix seront delirnites dans Ies hautes zones des Ca.rpates, aussi que dans les regions
rnontagnardes (les montagnes de Rodna, Căli.mani, Ceahlău, CheHe Bicazului, Cozia, Piatra Craiului, Cheile Nerei, Valea Cernei, Semenic-Cheile Caraşu.lui et Apuseni) et de
rneme d'autres deux ,paTCS naiioruaux dain.s le De~ta du Danube.
0
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Un exemplu 1-.ar .putea oferi în această privinţă Parcul natural al Bucegilor care se
va putea transforma într-un parc naţional.
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SEMNIFICAŢIA

ECOLOGICA

ŞI

ESTETliCA A PEISAJULUI

ANA FABIAN
„Acela pe care judecata nu-l duce prea departe,
va vedea neJJlăcerile de aproape".
Confucius

Pentru relaţia
acţiunea amplă de

omului cu natura, în bătălia acută pe care o reclamă
a salvgarda viaţa terestră şi de a-i ameliora calitatea, inţelepciunea proverbului oriental exprimă chintesenţa consecinţe
lor nepăsării, neştiinţei şi insaţietăţii nesăbuite a speciei umane faţă
de nava spaţială care-i este domiciliu.
Considerăm că sint necesare cit mai multe reuniuni cultural-stiinţifice sub semnul unei pledoarii pentru prezervarea cadrului natur~l ca
o condiţie obligatorie pentru buna calitate a vieţii, reuniuni cu profil de
strictă specialitate, dar mai ales din cele cu public variat ca vîrstă, pregătire culturală şi ştiinţifică şi ca preocupări sociale, deoarece în raport
cu importanţa crescîndă pe care o capătă biologia, societatea umană
rămine încă insuficient informată despre această ştiinţă a vieţii şi cel
mai adesea publicului larg ii lipsesc chiar noţiunile elementare care
i-ar permite să o înţeleagă. Accesibilă tuturor, fără să pretindă dispoziţii speciale pentru a fi înţeleasă, aptă să dea răspuns unor curiozităţi
care sint ale tuturor, biologia ar trebui să fie considerată ca un instrument esenţial al culturii umane, deoarece ea ne pune în mod nemijlocit
în raport cu realitatea sensibilă şi concretă, iar în măsura în care este
inductivă şi psihosenzorială, ea trebuie să deţină, în umanismul contemporan, un loc privilegiat al unei discipline suple şi vii.
In ocazia de faţă ne-am propus să analizăm la modul general cîteva
aspecte ale semnificaţiei psihosociale a peisajului natural la omul societăţii contemporane şi să evocăm această semnificaţie în cazul particular al judeţului Hunedoara.
Ţinutul Hunedoarei răspunde tuturor premizelor pentru a capta
atenţia celor pe care îi preocupă problema peisajului legat de specificul
local ; la tot pasul pe pămîntul său stau cununate legenda şi hrisovul şi,
împreună, aduc din negura vremurilor spre limpezimile actualului zvonuri de fapte, de nume, de întîmplări, din care se încheagă devenirea
poporului român.
Din Retezat în A:puseni, peste codrii pitoreşti şi cîmpuri înflorite,
se învălmăşesc ecourile de tulburător tragism al generoaselor jertfe anonime strămoşeşti, din care s-a închegat istoria Sarmizegetusei, a Huniazilor, a lui Horia, Cloşca şi Crişan, a lui Avram Iancu şi culminează cu
lupta miilor de patrioţi de pe Jiu, conduşi de un eroic partid în ilegalitate - Partidul Comunist Român ; toate converg spre victoriile epocii
noastre şi se finalizează în ele.
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Apele Jiului şi ale Mureşului, ale Streiului şi ale Crişului, în curgerea lor lină, sau săltînd spumos, duc de-a valma durerile şi bucuriile
unor vieţi îngemănate cu aceste locuri.
In mai puţin de 20 de veacuri, raporturile dintre oamenii şi peisajul natural al acestor meleaguri s-a schimbat esenţial. Din zorile istoriei noastre şi pînă în pragul contemporanului, maica-natură ne-a fost
ocrotitoarea, care nu ne-a produs niciodată deziluzii. Codrii ne-au fost
loc de refugiu material şi moral : ei ne-au ferit şi ne-au hrănit stră
bunii, ne-au adăpostit tezaurul cultural şi de tradiţii populare ; ei ne-au
prezervat capitalul uman şi neuman, salvîndu-1 de la pieire.
Noi, cei de astăzi, am trădat această minunată natură benignă, am
renegat-o şi am ultragiat-o. Puterea tehnologică a omului contemporan,
abia recent instalată, a început prin a tăgădui acel ancestral respect :
faţă de echilibrele naturale, uitînd că existenţa noastră rămîne totuşi
înscrisă între ele. Cu o regretabilă imprudenţă, noi, cei de astăzi, sîntem un factor ameninţător pentru natură, iar dacă natura este ameninţată, este şi omul, pentru că natura trăieşte cu noi, după cum noi trăim
de pe urma ei. Conservarea naturii nu mai este o fantezie de diletant,
este o necesitate care se cere satisfăcută cu responsabilitate, spre beneficiul speciei umane.
Este înspăimîntător să constaţi cum specia umană - această încrezută creatură înzestrată cu raţiune, care îşi adjudecă nesăţios bunurile
planetei, - se comportă ca un gen de maladie a biosferei - o lepră malignă şi haotică - prin cere, dacă ar distruge echilibrele naturale pe întregul glob, ar risca foarte probabil să se distrugă pe ea însăşi. Medicii biologi specializaţi pe problemele unei singure specii dintre vieţuitoare,
omul -, ei înşişi au ajuns la o concluzie asemănătoare, exprimată acum
încă 20 de ani, ca un strigăt disperat : „lumea are cancer, iar acest
cancer este omul".
Să nu ne sfiim să recunoaştem că civilizaţia industrială, viaţa trepidantă a marilor oraşe, îndepărtează omul de natură, atît fizic, cit şi
spiritual. Citadinul a divorţat de natură, pe care a expulzat-o din anturajul său.
Prin intervenţia umană, se operează artificializarea peisajului ; căile
sînt variate, dar rezultatul final este irevocabil acelaşi : pădurea este
întotdeauna suprimată ; în cel mai bun caz ea este, treptat, substituită
cu esenţe horticole, apoi gazon, astfel incit de la o pădure se trece
treptat la un parc.
Procesul de urbanizare (fig. 1) cauzează destrucţia arborilor prin
minimum doi agenţi conjugaţi : mai întîi, pieirea copacilor este reacţia
de intoleranţă a lor faţă de perturbaţiile mediului, prin ceea ce regenerarea naturală devine imposibilă ; al doilea agent este voinţa omuluiconstructor, care, invocînd argumente psihosociologice, depune eforturi
pentru a se debarasa de copaci, astfel că luminişurile se lărgesc.
La construirea de noi şosele sau autostrăzi (fig. 2), în contradicţia
dintre traseul cel mai puţin costisitor, dar care jertfeşte peisajul natural, şi traseul care respectă la maximum mediul natural, mai întotdeauna
este preferată prima alternativă.
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De altfel, într-o societate insuficient educată din punct de vedere
social şi al respectului faţă de natură, înseşi activităţile de turism şi
de agrement au inconvenientul că pot produce degradarea populaţiilor
forestiere : sînt distruşi şi pier arborii, dispar crîngurile '(fig. 3), este
suprimat treptat şi subsolul pădurilor, se ajunge la imposibilitatea regenerării naturale prin tasarea solului, astfel încît, treptat, soarta codrului
este aceeaşi : substituirea cu esenţe horticole şi, ulterior.. cu gazon .

•••
Fig. 3

Individul societăţii contemporane a optat voluntar pentru un peisaj
compus din monotonia liniilor verticale şi a cenuşiului unor ziduri afumate şi prăfuite, cu un dezolant caract-er inuman, în care s-a desfiinţat
scara individualului şi s-a instalat anonimatul pentru om, s-a operat
anihilarea dimensiunii „om".
Aglomeraţiile supradimensionate din ziduri, sticlă şi oţel nu pot
produce căldură sufletească, nu dau satisfacţii şi nu aduc încintare.
Efectul lor este, dimpotrivă, să sporească tumultul marilor aglomeraţii
urbane, să frîneze şi mai mult profunda bucurie de viaţă şi destinderea
spir'ituală pe care le asigură plenar numai contactul autentic cu natura.
Privind alternativ figuFile 4 şi 5, care reprezintă un fragment
dintr-o aşezare omenească, este izbitor aspectul auster, sterp chiar, ostil,
evocînd pustietatea locului în lipsa unui minim de vegetaţie din jurul
clădirilor, pe cînd în peisajul cu copaci, plantaţia îl înviorează, îi imprimă, f<im!lî\lrîţate 1 că1dură 1 intimit&it e, originaHtate.
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• Component.a vegetală ia peisajului pune în joc pentru efectul psihologic-estetic atît compoziţia geometrică, în care se îmbină verticalitatea
trunchiurilor cu rotundul coronamentului, cit şi efectul cromatic din
ansamblul clădiri-copaci : roşul cald, stimulativ, al acoperişurilor, sugerind senzaţia de uscat, se asociază cu verdele clorofilian, care linişteşte
ochiul şi sugerează calmul, umezeala, odihna.
De altfel, cel mai important element vizual pentru arhitectura peisajului este covorul vegetal, ori tocmai el este cel mai ameninţat cu
degradarea, prin ceea ce s-au deschis căile sterilităţii, eroziunii sau
lateritizării solurilor productive pe întinderi imense.
Despărţit de natură prin artificialitatea civilizaţiei şi prin complexitatea crescindă a vieţii, omul modern îşi pune acut problema conservării naturii nu dintr-o atitudine retrogradă antitehnocrată, nici dintr-un
romantism desuet, ci lupta omului civilizat pentru un mediu de viaţă
armonios şi o ambianţă naturală nedegradată izvorăşte din conştiinţa
efectului tonifiant şi înviorător al naturii, din conştiinţa virtuţii ei de a
modifica favorabil ansamblul senzaţiilor noastre interne, organice.
Sentimentul naturii se sălăşluieşte în omul modern mai arareori
din motive de ordin estetic conştiente, căutate, - pe care însă nu le
excludem -, ci mai ales prin valoarea recreativă a unui peisaj natural
armonios, prin pacea netulburată pe care ne--0 poate aduce panorama
unui vast peisaj, care parcă ne eliberează de constrîngerile şi ostenelile
civilizaţiei, de neliniştile şi zbuciumul vieţii şi societăţii omeneşti, de
claustrarea locului de muncă, a locuinţei, a străzii.
In relaţia omului cu natura se mai iveşte o încărcătură specifică :
valenţele etico-morale ale sentimentului naturii : cînd privim fascinaţi
măreţia unui peisaj, în minte parcă ne-ar încolţi simţămîntul înfricoşător al micimii, noastre, dar care apoi, la omul civilizat, declanşează
nobile aspiraţii de a fi pe potriva măreţiei naturii şi astfel ştacheta
cotelor morale se saltă. Cu alte cuvinte, natura nu produce numai frumuseţi, ci totodată, apucind pe acest drum ocolit al plăcerii estetice,
acţionează şi asupra moralităţii.
Publicul de toate vîrstele trebuie avertizat despre semnificaţia peisajului natural pentru societatea de azi şi de mîine ; trebuie să fim
convinşi că degradările provocate de om în natură decurg din atitudini
iresponsabile; ori responsabilitatea purcede din cunoaştere, iar cunoaş
terea - din educaţie şi informaţie : adică sînt indispensabile deopotrivă
;?tiinţa şi conştiinţa, prin ceea ce intră în joc o întreagă etică.
Noţiunile .de utilizarea şi amenajarea mediului înconjurător ar trebui să facă parte integrantă din cultura modernă, avînd in vedere că
educaţia face să se nască o conştiinţă şi un sentiment de responsabilitate ; în acelaşi timp se formează în masele largi ale populaţiei acel
consimţămînt care odată îmbrăţişat, devine o forţă considerabilă şi irezistibilă ; dar o astfel de forţă nu se iveşte din neant, ci se edifică
printr-un act de educaţie urmărită la toate nivelurile.
Programul P.C.R., inspirat direct din ideile
tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, ne trasează măsuri exprese în scopul salvgardării mediului
ambiant, pentru noi şi pentru viitor. Dorim să fim pionieri în această
nobilă acţiune cetăţenească şi să participăm activ la toate formele ei
adecvate.
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LA SIGNIFICATION ESTHETIQUE ET EcOLOGIQUE DU PAYSAGE
Re sume

Pour le district de Hunedoara le probleme du paysage devrait etre rnis avec beaucoup d'acuite, a raison que pendant moins de 20 siecles les rapports de l'homme et le
paysage de ces paM!ges est essentieiLlement change. Jadis, ~es grandes foret abondantes
ont mis hors d'atteinte le tresor de la culture de nos ancetres, ~es traiditions populaires.
Aujourd-hui, le pouvoir technologique de l'homme vient pericliter les equilibres natu.rels,
bien que notre existence reste inscrite entre ces ifrontieres ; si la nature est menacee,
l'homme en est aussi, par<:e que la nature vit avec nous, tout comme nous vivons sur
son compte. La preservation de la nature dernande de la responsabilite, pour le benefice
de l'espece humaine.
Le tapis vegetal possede une
ilarge signification psycho-sociale :
un milieux
harmonieux .peut determiner un effet psychique reconfortant, peut modifier J:avorablement
l'ensemble de nos sensations orgianiques ; H 111ous a franchit autant des contriaintes et des
fatigues de la civilisation urbaine, que de la peine de la vie et de la claustration du lieu
de travail, du logement, de la rue.
Le g:ra.nd public, iappartenant â toutes Ies âges, doit etre avooti sur la signi.fication
du paysage naturel pou.r ra societe d'aujourd'hui et celle de l'avenir, puii;que Ies degradations provoquees par l'homme dans la nature decoulent des atitudes irresponsables ;
mais la responsabilite procede du sav.oir, et le saVOÎir de l'ilnformation et de l'eduoatioo,
de la scienoe et de la conscienoe, ce que signifie toute une ethique.
Les notions d'utilisation et d'amenagement du milieu ambiant devrait constituer
partie integrante de la culture moderne, puisque l'education tait naltre la conscience et
le sentiment de responsabilite.
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STAREA MEDIULUI IN DEPRESIUNEA STREl-CERNA.
IMPLICAŢII ASUPRA CONSERVARll $1 REFACERII
ECHILIBRELOR MEDIULUI INCONJURATOR

BUJOR VULCU

Mediul înconjurător în accepţiunea sa geografică cuprinde : a) elementele primare: pănnînt (structură, componenţă geologică, relief etc.),
atmosferă, hidrosferă şi b) derivate : covor vegetal şi faună la care se
adaugă c) rezultatele interacţiunii om-natură, interacţiune realizată în
activitatea de producţie, care, modifiră şi îmbogăţeşte mediul cu peisajul antropic.
Raportul istoric om-natură s-a modificat continuu pe teritoriul depresiunii, pe măsura desprinderii omului (prin ştiinţă, tehnică} de sub
tutela naturii. Prin acţiunile antropice şi retroacţiunile naturii la acestea,
în sisteme închise, parţial deschise şi deschise, activitatea economică a
participat şi continuă să participe la dezechilibrarea, reechilibrarea sau
conservarea echilibrelor în mediul înconjurător. Activitatea economică,
haotică, necontrolată, a modurilor de producţie anterioare socialismului
au dus la desfăşurarea unui sistem închis, la dezechilibrări masive, în
lanţ, ale mediului geografic, ale căror urmări cer astăzi eforturi de
remediere (reechilibrare).
Spre pildă ocuparea întregii depresiuni şi
mărirea numărului locuitorilor au dus la necesitatea de a cîştiga noi
terenuri agricole. Rezolvarea a fost defrişarea masivă (atacul antropic
cel mai puternic s-a produs aproximativ în sec. XIV-XVI-lea şi apoi
în continuare, micşorind suprafeţele împădurite de cca. 1,5 ori). Ca
retroacţiune dezechilibrul
provocat de înlăturarea covorului forestier
protector s-a răsfrînt .asupra mediului, provocînd în lanţ, alte efecte :
modificarea circulaţiei aerului şi a umidităţii, circulaţia mai rapidă a
apei de ploaie şi de aici de inundaţie, eroziunea solului, şiroire, torenţi,
alunecări, deranjamente în debite, inundaţii, insolaţie directă mai puternică urmată de dezagregare, alterare etc., care,
din nou, închizînd
sistemul au avut şi au repercusiuni asupra calităţii terenurilor agricole.
Neexistînd un centru coordonator şi de decizie, care să primească, să
studieze informaţiile şi să acţioneze în consecinţă în vederea reechilibrării mediului, situaţia s-a perpetuat, extinzîndu-se ca arie şi intensitate. Autoreglarea naturală a funcţionat (dialectic natura merge spre
echilibrare relativă •n condiţii noi), dar, ea se desfăşoară lent mai ales
că atacul antropic nu s-a oprit, a continuat (chiar dacă parţial şi pe
suprafeţe mai mici însă intens şi continuu). Refacerea echilibrelor naturale nu este satisfăcătoare (pe dealul Mureşului din Culoarul Oră.ştiei, pe
Dealul Cetăţuia-Holumb, pe Defileul Cernei şi chiar Măgura-J eledinţi)
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sînt reechilibrări parţiale (alunecări stabiliziate, vilcele şi văiugi înierbate,
torenţi aproape stinşi etc.) pe multe teritorii dezechilibrele sînt prezente şi active (sudul dealurilor Hunedoarei, pe dealurile Cernei, dealurile
Streiului, Măgura-Jeledinţi etc.).
Activitatea social-economică socialistă,
planificată şi
dirijată
în
toate domeniile activităţii antropice are toate atuurile (ştiinţifice, tehnice, financiare şi de forţă de muncă) pentru reglarea raportului omnatură în favoarea societăţii (în a cărei componentă materială se cuprinde şi mediul înconjurător), în favoarea creerii unei ambianţe naturale echilibrată şi reechilibrată prin protecţia energică a mediului
înconjurător.

Plan, planificarea sînt categorii ale econom1e1 politice socialiste, ale
societăţii socialiste multilateral dezvoltate, care se referă
şi cuprind toate domeniile construcţiei şi dezvoltării ulterioare, care,
prin conceptele de scop, strategie şi tactică se manifestă atît în domeniul general al societăţii socialiste cit şi în domeniile particulare ale
acesteia, deci şi în ce priveşte raportul între activitatea social-economică
şi mediul înconjurător (ca şi în alte domenii şi aici este utilizat în sensul
de decizie cu privire la mij'loaceJe, căile şi etapele pentru atingerea
scopului).
Relaţia „sursă a mediului-producţie-produs" pare la prima vedere
un si&,tem simplu deschis : intrare (cantitate şi calitate de surse a mediului) - producţia (exploatare, prelucrare etc.) şi ieşire (cantitate şi
calitate de produse). Rolul planificării în acest caz ar părea simplu :
strategia mijloacelor de a atinge scopul să se rezume la stabilirea cantităţii, calităţii şi tipului mijloacelor de producţie. In cazul relaţiei „economie-mediu şi conservarea lui", intervin înisă, în afara factorilor legaţi
direct de producţie şi factorii geografici ai retroacţiunii, ieşirea reprezentînd două sau mai multe efecte din care, unul sau mai multe, acţio
nează asupra mediului înconjurător,în întregime sau asupra unora din
componentele sale şi apoi din nou asupra producţiei. Sarcinile planificării cresc, necesitînd mijloace pentru crearea de condiţii optime de
exploatarea resurselor şi de conservare a mediului. Spre exemplu,
exploatarea în carieră de la Teliuc (se desfăşoară într-o schemă deschisînchisă) şi modificările aduse mediului :
a) Mediul înconjurător, terenul cu minereu de fier (intrare) exploatarea minereurilor (bloc producţie) - cantitatea de minereu de fier (ieşi
re) - reprezintă schema unui sistem deschis dar care provoacă reacţii
şi retroreacţii în lanţ care se repercutează asupra aspectului şi calităţii
mediului dar şi asupra producţiei.
6) Odată cu cantitatea de minereu de fier se produce o nouă ieşire,
aceea a sterilului care se depozitează formînd terasă antropică (halda)
care modifică peisajul, care presează asupra terenului putînd provoca
tasări sau alunecări (necesare măsuri de prevenire şi combatere), prin
care apa se infiltrează funcţionînd ca un depozit hidrogeologie de terasă,
aj'ungînd (la halda veche ,de la Teliuc) .alături dJe apa de infiltraţie naturală în carieră (măsuri de combatere pentru optim de exploatare etc.).
Deci a doua „ieşire" provoacă în lanţ modificări ale mediului (halda
devine element al mediului cu reacţii proprii) şi măsuri tehnico-organizatorice pentru continuarea optimizată a produ'Cţiei).
construcţiei
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c) cariera (de tapt a treia „ieşire") se impune ln re11e1 ca o depresiune antropică care închide sistemul printr-un peisaj nou al mediului,
rare este colectare de apă de ploaie şi de infiltraţie (deci necesităţi
tehnico-organizatorice de combatere).
d) In carieră pentru ca producţia să se poată lărgi şi cum valea
naturală a Cernei era o pied·ică locală a acesteia (exploatare şi cil"ICUlaţie) s-a trecut la modificarea antropică a cur'sului ei. O nouă „ieşire"
(cursul Cernei modificat) are efect asupra calităţii mediului dar se
răsfrînge şi asupra producţiei.
Iată de ce (demonstrat printr-un singur exemplu), planificarea are
rol important în rezolvarea relaţiei om-natură, creînd, în depresiune,
ca şi în într'eaga ţară, cadrul optim pentru folosirea tuturor resurselor
mediului dar şi pentru conservarea naturii. Dacă problema echilibrului
natural prin folosirea industrială a resurselor se rezolvă mai uşor, planificarea are menirea ca în cadrul sistematizării şi organizării teritoriului să refacă echilibrele legate de sol, relief, vegetaţie ierboasă şi forestieră. In această direcţie, planificarea vine, local, din plin, în ajutorul
refacerii echilibrelor naturale, mai ales în zonele circumurbane şi de pe
fundul depresiunii şi conservării celor existente (în regiunile limitrofe
cu muntele), acţiune deosebit de importantă în vederea reorganizării
producţiei agricole în sprijinul urbanizării, în vederea sistematizării localităţilor. Dezvoltarea economiei planificate a fost şi va fi avantajoasă
utilizării resurselor naturale ale depresiunilor în cauză, acestea la rîndul
lor fiind elementele de bază pe care s-a clădit actuala activitate, socialeconomică şi pe care se bazează creşterea bunăstării populaţiei şi înflorirea plaiurilor hunedorene.
Problemele puse de dezvoltarea economică a teritoriului în vederea conservării mediului cer o rezolvare comună (dezvoltarea economică
conservarea mediului înconjurător), pentru că şi legătura dintre ele
este indestructibilă, aşa cum dealtfel, se arată în toate cuvîntările secretarului general al P.C.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi în documentele de partid şi de stat referitoare la această problemă şi practică a
construcţiei socialiste. Logica relaţiilor reciproce actuale între activitatea economică mediu înconjurător' (din care se aprovizionează cu
resurse întreaga activitate umană şi ale cărei rezultate se integrează ca
o componentă în mediul înconjurător), dezvăluind complexitatea acestor
legături, vede rezolvarea acestui raport în favoarea convieţuirii armonioase om-natură prin măsuri complexe interdisciplinare, a tuturor
ştiinţelor şi tehnicilor a căror activitate este direct sau indirect în contact cu natura (astăzi, mai mult ca oricînd, nici o activitate umană nu
este în afară de mediul înconjurător). Relaţiile actuale între om-natură
nu mai permit posibilitatea reechilibrării naturale, se cere o rezolvare
rapidă prin intervenţia omului.
Asupra mediului înconjurător acţionează factori externi lui' (energia solară şi cosmică) şi factori din interior (geografici - rezultaţi din
interdependenţa fenomenelor învelişurilor, ecologici şi antropici), din
care aceia care dau o dezechilibrare rapidă sînt cei antropici. De aceea,
se porneşte de la cunoaşterea lor. Dar cum activitatea antropică este
complexă (complexitate care a creat specialităţi ştiinţifice, tehnice şi
profesionale), se impune cunoaşterea modului particular de acţiune reciprocă între fenomenele domeniului specialităţii respective şi mediul
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înconjurător

(sau componente ale sale), ca fiind parte componentă a cuansamblului de acţiuni şi retroacţiuni. Raporturile existente
pe teritoriul în studiu permit cîteva exemplificări. Defrişarea pădurii şi
păşunatul neraţional pe Măgura Jeledinţi au dus la declanşarea (pe o
structură geologică specifică), eroziunii accelerate, manifestată prin alunecări (noi sau reactivate), urmate de distrugerea solului, înmlăştiniri
între valurile de alunecări, distrugerea vegetaţiei etc., prin spălarea solului (uşurată de dezagregarea componentelor sale prin insolaţia mai
puternică), prin şiroire, şi organisme torenţiale (noi sau reactivate), de
apariţia unei vegetaţii secundare, de distrugerea veget'.lţiei
ierboase
prin păşunat (cărări de vite, bătătorirea pămîntului etc.), de unde implicaţii asupra păşunatului, calităţii fîneţelor sau eventualelor culturi. Refacerea echilibrului necesită participarea colectivă, într-o acţiune comună de studiu şi execuţie a : geologilor, hidrologilor, biologilor, geografilor (în faza de studiu şi în problemele de sinteză a ansamblului) şi
a pedologilor, hidroamelioratorilor, fitoamelioratorilor, specialiştilor în
sistematizarea şi organizarea teritoriului etc. (pentru studiul colectiv de
specialitate şi execuţie). Pe dealurile Hunedoarei au acţionat fenomene
antropice mai vechi (defrişarea, păşunatul neraţional, cultura primitivă
a plantelor etc.), care au dat forme de eroziune antropică, prezente şi
astăzi în starea reliefului. Au apărut forme antropice noi, reprezentate
de aruncarea in spaţiu de noxe gazoase şi solide, emanate de producţia
minieră şi siderurgică. Acest atac antropic produce efecte noi : modificarea compoziţiei atmosferei, modificarea chimismului solului şi, prin
el, al plantelor, rărirea vegetaţiei, influenţe asupra sănătăţii oamenilor,
impurificarea apelor etc. Complexitatea studiului, deciziei şi execuţiei
pentru reechilibrare devine mai mare. Alături de specialiştii menţio
naţi, se adaugă meteorologi, tehnicieni ai producţiei siderurgice, în electrofiltre, medici etc.
în stadiul actual al relaţiei om-natură, acţiunile particulare ale diferitelor specialităţi nu pot da rezultate optime. Silvicultorul nu va putea rezolva singur problema stadiului pădurilor, fără pedolog, hidroameliorator etc., fără să ţină seama de celelalte componente ale mediului.
Agronomul nu-şi rezolvă sarcinile de ameliorare dacă nu cunoaşte şi
starea altor componente ale mediului. Hidrologul trebuie să lucreze mină
în mină cu geologul, geograful, ecologul, agronomul, silvicultorul pentru a rezolva problemele hidrologice sau de hidroamelioraţii. Este ceea
ce dialectica planificării preconizează şi realizează : împletirea interdisciplinară a informării, deciziei şi execuţiei. Entropia unui sistem nu se
schimbă numai dacă avem informaţie asupra ei, ea se v.a schimba numai prin acţiune asupra sistemului (acţiune care a devenit posibilă prin
informaţie). Pentru depresiunea în studiu (cu extindere asupra întregului judeţ Hunedoara), se poate considera, că pentru organizarea acţiunii de refacere şi conservare a echilibrelor din natură, se poate acţiona pe baza unei scheme-program, pentru stabilirea stării mediului
(elementul prim de informare), a cărei etape sînt în linii mari. (B. Vulcu
- 1975) :
- Organul local de sinteză, prin specialiştii domeniilor particulare de activitate (din care geograful nu lipseşte, factura sa permiţînd
sinteza), realizează informarea de specialitate asupra stării componentelor de mediu. Specialiştii stabilesc cantitatea şi calitatea componennoaşterii
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telor mediului, stadiul şi direcţia de dezvoltare naturală lor ; cauzele
naturale sau antropice care duc la degradarea sau ameliorarea cantitativă şi calitativă a fenomenelor componentei; care sînt modalităţile de
conservare sau reechilibrare ; care sînt legăturile ~şi efectele) cu alte
componente (ale altor specialităţi) ; reprezentarea spaţială (cantitativ şi
calitativ) a fenomenelor. In condiţiile depresiunilor Strei~Cerna şi Culoarului Orăştiei (şi ale judeţului), se cere : starea şi repartiţia spaţială
a eroziunii solului, eroziunii liniare, alunecărilor de teren şi a altor fenomene care degradează relieful ; stadiul şi starea de acurateţă sau impurificare a apelor subterane şi de suprafaţă, răspîndirea spaţială a diferitelor stări de calitate a apelor, surse de impurificare şi mijloace
de combatere ; starea atmosferei, răspîndirea spaţială a zonelor sub influenţa poluării şi efectele ei asupra florei, faunei, omului, aşezărilor,
zone de interferenţă, noi zone şi noi surse de poluare etc. ; starea solului, gradul de fertilitate, răspîndirea spaţială a solurilor (apreciate calitativ) etc. ; starea vegetaţiei ierboase şi forestiere, răspîndirea spaţială
pe criterii de calitate a lor, funcţie socială, de producţie etc.
- Suprapunerea de către organul de sinteză a informaţiei particulare pentru stabilirea răspîndirii spaţiale de ansamblu a stării componentelor mediului, obţinerea stării generale a mediului, depistarea şi
ierarhizarea zonelor (în funcţie de cantitate, arie, varietate, efecte, complexitate a fenomenelor etc. ; stare de dezechilibru parţial cu răsfrîn
gere asupra întregului, dezechilibru integral sau stare de echilibru relativ), stabilirea direcţiei de dezvoltare a fenomenelor în ansamblu, a
prognozei de evoluţie etc. Stabilirea şi inventarierea măsurilor generale
şi particulare luate anterior, lucrările efectuate, rezultatele obţinute etc.
- Decizia organului local de sinteză asupra măsurilor de ansamblu, pe zone, pentru reechilibrarea şi conservarea mediului, a măsurilor
complexe ; decizia asupra măsurilor de colabomre şi conexiune a activităţii grupelor de specialişti pentru execuţie, decizie asupra măsurilor
particulare de execuţie a specialităţilor ; etapizarea acţiunilor de ansamblu, de colaborare, particulare în funcţie de gradul de complexitate şi
aria dezechilibrului, de urgenţa menţinerii echilibrului etc.
- Acţiunea de corservare a mediului, de refacere a echilibrelor, executată de întreprinderi sau unităţi specializate, coordonate de centrul
local de decizie şi execuţie.
Starea mediului este de fapt cunoaşterea dialectică a complexităţii
mediului înconjurător, o unitate care trebuie privită ca atare, asupra
căreia se acţionează, de asemenea unitar.
Studiul geografic al depresiunii Strei--Cerna şi Culoarului Orăştiei,
cuprinde numeroase elemente cantitative şi calitative, de calcul. tabele şi grafice, elemente de prognoză a dezvoltării mediului înconjură
tor (cu toate marile sale componente în accepţiune geografică}, ceea ce
permite două concluzii : a) geograful are posibilitatea să studieze în perspectivă practică mediul înconjurător şi să sintetizeze interdisciplinar
elementele mediului, dovedindu-se necesar şi de nelipsit într-un studiu
de ansamblu al stării mediului, atît în vederea utilizării economice a
acestuia, cit şi în stabilirea măsurilor de conservare şi echilibrare a lui;
b) geograful poate întocmi „starea mediului" şi, natural, a o reprezenta
grafic, numai pe baza datelor obţinute de studiul său particular. Această
„stare a mediului" va fi cu atît mai plină, detaliată şi concludentă, cu
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cit participarea interdisciplinară este mai amplă şi serioasă. Studiul
geografic asupra stării mediului poate fi folosit sub două aspecte : material bază de plecare, pentru studiu, decizie şi execuţie interdisciplinară în scopul conservării şi reechilibrării mediului, a utilizării resurselor, a sistematizării şi organizării teritorului ; după studiul particular, material de sinteză a acestuia, în scopul regionării, ierarhizării şi
etapizării măsurilor şi execuţiilor interdisciplinare sau particulare asupra mediului. Oricum, se desprinde şi pentru teritoriul studiat, necesitatea participării geografului (ca şi în alte părţi ale ţării noastre sau
peste hotare), la colectivele care se ocupă cu studiul mediului (care de
fapt este obiectul de studiu al geografului şi mai puţin al specialiştilor
care se ocupă de componenta sau subcomponente ale mediului), în vederea utilizării lui practice.
•
Pe baza rezultatelor studiului de faţă, am putut întocmi o sumară
prezentare a stării mediului pe teritoriul studiat, pe care o consider bază
pentru viitoarele studii interdisciplinare de amănunt.
Din starea mediului depresiunii Strei-Cerna (pe care o prezint spre
exemplificare), se pot desprinde două categorii de elemente : 1) care se
referă la specialităţile particulare ce acţionează asupra mediului şi 2) de
sinteză, utilizabile pentru regionarea interdisciplinară a măsurilor
şi
acţiunilor de conservare şi utilizare a mediului.
1.1. ELEMENTE PARTICULARE ALE STARII MEDIULUI
1.1.1. Starea morfologică a teritoriului (în care se cuprind şi elemente antropomorfologice, ca rezultat al acţiunii antropice asupra mediului), formează, dată fiind sp~cialitatea de geograf, materialul de bază.
Ea este redată prin hărţile (toate lucrate iniţial la scara 1/25 OOO), tabelele, textul, asupra aspectelor cantitative ale actualului relief (hipsometrie, fragmentare, pantă, tipuri şi expoziţia versanţilor, grad de eroziune de suprafaţă şi liniară, sensurile acesteia, etc.), asupra aspectelor
calitative (morfografia reliefului, calitatea fizică şi chimică a rocilor,
procesele actuale etc.), încheindu-se cu sinteza de regionare a reliefului şi de prognoză morfologică. Starea morfologică poate fi utilizată de
agricultor, pedolog, silvicultor, hidrolog, hidroameliorator, constructor etc„
şi în sinteză, de specialiştii în sistematizarea şi organizarea teritoriului.
1.1.2. Starea morfopedologică scoate în evidenţă teritoriile pe care
pedologul sau specialistul în conservarea şi ameliorarea solurilor, trebuie să acţioneze, singur sau interdisciplinar, rapid pentru optimizarea
activităţii agrare. Teritoriile cu rocă moale sau dură la zi cu eroziune
V, IV, III şi chiar II (vestul dealurilor Cernei şi versanţii rîurilor c.are-i
străbat, centrul şi sudul dealurilor Hunedoarei, dealurile Streiului în
zonele piemontului Vîlcele, obîrşiile văilor Grid şi Ocoliş, bazinetului
Boşorod, Măgura-Jeledinţi, frunţi de term;e etc.), necesită intervenţie
imediată. Aglomerările de organisme torenţiale (obîl'Şiile văilor Hă.şdat,
Grid, Turmaş, vel'Sanţii spre văile Cristur, Nandru, vestul Măgurii Jeledinţi, Glacisul Devei etic.), de alunecări de teren (Măgura Jeledinţi,
centrul şi sudul dealurilor Hunedoarei, Valea Silvaş e~.) necesită activitate comună a silvicilor, hidroamelioratorilor etc„ pentru oprirea şi prevenirea extinderii lor.
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1.1.3. Starea morfohidropedologică rezultată din acţiunea combia stării reliefului şi apei subterane sau de suprafaţă asupra solului
(:i:onele de luncă a Mureşului şi Streiului,. depresiunile de tasare de pe
\ rose sau umede dintre valurile de alunecare, vîlcele şi văiugi, orga1iii-: me torenţiale stinse etc.), prin îmnlăştinire, ape s·t agnante, drenaj ext •rior şi interior slab, apă freatică aproape de s uprafaţă , cere, în aceste
loC'uri, intervenţia hidro şi fitoamelioratorilor.
1.1.4. Starea climatică se adresează specialiştilor agronomi, silvici,
('0 11 Lructori, sistematizării teritoriului. Cuprinde elemente de temperat ură, preci pitaţii, insolaţie etc„ folosibile în bonitarea terenurilor, calculul rezervei de apă a solului, prognoză hidrologică etc.
Starea antropoclimatică este rezultatul influenţei reciproce între
om-atmosferă, de aceea, &ste reprezentată prin zonele de calm, de inv rsiuni de temperatură, direcţia vînturilor dominante şi a curenţilor
d vale, prin centrele de poluare a atmosferei şi zonele de extindere şi
Interferenţă a influenţei nocive a industriei în vederea măsurilor de
prire a noxelor (mijloace tehnice şi financiare aplicate unităţilor industriale) şi de oprire a efectelor lor (studiul vegetaţiei, chimismului sol ului etc.), prin măsuri de specialitate sau interdisciplinare.
~ea mai puternică zonă de impurificare a aerului este Hunedoara'J'e liuc, datorită masi vităţii indus triei şi condiţiilor locale morfoclimatice
(bazinete cu calm frecvente , inversiuni de temperatură etc. ). Circulaţia
înaltă vestiică duce noxele peste dealurile Hunedoarei, iar circulaţia sudid~.
( xată pe defileul Cernei), le transportă (mai ales în dimineţile de vară),
J iînă peste măg urile Devei.
Un alt centru de impurificare este Călanul, unde condiţiile morfolimatice, duc aerul impurificat atît spre nord, spre Batiz, cît şi spre
est, s pre C ălan , ora'Şul nou, dar şi spre dealurile Hunedoarei ~curenţii dinspre Valea Luncani), unde se interferează cu zona de poruare a Hunedoarei.
Termocentrala Mintia este un nou centru antropoclimatic de impurificare. Emanaţiile coşurilor înalte se îndreaptă frecvent spre nord-est,
dar , datorită condiţiilor morfoclimatice ale Devei (calm, detentă a circulaţiei joase vestice la .ie şirea ide după Dealul Cetăţii , brizele dintre măgu
rile vulcanice etc.), ele a jung şi deasupra oraşului şi se interferează pe
Măg ura Cozia, cu emisiunile de noxe ale Hunedo.arei (nepemnanent,
numai în condiţii climatirce favorabile).
Aerul impurificat al nodului fe roviar Simeri a este în scădere, daLorită scoaterii · din manevră a locomotivelor cu aburi. A fost de fapt,
un centru mic de impurificare, c u acţiune lo cală, cuprinzînd Simeria şi
cu efecte asupra vă ii Mureşului spre Simeria Veche şi Uroi. Ea se interferează cu centrul impurificator de mică arie de la Simeria-Triaj
(Tîmpa) .
1.1.5. Starea hidrologică este reprezentată prin zonele inundabile
(lunca Mureş ului , Streiului, a Văii Cernei - prin afluenţii săi, a văi1or
Cristur, Nandru, Si:lva ş, Luncani, Otoliş, Grid, Sîngeorgiu etc.), prin
lacuri, bălţi şi depresiuni de luncă cu apă temporar stagnantă (mai ales
în lunca Streiului şi Mureşului - la confluenţa cu Streiul şi Ce rna, la
Şăuleşti şi est de Deva etc. ), terenuri care necesită intervenţia hidroamelioratorilor, a fitoamelioratorilor etc.
1111lă

6. SARGETI A
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Starea antropohidrologică cuprinde cele mai importante centre de
impurificare a apelor şi categoriilor de calitate a apelor : 1) ape posibil
de utilizat pentru orice folosinţă ; 2) ape impurificate, îndeosebi prin
deversări casnice şi care se pot autoepura ; 3) ape puternic impurificate
de ape industriale uzate şi ape menajere (Strei, de la Călan spre nord,
Cerna, între Teliuc şi Hunedoara, Mureşul între Orăştie-Spini, între
Simeria-Şăuleşti, de la confluenţa cu Cerna în aval) ; 4) ape complet:
abiotice (Cerna de la Hunedoara în aval).
1.1.6. Starea vegetaţiei se referă la consemnarea stării funcţionale
social-economice a pădurilor şi pajiştilor.
Pădurea din cuprinsul depresiunilor are în întregime valoare economică, cu menţiunea că se află în exploatare doar pădurile de la Mintia spre munte a teritoriului şi cele de dincolo de această limită, pădu
rile din interiorul depresiunii avînd alte funcţii (în raport cu care se
întreprind sau se vor întreprinde măsuri de conservare sau amenajare).
a) Păduri de protecţie a stării morfohidropedologice şi climatice,
menite să apere versanţii de eroziune, încetinind scurgerea pe versanţi,
să regleze scurgerea subterană, să păstreze condiţiile climatice (toate
pădurile de pe Măgura Cozia, Dealurile Cernei, Hunedoarei, Strei, Mă
gura Jeledinţi şi piemontul Mureşului). Zonele care necesită reîmpădu
riri, împăduriri, etc., se evidenţiază din studiul stării morfopedologice şi
morfohidropedologice.
b) Păduri cu rol social de protecţie antropică, menite să fie filtre
contraimpurificării (pădurea de pe Mă 1gura Cozia pentru Devia, pădurea
Chizid, Cărpiniş, Teliuc, Zlaşti etc., pentru Hunedoara, pădurea SincraiCălan, pentru Călan etc.). Este necesară extinderea lor cu esenţe rezistente noxelor şi cu frunziş des (veistul Hunedoarei şi Călanului, Măgura
Cozia).
c) Pi'idure rezervaţii faunistice (Slivuţ şi Cărpiniş).
d) Pădure monumente ale naturii sau rezervaţii floristice şi f orestiere (pădurea de pe Dealul Cetăţii şi Bejan de la Deva, pădurea Chizid
de la Hunedoara, pădurea din bazinul superior al văii Luncani şi văii
Grădiştei, care fac parte din parcul judeţean Grădişte-Cioclovina) ;
a) Păduri cu rol ştiinţific de cercetare şi experimentare, aclimatizare etc., în care se cuprinde în primul rînd Arboretumul de la Simeria,
apoi pădurea Bejan din Deva şi propun şi pădurea Chizid, în scopul
urmăririi efectelor impurificării aerului.
Pajiştea participă la starea mediului prin 4 categorii de productivitate şi calitate.
Categoria I, formată din asociaţii de tipul I a Festuca pratensis, cu
producţie de 16-18 mii kg/ha şi potenţial pînă la 29 mii kg/ prin îmbunătăţire şi tipul I b rn producţie de 10-12 mii kg/ha şi cu potenţial de
20 mii kg/ha de· calitate bună spre foarte bună la asociaţia de Agrostis
alba şi cu potenţial pînă la 30 mii kg/ha de calitate bună la asociaţiile
de Festuca rubra. Categoria a II-a, cu producţii de 4-5 sau în unele
condiţii naturale 9-10 mii kg/ha şi potenţial de 18-22 mii kg/ha calitativ bună. Din această categorie fac parte asociaţiile de Agrostis tenuis sau de Agrostis tenuis cu Festuca rubra.
Categoria a III-a dă producţii între 6-8 mii kg/ha ~i prin desţe
lenire şi reînsămînţare nre un potenţial de 12-14 mii kg/ha şi o repre-
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zentată

de asociaţiile de Festuca valeriana cu Agrostis tenuis sau cu
IJanthonia calycina, cu producţie de calitate mediocră.

Categoria a IV-a, de calitate inferioară, este reprezentată de asode Andropogon ischaemum şi de Brachypodium pinnatum, care
dau o producţie de 4-5 mii kg/ha şi prin îmbunătăţire (fără mari rezultate), un potenţial de 5-6 mii kg/ha).
1.1.7. Peisajul antropic cuprinde cele mai mari stări antropice aşe
:::tirile umane. Elementele microantropomorfologice (halde,
rambleuri,
depozite, construcţii, etc., cariere, gropi de împrumut, debleuri etc.),
antropohidrologice (diguri, lacuri de acumulare, cursuri artificiale de
ape, derivaţii etc.), ca şi modificările peisajului aduse de căile de comunicaţie, reţele de înaltă tensiune etc., deşi cu influen~ă în relief şi peisaj,
pot fi utilizate pe hărţi ale stării mediului referitoare la suprafeţe mai
mici.
Peisajul antropic reprezentat prin aşezări se caracterizează atît prin
aspectul său dat de industrie : aşezări urban-industriale (Hunedoara,
Deva, Simeri'a, Călan), aşezări urbane rezidenţiale (StreiSîngeorgiu Călan Oraşul Nou), aşezări rurale cu industrie sau activităţi legate de
industrie (Teliuc, Peştiş, Bîrcea Mică), cit şi aşezări rurale cu diferite
aspecte date de a7ezarea lor (faţă de relief şi ape), dat fiind faptul că
pentru sistematirnrea lor este important să se ţină seama şi de acest
clement (pentru grupare, extindere sau restrîngere, ferire de inundaţii
etc.), nu numai de activitatea economică şi numărul populaţiei : aşezări
de luncă şi terase, aşezări de vale, aşezări de obîrşie, pe versanţi sau pe
culmi şi platouri. In culoarul Orăştiei, starea mediului este mai favorabilă şi mai puţin complexă decit în depresiunea Strei-Cerna.
ciaţiile

1.2. REGIONAREA STARII MEDIULUI
Ea permite aprecierea complexă a teritoriilor în vederea măsurilor
complexe multidisciplinare sau elementare uni sau bidisciplinare, etapizarea urgenţei acţiunii sau ierarhizarea lucrărilor.
1.2.1. Regiuni în starea mediului solicită măsuri complexe, urgente
şi multidisciplinare, din care fac parte :
1.2.1.1. Centrul şi sudul dealurilor Hunedoarei, cu manifestări negative morio şi morfohidro;pedologice, antropoclimatice şi de vegetaţie, fiind
necesare măsuri de prevenirea şi combaterea eroziunii de toate formele,
alunecărilor, hidroamelioraţii, fitoarnelioraţii pe pajişti, împăduriri pentru protecţie fizico-geografică şi socială, combaterea efectelor impurificării atmosferei şi apelor subterane şi de suprafaţă prin raţionalizarea
folosirii îngră7ămintelo1·, fungicidelor, ierbicidelor, consolidarea obîrşi
riilor, încetinirea colmatării lacului Cinciş etc.
1.2.1.2. Sud-vestul deaurilor Cernei, de asemenea, cu măsuri complexe de combatere a ·eroziunii de toate formele şi .alunecărilor, hidroamelioraţii şi cu atenţie deosebită pentru extinderea pădurilor.
1.2.1.3. Măgura Jeledinţi, cu măsuri complexe interdisciplinare, în
primul rînd spre oprirea alunecărilor şi eroziunii, lărgirea pădurii şi
îmbunătăţirea pajiştilor.

1.2.1.4. Dealurile Streiului, partea lor estică şi piemontul Vîlcele cu
a obîrşiilor văilor Grind, Ocoliş, Bobaia etc.

atenţie deosebită
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l.2.2. Teritorii în care starea mediului este efectul activităţii antro-·
pogeografice actuale şi pe care sînt necesare măsuri şi acţiuni multidisciplinare directe şi indirecte pentru conservarea mediului şi sănătăţii
locuitorilor şi biosferei.
1.2.2.1. Hunedoara si Lunca Cernei si versanţii apropiaţi, cuprinzînd un teritoriu de la Teliuc pînă la nord de Peştiş. Aici sînt necesare
măsuri de oprire a impurificării aerului şi apelor, de în.lăturare a efectelor biologice ale acesteia, de extindere a spaţiilor de pădure cu rol de
filtru, hidroamelioraţii în luncă şi măsuri de combatere a eroziunii pe
versanţi.

1.2.2.2. Deva şi Măgura Coziei, în care reîmpădurirea şi extinderea
pe Măgura Coziei are efect de filtru spre Mintia, iar pe terasei~
înalte de la Şoimuş, filtru spre Chişcădaga ; măsuri hidrotehnice în
lungul Mureşului de apărare contra inundaţiilor. Glacisul Devei cere mă
suri de prevenire şi combatere a eroziunii ; iar în spatele spre versanţi al
construcţiilor de locuinţe, să se creeze pernele forestiere pentru atenuarea forţei şi efectelor vînturilor şi brizelor canalizate printre măgu
rile vulcanice. Măsuri tehnice. pentru reducerea la maximum a emanaţiilor poluante de la Mintia şi Chi-şcădaga (cestea se vor canaliza
pe Valea Căian spre sud).
1.2.2.3. Călan şi Streisîngeorgiu, zonă în care eforturile să se îndrepte spre reducerea noxelor care impurifică aerul şi Streiul, crearea
de păduri în vestul Călanului şi la Streisîngeorgiu ; reglarea cursului
Streiului şi asanarea zonelor mlăştinoase şi cu ape stagnante din lunca
Streiului.
1.2.2.4. Simeria, unde reducerea emanaţiilor de noxe este în scă
dere, sînt de luat măsuri de reducere în continuare a acestora, de lilnitare a inundaţiilor şi asanarea regiunilor insalubre, transformarea lacurilor şi confluenţei cu Streiul într-o zonă de agrement (extinderea celei
de azi), lărgirea zăvoaielor (crearea de zăvoaie masive) etc.
1.2.3. Teritorii în care starea mediului cere îndeosebi măsuri hidrotehnice, ele hidroamelioraţii şi f itoamelioraţii.
1.2.3.1. Lunca Mureşului pe toată întinderea ei, primordiale fiind
măsurile contra inundaţiilor, reglări de curs etc.
1.2.3.2. Lunca Streiului, unde primează măsuri hidrotehnice prin
acumulări, hidroamelioraţii, prin asanări şi irigaţii şi fitoamelioraţii, reglări de curs etc.
1.2.3.3. Afluenţii Cernei şi Streiului cu măsuri de apărare a versanţilor, reglări de curs, hidroamelioraţii în regiunile cu exces temporar de apă, încetinirea scurgerii pe versanţi pentru ameliorarea cursului lor torenţial.
1.2.4. Teritorii rnai niici în cadrul f ieciirei regiuni care necesită
măsuri şi acţiuni unidisciplinare sau bidisciplinare.
Cele mai multe sînt suprafeţe care necesită hidroamelioraţii, fie că
sînt în luncă (Şăuleşti, est de Deva, Bretea etc.), sau pe terase (terasele
de confluenţă a Văii Luncani cu Streiul etic.), fie pe vensanţi (între valuri
de alunecări, pe vîlcele şi văiugi înierbate, depresiuni de tasare etc.),
sau necesită măsuri de conservare a solului şi combatere a eroziunii,
măsuri de reîmpăduriri, de oprire a torenţilor etc., şi care sînt depistate
şi precizate în studiul detaliat al fiecărei regiuni.
pădurii
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In activitatea organelor locale de partid şi de stat s-au luat şi se
iau în continuare măsuri de conservare şi reechilibrare a mediului în('Onjurător (Ioachim Moga 1973). Analiza temeinică a stării mediului
vor permite măsuri şi acţiuni pentru viitor, ştiinţifice, eficace şi eficiente
economic şi social.
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LA SITUATION DU MILIEU DANS LA OtPRESSION STREI-CERNA.
DES IMPLICATIONS SUR LA CONSERVATIGN ET LE DRESSEMENT
DES !:QUILIBRES DU MILIEU AMBIANT

Re

sume

Conformement aux etudes geographiques anterieures, dans l'article on presente des
aspects suc l'etait de l'envl:ronnement et un lotissement de ceLuici.
Dans l'etat de l'envi-ronnement on conmprend l'etat moiiphologique, morphopedologique, hydrologique et antropohydrologique, l'etat de la vegetation et le paysage antropique.
,
On arrive a la conclusion de la necessite de la con.aissance complexe de l'etat de
l"environnement et du lotissement de celui-ci en vue de l'a.ctions planifies et concel'ltes
pour proleger et conserver l'environnement.
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ISTO-RiC:UL CERCETĂRILOR BOTANICE
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

ROZALIA

COŞOV EANU

rin relieful său variat, judeţul Hunedoara se caracterizează printr-o
11111
şi vegetaţie tot atJît dre bogată şi variată, care a atras interesul
I11ii111 i ş Li lor încă de la începutul secolului trecut.

Le diversificarea florei

şi vegetaţiei acesui judeţ, care deţine o ponîn economia naţională, a contribuit pe lîngă structura
I 1•11 logi ă complicată şi constituţia litologică complexă şi împrejurarea
111 1•Lujarea vegetaţiei . este cuprinsă între 200 m în valea Mureşului şi
li l\lmi care depăşesc 2 500
în Munţii Retezat. Este evident că între
ll111ltr lc unei asemenea amplitudini altitudinale şi-a găsit adăpostul o
11111' şi o vegetaţie deosebit de variată„ alcătuită din diverse categorii
111 1 ! 11 mente floristice. Dar la diversificarea covorului vegetal al jude111111 Hunedoara a contribuit şi împrejurarea că în acest judeţ se întU.111• <' două importante diviziuni ale Carpaţilor : Carpaţii Meridionali şi
'111·p11\ii Occidentali (Apuseni) .
rcetarea botanică a judeţului Hunedoara a fost inaugurată de
111' li L rchenfeld (1753-1812) în al cărui ierbar, păstrat la Muzeul de
d Nolurii din Sibiu, se află şi cîteva plante colectate din Munţii
ll11lt1?.nt ului şi a semnalat specia Eranthis hiemaHs, c are ulterior n-a mai
I11• I s mnalată şi pe baza cercetărilor pe care le-am efectuat pînă acum
1111
nu putem confirma prezenţa acestei specii.
Baumgarten care a
I 1 lll xcursii atît în Munţii Retezatului cît şi cei a Parîngului este
J 11 111t1 I xplorator al florei Munţilor Hunedoarei. In Enumeratio stirpium
1111110 Trans ilvaniae Principatui... (1816), semnalează pe Sorbus domes1 1•11 I la Deva şi pe Cardamine parviflora de la Deva şi Dobra. In 1846,
111111 dl ază şi pe Plantago holosteum (sub denumirea de Plantago vul/t111//) d pe Vale.a Streiului.
T
excursiile sale efectuate în Munţii Retezatului, botanistul
'I' I ol. hy, citează unele specii semnalate.
I•: ploratorul sistematic al florei Banatului, I. Heuffel (1800- 1857)
1 11Jum; dincolo de limitele Banatului pînă pe meleagurile Hunedoarei,
I • •HI incursiuni pe Valea Streiului şi ajungînd chiar pînă în împre1111 m ll Devei.
Num roase dintre plantele semnalate de I. Heuffel pe meleagurile
lt11111•dor ne se găsesc şi pe teritoriul cuprins în lungul Murei;;ului. Con11 1111 ~Ii remarcabile privitoare la flora Munţilor Hunedoarei au fost
1111 1 (' prioritară

In
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1·1111s1•11111alC' în rontinuare de F. Schur în Enumeraţio plantarum Transil\'anim• (18GG). Cu toate că informaţiile lui Schur se referă de asemenea,
1·11 preC'ădC're, la flora Munţilor Retezatului şi ai Paringului, face referiri
~i la flora împrejurimilor Devei. A'Stf.el Schur citează pe Crupina vulgaris
dl' la Dobra.
Cercetări mai sistematice asupra acestor împrejurimi
a efectuat
însă M. Fuss, care publică în Flora Transilvaniae Excursoria (1866) pe
Ranunculus polyphyllus de la Deva, pe Thalictrum flavum tot de la
Deva, pe Clematis integrifolia din pădurile Hunedoarei, iar pe Clematis
vitalba var. banatica din defileul hunedorean al Mureşului de la Zam.
Semnalează de asemenea endemitul Hepatica transsilvanica din pădu
rile Hunedoarei, Runc şi Lunca Cernei, toate din Munţii Poiana Ruscăi.
Cercetări sistematice asupra florei Munţilor Hunedoarei a efectuat
L. Simkovics (=Simonkai). Face referiri şi asupra florei de pe valea
Mureşului şi Munţii Poiana Ruscăi, deşi ca şi precursorii săi a studiat
cu precădere flora Munţilor Retezat. In Enumeratio Florae Transsilvanicae vasculosae (1886) semnalează citeva specii din Munţii Poiana
Ruscă, dintre care cităm :
Thalictrum iodostemon (elatum x lucidum) : Hunedoara
Clematis recta : Valea Cernei, Găvojdia
Pulsatilla nigricans : Dealurile Devei, Găvojdia
Ranunculus Steveni : Deva, Dobra
Ranunculus mediterraneum: Deva, Dobra
Berberis vulgaris : Valea Cernei
Camelina microcarpa: Valea Cernei
Thlaspi perfoliatum : Hunedoara, Găvojdia
Thlaspi kovatJsii : Govăjdia
Lepidium campestre : Deva, Hunedoara
Hutschinsia petraea : Deva
Myagrum perfoliatum : Hunedoara, Găvojdia
Rapistrum perene : Deva
Reseda Iutea : Hunedoara
Reseda luteola : Deva
Helianthemum canum : Hunedoara, Deva, Găvojdia
Heliathemum chamaecistus : Deva, Hunedoara
Viola jooi : Hunedoara, Govăjdia
Viola collina : Găvojdia
Viola silvatica : Deva
Viola canina : Hunedoara
Polygala major : Deva, Hunedoara
Polygala comosa : Deva
Gypsophila paniculata : Deva, Dobra
Dianthus prolifer (= Tunica prolifera) : Deva, Hunedoara
Dianthus marisensis (= D. puberulus) : Valea Cernei
Dianthus giganteus : Deva
Cu toate că cercetarea botanică a Munţilor Poiana Ruscă a continuat să rămînă redusă la citeva incursiuni sporadice, flora Munţilor
Hunedoarei (în accepţia limitelor actuale ale judeţului Hunedoara) a
devenit obiectivul unor cercetări din ce în ce mai intense. Astfel dintre
cercetătorii Munţilor Retezat amintim pe V. Bordaş (1875, 1876),
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I. Gyorffy (1901), Csat6 I. (1868), A. Degen (1903), S. Javorka (1911,

1918) şi F. Pax (1898, 1908, 1919). In ceea ce priveşte flora Munţilor
Parîng, în afara datelor consemnate de Simonkai, informaţii inedite au
fost publicate de Janca (1872).
Un interes deosebit, atît pentru Munţii Hunedoarei consideraţi în
ansamblul lor cît şi pentru împrejurimi l-a constituit publicarea importantei monografii botanico-silvice a lui L. Fechete şi T. Blattny (1814).
ln această sinteză găsim informaţii concludente atît cu privire la dendroflora Munţilor Poiana Ruscă cît şi asupra compoziţiei şi zonării pădu
rilor care înveşmîntează versanţii şi culmile acestor munţi.
Dintre cercetările care se referă într-un mod direct la teritoriul
limitrof al Munţilor Poiana Ruscă trebuie să amintim într-un mod deosebit pe cele efectuate de Marton Peterfi (1906), care într-un mod stă
ruitor a studiat flora imprejurimilor Devei de unde a publicat un bogat.
conspect cuprinzînd 1123 specii de fanerogame şi 14 specii de criptogame vasculare. Pe lîngă aportul său floristic, această lucrare cuprinde
şi valoroase informaţii ecologice
privitoare la condiţiile staţionale în
care vegetează speciile identificate ca şi asupra formaţiunilor fizionomice în care au fost întîlnite aceste specii. Lucrarea lui Marton Peterfi
rămîne astfel cea mai completă contribuţie floristică care se referă la
limita estică a Munţilor Poiana Ruscă. O contribuţie anterioară lucrării
lui Marton Peterfi a fost publicată în prealabil de Teglas Gabor (1872),
care însă se referă exclusiv la flora Dealului Cetăţii Deva.
O etapă nouă în investigarea botanică a judeţului Hunedoara a fost
inaugurată odată cu întregirea patriei noastre cînd acest teritoriu a
ajuns în aria tematică a cercetărilor dujeni, din şcoala geobotanică şi
floristică întemeiată şi îndrumată competent de profesorul A. I. Borza.
Era firesc ca şi în această nouă etapă interesul major al cercetă
torilor să rămînă concentrat asupra florei masivelor înalte. Astfel cercetarea florei Retezatului se continuă şi în noua etapă cu cercetările
lui Mihai Haret pe care le efectuează în cadrul excursiei colective conduse de Emanuel de Martonne în 1921. Amintim de asemenea studiile
efectuate de K Zahn (1928, 1933) asupra numeroaselor specii de Hieracium din acest masiv, care au dus la descoperirea unui număr mare de
taxoni noi pentru ştiinţă. Studiile hieraciologice au fost continuate cu
o deosebită perseverenţă de academicianul E. I. Nyarădy, care singur
sau în oolaborare cu Zahn reuşeşte să identifice din Retezat 65 de specii
de Hieracium cu numeroase subunităţi infraspecifice. In urma acestor cercetări laborioase Nyarady a enunţat ipoteza că Retezatul reprezintă un
adevărat centru genetic, activ, în ,care continuă să se formeze şi
azi numeroase specii şi varietăţi din Hieracium (1928). Dar cercetările
lui Nyarady RU s-au limitat la speciile de Hieracium ci s-au extins
metodic asupra întregii flore vasculare a Retezatului şi s-au finalizat
prin publicarea monografiei sale intitulate Flora şi vegetaţia Munţilor
Retezat (1958).
O contribuţie valoroasă privitoare la cunoaşterea florei Retezatului
a adus-o prof. Bugomil Pawlowski de la Cracovia care în vara anului
1937 a explorat acest masiv împreună cu prof. dr. doc. E. Ghişa. Ca
rezultat al acestor cercetări au fost semnalaţi 46 taxoni noi pentru
Retezat, printre care şi 2 subspecii, 1 varietatE! şi 2 forme noi pentru
ştiinţă.
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Inceputul cercetărilor fitocenologice din ţara noastră coincide cu
primului studiu efectuat de Al. Borza (1934) asupra asociaţiilor
vegetale din Munţii Retezatului. Cu această lucrare s-a inaugurat :n
realitate etapa cercetărilor geobotanice din ţara noastră care s-au afirmat viguros în judeţul Hunedoara. Pe lingă importanţa lor documentară,
această lucrare prezintă şi azi o deosebită semnificaţie metodologică.
Cercetările fitocenologice din Munţii Retezatului au fost continuate
de prof. dr. doc. Şt. Csi.iros, M. Kaptalan şi F. Nagy (1956) care au
investigat asociaţiile vegetale din zona centrală de pe substrat granitic
al masivului şi prof. dr. doc. Şt. Csi.irăs, M. Kaptalan şi S. Pap (1956)
în zona centrală a masivului. Flora sectorului calcaros a masivului Retezat a fost cercetată în continuare, într-un mod deosebit de amănun
tit, de prof. dr. doc. Şt. Csi.irăs, I. Gergely şi S. Pap (1962). Vegetaţia
mlaştinilor din Munţii Retezatului a fost studiată de N. Boscaiu, E.
Plămadă şi L. Peterfi (1972).
Sub forma unui ghid intitulat Excursii în Munţii Retezatului, prof
dr. doc. Şt. Csi.irăs (1971) a publicat o adevărată lucrare monografică,
deosebit de utilă, în care sînt sintetizate într-o formă concisă şi accesibilă unui cerc larg de specialişti principalele cunoştinţe privitoare la
flora şi vegetaţia acestui masiv. După informaţiile pe care le avem, la
Editura Academiei este în curs de apariţie o monografie sintetică asupra
florei şi vegetaţiei Retezatului, elaborată de un col~ctiv de specialişti
sub îndrumarea regretatului acad. Emil Pop.
In mod asemănător, flora şi vegetaţia Munţilor Parîng încă a constituit obiectul unor importante cercetări. In această privinţă o valoare
deosebită o au cercetările efectuate asupra pajiştilor din Masivul Parîng
şi a îmbunătăţirii lor. Aceste cercetări efectuate de un colectiv de specialişti de la Institutul Agronomic „Tudor Vladimirescu" din Craiova,
sub îndrumarea prof. dr. doc. Alexandru Buia (1962) s-au concretizat
prin publicarea unei prestigioase monografii în oadrul căreia flora şi
vegetaţia pajiştilor au fost prelucrate de Al. Buia şi M. Păun. Pe lingă
prezentarea compoziţiei şi structurii floristice, lucrarea cuprinde pentru
fiecare din asociaţiile identificate în Masivul Parîng consideraţii privitoare la stratificarea lor, formele biologice cărora le aparţin elementele
constituitive, aspectele principale ale succesiunii lor,
răspîndirea în
masiv şi valoarea lor economică.
Mai amintim că botaniştii T. Pocs şi T. Simon au descoperit în 1956
cu prilejul unei excursii în Munţii Parîngului pe Aubertia croatica, un
gen şi o specie nouă, atît pentru ţara noastră cît şi pentru întregul lanţ
al Carpaţilor.
Pe lingă studiile privitoare la flora şi vegetaţia munţilor, importante studii s-au efectuat şi în regiunile învecinate acestora. In cadrul
acestor cercetări, o importanţă deosebită revine studiilor efectuate de
conf. dr. Ioan Pop şi conf. dr. Ioan Hodişan asupra florei calcofile din
Cheile Macla (1957) şi Cheile Ardeu (1958) care au fost publicate în
Studii şi cercetări de Biologie editate de Filiala din Cluj a Academiei.
Aceste cercetări, care în realitate deschid o serie de cercetări publicate
de aceeaşi autori, inaugurează cercetarea sistematică a florei şi vegetaţiei calcarelor din judeţul Hunedoara. In continuarea acestor studii conf.
dr. I. Pop şi conf. dr. I. Hodişan au cercetat flora ~i vegetaţia calcarelor
de la Băciia şi Cheile Cibului 1959), Cheile Bulzeşti şi calcarelor de la
apariţia
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Godineşti Z:;im. Pentru cunoaşterea florei şi vegetaţiei judeţului o mare
importanţă o au lucrările publicate în „Sargeţia", revista Muzeului Deva.
Astfel, N. Boşcaiu, E. Cernelea, Gh. Coldea, V. Lupşa, L. Şt. Petcrli,
E. Plămadă, I. Resmeriţă, F. Tauber şi E. Vicol publică în 1972 un studiu
fitocenologie privitor la pajiştile din sectorul hunedorean al Văii Mureşului.
Această

lucrare constituie în realitate o continuare a studiului publicat de Zaharia Samoilă (1960) asupra aspectelor geobotanice şi a
stării de producţie a pajiştilor naturale din
fosta regiune Hunedoara
(Studii şi cercetări, Biologie şi Ştiinţe Agricole,
Acad. R.P.R., Baza
Timişoara). Volumul consacrat consfătuirii naţionale de ocrotirea naturii
din judeţul Hunedoara 197 4 cuprinde studii
privitoare lia unele
aspecte de floră şi vegetaţie din acest judeţ. Amintim în această privinţă prezentarea unor aspecte de vegetaţie
din Cheile Crivadiei de
N. Boşcaiu şi Şt. L. Peterfi, aspecte din vegetaţia masivelor calcaroase
situate în bazinul superior al Văii Geoagiului de Gh. Coldea, şi vegetaţia stîncăriilor de la Vîrlul Poienii de lingă Ohaba de sub Piatră de pe
valea Streiului, de N. Boşcaiu, Şt. L. Peterfi şi E. Cemelea.
In mod intenţionat am lăsat la urmă lucrările privitoare la aspectele de floră şi de vegetaţie publicate mai recent asupra împrejurimilor
Devei, întrucît se referă la un teritoriu apropiat de Deva.
In inod intensiv a fost cercetată această floră după Unire de către
botaniştii clujeni. Chiar dacă nu s-au finalizat
prin publicarea unor
lucrări de sine stătătoare privitoare la vegetaţia Devei, botanisti reputaţi au publicat numeroase specii de aci în Flora Romaniae Exsicata,
editată: de Muzeul botanic al Universităţii din Cluj-Napoca.
Această
exicată cuprinde astfel specii colectate de M. Peterfi (Melica flaves;cens,
Poa nemoralis, Atropis distans, Dianthus giganteus, Cotoneaster integerrimus, Hyacinthus leucophaeus, Syrenia cuspidata, Alyssum murale,
Sedum glaucum, Cardulli.S candican1s), Al. Borza (Satureja silv'1tica),
E. I. Nyarady (Allyssum murale var. variabile), I. Prodan (Rosa transsilvanica, Rosaagrestis, Rosa micrantha \'ar, hunedorensis), P. Pteancu
(Luzula albida, Poa nemoraliis, Fraigaria vesca).
De o atenţie deosebită s-a bucurat din partea botaniştilor ca şi a
silvicultorilor Pădurea Bejan din imediata apropiere a municipiului
Deva. In această pădure, declarată azi rezervaţie naturală, sînt concentrate aproape toate speciile şi hibrizii de stejari din ţara noastră.
O prezentare a speciilor şi hibrizilor de Quercus ca şi principalelor
specii de plante din pădurea Bejan a fost publicată de Rcad. E. I. Nyarady (1936) în vechiul Buletin al Comisiei Monumentelor Naturii. Probabil că multe dintre speciile de stejar ca şi a hibrizilor lor din pădurea
Bejan vor putea fi întîlnite şi în teritoriul pe care-l i.tudiez.
Contribuţii mai recente
privitoare la floria dealurilor Devei au
fost publicate în Sargeţia de Şt. Schreiber şi A. Nuţu (1968, Hl69). Un
studiu cuprinzător asupra vegetaţiei din jurul Devei a fost publicat de
asemenea în Sargeţia de I. Resmeriţă, E. Cernelea, E. Vicol şi F. Tauber
(1972). Lucrarea cuprinde încadrarea sistematică şi descrierea fitocenologică a unui număr de 12 asociaţii vegetale, caracterizate multilateral
şi competent. Tot în Sargeţia, A. Nuţu şi colaboratorii (1974) publică un
nou studiu asupra unor aspecte de vegetaţie de pe Dealul Cetăţii Deva,
în care se descriu 3 asociaţii.
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reşti.

L'HISTOIRE DES RECHERCHES BOTANIQUES SUR LE TERRITOIRE
DE HUNEDOARA
Resume

Le tenitoire de Hunedoo.ra 'presente des altitudes viaries entre (200 m - 2 500 m)
avec une flore :tras diversifiee. La variete des 01.ăments :GJ.oristiques a atttire l'attention
d'eminents botanistes qui ont etudle la flore et la vegetation du territoire. Des etudes
florlstiques et geobotaniques ont ete elabores par : Baumgarten, I. Heuffel, Schur,
M. Fuss Simonkal, Javorka, Pax, M. Peterfl, Al. Borza, I. Nyărădy, E. Ghişa,
St. Csiiri:isi, N. Boşcalu sur Ies monts de Retezat, M. Peterfi, N. Boşcaiu sur lF>s abords
de la ville de Deva et Gh. Coldea, I. Hodişan, I. Popa, E. Cemelea, Şt. Peter.fi etc. sur
Ies region~ calcaires de Hunedoara.
Les reserves naturelles de la region se rejouissent d'une attention speciale, oarti.:ulerment la iforet de Bejan qui renfenne toutes les especes de chene avec leu.rs
hybrides ce qui permette etudier la rapidite de leurs croissance.
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PLANTE OCROTITE IN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT
ŞI ALTE MASIVE DIN CARPAŢII ROMANEŞTI
Daphne cneorum L., Daphne blagayana Freyer, Daphne !aureola L.

VIORICA

LUPŞA

In cadrul acţiunilor intreprinse de Uniunea Internaţională pentru
Conservarea Naturii şi a Resurselor sale, o deosebită ,atenţie se acordă
măsurilor luate pe plan naţional în vederea conservării elementelor floristice. Dintre acţiunile care permit adoptarea unor măsuri concrete şi
eficiente în acest scop, o importanţă fundamentală revine procedeelor
de cartografiere a florei. Astfel se explică interesul tot mai mare al
diverselor instituţii de ocrotice a naturii, pentru cartarea anumitor specii vegetale.
Cerinţele actuale ale ocrotirii naturii în ţara noastră, impun necesitatea cartării urgente a endemismelor, relictelor şi speciilor rare în
vederea adoptării unor măsuri eficiente privind ocrotirea acestora.
Cunoaşterea distribuţiei speciilor rare sau în curs de dispariţie de pe
cuprinsul ţării noastre, reprezintă condiţia esenţială şi indispensabilă în
vederea adoptării unor măsuri corespunzătoare pentru protecţia şi conservarea lor. In acest scop, am efectuat studiul răspîndirii şi a condiţiilor ecologice a speciilor de Daphne ocrotite în ţara noastră : Daphne
cneorum L., Daphne blagayana Freyer şi Daphne laureola L., declarate
„monumente ale naturii" cu semnificaţii fitogeografice deosebite, fapt
ce impune asigurarea menţinerii lor prin crearea condiţiilor de ocrotire.
Pentru indicarea localităţilor în care au fost identificate aceste specii, am recurs la sistemul reţelei U.T.M. (Universal Transverse Mercator
Grid) adoptat de Comitetul de cartare al florei Europei. Reţeaua de
referinţă cu patrate de lOOxlOO km a fost împărţită în continuare în
patrate de lOxlO km utilizîndu-se astfel caroiajul efectuat de A. Z.
Le h re r (1972). Pentru marcarea patratelor de lOOxlOO km prin
nomenclatura binară, am evitat încărcarea hărţii limitîndu-ne la indicarea majusculelor în exteriorul hărţii. In acest fel, harta apare sub
forma unui tabel cu dublă intrare a cărei coloane sînt indicate prin
majusculele de la baza hărţii, iar liniile prin majusculele celor două
laturi paralele. Subliniem că, în cazul liniilor majusculele se citesc de
la stînga spre dreapta pînă la linia de racordare şi de la dreapta spre
stînga dincolo de linia de racordare (FQ, FR, FS, ... ; LL, LM, LN). La
rîndul lor, patratele de lOxlO km se citesc în mod consecutiv pe coloane
începînd de la bază în sus (00, ... 09 ; 90 ... 99).
Daphne cneorum L. Sp. pl. ed. I (1753) 356 ; Flora R.P.R. IV (1956)
155, - cunoscută sub denumirea de „tulichină", este element fitogeo95
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grafic central-european, cu răspîndirea generală în Albania, Austria,
ilulgaria, Cehoslovacia, Franţa, Germania, Elveţia, Italia, Iugoslavia,
Spania, România, Ungaria, Polonia, U.R.S.S. Limita vestică a arealului
său este în nord-vestul Spaniei, spre sud se extinde pînă în centrul Italiei şi în Bulgaria, iar spre est apare izolat pînă în Ucraina centrală
(Flora Europaea, II, 1968, 258). Aici, la limita estică a arealului său de
răspîndire, a fos t descrisă de K o z o - P o 1 y an s k i ca subsp2cie
endemică, Daphne Julia. O altă subspecie endemică a fost descrisă din
R.S. Cehoslovacă sub denumirea de Daphne arbuscula Celak. (W. Gayewski, Elem. FI. Po1sk. Podola, pl. Polonica, V, 1937).
In pădurile central-europene şi în regiunea Alpilor nordici, Daphne
cneorum L. se îniîlneşte în etajul montan în timp ce în Alpii sudici specia
urcă pînă în etajul alpin. Astfel din Bosnia este cunoscută numai din zona
alpină (G. Hegi, III. FI. Mitt.-Eur. V/2, 1926, 716).
Este o specie calcicolă, termofilă, optimul său ecologic fiind oferit
de staţiunile uscate, calcaroase. In ţara noastră Daphne cneorum L.
vegetează în condiţii staţionale variate, într-o largă amplitudine altitudinală, din etajul colinar pînă în cel alpin. Astfel de exemplu o găsim
la aprox1m.ativ 480 m IS.m. fo apropiere de Cluj-Napoca la Apahida pe
Dealul Ciuha, între Pata şi Dezmir, apoi la Stana, Nadăş, Izvorul Crişului
(jud. Cluj) tot în etajul colinar, dar în acelaşi timp vegetează optim pe
substrat calcaros şi pante însorite în locuri adăpostite la altitudini
cuprinse între 1 700-2 OOO m s.m. în Munţii Retezat pe Albele, Stănu
le\i, Piule, Piatra Jorgovanului şi Masivul Piatra Craiului.
Sub aspectul fitocenologie, este indicată ca specie caracteristică
ordinului Festucetalia valesiacae (R. So6, Syn. Syst.-Geobot. Fl. Veg,
hung. II, 1966, 378). In ţara noastră se integrează cenotic în componenţa
seslerietelor. Astfel în Munţii Apuseni la Scărişoara-Belioara apare în
Seslerietum rigidae praebiharicum (Şt. Csi.iros, Studia Univ. Cluj, III,
2, 1958, 112), la Cheile Rîmeţului în Seslerietunv rigidae transsilvanicum
(Şt. Şuteu, Contrib. bot. Cluj, 1968, 244, 253), în Munţii Retezat pe
Albele şi Piule vegetează în Seslerietum rigidae retezaticum la 1 900
m s.m. (Şt. Csi.iros, M. Kaptalan, S. Pap, St. şi cerc. biol. Cluj, VII,
1-4, 1956, 33), în Munţii Mehedinţi pe Oslea în Seslerietum, rigidae (Ana
Popova-Cucu, Cristina Şanta, St. şi cerc. geol. geofiz. geogr. ser. geogr.
XV, 1968, nr. 1, 42) iar pe Piatra Boroştenilor în Seslerietum haynaldianae sempervirentis (C. Maloş, An. Univ. Craiova, Biol.-St. Agr. III,
1971, 44).
Daphne cneorum L. este semnalată oentru prima dată în flora ţării
noastre de către J. C. G. Baumgar.ten (Enum. Stirp. Transs. 1816,
335) în cîteva localităţi situate în sud-estul Transilvaniei (Dîrjiu, Mujna,
Merghindeal, Lovnic, Jibert, Archita).
Răspîndirea speciei în ţara noastră am stabilit-o pe baza informaţiilor bibliografice, prin consultarea unor herbare din ţară, precum şi
prin cercetări pe teren. (Fig. 1).
") HUC : Herbarul Universităţii Cluj-Napoca ; HIAC : Herbarul Institutului Agron.
Cluj ; HCCBC : Herb. C.C.B. Cluj-Napoca ; HIBB : Herb. Institutului de Biologie Bucureşti ; HICSB : Herb. Inst. de cercetări silvice Bucure,ti ; HMINS : Herb. Muzeului de
Ist. Naturală Sibiu ; HUCr : Herbarul Universităţii din Craiova.
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/~1rnmerarea localităţilor :
Şanta,

FR 40 : Munţii Mehedinţi, pe Oslea (Ana
St. şi cerc. geol. geofiz., geogr. ser. geogr.
XV, 1, 1968, 42); FR 50: Piatra Boroştenilor (C. Maloş, An. Univ. Craiovu, Biol.-St. Agr. III, 1971, 44); FR 41 : Munţii Retezat Stănuleţi (!),
i\ll>ele, Piatra Jorgovanului; FR 51 : Piule (St. Csiiras, I. Gergely, S. Pap,
Contrib. Bot. Cluj, 1962, 139) ; FS 94 : Munţii Trascăului pe Bedeleu
(I. Resmeriţă, Contrib. bot. Cluj, 1958, 175) ; FS 95 : Corn. Ocoliş, pe
Viriul Pinet (HUC, Viorica Hodişan, 1970 ; FS 85 : Muntele „Scăriţa"
la Belioara, la 1 300 m s.m. (FRE 457 b), (HUC, Al. Borza, 1921), Scări
i;;oara-Belioara, pe Şesul Craiului, pe Colţul Negru, pe Scăriţe, între
Stean şi Colţul Rotund, pe Zăpode, (St. Csiirăs, Studia Univ. Cluj, III,
7, 2, 1958, 112); FS 98: Cluj (M. Fuss, Fl. Transs. exc., 1866, 564), în
pădurea Făget (HIAC, I. Butujas, 1908), (E.I. Nyarady, Kv. fl. 19411944, 379), Cluj-Floreşti (HUC, V. Borbas, 1903), Dealul Sînpaul (HUC,
E.I. Nyarady, 1925); FS 68: Izvorul Crişului (HUC, R.SOO, 1943; HIAC,
A. Szabo, 1971) ; FS 69 : Nadăş (I. Resmeriţă, Contrib. bot. Cluj, 1958,
175), Stana lingă gară (HUC, Tr. Tretiu, 1950), Stana în pădurea Silaş
(HUC, C. Vaczy, 1955) ; FT 40 : Ciucea (HUC, A. Richter, 1901), (Fl.
R.P.R., IV, 1956, 156); FT 01 : Lorău, Ponoară, Remeţi (jud. Bihor),
(Fl. R.P.R., IV, 1956, 156) ; GS 03 : Munţii Apuseni în Cheile Rîmeţului
pe masivul Fundoi (Şt. Şuteu, Studia Univ. Cluj, 2, 1968, 17) ; GS 16 :
Cheile Turzii (FRE 457 b), (Al. Borza, C. Giirtler, Guide six. exc. int.
Roumanie, 1931, Cluj, 234), (E.I. Nyarady, En. pl. Cheia Turzii, 1939,
175) ; GS 18 : Apahida pe Dl. Ciuha (Fl. R.P.R. IV, 1956, 156), între
Pata şi Dezmir (HUC, Gh. Bujoreanu, 1923), (Fl. R.P.R., IV, 1956, 156);
GT 12 : Maia, lingă Dej (Fl. R.P.R., IV, 1956, 156), KL 97 : Roşia, lingă
Sibiu (M. Fuss, Fl. Transs. exc., 1866, 564), (HUC, HIBB, A. Klein, 1905);
KM 91 : Mediaş (L. Simonkai, En. fl. Transs. 1887, 476); KN 91 : Lechinţa, pe dealul Ştiolna (HIAC, A. SzabO, 1969) ; LL 64 : Munţii Piatra
Craiului (I. Ramer, Verh. SVN, LXI, 1, 1911, 13), Piatra Craiului Mare,
la extremitatea nordică a Crestei deasupra Curmăturii (HICSB, Al. Beldie, 1948), (Al. Beldie, Bul. St. secţ. biol. agr. geol. geogr., IV, 4, 1952,
1001); LL 96 : Braşov, la Hărman (Fl. R.P.R., IV, 1956, 156); LL 59 :
Jibert, Beia (J.C.G. Baumgarten, Enum. Stirp. Transs., 1816,
335) ;
(HUC, J. Ramer, 1905); LL 29 : Merghindeal 1-îngă Agnita (I.C.G. Baumg.
Enum Stirp. Transs., 1816, 335) ; LL 49 : Lovnic (J.C.G. Baurng., En. Sti-rp.
Transs., 1816, 335); LM 60: Drăuşeni (HMINS-H. Fuss, M. Fuss); LM
61 : Dîrjiu, Mujna (J.C.G. Raumgarten En. Stirp. Transs., 1816, 335) ;
LM 51 : Archita (J.C.G. Baumgarten, Enum. Stirp. Transs., 1816, 335);
LM 28 : Reghin (Fl. R.P.R.), IV, 1956, 156}, (HUC, A. Richter, 1902);
LN 95 : M. Rarău, în pădurea Slătioara pîrîul lui Ioan, pe stincile de
la Lătoace (Fl. R.P.R., IV, 1956, 156), (HICSB, I. Morariu, 1952) ; MM
06 : Sîndominic (M. Fuss, Fl. Transs, exc. 1866, 564) ; MM 08 : Suhardul
Mic, deasupra Lacului Roşu (HUC, R. Soo, 1941, 1942); MM 19 : Cheile
Bif'azului Ardelenesc (HIBB, G.P. Grinţescu, 1954) ; MN 36 : Horodniceni la Cetate (HUC, Procopianu-Procopovici, 1891 ; Fl. R.P.R., IV.
1956, 156).
Daphne blagayana Freyer in Fl. XXI, I, 1 (1838), 176 ; Fl. R.P.R..
IV, 1956, 154) - D. alpina Auct. rom. et hung. non L. - D. lerchenfeldiana Schur Enum. Pl. Transs. (1866), 588, cunoscută sub denumirea
de ,,iederă albă" sau ,,liliac alb de munte", este o specie rară în flora
I 'opovu-Cucu, Cristina
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ţării

noastre, de o deosebită importanţă fitogeografică, ocrotită de lege
ca „monument al naturii".
După referirile lui G. He g i {Illustr. Fl. Mitt.-Eur., V/2, 1926, 722),
Daphne blagayana Freyer a fost cunoscută mai întîi din Elveţia. ln 1859
a fost identificată de Pan ci c în Serbia, în 1875 este semnalată în Macedonia, iar în 1886 Seu n ik o colectează din Bosnia. Din Transilvania însă, specia a fost recoltată de L e r c h e n f e l .d încă în 1780, apoi
identificată pentru a doua oară de J. C. G. Bau mg arte n, în 1815,
dar este considerată de ambii drept Daphne alpina. In 1866 F. S c h u r
remarcă diferenţa specifică faţă de Daphne alpina şi descrie specia din
Transilvania sub denumirea de Daphne lerchenfeldiana Schur. In 1884,
L. De r g an c, iar în 1886, L. Simon k ai confirmă identitatea dintre Daphne lerchenfeldiana Schur şi D. blagayana Freyer.
Daphne blagayana Freyer este un element alpin-carpato-balcanic,
cu răspîndire generală în Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România {Fl. Europaea, II, 1968, 258). Această interesantă specie est-alpin
ilirică, îşi are staţiunile răsăritene dispersate pînă în Carpaţii noştrii
meridionali şi pe Stara Planina din Bulgaria, la limita estică a arealului său de răspindire. După P. Fu k are k (Rev. roum. biol. ser. bot.
XIV, 1, 1969, 35), în cadrul speciei s-ar găsi două subspecii şi anume :
ssp. lerchenfeldiana (Schur) în Carpaţii româneşti şi ssp. kelerieri (Stoj.
et Ştef.), pe Stara Planina, în Bulgaria. Centrul său de răspîndire se
consideră în Iugoslavia (Bosnia, Serbia şi Montenegro), unde apare foarte
frecvent, ca specie însoţitoare a populaţiilor de Pinus nigra, sau în pă
durile de stejar şi fag ce se instalează în aceste ţinuturi după tăierea
pinului. După ipoteza lui C. V. K e is 1 e r (citat de G. Hegi : Ill Fl.
Mitt.-Eur. V/2, 1926, 722), Daphne blagayana şi-ar avea originea într-o
formă din Balcani, care la rîndul ei ar proveni dintr-un grup emigrat
din .Aisi.a Mi~ă, care în perioade calde ar fi prezentat un areal continuu.
Mai tîrziu ,în perioadele reci, acest areal ar fi fost împins înspre sud
şi s-a fragmentat la limita sa nordică.
Specie termofilă cantonată exclusiv în etajul montan şi subalpin,
existenţa sa este condiţionată de substrat calcaros. Sub aspect ecologic.
specia vegetează în condiţii optime pe povîrnişuri şi grohotişuri calcaroase, pe versanţi însoriţi în locuri adăpostite, care au favorizat menţi
nerea unor elemente termofile rare, ca Daphne blagayana, Syringa
vulgaris, Cythisanthus radiatus etc. In ~ara noastră, amplitudinea altitudinală oscilează între 900 m s.m. (ex. la Comarnice, în masivul calcaros Buila. din Munţii Căpăţînii) şi 1890 m s.m. în acelaşi masiv, pe Vîrful Vioreanu.
Daphne blagayana Freyer vegetează în condiţii cenologice variate.
Astfel, pe Piatra Cloşanilor se găseşte în tufişurile de Sorbus borbasi,
Syringa vulgaris şi Cythisanthus radiatus (C. Maloş, An. Univ. Craiova,
Biol.-St. Agr. III, I, 1969, 32), pe culmea Pietrei Cloşanilor, la 1 100-·
1 350 m s.m., se integrează cenotic - ca specie diferenţială - în Syringo-Genistetum radiatae, asociaţie formată la limita nordică a arealului celor două codominante Syringa vulgaris şi Genista radiata (Cythisanthus radiatus), (St. şi cerc. biol. ser. bot. Buc., 24, 3, 1973, 185),
sau se întîlneşte frecvent în rariştile pădurilor de fag de pe Piatra
Mare şi Piatra Mică a Cloşanilor (Lucr. Grăd. Bot. Buc., 1972-1973,
457). In Munţii Cozia, deasupra Mănăstirii Stînişoara, sub Vtrful Bulzu,
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poliţe cakaroase, iar peste 1 500 m s.m., se integrează ln
compacte de Iris ruthenica (E. I. Nyarady, Bul. St. secţ. şt
biol. agr. geol. geogr., Acad. R.P.R., VII, 2, 1955, 216). Din masivul calrnros Buila, este citată în Piceeto-Fagetum carpaticum la Cracul Stogului (M. Păun, Gh. Popescu, An. Univ. Craiova, Biol.-St. Agr. III.
Hl71, 27).
Semnalată pentru prima dată în ţara noastră de către Le re he nf el d, în 1780, din Bucegi (Schur Herb. Transs.), apoi identificată de
J. C. G. Bau mg arte n, tot în Bucegi, precum şi pe Piatra Mare şi
Postăvaru (Enum. Stirp. Transs. 1816, 334),
este eronat descrisă ca
Daphne alpina. In 1866, F. S c h u r remarcă diferenţa specifică dintrp
Daphne alpina şi specia colectată încă în 1780, de către Le r c he nf el d şi o descrie pe aceasta sub denumirea de Daphne lerchenfeldiana
Schur. Identitatea dintre Daphne blagayana şi Daphne lerchenfeldiana
a fost confirmată mai tîrziu, de către L. De r g an c (1884), şi L. S im o n k ai (1886).
In ţara noastră, la limita estică a arealului său de răspîndire,
Daphne blagayana Freyer apare izolat, în cîteva localităţi dispersate în
Carpaţii Meridionali, în staţiuni cu microclimat favorabil menţinerii elementelor termofile (substrat calcaros, versanţi însoriţi, locuri adăpos
tite).
Distribuţia speciei pe cuprinsul ţării noastre am stabilit-o prin consultarea bibliografiei de specialitate, a materialelor existente în colecţiile herbarelor menţionate şi prin cercetări pe teren. In urma investigaţiilor efectuate, specia a fost identificată în următoarele localităţi din
Carpaţii româneşti : FQ 49 : Munţii Mehedinţi, pe Piatra Cloşanilor (Al.
Buia, Ocrotirea Naturii, 4, 1959, 25), Piatra Cloşanilor, la 1 200-1 427
m s.m. (HUC, E. I. Nyarady, 1928) ; FS 43 : Munţii Bihorului, la Vidra
(FRE 266), (L. Simonkai, En. fl. Transs., 1887, 476); KL 92: Munţii Cozia (D. Grecescu, Consp. Fl. Rom., 1898, 513), (HICSB, C. C. Georgescu, 1936, 1946), (HIBB, HUC, E. I. Nyarady, 1950); KL 61 : Munţii Că
păţînii, pe Masivul Buila, între comuna Gurguiata şi Mt. Stoguşoru (Al.
Buia, M. Păun, St. şi cer. biol., Cluj, VII, 1-4, 1956, 05), pe Vînturariţa,
în Valea Cheia, pe stîncile Claia Strîmbă (HICSB, I. Lupe, 1942), (HUC,
M. Ciurchea, 1961), Cracul Stogului şi la Comarnice (M. Păun, Gh. Popescu, An. Univ. Craiova, Biol.-St. Agr. III, 1971, 27), în Masivul SturiiOlăneşti (HIBB, G. P. Grinţescu, 1915), pe Vîrful Vioreanu, la 1890 m
s.m. (Al. Buia, M. Păun, St. şi cerc. biol. Cluj, VII, 1-4, 1956, 85) ;
LL 82: Munţii Bucegi (J. C. G. Baumgarten, Enum. Stirp. Transs., 1816,
334, sub. D. alpina), pe stîncile „Sf. Ana", deasupra Sinaiei, la 1130 m
s.m. (D. Grecescu, Consp. Fl. Rom., 1898, 513), Creasta Mălăeşti (Padina
Crucii}, „AL Beldie, Fl. veg. M. Bucegi, 1967, 159), pe Furnica (I. Prodan, Magy. Bot. Lap. V., 1906, 301), izolat pe Muntele Bucşoiu (HIBB,
G. P. Grinţescu, 1920); LL 84, 85: Postăvaru (J. C. G. Baumgarten,
Enum. Stirp. Transs., 1816, 334, sub D. alpina), (I. Romer, Fl. des Schulers, 1905, 174), (HIBB, C. Zahariadi, 1941) ; LL 93 : Piatra Mare (J.C.G.
Baumgarten, Enum. Stirp. Transs., 1816, 334, sub. D. alpina), (HIBB,
G. Negrean, 1958) ; ML 14 : Munţii Ciucaş (K. Ungar, Fl. Siebenb., 1925,
321), (HUCr, I. Morariu, 1961).
Daphne laureola L. Sp. pl. ed. I (1753) 357; Fl. R.P.R„ IV, 1956,
153, este element fitogeografic atlanto-mediteranian (montan), cu răs-

\'vgl'Ll·aza pe

puji~tile
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pindire generală în Europa centrală, sudică şi vestică, Africa de nord
insulele Azore. Arealul său se extinde începînd din Portugalia şi Spania spre vest, atinge limita nordică în Scoţia, spre est apare izolat în
Belgia, apoi în Germania de vest şi sud, mai frecvent în ţările alpice
- Austria, Italia, Iugoslavia, şi sporadic apare în Ungaria şi România
(G. Hegi, Ill. Fl. Mitt. Eur. V/2, 1926, 706).
Este o specie termofilă cu preferinţe oceanice, care vegetează preponderent în pădurile de foioase din Europa centrală ; în Spania apare
izolat şi în păduri de conifere. In Munţii Centrali din Corsica, Daphne
laureola L. a fost întîlnită la altitudinea de 900 m s.m. într-o pădure de
Pinus maritima, iar la 1080 m s.m., în făgete tipice, alături de alte specii
comune făgetelor noastre (Al. Borza, Bul. Grăd. Bot. Cluj, XIX, 1-2,
1939, 70).
Ecologic, preferă staţiunile cu substrat calcaros. Vegetează în condiţii optime pe soluri de pădure reavăne, afinate, bogate în materii nutritive, slab humice.
Specie caracteristică ordinului Fagetalia, sub aspect fitocenologie,
apare în făgete, stejărişe, cărpinete şi păduri carstice. Este foarte răs
pîndită în pădurile de fag din Iliria, în special pe soluri dolomitice,
spre est apare sporadic, în cîteva localităţi din vestul Bulgariei şi la noi
în sudul Banatului, în făgetele din apropierea Dunării. Presupunem că
specia a iradiat în ţara noastră pe parcursul perioadei atlantice, odată
cu valul de migraţie al făgetelor ilirice în nordul Dunării. La noi vegetează în ceretele şi făgetele rde la Cozla, instalate pe soluri formate
pe calcare, pe Valea Mraconiei, în Phyllitidi-Fagetum Vida (59)63, ca
specie diferenţială în făgetele situate la 55 m s.m.
Daphne laureola L. este semnalată pentru prima dată în flora ţării
noastre la Moldova Nouă, pe Dealul Milan (L. Feketc, O. Blatlny, Verbr.
Tiăume u. Străucher, 19B, 155).
Enumerarea localităţilor: EQ 55 : Moldova Nouă (FRE 3064), (BUC,
HIBB, N. Boşcaiu, E. Ţopa, 1948), la nord-est de Moldova Nouă, în rezervaţia Valea Mare (S. Grigore, I. Coste, Ocrotirea Naturii, 18, 2, 1974,
159-166); EQ 74 Valea Sirinei, la Cozla (HICSB, L. Soltyski, 1941),
(V. Cicîrlan, N. Doniţă, Gh. Turcu, St. şi cerc. biol. ser. bot., Buc, 21, 3,
1969, 207); EQ 93 : Valea Mraconia (HCCBC, Gh. Coldea, 1967), (Gh.
Coldea, N. Boşcaiu, V. Lupşa, E. Plămadă, I. Resmeriţă, St. şi cerc. biol.
ser. bot., 22, 6, Buc., 1970, 467), (Dihoru Gh., Andrei M., I. Cristureanu,
Lucr. Grăd. Bot. Buc., 1970-1971. Bucureşti, 1972).

şi

GESCHOTZTE PFLANZEN DES NATIONALPARKS RETEZAT
UND ANDERER MASSIVE DER RUMANISCHEN KARPATEN
Daphne cneorum L., Daphne blagayana Freyer, Daphne laureola L.
Zus.ammenfassung

Ilie A11beit b€handelt die Verbreitung und iikologischen Be<lingungen der in
Rumanien geschiltzten Daphne - Arten (Daphne cneorum L. Dapkne blagayana Freyer,
Daphne /,ci.u,reo,/,a L.), Seltenheiten von besonderer phytogeographischeor Bedeutung, was
Sicherung ihrer Erhaltung durch die Erfassung von Beschiltzungsmassnahmen fordert. Die
Kenntniss ihrer Verbreitung innerhalb unseres Landes stellt eine grundlegende Be<lingung
hinsichtlich ihr-er Beschi.itzung dar. Ih:r>e Vorbreitung wurdC' an Hamd der Lit'l'••ratu.raogaben
und Terrainforschungen gestgelegt. Zur Aufzeiclmung der Fundorte, wurde das „Universal
Mercator Grid" - System verwendet,
welches vom Kommitee der Florakartierung
Europas adoptiert wurde.
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NATURA, PEISAGll $1 OAMENI DIN ŢINUTURILE HUNEDORENE
IN OPERA INEDITA A LUI EMIL POP

VIOREL SORAN

Cuprinderea plenară a operei ştiin
a lui Emil Pop (1897-1974),
neostoitul cercetător al mlaştinilor
noastre de turbă şi descoperitorul
zbuciumatei perindări de codri carpatini, în post-glaciar, nu poate fi
cu adevărat desăvîrşită fără cunoaş
terea complementară a manuscriselor sale de căpetenie cu privire la
cele peste 300 de drumuri făcute
de-a lungul şi de-a latul ţării. Măr
turiile sale, scrise cu pana talentată
a unui tăinuit scriitor şi totodată a
unui mare iubitor al frumoaselor
noastre plaiuri, sint induse în 11 caiete voluminoase, sugestiv intitulate
„Drumuri", cu excepţia primului,
care poartă numele de „Escursiuni".
Notele sale de călătorie încep cu
anul 1923 şi se sfîrşesc în 1973, cu
cîteva luni înaintea neaşteptatei sale
stingeri, întinzîndu-se deci pe o
curgere a vieţii sale de 50 de ani.
Caietele se află în posesia Bibliotecii Filialei Academiei R.S. România Fig. 1. Portretul lui Emil Pop în pertoa·
din Cluj-Napoca, în fondul de ma- da dintre cele două războaie mondiale.
nuscrise „Emil Pop".
Aceste jurnale de călătorie şi studii totodată, ale cunoscutului nostru botanist, care ar merita să vadă fără ştirbire luminile tiparului, ascund o deosebit de bogată if1.formaţie ştiinţifică, alături de inspirate
descrieri ale locurilor văzute şi oamenilor întîlniţi.
In peregrinările sale prin ţară, Emil Pop a cercetat adeseori şi ţi
nuturile hunedorene, ispitit fiind atît de comorile lor ştiinţifice, cit mai
ales de alcătuirea măiastră şi fermecătoare a peisajelor din această parte
a pămîntului strămoşesc. Excursiile sale pe teritoriul judeţului Hunedoara au avut prin urmare multiple ţeluri, de căutare a unui bogat filon
ţifice
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eh~ invesliga~ie, de educare patriotică şi ştiinţifică a tineretului şi de
hinl'făcătoare delectare într-o ambianţă spirituală emoţională.
Valoarea documentară a notelor de excursie ale fostului asistent

(Hl22-1926), şef de lucrări (1926-1939), conferenţiar (1939) şi apoi profesor (1939-1967), de la Universitatea din Cluj-Napoca, sporeşte mai
ales prin faptul că ele au fost aşternute pe hîrtie în perioada dintre
cele două războaie mondiale (e vorba aici numai de notele privind judeţul Hunedoara), cînd unele locuri vizitate aveau o altă înfăţişare, iar
oamenii, în spe<::ial minerii şi ţăranii, duceau o altă viaţă.
In comunicarea de faţă nu doresc să insist asupra ordinei cronologice (vezi tabelul nr. 1) a drumurilor făcute de Emil Pop în judeţul Hunedoara, 14 la număr, ci voi căuta să extrag din ele informaţiile de ordin ştiinţific (botanic, geologic, geografic) şi descrierile pitoreşti de peisaje, oameni şi întîmplări.
TABELUL Nr. I.

Excursiile
Nr.
crt.

ştiinţiifice şi

Excursia

şi

recreative

făcute

scopul

Cluj - Petroşani - Vulcan - Lupeni
Cercetare şi scop didactic
Cluj - Borescu. Cercetare
Deva - Simeria. Scop didactic
Spre Vulcan. Cercetare
Paringu - ·Mîndra. Cercetare
Piartra Roşie - Petroşani. Cercetare
Surduc. Cercetare
Petroşani Roşia. Cercetare
Surduc. Cercetare
A. Iulia - Hunedoara - Deva Ţeh('a
- Abrud - Trascău. Scop educativ
Vulcan. Cercetare
Surduc - Poieni. Cercetare
Rătezat Vulcan. Scop educativ
şi cerceta re
Simeria. Scop didactic

1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

de Emil Pop în

judeţul

Data

VI.
VII.
V.
VII.
VIII.
VIII.
VIII.
li IV.
6 IV.

26-30
10-14
19---21
29-30
11-13
17
21

Hunedoara

Caietul

1924
1924
1928
1932
1932
1932
1932
1934
1936

I
I

Paginile

IV

102-110
111-124
117-120
135
136-146
147-151
152-155
226-2211
226-234

VIII. 1936
20-21 VIII. 1936

IV
IV
IV

243---250
359
360

20-25 VII.
15 x.

V
VI

175-194
110-111

21-24 V.

1936

19:lR
l!l43

li

III

III
III
III
III

Mîndra cetate a Devei, cu vestigiile trecutului său multisecular şi
natura deosebită a împrejurimilor 1, a atras privirile a numeroşi botanişti şi zoologi încă din secolul XIX, îmbiindu-i înspre studii aprofundate. Tînărul asistent şi şef de lucrări Emil Pop, angajat deja în studii
polenanalitice de anvergură, nu a avut răgazul necesar pentru o investigaţie specială a împrejurimilor Devei şi în special a Dealului Cetăţii.
Totuşi, în excursia didactică, din 19-21 mai 1928,
făcută pe traseul
Cluj-Deva-Simeria-Cluj, a consemnat următoarele:
„Excursie cu studenţii. Am plecat 29 inşi (între profesori : Borza~
Grinţescu, Ostrogovich), la 12,30 din Cluj şi am ajuns la D.eva la 7
seara, trăgînd la Şcoala normală dQ băieţi (Director Sporea). Dimineaţa
Pentru ddalii vezi : Nutu A., Boşcaiu N., Cîndea M. şi Coş.oveanu R.. Aspecte de
de pe Dealul Cetăţii Deva. Acta Musei Devensis--5argeţia, Seria Scientiae
Naturae, 1974, voi. X, p. 197-208.
1)

vegetaţie
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am plecat la Cetate, trecînd prin parc. Pe o parte din coastă, foarte
mult Anthriscus cerefolia 2 . Am adunat (am văzut) : Anthriscus cerefolia, A. silvestris, Bromus sterilis, B. tectorum, Sisymbrium sophia,
Senecio vernalis, Corylus collurna (plantat), Salvia nemorosa, Lepidium
draba, Asperula galicides, Asperugo procumbens, Vicia tetrasperma, V.
grandiflora, Myosotis stricta, M. silvatica, Silene nemorosa, Festuca heterophylla, Primula columnae (frunze !), Arabis arenosa, Potentilla pa..:
tula, Valeriana off., V. sambucifolia, Erysimum erysimoides, Tilia tomentosa, T. argentea, Pulsatilla vulg. (fruct), Cerastium brachypetalum,
Poa nemoralis, Acer tataricum, A. platancides, Filipendula hexapet.
(frunze), Linaria genistifolia, Galium vernum, G. cruciata, Campanula
persicifoila, C. Grossecki (varietate !), Veronica hederacifolia, Thlaspi
perfoliatum, Saxifraga tridactilis, Rhamnus cathartica, R. tinctoria, Polygonatum multiflorum, Geum urbanum, Galium aparine, Lamium maculatum, Fraxinus ornus (f.m. - mare - şi în plină fl. - floare), Vicia
grandiflora, Orlaya grandifl., Poa pratensis, Acer campestre, Anchusa
Barrelieri, Lepidium prat., Coronilla varia, Alyssum murale, Verbascum
thapsus, Ornithogalum tenuifolium, Carex muricata, Cardamine impatiens, Asarum europaeum, Hepatica triloba, Geranium pratense, Melampyrum bihariense, Galium Kitaibeliana (sus pe Cetate!), Chaerophyllum
hirsuta, Galium Schultessi, Galeobdolon luteum, Potentilla pseudolacinosa, Salvia verticillata, Poa compressa, Asplenium rutamuraria, Sedum
hispanicum (?), Astragalus glyciphyllos, Heracleum spondylium, Crataegus monogyna, Melandryum album, Euphorbia polychroma, Arabis
turrita, Nonnea p., Achillea crythmifolia (!), Pullmonaria officinalis, Humulus lupulus, Clematis vitalba, Acer campestre, A. platanoides, Evonymus europ., E. verrucosa, Parietaria officinalis, Glechoma sp., Bunias
orientalis, Cynoglossum off, Medkago minima. Cobodnd din nou de pe
Cetate, am trecut peste Costişe, la poalele Colţului, unde am poposit de
amiazi. Pe drum, am trecut prin pădurici de Quercus (cerris, lanuginosa ?, pedunculata) cu Fraxinus ornus, Acer campestre etc. Pe fînaţe Orchis morio. Am trecut apoi prin păduri, înconjurînd Colţul.
La reîntoarcere spre Deva, am găsit, spre stinga rîpe însorite cu vegetaţie stepică : Dictamus fraxinella. Onosoma taurica (galbenă !), Salvia nutans, etc ... " (Caietul II, p. 117-120).
Enumeraţia sumară a lui Emil Pop cuprinde aproape 100 specii de
fanerogame, dintre care unele sînt plante mai rare şi specifice zonei cercetate. De astădată, botanizarea datează din 22 mai 1936 (Caietul IV, p.
249-250). lată plantele notate d!i Emil Pop în cel de-al doilea drum pe
Dealul Cetăţii : Achillea crythmifolia, Dianthus giganteus, Melica flavescens, Prunus nana, Linaria genistifolia, Poa pratenJSis, Dactylis glomerata, Onosma viride, Melica uniflora, Cystoptacis fragilis, Vicia grandiflora, Lathyrus Hallersteini, Festuca valesiaca, Galium flavicans, Bunias orientalis (bolnav !), Agropyrum intermedium, Hesperis silvatica,
Potentilla canescens, Hieracium Bauhini, Centaurea rhenana, Alyssum
murale, Melica ciliata, Galium aparine, Koeleria gracilis, Anthriscus ce2)

Denumirile latine ale plaRtelor le-am redat conform uzanţelor în cercetarea istoîn concor&.ţl cu codul de nomenclaturi internaţiona.1l

i"ică fidel după manuscris şi nu
utilizată în taxonomia betanică.
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rc•rill1111 v. trichocarpa, Aristolochia clematitis, Asperula glauca, Camp11nul11 Groseckii, Veronica crinita (fo. ?, v. Nyarady Exs.).
ExC"ursia din 19-21 mai 1928 a conţinut în ziua următoare cu vizi t11rea parcului dendrologic de la Simeria pe care botanistul nostru îl
zugrăveşte astfel : „Parcul sistematizat din timpuri vechi, are părţi de
luncă naturală, cu peisajii foarte frumoase şi în o parte se mărgineşte
c·u Mureşul" (Caietul II, p. 120).
Cu vreo 4 ani înainte, în 10 iulie 1924, Emil Pop, împreună cu un
nit botanist clujean, Erasmus Juliu Nyarady, conservatorul de atunci
al ierbarului Grădinii botanice din Cluj, escaladează platforma muntelui
Borescu, la sud de valea Lăpuşnicului.
Iată cîteva spicuiri din notele de drum ale lui Emil Pop în legătură
cu expediţia în falnicii munţi ai Haţegului :
„După ce am făcut pregătirile necesare şi după ce ne-am acoperit
fiecare grija bandiţilor de pe munţi, am hotărît ora plecării. De mult fă
cuserăm planul de-a face o excursie pe munţi mai înalţi, dar fel şi fel
de piedici, poate şi lipsa de iniţiativă, ne opreau să punem în aplicare
planul. In fine, ne-am luat inima în dinţi şi fără să avem chiar timp să
facem un program amănunţit, ne-am urcat pe tren. Inainte cu citeva
zile, condiţionam excursia de arma de foc, cu care să ne asortăm fiecare, şi-n cele din urmă totuşi am plecat fără leac de armă... La Simeria apucăm linia Petroşani, dar la Subcetate schimbăm din nou pentru
a ne coborî l1a Grădişte, untle am ajuns după masă, pe la 41/2. După
ce postul de jandarmi de-aici ne-a liniştit complet în ce priveşte bandele inexistente, am înşfăcat întreg calabalîcul şi am mers pe jos pînă
la Clopotiva, cale de vreo 4-5 km ...
12 iulie. Pe un vînt formidabil încă facem ascensiunea Borăscului,
printre mari petice de Pinus pumiliis cu Rhododendron Kotischyi înflorit. Panta nordică a muntelui (şisturi cristaline peste tot), prezintă o
scobitură adîncă circulară zănoagă - care mi se pare o 1 căldare tipică
glaciară. In fundul zănogii un lac. Nu ne-am coborît pînă acolo căci nu
ne permitea timpul, dar am botanizat pe pereţii căldării, cînd îngheţaţi
de frig, cînd asudînd de arşiţa soarelui, cînd vîntul se mai molcomea.
Priveliştea era minunată. Spre nord şi est se vedeau piscurile Şi chiar
creste de peste 2 OOO m ale Rătezatului, Paltinei etc ... Ziua a fost bogată
în recoltă botanică ... Am făcut drum f. (foarte - n.n.) mare, deşi ne tot
căţăram pe stînci. Osteneala trupească se-ntovărăşea cu cea sufletească :
priveliştile noi şi marea sumedenie de plante necunoscute pînă acum
ajunseră să mă obosească ... ". (Caietul I, p. 111-119).
In notele lui Emil Pop sînt consemnate cca. 200 specii de fanerogame
de pe platforma Borescu, munţii Paltinul şi Galbina,
coborîşul spre
Lunca Berhinii şi de pe valea Rîului Mare. Dintre plantele mai rare
semnalate de Emil Pop din zona munţilor Retezat amintim pe Veronica
Bachofenii la Gura Zlata, Rhododedrion Kotschyi„ Avena versicolor,
Veronica alpina, Poa rupestris, Senecio carpaticus, Centaurea pinatifida,
Botrychium lunaria şi altele de pe Borescu, Bartschia alpina, Ranunculus montanus, Veronica Baumgartenii şi altele de pe vidul Paltina.
Plantele culese atunci de Emil Pop se află parte în ierbarul Universităţii din Cluj-Napoca, majoritatea însă în ierbarul Emil Pop de la Centrul de cercetări biologice Cluj-Napoca.
Datele adunate cu prilejul
acestei e:xpe<liţii, făcută în condiţii mai vitrege decît cu mijloace actuale
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(de la Gura Zlata spre înălţimi nu exista decît o potecă), vor fi valorificate în viitoarea monografie a Retezatului ce urmează să apară în
curînd, iar fragmentar se pare că au constituit obiectul unor consideraţii privind însemnătatea Parcului naţional Retezat pentru istoria vegetaţiei şi fitogeografiei 3).
Un alt obiectiv de pe plaiurile hunedorene, vizitat de repetate ori
(de cca. 9 ori) de către ilustrul botanist, a fost valea Jiului începînd cu
zona minieră pînă la ieşirea rîului în Oltenia. Scopul investiţiilor sale
reeditate fusese identificarea staţiunilor în care pinul silvestru (Pinus
silvestris) se află cantonat spontan. In afara bogatelor observaţii de
ordin strict ştiinţific privind flora, vegetaţia şi geologia regiunii studiate,
excursionistul notează cu aceeaşi fidelitate unele aspecte peisagistice
ori antropologice. Merită să subliniem aici că Emil Pop este, probabil,
printre primii oameni de ştiinţă români care şi-au dat seama de pericolul poluării în zonele industrializate. Iată ce scria savantul în însemnările sale din 1924 : „„.Trecînd la Baniţa peste cumpăna apelor, coborîm în calea Jiului unguresc, în bazinul Petroşanilor, scopul excursii
noastre.
Impresia ce ţi-o lasă oraşul e aceea a unui oraş eminament industrial. In mijlocul unei frumuseţi naturale rare pîngărită însă de urloaiele
care produc un greu fum de cărbune, care strică atmosfera, care ar
trebui să fie aceea a unei staţiuni climaterice (Păduri şi munţi, împrejur, 610 m alt). Un inginer îmi spunea că fumul Petroşanilor se datoreşte mai mult cuptoarelor particulare, care nu sunt adaptate combustiunii cu cărbune. Fabricile ar strica mai puţin atmosfera. In oraş totul
îţi aminteşte de ceea ce este mai important ad : minele şi muncitorimea.
Anunţurile de pe pereţi, publicaţiile, felul prăvăliilor şi al crîşmelor,
construcţiile muncitoreşti cu uniformitatea lor,
casinourile luxoase şi
confortabile ale societăţilor, care fac mărturia imenselor cîştiguri produse
prin exploatarea cărbunilor. Numai „momîrlanii" cu părul lung şi creţ,
cu pălării mid, îţi mai adu'c .aminte de stările primitive. Sunt interesanţi
aceşti ţărani din văgăunile munţilor. Au o faţă aspră, căutătură vie şi
cruntă, au trupuri vînjoase şi, poate fără să te b3zezi pe date antropologice pozitive, ii socoteşti o rasă de oameni prea puţin îndepărtată de
Daci" (Caietul I. p. 102-103).
Deşi laconică, descrierea fabricării cocsului în notele lui Emil Pop,
este cit se poate de interesantă şi instructivă. lată cum comsemnează
naturalistul scriitor procesele tehnologice de atunci : „După masă (în
ziua de 28 iunie 1924 n.n.) plecăm la Lupeni, unde vizităm fabrica de
cocs. E interesant să vezi jăratecul masiv ieşit ca un puternic zid incandescent din cuptor după 50 ore de încălzire. Acest zid e atăcat cu l'/Uvoaie
de apă, iar fragmentele ce se fărîmă scăpărînd şi şuierlnd sunt cocsul.
Gazele ce ies din cărbunele astfel supraîncălzit sunt lucrate mai departe
producîndu-se gudron, xilol, naftalină şi îngrăşăminte amoniacale
(Caietul I, p. 108).
Intîlnirile cu vestigiile măreţului nostru trecut istork, rresărate
ici şi colo, pe întreg cuprin~ul ţinuturilor hunedorene îl mişcă în mod
l) Pop E„ Boşcaiu N., Importanţa Parculut naţtcmal Retezat pentru documentarea
fitohistorică.

Acta Musei Devensis, Sargetia, Serie.s Scientiae Natu.rae. 1974, vol. X, p.

41--45.
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deosebit pe botanist, iar scurtele sale relatări au darul de a ne transmite o părticică infimă din arzătoarea lui dragoste de neam şi ţară.
Deşi ostenit după trei zile de botanizare pe muntele Borescu şi împrejurimi, ln întoarcerea în Grădişte găseşte suficiente resurse trupeşti
~ 1 i sufll'lt>şli pentru a vizita amfiteatrul de la Sarmizegetusa. Pe atunci,
în 1!I~ I, ruinele nu erau încă redate luminii, căci foştii stăpîni ai Transil v.un:ci pină în 1918 nu aveau nici un interes de a scoate la iveală
111<'irturiilc de nezdruncinat ale continuităţii noastre aici, din negura vremuri lor şi în ciuda tuturor vicisitudinilor. De aceea, „Băncile erau mai
mult sau mai puţin mascate de vegetaţie, dar lojile înalte se vedeau bine.
în arenă greblau finul doi localnici, iar de matca (masă?) centrală era
legat un berbec, care se uita foarte ciudat la noi, urmaşii pioşi ai celor
ce au durat acest monument" (Caietul I, p. 123).
Soarta celor năpăstuiţi l-a răscolit întotdeauna pînă în cele mai
adînci fibre ale fiinţei sale nobile şi sensibile. ln faţa măreţului castel
al Huniazilor era „ ... dispus însă mai mult la evocarea suferinţelor acelor
robi, care au muncit aci pentru a pune temelii seculare ambiţiei feudale
şi plăcerilor de divertisment ale vizitatorilor de acum. Din toate umbrele - scrie Emil Pop - ce foşneau prin castel, mi-a rămas săpat în
:nimă mucenicul Ali Ibrahim, căruia i s-a ridicat robia numai după ce
a săpat 15 ani în stîncă după apă, şi care a scris apoi pe perete : apă
aveţi, inimă n-aveţi" (Caietul IV, p. 243-244).
Dar -cea mai emoţionantă ni se pare întâlnirea botanistului cu gorunul lui Horea şi mormîntul Iancului. Iată cum îşi dezvăluie savantul
patriot simţămintele :„O după masă impresionantă la Ţebea (era într-o
excursie a elevelor de la Liceul de fete din Cluj, unde preda ştiinţele
naturale soţia sa, Florie.a Pop, - n.n.). Pe mormîntul lui Iancu, a lui
Buteanu şi Groza se ofileau florile arun~ate ieri (era în 22 mai 1936,
n.n.), la ziua eroilor. Păcat că s-a aurit inscripţia primitivă de pe crucea
lui Iancu şi păcat că s...,a pus piatra funerară nouă, decorată pînă la refuz. Era mai al nostru mormîntul simplu.
Gorunul ! Falnic şi cu coama verde, deşi aştepţi să se prăbuşească
din moment în moment. Imi ştergeam lacrimi, presimţind că văd pentru
ultima dată copacul a cărui freamăt l-am simţit trei decenii în cele mai
frumoase emoţii naţionale ale mele.
Betonul din „butură" şi cercurile de fier n-o să mai cumpănească
multă vreme măcinarea trunchiului. „Să duce", zicea moşul din uşa bisericii, cind vedea cum îl priveam.
Am simţit o copilăroasă înduioşare. cînd vîntul a rupt pentru mine
o crenguţă cu cîteva frunze verzi" (Caietul IV, p. 215).
Visul oricărui naturalist român care îşi poartă paşii întru iscodirea ţinuturilor hunedorene, nu po.ate fi altul decît acela de a cutreiera
în voie falnica îngrămădire de stînci şi pietre, aidoma unei cetăţi legendare, care străjuieşte la miazăzi mîndra ţară a Haţegului. In anul 1924,
Emil Pop cercetase Valea Rîului Mare şi o parte din Lanţurile muntoase
ale Godeanului, aşezate în sudul Retezatului. In 1938 (20-25 iulie), cu
un grup de prieteni de la Universitatea din Cluj se încumetă să stră
bată masivul pe ruta Nucşoara, cabana Pietrele pa atunci proprietate a Turing clubului României - valea Galeşul, valea Rea, vîrful Pă
puşa, vîrful Peleaga, valea Pietrele. Amintirile sale din .această romantică drumeţie, constituie cîteva pagini cu inspirate descrieri de natură,
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observaţii etologice şi consemnări privind starea socială diferenţiată a
ţăranului român haţegan de atunci. Anumite peripeţii sînt redate într-un
stil vioi şi cu mult haz, ce încîntă şi descreţeşte fruntea cititorului. Iată
cîteva fragmente semnificative, în stare să reînvie atmosfera întregii
aventuri în care se angajaseră un mănunchi de universitari de cele mai
felurite spec.i.alităţi.
„Excursia noastră socială - scrie Emil Pop - din vara aceasta
(iulie 1938 - n.n.), avea în program Rătezatul. Am plănuit întîiu urcarea dinspre Cîmpul lui Neag. La sfatul lui Puşcariu am hotărît însă

ascensiune.a pe la Pietrile, pe motivul că Nucşoara e satul cel mai apropiat de munte, iar casa Pietrile cea mai apropiată de culmi.
Din cei luaţi în combinaţie au absentat Gica (Techirghiol) şi Breazu
(proces), în schimb s-au alăturat Giuglea şi Chinezu 4. Ange1a Constantinescu (Lupeni), care se declarase tovarăşe, a telegrafiat în ultima zi
că nu poate merge.
Rătezatul şi-a arătat frumuseţile şi măreţia fără înconjur şi fără
reticenţă, în schimb drumul a avut unele neajunsuri supărătoare din
cauza oamenilor, care au tulburat înviorătoare presimţiri de sfinte plă
ceri şi chiar clipele cînd trebuia să gustăm aceste plăceri.
Intîiu, unii dintre noi nu erau obişnuiţi cu drumeţia şi li se părea
o gravă imprudenţă executarea unui drum nonnal.
Apoi unii - ace1aşi - cereau Rătezatului drept supremă satisfacţie cîţiva păstrăvi crispaţi pe undiţă. !ngrozitoare cheltuială, multă tîndălire şi mult sînge rău a produs această pasiune, exaltată de homerice
nădejdi şi zugrumată de un sinistru nenoroc ... Nu s-a prins nici măcar
o stîrpitură de peşte ! ...
20.VII. In ziua de sf. Ilie am plecat de dimineaţă. In gară ne-am
întîlnit cu Chinezu şi Giuglea, îmbrăcaţi din creştet pînă-n tălpi în lucruri noi-nouţe. Şapte pachete mari, mai multe pardesie şi unelte de
pescuit, au trebuit coborîte şi urcate la Cluj, Teiuş, Simeria, Băieşti.
Altfel, drum plăcut. Fireşte că întîlnirea cu Breazu la Alba Iulia şi-a
aşezat cuvenita umbră peste dispoziţia mea.
Notarul din Rîu-Alb s-a executat prompt : cei doi căruţaşi (Vitan
Mihai şi Vitan.„) ne aşteptau în gară. Am poposit în casa unuia dintre
ei pentru a lua o masă copioasă. Apoi la 3 am plecat spre Nucşoara.
Treceam peste sate frumoaJSe, cu ţănani fruntaşi, -luminaţi, cu case temeinice, cu parter înalt şi pridvor, cu nelipsita viţă de vie pe fruntea
casei. La toate porţile armindeni pentru ocrotirea copiilor m1c1, în
amintirea scăpării lui Isus de urgia lui Irod. Numele gospodarului şi
anul clădirii scrise în relief pe case. Copii frumoşi, ţărani binefăcuţi şi
conştienţi, iar şesul Haţegului plin de clăi arămii de cîte 30 de snopi,
clăi înalte, aliniate ordon.at, cît vezi cu ochii...
La Nucşoara nenoroc în serie. Nu găsim pe părintele, la crîşmă oameni fără de înţeles, necaz cu angajarea cailor, în sălaşul de peste
noapte, cu oamenii. Dar în verdeaţa largă din grădina lui A vrămesc am
4) Breazu Ioan ,U901-1959) lfost .profesor de istoria literaturii române la Universitatea
din Cluj.
Chinezu Ioan (1894-1966) critic literar clujean.
Giuglea George (1884-1967) fost profesor de lingvistică romanică la Universitatea
din Cluj.
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luat o masă simpatică, după care o plimbare în cîmp şi ascultarea unui
griai pitoresc ne-a mai dres inimile.
Perini nu se găsesc în Nucşoara, paturi sunt 4 în tot satul. Nici
n-am avut nici de una, nici de alta. Ne-au aşternut gazdele cu fîn pe
jos, l-au al'operit cu ţoale, au umplut cîteva cămăşi cu fin şi le-au aşe
zat în c-hiµ de perini, apoi ne-au dat 2 ţoale de 'Învelit. In acest pat social
mă nimerisem lîngă Ionică Chinezu, care a sforăit bărbăteşte şi într-un
ritm sănătos toată noaptea. Din fîn ieşeau cosaşi, omizi şi coleoptere
voinice, care se refugiau peste noi pe pereţi..." (Caietul V, p. 175-179).
Ziua următoare (21 iulie 1938), a fost sorocită urcuşului. Caravana,
cu oameni şi cai, ajunge spre amiază La cabana Pietrele, iar după prînz.
botanistul cercetează flora văii Pietrele, anexînd în note o listă de cîteva zeci de plante.
In ziua de 22 iulie, temerarii excursionişti se îndreaptă spre lacul
G:.ileş, escaladează vîrful Păpuşa şi Peleaga, iar într-un tîrziu se întorc
obosiţi la cabană. Iată cîteva momente şi peisajii descrise de iscusita
pană a lui Eiinil Pop.
„Dimineaţa la 5, ;sculare ! 9°C în cameră şi totatdte afară. Cu toată
graba, plecarea ne-a fost pe la 6•1•. „
Pe la 11 am ajuns la lac (Lacul Galeşu - n.n.), unde am .aprins un
foc ca să ne apărăm de vîntul năpraznic şi ca să facem ceaiul.„ Culmile
pietroase ale Văii Rele, a Vîrfului Mare şi Lăpuşii alcătuiau un oadru
dur şi gigantic pentru peisajul idilic de jos.
Dar vremea trecea. Am făcut - greu - trei ceaiuri, alţii au tras
un somn, iar pescarii nu păreau veseli. Am plecat cu bagiajele spre ei.
Amărăciune tristă. Nici un păstrăv ! S-au împachetat uneltele şi am
aranjat raniţele. La plecarea noastră a dat soarele şi s-a oprit vîntul :
păstrăvii au început isă zbengui.ască. Şi ici, şi colo plescăia apa şi porneau concentric, cercuri din ce în ce mai largi.„
Cînd urcam căldarea de peste Galeş, călăuza ne atrage atenţia asupra unui grup de capre negre. Pe creasta din faţă, pe stînci înierbate
păşteau liniştite patru capre voinice. Sunt mai mari şi mai lungi decît
credeam. In acest timp au i0 blană cărămizie deschisă şi numai pe burtă
sunt negre. Păşteau şi treceau cu o dibăcie extraordinară de la o stîncă
la alta, de la o înălţime la alta. Parcă sunt şopîrle, zicea Ionică Chinezu„.
De altfel, faima faunistică a Rătezatului nu s-a dezminţit nici din
alte privinţe.
Am văzut prin molidişul ce urcă spre Galeş o Labă proaspătă de urs.
Crupele cailor erau pline de cicatrice, provenite din muşcătură de lup„.
Păpuşa, un enorm morman de piatră, ascuiit, ca o movilă mortuoară
gigantică ...
Privelitşea este copleşitoare. In faţa noastră bulzul temerar şi amQninţător al Pelegii, La stînga şi în spate Păpuşa pietroasă cu lunga ei
custură ce adăposteşte lacul şi lunga vale a Lăpuşnicului.
In vale, apocaliptica îngrămădire de grohot. O mare de bolovani tă
lăzuiţi unul peste altul şi excluzînd, afară de licheni, orice vegetaţie.
Mai spre dreapta, se vede Rătez.atul, din acest loc e conic, nu trunchiat ...
Suim din greu. Prof. Giuglea se plîngea de aerofagie şi palpitaţii.
Are pulsul 144 ! Intîrziem mult. In sfîrşit, cu chiu cu vai, caravana
noastră, micşorată, ajunge la pietroaiele trîntite un.a peste alta, care alcătuiesc vîrful Pelegii.
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Sub stîncile de mai JOS trăiesc cîteva plante pe un sol acumulat
acolo din întîmplare. Sus încetează flora superioară.
In faţa noastră, jos, e lacul paralelipipedic al Bucurei, ocupînd
fundul unei căldări din cele mai impresioriante„.
Culmile se înşiruie pînă în iare într-o sălbatică învălmă~eală. O
învolburată întrecere spre adîncul cerului !
Bucura - Judele - 6lăveiul încruntaţi în faţa noastră. Apoi culmile dinspre Lăpuşnic şi în sfîrşit, într-un abur vineţiu Paltina, Galbina,
Borescu.
Nu poposim mult. Echilibrîndu-ne peste pietroaie, coborîm pe o
altă creastă, pe lingă nişte cleanţuri negre, ascuţite, ca dinţii unui enorm
fierăstrău. Părăsim apoi creasta şi priveli~tca Bucurei, coborînd în căl
darea Pietrelor„.". (Caietul V, p. 180-294).
Liste floristice şi denumiri populare de plante auzite de 1,a ţărani
însoţesc originalele descrieri ale lui Emil Pop. Excursia făcută de universitarii clujeni în vara anului 1938 în Retezat, deşi împestriţată cu multe peripeţii buclucaşe, după cum se plînge cronicarul ei, s-a încheiat
cu bine, iar literaturii noastre de drumeţie i-iau rămas poate unele din
cele mai vii şi încintătoare pagini cu privire la eterna frumuseţe a peisajului hunedorean.
NATURE, LANDSCAPE AND MEN FROM HUNEDOARA DISTRICT IN EMIL POP'S
UNISSUED MANUSCRIPTS
Summary

Emil Pop (1897-1974) was one of the famous Rumanian botanist who dealt
especially with palynology, flora and vegetation of peat bogs from Rumania, cell plant
physiology and history of science. He used to notice into copy-books his observations
from hls scientific excursions. His valuable manuscripts, among them eleven copy-books
with the description of about 300 excursions in Rumania and abroad. are in the
Cluj-Napoca Branch Libral'y of Rumanian AC:ademy of Sciences. The interestlng fact
is that EmiJ Pop desides bei.ng a botanist he .... as a go.:id memarist writen too. This papoc
deals with Emil Pop's scientific travels through Hunedoara distrlct involvlng Retezat
Mountains, the Jiu v.ruHey, Deva City. Br.ad a.nd the wcll known her.e in Rumania
Horea's oak at Ţebea. Emil Pop's notes are very lnterestlng from locals scientlfic
polnt of view, for their educational values and for their artistic beauty.
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O IMPORTANTA REZERVAJIE PALEONTOLOGICA
PE TERITORIUL MUNICIPIULUI HUNEDOARA
- CUIBUL FOSILIFER BUITUR -

ROMULUS FOTESCU

Printre valorile patrimoniului ştiinţific naţional existente pe teritoriul judeţului Hunedoara un loc important îl ocupă rezervaţiile paleontologice şi îndeosebi depozitele de faună tortoniană de la Lăpugiu
(Pîrîul Coşului) şi de la Buitur.
In vecinătatea suburbiei Buitur, situată în nord-estul municipiului Hunedoara întîlnim unul dintre cele mai importante cuiburi fosilifere din Republica Socialistă România, renumit pentru bogăţia faunistică şi modul admirabil de conservare a cochiliilor.
Depozitele tortoniene cuprind suprafeţe mari în bazinul Hunedoarei dar ele afleurează numai în cîteva puncte dintre care cel mai important şi mai cunoscut este locul numit Fîntîna lui Ion, situat la cca.
2 km est de Buitur înspre satul Sîncrai. Aici, într-o deschidere natunală din viroaga unui torent, apar strate alternative de marne cenuşii
şi nisipuri gălbui micacee, foarte slab sau deloc cimentate, cu o
faună fosilă extrem de diversă şi bogat reprezentată prin foraminifere,
spongieri, corali, briozoare, echinoderme şi moluşte cu cochilii minunat conservate.
Primele cercetări paleontologice asupra faunei tortoniene de la Buitur au fost efectuate de către Fr. Zikeli (1851) şi mai cu seamă de c[itre
L. Neugeboren (1860, 1878), care descrie 127 specii de gasteropode şi
64 specii de Lamellibranchiate. Către sfîrşitul secolului trecut au mai
adus contribuţii la studiul paleontologic al acestei zone L. Martonffi
(1893) şi A. Koch (1900).
După anul 1900, depozitele tortoniene de la Buitur au mai fost descrise de B. Za1anyi (1913), care dă liste sistematice pentru fiecare strat,
iar în anul 1955, Gertruda Moisescu efectuează primul studiu monografic privind stratigrafia şi fauna de moluşte a acestei regiuni şi descrie 151 specii, dintre care două specii noi pentru ştiinţă (Cerithium maguricum Moisescu şi Nassa korobkovi Moisescu (fig. 23) şi şapte varietăţi noi (ex. Terebra fuscata Brocchi var, buiturica Moisescu).
Cu toate cercetările întreprinse pînă în prezent, lista sistematică a
faunei tortoniene de la Bui tur este încă departe - de a fi completă. Microfauna nu a fost aproape de loc cercetată, cu toate că este reprezentată printr-un număr mare de forme foarte bine conservate. Dintre echinide, noi .am întîlnit două specii şi anume Scutella vindobonnensis Laube. şi Echinolampas hemisphaericus Lamarck, iar dintre speciile de gasteropode necitate în lucrări mai vechi, amintim pe Trigonostoma (Ven8. SAJRGTTIA
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lrlli11), puschi Hoernes-Auinger, Nassa rosthorni Partsch., Strombus corn1111Lus Dc>fr. ş.a. (fig. 24, 35, 19).
ln ullimul timp însă, lucrările întreprinse pentru extinderea păşu
nilor pe dealul Cărpiniş, nivelarea terenului şi defrişările efectuate ameninţă cu acoperirea şi levigarea aflorimentelor, fapt care ar putea de··
LPrmina degradarea acestui depozit fosilifer atît de valoros. De asemenea, acumularea de reziduuri industriale (zgura de furnal) pe acest deal
cu tendinţă de extindere spre nord-est, ar putea ca în anii viitori să
acopere complet zona amintită.
Iată de ce opiniem pentru declararea staţiunii rezervaţie paleontologică ~i efectuarea unor lucrări de împrejmuire a punctului fosilifer
din locul numit Fîntîna lui Ion, în vederea protejării lui.
Sumara listă sistematică pe care o dăm mai jos, împreună cu fotografiile speciilor mai reprezentative de la Buitur, aflate în colecţia
liceului real-umanist nr. 2 din municipiul Hunedoara, are menirea doar
de-a atrage atenţia asupr.a bogăţiei faunei fosile existente şi asupra admirabilului mod de conservare a materialului paleontologic şi să convingă totodată de necesitatea ocrotirii acestei valoroase comori naturale.

CLASA

BIVALVI A

Ord. HETERODONT A
Fiam. CARDIIDAE
Genul CARDIUM Linne 1758
Subgenul (Cerastoderma) Milrch., 1853
Cardium (Cerastoderma) multicosta turn Brocchi, 1814 (fig. 1).
Fam. CARDITIDAE
Genul CARDITA Bruguiere 1792
Subgenul Megacardita Sacco. 1899
Cardidta (Megacardita) juanneti Pasterot 1825 (fig. 2)
Fam. VENERIDAE
Genul VENUS Linne 1758
Subgenul Ventricola Ramer 1857
Venus (Ventricola) multilamella Lamarek 1818 (fig. 3)
Ord. NEOTAXODONT A
Fam. ARCIDAE
Genul ANADARA Gray 1847
Subgenul Anadara s.str.
Anadara (Anadara) diluvii ·Lamarck 1805 (fig. 4)
Fam. PECTUNCULIDAE
Genul PECTUNCULUS Lamarck 1799
Subgenul Axinea Poli 1791
Pectunculus (Axinea) deshayesi Mayer 1868 (fig. 5)
Ord. DYSODONT A
Fam. ANOMIIDAE
Genul ANOMIA Linne 1767
Anomia ephippium Linne 1767 (fig. 6)
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Fam. PECTENIDAE
Genul PECTEN Mi.iller 177G
Subgenul Flabellipecten Sacco 1897
Pecten (Flabellipecten) besseri Arrdrzejowschi 1830 (fig. 7)
Genul CHLAMIS Bolten 1898
Chlamis tigrina Mi.iller (fig. 8)
ChJamis seniensis Lamarck var elegans Andrzejowscki, 1830 (fig. 9)
Fam. OSTREIDAE
Genul OSTREA Linne 1758
Ostrea digitalina bubois, 1831, (fig. 10)
Ord. DESMODENTA
Fam. PANOPEIDAE
Genul PANOPE Men.ard, 1807
Panope mennardi Deshayes, 1845 (fig. 11)
CLASA

GASTROPODA

Subclasa PROSOBRANCHIA
Ord. ASPIDOBRANCHIA
Fam. TROCHIDAE
Genul OXYSTELE Philippi, 1847
Oxystele orientalis Cossman et Peyrot, 1831 (fig. 12)
Fam. CERITHIIDAE
Genul CERITHIUM Bruguee, 1789
Subgenul Ptychocerithium Sacco, 1895
Cerithium (Ptychocerithium) bronni Partsch, 1845 (fig. 13)
Fam. TURRITELLIDAE
Genul TURRITELLA Lamarck, 1799
Subgenul Archimediella Sacco, 1893
Turritella (Archimediella) pythagoraica Hilber, 1882 (fig. 14)
Subgenul Torculoidella Sacco, 1895
TurrHeUa (To11Culoidella) bicarinata Eichwald, 1830 (fig. 15)
Fam. VERMETIDAE
Genul VERMETUS Adanson, 1757
Subgenul Serpulorbis Sasse, 1827
Vermetus (Serpulorbis) arenarius Linne, 1776 (fig. 16)
Fam. N ATICIDAE
Genul NATICA Scopoli, 1777
Subgenul Euspira Agassiz în Sowerby, 1838
Natica (Euspira) catena Da Costa var. heli'Cina Brocchi, 1814 (fig. 17)
Subgenul Neverita Risso, 1826
Natica (Neverita) josephina Risso (fig. 18)
Fam. STROMBIDAE
Genul STROMBUS Linne
Strombus coronatus Defr. (fig. 19 a şi b)
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I•'nm. i\PORHAIDAE
Genul APORHAIS Da Costa 1778
Aporrhais pes pelicani Linne var alata Eichwald, 1830 (fig. 20 a şi h)
Fam. CASSIDIDAE
Genul PHALIUM Linne, 1807
Subgenul Cassidea Swainson, 1840
Ph.alium (Cassidea) saburon Lamar'Ck, 1822 (fig. 21 a şi b)
Fam. NASSIDAE
Genul NASSA Lamarck, 1799
Nassa obliqua I-Iilber, 1882 (fi. 22)
Nas.sa korobkowi Moisescu, 1955 (fig. 23)
Nassa (Tritia) rosthorni PartJsch (fig. 24)
Fam. VOLUTIDAE
Genul VOLUTA Lamarck, 1798
Subgenul Athleta Conrad, 1853
Voluta (Athleta) haueri Hornes 1856 (fig. 25)
Fam. MITRIDAE
Genul MITRA Lamarck, 1799
Mitra striatula Brocchi, 1814 (fig. 26)
Fam. CANCELLARIIDAE
Genul SVELTIA Jousseaume, 1887
Svelti.a lyrata Brocchi, 1814 (fig. 27)
Genul TRIGONOSTOMA
Trigonostoma (Ventrilia) puschi Hoernes-Auinger (fig. 35 a şi b)
Genul CANCELLARIA
Cancellaria suessi Hornes, 1875 (fig. 28)
Fam. FUSIDAE
Genul FUSUS Lamarck, 1799
Fusus valenciennesi Grateloup, 1840 (fig. 29)
Fam. CONUSIDAE
Genul CONUS Linne, 1758
Subgenul Conuspira Gregoris 1890
Conus (Conuspira) dujardini Deshayes, 1831 (fig. 30)
Subgenul Lithoconus Morch, 1852
Conus (Lithoconus) fuscocingu1atus Bronn, 1848 (fig. 31)
Fam. PLEUROTOMIDAE
Genul DRILIA Gray, 1858
Drillia angustae Hornes - Auinger 1891 (fig. 32)
Genul CLAVATULA Lamarck, 1801
Clavatula ursulae Hornes - Auinger, 1891 (fig. 33)
Genul SURCULA Adams, 1853
Surcula revei Bellar:di var. buituri~a Moisescu 1955 (iig. 34)
Fam. TEREBRIDAE
Genul TEREBRA Adanson, 1753
Terebra fuscata Brocchi var. buiturica Moisescu 1955 (fig. 35)
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Fig. 1. Cardium

cerastoderma

· multi costatu s

Fig. 2. Cardit·a (m egacard ita) juanneti Basterot

Brochi

Fig, 3. V enus (ventr ical.a) mulWwmella Lama.rele

Fig. 5. Pectunculus (.aninea) deshayesi Mayer

Fig. 4. Anad.ara (.anad.ara) diluvii Larm

Fig. 6. Anomia
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ephippium

L.

Fig. 7. P ecle n
dr=ejovski

(ltab ellipecten)

besseri

An-

Fig. 9. Chl amys senienzis Lam. Var. elegans

Fig. 8. Ch!amys tigfina Mii.li var. obsoleta Law

Fig. 10. Ostrea digitalina Dubois

Andrz

Fig. 11. fariope

menar(iţ

P eshayes
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Fig. 12. Oxystele orientalis Cossmann e·t P.e yrot

Fig. 13. Cerithium bronmi P.arts

Fig. 14. Turitella (archimediella) pythagor.aic-a Hilber

Fig. 15. Vermetus .a11enaritis L.

Fig. 16. Turrit ella
Eichwald
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(torculotd ella)

bi cartnata)

Fig. 17. N,a tfoa (eusptra) cate.na Da Costa var.
helidna Brochi

Fig. 18. Natica (neverita) josephina

Riss~

Fig. 19. Strombus coronatus Iefr

c' ig. 20. Aporrhais pes peUcani L. var. alata
E lchwald

Fig. 21. Phalium (cassidea) saburon Lam
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Fig. 22. Nassa obliqu,a HUber

Fig. 23. N·assa karobkovi Motsescu

Fag. 24. Nassa (tritia) rosthorni Partsch

Fig. 25. Voluta (atlet.a) ficulina haueri Haernes

F ig. 26. Mitra str:-ntula Brocchi

Fjg, 27. Sveltia Lyrata Brocchi
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Fig. 28. C ance l aria suessi

Fig. 29. Fusus valeitciennesi Grateloup

Hărn f's

Fig. 30. Conus dujardini D eshayes

Fig. 31. Conus fuscocingulatus Bro1m
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Fig. 32. DriUia au'.]ustae H6rnes -

Aninger

Fig. 33. Clav.a tula ursulae H6rnes
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Fig. 34. Surcula renei Bellardi var. buiturica Moisescu
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UNE IMPORTANTE R!:SERVATION PALEONTOLOGIQUE SUR LE TERRITORE
D!E HUNEDOARA - 1cE NlD DES l~OSSILES DE HUITURI

Re

sume

L'etude traite le nid des fossiles de Buituri, Iocalite situee pres de Hunedoara.
Les etudes effectuees dans cette region, mettent en evidence, la richesse de la
taune tortonienne. La micro:llaune est irepresentee par de nombreuses
f011llles, tres
bien conservees, moins connues par Ies specialistes.
Les defrichements efectues sur la colline de Cărpiniş, ct les accumulationes des
residus iindusbriels mettenit en danger la zone des fossiles.
L'auteu.r propese I.a protection de cette region et la deatamtion du nid dlEts
fossiles de Buituri reserve paleontologique. L'auteur presente aussi une ample liste
systematique des especes 1"epresentatives de Buituri, existant dans 1a collection du licee
nr. 2 de Hunedoara.
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SEMNIFICAŢIA

DOCUMENTARA A FLOREI ŞI VEGETAŢIEI
HUNEDORENE ŞI PERSPECTIVELE EXPLOR>lRll SALE

NICOLAE BOŞCAIU

Diversitatea peisagistică a reliefului hunedorean, condiţionată de
complexitate.a geologică şi de o intensă activitate tectonică, se oglindeşte
expresiv în alcătuirea florei şi vegetaţiei sale. Nu este în rosturile acestei
succinte prezentări încercarea de a reconstitui o retrospectivă istorică
a explorărilor botanice de pe meleagurile hunedorene care s-au do\'edit
fecunde încă de la primele lor începuturi. Subliniem totuşi că după
ierborizările de pionerat ale lui J. Le r c he n f e 1 d, urmate de explorările timpurii ale lui J.
Ch. Baumg.arten, Th. Kotschy,
J. Heuffel, M. Fuss, F. Schur, L., Simkovics şi apoi de cercetările metodice efectuate de A 1. B o r z a, E, I. N y a r a d y, E. P o p,
flora hunedoreană s-a făcut deja cunoscută ca o bogată arhivă fitogeografică de o excepţională semnificaţie documentară.
In aceeaşi măsură, chiar începuturile investigării paleobot.anice a
pămîntului românesc a coincis cu studiul florei terţiare din Valea Jiului.
Reamintim de asemetnea că analiza s.poro-polinică a unor sedimente
turboase din Parcul naţional Retez.at a permis reconstituirea celui mai
ruprinzător tablou de pînă acum al vegetaţiei tardi- şi postglaciare nu
numai din ţara noastră dar chiar şi din Europa centrală (E. P o p şi
N. Boşcaiu, 1974).
Situat la răspîntia unor interferenţe arealografice, relieful variat al
judeţului Hunedoara a permis
integrarea selectivă a unui contigent
ridicat de elemente floristice provenite din cele mai variate obîrşii fitogeognafice. Chiar şi în lipsa unui conspect exhaustiv, informaţiile floristice de care dispunem pînă în prezent permit încadrarea fitogeografică
concludentă a judeţului Hunedoara.
Astfel, în cadrul arondării fitogeografice stabilite de A 1. B o r z a
(1957), teritoriul acestui judeţ aparţine circumscripţiilor Carpaţilor Meridionali cristalini ca şi Carpaţilor Apuseni din cadrul provinciei centraleuropene est-carpatice în care pătrund prelungiri ale circumscripţiilor
Banatului şi Crişurilor din provincia daco-ilirică, caracterizată prin
păduri de Quercus cerris şi Quercus farnetto. La rîndul lor, ambele provincii a căror tranziţii şi întrepătrunderi se recunosc pe meleagurile
hunedorene aparţin regiunii euro-siberiene. In concepţi.a lui H. M eu s e 1
(1963) teritoriul muntos al judeţului Hunedoara se încadrează în provinciile Carpaţilor sudici şi Bihariei din subregiunea carpatică, apartenentă la rîndul său regiunii central-europeene, în timp ce zonele infe127
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rloure aparţin provinciei transilvănene, cu floră xerotermă, din cadrul
n•giunii pontico-sud-siberiene. Remarcăm că în timp ce H. M e u s e 1
il?i fundamentează arondarea zonală pe temeiul dăinuirii elementelor
unei Ilare xerotenne, cu precădere ierboase, încadrarea fitogeografică
preconizată de A 1. B o r z a se bazează pe semnificaţia iradierii cenozelor edificatoare climatogene de obîrşie daco-ilirică (păduri de cer şi
gîrniţă).

lor fitogeografică, cenozele care alcătuiesc fondul
hunedorene poartă coloritul unor interferenţe floristice
tocmai din transgresiunile unor complexe florogenetice din
unor perioade fitoistorice cu condiţii climatice deosebite de
cele actuale. Integrarea acestor elemente în genofondul florei autohtone,
în pofida unei aparente eterogeneităţi, conferă vegetaţiei hunedorene o
articulaţie şi o coeziune cenotică ce reflectă în modul cel mai concludent
condiţiile bioistorice ale genezei sale.
Prin acest aspect, diversitatea
elementelor floristice devine expresia nemijlocită a trecutului său istoric, în care se oglindesc fidel modificările climatice şi geomorfologice
intervenite la S(;!ara timpului geologic. Prin conţinutul său informaţio
nal, flor.a şi vegetaţia hunedoreană
dobîndeşte astfel o excepţională
semnificaţie documentară,
de un considerabil interes euristic pentru
întreaga fitogeografie a ţării noastre.
Interpretată într-o perspectivă
genetică şi istorică, fior.a .şi vegetaţia acestui judeţ, pe de o parte.
alături de evoluţia paleoclimatică şi activitatea tectonică şi geodinamică
în ansamblul său, pe de altă parte, pot fi considerate ca două feţe ale
uneia şi aceleaşi medalii. In această perspectivă, toate modificările
fitoistorice dobindesc semnificaţiia unor complemente inevitabile ale
modificărilor paleoclimatice şi geodinamice.
Fără să dispunem de exactitatea unor analize statistice, care ar fi
necesitat prelucrarea unui conspect floristic exhaustiv, cercetările efectuate pînă în prezent pe cuprinsul judeţului Hunedoara, atestă în mod
neîndoielnic predomiruanţa numerică a elementelor eurasiatice. Subliniem de asemenea că enumerarea pe care o efectuăm nu are decit un
rol exemplificator, rămînind departe de a epuiza lista acestor geoelemente din judeţul Hunedoara:
Prin

apartenenţa

vegetaţiei
zămislite
răstimpul

Selaginella helvetioa
Plnus sylvestris
Populus alba
Populus tremula
Populus nigra
Salix alba
Salix fragilis
Salix purpurea
Betula pendula
Alnus glutinosa
Asarum europaeum
R.umex arifolius
Polygonum bistorta
Atriplex tatarica
Stellaria holostea
Moehringia trinervia

Viscaria vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Cucubalus baccifer
Dianthus delto1des
Saponaria officinalis
Actaca spicata
Aconitum anthora
Ranuculus flammula
Ranunculus lingua
Ranuculus auricomus
Papaver hybridum
Corydalis solida
Alliaria petiolata
Conringia orientalis
Reseda Iutea
Sedum album
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Fragaria vesoa
Potentilla erecta
Filipendula ulmaria
Agrimonia eupatoria
Genista tinctoria
Medicago falcata
Astragalus glycyphyllus
Lathyrus vernus
Genanium divaricatum
Geranium columbinum
Geranium silvaticum
Linum perenne
Polygala comosa
Euphorbia cyparissias
Rhamnus cathartica
Hypericum hirsutum
Viola hirta
Daphne mezereum
Epilobium montanum
Pleurospermum austriacum
Carum oarvi
Angelica silvestris
Heracleum sphondylium
Lysimachia vulgaris
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Ajuga genevensis
Stachys sylvatica
Salvia glutinosa
Salvia nemorosa
Thymus marschallianus
Linaria vulgaris
Galium odoratum
Galium verum
Viburnum opulus

Lonicera xylosteum
Valeriana exaltata
Succisa pratensis
Scabiosa ochroleuoa
Campanula glomerata
Eupatorium cannabinum
Achillea ptarmica
Leucanthemum vulgare
Artemisia campestris
Arte misia pontic a
Senecio jacohaea
Hypochoeris maculata
Hieracium murorum
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis pseudophragmi tes
Helictotrichon pubescens
Brachypodium silvaticum
Schoenoplectus tabernaemontani
Oarex approppinquata
Carex vulpina
Carex silvatica
Carex vesicaria
J uncus gerardi
Veratrum album
Lilium martagon
Majanthemum bifolium
Polygonatum verticillatum
Paris quadrifolia
Iris sibirioa
Dactylorchis incarnata
Dactylorchis maculata
Gymnadenia conopaea
Platanthera bifolia
Neottia nidus-avis

Pe acest fond eurasiatic general distingem în continuare, în accepţi.a
Mat he (1941) care ni se pare judicioasă pentru condiţiile
elemente xeroterme de un vădit caracter
continental

stabilită de I.
ţării noastre,

eurasiatic:

Stipa capil1ata
Brachypodium pinnatum
Agropyrum pectiniforme
Thalictrum minus
Potentilla arenaria

Amygidalus nana
Acer tataricum
Bupleurum falcatum
Campanula sibirica

Elementul circumpolar încă .are o largă răspîndire pe cuprinsul judeţului

Hunedoara, participînd alături de elementul precedent îndeosebi
la edificarea cenozelor şi sinuziilor ierboase :
Huperzi.a selago
Equisetum hiemale
Selaginella selaginoides
Equisetum sylvaticum
9. SARGETIA
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J•:quiselum telmateja
l 4olrychium lunaria
Phegopteris connectilis
Phyllitis scolopendrium
/\splenium septentrionale
/\splenium viride ·
Polystichum lonchitis
Blechnum spicant
Minuartia verna
Anemone nemorosa
Hepatica nobilis
Cardamine pratensis
Anabis glabra
Drosera rotundifolia
Chrysosplenium ·alternifolium
Pamassia palustris
Rubus idaeus
Potentilla argentea
Geum rivale
Oxalis acetosella
Viola biflora
Circaea lutetiana
Ciroaea alpina
Moneses uniflora
se

Ramischia secunda
Monotropa hypopithys
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Menyanthes trifoliata
Veronica scutellata
Gratiola officinalis
Pinguicula vulgaris
Adox.a moschatellina
Typha angustifolia
Typhoides arundinacea
Milium effusum
Alopecurus geniculatus
Agrostis tenuis
Deschampsia flexuosa
Molinia caerulea
Eriophorum vaginatum
Scirpus silvaticus
Carex stellulata
Juncus articulatus
Conv.allaria majalis
Coeloglossum viride
Coralliorrhiza trifida

Pe acest fond eurichor, în care
viguros elementul european :

prevalează

elementele palearctice,

afirmă

Picea abies
Salix daphnoides
Quercus petraea
Quercus robur
Stellaria nemorum
Trollius europaeus
Ranunculus nemororus
Berberis vulgaris
Cardamine bulbifera
Ribes uva-crispa
Ribes alpinum
Pyrus pynaster
Crataegus monogyna
Sanguisorba minor
Prunus spinosa
Anthyllis vulneraria
Vicia cassubica
Trifolium campestre
Trifolium hybridum
Linum catharticum
Euonymus europaea
Euonymus verrucosa
Acer platanoides

Frangu1a alnus
Tilia cordata
Hypericum tetrapterum
Myricaria germanica
Viola canina
Sanicula europaea
Peucedanum oreoselinum
Primula elatior
Betonica officinalis
Campanula patula
Bellis perennnis
Cicerbita aplina
Sieglingia decumbens
Melica uniflora
Cynosurus cristatus
Poa chaixii
Carex contigua
Carex digitata
Colhicum autumnale
. Allium ursinum
Iris pseudacorus
Cephalanthera longifolia
Epipactis helleborine
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Apartenenţa la provinda central-europeană a teritoriului judeţului
Hunedoara este atestată de un număr ridicat de specii central-europeene,
Hunedoara este atestată de un număr ridicat de specii central-europene,
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Oarpinus betulus
Viola tricolor
Corylus colurna
Cornus sanguinea
Fagus sylvatica
Pulmonaria officinalis
Moehringia muscosa
Lamium galeobdolon
Scleranthus perennis
Galeopsis speciosa
Clematis vitalba
Chrysathemum corymbosum
Clematis recta
Dactylis polygama
Arabis hirsuta
Carex sylvatica
Lunaria rediviva
Luzula silvatica
Potentilla thuringiaca
Anthericum ramosum
Coronillia varia
Galanthus nivalis
Vicia pisiformis
La thyrus niger
Cephalanthera damasonium
Euphorbia amygdaloides
Orchis coriophora
Staphylea pinn.ata
Orchis morio
In lumina actualelor cunoştinţe interpretarea proceselor florogenetice nu mai poate fi ruptă de a celor orogenetice. In această privinţă
complexele floristice şi cenotice ale etajului inferior trebuie interpretate
prin procesele cenogenetice determinate de exondarea Lacului panonic
ca şi a golfului Haţegului. Intr-o mare măsură flora xerotermă a Transilvaniei pare să fie explicabilă prin invadarea unui fond continentalpontic încă de la sfîrşitul terţiarului. Alături de elementele continentale,
subliniate deja, un mare număr de specii pontice şi ponto-mediteraneene
au pătruns din zonele centrale ale Transilvaniei prin valea largă .a Mureşului. Astfel dintre elementele pontice, considerate
în accepţia lui
I. Mat he (1941), pe cuprinsul judeţului Hunedoara au fost întîlnite
următoarele :
Silene longiflora
Carduus hamulosus
Potentilla alba
Centaurea stenolepis
Linum flavum
Salvia austriaca
Linum hirsutum
Echium rubrum
Veronica jacquinii
Centaurea micranthos
In mod asemănător, dintre speciile ponto-mediteraneene, au fost
întîlnite pe cuprinsul judeţului nostru următoarele :
Ranunculus illyricus
Vitis silvestris
Erysimum cuspidatum
Ferulago silvatica
Nigella arvensis
Anchusa barrelieri
Rosa gallica
Scutellaria altissima
Cytisus hirsutus
Asperula glauca
Medicago minima
Asperula cynanchyaa
Trifolium pannonicum
Cephalaria uralensis
Astr.agalus cicer
Xeranthemum annuum
Astragalus monspessulanus
Orizopsis virescens
Linum tenuiflorum
Melica ciliata
Polygala major
Asparagus tenuifolius
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In zona
de specii de
hipsotermă.

elementului

colinară

a

judeţului

se

intîlneşte

un contingent remarcabil

obirşie mediteraneană care au iradiat aici într-o perioadă
Deşi aceste specii termofile sînt consiferate ca aparţinînd
mediteranean (cu predominanţă est-mediteranean), în reali-

tate numeroase dintre acestea ar putea fi considerate într-un mod mai
adecvat ca submediteraneene :
Hippocrepis comosa
Quercus cerris
Quercus farnetto
Vicia Iutea
Vicia gr.andiflora
Quercus pubescens
Parietaria erecta
Lathyrus aphaca
Loranthus europaeus
Lathyrus latifolius
Staphyllea pinnata
Aristolochi.a clematitis
Orlaya grandiflora
Aristolochia pallida
Fraxinus ornus
Rumex pulcher
Vinca minor
Moenchia mantica
Lithospermum purpureo-coeruleum
Silene armeria
Silene gallica
Ajuga chamaepitys
Petrorhagia saxifraga
Melittis melissophyllum
Lychnis coronaria
Staichys germanica
Calepina irregularis
Satureja silvatica
My.agrum perfoliatum
Asperula taurina
Roripa stylosa
Viburnum lantlana
Arabis turrita
Aira capillaris
Sedum caepea
Chrysopogon gryllus
Potentilla micrantha
Danthonia provind.alis
Aremonia agrimonioides
Diplachne
serotina
Rosa micrantha
Agropyrum intermedium
Trifolium resupinatum
Dorycnium herbaceum
Allium flavum
Tot în etajul colinar este prezent şi elementul atlantic, de asemenea
termofil dar cu exigenţe mai ridicate în privinţa umidităţii, reprezentat
prin specii mai puţin numeroase decit cel precedent:
Viola odor.ata
Tamus communis
Hedera helix
Spiranthes spiralis
Primula vulgaris
In zonele muntoase înalte ale judeţului are o largă răspîndire elementul .alpigen. Intr-o mare măsură extinderea plantelor alpine a fost
favorizată de extremele cataterme ale glaciaţiunilor cind, alături de legă
turile floristice stabilite între diferite masive muntoase, s-a produs şi
o migr·are masivă a unor elemente arctogene spre sud. Astfel, dintre
speciile alpine-circumpolare
sînt prezente în masivele muntoase .ale
judeţului :
Salix herbacea
Loiseleuri.a procumbens
Oxyria digyna
Veronica alpina
Anemone narcissiflora
Aster alpinus
Saxifraga oppositifolia
Juncus trifidus
Dryas octopetala
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Elementele ale căror areale prezintă o disjuncţie arcto-alpină sînt
reprezentate în aceste masive prin :
Gentiana nivalis
Lycopodium alpinum
Bartschia alpina
Cerastium alpinum
Pedicularis verticillata
Silene aoaulis
Hieracium iaurantiacum
Atragene alpina
Poa alpina
Rhodiola rosea
Poa caesia
Saxifraga aizoides
Poa supina
Saxifrag.a stellaris
Carex magellanica
Saxifraga androsacea
Nigritella nigra
Epilobium alsinifolium
Semnificaţii florogenetice şi fitoistorice remarcabile deţin elementele
conective arcto-alpino-altaice dintre care subliniem pe :
Pinus cembra
Carex atrata ssp. aterrima
Carex capillaris
Acee.aşi importanţă

Saxifraga moschata
Astragalus australis

se poate atribui şi elementelor al pi no-altaice :
Leontopodium alpinum
Saussurea discolor

In cadrul elementelor alpigene predominanţa numerică este deţinută
de speciile alpine-central-europene, în rîndul cărora se remarcă şi o
serie de specii cu un important rol de edifioatori cenotici :
Salix retusa
Genti.ana frigida
Alnus viridis
Gentiana utriculosa
Rumex scutatus
Satureja alpina ssp. baumgartenii
Ranunculus oreophilus
Veronica aphyl1a
Kernera saxatiliis
Veronica bellidioides
Cardamine resedifolia
Tozzia alpina
Saxifraga bryoides
Galium anisophyllum
Saxifraga cuneifolia
Valeriana montana
Geum montanum
Soabiosa lucida
Geum reptans
Chrysanthemum alpinum
Trifolium badium
Homogyne aplina
Polygala alpestre
Senecio carniolicus
Viola aplin.a
Centaurea nervosa
Primula halleri
Hypochoeris uniflora
Primula minima
Agrostis rupestris
Androsace lactaea
Agrostis alpina
Soldanella pusilla
Sesleria disticha
Gentiana punctata
Carex curvula
Gentiana excisa
Carex sempervirens
Specificul fitogeografic al florei şi vegetaţiei orofile este conferit
de ansamblul elementelor carpatogene şi balcanogene în rindul cărora
se înscriu şi numeroase specii conective. Prin informaţia fitogeografică
pe care o poartă aceste specii deţin o covîrşitoare semnificaţie documentară. In această privinţă remarcăm că, în general,
speciile stenochore
sint purtătoarele unei cantităţi de informaţie fitogeografică mai bogată
<lecit cele eurichore. ln mod analog, în cazul speciilor euritope cu are.al
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C'xtins, informaţia fitogeografică este mai bogată dacă arealul prezintă
disjunqii. La rîndul lor cu cît disjuncţiile arealului sînt mai îndepărtate,
cu atît şi informaţia fitogeografică purtată este mai semnificativă. Astfel,
disjuncţiile unor endemovicariante nemorale pledează pentru caracterul
lor relictar terţiar. Dintre cele mai reprezentative subliniem pentru exemplificare pe Hepatica transsilvanica foarte înrudită cu Hepatica falkoneri
din Munţii Pamiro-Alai şi India ca şi Veronica bachofenii care rămîne
atît de dificil de deosebit de Veronica dahurica din munţii extremului
orient. Prezenţa unor asemenea relicte conective probabil de vîrsta
miocenică, atestă caracterul vădit, conservativ al florei montane din judeţul Hunedoara N. Boşca i u, .1971).
Legături florogenetice concludente sînt relevate de elementele alpinobalcano-carpatice :
Minuartia recurva
Achillea stricta
Biscutella 1aevigata var. alpestris
Achillea distans
Euphorbia carniolica
Doronicum columnae
Pelt.aria alliacea
Senecio subalpinus
Euphorbia carniolica
Cirsium waldsteinii
Gentiana praecox
Scorzonera rosea
Knautioa drymeja
Festuca picta
Spre deosebire de disjuncţiile elemen.telor precedente, arealul elementelor carpato~balcanice atestă legături florogenetice . mai apropiate :
Delphinium fissum
Sesleria coerulans
Potentilla ternata
Crocus heuffelianus
Tilia tomentosa
Salix silesiaoa
Senecio carpaticus
In alcătuirea cenozelor orofite din judeţul Hunedoara se întîlnesc
de asemenea atît iradiaţii balcano-moesice (Silene petraea, Linum uninerve, Athamantha turbith ssp. hungarica, Festuca xanthina), cit şi iradiaţii balcano-ilirice (Festuca dalmatica, Festuca panciciana).
Dar cel mai semnificativ în privinţa capacităţii sale de a releva
informaţia fitogeografică rămîne elementul stenochor dacic reprezentat
prin numeroase endemite ca şi specii care au centrul arealului în ţinutu
rile noastre, putînd să prezinte iradiaţii spre masivele balcanice :
Silene lerchenfeldiana
Viola declinata
Silene heuffelii
Viola dacica
Gypsophilia petraea
Bupleurum diversifolium
Dianthus giganteus
Peucedanum rochelianum
Dianthus trifasciculatus
Seseli gracile
Helleborus purpurascens
Symphytum cordatum
Draba compacta
Pulmonaria rubra
Ranunculus crenatus
Onosma viride ssp. banaticum
Alyssum repens
Scrophularia lasiooaulis
Saxifnaga luteo-viridis
Veronica bachofenii
Saxifraga rocheliana
Veronica baumgartenii
S1axifraga cymosa
Asperula capitata
Saxifraga heucherifolia
Galium fllavicans
Potentilla haynalidiana
Campanula transsilvanioa
Lathyrus hallersteinii
Campanula grossekii
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Campanula abietina
Symphyandra wanneri
Anthemis macrantha
Achillea lingul.ata
Centaurea kotschyana
Alopecurus lagurifonni1s

Sesleria rigida
Poa media
Juncus rochelianus
Lilium jankae ·
Crocus banaticus

Intîlnim şi pe cuprinsul judeţului Hunedo.ara elemente conective
daco-balcano-caucazice (Phleum montanum, Carex dacica, Verbascum
speciosum, Chrysathernum macrophyllum) ca şi daco-balcano-anatolice
( Bruckenthalia spiculifalin, Plan taga gentianoides) care atestă legăturile
dintre flora dadcă şi cea din Peninsula Balcanică şi Anatolia, care s-au
menţinut pînă după ponţian, cînd s-a scufundat uscatul egeic şi cînd
dintr-o peninsulă asiatică Balcanii .au devenit definitiv o peninsulă europeană (N. Boşca i u, 1971). Elementul conectiv daco-balcanic atestă în
mod nemijlocit legăturile dintre unele cenoze de pe cuprinsul judeţului
Hunedoara şi cele similare din Balcani (Syringa vulgaris, Thymus balcanus, Rhinanthus rumelicus).
Dar valoarea informativă a acestor elemente, atît în privinţa semnificaţiei lor fitogeografice cit şi fitoistorice, se relevă în deplina sa complexitate cind le considerăm în grupările lor cenotice, organizate pe baza
unor legităţi fitosociologice. In .această privinţă informaţia sintaxonomică
rămîne totdeauna mai bogată şi mai concludentă decît cea idiotaxonomică.
Ne limităm să subliniem că ffe cuprinsul- judeţului nostru se întîlnesc
asodaţii vegetale cu alcătuiri floristice statornicite prin convergenţele
uni.ii determinism fitoistoric cu totul asemănătoare celor identificate în
unele dintre masivele bqlcanice mai îndepărt.ate. Astfel, asociaţia Potentillo haynaldianae - Silenetum lerchenfeldianae, descrisă de H o r v a t,
P .a w 1 o w s k i şi W a 1 a s (1938) din Munţii Pirinei îşi conservă în modul
cel mai autentic compoziţia pe Piatra Crinului din Munţii Parîng i.ar
asociaţia Poeto contractae-Oxyrietum digynae, descrisă de aceeaşi autori
din Rila Planina, se regăseşte cu o alcătuire Iloristică surprinzător de
asemănăto.are pe grohotişurile Custurii din Munţii Retezatului. Singura
explicaţie a originii comune a acestor cenoze o constituie supravieţuirea
lor dintr-o vegetaţie boreală pliocenică, cînd legături paleogeografke .au
permis diferenţierea unei flore regionale unitare pe extinse arii carpatobalcanice.
Consider.aţiile la care ne-am referit au subliniat valoarea documentară şi conţinutul informaţional al florei şi vegetaţiei hunedorene. Intr-o
mare măsură, îndeosebi într-o p~rspectivă idiotaxonomică clasică, această
semnificaţie a fost decodificată prin cercetările floristice care au fost
iniţiate încă de la sfîrşitul secolului trecut. Cu toate acestea lipseşte încă
un conspect sintetic c.are să prezinte într-un mod critic şi spirit modern
întreaga floră a judeţului Hunedoara. Pe temeiul unui asemenea conspect
semnificaţia documentară a acestei flore ar putea fi reanalizată recurgîndu-se la o riguroasă interpretare statistică. Spre acest domeniu de preocupări se orientează deja specialiştii Secţiei de Ştiinţele Naturii de la
Muzeul hunedorean .din Deva. Importanţa acestor preocupări devine cu
atît mai actuală cu cit măsurile care se întreprind pentru conservarea
genofondului ·vegetal necesită de la început o temeinică investigare floristică.
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Dur chior !?i pe teritoriile în care studiile floristice, efectuate în spirit
dusic, s-uu finalizat prin elaborarea unor conspecte cuprinzătoare - cum
Pstc cazul Parcului naţional Retezat - cercetarea florei va trebui reluată
pc temeiuri microtaxonomice, recurgînidu-se la cele mai moderne mij~oaice
de investigaţie ale biosistematicei (E. Pop, N. Boşca i u, 1974). Este
concludent să reamintim în această privinţă perspectivele pe care le oferă
studiul introgresiunilor populaţiilor de Quercus din cadrul rezervaţiei
Bejan şi spre care atenţia Muzeului nostru de asemenea se îndreaptă.
Perspectivele cele mai fecunde rămîn însă oferite de viitoarele cercetări sinecologice şi sintaxonomice. Cu toate că primele studii fitosociologice privitoare la vegetaţia de munte din ţara noastră au fost iniţiate
pe meleagurile hunedorene (A L B o r z a, 1934), cunoaşterea vegetaţiei
acestui judeţ prezintă încă numeroase lacune. Prin constituţia litologică
complexă ca şi prin etajarea cenozelor vegetale pe o amplitudine ce
depăşeşte 2 300 m, intre 200 m s.m. în valea Mureşului şi 2 518 m în
Munţii Paring, covorul vegetal al judeţului Hunedoara dobindeşte semnificaţii documentare de un considerabil interes
pentru fitogeogr.afia
ţării noastre. Prin investigarea sa cu ajutorul unei metodici adecvate
progreselor contemporane din acest domeniu, vegetaţia hunedoreană
oferă aria unor cercetări care vor putea dobindi un rol important pentru
promovarea preocupărilor de ecologie vegetală din ţara noastră.
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LA SIGNIFICATION DOCUMENTAIRE DE LA FLORE ET DE LA Vf:G]:;TATION
DU DISTRICT DE HUNEDOARA ET LES PERSPECTIVES SE SON EXPLORATION

Re

sume

La diversite paysagistique du relief du district de Hunedoara, dil. a sa complexite
geologique, aussi qu'a une intense activite tectonique, est reflechi expressivement par
la composition de la flore et de la vegetation. Par suite de sa position au carrefour
des diverseş voies de miption phy:togeogniphique, le relief du district de HUJnedO&II'a
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a favorlse l'integration selective d'une grande diversite d'elements floristiques issus
de plusieurs souches florogenetiques. Dans ce travail nous avcms concu Ies elements
floristiques selon l'acception de I. Mathe (1941).
C'est alnsl que sur le fond edifie par Ies elements eurasiatiques, circumpolaires
et surtout central-europeens, on peut reconnaltre dans la flore collinalre du district de
Hunedoara la presence des elements pontiques et ponto-mediteraneens aussi que des
elements alpigenes qui se trouvent dans les montagnes. La flore de l'etage alpin et
subalpin est constituee par des especes alpino-clrcumpolaires, aussi que d'un complex
remarquable dont l'aire de distribution present une disjonction arcto-alpine, de m~me
par des especes a.vec une signifioait!ion connective ain:to alpinQ-altaique et alpino-a.ltaique.
L'element regional est represente par des especes alpino-balkano-carpathlques,
carpatho-balkanlques et par des irradiations balkano-mocslaques et balkano illyriques.
Mais le plus significatif pour la documentation phytogeographlque reste !'element
stenochore, represente par les especes daclques. Une grande lmportance phytohistorlque
ont Ies especes connectives daco-balkano-caucaslques. La signiflcatlon phytogeographique
et phytohistorique de ces elements se releve par son expressivite maximale quand
ceux-ci sont consideres dans leurs ensambles phytosociologlques.
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CONSPECTUL SISTEMATIC AL PLANTELOR VASCULARE
DE PE DEALUL CETAŢll DEVA

MARIA CIND!A

Studiile efectuate încă din secolul trecut asupra florei şi vegetaţiei
împrejurimilor municipiului Deva (J. G. Baumgarten, 1816 ; M. Fuss,
1866 ; F. P. J. &hur, 1886 ; Teglas, 1872; V. Janka, 1876 ; J. Heuff~l,
1858 ; L. Simonkai, 1886 ; M. Peterfi, 1906) ca şi ·cele mai . recente
(Şt. Schreiber şi A. Nuţu, 1968, 1969; I. Resmeriţă, E. Cernelea,. E. Vicol
şi F. Tauber, 1972; A. Nuţu, N. Iloşcaiu, .M. Cîndea şi R. · .Coşove~nu,
1973) cuprind şi o serie de aspecte ale florei şi vegetaţiei dealulu.i cetăţii
Deva. Intrucît pină în prezent nu există totuşi un studiu mai .cuprinzător
asupra florei şi vegetaţiei de pe dealul cetăţii, considerăm că pdn pubUoarea conspectului sistematic al plantelor vasculare se valorifică materialul botanic colectat intre anii 1971-1975 oferindu-se un util temei
documentar atit iubitorilor naturii care cercetează acest deal uşor accesibil cit şi pentru viitoarele studii fitogeografice comparative care se vor
efectua în ţara no.astră.
Conspectul cupri"nde, pe lingă materialul colectat şi păstrc1t în colecţiile secţiei de ştiinţele naturii a Muzeului din Deva, şi speciile comune
citate pe baza referinţelor bibliografice sau existente în diverse ierbarii
dar care recent n-au mai fost regăsite (Galanthus nivalis, Erythronium
dens-canis,
dactylites).

Physallis alkekengi,

Teucrium montanum,

Saxifraga tri-

In conspect sînt enumerate 375 specii de plante vasculare, r.eea ce
11,2 O/o din flora ţării noastre şi 33,3 0;0 din cele 1 123 specii
\'ascuLare semnalate de M. Peterfi în flora împrejurimilor Devei, repartizate în 238 genuri şi 70 familii. Dintre acestea, 61 de specii nu sînt
cuprinse în lucrările publicate de M. Peterfi iar 46 în cele publicate de
Şt. Schreiber şi A. Nuţu.
Analiza elementelor fitogeografice 1) din flora dealului cetăţii Deva

reprezintă

cuprinsul conspectului elementele fitogeografice au fost adoptate în accepţi.a
Al. Borza (1959), I. Măthe (1940-1941), S, Jăvorka şi R. So6 (1950), H. Meusel
E;. Oberdorfer (1962).

1) In
stabilită de

(1863)

şi
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1•v idmţinză predominanţa elementelor holarctice cu caracter boreal şi

temperut care reprezintă 60,26 0/0 din flora dealului, dintre acestea elementele eurasiatice reprezentînd 40,71 0;0 cele europene 11,8 °/o iar cele
central-europene 6,86 D/0• Pe fondul acestora se afirmă elementele mediteraneene reprezentate prin 13,24 0;0, cele balcanice prin 1,85 O/o ca şi
cele dacice prin 2,56 0;0 • 'Influenţele orientale şi continentale sînt reprezentate prin 9,86 O/o din floră, evidenţiate prin specii continentale de
diferite nuanţe prin 5,01 D/0 şi pontice prin 4,85 O/o. Cu o frecvenţă remarcabilă participă la alcătuirea florei dealului cetăţii
speciile cultivate,
reprezentate prin 3,29 0;0 ca ,şi cele cosmopolite prin 5,33 0/0 şi adventive
prin 3,2 0;0• Apariţia frecventă a buruienilor pe vîrful ca şi pe poalele
dealului cetăţii precum şi pe marginea aleelor a fost determinată de locuirea îndelungată a acestui deal ca şi de intensa circulaţie turistică.
Spectrul biologic al florei dealului cetăţii evidenţiază participarea
hemicriptofitelor intr-o proporţie de 44,25 O/o, a terofitelor prin 30,4 O/o,
a fanerofitelor prin 15,98 O/o, a geofitelor prin 6,4 O/o şi a camefitelor
prin 2,94 O/o.
In ansamblul lor, informaţiile fitogeografice obţinute în urma acestei
analize atestă încadrarea florei dealului cetăţii Deva în domeniul floristic holarctic, regiunea eurosiberiană, provincia daco-ilirică şi interferenţa dintre circumscripţia banatică cu cea a Munţilor Apuseni, conform arondării floristice preconizate de Al. Borza (1957, 1960).
Lista Prescurtlrilor
Elemente

Bioforme

fttoaeogra.ff.ce

Cp

circumpolar

Th

Eua

eurasiatic

TH terofite bianuale

E

european

H

Ec
Alp

central-european

HH hidrofite

alpin

G

geofite

Md

mediteranean

E

epifite

Atl

atlantic

Ch

camefite

D

dacic

Carp carpatic
B

balcanic

terofite anuale
hemicriptofite

N

nanofanerofi te

M

mezofanerofi te

MM megafanerofite

Moes moesiac
Ct

continen~al

P

pontic

p

panonic

Adv

adventiv

Cult cultivat
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Tabelul 1

Elementele fitoseosraflce de pe dealul cetltli Deva
EIJEMENT FITOGEOGRAFIC

I. Elemente hnlarctice
nordice şi temperatura
Cp
Eua
Eua (Md)
Eua (Ct)
Eua (Cm)
E
E (Md)
E (Ct)
Ec
Ec (Md)
Ec (Ct)
Alp (Ec)
II. Elemente sudice şi endemice
Md
Md (EUa)
Md (Ec)
Md (Ct)
Md (Atl.)

SPE!Cll

PROCENT

226
13

60,26
3,50
11,75
17,80
6,66
1,00
3,48
7,46
1,86
2,40
4,00
0,26
0,26
17,86
3,75
0,53
7,70
0,26
1,00
1,30
1,00
0,26
0,26
0,80
0,53
0,26
9,86
1,00
0,26
0,53
2,96
1,00
1,00
2,66
0,26
12,00
5,33
3,20
3,49

44
66
25

4
12
28

7
9
15
1
1
67
14
2
29

1
4

D

5

D-B
D -

B -

4
1

Cauc

B-D
B-p
B (Moes)

B (Cauc)
III. Elemente orientale sau continentale
Ct
Ct (Md)
Ct (E)
Ct (Eua)
p

P-p
P-Md

P-B
IV. Elemente policore şi adventive
Cm
Adv.
Cult.

1
3
2
1
37
4
l
2

11
4
4
10
1
45
20

12
13

CONSPECTUL SISTEMATIC AL PLANTELOR VASCULARE
DE PE .DEA;LUL CEITAŢII DEVA
I. FILICOPSIDA
ASPLENIACEAE
dică

Asplenium ruta-muraria L., H, Cp, 2n = 144 ; zi.duri în partea nora cetăţii.
Asplenium trichomanes L., H, Cp, 2n = 144 ; frecvent pe zidurile

ceţăţii.

Phyllitis scolopend.rium (L.) Newrnann, G, Cp (Atl-Md) ; sporadic
în partea nordică a cetăţii.
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i\ THYRIACEAE
Cyst1111t<'ris

frugilis (L.) Bernh., H, Cp, 2n -

168 ; versantul nord-

vestk.
ASPIDIACEAE

Vryupteris filix-mas (L.) Schott, H, Cm, 2n =

164 ; sporadic pe

versantul nord-vestic.
II. C O N I F E R O P S I D A
PINACEAE

Pinus nigra Arnold, MM, Ec (Md), 2n = 24 ; cultivat
Pinus sylvestris L„ MM, Eua, 2n = 24, cultiv~t
Picea abies (L.) Karsten, MM, E, 2n = 24, cultivat.
CUPRESSACEAI!;

Thuja orientalis L., M ;
III.

sălbăticit

pe stîncile de pe versantul sudic.

A N G I O S P E R M A E

DICOTYLEDONES
CORYLACEAE

Carpinus betulus L„ MM-M, Ec, 2n -

64 ; frecvent pe versantul

sudic.
Corylus avellana L„ M, Ec (Md), 2n nord-vestic şi estic.

22, sporadic pe versantul

FAGACEAE

Fagus sylvatica L., MM-M, Ec (Subatl.), 2n =

24; sporadic pe

versantul nordic.

Quercus cerris L., MM-M, Md, 2n = 24 ; versantul sudic.
Quercus petraea (Matt.) Liebl„ MM-M, E (Md), 2n = 24 ; spor.adie

pe versantul sudic.

Quercus pubescens Willd„ MM-M, Md (Ec), 2n

=

24, frecvent pe

vers an tul sudic:.

Quercus robur L„ MM-M, E (Md), 2n

=

2•1, sporadic.

TTLMACF.AR

Ulmus glabra Hudson, MM-M, Eua, 2n = 28, sporadic.
Ulmus minor Miller, M, Eua (Md), 2n = 28, sporadic.
MOR/\CEAE

Morus alba L., M, cultivat.
Broussonetia papyrifera L'Herit, M, un singur exemplar cultivat pe
versantul sudic.
CANNABACEAE

Hunmlus lupulus L„ H, Eua (Md), 2n

· 20, pe marginea aleelor.
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"URTICACEAE
Parietaria. erecta Mert. et Koch, H, Md (Ec), ··2n
versantul nord-estic.
Urtica dioica L., H-G, Cm, 2n = 48, frecventă.

24,. frecvent pe

LORANTHACEAE
Viscum album L., E, Eua, 2n = 20, parazit pe ulm.

ARISTOLOCHIACEAE
Asarum europaeum L., H, Eua, 2n = 26, 40, versantul nord-estic,
Aristolochia clematitis L., H, (Ec) 2n=l4 pe versantul sudic·· ·
Aristolochia pallida Willd., H, Md, 2n = .... , sporadică pe versantul

sudic.

·

·

POL YGON ACEAE ..

„.

Bilderdykia dumetorum (L.) Durnort, Th,· Cp, · 2n ___.:. 20, versantul

nord-estic.

Polygonum aviculare L., Th, Cm, ·2n = 60, frecvent.
Rumex acetosa L, H, Eua (Cm), 2n = 14, 15; fînaţe la ·poalele d~a

,

lului.
CHENOPODIACEAE

= .. '. , frecventă prin'
·
··
Atriplex nitens Schkr, Th, Eua, 2n = ... , ruine în incinta cetăţii:
Chenopodium album L, Th, Eua, 2n =· 18, staţiuni rudE!ralizate.
Chenopodium glaucum L. Th, cm, 2n = la poalele·dealuluL
Chenopodium hybridum L., Th, Cm, 2n = 18, frecvent în staţiuni ruderali~ate.
·
·
Chenopodium rrcurale L„ Th, Cm, 2n · · ..• , la poalele dealului.
Chenopodium polyspermum L., Th, Eua, 2n = 18, la poalele dealului.
Chenopodium strictum Roth., Th, 2n = ... , sporadic pe ruinele
Atriplex oblongifolia W. et K., Th, Cp, 2n

staţiuni

ruderale.

cetăţii.

AMARANTHACEAE
Amaranthus retroflexus L., Th, Adv„ 2n = ... , frecvent prin locuri

ruderale.
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L., Th, Cm, 2n ·= 52, 54; la poalele dealului.

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria serpyllifolia L„ Th, Eua (Md), 2n
ţiuni

=

40 ;

frecventă

pe sta-

aride.

Cerastium semidecandrum L„ Th, E, 2n = ... , la poalele dealului.
Dianthus giganteus D'Urv„ H, D-B„ 2n = ... , stîncării pe ver-

santul sudic.
Holosteum umbellatum L., Th, Eua; sporadic la poalele dealului.
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Moehringia trinervia (L.) Clairv., Th, H, Eua (Md), 2n = 24 ; prin
p4duri pe versantul nord-estic.
Saponaria officinalis L., H, Eua, 2n = 28 ; pe vîrful dealului.
Silene italica (L.) Pers., H, Alp-Carp-B., 2n = 24; pe versantul
sudic.
Silene longiflora Ehrh., Th-TH. P-p ; pe versantul sudic.
Stlene noctiflora L., Th-TH, Eua (Md), 2n = 24, frecventă.
Silene viridiflora L., H, Md. or, 2n = ... , Ilară pe versantul sudic.
Stellaria media L., Th, Cm, 2n = 40; comună.
Stellaria holostea L., H--Ch, Eua (Md), 2n = 22, frecventă pe versantul sud-vestic.
Viscaria vulgaris Bernh., H, Eua, 2n = ... , sporadică.
RANUNCULACEAE

Anemone ranunculoides L., G, Eua, 2n = 32, frecventă pe versantul
nord-estic.
lsopyrum thalictroides L., G, Ec (Submedit.), 2n = ... , frecventă
pe versantul nord-estic.
Clematis vitalba L., H-E, Md (&), 2n = 16; frecventă.
Hepatica nobilis Mill., G, Op, 2n = 24 ; versantul nord-estic.
Nigella arvensis L., Th, P-Md, 2n = 16; versantul sudic.
Ranunculus bulbosus L., H, E (Md), 2n = 16 ; versantul sudic
Ranunculus cassubicus L., E (Ct), 2n = 16, frecventă pe versantul
sudic.
Ranunculus ficaria L., H-G, Eua (Md), 2n = 32 ; frecventă pe
versantul nordic.
Ranunculus repens L., H, Eua (Md), 2n = 32 ; romun.
Thalictrum minus L., H, Ct (Eua) ; frecventă pe versantul sudic.
PAPAVERACEAE

Corydalis bulbosa (L.) Pers., G, Eua (Md), 2n = 16; prin păduri.
Corydalis solida (L.) Sw., Eua (Md), 2n = 16 ; prin pădluri.
Chelidonium majus L., H, Eua, 2n = 12 ; pe ruinele cetăţii.
Fu.maria schleicheri Soyer-Will., Th, Eua, 2n = ... , la poalele dea.I.ului.
Papaver dubium L., Th, Md (Ec), 2n = 42; expoziţie sudică.
CRUCIFERAE

Alyssum murale W. et K., Ch, P-Md; stincării de pe versantul
sudic.
Bunias orientalis L., TH-H, Ct (Eua), 2n = 14 ; pe vîrful dealului.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande; Th-TH, Eua, 2n = 36;
comună prin locuri umbroase.
Berteroa incana (L.) DC., TH, Md, 2n = 16; staţiuni aride pe versantul sud-estic.
Brassica nigra (L.) Koch, Th, Md, 2n = 16; la poalele dealului.
Camelina microcarpa Andrz., Th, Md, 2n = 40; sporadică.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Th, Cm ; comună.
Cardamine fle:ruosa (L.) Hay, Th-TH, Ec (Md), 2n = 16 ; păduri
pe versantul nordic.
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Cardaminopsis arenosa (L.) Hay, Th-TH, Ec (Md), 2n = 16;

păduri

pe versantul nordic.

Descurainia sophia (L.) Web., Th, Eua (Md-Ct);

staţiuni

rudera-

frecventă

pe ver-

lizate.

Erysimum odoratum Ehr-h., H, Ec (Md), 2n = 24 ;
santul sudic.

Erysimum repandum Hojer, Th, Eua; la poalele dealului.
Lepidium ruderale L., Th, Eua (Md), 2n = 32, la poalele dealului.
Lepidium campestre (L.) R.Br., Th, E (Md), 2n = 16 ; sporadic.
Rorippa sylvestris (L.) Besser, H, Eua (Md), 2n = 48; comună.
Rorippa x armoracioides (Tsch.) Fuss, (austriaca x sylvestris); staţiuni

ruderalizate.

Sisymbrium officinale (L.) Scop., Th, E (Md), 2n = 16; comună.
Sisymbrium loeselii Jusl., Th, Eua, 2n = ... , la poalele dealului.
Sisymbrium strictissimum L., H, E-Ct, 2n = 28; ruine umbrite.
RESEDACEAE

Reseda lutea L., Th-TH-H, E (Md), 2n -

48;

pajişti

uscate

CRASSULACEAE

Sedum maximum (L;) Hoffm., H-Ch, Eua, 2n = 48; pe versantul
nord-estic.

Sedum acre L., Cn, Eua, 2n

=

40, 48, 80 ;

sudic.

Sedum hispanicum L„ Ch, Md, 2n

=

frecventă

pe versantul

40; pe versantul sudic.

SAXIF1RAG ACEAE

Saxifraga tridactylites L., Th, Eua, 2n -

22; recent nu a mai fost

regăsită.

ROSACEAE

Amygdalus nana L., N. P-p; un pilc pe versantul sudic.
Cerasus avium (L.) Mnch., MM, Eua; prin păduri pe versantul sudic.
Cotoneaster integerrimus Med., M, Ct (Eua), 2n = 51 ; pe versantul
sudic.

Crataegus monogyna Jacq., H, E (Md), 2n = 34; frecvent.
Geum urbanum L., H, Cp, 2n = 42; frecvent.
Fragaria viridis Duch., H, Ct (Eua), 2n = 48 ; pajişti uscate pe versantul sudic.

Fragaria vesca L., II, Eua, 2n = 14 ; sporadică prin păduri.
Malus sylvestris (L.) Mill., MM, E (Md), 2n = 34 ; sporadic pe versantul sudic.

Pirus piraster (L.) Medik., MM, E (Md), 2n = 34 ; sporadic.
Potentitla argentea L., H, Eua (Ct) ; 2n = 14, 21, 28, 35, 42, 56 ;
frecventă

pe versantul sudic.

Potentilla anserina L., H, Cm, 2n = 28, 42 ; comună.
Potentilla arenaria Borkh, H, Ct (Eua), 2n = 14, 21 ;
stîncăriile

frecventă

pe

însorite.

Potentilla reptans L., H, Cm, 2n = 28 ;

comună.

10. SARGETIA
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J>otentilla canescens Bess, H, E ; versantul sudic.
Potentilla rectu L., H, Eua (Ct), 2n = 28, 42 ; versantul sudic.
Rosa agrestis Savi, N, Md (Ec) ; tufişuri, sporadic.
Rosa canina L„ N, Eu.a (Md), 2n = 21, 28; comun.
Rosa dumetorum Thuill, N, Md (Ec) ; sporadic.
Rosa micrantha Sm. var. hunedorensis Prod., N, Ec (Submed.) ; tufi~uri

pe versantul sudic.

Prunus cerasifera Ehrh., M, sălbăticit.
Prunus spinosa L., M, E (Md), 2n = 32 ; tufişuri, frecvent.
Rubus caesius L., H-N, Eua, 2n = 28; frecvent.
Sorbus torminalis (L.) Cr., MM, E-Md, 2n = 34; spor.adie pe versantul estic.

Spiraea media L„ N, Bale; versantul sudic.
CAESALPIN ACEAE

Gleditsia triacanthos L., MM, Am. N, 2n -

28 ; cultivat

şi sălb:1-

ticit la poalele dealului.
FABACEAE

Amorpha fruticosa L., M, Adv. ; sălbăticit la poalele dealului.
Astragalus monspessulanus L., H, Eua (Ct), 2n = 16 ; paji')ti nridc
pe versantul sud-vestic.

Chamaecyti'Sus heuffelii Wierzb., N, D, 2n =

... , ; sporadică pe

versantul sudic.

Chamaecytisus leiocarpus (A. Kern.) Roth, N, D ;

frecventă

pe ver-

santul nord-estic.

Lembotropis nigricans L., N, Ec (Ct), 2n = 48, 96 ; versantul nordestic.

Coronilla varia L, H, Ec (Md), 2n = 24 ; frecventă pe versantul sudic.
Lathyrus hallersteinii Baumg., H, D, 2n - 14 ; prin cărpinişe pe

versantul nord-estic.
14 ; prin

cărpinişe

pe

Lotus corniculatus L., H, Eua (Md), 2n = 24; frecventă.
Medicago falcata L„ H, Eua (Ct-Md), 2n = 16, 32;

frecventă

pe

Lathyrus vernus (L.) Bernh., H, Eua, 2n =
versantul nord-estic.
versantul sudic.

Medicago minima (L.) Grubf., Th, Eua (Md-Ct), 2n =

16; pe ver-

santul sudic.

Medicago lupulina L„ Th-TH, Eua (Md), 2n = 16, 32 ; comună.
Medicago rigidula (L.) Desr., Th-TH, Md (Ec) ; rar pe versantul
sudic.

Melilotus officinalis (L.) Medik., Th-TH, E (Md) ;

frecventă

pe

persantul sudic.

Robinia pseudacacia L., MM, Am. N, ; cultivat şi sălbăticit.
Trifolium arvense L., Th, Eua (Md), 2n = 14; frecvent pe versantul sudic.

·

Trifolium campestre Schreb., Th-TH, E (Md), 2n =

14; pe ver-

santul sudic.

Trifolium medium L., H, Eua (Md), 2n = 78, 80, 84 ; prin
versantul nord-estic.
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păduri

pe

Trif olium repens Cr., H, Eua (Md), 2n = 32 ; comun.
Vicia grandiflora Scop. ssp. Sordida (W. et K.) Dostal, Th, P-Md,

2n

=

14 ; versantul sud-vestic.

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, Th, Eua, 2n = 14 ; verisantul sud-vestk.
Vicia sativa L., Th, Adv. ; sălbăticit la poalele dealului.
Vicia sepium L., H, Eua, 2n = 14 ; comună.

GERANIACEAE
Geranium robertianum L., Th, Eua (Md--Cm), 2n = 32, 64 ; comun.
Geranium rotundifolium L., Th, Eua (Md), 2n = 26, 34 ; frecventă

pe versantul sudic.

=

Geranium pusillum Burm., Th, E (Md), 2n
14 ; sporadic.
Geranium pyrenaicum Burm., H, E (Md), 2n = 22-28 ; rar pe ver-

santul sudic.
Geranium phaeum L., Th, Ec (Md), 2n =

14 ;

frecventă

pe versantul

nord-estic.
Erodium cicutarium (L.) L'Herit., Th, Md (Eua-Cm), 2n =

4'.' ·

frecventă.

EUPHORBIACEAE
Euphorbia cyparissias L., H.G, Eua (Ct), 2n -

40 ;

frecventă.

ANACARDIACEAE
Rhus typhina Torner, MM, adv., subspontan pe versantul sudic.

CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L., M, E (Md), 2n =
ţii

sud-estici.

ţii

sud-estici.

64 ;

Euonymus verrucosus L., M, Ec (Md), 2n -

frecventă

... , ,

pe versanpe

versan-

srrAPHYLEACEAE
Staphylea pinnata L., M, Ec (Md), 2n =

26 ; spor:adic pe versantul

sud-estic.
ACERACEAE
Acer campestre L., M-MM, E (Md), 2n = 26 ; frecvent.
Acer tataricum L., M, Ct (Eua), 2n = ... , ; sporadic pe versantul

nord-estic.
Acer platanoides L., MM, E, 2n

\·estic

şi

=

26; frecvent pe versantul nor-

estic
HIPPOCAST AN ACEAE

Aesculus hippocastanum L., MM, B; cultivat.

RHAMNACEAE
Rhamnus cathartica L., M, E (Md), 2n =

24 ; frecvent pe versan-

tul sudic.
Rhamnus tinctoria W. et K., M. Md (Eic.), 2n

=

... ,

recent nu au fost

regăsit.
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VITACEAE
Vitis silvestris Gmel., E-N, P-Md, 2n = 38; întilnită în cîteva
locuri pe versantul sudic.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, E-N, Adv. Am. N., sălbă
ticit, frecvent la poalele dealului.

TILIACEAE
Tilia platyphyllos Scop., MM, Ec (Md), 2n

=

82 ; frecvent pe ver-

santul sudic.
Tilia tomentosa Mnch., MM, B-p, 2n =

sudic.
Tilia cordata Mill., MM, E, 2n

=

282 ; frecvent pe versantul

82; frecvent pe

versanţii

sud-estici.

fineţe

la poalele

MALVACEAE
Lavatera thuringiaca L., H, Ct (Eua), 2n =

40, 44 ;

dealului.
Malva sylvestris L., Th-H, Eua (Cm), 2n =

42 ;

frecventă.

HYPERICACEAE
Hypericum hirsutum L., H, Eua (Md), 2n =

18; sporadic pe ver-

santul nord-vestic.
Hypericum perforatum L., H, Eua (Md), 2n -

32 ;

frecventă

pe ver-

santul sudic.
VIOLACEAE
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola

arvensis Murr., H, Eua (Cm), 2n = 34; versantul sudic.
hirta L., H, Eua (Md), 2n = 20; versantul nord-vestic.
adorata L., H, Eua (Md), 2n = 20; versantul sudic.
tricolor L., TH-H, Ec (Md), 2n = 26 ; versantul sudic.
sylvestris Lam., H, Ec (Md) ; versantul nord-estic şi vestic.

ONAGRACEAE
Oenothera biennis L., TH, Adv. Am. N, 2n =

14 ; la poalele dealului.

ARALIACEAE
Hedera helix

versantul. nord-estic

L.,
şi

E-M, Atl-Md (Ec),
nord-vestic.

2n =

48 ;

abundentă

pe

APIACEAE
Anthri·scus trichosperma Spreng., Th, P-Md, 2n = 18; frecventă.
Caucalis lappula (Web.) Grande, Th, Md, 2n = ... , sporadică pe

versantul sudic.
Chaerophyllum temulum L., Th-TH, E (Md), 2n =

14, 22; frec-

ventă.

Conium maculatum L., TH, Eua (Md), 2n = 22; frecventă.
Daucus carota L., Th-H, Eua (Md), 2n = 10 ; frecventă.
Eryngium planum L., H, Eua (Md) ; rar la poalele dealului.
Eryngium campestre L„ H, P-Md, 2n = 14, 28 ; frecvent.
Falcaria sioides (Wib.) Aschers., TH, Eua ;l apoalele dealului.
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Heracleum spondylium L„ H, Eua (Md), 2n -

22; pe versantul

nordic.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., Th, Md (Ec), 2n =

20 ;

frecventă

pe versantul sudic.
Pastinaca sativa L. var. pratensis Pers., TH, Eu.a; frecventă.
Pimpinella sa.xi.fraga L., H, Eua (Md), 2n = 36 ; versantul sudic.
Torilis arvensis (Huds.) Link., Th, Md (Ec), 2n = 12; pe versantul

nord-vestic.
Torilis japonica (Houtt.) DC., Th-TH, Eua (Md), 2n =

12; versan-

tul nord-vestic.
CORNACEAE
Cornus mas L., M, E Mq-P), 2n =

18; frecvent _pe versantul

sud-estic.
Cornus sanguinea L., M. Md, 2n

= 22 ; foarte frevent.

PRIMULACEAE
Prinrula officinalis (L.) Mill., H, Ec ; frecventă pe versanţii nord-

estici

şi

nord-vestici.

=

Lysimachia vulgaris L., H-HH, Eua, 2n

28 ; la poalele dealului.

OLEACEAE
Fra:rinus excelsior L., M, E, 2n

=

46 ; frecvent pe versantul nord-

estic.
Fraxinus ornus L., M-MM, Md, 2n =

sud-estic

şi

46 ; .abundent pe versantul

sud-vestic.

Ligustrum vulgare L., M, Md, 2n = 46; frecvent.
Syringa vulgaris L., M, B-D, 2n = 46 ; cultiv·at

şi

sălbăticit

la

poalele dealu.lui.
1\POCYNACEAE
Vinca herbacea W. et K., Ch, E, 2n
Vinca minor L., Ch, Md (Ec), 2n

= ... , versantul sudic.
= 46; prin păduri pe

versantul

nord-estic.
ASCLEPIADACEAE
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., H, Eua (Ct-Md), 2n

pe versantul nord-vestic

şi

=

22, 44;

nord-estic.

CONVOLVULACEAE
22, 44; prin păduri
pe versantul nordic.
Convolvulus arvensis L., H-G., Cm (Md), 2n = 50 ; comună.
Calystegia sepium (L.) R.Br., H, Eua-Md, 2n =

BORA GIN ACEAE
Anchusa barrelieri (All.) Vitm., H, P-Md, 2n

=

16 ; pe versantul

sudic.

Cerinthe minor L., Th, Eua (Ct), 2n = 28; sporadică.
Cynoglossum officinale L., TH, Eua (Ct), 2n = 24 ; sporadică.
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J~rhium vulgare L., TH, Eua (Md), 2n = 32; frecventă pe versantul
sudic.
Lithospermum arvense L., TH-H, Eua (Ct), 2n = 16, 24, 28 ; frec\'Cntă

pe versantul sudic.

= 16; prin
pe versantul sud-estic şi sud-vestic.
Myosotis collina Hoffm., Th, Eua (Md}, 2n = 36 ; pe versantul sudic.
Myosotis arvensis (L.) Mill., TH-H, Eus, 2n = 24, 48 ; versantul
sudic.
Onosma viride (Borb.) Jav., Th, D, 2n = ... , frecventă pe stîncă
riile de pe versantul sudic.
Pulmonaria officinalis L. ssp. maculosa (Liebl.) Gams. ; H, Ec (Md),
2n = 14 ; păduri pe versantul nordic.
Symphytum tuberosum L., H, Md-Ec, 2n = 36, 48 ; versantul nordic şi nord-estic.
Symphytum officinale L., H, E (Ct-Md), 2n = 36, 48.
Lithospermum purpureo-coeruleum L., H, Md (Ec), 2n

păduri

VERBENACEAE
Verbena officinalis L., H, Eua (Md}, 2n = 14; comună .

.LAMIACEAE
Ajuga genevensis L., H, Eua (Ct}, 2n = 32; versantul sudic.
Ajuga reptans L., H-Ch, Ec (Md), 2n = 32 ; La poalele dealului.
Ballota nigra L., H, Eua (Ct-Md), 2n = 22 ; comună.
Calamintha alpina (L.) Lam. ssp. hungarica (Simk.) Hay., frecventă

pe versantul sudic.
Calamintha officinalis Mnch, H, Md (Ec), 2n

=

24 ; pe versantul

nord-estic.
Glechoma hederacea L., H--Ch, Eua, 2n = 16;
Clinopodium vulgare L., H, Md-Eua, 2n =

comună.

20; versantul nord-

estic.

Galeopsis speciosa Mill., Th, Ec, 2n = 16 ; versantul nordic.
Lamium album L., H, Eua, 2n = 18; la poalele dealului.
Lamium amplexicaule L., Th, Eua (Md), 2n = 18 ; pe vîrf.
Lamium maculatum L., H, Eua-Ct, 2n = ... , frecventă.
Lamium purpureum L., Th, Eua-Md, 2n = 18 ; frecventă.
Lamium galeobdolon (L.) Cr., Ch, Ec (Md), 2n = 18; prin păduri

pe versantul nordic.
Mentha aquatica L., H-HH, Eua (Md), 2n =

36; locuri umede la

poalele dealului.
Mentha longifolia (L.) Nath. H, Eua (Md}, 2n

nordic.

= 18 ; pe versantul

Nepeta cataria L., H, Ct (Eua), 2n = 34 ; rară pe versantul sudic.
Origanum vulgare L., H, Eua (Md), 2n = 30, 38; pe versantul sudic.
Phlomis tuberosa L., H, Eua (Ct), 2n = ... ; rar.
Prunella vulgaris L., H, Eua-Md (Cm), 2n = 28 ; comună.
Salvia austriaca Jacq., H, P., 2n = 18; pe versantul sudic.
Salvia nemorosa L., H, Ct (Eua), 2n = 14; comună.
Salvia transsilvani'Ca Schur, H, D, 2n = ... ; versantul sudic.
Salvia verticillata L., H, Eua (Md), 2n = 18; versantul sudic.
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Scutellaria altissima L„ H, P-Md, 2n

=

frecventă

34;

pe ver-

santul nordic.

Stachys sylvatica L., H, Eua, 2n = 66 ; versantul nordic.
Stachys recta L., H, P-Md, 2n = 34 ; frecventă pe versantul sudic

şi

sud-estic.

Thymus marschallianus Willd., Ch, Ct (Eua), 2n =

28 ; frecvent

pe versantul sudic.

Thymus pannonicus All., Ch, E, 2n =

... ; pe versantul sudic.

SOLANACEAE

Datura stramonium L., Th, Adv. Am. N., 2n

=

24; la poalele dea-

lului.

Hyosciamus niger L„ Th, Eua, 2n = 34 ; pe virf.
Physalis allcekengi L., H, Md (Ec), 2n = 24 ; recent nu a fost
Solanum nigrum L„ Th, Cm, 2n = 72; comună.

regăsit.

SCROPHULARIACEAE

Digitalis grandiflora Mill., H, E (Md), 2n = 56 ; pe versantul nord:...
estic.

Linaria genistifolia (L.) Mill., H, Ct (Eua), 2n
sudic.

=

12 ; pe versantul

'

Linaria vulgaris Mill., H, E (Md), 2n = 12 ; pe versantul sudic.
Melampyrum arvense L„ Th, Eua Md), 2n = 18; pe versantul

nord-vestic.

Melampyrum bihariense Kern„ Th, D-n, 2n = ... ,

n~rsantul

păduri

pe

nord-vestic.

Scrophularia nodosa L„ H, Eua, 2n = 36 ; sporadică.
Verbascum speciosum Schr.ad., Th, B--Cauc., 2n =

... ; frecvent

pe versantul sudic.

Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica

chamaedrys L„ H-Ch, E (Md), 2n = 32 ; comună.
crinita Kit„ H, D-B, 2n = ... ; pe versantul sudic.
hederifolia L„ Th, Eua (Md), 2n = 34 ; comună.
persica Poir„ Th-H, Eua, 2n == 28; comună.
teucrium L., H, Ct (E), 2n = 64 ; frecventă pe versantul

sudic.
OROBANCHACEAE

Orobanche alba Steph„ G, Ec (Ct-Md), 2n

= ... ;

pe versantul

sudic.

Orobanche gracilis Sm„ G, Md (Ec), 2n =

... ; pe versantul sudic.

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L„ H, Cm, 2n = 12, comună.
Plantago major L„ H, Eua, 2n = 12; comună.
RUBIACEAE

Asperula cynanchica L., H, Md (Ec), 2n

22 ;

santul sudic.

Cruciata glabra (L.) Ehrend., H, Eua (Md), 2n
versantul nordic.

frecventă

=

44 ;

pe ver-

comună

pe

'
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Cruriuta laevipes Opiz., Th, E, 2n = ... ; pe versantul nord-estic.
(i<Jlium aparine L., Th, Eua; comună.
Galium glaucum L., Th, Ct (Md), 2n = 44 ; frecventă pe versantul

sudic.

= ... ; abundentă pe
= ... ; pe versantul sudic.

Galium flavescens Borb., H, D-B, 2n

santul sudic.

ver-

Galium purpureum L., H, Md, 2n
Galium molugo L., H, Eua (Md), 2n = 44 ; pe versantul sudic.
Galium schultesii Wes't., H, Ec, 2n = 66; prin păduri pe versantul

nordic.
Galium verum L., H, Eu.a, 2n

=

22;

pajişti

pe versantul sudic.

CAPRIFOLIACEAE
Sambucus
Sambucus
Viburnum
Viburnum

ebulus L., H, Md, 2n = 36 ; frecvent.
nigra L., M, E (Md), 2n = 36 ; frecvent.
lantana L., Eua (Md), 2n = 18; pe versantul sudic.
opulus L., M, Eua (Md), 2n = 18, locuri umbroase la

poalele dealului. .
VALERIAN ACEAE
Valeriana exaltata Mik. f., H, Eu.a, 2n = 14 ; sporadică.
Valerianella carinata Lois., Th, Md; sporadică pe versantul sudic.
Valerianella locusta (L.) Betcke, Th, Md, Cm, 2n = 14; frecventă

pe versantul sudic.
Valerianella rimosa Best., Th, Md (Ec) ; pe versantul sudic.

DIPSACACEAE
Cephalaria uralensis (Murr.) Roem. et Schult., H, P ; pajişti uscate.
Dipsacus silvestris Huds., TH, Md (Ec), 2n = 18; comun.
Scabiosa ochroleuca L., H, Ct (Eua), 2n = 16 ; frecventă pe ver-

santul sud-estic

şi

sud-vestic.
CUCURBITACEAE

Bryonia alba L., H-G, E (Ct), 2n

=

20;

tufişuri

pe versantul sudic.

CAMPANULACEAE
Asyneuma canescens (W. et K.) Gris. et Sch., H, P. ; fineţe uscate.
Campanula bononiensis L., H, Ct, 2n = ... ; sporadică pe versantul

sudic.
Campanula grossekii Heuff., H, Moes, 2n =

... , frecventă pe ver-

santul sudic.
Campanula patula L., Th, E, 2n = 20; frecventă pe versantul nordic.
Campanula persicifolia L., H, Eua (Ct-Md), 2n = 16; prin păduri

pe versantul nordic.
Campanula rapunculoides L., H, E (Ct-Md), 2n =

102;

spor.adică

pe versantul nord-vestic.
ASTERACEAE
Achillea crithmifolia W. et K., H, P-B, 2n ~ 18; frecventă pe

versantul sudic.
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Achillea millefolium L., H, Eua, 2n _ 54 ; comună.
Achillea neilreichii A. Kem., H, Eua, 2n = ... ; sporadică pe versantul sudic.
Achillea setacea W. et K., H, Eua (Ct-Md), 2n = 18; pe versantul
sudic.
Arctium minus (Mill.) Bernh., TH, E (Md), 2n = 32, 36 ; tufişuri
la poalele dealului.
Artemisia annua L., Th, Adv. (Ct-Eua), 2n = 18 ; comună.
Artemisia campestris L., Ch, Eua (Ct-Md), 2n = 16; pe versanţii
sudici.
Artemisia pontica L., H, Eua(Ct), 2n = 18 ; pe versantul sudic.
Artemisia vulgaris L., H, Cp, 2n = 16; comună.
Bellis perennis L„ H, E (Md), 2n = 18 ; comună.
Carduus candicans W. et K., H, B-p ; frecventă pe versantul sudic.
Carduus crispus L., Th, E (Ct), 2n = 22 ; lingă zidurile cetăţii pe
versantul nordic.
Carduus nutans L., Th, Eua (Md), 2n = 16; rar pe versantul sudic.
Centaurea atropurpurea W. et K., H, D-B, 2n = ... ; pe versantul
sudic.
Centaurea devensis Wagn., H, D, 2n = ... ; pe vers.antul sudic.
Centaurea micranthos Gmel., TH-H, Eua (Ct-Md), 2n = ... ;
frecventă pe versantul sudic.
Cichorium intybus (L.) Scop., H, Eua (Md), 2n = 18; comună.
Cirsium arvense (L.) Scop., G, Eua (Md), 2n = 34 ; comună.
Chondrilla juncea L., H, Eua (Ct-Md), 2n = 15; pe versantul sudic.
Crepis biennis L., TH, E, 2n = 40; comună.
Erigeron canadensis L., Th, Adv. Am. N., 2n = 18 ; comună.
Echinops sphaerocephalus L., H, Eua, 2n = ... ; pe versantul sudic.
Galinsoga parviflora Cav., TH, Adv. Am. S„ 2n = 18; comună.
Hieracium cymosum L .. H, Eua (Ct), 2n = 30 ; pe versantul sud-estic.
Hieracium sabaudum L., H, Ec (Md), 2n = 27, 36; pe versantul
sud-estic.
Hieracium umbellatum L„ H, Cp, 2n = 18, 27 ; sporadică pe versantul nord-estic.
!nula britannica L., H. Eua, 2n = 32; pe versantul sudic.
!nula conyza DC„ H, Md (Ec), 2n = 32 ; pe versantul sudic.
Lactuca viminea (L.) Presl„ TH, Eua (Ct-Md), 2n = 18; pe versantul sudic.
Lactuca serriola Torner var. integrata Gren. et Godr., Th-TH, Eua
(Md). 2n = 18 ; pajişti la poalele dealului.
Lapsana communis L., Th, Eua (Md), 2n = 14 ; frecventă.
Mycelis muralis L„ H, Eua <Md). 2n = 18; prin păduri.
Onopordon acanthium L„ TH, Eua, 2n = 36; staţiuni ruderalizate
la poalele dealului.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh„ H, E (Md), 2n = 20 ; la poalele
dealului.
Senecio jacobaea L., H, Eu.a (Md), 2n = 40 ; pajişti pe versantul
sudic.
Senecio viscosus L„ Th, Eua (Md), 2n = 40 ; comună.
Senecio vulgaris L„ Th-TH, Eua (Md), 2n = 40; comună.
Sonchus arvensis L„ H, Cm, 2n = ... ; la poalele dealului.
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Stcnact,is annua (L.) Nes. Th, Adv. Am. N., 2n = ... : comună.
Taraxacum officinale Weber, H, Eua (Ct-Md), 2n = 24; comună.
Tragopogon dubius Scop., Th, P-p, 2n = ... ; pe versantul sudic.
Xanthium spinosum L., Th, Adv. Am. S., 2n =36 ; comun la poalele dealului.
Aposeris foetida L., H, Ec, 2n = 16 ; prin .păduri pe versantul nordic.
MONOCOTYLEDONES
POACEAE

Anthoxanthum odoratum L., H, Eua (Md), 2n = 20 ; comun.
Elytrigia intermedia (Huds.) Nevski, G, Eua (Ct-Md), 2n = ... ,
frecvent pe versantul sudic.
Elytrigia repens (L.) Desv., G, Eua (Ct-Md), 2n = 12 ; pe versantul
sudic.
Bromus arvensis L., Th-TH, Eua (Md-Ct), 2n = 14; pajişti.
Bromus inermis Leyss, H, Ct (Eua), 2n = 28, 42, 56, 76 ; pe versantul sudic.
Bromus ramosus Grande et Kavara, H, Eua (Md}, 2n = 42 ; pe versantul sudic.
Bromus sterilis L., Th, Eua (Ct-Md), 2n = 14, 28 ; la poalele
dealului, comun în plantaţia de salcîmi.
Brachypodium silvaticum (Huds), P. B., H, Eua (Md-Ct), 2n = 18 ;
prin păduri pe versantul nord-estic.
Dactylis polygama Horvatovski, H-G, Ec, 2n = 14; prin păduri
pe versantul nordic.
Dactylis glomerata L., H, Eua (Md), 2n = 28 ; pajişti pe versantul
sudic.
Cleistogenes serotina (Link) Keng., G, Md (Ec), 2n = 40.
Cynosurus cristatus L., H-G, Ec, 2n = 14 ; pajişti.
Cynodon dactylon (L.) Pers., G, Cm, 2n = 40 ; staţiuni <iride.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B., Th, Cm, 2n = 54 ; sporadic la
poalele dealului.
Festuca rupicola Heuff., H, Eua (Ct}, 2n = 42 ; frecventă pe versantul sudic.
Festuca valesiaca Schleich, H, Ct (E), 2n = 14, 28 ; frecventă pe
versantul sudic.
Festuca pratensis Huds., H, Eua, 2n = 14 ; sporadică la poalele
dealului.
Hordeum: murinum L., Th, Eua (Md), pe marginea aleilor la poalele
dealului.
Koeleuria macrantha (Ledeb.) Spreng., H, Ct, 2n = 14 ; pe versanţii
5udul-estid şi sud-vestici.
Lolium perenne L„ H, E (Md), 2n = 14 ; comun.
Melica ciliata L., H, Md (Ct), 2n = 18; frecventă pe versantul sudic.
Melica nutans L., H, Eua (Md(, 2n = 18; sporadică prin pădurile
de pe versantul nord-estic.
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18 ; frecventă în făgetul
de pe versantul nordic.
Phleum montanum C. Koch, H, D-B-Cauc ; 2n = 28 ; frecvent
pe versantul sudic.
Poa annua L., Th, Cm, 2n = 28 ; pe marginea aleilor.
Poa angustifolia L., H, Cp, 2n = 46, 72 ; pe pajiştile de pe versantul sudic.
Poa compressa L., H, E, 2n = 35, 42, 49, 50, 56 ; sporadică pe pajişti
şi ruine pe versantul sudic.
Poa nemoralis L., H, Cp, 2n =
28, :38 ; abundentă prin pădurile de
pe versantul nordic.
Poa pratensis L., H, Cp, 2n = 50-78 ; fineţe la poalele dealului.
Setaria verticillata L., Th, Cm, 2n = ... ; pe marginea aleilor.
Stipa capillata L., H, P, 2n = ... ; .pe versantul sudic sub vîrf.
Stipa eriocaulis Borb., H, Md (Ec), 2n = ... ; pe versantul sudic.
Melica unifloru Retz., H, I!: (Md), 2n =

~i cărpinişul

CYPERACEAE
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex

contigua Hoppe, H, E (Md), 2n = ... ; sporadic.
divulsa Good., H, E (Md), 2n = 58 ; sporadic.
depauperata Good., H, Atl-Md, 2n = 48; sporadic.
praecox Schreb., G, Eua, pe versanţii sudici.
vulpina L., H-HH, Eua (Md), 2n = 68 ; locuri mocirloase

la poalele dealului.
JUNCACEAE
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willmott, H, E (Md), 2n
frecventă

prin

pădurile

12:

de la versantul nordic.
LILIACEAE

Allium flavum L., G, Md (Ec), 2n =

16; frecvent pe stîncile de pe

versantul sudic.
Asparagus officinalis L., G, Eua (Md-Ct), 2n =

20; sporadic pe

versantul sudit.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort, G, E, 2n = ... ; la poalele dealului
pe versantul nord-vestic.
.
Ornithogalum umbellatum L., G, Md (Ec), 2n = 18, 20; la poalele
dealului pe versantul nord-estic.
Polygonatum latifolium (Jacq.) ·nesf., G, P-p (B), 2n = 18, 20;
frecventă prin păduri pe versantul nord-estic.
Polygonatum nrultiflorum (L.) AU., G, Op, 2n = 18 ; 20 ; pe "Yersantul nord-estic.
Scilla bifolia L., G, Md (Ec), 2n = 18, 20 ; prin păduri pe versantul
nord-vestic.

DIOSCOREACEAE
Tamus communis L., G, Atl-Md, 2n

=

48 ; prin

pădurile

de pe

versantul nord-estic.
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LE CONSPECT SYSTEMATIQUE DES PLANTES VASCULAIRES

DE LA CITE DE DEVA
Resume

Dans cet etude l'auteur enumere Ies especes des plantes vasculalres (375 especes,
238 gens, 70 familles) existant sur la cite de Deva.
L'etude se fonde sur le materiei colecte et garde dans Ies collections du musee
d'histoire-nature!Ie de Deva, sur Ies especes communes cites en divers etudes alnsl
comme sur celles existentes en autres collections.
L'analyse phytogeographyque des elements florlstlques, situe la flore de la cite
de Deva dans le domaine floristique holartique, la region eurosiberienne province
daco-lUrique et atteste une interference entre la circonscription banatique avec celle
de Monts Apuseni en conformite avec l'arrondissment florlstique preconlse par Al
Borza (1957-1960).

156
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

TIPURI DE PAJIŞTI XEROFITE ŞI MEZOFITE
DIN DEPRESIUNEA HAŢEGULUI

Dr. ing. EUGEN CERNEiLEA

Depresiunea subcarpatică a Haţegului, cunoscută şi sub numele de
"Ţara Haţegului", cuprinde în întregime sau parţial, teritoriul comunelor Baru, Pui, Sălaşul de Sus, Sîntămăria Orlea, Rîu de Mori, Toteşti,
Sarmizegetusa, Răchitova, Densuş, Unirea şi oraşul Haţeg, în întindere
de 704 km2 sau 100/o din suprafaţa totală a judeţului Hunedoara.
Este o zonă cu întinderi mari de pajişti permanente, ce însumează
peste 28 mii ha, reprezentînd peste 620/o din supra:f.aţa agricolă a acestui
teritoriu, o stare de fapt, care a imprimat agriculturii întregii zone, un
pronunţat caracter pastoral.
Incă cu mult timp în urmă, ne-a preocupat problema ameliorării
pajiştilor din această zonă, şi în oadrul acestor preocupări s-a născut
ideea de a face unele studii şi cercetări mai aprofundate asupra cunoaş
terii în mod mai amănunţit şi mai clar a vegetaţiei şi de a stabili şi delimita unităţile de vegetaţie a pajiştilor, de a face o clasificare a lor şi
de a stabili pentru fiecare unitate, măsuri şi posibilităţile de ameliorare
în scopuri productive.
Am considerat că cercetarea şi studierea vegetaţiei pajiştilor din
depresiunea Haţegului, va constitui un solid suport ştiinţific în acţiu
nile de îmbunătăţire a stării lor productive şi a velorificării lor superioare.
In etapa actuală, cînd omul intervine în mod permanent şi într-o
măsură din ce în ce mai mare în dirijarea şi transformarea vegetaţiei,
în scopul satisfacerii mai complete a nevoilor sale, se impune cu deosebit interes şi găsirea de metode adecvate de cunoaştere şi studiu. ln
cercetările pe care le-am întreprins pentru studiul pajiştilor din depresiunea Haţegului, am folosit ca unitate de bază pentru cercetare şi clasificare, „tipul de pajişte", conturat după specia sau speciile dominante
identificate şi după complexul de factori staţionali sau caracteristica
staţiunii în care se află pajiştea.
Prin analogie cu definiţia tipului de pădure şi adaptat caracterului
specific al pajiştilor, am concretizat definiţia tipului de pajişte astfel :
„Tipul de pajişte cuprinde totalitatea suprafeţelor de pajişti care
au aceeaşi sau aceleaşi specii dominante, condiţii asemănătoare de creş
tere şi dezvoltare şi căror.a în scop productiv li se pot aplica aceleaşi mă
suri agrofitoameliorative şi de la care se obţine un produs - masă
verde sau fin - de calitate aproximativ egală, iar prin intervenţia omu-
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1111, suprafe\ele respective, cu aceleaşi metode şi mijloace, ar suferi .ac~
ll:;1:1i modil'icilri cantitative şi calitative('·
Din ac0astă definiţie, rezultă că tipul de pajişte reuneşte aceleaşi
suprafl•\e:• car ..: sînt omogene în ceea ce priveşte compoziţia florist:că,
t·omplPxul ·de factori st.sţionali, relaţiile reciproce dintre plante şi dint1·c· an~';1ca şi mediul înconjurător.
Cercelarca pc b3ze tipologice, reprezintă un curent relativ nou în
studiul paji~tilor, curent izvorît din necesitatea de a găsi soluţii 'ii metode de îmbunăLăţire şi folosire, care si fie generali:,ate pe toate suprafeţele care au aceleaşi caractei·e geobotanice şi se dezvoltă în aceleaşi
condiţii ecologice, cu alte cuvinte, studiile pe baze tipologice, oferă practicii datele necesare pentru aplicabilitate în scop productiv.
In cadrul cercetărilor efectuate pentru cunoaşter2a cadrului nDtural al pajiştilor, cît şi pentru cunoaşterea stării lor productive, am
căutat permane:.1 t ca 1nunca de cercetare să fie subordonată rezolvării
problemelor producţiei, în final să folosească producţiei. In acelaşi timp
cercetările efectuate ne-au permis să formulăm unele concluzii importante din punct ·de vedere '!iiinţific.
In cadrul prezentiirii rezultatelor, s-a folosit ca mod de notare
a ra:~orturilcir cantitative dintre specii. exprimarea în procente (O/o), care
considerăm că oferă posibilitatea de redare cit mai fidelă a realităţii de
pe teren. Speciile cu un grad de prezenţă sub 1O/o, au fost notate cu
semnul plus (+).
Fiecărei specii din covorul ierbos i s-a dat o notă cu privire la valoarea furajeră : 5 = foarte bună, 4 = bună, 3 = mediocră, 2 = slabă,
1 = plante necomestibile, sau foarte slab consumate, fără nici-n valoare
furajeră şi O = plante dăunătoare, vătămătoare, toxice.
I. Tipul Festuca valesiaca de pe dealuri însorite şi uscate

din etajul

pădurilor

de gorun

Aceste pajişti provin din degradarea pajiştilor de Agrostis tenuis
printr-un păşunat excesiv şi permanent aproape tot timpul anului, instalate pe locul unde pădurile au fost tăiate mai demult.
Datorită acestui sistem de păşunat, solurile pe care sînt cantonate
pajiştile de Festuca valesiaca, în majoritatea lor au începuturi de eroziune, în unele cazuri chi.ar eroziune mai avansată (fig. 1). Este cantonat pe versanţii puternic însoriţi, cu expoziţie sudică, sud-estică şi sudvestică, pe pante înclinate pînă la repezi, pe soluri superficiale pînă la
mijlociu profunde, uşoare sau mijlocii, uscate, mai rar uşor reavăne,
normal structurate, moderat compacte, în general sărace în elemente
nutritive şi de cele mai multe ori nemecanizabile. Apa din precipitaţii se scurge repede la suprafaţă. Din această cauză se creează un microclimat permanent cu plus de căldură şi cu un .deficit de umiditate.
Solurile în .aproape toate cazurile din suprafeţele cercetate, sînt de tipul solurilor brune.
Răspîndirea. Suprafeţele răspîndite, începînd de la altitudinea de
306 m (punctul cel mai jos, la Balomir) şi pînă la 520 m (la sud de Ră
chitova) şi la 644 m deasupra fîneţelor Gruneţe, de la Fizeşti.
Pe comune, pajiştile de Festuca valesiaca .au următoarea răspîndire:
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Fig. 1. -

Pajişti

de Festuca valesiaca de pe dealuri însorite şi uscate. Păşunea Măgura
din satul Băieşti, com. Pui.

In comuna Răchitova, la sud de satul Răchitova, pe păşunea Făget,
iar în satul Ciula Mică, în partea sa de nord, pe păşunea comunală.
In comuna Densuş, pe păşune.a ravenată din partea nordică a satului.
In comuna Unirea, pe păşunile comunale degradate, de la nord de
satele Tuştea şi Fărcădin şi pe păşunea comunală Coasta, din partea de
nord-est a satului Unirea.
In oraşul Haţeg, pe păşune.a comunală Dealul Hentă, pe fîneţele
de la Coasta viilor şi pe terenul degradat lingă şoseaua naţională spre
Sarmizegetusa, la ieşirea din Haţeg.
In comuna Toteşti, pe frunţile de terasă ale pîrîului Cîrlete şi parţi.al pe păşunea comunală Reia.
In comuna Sîntămăria Orlea, pe versantul sudic al văii Maleia, din
păşunea Lupoanea şi pe frunţile de terasă ale păşunilor de pe valea
Streiului, la Ciopeia şi Balomir.
In comuna Sălaşul de Sus, în satul Ohaba de sub Piatră, pe păşu
nea Măgura şi pe fîneţele frunţi de terasă la nord de satul Sălaşul de
Jos, apoi porţiunea la intrarea în păşunea Ploştina, de la Rîu Alb şi
versantul către pîrîul Bălţuiului.
In comuna Pui, pe păşunea de La Măgura a satului Băieşti, pe pă
şunea abruptă către satul Ruşor, pe fîneţele de la Gruneţe, pe valea
Largă din păşunea Ploştina şi pe porţiunea de păşune cu pantă foarte
repede către apa Rîu Bărbat, la sud de satul Pui.
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Aproape în totalitate suprafeţele ocupate cu acest tip de pajişti
stnt folosite ea păşuni şi numai porţiuni mici, răzleţe, sînt felosite ca
fineţe.

Suprafeţele

ocupate de

pajiştile

de Festuca

valesiaca

însumează

1 344 ha.
Compoziţia floristică. Pajiştile încadrate în acest tip sînt dominate
de specii xerofile, după cum se poate vede.a din compoziţia şi structura
floristică (tabelul 1).

Tabelul 1
Compoziţia
Numărul

Nr.

crt.

floristici a

releveelor

pajiştilor

de Festuca valeslaca

23 Gxadul mediu de acoperire 930/o
.\co peri rea
'in medie)
O/o

Denumirea speciilor

Nr. de
relevee
unde este
prezentă

Notă
Prezenţa
generală

furajeră

specia
2

Graminee
l.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.
18.

10.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
2B.

29.

şi

Carex caryophyllea
Dtt1erse

:JO.

4

Thymus pulegioides

32
12

23
20

V

7

16
17

IV
IV

11

III
II
II

6

3
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

9

B

V

2
2
2
4
3
4
2
2

7

II

6

II

4

4

I
I
I
I
I
I

2

3
4
5
5

V

4

IV

4
5
2
3

3
3
2
2
1

o

4

Lotus corniculatus
Medlcago lupulina
Trifolium repens
Anthylis vulneraria
Astragalus onobrychis
Dorycnium herbaceum
Genista saglttalis
Trifolium campestre
Genista tinctoria
Trifolium pratense
Trifolium alpestre
Onobrychis viciifolia
Coronilla varia
Cyperacee

3

63

Festuca valeslaca
Bo1riochloa ischaemurn
Koelerla crlstata
Agrostis tenuls
Brachypodlum plnnatum
Poa pratensis var. angustifolia
Anthoxanthum odoratum
Festuca sulcata
Poa compresa
Cynodon dactylon
Bromus mollis
Briza media
Cynosurus crlstatus
Festuca rubra
Lolium perenne

Leguminoase
li.

pentru
valoarea

2

1

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

19
18
13
11
9

B
5

:1

III
III
II
II
II
II
I
I
I

3
3
2

I

1

I

6

II

21

V

Juncacee

+
26
B
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2

1
2
1

5
3
5

o

1

2

Pot(ilntilla arenaria
Hieracium pilosella
i\chillea seta cea
Euphorbiia cyparissias
Asperula cynanchica
Leontodon autumnalis
Plan tag o lanceolata
PLantago media
Fraga.ria vilridis
Eryngium campesbre
Potentilla argentea
Soabiosa ochroleuca
Hypochoeris radicata
Carlina acaulis
Prunella laciniata
Tragopogon orientalis
Roripe pyren.aica
Echium vulgare
Teuorium monta.num
Achillea co1lina
PTunelLa vulgaris
Campamula sibirica
Oa.rlina vulgairis
Galium verum
Filipendula vulgaris
Sba.chys recta
Chondrilla junoea
Cichorium intybus
Centaurea micranthos
Thymus chamedryş
Silene borysthenica
Filago arvensis
Sedum a.nnuu.m
Dianthus ca.rthusianorum
Teucrium chamaedrys
Scleranthus pcrennis
66.
Stachys germanica
67.
Xeranthemum foctidum
68.
Linum flavum
69.
Sedum sexangulare
70.
Pla.ntago holosteum
71.
Verbascum phoeniceum
72.
Veronica spicata
73.
Alyssum alyssoides
74.
Rwnex acetosella
75.
Salvia transsilvanica
76.
Carlina utzk.a
77.
Agrimonia eupatoria
78.
Linum perennc
79.
80.
Minu.artia hirsut:l
81.
Viola saxatilis
Centu.a.rea scobi os a
82.
83.
Veronica dentata
84.
N onnea pulla
85.
Linum hirsutum
86,
Cerinthe minor
87.
Verbascum ni8I'Um
Me1ampirum cristatum
88.
Hypericum pell'foratum
89.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

3

4

4
2
2
1
1
1
1

19
16
16
14
14
14
12

V
IV
IV
IV
IV
IV

1

11

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

10
9
9
9

III
III
II
II
II

9

II

3

9

II
II
II
II

1
1

9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7

7

+
+

6
6
6
6
4
4
4

+

+
+
+
+

+

1

o
1

o
1
2
3

III

;-

+

5

4
4

1
1

o
1
1

2

1

II
II

o

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

2

II
I
I
I

I
I
I
I
I

+

4
4
4
4
4

+

4

I

-f-

3
3

I
I

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

I
I

-~

I-f-f-

.„

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

1

-1

1
1
1

o

2
2

o
o
3

1
1
1

o
1
2
1
1
1

o
1

I

1

I

1
2
1

I
I

I
I
I
I
Ii
I
I
I
I
I
I

o
o
1
1
2
1
1
3

o

1

o
1
1

o
o
o
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Sµcciu dominantă este Festuca valesiaca, care are o acoperire med ie de 32°/o, cu variaţii de la 22°/o la 58°/o, iar acolo unde fenomenul de
c•ro:.dune este mai înaintat, îşi face loc cu o dominanţă din ce în ce mai
mare Botriochloa ischaemum, care în acest tip de pajişte intră constant
în ulcătuirea floristică.
Dintre graminee, alături de Festuca valesiaca şi Botriochloa ischaemum se află Koeleria cristata, Br·achypodium pinnatum şi Poa pratensis angustifolia, specii adaptate condiţiilor de uscăciune, a căror vegetaţie este scurtă, de cîteva luni, fiind şi slabe furajere. Mai rar este
intîlnit Anthoxanthum odoratum, Cynodon dectylon, Poa compressa,
Bromus molHs, Festuca sulcata şi unele specii mezofile ca Briza media,
Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Lolium perenne.
Leguminoasele întîlnite permanent sînt Lotus corniculatus şi Medicago lupulina, apoi Astragalus onobrychis, Genista sagittalis, Dorycnium herbaceum, Anthyllis vulneraria. Pe lingă speciile tipic xerofile,
în compoziţi.a floristică intră şi specii mezoxerofile şi mezofile, dar cu
procent de participare foarte mic.
Dintre cyperacee şi juncacee, numai intr-un număr de 6 ridicări
s-a întîlnit specia Carex caryophyllea - rogozul de primăvară.
Grupa de specii din alte familii botanice, este cea mai numeroasă
şi ocupă un procent de 26°/o în compoziţia floristică. Cuprinde specii diferite şi v.ariate din punct de vedere ecologic, de la cele tipice locurilor
uscate, cum este Carlina vulgaris, Potentilla arenaria, Achillea setacea,
Prunella laciniată, Xeranthemum foetidum, Linum flavum, Stachys
recta, Roripa pyrenaica, Campanula sibirica, Scabiosa ochroleuca şi Sedum sexangulare, la cele mezofile ca Plantago lanceolata, Rurrcex acetosella, Plantago media, Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, Galium verum. Majoritatea speciilor din alte familii botanice sînt tipice de
dealuri uscate, de terenuri scurse şi cele mai multe din ele sînt necomestibile.
Această compoziţie floristică este datorată păşun.atului şi folosirii
neraţionale, care are drept urmare reducerea gramineelor valoroase şi
sporirea p1antelor din alte familii şi în special a buruienilor.
Intrucît în compoziţia acestui tip de pajişte intră şi un număr însemnat de specii xeromezofile şi mezofile, se poate considera că tipul
este o variantă ecologică de Festuca valesiaca var. mezoxerophyla (descrisă de D. Roşca, 1971).
Valoarea economică. Modul actu.al de folosinţă a acestor pajişti
prin păşunatul aproape permanent cu oile, mai ales primăvara devreme,
cind solul este umed, după topirea zăpezilor, are drept urmare o continuă degradare a pajiştii şi a solului.
Dacă păşunatul abuziv persistă, degradarea continuă către dominanţa speciei Botriochloa ischaemurn, pentru că în general acestor pă
şuni nu li se aplică nici o lucrare de întreţinere şi îmbunătăţire. decît
numai tăierea tufelor de mărăcini.
Suprafeţele de păşuni, care doi ani consecutiv au fost folosite în
regim de fîneaţă, în care perioadă păşunatul a fost complet exclus,
tind către o acoperire generală de 1000/o, cu înmulţirea gramineelor şi
i·educerea procentului de specii din alte familii.
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Producţia de masă verde este variabilă şi cuprinsă între 5 400 şi
9 600 kg la ha, dar cu un grad de consumabilitate redus, din cauza numărului mare de buruieni.
Producţia potenţială, pusă în evidenţă prin fertilizare cu îngrăşă
minte miner.ale de azot şi fosfor, în cantităţi moderate, şi folosirea numai prin cosit, cu excluderea completă a păşunatului, este de 11 20016 100 kg masă verde la ha.
Compoziţia flori'Stică, alcătuită din graminee cu valoare furajeră
slabă, leguminoase puţine şi cu un număr mare de buruieni, precum şi
producţia scăzută, fac ca aceste pajişti să fie considerate printre cele
mai slabe din depresiunea Haţegului. Ele prezintă însă interes pentru
crescătorii de animale fiindcă oferă păşunea cea mai timpurie pentru oi
primăvara, datorită speciei Festuca valesiaca şi .a unor specii comestibile
din grupa diverse. Oile folosesc aceste pajişti de la desprimăvărare şi
pînă la ieşirea la munte, în perioada 10-20 iunie.
In măsura în care pot oferi ceva masă verde în timpul verii, sînt
păşunate cu bovinele, pentru ca în toamnă, după coborîrea oilor, acestea să revină pe acesLc terenuri, păşunîndu-le pînă la căderea zăpezii.
Multe din aceste pă~uni, în timpul verii sînt complet uscate şi nu
sînt folosite de animale.
Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare. Lucrările de îmbunătăţire
care se recomandă să se .aplice pe aceste pajişti, trebuie să aibă ca rezultat schimbarea compoziţiei floristice, în sensul de a se elimina buruienile şi celelalte plante neconsumabile şi a favoriza înmulţirea şi
dezvoltarea gramineelor şi leguminoaselor bune furajere.
In acest .sens se impune ca acolo unde .sînt posibilităţi de mecanizare, să se execute refacerea radicală, lucrare care să fie completată cu
lucrări de reţinere a apelor pe versanţi. O măsură destul de eficace
pentru a îmbunătăţi compoziţia floristică este aplicarea îngrăşămintelor
minerale cu azot şi fosfor, anual şi în noze moderate. Se impune, de asemenea, folosirea raţională, în sensul de a alterna sistemul de folosire,
ca păşune şi ca fîneaţă, pentru a favoriza procesul de înţelenire şi a
transforma pajiştea într-un tip mai puţin degradat, de Agrostis tenuis
cu Festuca valesiaca.
Ca lucrări curente de întreţinere şi îngrijire sînt necesare curăţirile
anuale de Prunus spinosa şi RO>Sa canina, specii care de obicei invadează aceste pajişti.
Pe lingă lucrările arătate mai sus, se recomandă executarea lucră
rilor specifice de combatere a eroziunii solului şi reţinerea apelor, pentru a diminua procesul de scurgere a apelor la suprafaţă.

2. Tipul Chrysopogon gryllus de pe dealuri înalte cu versanţi
sudici, moderat înclinaţi, pe soluri brune şi rendzinice
Pajiştile de .acest tip se găsesc numai în partea ne rd-estică a depresiunii, pe dealurile din dreapta Streiului. Ocupă un teritoriu mic, depresionar, începînd de la altitudinea de 410 m şi urcă pînă la 890 m.
Se cantonează pe terenurile plane şi pantele moderate, puternic înso-
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rile, cu expoziţie sudică, sud-vestică şi sud-estică, cu soluri brune acid_,
i;i brune gălbui acide şi soluri de tip rendzinic, legate de apariţia local;\
a calcarelor ce sînt o prelungire a zonei carstice dinspre valea Ponorului. Pe treimea inferioară a pantelor, se cantonează pe soluri brune, podzolite argilice.
Solurile sînt superficiale pînă 1a mijlociu profunde, uşoare, nisipolutoase sau Iuto-nisipoase, uşor reavăne pînă la uscate, normal structurate, afinate pînă la moderat compacte, în general sărace în elemente
nutritive. Terenurile sînt numai parţial mec.anizabile.
In toată zona ocupată de acest tip de pajişte lipsesc pîraiele, ele
curgînd numai în timpul precipitaţiilor, în timpul verii fiind secate.
In toată perioada de vegetaţie regimul hidrologic local are un caracter
de uscăciune, apa din precipitaţii scurgîndu-se la suprafaţă, iar zăpada
topindu-se repede primăvara. Precipitaţiile sînt însă suficiente şi bine
repartizate în timpul verii.
Răspîndirea. Pajiştile de Chrysopogon gryllus sînt răspîndite numai
in raza comunei Pui, pe teritoriul satelor Ruşor, Galaţi, Fizeşti, Pui,
Ponor şi Ohaba Ponor (fig. 2).

Fig. 2. -

P.ajişti de Chrysopogon gryllus, pe versanţi sudici, ce forme.ază fîneţe!e de
Ruşor şi Galaţi, com. Pui.

/u,

Modul de folosinţă. Cea mai mare parte a acestor pajişti sînt folosite ca fineţe care sînt păşunate primăvara cu un număr redus de animale, se cosesc în timpul verii şi apoi se păsunează din nou toamna. O
altă parte sînt folosite ca păşuni, intens păşunate primăvara, pînă la
10-15 iunie şi apoi lăsate în repaos toată var.a, pentru ca apoi să fie
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din nou păşunate în toamnă, începînd de la 1-5 septembrie şi pînă
la căderea zăpezii.
Pajiştile de Chrysopogon gryllus ocupă o suprafaţă de 1 616 ha.
Compoziţia floristică. Tipul este caracterizat din punct de vedere
floristic de dominanţa speciilor Chrysopogon gryllus şi Festuca valesiaca. Alături de acestea, intră diferite alte specii xerofile şi termofile,
alături de unele specii mezofile. In ridicările floristice efectuate s-au
găsit în total un număr de 93 specii, din care 14 graminee, 12 leguminoase, 2 cyperacee şi 65 specii din alte familii botanice (tabelul 2).
Covorul ierbos este des, încheiat, fără goluri.
Tabelul 2
Compoziţia
Numărul

Nr.

crt.

floristică

a

pajiştilor

de Chrysopogon gryllus
~adul

19

releveeloc

Denumirea specjilor

mediu de acoperire 1000/o

Acoperirea
(in mf'die)

Nr. de
relevee
unde este

O/o

prezentă

Prezenţa

generală

furajeră

specia
2

Gr.a.minee

1.
2.
3.
4.
5.

ii.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chrysopogon gryllus
Festuca valesiaca
Ag['()Stis tenuis
Botriochloa ischa~um
Anthoxanthum odora.turn
Kocleria cristata
Brachypodium pinnatum
Briza media
Sieglingia decumbens
Phleum phleoides
Festuca rubra
Danthonia provincialis
Vwpia myUl!'os
Poa pratensis var. a.ngustifolia

27.

Lotus eOI'Ilicuil.atus
Genista sagtttalis
Trifolium montanum
Onobrychis viciifolia
Anthylis vulneraria
T.rifolium alpestre
Trid'olium oampestre
Dorycnium herbaceum
TriU1lium praten.se
Astragalus onobrychis
Ononis arvensis
Genista tinotoria

Carex humilis
Ca:rex c.Myophyll~

4

5

38
24
8
4
l

19
16
16

V
V
V

2
2

12

IV
IV

2

+

14
15
12
12
8

+
+

6
3

+

3
2
2

+
+

_._

+
+

IV
IV
IV
1111
II
I
I
I
I

4
2
2

2

3
1
3
5
2
1
4

7
4

19

V

4

I

14

1
5

+

14

IV
IV
IV

+
+

li
8
6
6
5
4
4
2

III
III
II
II
II
II
li
I

+
+
+
+

+
+

+

Cypell"acee şi Junc.cu:ee

28,

3

76

Leguminoase

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nota
pentru
ValOOII'ea

15

2
2

+
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13

11

IV

m

5
2
3

2
1
5
3

o
1

2

Diverse
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

3

4

5

V
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II

1
1
3
1
1

15

Potentilla arenaria
Salvia pratensis
Plantago lanceolata
Rhinanthus rumelicus
Thymus pulegioides
Polygala major
Asperula cynanchica
Teucrium charnaedrys
Scabiosa ochroleuca
Potentilla argentea
Betonica officinalis
AcMllea setaicea
Hieracium pilosella
Fi!ipendu1a vulgaris
Plantago media
Galium verum
~unella laciniata
Silene nutans
Polyga1a cmnosa
Euphorbia cyparissias
Pimpinella saxifraga
Sanguisorba minor
Leontodon hispidus
Chrysamthemum Jeucanthemum
Hypochaeris radicata
Campanula sibirica
Prunella vulgaris
Fragaria viridis
Scleranthus perennis
Senecio jacobeen
Rumex acetoaa
Dianthus carthusianorum
Eryngium .campestre
Centaurea micranthos
SteHaria graminea
Euph.rasia stricta
Cerrtarium umbellatum
Euphrasia rostkoviana
Peucedanum cervaria
Peucedanum preoselinum
Pteridium aquili.num
Cerubalurea stenolepis
Ranunculus bulbosus
Erysinum pannonkum
Leontodon hispidus
Thymus comosus
Veronica jaquini
Seseli annuum
Rumex acetosella
Helianthemum nummularium
Stenoaotis annua
Linum pecenne
Achillea millefolium
TtNlgopogon arvense
Leontodon a.sper
Chondri!La juncea
Lychniş viscaria

2
2
2

1
1

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

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

+
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18
13
14
11
13
14
13
11
11
11
11
10
9
9

9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2

II

II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o
1

]

I
1
2

1
2
:.!

1
2
1
2

o
o

3
2
2
1
3

1
1
1
1

o
o

2

o
o
o
o
o
1

o
o
o
1

o
o
2

1

o
2

o
o
1
1
3
2
I
I
2

1
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Cuscuta stenolepii:
Ar.abis hirsuta
Orchis ustulatus
Orchis cairiophorus
Thesium linophyllon
Plantago major
Tragopogon pratensis
Erigeron acris

2

3

+
+
+
+

2
2
1
1
1
1
1
1

+
+
+

+

4

I

1
J
I
I
I
I
I

5

o
1

o
o
o
1
3

o

Speciile componente oglindesc condiţijle ecologice specifice : uscă
ciunea solului, expoziţia sudică, insolaţie puternică. In covorul ierbos
sînt şi unele specii mezofile, care îşi găsesc aici locul de creştere datorită precipitaţiilor care cad cu regularitate în timpul verii, precum şi
unei umidităţi atmosferi1:e ridicate.
Caracteristic este faptul că cyperaceele şi juncaceele sînt reprezentate numai prin două specii, Carex humilis, specie cu un pronunţat caracter xerotermic şi care preferă solurile cu un substrat calcaros şi Carex
caryophyllea, rogozul pitic de primăvară.
Valoarea economică. Cea mai mare parte a fineţe lor de Chrysopogon
gryllus sînt în apartenenţa sectorului particular. Ele sînt bine îngrijite
şi bine întreţinute. Nu sint invadate de tufişuri şi într-o mică măsură
sînt fertilizate prin tîrlire cu oile.
Producţia variază în limite destul de largi. Pe fineţe producţia de
masă verde este de 6 100 kg/ha pînă la 11 400 kg/ha, iar pe păşuni producţia este mai constantă, variind între 4 300 şi 7 600 kg masă veroe
1a ha. Producţia potenţială stabilită pe suprafeţele tîrlite cu oile în anul
al doilea şi al treilea este de .peste 14 600 kg iarbă ia ha.
Atit iarba cit şi finul obţinute de pe aceste pajişti sint considerate
mediocre de către crescătorii de animale din această zonă. Dacă recoltarea fîneţelor se face după 15 .august, se obţine un fin de calitate inferioară .şi care nu este bine consumat de animale.
Măsuri de îmbunătăţire şi exploatare. Teritoriul pe care ~ste instalat tipul de pajişte de Chrysopogon gryllus fiind numai parţial mecani-1
zabil, schimbarea structurii floristice în sensul de a se favoriza instalarea într-un procent mai mare a gramineelor şi leguminoaselor de valoare, nu se poate face decît folosind îngrăşăminte organice - în special
tîrlitul - şi îngrăşăminte chimice.
Dată fiind aşezarea gospodăriilor crescătorilor de animale din .acele
sate împrăştiate, unde fiecare gospodar are terenul aproape în întregime
în jurul gospodăriei, nu se pot preconiza schimbări în modul de exploatare.
3. Tipul Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca de pe dealurile
cu expoziţie sudică din etajul gorunului
Sint pajişti de origine secundară instalate după tăierea pădurilor de
gorun. Starea actuală este urmarea stepizării pajiştilor de Agrostis tenuis, de aceea în covorul acestor pajişti întîlnim atit specii mezofile cit
şi mezoxerofile şi xerofile. Au în gener~l'l o amplitudine ecologică destul de largă atît faţă de sol, în ce priveşte bogăţia în elemente nutritive
şi umiditate, cit şi faţă de pante şi expoziţii, predominînd însă pe expo167
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;-lillh• sudice. Tendinţa de evoluare către xerofitism, este datorată factorului nntropogen, care prin nefolosire raţională, creiază condiţii că
i r(• o ast>menea evoluţie.
Se întilneşte pe terenurile cu pantă uşor înclinată şi pină la pante
repezi şi foarte repezi, pe soluri uşor reavăne şi pînă la reavăne, cu expoziţie sud-estică, sud-vestică şi pe pantele cu expoziţie sudică de pe
malurile apelor sau ale văilor şi vîlcelelor sau pe frunţile de terasă şi
uneori pe terenurile cu început de eroziune. (fig. 3). Urmăreşte în general cantonarea în etajul gorunului şi nu urcă către etajul fagului.

• Fig. 3. -

Pajtşti de Agrostis tenuis cu Festuca valesiaoo.
zova, com. Sarmizegetusa.

Păşune.a

Drt!g.aia,

~atul

Brea-

Răspîndirea. Se găseşte în toate localităţile din zona dealurilor ce
coboară din masivul Poiana Ruscăi, în partea vestică a depresiunii. Suprafeţe izolate se întilnesc în cîmpia piemontană înaltă, pe pantele ce
coboară către văile rîurilor.

In comuna Sarmizegetusa ocupă întreaga păşune Drăgaia din satul
Breazova.
In comuna Densuş, domină toate suprafeţele de păşuni de la nord
de satul Stei şi pe valea Gardului pină în partea de nord-vest a satului
Densuş, pe păşunile Codin şi Obreja.
In comuna Răchitova, suprafeţele de păşuni din dreapta şoselei
Ciula Mică - Răchitova şi păşunea comunală dintre Ciula Mare şi Boiţa,
precum şi păşunea Pleşa de l•a Boiţa.
In comuna Unirea, păşunile comunale : !n coastă, Lipaia şi păşunile
deluroase ale satelor Livezi şi Fărcădin.
In oraşul Haţeg, păşunea de !a Cepturari.
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în comuna Sîntămări.a-Orlea, frunţile de terasă pe malul Rîului Mare, între Sîntămăria-Orlea şi Vadu, pe dreapta pîrîului Sibişel de la
Bărăşti la Sîntămăria-Orlea, pe dealul Poienii de la Ciopeia, de-o parte
şi alta a rîului Strei, începînd de 1a Ciopeia şi pînă aproape de Balomir
precum şi pe panta estică a păşunii Faţa Bohodeiului din satul Sînpetru.
In comuna Toteşti, formează o insulă pe malul pîrîului Cîrlete în
dreptul satului Copaci.
In comuna Sălaşu de Sus, păşunea comun.ală a satului Ohaba de
Sub Piatră sub pădurea Purcăreţ din partea dreaptă a rîului Strei, fîneţele dintre Sălaşu de Jos şi Sălaşu de Sus şi păşunea comunală a satului
Sălaşul de Jos în partea nordică a Bălţii Sălaşului.
In comuna Pui, frunţile de terasă ale păşunii Ploştina către apa
Ruşorului, apoi partea vestică a ac:estei păşuni şi a cîmpului de Jos de
la Rîu Bărbat la Hobiţ.a.
Toate suprafeţele de pajişti de Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca
sînt folosite ca păşuni, cu excepţia unor întinderi reduse, intercalate
între alte categorii de folosinţă sau pe pante repezi, care sînt exploatate ca fineţe.
Suprafaţa ocupată totalizează 3 022 ha.
Compoziţia floristică. Covorul ierbos este caracterizat prin dominanţa speciei Agrostis tenuis, care pe măsura degradării pajiştei face
loc speciei Festuca valesi.aca şi altor specii mezofile sau xerofile.
Gramineele sînt reprezentate în principal de aceste două specii,
după care urmează Anthoxanthum odoratum, Sieglingia decumbens şi
în mai mică măsură alte specii. (tabelul 3).
Dintre leguminoase sînt mai reprezentative speciile Genista sagittalis, Lotus cornicul.atus şi Trifolium repens.
Cyperaceele şi juncaceele sînt slab reprezentate, atît ca număr de
specii cît şi ca abundenţă şi dominanţă.
Grupa de specii din alte familii botanice cuprinde numeroase specii.
dar cu dominanţă redusă. Compoziţia floristică este influenţată mult de
modul de folosire a pajiştii. Cu cît folosirea este mai continuă, mai ales
prin păşunat, cu atit se reduce mai mult specia Agrotis tenuis şi se înmulţesc specii din diverse familii, multe buruieni, cea mai mare parte
din ele necomestibile.
Sistarea fenomenului de degradare a covorului vegetal prin folosire
raţională, are ca urmare păstrarea speciei dominante Agrostis tenuis.
Tabetu.l 3
Compoziţia floristică
Num~ul

NI!'.

crt.

a

releveelor

pajiştilor

de Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca
24

Denumirea speciilor

Gradul mediu de acoperire 97%

Acoperirea
(în medie)
O/o

Nr. de
relevee
unde este
prezentă

Pll'ezenta
generală

furajeră

specia
2

1.

Graminee

71

tenuis

42

Agrostiş

5

3

24

Nota
pentru
ValOlllI'ea

V

4
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2.
:I.
4.
:I.

o.
7.
li.

n.
10.

11.
12.
13.

F~Nluca vakslaca
Anlhoxunlhum odoratum
Slcgllnglu decumbens
Fr'fltuca rubra
Koelcria cristala
Brachypodium pinnatum
Poa pratensi1
Bri:lla media
Danthonia proviincialis
Botriochloa ischaemum
Holcus mollis
Agropyrum repens

Leguminoase
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2S.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

şi

4

5

14
6
5
2

24
24
21
17
17
14
12
10
7
7
2
2

V
V
V
IV
IV
IV
III
III
II

2
2
1
5
2
2
5
5
5
2

+
+
+
+
+
+
+
+
3
2
2

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

Juncacee

II
I
I

o
4

12
16
17
13
9
7
7
7
8
6
5
5
4
3
2
2
2

III
IV
IV
III
II

11
11
8

III
III
II

24
24
24
23
22
20
20
20
20
20
20
20
18
17
17
17
16
16

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV

II
II
II
II
II
II
II

I
I
I
I
I

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

o
2
2

1

+
+
+

Luzula campestris
Carex caryophyJ!ea
Carex praecox

Dit•erse
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

3

8

Genista sagittalis
Lotus cornicuLa:tus
Trifolium repens
Medicago lupuUna
Dorycnium herbaceum
Genista tinctoria
Trifolium pratense
Trifolium montanum
Trifolium campestre
Trifolium arvense
Trifolium alpestre
Anthylis vulnerarla
Medicago falcata
Trifolium pannonicum
Coronilla varia
Viela ·tetrasperma
Melilotus albus
CypeM.cee

2

1
1
3

17

Thymus pulegioides
Rh~nanthus rumelicus
Potentllla arenaria
Hieracium pilosella
AchiUea setacea
Salvia pratensis
Euphol'bia cypadsslas
Chrysanthemum leucanthemum
Prunella vulgaris
Pimpinella saxift'aga
Dianthus carthusianorum
Leontodon autumnalis
Betonica officinalis
Plantago lanceolata
Rumex acetosa
Eryngium campestre
Plantago media
Galium verum

4
3
3

1
1

+
+
+
+
+
+'
+
+
+
+
+
+
+
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o
o
1

o

l
]

o
1
1
3
2
2
2

o
o
o
1
2

1
52.

5:1.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77
ii'!.
7\l

ou.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
115.
96.
97.
98.

2

Potentilla argentea
Poly_gala comosa
Leontodon asper
Achillea millefolium
Prunella laciniata
Rumcx acctosella
Polygala vulgaris
Potentilla recta
Peucedanum oreoselinum
Euphrasia stricta
Stellaria g·raminea
Leontodon hispidus
Leontodon danubiadis
Centaurea micranthos
Daucus carota
Thymus pannonicus
Fragaria vesca
Campanula patul.a
Cerastium caespitosum
Hypochoeris radicata
Centaurea phrygia
Viola canina
Veronica chamaedry11
Ranunculus bulbosus
Anchusa officinalis
Linaria vulgaris
Ajuga gcnevensis
Frai,:ilria viridis
Asperula c-vn:iricdca
Knautia arven„1„
Veronica dentata
Taraxacum officinale
Hypericum perforatum
Veronica jaquini
Scleranthus perennis
Thalictrum minus
Anthericum ramosum
Veronica spicata
Arabis hirsuta
0.t'nithogalum piramidale
T·ragopogon orientalis
Tragopogon dubiwn
bianthus armeria
Agrimonia eupatoria
Anthemis cotula
Picris hieracioides
Xeranthemum foetidum

+
+
+
+
+
+
+
+
+

16

IV
III

o

III
III

1
3
1

11
11
li
10

+
+

9
9
9

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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

5

14
14
14
14
14
12

+

+

4

3

R

8
7

7
'1
'1
'1
6
6

8
6
6
6
6
5
5
4
4

4
4
4
3
3
3
2
2

2
2

2

III
III
III
III
III
III
III

1

o
o
1

o
1

o

II

2

II
II

2

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

o
2
1
1
1
2
3
l

1

1

o
2

o
o

II
II
II
I
I

1
1
1
1
3

D

o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
1

o
o
1
1

1
2
1

1

o
o

Valoarea economică. Pajiştile de Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca se încadrează din punct de vedere al producţiei în categoria pajiştilor slab productive, producţia de masă verde variind între 2 800 kg
şi 7 100 kg la ha, dar cu un potenţial de producţie ridicat, aşa cum a
fost scos în evidenţă prin cercetările efectuate. (tabel 4).
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Tabelul 4
Producţia

orh111lft ';li

potonţl11lll

n

pajiştilor

de Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca

Producţia

I 'rocl11r\ln

ki:r/h11

Producţia potenţială.

fertHizat cu :

actuală

N120P1io

-- Mas;! verde
- F în
- Substanţă uscată

:i U50
1680
1 521

12 910
4 060
3 588

Hi 260
5 860

14 400
5180
4133

4 9113

Excluderea de Ia păşunat a unor suprafeţe, fertilizarea lor şi recoltare.a masei verzi prin cosire, duce la schimbarea compoziţiei floristice,
creşterea dominanţei speciei Agrostis tenuis, reducerea buruienilor şi a
unor plante din categoria diverse şi în final la obţinerea unor producţii
sp<:>rite şi de o calitate mai bună.
Compoziţia chimică a finului rezultat din pajiştea de Agrostis tenuis cu Festuca v.alesiaca este următoarea : (O/o din substanţa uscată) :
proteină

brută

grăsime brută
celuloză brută .
extractive neazotate
cenuşă .

10,01
2,72
35,40
44,64
7,20

După rezultatele- analizelor chimice, nutreţul este relativ sărac -în
proteină brută şi

are un conţinut ridicat de celuloză brută. Slaba participare a leguminoaselor şi numărul destul de mare de buruieni, este
cauza oare duce la micşorarea calităţii.
Crescătorii de animale consideră aceste pajişti ca slabe şi pînă la
mediocre. Datorită speciei Agrostis tenuis, primăvara pajiştea porneşte
în vegetaţie cu întîrziere şi este păşunată timp de numai 70-75 zile,
după care vegetaţia stiagnează pînă în toamnă, cînd otăveşte, dar în mică
măsură.

Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare. Ameliorarea regimului trofic este măsura care duce imediat la sporirea cantitativă şi calitativă a
acestor pajişti.
Folosirea tîrlitului cu ovinele sau a îngrăşămintelor cu azot şi fosfor, pun în evidenţă potenţialul de producţie ridicat al acestor pajişti şi
asigură sporuri mari de masă verde şi fîn.
O altă măsură indicată este raţionalizarea modului de exploatare.
Refacerea stării productive a .acestor pajişti şi mai ales încetarea stării
de degradare, impune folosirea suprafeţelor alternativ, prin cosire şi pă
şunat, păşunatul urmînd să fie practicat cu un număr corespunzător de
animale pentru a se evita supraîncărcarea.
Pe t01ate terenurile pe care ·este cantonat acest tip de pajişte, fiind
nemecanizabile cu actualele maşini în dotaţie, nu se pot întreprinde lucrări de refacere radicală prin desţeleniri şi reînsămînţări. In viitor va
trebui să se aplice şi această măsură, pe suprafeţele care se pot desţe
leni.
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Lucrările dE' reţinere a apelor pe versanţi şi de combaterea eroziunii solului, sînt de .asemenea indicate în cadrul general al lucrărilor de
îmbunătăţire şi de stăvilire a degradării.

4. Tipul Agrostis tenuis cu Chryso11ogon griyllus de pe dealuri,
platouri, microdepresiuni, la adăpostul pădurilor de cer şi gorun
Pajiştile încadrate în acest tip sînt cantonate pe terenuri cu pante
domoale de 5°-10°, uşor ondulate pînă la plane, sau pe mici platouri,
cu expoziţie sudică sau sud-estică, la adăpostul unor pilcuri şi rămăşiţe
ale pădurilor de quercinee. Condiţiile staţion.ale imprimă acestui tip de
pajişti o notă de mezofilie. Apa din precipitaţii nu se scurge la suprafaţă, ci o mare parte se infiltrează în sol, iar local se creează un microclimat propice creşterii speciilor care îl compun, cu plus de căldură şi
cu umiditate suficientă.
Răspîndirea. Aceste pajişti au fost identifiaate numai pe teritoriul
comunelor Pui şi Baru. In raza comunei Pui ocupă terenuri în stînga
rîului Strei pe fîneţele din sud-estul satului Pui, iar în dreapta Streiului fîneţele din satul Ruşor la locul numit Piscăroanea, apoi cîteva insule
în nordul satului Pui, în satul Federi, fîneţele de la Pi.atra Munteni din
„atul Ohaba Ponor, în stînga văii Ohaba, fîneţele de la Ohaba Mică
şi Sipoteni.

Fig. 4. -

Pajişti

de Agrostis .tenuis cu Chrysopogon gryllus. Fineţele de la Piatra Munteni
a satului Ohaba-Ponor.

In comuna Baru, în satul Livadea, constituie fîneţele din stînga şi
dreapta pîrîului Părului şi cele '1e la Cîrlige.
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În întregime, toate supraie\ele sînt folosite ca fineţe de o singură
(fi~. 'l), p~i~unate primăvara de timpuriu pină la 1-10 iunie şi
apoi to11mna în sc>ptembrie şi octombrie.
Suprnfu\a c·e o ocupă este de 1 729 ha.
( 'omp<>ziţict floristicii. Agrostis tenuis şi Chrysopogon gryllus sînt
spP<"iik dominante. Deşi ele se deosebesc mult în ceea ce priveşte ecologiu. tolu~i se îmbină destul de armonios în cadrul acestor staţiuni.
Pujb;tea conţine multe specii specifice etajului forestier, specii care
în mod obi~nuit cresc la margini de păduri, tufişuri, fiind abundente spel'iile mezofile şi lipsind în general dintre graminee şi leguminoase spedile specifice de uscăciune. (tabel 5).
coasă

Tabelul 5
Compoziţia

floristicii a

Numărul

Nr.

art.

pajiştilor

de Agrostis tenuls cu Chrysopogon gryllus
18 Gr.adul mediu de acoperiTe 98%

releveelor

Acoperirea
(în medie)
1/o

Denumirea speciilor

Nr. de
relevee
unde este
prezentă

Prezenţa
generală

furajeră

specia
2

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

Graminee

76

Agrostis tenuis
Chrysopogon gryllus
Festuca rubra
Festuca vaiesiaca
Anthoxanthum odoratum
Briza media
Sieglingia decumbens
Danthonia provincialis
Koeleria cristata

33
28
8
5
2

Leguminoase

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
28.

şi

Carex pallescens
Luzula campestris
Carex caryophyllea

3

4

5

18
18
14
12
12
11
9
6
6

V
V
V
IV
IV
IV

4
2
5
2
2
3
1
2
2

III'
II
II

5

Lotus cornicu!Jatus
Genista sagittilJis
Trif-0lium montanum
Trifolium pratense
Dorycnium herbaceum
Anlhyllis vulneraria
Trifolium alpestre
Trifolium ochroleucum
Trifolium aureum
Genista tinctoria
Onobrychis vicii.folia
Ononis arvensis
Trifolium arvense
Lathyrus pratensis
Cyperace.e

+
+
+
+

Nota
pentru
valoarea

2
2
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14
9
15
8
7
7
5
4
4
4
4
3
3
3

+
+
+

11
9
9

V
III
V
III
II
II
II
II

II
II
II

I
I

4
1
3
5
2
2
3
3
3
1
5

o

I

1
4

IV
III
III

1
1
1

Juncacee
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1

2

Diverse
2î.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
56.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

3

4

5

16

Rhinanthus rumelicus
Euphrasia rostkoviana
Plantago lancelolata
Betonica officinalis
Thymus pulegioides
Galium verum
Hieracium pilosella
Veronica jaquini
Polygala vulgaris
Senecio jacobaea
Ajuga genevensis
Dianthus carthusianorum
Roripa pyr,enaica
Polygala major
Euphrasia stricta
Hypochoerts radioata
Peucedanum oreoselinum
Asperula cynanchica
Campanula patula
Chrysanthemum leuchanthemum
Seseli anuum
Scabiosa ochroleuca
Sc!eranthus perennis
Cerastium triviale
Pimpinela saxifraga
Rumex acetosa
Potentilla alba
Plantago media
Roripa silvestris
Stellaria g11aminea
Prunella laciniata
Silene nutans
Melampyrum cristatu111
Potentilla erecta
Eryngium campestre
Achillea setacea
Asparagus tenuifolius
Thesium linophyfon
Viola canina
Chondrilla juncea
Silene corysthenica
Leontodon hispidus
Centaurea micranthos
Ornithogalum flavescens
Thalictrum lucidum
Polygala comosa
Ranunculus bulbosus
Orchis cariofhorus
Linum cartha.r.ticum
Lychnis viscaria

2
1
1
1
I

1
1

+

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

14
14
16
13
13
13

12
12
12
12
12
12
12
10
9
8
8
B

8
8
7
7
7
7
6
7
7
6
6
6
6
6

6

V
V
V

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II

o

1

o
o
o
2
1

o
o
o

1
l

1
1
1

2

II
II
II
II

2
1

II

1

o

II

o

II

1

II
II

o

II

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

II
II
II

1

3
3
2
1
2

1
2
3

6

3
3
3
2
1

o

II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I

1

1

o
1
1

o
l

1
1
2

o
1

o
o
o
o
o
2

Din totalul de 76 specii identificate, un număr de 9 specii sînt graminee, 14 sint leguminoase, 3 cyperacee şi 50 specii din alte familii botanice
Valoarea economică. P.ajiştile de Agrostis tenuis cu Chrysopogon
gryllus, sînt pajişti bine întreţinute, curăţate anual şi fertilizate prin
tîrlire cu oile, pe mici porţiuni.
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Producţia

de masă verde de pe fineţe, înaintea cositului este cuîntre 6 600 şi 10 100 kg/ha fiind mai mare pe suprafeţele fertilizute prin tirlire. (tabelul 6).
prin.-;ă

Tabelul 6

rroducţia

actualii

şi potenţiali

Producţia

kg

/ha

a pajiştilor de Agrostis tenuis
cu Chrysopogon gryllus
Producţia

Producţia potenţială,

actuală

fertilizat cu :
NooP~o

Masă

-

Fin

7100
2 080

-

Substanţă uscată

1 816

verde

12 400
3 620
3 044

14 400
3 910
3 258

15 600
4 130
3 374

Datorită speciei dominante, Agrostis te~uis, oare este mai tardivă
care se dezvoltă numai începînd din prima decadă a lunii mai, păşu
natul de primăvară diminuează producţia de fin într-o proporţie mai
redusă, neavind influenţă prea mare.
Finul obţinut este considerat de o calitate mediocră, însă este apreci.at cind este recoltat la momentul optim.
Analiza chimică indică următoarea compoziţie (O/o din substanţa uscată) :
9,04
Proteină brută
grăsime brută
3,11
Celuloză brută
39,22
41,23
Extractive neazotate
Cenuşă
7,40
şi

Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare Modul de exploatare a acestor fineţe, datorită structurii actuale de proprietate şi aşezării gospodă
riilor ţărăneşti necooperativizate, va rămîne mult timp acelaşi. Ca lucrări de îmbunătăţire în vederea
măririi producţiei, se
recomandă
fertilizarea prin tîrlire şi folosirea îngrăşămintelor chimice, acestea reprezentînd principalele mijloace de amelior.are a pajiştilor de Agrostis
tenuis cu Chrysopogon gryllus.

5. Tipul Agrostis tenuis cu diverse specii mezofile, situate pe terenuri
plane sau slab înclinate
In acest tip s-au înglobat pajiştile de Agrostis tenuis cu o vegetaîn diverse specii, cu multe graminee mezofile, cu
multe specii de le guminoase, în general sărace în cyperacee şi junicacee,
cu o productivitate ridicată şi care le situează printre paji~tile cele mai
valoroase din depresiunea Haţegului.
Se întîlnesc pe formele joase de relief, pe terenuri plane sau uşor
înclinate, în microdepresiuni, pe văi, terase şi luncile rîurilor, pe toate
expoziţiile. (Fig. 5).
ţie variată şi bogată
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Fig. 5. -

Pajişti de Aorostis tenuis cu diVlerse specii
Fineţele din val.ea Ruşorului, comuna Pui.

mezofile, din lunci,

văi şi

depresiuni.

Solurile pe care se cantonează sînt de tipul solurilor brune, brune
podzolite, soluri aluviale, în unE:!le locuri soluri gleice sau humico-gleice,
mijlociu profunde pînă la profunde, nisipo-luto.ase sau Iuto-nisipoase,
uşor reavăne pînă la reavăne, cu umiditate constantă, moderat fertile
pînă la fertile.
Răspîndirea. In comuna Sarmizegetusa ocupă suprafeţe apreciabile,
pe toată Valea Zeicanilor, la vest de s.atul Vama Zeie.ani, în partea inferioară a păşunii Dosul Marmorelui, fîneţele din valea Plaiului, în
partea sa din aval, fîneţele din valea Breazovei pînă la Peştean.a, cele
de pe malul pîrîului Hobiţa între Sarmizegetusa şi Hobiţa-Grădişte şi
de pe valea pîrîului Ruşor, de la Hobiţa şi pînă la revărsarea acestuia în
Odovajniţa.

In comuna Rîu de Mori, ocupă fîneţele de o parte şi alta a pîrlului
de pe hotarul satelor Clopotiva şi Ostrov, fîneţele de la Ostrovul Mic şi cele dintre pîrîul Cîrlete şi Rîul Mare de la Ostrovul Mare,
~ineţele de 1a nord de satul Rîu de Mori, nordul satului Valea DHjii şi
cele din jurul satului Ohaba-Sibişel.
In comuna Sălaşu de Sus, fîneţele existente între satele Zăvoi şi
Paroşi, cele din teritoriul şi jurul satului Peştera, în jurul satelor Coroeşti şi Rîul Mic, la sud de satul Rîul Alb între pîraiele Rîul Alb şi Coroeşti, în Balta Ohabei şi în jurul satului Ohaba de sub Piatră.
In capi.una Pui, fîneţele de la Bălţi din satul Serel, fîneţele din valea Ruşorului, cele din valea Rîu Bărbat dintre satul Pui şi satul Rîu

Odovajniţa

12. SARGETIA
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Hărbut şi

dintre IUu Bărbat şi Hobiţa, precum şi o insulă între satul Porîul Strei.
In C'Omunu Baru, fîneţele de la Pietros de pe valea Crivadiei, o
p.urll' din ceJp din lunca Streiului şi dintre şosea şi calea ferată la Baru
Mure şi fîne\l'le din partea nord-vestică a satului Livadea.
In comuna Răchitova, fîneţele de pe valea Ciulii din satul Răchi
tovu şi din satele Ciula Mică şi Ciula Mare.
In comuna Densuş, fîneţele de pe valea Poienii, cele din interiorul
satului Densuş, cele de pe valea Peştenei şi a Peşteniţei, din jurul satului
Hăţăgel şi suprafaţa dintre piriul Densuşului şi pîriul Galbena, precum
şi fîneţele dintre hotarele pîriului de cîmp şi Holdele lungi din satul
nor

şi

Hăţăgel.

In comuna Unirea, toate fîneţele de o parte şi de alta a pîrîului Galbena pînă la Tuştea, în Cîmpşoare în satul Fărcădfo şi fîneţele izolate
de la sud-est de satul Crăguiş.
In comuna Toteşti, fîneţele de pe lingă pîrîul Oîrlete, dintre Piclişa
şi Cîrneşti şi pe suprafeţele izolate pe valea RJîului Mare, lingă satul
Reia.
In comuni:t> Sîntămăria Orlea, fineţele din satele Săcel şi Sînpetru
de pe v.alea riului Sibişel, cele de la Dricu din satul Săcel şi satul Vad,
partea inferioară a păşunii Lupoanea folosită ca finaţ şi cîteva insule pe
valea Streiului în satul Ciopeia.
Suprafeţele de pajişti de tipul Agrostis tenuis cu diverse specii mezofile, sint folosite ca fineţe ce se păşunează primăvara, se recoltează
în vară o coasă pentru fin şi apoi o otavă, iar toamna sint păşunate cu
oile pînă la căderea zăpezii.
Suprafaţa ocupată de acest tip este de 3 066 ha.
Compoziţia floristfr:ă. Compoziţia floristică are caracterul specific
al pajiştilor a1cătuite din multe specii mezofile.
Gramineele sînt numeroase. In acest tip găsim specii foarte valoroase ca Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,
Trisetum flavesce11JS, Alopecurus pratensis. Agrotis tenuis are abundenţa-dominanţa medie de 370/o, variind în cele 42 relevee, între 290/o
şi 53%.
Leguminoasele sint bine reprezentate şi ocupă un procent apreciabil din masa vegetală cu speciile Trifolium repens, Trifolium pratense
şi Trifolium hybridum, Trifolium dubium, Lotus corniculatus.
Cyperaceele şi juncaceele sînt slab reprezentate şi .au acoperire mică.
Dintre speciile din grupa diverse, în afară de cele specifice condiţiilor staţionale ca Rumex acetosa, Ranunculus acris Chrysanthemum
leucanthemum, celelalte sint destul de reduse ca număr şi cu o acoperire minimă sau numai prezente în covorul ierbos (tabelul 7).
Din analiza compoziţiei floristice, se constată că în acest tip de pajişte abundă speciile valoroase din punct de vedere furajer.
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Tabelul 7

a

pajiştilor

Numărul

Nr.
crt.

Compoziţia floristici
de Agrostis tenuis cu diverse specii mezofile

releveelor

42 Gradul mediu de acoperire 100%

Denumirea speciilor

Acoperirea
(in medie)

Nr. de
relevee
unde este

O/o

prezentă

Prezenţa
generală

furajeră

specia
1

2

Graminee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agrostis tenuis
Anthoxanthum odoratum
Festuca rubra
Cynosurus cristatus
Festuca pratensis
Arrhenatherum elaiius
Poa pratensis
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Agrostis stolonifera
Bromus commutatus
Phleum pratense
Alopecurus pratensis
Trisetum flavescens
Poa trivialis
Bromus mollis
Holcus mollis

32.

33.

34.
35.

5

37
6
6
5
3
3

42
42
42
42
35
24
39
37
29
26
24
18
14
11
9
7
7
4

V
V
V
V
V
III
V
V
IV
IV
III
III
II
II
II

4
2
5
4
5
5
5
5
5
2
5

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

I
I

o
o

42
42
40
33
27
26
22
19
16
16
4

V
V
V
IV
IV
IV
III
III
II
II

5
5
4
5
4
4
3
4
1

I

4

IV
III

1
2
1

5
5
5
3

6
4
2
2
1
1

+
+
+
+
+

o

juncacee

şi

Juncus conglomeralus
Car ex leporina
Jun rus effusus

+

Dive

19

T S

I

o

17

Trifolium repens
Trifoliwm pratense
Lotus corniculatus
Trifolium hybridum
Trifolium dubium
Vicia cracca
Trifolium montanum
Lathyrus pratensis
Genista tinctoria
Ononis arvensis
Vicia sativa ssp. nigra

Cyperacee
30.
31.

4

3

61

Leguminoase
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nota
pentru
valoarea

2

1

e

Rumex acetosa
Ranunculus acris
Chrysanthemum leucanthemum

3
2
2

32
23
16

II

36
31
38

V
IV
V

o
o
1
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2

:Jll.
:!7.
311.

:m.
40.

41.
4:!.
4:1.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
63.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

l'ln11t.11110 lu.necolata
EqulHdum urvense
C'urum curvi
l 'ru1wllu vulgaris
llhlnunlhus rumelicus
Lyslma.chia vulgaris
C<1mpanula patul.a
Galium verum
Fi!ipendula vulgaris
Achillea millefolium
Pimpinela saxifraga
Betonica officinalis
Hypochoeris radicata
Moenchia mantica
Rortpa silvestris
Lychnis .flos-cuculi
Cirsium canum
Gratiola officinalis
Senecio jacobaea
Lysimachia nwnmularia
Ajuga genevensis
Stel1aria graminea
Lytrum salicaria
Symphytum officinale
Ranunculus repens
Equisetum palustris
Sanguisorba officina.lis
Orchis elegans
Galium molugo
Mentha arvensis
Rumex crispus
Myosotis palustris
Crepis setosa
Veratrum album
Dianthus carthusianorum
Oenanth.e banatica
Potentilla recta
Hypochaeris maculata
Cerastium triviale
Knautia arvensis
Centaurium umbellatum
Rhinanthus major
Gladiolus imbricatus
Succisa inflexa
Euphrasia tatarica
Dianthus armeria
Sonchus oleraceus

3

4

1
1

36
36

1
1
l

36

1

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

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

35
35
35
31

:n
31

30
30
30
30
29
29
29
29
2B
28
28
27
27
27
2i
24
24
23
14

12
12
11
11
10
10
9

9
9

+

9
8
8
8

+
+

5
4
3

+
+

+
+
+
+

8
7
7

V
V
V
V
V
V

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5
3

o
2

1

o
o
1
2

2
3
3
2
3
2
1
l

1

o

o
o
o
o
2
2

o

o
3

o
I

o
o
2
2

o
2

o
I

~

1
)

o
o
o
1
1
1
2

Valoarea economică. Dintre toate tipurile de pajişti din depresiunea Haţegului, acesta se bucură de cea mai mare atenţie. Fiind aproape
de localităţi, în locuri uşor accesibile, cu o compoziţie floristică bună,
pajiştile primesc îngrijirile de primăvară prin executarea lucrărilor de
împrăştierea muşuroaielor proaspete, strîngerea şi arderea resturilor organice uscate, şi fertilizarea prin tîrlire cu ovinele, în măsura în care
se păşunează primăvara sau to.amna. ln unele cazuri, se aplică şi fertilizarea prin împrăştiere de gunoi de grajd bine putrezit.
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Determinările de producţie efectuate, arată că pajiştile de acest tip
sînt foarte productive. Producţia de masă verde variază de la 6 200 la
12 600 kg la h.a, la o coasă şi de la 8 700 la 16 600 kg la ha cînd se recoltează şi otava. Pe suprafeţele fertilizate cu îngrăşăminte chimice, producţia creşte considerabil, după cum se constată din datele din tabelul 8.

Tabelul 8
PRODUCŢIA

actualii şi potenţială a pajiştilor de Agrostis
tenuis cu diverse specii mezofilr
Produc.ţia

kg/ha

Producţia
actuală

Producţia ·potenţială

N90P40

-

Masă

verde

F1în
Substanţă

uscată

6 300
2 270
2 160

14 200
5 010
4 410

fertilizat rn :

N121P411

N120P 8qKe,1

21 900
8 231
7 520

28100
9060
8 230

Procentul destul de ridicat de leguminoase bune furajere din comfac:e ca finul rezultat să fie de calitate bună. Analiza
acest luc:ru ~/o din substanţa uscată).
- Proteină brută
12,48
Grăsime brută .
2,HI
Celuloză brută .
34,43
Extractive neazotate
45,71
Cenuşă . .
5,22
La finul recoltat cu întîrziere, creşte mult cantitatea de celuloză
brută, astfel incit valoarea nutritivă a fur.ajului obţinut este mult diminuată.
·
.
Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare. Lucrările de întreţinere şi
curăţire de primăvară şi toamnă sînt absolut necesare. Existînd posibilităţi de fertilizare cu îngrăşăminte organice gunoi şi tîrlire - această
măsură se indică ca să se aplice pe suprafeţe cit mai mari, pentru că
acest mijloc dă rezultatele cele mai bune.
Generalizarea fertilizării cu îngrăşăminte minerale, cu azot şi fosfor, va aduce sporuri considerabile de recoltă, iar excluderea de la
păşunat primăvara şi toamna, va permite ca să se recolteze două coasEi',
poziţia floristică,
chimică c:onfirmă

şi

6. Tipul Agrostis tenuis cu Juncus sp. de pe terase
cimpia piemontană înaltă, pe soluri podzolice pseudogleizate

Ocupă
suprafeţele

terenurile joase, plane sau cu o înclinare slabă, terasele ~i
din cîmpia piemontană înaltă unde s-au creiat condiţii de
stagnare a apelor din precipitaţii un timp mai îndelung.at, din cauza slabei scurgeri la suprafaţă şi în adîncime, precum şi la baza pantelor. Se
situează la altitudini de 430-600 m.
Sînt instalate pe soluri brune, podzolice, soluri podzolite, argilo1luviale pseudogleizate sau soluri pseudogleice podzolite, lutoase sau
Iuto-nisipoase, cu un conţinut ridicat de aluminiu mobil.
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Existen\n unui orizont argilo-aluvional impermeabil, favorizează
stagnareu apei, care are drept urmare o aeraţie insuficientă, o oxidare
redusă şi o minimă miner.alizare a materiei organice. Din această cauză,
solurile au un conţinut scăzut în humus, o reacţie acidă spre puternic
acidă şi sînl sărace în fosfor şi potasiu.
H<ispîndirea. Ocupă suprafeţe în următoarele localităţi :
Snrmizegetusa, în satul Păucineşti, partea sudică a trupului de pă
nuşe Lazuri şi în satul Sarmizegetusa, trupul Poiana Mare, sub formă
de insule,
Sălaşul de Sus, în păşunea Ploştina din satul Rîu Alb şi satul
B:'iieşti,

Pui, ocupă cea mai mare suprafaţă în cîmpia piemontană înaltă,
denumită Ploştina, aparţinînd s.atelor Hobiţa, Serel.
Rîu-Bărbat, Pui,
Galaţi şi Ruşor ; denumirea de Ploştina a fost dată de localnici acestor
terenuri încă din vechime şi înseamnă terenuri umede, cu apă în băl

tire (fig. 6).

Fig. 6. -

P·ajişti de Agrostis tenuis cu Juncus conglomeratus. Păşunea Ploştina din cim-

pia

piemontană înaltă

de la Pui.

Pajiştile de Agrostis tenuis cu Juncus sp. sint folosite în totalitatea lor ca păşuni. Nu se folosesc ca fineţe, din cauz.a sărăciei solului
în substanţe nutritive şi pentru că se obţine o producţie foarte mică de
fin şi de o calitate inferioară.
Aceste pajişti ocupă o suprafaţă de 1 2fi1 ha.
Compoziţia flolristică. Covorul ierbos, în general sărac în specii. Pe
lingă Agrostis tenuis, creşte Juncus conglomeratus şi Juncus effusus,
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specii cu mari posibilităţi de a se înmulţi prin sămînţă şi oare găsesc
condiţii prielnice de a creşte într-un mediu care este umed în cea mai
mare parte a anului, cu excepţia citorva luni de vară şi toamnă.
Dintre graminee, pe lingă Agrostis tenuis se găseşte constant Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristiatus.
Leguminoasele sînt slab reprezentate, datorită conţinutului ridicat
de aluminiu mobil în sol, care este inhibitor pentru leguminoase.
Dintre cyperacee şi juncacee, dominanţă mai mare o are Juncus
conglomeratus şi mai puţin Juncus effusus, apoi Carex leporina şi Carex
pallescens.
Diversele specii din alte familii botanice sînt puţine la număr şi au
o acoperire mică (tabelul 9).
Tabelul 9

llorlsticli
de Aeros«s k>nuls cu Juncus sp.
Compoziţia

a
Numărul

Nr.
crt.

pajiştilor

releveelor

AcoperirE'a
(in medie)

Denumirea speciilor

%
1

2

Agrostis tenuis
Festuca rubra
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Holcus lantus
Nardus stricta
Sieglingia decurnbens

Genista tinctoria
Lotus corniculatus
Trifolium repens
Trifolium montanum
Trlfolium campestre
Cyperacee

13.
14.
15.
16.
17.

şi

Juneacee

Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Carex pallescens
Carex leporina
Luzula campestrts
Diverse

18.
19.
20.
21.

Ntllâ

Pr2z.cn\•1
;cncralfJ

pent1"1
valoare ci
Llrajcră

3

4

l7
17
17
17
li
6
6

V
V
V
V
IV

5

5!1
11
7
I
·I

·I

+

4

5
5

II
II

4
2
2
1

1

3

Leguminoase

8.
9.
10.
11.
12.

Nr. dl"
relevee
unde es!P
prezent{!
speciJ

75

Gramtnee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gradul mediu dP acoperirP 1000.10

17

Ranunculus aais
Hieracium pi.106ella
Leontodon autumnale
Potentilla erecta

2

14

V

+
+
+
+

14

V

4

12

IV

8
7

III
III

5
3
2

18

12
4
I
I

+

16
12
15
15
13

V

IV
V
V
IV

1
1
1
2
2

4
1
I

13
13

+
+

10

11

IV
IV
IV
III

o
o
2
1
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Galium veruan
Polygalla vulgaris
Betonica officinalis
StelLaria graminea
Plaintago lanceolata
Prunella v:ulgaris
Oa.mpan\Jlla pat\Jlla
V,eronica chamedrys
Achillea millefolium
Ranunculus bulbosus
Riumex acetosa
Euphrasia rostkoviana
Moenchia mantica
Hypochoeris radicata
Hypericum humifusum
Centaurium erythraea
Rhinianthus rumelicus
Centaurea phrygia
Filipendllila vulgaris_
Ranunculus polyanthemos

4

2

3

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

10
10
9
9
B

III
III
III
III
III

B
7
7
7
6
6
5
5

III
III
III
II

+

4
4

4
4
3

2

5
2

o
2

o
3
1
1
3

o
o

II
II
II
II
II
II
II
II

1

o
3

o
o
o

1
2

I

o

I

economică.

Acestor pajişti - cu excepţia unor suprafeţe
nu li se aplică niciun fel de lucrări de întreţinere, nici
nici în cursul verii. Rareori se taie lăstarii şi tufele de
Prunus spinosa sau Rosa canina, care invadează unele porţiuni de teren.
Suprafeţele sînt exploatate ca păşune, practicîndu-se păşunatul cu
bovinele atunci cînd specia dominantă, Agrostis tenuis a ajuns la 8-10
cm înălţime, ceea ce corespunde cu perioada cînd apa stagnantă s-a evaporat şi terenul s-a zvîntat. Păşunatul durează pînă aproape de sfîrşitul
lunii iulie, cînd iarba este consumată în întregime, iar înspre toamnă
păşunatul este continuat cu oile pînă tîrziu, la venirea zăpezii. In ultimii ani o mare parte din suprafeţele ocupate cu acest tip de pajişti au
fost îmbunătăţite prin lucrări de suprafaţă, fertilizate anual cu îngră
şăminte chimice cu azot şi fosfor, practicîndu-se păşunatul pe tarlale

·Valoarea

îmbunătăţite
primăvara şi

-

şi rotaţia păşune-fîneaţă.

Acest mod de exploatare a dus la sporirea riroducţiei de masă verde
fin şi la schimbarea calităţii prin reducerea procentului de participare a speciei Juncus şi La o creştere a procentului speciilor Agrostis
tenuis şi Festuca rubra.
Pajiştile de Agrotis tenuis şi Juncus sp. sînt pajişti slab productive
şi nu oferă masă verde decît în cantitate de 4 100, pînă la 8 700 kg la
ha. Prin aplicarea îngrăşămintelor în doze nu prea mari, este posibilă
cel puţin dublarea producţiei (tabelul 10).
şi

Tabelul 10
PRODUCŢIA

actuali

-

·şi potenţiali

'a

pajiştilor

Producţia

Producţia

kg/ha

actuală

Masă

veroe

Fin
Substanţă

us.oată

5 720
2 220
2 040

de Agrostis tenuis cu Juncus sp.
Producţia potenţială

fertilizat cu :

N90P40

N120P40

N120Ps0Ks9

11570
4 480
4130

12 500
5 020
4 620

16 300
5 400
4 920
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La păşunat, animalele consumă Ia primul ciclu o parte din graminee, leguminoasele şi diverse alte specii şi lasă neconsumate cyperaceele
şi juncaceele. Pe lingă tufele acestora, rămîn neconsumate şi o bună parte
din speciile valoroase, aş.a incit practic animalele nu folosesc <lecit puţin
peste 50% din cantitatea de biomasă ce se produce pe acest tip de pajişte.
Compoziţia chimică a nutreţului este următoarea (°Io din substanţa
uscată) :
proteină brută
11,64
1,86
grăsime brută
29,32
celuloză brută
52,66
extractive neazotate
4,52
cenuşă

•

Din datele compoziţiei chimice, rezultă că finul .are un conţinut
apreciabil de proteină brută, însă gradul de consumabililtate este redus,
deoarece animalele nu consumă specia Juncus, şi aceasta conţine un procent ridicat de proteină brută. Analizele arată de asemenea, un conţinut
scăzut în grăsime brută, în celuloză şi un procent ridicat în extractive
neazotate.
Toate acestea duc la concluzia că finul obţinut de pe pajişti de
Agrostis tenuis cu Juncus sp. (pipirig), este un fin inferior. Aceasta a fost
şi raţiunea ca aceste pajişti să fie folosite numai pentru păşunat, căci în
felul acesta animalele au posibilitlatea să-şi aleagă plantele comestibile
şi să Ie evite pe cele necomestibile.
Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare. Orice măsură ctare se preconizează pentru îmbunătăţirea acestor pajişti trebuie să ducă în primul
rînd la eliminaroo speciilor de Juncus din compoziţia floristică a pajiştii.
Fertilizarea pajiştii cu îngrăşăminte minerale - de arot şi fosfor şi recoltare.a prin cosit, rfiduce simţitor procentul de participare a pipirigului. De asemenea, distrugerea pipirigului se poate face şi prin tratare
cu ierbicide şi cosit.
Distrugerea ţelinei vechi prin arătură şi reînsămînţare cu ierburi valoroase, ~te măsura radicală de îmbunătăţire a paji~tilor de Agr05tis
tenui s cu Juncus sp.
Toate metodele arătate mai sus au eficienţă maximă şi rezultate
scontate, numai cînd sînt asociate cu lucrări de eliminare a excesului de
umiditate.
1

7. Tipul Agrostis tenuis cu Festuca rubra din etajul

pădurilor

de gorun

Este cel mai răspîndit şi cel mai reprezentativ tip de pajişte din depresiunea Haţegului şi cu cea mai largă amplitudine ecologică. Urmăreşte
etajul de vegetaţie al pădurilor de stejar, gorun şi partea inferioară a
pădurilor de gorun în amestec cu fag. Nu se ridică însă pînă în zona fagului. Ca altitudine se întinde începînd de la 300 m la Subcetate şi pînă
Ia 800 m deasupra satelor Ohaba Ponor şi Fizeşti.
Ocupă staţiuni ecologice diferite şi variate, pe terenuri cu diferite
forme de relief, de Ia p1ane sau uşor înclinate şi pînă la repezi şi uneori
chiar foarte repezi, în văi, terasfi, pe coast;e, pe culmi şi platouri, pe toate
expoziţiile (fig. 7).
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Fig. 7. -

Pajişti
măria

de Agrostis tenuis cu Festuca rubro.
Orlea.

Păşunea

S!ntă

atît în cîmpia piemontană joasă, cit ş1 m cîmpia piepe dealuri şi izolat pe muncei, pe soluri de tipul solurilor
brune, tinere, brune podzolite, pseudogleizate, soluri pseudogleice podzolite sau soluri brune gălbui podzolite şi soluri brune montane sau soluri brune .acide, uneori pod~olice, iar în unele cazuri şi pe soluri scheletice superficiale.
Cantonarea este în general pe soluri superficiale pînă la profunde,
uşoare, nisipo-lutoase sau Iuto-nisipoase pînă la soluri grele, cu starea
d_e umiditate de la uscate pînă la reavăne, cu fertilitate redusă.
Răspîndirea. Sînt răspîndite în aproape toate localităţile din depresiune.
In comuna Baru, ocupă suprafeţele de păşuni şi fineţe din dreapta
Streiului, la nord-vest de satele Baru şi Pietros, toate pajiştile din partea
sudică a satelor Pietros, Baru şi Valea Lupului, pe dealurile ce fac trecerea către muncei, pe văile Băruşor şi Cioclovina şi pînă la valea Balta
Verde şi fîneţele de la dealul Blidarului.
In comuna Pui, fîneţele din dreapta Streiului în partea nordică a
satului Pui, fîneţele din zona căii ferate din satul Ponor, o parte din
fîneţele de pe valea Rîu-Bărbat, între satele Pui şi Rîu-Bărbat, parte din
aval a teritoriului Ploştina pînă la şoseaua naţională, partea din amonte
a teritoriului Ploştina pină la dealul Culmea, cuprinsă între satele Hobiţa şi Serel, fineţele Serelului dintre piraiele Ruşor şi Valea Bălţii, fineţele Ruşorului şi păşunea Ploştina a satului Băieşti. Ocupă de asemeSe

întîlneşte

Lupoanea, comuna

montană înaltă,
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ne.a, fineţele de altitudine cuprinse intre valea Dreptului, Poiana Dosului şi Dealul Robului, din zona satelor Ohaba Ponor şi Fizeşti.
In comuna Sălaşul de Sus, păşunea Ploştina a satelor Riu Alb, Riul
Mic şi Coroieşti, inclusiv teritoriile aparţinătoare Faţa Dealului, Dîlma,
Şesul şi Dosul, şi fineţele de pe valea Coroieşti pină La intrarea în munte.
Apoi păşunile şi fîneţele dintre satele Paraşi, Peştera şi Mălăeşti, cele
din jurul satului Nucşoara, păşunea satelor Sălaşul de Sus 11i Zăvoi şi
fîneţele de pe valea Zăvoiul l.a nord de această localitate. Apoi parte
din fîneţele dintre localităţile Să1aşul de Sus şi Sălaşul de Jos, cele din
valea Streiului, din satul Ohaba de sub Pieltră şi fineţele şi păşunile din
partea din aval a pîriului Balta, la Dricuri.
In comuna Sintămăria Orlea, pajiştile de Agrostis lenuis cu Festuca
rubr.a. ocupă suprafeţe mari în păşunile Lupoanea şi Dumbrava a satelor
Ciopeia şi Bărăşti, toată suprafaţa păşunilor Ploştina, Tîrsanul, Şesul şi
Tămăşel, a satelor Săcel şi Sînpetru, fîneţele de pe valea Sibişelului la
nord-vest de satul Bărăşti, păşunea Troian din satul Sîntămăria Orlea,
păşunile şi fîneţele situate la sud de satul Balomir şi cîteva insule p~
valea Streiului către Subcelate.
In oraşul Haţeg, tipul este slab rerepreze!ltat, reducîndu-se la cîteva
lo~uri de fineţe în Lunca de Jos, sub dealul Orlea şi Lunca de Sus, pe valea pîrîului Galbena şi o insulă la virful Pietrişului.
ln comun.a Unirea, pe valea Crăguişului, păşunea de la dealul Mangota, unele fineţe din dealul Pretuş, fîneţele de pe lunca Galbenei, din
satul Unirea, păşunea comunală Tuştea şi Boiţa şi .partea din hotarul Ultoaie, din satul Fărcădin.
·
··
In comuna Răchitova, cea mai mare parte a fineţelor din acest sat
sînt intercalate între pădur'i, păşunea din partea de nord a pădurii
Dumbrava, fîneţele de pe valea Ciulii şi păşunile şi fîneţele din Dosul
Ciulii.
Jn comuna Densuş, aproape în totalitate păşunile şi fîneţcle din hot.:irele Găvanele, Dumbrava, Surdu, Dosul Groşi, Cerbu şi dealul Teiu~ului a satului Densuş, Dealul mare şi Dumbrăviţa din satul Poieni şi
întinsele suprafeţe din satul Peşteniţa, de la Faţa şi Dosul Răchiţelei.
Faţa şi Dosul Lot, Faţa Borii, Curături, Brădăţel şi Dosul Lacului. In satul Stei, fineţele de la Doştini şi în satul Peşte.ana cele de la Bora.
In comuna Sarmizegetusa, fîneţele din Faţa Zeicanilor. cele de la
Eoroncoane şi Coasta cucului, păşunile Lazuri şi Gura Văii din satul
Păucineşti, păşunile Poiana Mare şi Dosul Hobenilor din satele Sarmizegetus.a şi Bobiţa-Grădişte şi fîneţele din hotarul Deli~or.
ln comuna Rîu de Mori, păşunea Poalele Satului şi fîneţele din Gura
văii Riului Mare, din satul Clopoiiva, fîneţele din dmpuri şi de pe valea
Rîului mare de la Ostrovul Mic şi Ostrovul Mare, fineţele dintre Gureni
şi Rîu de Mori, păşunea de la Rîu de Mori, dintre pîrîul Ruşor şi dealul
către Valea Diljii, păşunile şi fîneţele din partea de vest .a satului Valea
Dîljii, apoi toate păşunile şi fîneţele din Faţa Mare, După Vîrf şi Faţa
Bohodelului din S'8tul Valea Dîljii, păşunile Rupturii şi Scobi din satu]
Ohaba Sibişel, inclusiv fîneţele din valea pirîului Sibişel în partea din
amonte a satului Ohaba Sibişel şi păşunile şi fîneţele de. la Dric şi de
pe valea Rîului Mare ale satului Unduc.
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In comuna Toteşti, acest tip de pajişte ocupă suprafeţe numai pe
valea Hîului Mt1re, în satele Cîrneşti, Pîclişa şi Reia, şi în lungul pîrîului
Cirlete, in satul Tote~ti, în hotarul Cîmpul Mare.
Paji~tik• de Agrostis cu Festuca rubra sînt folosite fie ca păşuni, pă
~unatc de primăvara pînă toamna, sau ca fineţe de o singură coasă, pă
~lmHI<· primăYara şi toamna.
Suprnfnţa acestor pajişti însumează 8 897 ha.
Compoziţia floristică. Covorul vegetal este caracterizat printr-un
mare număr de specii mezofile şi un însemnat număr de specii xerofile.
Pc lingă specia dominantă Agrostis tenuis, Festuca rubra şi Anthoxanthum odoratum s-au gă:.sit în toate ridicările floristice (tabelul 11).
In staţiunile de pe altitudinile mai ridkate, Festuca rubra are un
procent de participare mai mare, procent care se reduce odată cu scăde
rea altitudinii. De asemenea, participarea speciei Festuca rubra este mai
mare în pajiştile de pe văi, în special de pe valea Rîului Mare, datorită
faptului că pe văi se menţine o umiditd·ate atmosferică mai ridicată, foarte
propice dezvoltării acestei specii.
Ta.belul 11

a
Numărul

Nr.
crt.

pajiştilor

de

releveelor

Compoziţia

Oorlsticl
Arrostls tenuls cu Festuca rubra
68 Gradul mediu de acoperire 950/o

Denumirea speciilor

Acoperirea
(in medie)

Nr. de
relevee
unde este

%

prezentă

Notă
Prezenţa

generală

furajeră

specia

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Graminee

67

Agrostis tenuis
Festuca rubr.a
Anthoxanthum odoratwn
Cynosurus cristaitus
Sieglingia decwabens
Briza media
Loliwn perenne
Poa pratensis
Phleum pratense
Holcus l<matus
Festuoa praitensis
Daoty>lis glomerata
Agrostis stolooiifera
N.ardus stricta

43
15
4
2

Leguminoau
15.

16.
17.
18.
111.
20.
21.

2

Trifolium repens
Genista sag-itta.lis
Lotus corniculatus
Genista tinctoria
Trifolium hybridum
Tri!olium dubiwn
Trifolium montanum

1

+
+
+

+
+
+
+
+
+

pentn;
valoarea

3

4

5

68
68
68

V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
II

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

53
51
52
43
41
37

36
33

29
26
17

II

8
2

68

2

44
57
41
47
37
33

2

1

+

+
+
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V
IV
V
IV
IV

in
III

5
1
4

1
5
4
3

26.
27.
23.

Medicago lupulina
Trifolium campestre
'C1rifolium .pratense
Trifalium ochroleucum
Anthylis vulneraria
Ononis arvensis
Trifolium aureum

·29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LuzuLa campestris
JUJilcus conglomeratus
Luzula nemorosa
Oarex leporina
Carex p.allescens
Ju:ncus ef.fusus
Carcx fLava

22.
23.
24.

25.

Cyperacee

şi

3

4

5

+
+
+

33
. 30
30
29
26
26
14

III
III
III
III
II

4
2
5
2
2

li
li

o
4

54
49
38
41
54

V
IV
IV
IV
V
III
II

2
1
1
2
1
1
1

+
+
+
+

juncacn

6
2
2
1

+
+

+
+

Diverse
36.
37.
3<1.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54;
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

2

33
17

14

Hiell'adum pilosella
Achillea miUefolium
Rhinanthu11 rumelicus
Prunella vu.!gaxls
Chrysanthemmum leucainthemum
Thymus' pullegioides
Pteridium aquilinurn
Galium verum
Cerastiwn triviale
Campanu1a patu.la
Pimpine11a saxib-oaga
Euphrasia rostkoviana
Seneeio jacobaea
Carum carvi
Rum ex acetosa
Plantago lanceo.lata
Polygailia vulgaris
Linum · oarthartÎICUm
Scabios.a ochraleuca
Betonica ofiicinialis
PalygaLa cornosa
Oichorium inthybus
Dian.thus C3Jl'thusiainorum
Asperula cyrumchioa
LeOl'IJtodon '8!Ultunmale
FiJi.pendula vulgaris
Hypo.choerds radi·OllJta
PI'UnelLa laciniata
Ce!181rtiwn vulpiturn
Veronica chamedryis
Ajuga genevensis
Lysimachia vulgaris
SJ;eliLaria giramineea
Euphorbia cy:parissiias
Hyperi:cum pedaraltwn
Potentilla erecta
Kinauţia arvensis
Peucedairrum Or'eoseUnum
Ranunculrus acris

2
2
2
2
1
1
1

+

+
+

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

+
+
+
+
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61
60
54
44
58
56
26
5959
58
58
57
57
56
52
50
49
49
47
44
42
42
42
39
39
38
38
38
34

33
32
31
30
30
30
29
28
28
28

V
V
IV
IV
V
V

o
3

o
1

1
1

II

o

V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

2
2
1
3

1

o
2

o
3

o
1

1
2

o
2
2

1
1
2
3
1

1
1

o
2

o
o
o
1

o
o
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2
71\.
70.
77.
78.
79.
6(};
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89;
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
193.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
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Riumcx acetosa
Vlo1a canina
Leontodon hispidus ssp hastalis
RanuncuJus bU!lbosus
Eryingi·um caimpestre
Moenchia mantica
Cerastium airvense
Salvia praitensls
Centauxium erythraea
Leontodon hispidus
Roripa pyrenaica
Lychnis viscaria
Centaure.a phrygia
Cruciata glabra
Veratrum album
Potenrtllla :reota
Plantago media
Hcliaalthemum nummularium
Steruactis a.rmua
Centau.rea micranthos
Ve:ronioa officinalis
PotentHLa reptans
Thaliotrum lucldum
Teucrium chamedrys
Veronica spicata
F.ragaria viddis
Potenti!IJla argente.a
Musoari camo.mm.
Echium vulgare
Cmlina vul~s
Achi1lea se tace.a
Ranu.nculius palya.nthemos
CellltiaUJrea stenalepls
Crepis biennis
Paten~ii11a a.lba
SeraituJa tinctoria
Oerumthe stenaloba
Lythrum salica:ria
Seseli annuum
Leontodon asper
Onaplmlillilll silvaticum
Galiwn mollugo
Tragopogon arvensis
Scleranthus perenniii
Tragopogon pratense
Myosotis scorpioides
Stachys :recta
Odontdtes rubra
Mentha pulegium
Oenanthe banaitica
Lychnis mos cucul!
GaJium pa.lustre
Gentiana praecox
O:rchis ustllllatus
Thesium ltnophyllon
Symphytum o1!:Hcinale
ThaUcbrum minus
Tu:raxacum officinale
Dianthus armeria
Crepis setosa

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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3

4

27

II
II
II
II
II
II
II

27
27
28
26
26
24
23
23
22

22

23
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

21
19
18
19
18
18
18
17
17
17
16
16
15
15

II
II
II
II
II
II
II

H

II

14

II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

14
14
14
14
13
13
12

11
11
11
11
11

11
11
11
10
10
9
9
9
9

8
8
8

8
7

7
7
7
7
7

'1
6

5

o
1
2

o
o
o

1
1

o
2
1
2
1
I!

o
1
1

o
1
1
2
1

o

1
1
1
1

o
o

1
1

o

1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
3

2

o
o
1

o
1
1

o
o
o
2

o
3
1
2

1
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Thymus charnedrys
Rumcx crispus
Filago arvensis
Veronica jaquini
Equisetum arvcnse
Roripa silvestris
Eryngium planum
Potentilla arcnaria
Cuscuta cpithymus
Liinwn tenuifolium
Orobanche alba

2

3

+
+
+
+
+
+

6
6
6
6
6
6
4
4
4
3
2

+
+

+
+
+

4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

5
1

o
o
1

o
1

o
1

o
o
o

Leguminoasele sînt reprezentate prin multe specii, dar Lotus corniculatus şi Trifolium repens au o pondere mai mare. Prezenţa speciei Genista sagittalis indică soluri sărace, iar a speciei Genista tinctoria, soluri
cu umiditate mai pronunţată.
Cyperaceele şi Juncaceele sînt reprezentate prin Juncus conglomeratus, pe solurile unde primăvara este umiditate în exces şi prin Luzula
campestris, planta tipică a solurilor podzolite.
Speciile din alte familii botanice sînt numeroase, atît cele de păşune
cît şi cele de fineţe, atît tipice mezofile cît şi mezoxerofile sau tipic xerofile. Ace.asta explică marea variabilitate a condiţiilor ecologice în care
se cantonează tipul de pajişte.
Valoarea economică. Suprafeţele exploatate numai pentru păşunat,
datorită faptului că începînd de la topirea zăpezii în primăvară şi pină
la căderea ei din nou, la sfirşitul toamnei, .animalele le cutreieră încontinuu, bătătorind terenul, are ca urmare o degradare accentuată a covorului vegetal. Speciile bune se răresc, în locul lor instalîndu-se specii cu
o scăzută valoare furajeră. In unele localităţi presiunea pastor.ală de primăvară se reduce în timpul verii prin deplasarea unor animale pe păşu
nile de munte, de asemenea, şi toamna presiunea este redusă prin faptul
că se păşunează fineţele. In aceste localităţi din zona dealurilor şi de la
poalele munceilor, datorită acestui mod. de exploatare, păşunile sînt într-o stare de producţie mai bună, iar fenomenul degradării este mai lent.
Suprafeţele exploatate ca fineţe, datorită păşunatului limitat de primăvară şi de toamnă, se prezintă cu un covor vegetal bine încheiat şi
au o productivitate mai ridicată.
O bună parte din suprafeţe sînt invadate de tufişuri şi lăstărişuri
de diferite esenţe lemnoase, nevaloroase, în principal de Betula verrucosa, Alnus glutinosa şi Prunus spinosa şi mai rar de altele. In ultimii
15-20 ani, această invazie este foarte puternică, mai ales pe fineţe, încît
există pericolul ca mari suprafeţe să fie sustrase de la producţie.
Producţia de masă verde variază de la 5 100 kg la ha şi pînă la 11 400
kg la ha, la suprafeţele exploatate ca fineţe şi de 1a 4 400 kg la 10 200 kg
la ha la suprafeţele exploatate ca păşuni. Ingrăşămintele au şi în cazul
acestor pajişti o acţiune deosebită, în sensul că pot determina sporuri
mari de recoltă, după cum rezultă din datele cuprinse în tabelul 12.
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Tabelul 12
PRODUCŢIA

actuali

şi potenţialii

pajiştilor

.a

de Agrostis tenuis cu Festuca rubra
Producţia poteniială

Producţia

Producţia

kg/ha

actuală

-

Masă

-

F J n

VN·de

&J.bstainţă uscaită

5 650
1 670
1496

fertilizat cu :
N90P40

N120P40

N120PeflKeo

13 400
3 860
3 542

16 350
4 4ll)
4 080

19 150
5 o~o
4 fi08

Alături de pajiştile de Agrostis tenuis cu diverse speaii mezofile,
cele de tipul Agrostis tenuis cu Festuca rubra constituie cele mai valoroase pajişti din zona cercetată.
Compoziţia chimică a finului este bună, aşa după cum reiese din
analize (0/0 din substanţa uscată) :
proteină brută
grăsime brută
celuloză brută

10,36
2,88
34,02
45,92
6,82

extractive neazotate
cenuşă

Conţinutul ridicat de celuloză şi proteina relativ scăzută, se datoreşte
faptului că atunci dnd specia dominantă Agrostis •tenuis este la începutul înfloririi, alte specii ca Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum
şi altele, sînt în faza de îmbătrînire.
Măsuri de îmbunătăţire şi exploatare. In perioada actuală, ca primă
măsull'ă ce se impune pentru punerea în l'"aloare a acestor pajişti, este de
a se îndepărta vegetaţia lemnoasă nefolositoare.
Fără aplicarea acestei măsuri, nu există posibilităţi de aplicare .a altora, de natura celor care trebui~ să ducă la sporirea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii.

Fertilizarea cu

chimice,

îngrăşăminte
reprezintă acţiunea cea

organice, dar mai 1ales cu îngrăşăminte
mai importantă şi în urma căreia se

obţin

rezultatele cele mai bune.
Aplicînd pe suprafeţe mari îngrăşăminte cu azot cite 120 kg/ha substanţă .activă, împreună cu îngrăşăminte cu fosfor cite 60 kg/ha substanţă activă, toamna sau primăvara devreme, s-au obţinut producţii de
fin de la o singură coasă de 5 100-6 400 kg la ha şi 'În unele cazuri şi pe
unele suprafeţe şi o otavă de 840-1 330 kg/ha.
Aceasta dovedeşte că prin :fertilizare chimică, se pot obţine de pe
acest tip de pajişti, producţii chiar foarte mari comparativ cu suprafeţele
nefertilizate. EJste necesar ca pe suprafeţele de păşuni fertilizate să se
introducă o raţionalizare a modului de exp1o.atare. Explozia de producţie
din luna iunie nu poate fi consumată de animale <lecit parţial, dar folosind sistemul de păşunat pe tarlale, o bună parte din teren se poate
cosi pentru fin sau semisiloz.
192
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Spre a se .asigura producţia de masă verde în tot timpul verii, cînd
în general, după primul ciclu specia dominantă Agrostis tenuis nu mai
otăveşte sau otăveşte puţin, crearea de pajişti semănate în locul pajiştii
permanente, prin desţelenire, rezolvă în bună parte problema. Aceste
pajişti permanente transformate parţi.al în pajişti semănate acolo unde
condiţiile orografice permit sînt şi mai necesare primăvara devreme,
cînd specia Agrostis tenuis din pajiştea permanentă încă nu este dezvoltată, iar speciile semănate, pot oferi producţii mari de masă verde.
8. Tipul Festuca rubra cu Agrostis tenuis de pe dealurile înalte
de la limita inferioară a etajului pădurilor de fag
Acestea domină zona cea mai înaltă a depresiunii, la altitudinea de
600-800 m, în etajul fagului. Sînt cele mai tinere pajişti şi s-au ~nstalat
pe locul pădurilor de fag ce au fost defrişate în urmă cu 150-200 ani.
Ca şi Agrostis tenuis, specia Festuca rubra este dependentă de pă
dure, însă în condiţii mai mari de umezeală pe care o găseşte La altitudinea de 600-800 m. Am deosebit din asociaţia Agrostis tenuis-Festuca
rubra şi asociaţia Festuca rubra-Agrostis tenuis, două tipuri, după cum
este dominantă una sau alta dintre specii, căci fiecare din ele imprimă
un caracter speicific tipului, din cauză că au un ritm de creştere şi de
dezvoltare deooebit, Festuca rubra fiind mai timpurie, iar Agrostis tenuis mai tardiv.
Tipul Festuca rubra cu Agrostis tenuis se dezvoltă primăvara m.ai
devreme cu 2-3 săptămini, cu toate că este la o altitudine mai mare,
oferind un păşunat mai timpuriu. Majoritatea suprafeţelor de tipul Festuca rubra-Agrostis tenuis, fiind folosite ca fineţe, după păşunatul de
primăv.ară, se regenerează în condiţii de umezeală suficientă, de la sfirşitul lunii mai, începutul lunii iunie şi oferă un fin bun. cu o producţie
mijlocie, care se coseşte în cursul lunii august. Această caracteristică
deosebită de cea a tipului Agrostis tenuis-Festuca rubra, ne-a determinat ca aceste pajişti să fie considerate ca un tip aparte.
Ocupă versanţii şi pantele domoale pînă la repezi şi foarte repezi, cu
expoziţie nordică, nord-estică şi nord-vestică din munceii Retezatului, ai
Ţarcului, dealurile din masivul Poiana Ruscăi, cuprinse între Poarta de
Jt'ier a Transilvaniei şi dealurile înalte ale Răichitovei şi Mestecănului,
uneori şi în văile dintre aceste dealuri.
Solurile pe care este cantonat sînt diferite şi variate. In general predomină solurile brune acide, uneori podzolice, soluri brune gălbui podzolite şi solurile podzolice argilo-diluviale, iar în unele locuri apar intrazonal soluri litomorfe, soluri roşii levigate şi rendzine sau soluri scheletice superficiale.
Răspîndirea. Aceste pajişti se găsesc aproape în toate comunele din
depresiunea Haţegului.
In comuna Sarmizegetusa, cuprind păşunile şi fîneţele din Dealul
Mare şi partea de sus a păşunii Dosul Marmorelui, din satul Zeicani, fineţele de la Dumbrăviţa şi fîneţele dintre satul Zeicani şi păşunea Lazuri.
In comuna Riu de Mori, păşunea Măgur.a Zimbrului, păşunile Glemeia
şi Faţa Runcului, păşunea de la Valea Dîljii şi fîneţele După livadă, de
lingă Rîul Mare, ale satului Ostrov, .şi o parte din păşunea Faţa mare a
satului Ohab.a Sibişel.
13. SAROETIA
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de Sus, păşunea Măgura Nucşoarei, toate păşu
munceii din amonte de satele Mălăieşti, Peştera şi
sub Luncă, la nord de satul Rîul Mic.
In comuna Pui, o parte din păşunea Ploştina a satului Ruşor, fineţele satului Serel de la Coteţul lupului, Gruneţe şi Dosul Ruşorului.
partea superioară a păşunii Ploştin.a către locul Raca şi la Rîpi, o parte
din fîneţ,ele de la sud de satul Galaţi în cimpia piemontană înaltă, precum şi păşunea de la Dealul Munţi şi fîneţele care o înconjoară din satul Uric.
ln comuna Baru, păşunea şi fîneţele Runcu din satul Valea Lupului, păşunile şi fîneţele din munceii Barului de ·o parte şi de alta a
pîrîului Muncel, şi fîneţele de la dealul Blidaru.
In comuna Sîntămăria Orlea, fîneţele de sub pădurea Purcăreţ a satului Ciopeia, păşunea comunală .a satului Vadu, fîneţele de pe valea
Rîului Mare, de la Pogonu a satului Reia, fîneţele satului Păclişa şi o
parte din păşunea Tîrsanul.
In comun.a Toteşti, fîneţele din satul Unciuc şi Cîrneşti, de pe valea
Rîului Mare.
In comuna Densuş, Păşunea Brădăţel, din satul Peşteniţa şi fîneţele
de la Cerbu şi cele din sud-vestul satului Stei.
In comuna Răchitova, fineţele cuprinse între valea Padeşului şi valea Celţii şi cele din dealul Mesteacănului.
In comuna Unirea, fîne~le satului Boiţa, cuprinse între păşunea
Boiţa şi fîneţele Ultoane ale satului Fărcădin.
Suprafaţa totală a acestor pajişti este de 5 486 ha.
Compoziţia floristică. Specia dominantă Festuca rubra intră în compoziţia covorului ierbos în procent variabil de la 31% la 540;0, urmată de
Agrostis tenuis în procent de 14%-290/0, după care o participare mai
mare o are Cynosurus cristatus şi Anthoxanthum odoratum (tabelul 13).
Dintre leguminoase, Lotus corniculatus, Trifolium repens şi Trifolium pratense ocupă numai 50/o, celelalte specii fiind numai prezente.
Cyperaceele şi Juncaceele sînt slab reprezentate.
Dintre speciile din alte familii botanice, predomină Pteridium aquilinum, Veratrum album şi multe alte specii mezofile, găsindu-se şi unele
elemente montane ca Hieracium auranti.acum, Alchemilla vulgaris, Scorzonera rosea, Carlina acaulis, Potentilla erecta.
Sînt pajiştile care au cea mai mare invadare de tufişuri de Betula
pendula, Alnus glutinosa, Fagus ,silvatica, Prunus spinosa, Rosa canina
şi Crataegus oxyacantha, în unele cazuri cu acoperire de pînă la 100-0/r.
şi pe suprafeţe destul de întinse în comunele Rîu de Mori, Sălaşul de Su~.
Pui şi Baru, diminuîndu-se astfel suprafeţele productive. Este o luptă
permanentă între natură, care caută să-şi recupereze terenul ce a fost
ocupat cu specii lemnoase, şi factorul antropogen care urmăreşte să îndepărteze speciile lemnoase pentru .a crea condiţii dP creştere şi dezvoltare a speciilor ierboase furajere (fig. R).

Jn comuna

Sălaşul

şi fîneţele de .pe
Coroeşti şi o porţiune

nile
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Fig. 6. -

Pajişti de Festuca rubra cu Agrostis tenuis. Dealul Rac.a, din satul
muna Pui.

co-

Hobiţa,

T.abelul 13
Compoziţia

a
Numărul

Nr.
crt.

pajiştilor

floristicii
de Festuca rubra cu Agrostis tenuis

releveelor

46

Denumirea speciilor

Gradu.I mediu de acoperirP

AcoperiTea
(în medie)

Nr. de
relevee
unde este

%

prezentă

Notă
Prezenţa

generală

2

1.
3.
4.
5.
6.
7.

Festuca rubra
Agrostis tenuis
Cynosurus cristatus
AnthoJC.a.lllthum odoratum
SiegHngia decumbens
Desch:ampsia flexuosa
Briza media
Leguminoase

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

1fl.
19.
20.
21.
22.

Luzula campestris
Carex pallescens
Carex leporina
Carex hirta
Carex nava

4

5

şi

38
17
6

3

+
+
+

46
46
46
46
31
18
18

V

5

V

4
4
2
1
2

V
V

IV
II
II

3

7

Lotus corniculatus
'I1rifoHum repens
Trifolium pratense
Trifolium campestre
Trifolium montanum
Trifolium hybridum
Genista sagittalis
Genista tinctoria
Trifolium alpestre
TrifoliUIITI ochroleucum
Cyperacee

3

65

Graminee

2.

pentru
vlllJloarea
furajeră

specia
1

98 O/r:;

42
46
37
31
30
29

V
V
V

·f-

18
11
11

+

10

II
II
II
II

3
1
1

+
+
+
+
+

J u 11cacee

IV
IV
IV

4
5
5
2
3
5
1
1
3

3

3
1
1

+

+
+

42
37
31

V
V

26

III
II

16

IV

2
1
2
2

2
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23.

Juncus conglomeratus

Bter1dium aquiLinum
Veratrwn album
Rhinanrthus rumelicus
Hiera.cium pilosel1a
Achi'llea mi1lefoliwn
Rumex acetosa
PrunelLa vulga.ri.<1
Plam tago J.a.ncealata
Hypochoe:ris radicata
Euphorbia cypairissias
Colchicum autumnale
Galium verum
Betonica officinalis
Cerastium triviale
Chrysanthemum ·leuoanthemwn
Pimpinella saxifragia
Stellairi.a graminea
Scabiosa ochroleuca
Oampan~ patulia hispid\15
Leantodan ssp. hasteli~
Centaurea phrygi.a
Veronica ofm.cinalis
Ajuga genevensis
PJ.antago media
V €1l'anica chamaedrys
P olygia:l.a. vulgaris
Carum Cllll"Vi
Fragaria vesca
PotentilLa erect.a
Linum catharticwn
Cichoriwn inthybus
Prunella laciniata
ear1m.a acaulis
Senec~o jacobaea
Rumex acetosella
Euphrasia Tastlrov.Lana
Thymus pwtlegioides
Hieraciwn aUl'131llti.iaicum
Helianthemwn .nwnmuJ.arium
Alchemilla vulga.ris
Hypericum perlorait.um
CentauTium erythraea
Viola can~na
Salvia .pnatensis
Potentilla alba
Ranunculus bulbosus
Orchis ustulata
Orchis maclltlata
Agrimonia eupaitorla
Arnica montan.a
Lychnis viscari.a
Cruciata levipes
Allperuilia cyinanchica
Centa.uxea michrainthos
Soorzonera r·osea
Valer.i.aalia otticinaJ.ls
0

3

+

14

II

27

III

18
28
34
31
30
30
29
29
26
36
36
34
33
32
29
28
28
27
26
24
:14
23
23
21
21
19
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
15
14
13
13
13
13
12
11
9
8
8
8
8
6
8
li
6
6
3

II
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV

4

5

23

Diver.~e

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

2

5
3
2
1
1
1
1
1
I
1

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
-I·

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
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III

IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II

o
o
o
o
3

o
1
3
3

,

o

2
2
1
I
3

o

1
1
2
I
2

o

1
1

o
2
I
3
1
2
1

o
o

II

o

II

1
1
1

II
II
II

o

II

3

II
II

o
o

II
II
II

1
1
2

I
I
I
I
I
I

1
2
2

I
I
I
I

1
1
1

I

o
o
o
1

o

•

Valoarea economică. Fiind mai îndepărtate de localităţi şi pe pante,
nu li se aplică lucrări anuale de întreţinere. Aşa se explică de ce sînt
multe suprafeţe invadate de tufişuri, oare reduc producţia de masă verde
şi fin. Sistemul practicat în exploatare, de păşunat primăvara, cosit vara
şi mai puţin păşunat toamna în cazul fineţelor - , precum şi păşu
natul extensiv a păşunilor în tot timpul anului, cu încărcătură redusă
de .animale şi neaplicarea lucrărilor de întreţinere, are drept urmare reducerea suprafeţelor productive prin invadarea de tufişuri şi în unele
cazuri chiar înglobarea în fondul forestier.
Fiind în zona cu mai multe precipitaţii, cu umiditate atmosferică mai
ridicată, sub influenţa munţilor înalţi, specia dominantă Festuca rubra
are condiţii optime de dezvoltare, condiţii asemănătoare avînd şi majoritatea celorlalte specii. Producţiile variază de la 4 700 kg la 12 300 kg
la ha masă verde. Locurile îngrăşate cu gunoi de grajd sau prin tirlire,
oferă producţii de peste 17 000-18 OOO kg la ha, evidenţiind astfel potenţialul productiv al acestor pajişti. Dar sistemul de folosire generează
obţinerea de producţii mici faţă de potenţialul productiv.
Iarba şi finul sînt considerate de calitate bună, iar gr.adul de consumabilitate este destul de ridicat.
Măsurile de îmbunătăţire şi exploatare. Aplicarea pe scară largă a
lucrărilor de curăţire şi defrişare de tufişuri şi lăstărişuri, se impun în
primă urgenţă. Fără executarea acestor lucrări, se vor pierde din circuitul productiv pastoral mari suprafeţe de teren. Aceeaşi consecinţă va
avea şi intîrzierea aplicării lucrărilor. Concomitent cu defrişările şi cu-·
răţirile sînt necesare amenajări de drumuri de acces pentru transportul
şi aplicarea îngrăşămintelor minerale şi transportul finului. La fel, sînt
necesare construirea de adăposturi pentru animale, stîne, adăpători, şi
organizarea păşunatului şi a rotaţiei păşune-fineaţă.
Depresiunea avînd o mare di\·crsitate orografică şi pedogenetică, şi
vegetaţia pajiştilor este diferită şi variată, atit în privinţa compoziţiei flo··
ristice cit şi a producţiei actuale şi potenţiale. Cercetările efectuate, ne
permit să formulăm următoarele concluzii :
1. Pajiştile studiate, pe întreaga lor suprafaţă, sînt de origine secundară, instalate în decursul timpurilor, în urma defrişărilor pădurilor
de foia.ase. Procesul de reinstalare a vegetaţiei lemnoase se produce într-un ritm rapid., cu deosebire pe pajiştile din cîmpia piemontană înaltă
şi pe muncei.
2. ln raport cu factorul umiditate, pajiştile xerofite ocupă 10,14%
din suprafaţă, mezoxerofitele 17,050/o, iar cele mezofite, 66,62%. Pajiş
tile de Agrostis tenuis, reunite şi descrise în cele 5 tipuri, sînt cele mai
răspîndite, însumînd 17 977 ha sau 63,78% din suprafaţa totală.
3. Repartizarea pe teritoriu a tipurilor de pajişti este neuniformă şi
variază în limite destul de largi în raport cu condiţiile staţionale. In bazinul Pui, unde sînt forme de relief diferite şi condiţii staţionale diferite,
se găsesc toate tipurile de pajişti descrise.
4. Cu privire la folosire, 44,40/o din suprafaţă are o folosire mixtă,
adică păşunată primăvara şi toamna şi o recoltă de fin în timpul verii,
12,81% folosită exclusiv ca finaţ şi 42,74% exclusiv ca păşuni. Se remarcă faptul că au o folosire mixtă, tipurile de pajişti care sînt de o mai
bună calitate, în special cele de Agrostis tenuis cu diverse specii mezo-
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[ilt-, ('ele de Agrostis tenuis cu Festuca rubra şi cele de Festuca rubra cu
i\j_(roslis tcnuis.
5. Cu privire la compoziţia floristică, toate tipurile cuprind un număr redus de specii de graminee şi leguminoase, numai dteva specii de
cyperacee şi juncacee şi un număr mare de specii din alte familii botanice. Gramineele intră în compoziţia covorului ierbos în proporţie de
52-760/0 , cea mai mare parte din ele fiind de o valoare furajeră mediocră şi bună.

Leguminoasele deţin o pondere mică şi în multe cazuri predomină
specii nevaloroase sau mai puţin valoroase.
Dintre cyperacee şi juncacee, specia cea mai răspîndită este Juncus
conglomeratus, celelalte fiind numai prezente în covorul ierbos.
Grupa de specii din alte familii botanice, {'Uprinde un număr mare
de specii, în procent ce variază de la 4% la 260/o. Cele mai multe din
aceste specii sînt slab comestibile, necomestibile sau vătămătoare şi toxice.
6. Păşunatul neraţional şi neaplicarea lucrărilor de îngrijire şi îmbunătăţire, a dus I.a degradarea acestor pajişti (fig. 9).

Fig. 9. -

Pajişti degradate din satul Ohaba de sub piatră, comuna Sălaşul de sus, în urma

păşunatului neraţional.

·

7. Producţiile sînt foarte diferite· şi cuprinse în limite destul de largi,
în strînsă legătură cu condiţiile staţionale şi starea de degradare a covorului vegetal. Sînt cuprinse între 5 050 kg şi 12 200 kg iarbă la ha. Producţia medie ponderată pe întreg teritoriu! de pajişti cercetate a fost
calculată la 6 700 kg masă verde la ha,
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8. Valoarea furajeră a pajiştilor este mult diferită, de la un tip la
şi este în raport direct cu compoziţia floristică. Pajişti cu o valoare
furajeră slabă pînă la mediocră, sînt cele xerofite de tipul Festuca valesi.aca şi de tipul Chrysopogon gryllus, precum şi pajiştile mezofite de tipul Agrostis tenuis cu Juncus sp., a căror suprafaţă reprezintă 14,590/o
din total. Pajiştile cu o valoare furajeră bun·ă, sînt cele mezoxerofite de
tipul Agrostis tenuis cu Festuca valesiaca, Agrostis tenuis cu Chrysopogon gryllus, cele mezofite de tipul Agrostis tenuis cu diverse specii
mezofile, Agrostis tenuis cu Festuca rubra, şi Festuca rubra cu Agrostis
tenuis, toate acestea ocupind cea mai mare suprafaţă, ce reprezintă
82,17% din total.
9. Tipurile de pajişti cercetate, reacţionează puternic la aplicarea
îngrăşămintelor organice şi minerale, ceea ce scoate în evidenţă potenţialul lor productiv ridicat. Se pot obţine producţii de pînă la 21 900 kg
masă verde la ha, cu doze economice de îngrăşăminte minerale, ceea ce
înseamnă o sporire de 2-4 ori mai mult <lecit pajiştea nefertilizată. Cu
doze mai mari de îngrăşăminte azotofosfatice, producţiile se pot mări
şi mai mult.
10. Pe lingă marile posibilităţi de sporire cantitativă a producţiei,
există şi mari posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii şi compoziţiei floristice. Pentru aceasta se pot executa lucrări de eliminare din covorul
ierbos a speciilor ce nu sînt consumate de ::mimale, şi se pot crea condiţii de dezvoltare a speciilor valoroase.
altul
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TYPES DES PATURAGES XEROPHYTES ET MESOPHYTES DU
D:ePRESION DE HAŢEG

Resume
Le travail oomprend un etude sur la vegetation de pâturages du depression de Haţeg,
departament de HunedOialrla.
On a urnise comme unite de recherche et de c!Jassification „le t.ype de pâturage"
ayant pour criterium la dominance des especes, le type reunissaint des surfaces homogenes
en ce qui concerne la composition morale, le complexe des :tlacteurs stationnaires, les re1atlons reciproques entJre les plaintes et le milieu entourrent.
On decrit l1lll nombre de 8 types de pâturages au point de vue de !'ecologie, diffusion
dans la teriltoire soumis a lia :reoherce, la composilt~on :f.lorale, la valeur econornique du type
et la Vialleu.r fourriagere de chaque espece du tapis d'herbes, ai.nsi que Ies mesures d'ameJiotiion et exploitati<m proposees, particulierement sur 5 types de pâturages d' Agrostis
tenuis, qui occupe la plus grande surface.
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PAJIŞTI

HIGROFILE ŞI MEZO-HIGROFILE
DIN DEPRESIUNEA HAŢEGULUI

NK:OLAE BOŞCAIU,
LEONTIN PHERFI,
EUG&IN CERNELEA

Cu prilejul studiilor fitocenologice şi .al cartografierii pajiştilor' din
bazinul tectonic al Haţligului au fost identificate o serie de pajişti înmlăştinite, care alcătuiesc o centură de vegetaţie higrofilă ,şi mezo-higrofilă în zona de contact a depresiunii cu rama muntoasă înaltă. Cu toate
aparenţele unor discontinuităţi, intervenite în urma drenărilor şi a desţelenirii unora dintre aceste pajişti, incorporate azi în fondul perimetrelor agricole, cercetările efectuate ne-au permis să stabilim că într-un
trecut nu prea îndepărtat aceste pajişti higrofile şi mezohigrofile alcă
tuiau o zonă aproape continuă în jurul versanţilor vestici şi nordici ai
Masivului Retezat. Caracterul relictar al unora dintre asociaţiile vegetale care .alcătuiesc această centură confirmă vechimea remarcabilă a
inmlăştinirilor cercetate.
Actualele vestigii ale acestor inmlăştiniri eutrofe dăinuiesc încă,
atît pe cîmpia piemontană joasă, cit şi pe suprafeţele de netezire ale
dealurilor piemontane din vestul depresiunii. Cele mai reprezentative
inmlăştiniri, prin semnificaţia lor documentară, au fost intilnite pe şesul
piemontan al Nucşoarei şi Sălaşului. In ansamblul }or, au fost deosebit
de concludente investigaţiile pe care le-am efectuat pe cîmpul mlăşti
nos Ostrovul Mare - Toteşti ca şi cimpul mlăştinos din apropiere de
Cîrneşti, lunca imlă·ştinită a Streiului de lingă Pui şi lunca largă a Văii
Bălţii, situată La contactul dintre dealurile piemontane şi dmpia piemontană înaltă, între Sălaşul de Sus şi Ciopeia. Interesul geomorfologic
al Văii Bălţii a fost subliniat deja de B. v. I n k e y (1891) şi F r.
No pc sa (1899), care au considerat-o drept un vechi curs al văii Nucşoarei, părăsit printr-un fenomen de captare (C. G rum ă z e s cu, 1975).
Iniţial, am atribuit acestor inmlăştiniri un caracter topogen, condiţionat îndeosebi de substrntul argilos al teraselor care favoriza stagnarea apei. Actuala distribuţie a inmlăştinirilor studiate, corelată ou
observaţiile noastre asupra distribuţiei locale a averselor din jurul masi-vului Retezat ne-au dus la conduziia că, pe lingă caracterul lor topogen,
aceste inmlăştiniri au şi o anumită condiţinare climatogenă.
într-adevăr, din observaţiile noastre am stabilit că ori de cite ori
un front se deplasa spre masiv, la o anumită depărtare de versanţii
munţilor, se produceau averse locale, care în pofida unor aparente neregularităţi, coincideau într-o mare măsură cu centura de pajişti inmlăştinite. Fenomenul devine explicabil prin destinderile adiabatice care
produceau condensarea umidităţii sub forma ploii, de îndată ce frontul
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interfera zona aerului rece care înconjura masivul. Cu toate fluctuaţiile
spaţiale ale acestui proces de condensare, maximele precipitaţiilor par
să coincidă cu centura de pajişti înmlăştinite la c.are ne referim. In
lipsa unei reţele de staţii pluviometrice care să fi funcţionat cu regularitate, deocamdată sîntem nevoiţi să ne limităm la constatări şi explicaţii empirice. Totuşi, ipoteza acestei condiţionări topo~climatogene pare
c;ă explice într-o măsură concludentă faptul că asemene.a înmlăştiniri nu
s-au format în toate condiţiile topogene în care relieful planar al teraselor, ca şi relativa uniformitate edafică, ar fi favorizat apariţia înmlăş
tinirilor.
O centură asemănătoare de înmlăştiniri, apărută sub inducţia unor
procese meteorologice asemănătoare, pare să bordeze şi zonele destinderilor adiabatice oare înconjoară masivul Ţarcu. Stadiile mai avansate
ale drenărilor ca şi caracterul intensiv al agriculturii şi, sub efectul lor,
dizlocarea mai accentuată a acestor înmlăştiniri, fac însă mai dificilă
reconstituirea acestui proces cenogenetic în jurul Munţilor Ţ.arcu decît
în cazul Retezatului. Foarte concludent în această privinţă rămîne însă
faptul că, atît în cazul înmlăştinirilor din Ţara Haţegului cit şi a celor
bănăţene din zona premontană a Ţarcului, fondul cenotic este alcătuit
în cea mai mare măsură din asociaţii asemănătoare.
Odată cu studiul floristic .al pajiştilor înmlăştinite din depresiunea Haţegului au fost identificate o serie de specii nesemnalate pînă
acum din Retezat şi teritoriile învecinate (Carex appropinquata, Carex
fusca var. juncea, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata).
Pe baza ridicărilor fitosociologice efectuate în 1971 şi 1972, au fost
identificate Ur'mătoarele asociaţii vegetale :
PHRAGMITETEA Tx. et Prsg. 1942
MAGNOCARICETALIA Pign. 1953
Caricion gracilis Balat.-Tulack.1963
Caricctum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) Tx. 1937
Caricetum vesic.ariae Zoly. 1931
Caric ion rostrat a e Balat.-Tulack. 1963
Caricetum appropinquatae (W. Kock, 1926) Tx. 1947
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAB N ordh. 1936
CARICETALIA FUSCAE W. Koch 1926
Caricion canescenti-fuscae Nordh. 1936
Carici-Menyanthetum So6 (1938) 1955 em. Fl. Raţiu 1972
Cariei flavae - Eriophoretum So6 1944
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1926
MOLINIETALIA W. Koch 1926
Ca 1 t hi o n Tx. 1937
Scirpetum silvatici Schwick 1944
Cirsietum rivularis Ralski 1931
Hoketum lanati Issler 1936
M o 1 inion ·ca e r u 1 ea e W. Koch 1926
Junco-Molinietum Prsg. 1931
Peucedano (rocheliani)-Molinietum Boşcaiu 1965
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A g r o s t i on s t o 1 o n i f e r a e Soo 1940
Orchido elegantis-Agrostietum stoloniferae H. Ruzickova
1971
DESCRIEREA

ASOCIAŢIILOR

I. Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) Tx. 1937. Rogoziş
tile edificate de Carex gracilis se înfiripează în jurul bălţilor formate pe
denivelările cimpiei piemontane. Datorită caracterului, de cele mai multe
ori, periodic al acestor stagnări, provocate îndeosebi de aversele abundente, compoziţia cenozelor este netipkă, răminind adeseori în stadiile
iniţiale. Formarea .acestor rogozişti începe printr-o hidrofază care după
constituirea unei centuri în jurul bălţii, evoluează într-o ecofază litorală şi apoi terestră. Compoziţia unei cenoze studiate în apropierea satului Bărăşti (22 V 1972), este următoarea:

Carex gracilis
Eleocharis palustris
Schoneplectus lacustris
Sparganium erectum
Juncus inflexus
Sium erectum
Mentha aquatica
Iris pseudacorus

5. 5

+

+
+
+
+
+

1.4

Lycopus europaeus
Veronica beccabung.a
Catabrosa aquatica
Scirpus silvaticus
Carex hirta
Galium palustre
Ranunculus sceleratus
Ranunculus repens

+
+

+
+
+
+
+
+

Această asociaţie boreal-monse înfiripează în depresiunile de teren în care nivelul freatic este
ridicat. Pilcuri de extinderi în general reduse, au fost intilnite pe cimpul mlăştinos Ostrovul Mare-Toteşti ca şi pe cel de lingă Cîrneşti, unde
apar sub forma unor enclave pe fondul vegetaţiei higrofite. Compoziţia
pilcurilor .analizate este următoarea :

2. Caricetum vesicariae Zoly. 1931.

tană

Nr. ridicării
Carex vesioaria
Carex fusca
Carex flava
Carex stellulata
Carex pallescens
Carex leporina
Scirpus silvaticus
Juncus effusus
Eleocharis palustris
Eriophoru:m latifolium
Agrostis stolonifera
Deschampsia caespitosa
Lythrum salicaria
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Gratiola officinalis
Galium uliginosum
Betonica officinalis
Succisa pratensis

1

3.5

+.5
-j-.5
+
+
2.5
l. 5

1. 5

+.5
+.5

+
+

+

2
4.5

+

1.5

+.;,
~.5

+
·I·

+.5
1. 5

+

1.5
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1.5
Lathyrus pratensis
Myosotis palustris
Ononis arvensis
Genista tinctori.a
Cirsium rivulare
Trifolium hybridum
F'ilipendula ulmaria
Ranunculus acer
Ranunculus flammula
Cynosurus cristatus
Briza media
Chrysan them um leucan them um
Rhinanthus rumelicus
Nardus stricta
Potentilla erecta
Acrocladium cuspidatum
Locul şi data ridicărilor: 1. Ostrovul Mare, 410 m s.m.,
2. Cîrneşti, 390, 23 V 1972.

+
+
+

+
+.4
+
+
+.5
+
+

+.5

1.5

+
+
2 5
4.5
20 VI 1972;

3. Caricetum appropinquatae (W. Koch 1926) Tx. 1947 (tabelul 1).
Semnalarea inedită a acestei asociaţii relictare din judeţul Hunedoara,
de pe şesul piemontan al Nucşoarei dobîndeşte semnificaţii fitoistorice
majore contribuind la reconstituirea vegetaţiei wiirmiene de la poalele
Retezatului. Supravieţuirea cenozelor glaciare edificate de Carex appropinquata în sectorul superior al Văii Bălţii, considerat drept un vechi
curs al Văii Nucşoarei, părăsit printr-un fenomen de captare, atestă în
acest fel caracterul relictar al întregului complex higrofit de lingă Nucşoara şi Sălaşul de Sus.
'ln pofida raportării la alianţa Caricion rostratae din ordinul Magnocaricetalia, compoziţia floristică a cenozelor analizate prezintă afinităţi
mult mai accentuate faţă de alianţa Caricion canescenti-fuscae din clas.a
Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Se ridică astfel necesitatea reexaminării
poziţiei sintaxonomice a .acestei asociaţii de un remarcabil interes fitogeografic şi fitoistoric.
4. Carici-Menyanthetum Soo (1938) 1955 em Fl. Raţiu, 1972 (tabelul
2). Alcătuind mozaicuri intercalate cu pilcurile asociaţiei precedente, cenozele edificate de Menyanthes trifoliata,
un incontestabil element boreal - încă par să constituie vestigiile vegetaţiei wiirmiene de I.a
poalele Retezatului. Considerente fizionomice au determinat raportarea
asociaţiei la alianţa Caricion rostratae din ordinul Magnocaricetalia faţă
de care cenozeile studiate ·nu prezintă nid o afinitate. In .acest fel am considerat judilcioasă raportarea asociaţiei l•a aliranţa Caricion canescentifuscae (F'I.. Raţiu, 1972). Alături de iMenyanthes trifoliata, !în alcătui
rea cenozelor studiate au .fost iidentiificate ci.teva specii dare par să constituie rel'icte ale vegetaţiei tardi:gla1ciare de la poalele Retezatului (Carex
fusca var. juncea, Drosera rotundifolia, Salix repens, Sphagnum contortum).

5. Cariei flavae - Eri'Ophoretum Soo 1944 (Tabel 3). Cenozele edificate de Eriophorum latifolium cu Carex flava (inel. Carex lepidocarpa)
au o largă extindere în teritoriul cercetat, ocupînd adeseori suprafeţe
apreciabile. In pofida coeziunii cenozice, încadrarE;!a sintaxoqomică a aso·
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ciaţiei ramme încă controversabilă. Considerente fi?:ionomice, determinate de abundenţa populaţiei de Eriophorum latifolium au grăbit pe fitocenologi să o raporteze la alianţa Eriophorion latifolii Br.-Bl. et Tx. 43
(Caricion davallianae Klika 34 p.p.). Totuşi, asociaţiile apartenente acestei
asociaţii sînt bazifile, avînd o accentuată electivitate faţă de substratul
calcaros. In af.ară de aceasta, asociaţia rămîne dificil de deosebit de Valeriano-Caricetum flavae Pawl., Pawloska, Zarzycki, 1960. Rămîne de netăgăduit că numai indicii de abundenţă--dominanţă pe care-i înregistrează
Valeriana shnplicifolia nu motivează considerarea acestor două asociaţii
ca unităţi sintaxonomice, avînd acelaşi rang dar distincte. Deocamdată ne
pare plauzibil ca în cadrul unei singure asociaţii să se .admită existenţa
a două rase geografice, dintre care cea meridională ar fi caracterizată
prin Valeriana simplificifolia. In orice caz, recomandările privitoare la reglementarea nomenclaturii sintaxonomice confirmă prioritatea denumirii
Cariei flavae-Eriophoretum. Recent So6 (1973), reexaminează încadrarea
asociaţiei, sugerînd raportarea sa la alianţa Caricion lasiocarpae sau Caricion canescenti-fuscae. In condiţiile teritoriului cercetat, raportarea asociaţiei la ultima alianţă pare mai concludentă.
6. Scirpetum silvatici Schwick. 1944 (tabel 4). Cenozele dominate de
Scirpus silvaticus sînt frecvente în teritoriul cercetat. Avînd un caracter
subboreal-montan, asociaţia se întîlneşte în staţiunile răcoroase sau chiar
reci, cu nivelul freatic ridicat, care formează adeseori izvoare superficiale.
7. Cirsietum rivularis Ralski, 1931 (tabel 5). Asoci.aţia are o răspîn
dire largă, atît pe cîmpul mlăştinos Ostrovul Mare-Toteşti, cit şi în lunca
Streiului, ca şi pe cîmpia piemontană înaltă. Formează pajişti care produc
o mare cantitate de masă ierboasă, folosite .adeseori ca fînaţ, dar de calitate inferioară.
8. Holcetum lanati Issler, 1936. Cenozele dominate de Holcus lanatus
se intercalează printre cele precedente, înfiripîndu-se în staţiuni mai mezofile. Se utilizează ca fineţe, care produc o biomasă abundentă dar de
calitate mijlocie. Compoziţia unui pilc analizat lingă Ostrovul Mare, este
următoarea :

Holcus lanatus
J uncus effusus
Trifolium hybridum
Agrostis stolonifera
Festuca pratensis
Poa trivialis
Bromus mollis
Cynosurus cristatus
Carex hirta
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium dubium
Equisetum arvense

3.5
1.5

+.4

2.5
1. 5
2.5
1.5
1.5

+
+.4

2.5
2.5

+.5

+
+
+
+
+
+
+

Rumex crispus
Mentha aquatica
Prunella vulgari:s
Anthoxanthum odoratum
Ononis arvensis
Ranunculus acer
Stenactis annua
Roripa silvestris
Rhinanthus rumelicus
-1Chrysanthemum leucanthemum -\Rumex .acetosa
Campanula patula
+

+

+

9. Junco-Molinietum Prsg. 1951 (tabel 6). Cenozele acidocline edificate de Molinia caerulea ocupă extinderi remarcabile în teritoriul stu205
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diat, avînd o fizionomie şi o alcătuire floristică reprezentativă. In cea
mai mare măsură cenozele studiate se raportează la subasociaţia nardetosum strictae (Jonas 1933) Tx. 1937). Unele dintre pilcurile studiate prezintă afinităţi accentuate faţă de gruparea descrisă sub denumire.a de
Molinio-Salicetum rosmarinifoli'ae (So6 1933), So6 1957 (tabel 6, nr. 5),
cu şi fo\ă de Succisietum pratensis (Tx. 1937) Passarge 1964 (tabel 6, nr.
li). Asociaţia produce o mare cantitate de biomasă vegetală dar <le calitate inferioară.
10. Peucedano (rocheliani) - Molinietum, Boşcaiu 1965 (tabel 7). Actualele pilcuri dislocate atît pe lunca Streiului, cit şi pe dmpia piemontană înaltă de la poalele Retezatului, reprezintă vestigiile .arealului unitar al unor străvechi cenoze care aveau o largă extindere, atît în depresiunea Haţegului. cit şi în Banat. Izomorfismul structurii şi a compoziţiei floristice a .acestor pilcuri, dislocate azi de terenurile agricole constituie cel mai convingător argument al originii lor unitare. La rîndul său,
optimul climat al acestor cenoze în cursul superior al Văii Bălţii, unde au
supravieţuit alături vestigiile vegetaţiei glaciare (Caricetum appropinquatae, Carici-Menyanthetum), pledează pentru caracterul lor relictar.
Asemenea cenoze relictare au fost identificate şi publicate deja din
Ţara Haţegului, de la Sălaşul de Sus şi de lingă satul Ponor, comuna Pui
(N. Boşca i u, 1965) ; la acestea se mai .adaugă pilcurile identificate
ulterior, lingă satele Ruşor şi Mălăieşti, alături de alte pilcuri de lingă
Pui.
Pe lingă bogăţia lor floristică, noianul florilor de Narcisus stellaris,
conferă acestor cenoze un pitoresc inegalabil. Acest considerent peisagistic, la care se mai adaugă importanţa ştiinţifică remarcabilă a caracterului conservativ al alcătuirii lor floristice, motivează concludent ca cel
puţin cite o arie reprezentativă dintre Nucşoara şi Sălaşul de Sus şi de
la Pui să fie declarate cit mai curînd ca rezervaţii ştiinţifice, în.ainte de
a fi definitiv desţelenite prin extinderea terenurilor agricole. Această propunere este cu atît mai motivată cu cit, în acest caz special, calitatea lor
de rezervaţie nu împiedică ci, dimpotrivă, ar necesita tocmai exploatarea
lor în continuare ca fihaţe. In oazul acestor cenoze menţinerea actualei
lor folosinţe economice prin cosiri anuale nu numai că nu le va degrada,
dar chiar va asigura stabilitatea compoziţiei lor floristice.
ln cadrul ·acestei asociaţii o semnificaţie singenetică fundamentală o
deţine caracteristica Peucedanum rochelianum, care în cadrul celor mai
multe dintre pilcurile studiate îndeplineşte rolul unui edificator codominant. Fidelitatea pentru această asociaţie a caracteristicei Peucedanum
rochelianum Heuff., care este o vicariantă nord-dunăreană a speciei
Peucedanum coriaceum Rchb. ssp. pospichalii (Thellung) Horvatic, arată
.afinităţile cenotice dintre asociaţia bănăţeană-hunedoreană şi cea ilirică
reprezentată prin Peucedano
(pospichalii)-Molinietum: litoralis Horvatic, 1934.
Caracterul fragmentar şi omogen în acelaşi timp al molinietelor dacoilirice din Banat şi Ţara Haţegului constituie un .argument convingător
în favorul ipotezei unităţii unor străvechi moliniete cu Peucedanum rochelianum, mult mai extinse într-o perioadă umedă, cu climat asemănător
molinietelor din Dalmaţia, al căror optim coincide cu izohieta 1600 mm.
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Extinderea maxtmă a molinietelor în regiunile meridionale ale Europei
a coincis cu expansiunea elementelor eurasiatice în aceste regiuni, care
a avut loc odată cu apogeul ultimei glaciaţiuni. In această privinţă este
cunoscut că relictele glaciare din ţinuturile mediteraneene sînt legate
de existenţa unor asociaţii higrofile impregnate cu numeroase elemente
eurosiberiene (Holoschoenion, Arrhenatherion, Phragmition, Magnocaricion). Pe baza extinderii arealului acestor asociaţii, B r a un - B 1 anq u e t (1932), presupune că I.a sfîrşitul ultimei glaciaţiuni, asociaţiile vegetale de mlaştină, ca şi cele ale pajiştilor higrofile erau mult mai extinse în sudul Europei şi mai bogate în specii eurosiberiene. In acest răs
timp şi molinietele sud-ilirice au avut, de asemenea extinderea maximă.
Lipsa accentuată ,a elementelor continental-pontice din alcătuirea
acestor moliniete arată că în perioada răspîndirii spre regiunile noastre
a acestor elemente, imediat după retragerea gheţarilor, asociaţiile considerate se găseau deja în staţii încheiate. Prezenţa lor mult mai numeroasă
în Oîmpia Panonică, ca şi în Transilvania centrală arată că vegetaţia ţi
nuturilor bănăţene şi hunedorene a ajuns într-o stare de coeziune şi
echilibru fitocenotic mult mai timpuriu. Această constatare ne îndreptăţeşte să credem că elementele ilirice submontane care intră în alcătuirea
molinietelor noastre, au început să iradieze spre plaiurile bănăţene şi
hunedorene, împreună cu întregul lor complex cenotic, foarte timpuriu
după retragerea gheţarilor, dacă nu chiar într-un interstadiu de la sfîrşitul g1aciaţiunii.

11. Orchido elegantis-Agrostietum stoloniferae H. Ruzickova 1971
(tabel 8). Pajiştile edificate de Agrostis stolonifera ocupă arii extinse în
lunci, ca şi pe cîmpia piemontană înaltă. înfiriparea lor este condiţionată
atît de stagnarea apei precipitaţiilor cit şi de nivelul freatic ridicat. Încadrarea sintaxonomică a acestor pajişti rămîne totuşi dificilă datorită
existenţei unei serii cenocline de stadii intermediare între cenozele tipice apartenente alianţei Agrostion stoloniferae So6 43 nom. corr. 1971
(Deschampsion caespitosae Horvatic 1930 p.p.) şi cele apartenente alianţei Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 (Agrostion stoloniferae Gors
1966, non So6 1933. Datorită acestei împrejurări, adeseori este dificil să
se mai stabilească la care dintre cele două alianţe trebuie raportată o
anumită cenoză edificată de Agrostis stolonifera. Prin înţelenire, cenozele
apartenente alianţei Agropyro-Rumicion, ca Rorippo silvestri-Agrostietum stoloniferae (Moor 1958), Oberd. et Muller 1961, evoluează în direcţia reconstituirii asociaţiilor apartenente alianţei Agrostion stoloniferae,
reprezentate prin pajişti permanente. De altfel, s-a propus chiar încadrarea alianţei Agropyro-Rumicion crispi într-un ordin de sine stătător
Trifolio-Agrostietalia raportat la clasa Molinio-Arrhenatheretea D. W.
Shimwell (1971). Inoadrarea cenozelor studiate în sintaxonul Orchido
elegantis-Agrostietum stoloniferae oferă posibilităţi de discernămînt sintaxonomic mai riguroase decît raportarea lor la „Agrostietum albae",
conceput într-o accepţie largă şi prea puţin concludentă.
207
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Tabel 1

Corlcetum approplnquatae (W. Koch 1926) Tx. 1947
Numllrul

ridicării

2

3

4

5

K

480

480

480

480

480

V

100

100

100

100

100

25

25

25

25

25

5

3.5

4.5

4.5

4.5

V

Carex fusca var. juncea

2.5

3.5

1 .4

1.3

V

Carex stellulata

1. 5

1 . 4

1.3

+.4

V

+

m

Alllludlnea m s.m.
~:xpozi~la

lnclin.airea în grade
Acoperirea

vegetaţiei (%)

Suprafaţa analizată (m2)

Ch.

ass.

Carex apprqpinquata

4

Cairici-On ca.nesce11Jti-fuscae et
OaTfc.e.taJi.a fU3Ca-e

Ranunculus f!ammula

+
+.

4

+. 4
+. 4

+

Carex pankea

+

II

Scheuchzerto-Caricetea fuscae

Menyanthes trifoliata

+

3.5

1. 3

III

+. 3

+. 3

II

Eriophorion latifolii

Eriophoretum latlfolli
Molinietalia (inel. Calthi-On)
Fil~pendula

ulmaria

+

Lychnis f!os-1cuculi

+

Scirpus sllvaticus

+

I

+

+

Achillea ptanmlca
Lythrum salicaria

+

Galium uliginosum

+

III

+
+. 3

+. 3
+
+

Sallx repens

1 . 4

Caltha laeta
Cirsium palustre

+
+

Juncus effusus

+

III
I

IV

+

+

IV

+

II

+. 3

II

Ins.oţitoare

Lycopus europaeus

+

Mentha aquatka

+

Potentilla erecta

-t

Myosotis palustris

+

Locul

şi

data rtdtc4rilor :

1-5

Sălaşul

+
+
+

II

+

de Sus, 25 VI. 1972.
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+

IV
II

Tabel 2

Cariei -

Menyanthetum Soo (1938) 1955 em. FI.

Numărul ridicării

Altitudinea m s.m.

Raţiu

1972

480

2
480

3
480

4
480

5
480

100
25

100
25

100
25

100
25

100
25

4.5

4.5

4.5

4.5

4. 5

V

2.5

2.5
1. 5
1.5
1.5
1.3

1. 5
1.5

+. 5
1. 5

2. 5

+

V
V

+

+. 4
4.5
+

1. 5
1. 5

+

+
1. 5
+

V
V
V

+
+. 3

1. 4

+

1.4
1.3

+
+. 3

V
IV

K

Expoziţia

Lnclin.airea în grade

Acoperirea

vegetaţiei

Suprafaţa analizată

(°Io)

(m2)

Ch. a.ss.

Menyanthes trifoliata (opt.)
Caricion canescenti-fuscae et
Cariceta.U.a fusc.ae

Carex fusica
Carex stellulata
Carex pani.cea
Ranuncuilus Baml.lllia
Sphagnum contortum (transgr.)
Aulacomium palustre

1.5

+
2.4
+

+

I

TQfie.1.dietalia
(tncl. Ertophorion ,liattfolH)

Carex flava
Erlophorum latlfolium
(D) Oxycocco-Sphagnetea
Drosera rotundifo!la

+. 3

+. 3

t.5

II

Magnocaricion

Carex a,ruJroplnquata

+. 3

+

II

Molinietalia (inel. Calthton)

Lychnls flos-<cuculi
Juncus effUJSus
Sallx repens
Soi.npus sdilvaticus
Cirsium palustre
Lyrthrum salicaria
Galium uliglnosum
Veratrum a1bum
Calliergon cusipidatum
Campylllum s-tellatum
Diorainum palustre

Bryum ventrkosum
Cirslum rivulare

tnsotitoare
Holcus lanatus
Mentha aquatica
Potentilla erecta
Linum cathartkum
Carex serotlna
Carex leporlna
Juncus artkulatus
Myiosotis palustrls
Anthoxanthum odoratum
Ranunculus acer
Briza media

Locu!

şi

data ridic4rilor :

t

1 3

+. 3
+
+
+
1.4

+
+
+
+

+
+
+

+

1 .5

+

1·
1.3

I

+
+. 4

+. 3
+

2.4

1.3

+
+

+
+
+

+

+

+

li
II
II

+
1.3

II
II

1.4

II
li

+

+
+
+. 4
+
+
+

+. 4
+
+

+
+

1. 3
1~5.

Sălaşul

IV
I
V
I
IlI
II
I

V
III

I
I
I

III
II
I
I

de Sus, 25 VI. 1972.

14. SARGETIA
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Tabel 3

Cariei flavae Numărul ridicării

Eriophoretum latifolii So6 1944
1

Altitudinea m s.m.

2

3

4

5

380

6

7

390

410

380

640

480

480

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100
100

100

Expoziţia

Inclin.aJrea în grade
Aicoperirea vegetaţiei

(°Io)

Suprafaţa analizată (m2)

Ch ..ass.

Carex flava (transgr.)
Eriophorum latifolium (transgr.)
Caricion canescenti-fuscae e.t
Caricetalia fuscae

Carex fusca
Carex stellulata
Ranu!1C'Ulus flammula
Carex panicea

+. 5
3.5

1.5 +.5
3.5 4.5

+. 5

+. 4
4.5
+. 3
1. 4

+

4.5

3.5

2.4
3.5

4.5

+

+. 3

+

+
+

+

1.5

+

+
+
+

+
+. 5
+

2.5
2.5

4. 5

4.5

4.5

+
1.3

+

2 5

Scheuchperio-Caricetea fuscae

Menyanthes trifoliata·
Aoroo!Jadiiwn cuspidatum
Eriophori.on iatifolii

Epipaictis paluSJtris
Tofie.ldietali.a
Calthion

MaUnio-Arrhenatheretea

Hokus lanatus
Lathyrus pratensis
Briza media
Ononis arvensis
RanUJllculus acer
Anth-0xanthU1J11 odoratum
Nardet..alia

Nardus stricta
Potentilla erecta
lnsoţj,toare

Galium palustre
Mentha aquatica
Phragrnltes communis
Linum catharticum

+

+

+
+

Parnassia palustrls
Scirpus si:1vaticu.s .
Trifolium hybridum
Crepis paludosa
Caltha laeta
Myosotis palustris
Dactylorchis incarnata
Molinietali.a s. 1.
Lichnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Cirslum rivulare
Clrslum canum
Sanguisol'ba officinalis
Juncus effusus
Succisa prartensis
Betonka offliClnalis
Equisetum palustre
Genista tinctoria
Agoostis stolonifera
Lythrum salicaria
Clrsium palustre

100

+.3 +.5 +.3 +.5
3.5 3.5 2.5 3.5

+
+

1.5

2.5

+
+

+

+
+
+
+
+
+ +. 5
+
+
+
+. 3 +. 3
+ 1.5 +. 3
+. 5 +
+
+
-+ 4
+
+
„
1.5 2.5 +
+
+ +. 4
+
+ 1.5
+. 5
+
3.
5
-+
1.5
1 5
+. 4
+ 2.5
+. 5 +
+
+
+. 4
+. 5
+. 3
+
+
+ +. 3
+
+
+
+ +. 4 1.5
+
+
+
+
+
+ .5

+ .5
+ .5

+.5

+

+ .5

+

+.5

+

+.5

III
IV
III
I
I
V

III

+.5
+

I
I
I
I
I

1.5

IV
III
III
III
II
III
III

2:5

I
II
II
li

+
1.5

. ;J

2.5
+.5

V
V

III

1.5

+

K

+

IV
I
I

III

+
1.5
+.5

I
I

III
III
I
V

III
II

1.5
+ 3
3 5 III
+
+ 5
+
II
Specii întilnite într-o singură ridicare : S"!!"ratula tincforia 5 : + + . 4 ; F~lipendula
ulrnari.a 3 : + ; Orchis elegans 2 : + ; Salix repens : 6 : 1 . 3 ; Ga:lium uliginosum
~ : + ; Trifolium l"epellS : 4 : 1 : 5 ; Trifalium pratense 4 : + : Carex vesicaria 1 : + ;
Caxex hirta 4 : + . 3 ; Carex distans 4 : + ; Gratiola officinalis 4 : + . 4' ; Dactylorchis
maculata 4 : + . 3; Oen:anthe peucedanifolia 4 : + ; Cerastium triviale 4 : + ; Vcratrum
album 5 : + . 3.
·
Locul şi data ridicări.lOT: 1-2. Cîrneşti, 23 V. 1972 ; 3. Ostrovul Mare, 20 VI. 1972 ;
4. BArăşti, 22 V. 1972 ; 5. RîlUJl Bărbat spre Hobiţa, 27 V. 1972 ; 6. Să.la.şui de Sus, 25 VI.
1972 ; Pui, 26 VI. 1972.
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Tabel 4

Scirpetum silvatici Schwick 1944
Numărul ridicării

1

Altitudinea rn s.m.

380

2
480

510

100
100

100
100

100
100

5.5

4.5

4.5

3

Expoziţia

Inclinaţia în grade
A·coperirea vegetaţiei

(°Io)

Supl'afaţa analizată (rn2)

Ch. ass.

Scinpus si'lvatlcus
Calthl-On

Cirniurn rivulare
Caltha lae.ta
Trifolium hybridum
Myosotis palustrls

+.
+.

4
3

+. 4
+. 4

+.

4

1.5

+

Molinietalia s.l.

Agrostis stolonifera
Junros effusus
Juncus inflexus
Succisa pratensis
Lychnis flos..icuculi
Lysimachia vulgaris
Orchis laxiflora ss•p. P!Pgans
Cirsium canurn
Equisetum palustre
Lythrurn salie1aria
FiHpendula u1rnarln
Cirsiu.m palustre
Galium uHginosum
Sangui,sorba officinalis

+

+

+. 4

+
+
+. 4
+. 3
+
+

2.5

1.5

+.

+ .4

+
+
+
+.4
+. 5

+. 4
+
+

4
1.4

2.5

+.

3
1.5

+

+

Molinio-Arrhenatheretea

Trifolium repens
Ononis arvensis
Ranunculus acer
Lathyrus pratensis
Ca!"daJmine pratensis
Holcus lanatus

+. 5

+

+

+

+. 5
+
+
+

+
+
+. 4
+

+. 5
+

+. 5
+. 4

+

+

ScheuchzeTl-0-Cm-icetea fuscae

Oarex stellulata
ca~ex flava
Carex fus·ca
Carex rostrata
EriophorU/lll latifollum
RanuneulUJS flammula
NardetaUa s.l.

PotentiJlia erecta
Carex palles.rens
Carex leporlna

+

2.5

+
+

+. 4
+ .5
+

1nsoţttoare

Lysiimachiia nummulnrla
Veratrum alburn
Ranun~ulus rE.'IPens

1.5

1.5
1.5
+ .5

Specii intUnite într-o stngu·rd ridicare : Dactylorchls maculata 3 : + ; Betonica oUicinalis 2 : + ; Thalictrum lucidum 3 : + ; P1antago lanceolata 2 : + ; Rll'mex ac2tosa
3 : + ; Festuca pratensis 1 : + ; Carrex distans 2 .: + ; Juncus geral"di 2 : + ; Equisetum
arvense 2 : + ; Moenchia mantica 2 :· + . 4 ; Anthoxanthum odoratum 3 : + ; Careir
hirta 3 : +.
Locul şi d.ata rldicdrUor: 1. Ostrovul Mace, 23 V. 1972 ; 2. SMaşul de Sus, 25 VI. 1972 ;
3.. Rîul Bărbat spre Hobiţa, 26 VI. 1972.
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Tabe! 5

„
Clrsletum rivularls Ralski 1931
Numărul ridicării

A1titudinea m s.m.

1
380

2
400

3
400

4
480

5
480

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

3.5

3.5

3.5

4.5

3.5

V

2.5

3.5

1.3

III
I
I

K

Expoziţia

lndinaţia

in gl'ade
Acoperirea vegetaţiei
Suprafaţa analizată

Ch.

(°Io)

(m2)

•CJJSS.

Cirsium rivulare
CaUhion

Scirpus silvaticus
Caltha laeta
Trlfolium hybridum
Myosotls pa.lustris
Molim.ie·~f.a

I .3

+
+

+

lI

S;l.

Juncus effusus
Agrostts stolonifera
Galium uliglnosum
Carex panlcea
Lyslmachla vulgarls
Filipenduia uLmaria
Lythrum sallcarla
Sangulsorba officinalls

+
+. 3

2.5
3.5
1.4

1.5
1.5

+
+
+
+

1. 5

+

1. 5
I. 4

+

1.4
2.5

+
+
+
+

IV
III
II
II
IV
III
V
II

Moltnion

Mollnla caerulea
Gratiol<a offidnalis
Succisa pratensls
Betonica offklnalis
Serratula tlnctoria
Lyolmf.s flos-.cuculi
Oen:anthe peucedanlfolla
Gladiolus imbricatus

+. 4
+. 5
+. 4
1.5
+. 4
+

+. 5
+
1.5
+

+
+.li

+
+
+. 5

+. 5
+. 5

+. 4

+. :J

I
II
III
III
111

+
+
+

IV
II
I

+. 5

IV
II

Moltnio-Arrhenatheretea

Holcus lanatus
Anthoxanthum odoratum
Briza media
Lathyrus pratensis
Ononi·s ar,vensls
Chrysanthemum Ieucanthemum
Trifolium pratense
Ranunculus acer
Prunella vu•Igaris
Plantago lanceolata

+. 4
+
+. 4

+. 5
+

1.5

+. 5
+. 5
+. 4
1.4
+. 4
1.4

II

+

+

+. 4

1. 5

+

+

+
+
+

1.5

+
+

V
III
II
II

IV
II
II

Cynosurion

Cynosurus

cr~status

+ .4

+. 4

+

+
+. 4

+. 4
+. 5

+
+
+. 5

III

Narde<ta.Ua

Carex pallescens
Carex leporina
Potentilla erecta
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+
+
+

+
+

V
II
V

3.5

Nardus stricta
Siegliengia decumbens

+

Schewchzerio-Cariceiea fuscae

carex steJ.Julata
Carex flava
Carex fusca
Menyianthes trifoliata
Ranunculus flammula
Eplpactis palustris

+. 4
+. 4

+. 3
+. 4

+. 5
+. 5

3.5

+
+. 4
1. 4

+

+. 4

+

III

V

+ .4

II
I
II
I

Insoţitoare

Juncus articulatus
Carex hirta

+. 4

+
+

+

II
II

Specii întîlnite într-o singură Tidtoare :
Cirsium pa.lustre 4
+ ; Deschampsia
caespitosa 3 : + . 4 ; Juncus congJomeratus 1 2 . 5 ; Achillea millefolium 2 : + ; Lotus
corniculatus 2 : + . 5 ; Linum catha:rticum 2 : + . 4 ; Trifolium montanum 2 : + ; Trilolium dub~um 2 : + ; Rhinanithus rumelicus 3 : + . 4 ; Carex via:sicaria 4 : 1 . 5 ; Mentha
aquatica 4 : + ; Cairdamine pratensis 4 : + . 5 ; Dactylorchis incarnata 4 : + . 4 ; Cruciata glabra 4 : +.
Locul şi daia ridicărilor: 1. Cîcneşti, 23 V. 1972 ; 2-3. Ostrovul Mare, 20 VI. 1972 ;
4. Sălaşul de Sus, 25 VI, 1972 ; 5. Pui, 26 VI. 197:1.

Tabel 6

Junco Numărul rldkărli

AJ.titudinea m s.m.

Molinietum Prsc. 1951

1
380

2
380

3
340

4
480

5
480

480

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

3 . :J
3.5

4.5
3.5

3.5
3.5

+. 5

4.5

3.5
3.5
2.5

3.5
2.5

6

K

Expoziţia

Inclinaţia

!n grade
Acoperirea vegetaţiei <%>
Supiiafaţa analizată (m2)
Ch.

ass.

Molinia caeruilea
Junt"Us conglomeratus
Salix repens

+

+

V
V
III

Molimion

BetO'Ilica offkinalls
Serratula tinctorla
S uocisa pra tensis
Gentiana pneumonanthe
Oenanthe [peucedanifolia
Veratrum album
A•chlllea ptarmica
Clrslum rlvulare
Gladiolus lmbricatus
Iris siblrica
Gratiola officinalls
Genista ttndoria

1.5

+

1. 5

+. 5
+

1.5
+. 4

+
+. 5

1. 5

1.5

1.5
1.5

+
+. 4
+
+

1. 5

1.5

+
+. 4

1.5

1. 5

1. 5

2.5

1.5

1.5

+ +. 4
+ +. 5
2.5
2.5
+. 4
+
+
+
+ +. 5
+
+
+
+
+
+
+

V
IV
V
II
II
II
l

IV
I
V

1'5

2.5

2. 5

1.5

V

+

III
III

V

Molinietalta

Agrostis stolonifera
San:gulsorba offlclnalis
Thalictrum lucidum

+

+ +. 5
+. 4
+

+
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+

Ly,chnls flos-cuculi
Dactylorehis maculata
Dactylorchis incarnata
Qr,chis Iaxiflora ssip. elegans
Galium uliginosum
Lythrum sa!Lcarla
Carex panicea
Lysimachla vulgaris

+. 5

+

+. 3

+

+
+

+
+

1.5

1.4

+

+

+
+

1.4
1.5

+
+

+. 4

1.5

1.5

+
+.

5

+.

5

+

+
+
+

V

II
II
II
III
III

IV
III

Moltmo-Arrh.enCDtheTe,tea

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristiatus
Festuca rubra
Briza medra
Holcus Ianatus
Festuca pratensls
Ononis iarvensis
Lathyrus pratensis
Prunella vuLgaris
Ranunculus acer
Plantago Ianceolatia
Trifolium pratense
Chrysan.the.mun Ieucanthemum
Leontondon hlspidus
Rumex acetosa
Achillea millefolium

+
+. 5

+
+
+.5

+
+

+.

5

+

+
+
+
+
+

1.5

+
+

+

1.5

+. 5
+. 4

+

+
+
+
+

3.5

3.5

+

+

+
+
+
+
+. 5
+
+ +. 5
+. 3

+. 5

+. 5

III

+. 5

1. 5
+ .5
1.5

IV

1.5

+
+
+

1.5

+.

IV
II
V

II
1. 4

+
+

1.5
+. 5

+
+

+
+

+

+

5

IV
IV
III
V

III
II
III
II
III
III

NaTdetaUa.

3.5

Nardus stricta
Sieglingiia decumbens
Carex pallescens
Carex Ieporina
Potentilla erecta
SteUaria gramlnea

+
+
+
+

+
+

+ +. 5
+ .3
+ +. 4
+. 5 +. 5
+

2.5

+
+

+
+

3.5

+
+
+. 5

IV
IV
III

IV

+

V
II

+

III

+

III

+

III
II

Scheuchze.rto-Cartcetea fuscae

Carex fusca
Carex flava
Carex stellulata

1.5

+

+
+

+

1.5

+

+

+
+
+

IV

InsoţUoare

+

+

Trlfollum pannonl:cum
Carex hirta
Trifolium montanum
Myosotis pa.Justris
Peucedanum palustre
Cerastium fontanum
Trifoliuan reperu>
Orchiis •coriophora
Prunella grandiflora
Polygala vulgaris
Trifollum aureum

+
+

+

+
+

+
+
+

+ .4
+
+
+
+ .5
+
+
+

singură

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

III
III
II

III
II
II
II
III
II

Tidtcare : Cirsium canum 1 : 1 . 5 ; Trifolium hybridum
5 : + ; Cil'slum palustre 5 : + ; Filipendula ulmarla 6 : + ; Equisetum palustre
6 : + . 3 ; Descha:mpsia caespitosa 2 : + ; Rhi.rumthus rumelkus 4 : + ; Senecio jacobaea
3 : + ; Tri.folium du.blum 3 : + ; Luzula campesbris 6 : + ; Ranunculus flammu1a 2 : + ;
Plantago media 1 : + ; Phragmites communis 3 : + . 5 ; Juncus articulatus 3 : + ;
Moenchia mantica 3 : + ; Lysimachia nummu1aria 3 : + ; Agrostis tenuis 4 : 1 .·5;
Poa pratensis 4 : • +4 ; Juncils gerardi 4 : + ; Eleochairis palustris 4 : + : 4 ; Carex
distans 4 : + . 3 ; Lotus corniculatus 4 : + . 4 ; Ophloglossum vulgatum 4 : + . 4 ;
Fillipe.ndula vuJ.garis 4 : + . 4 ; Campanula patula 5 : + ; Epipactis padustris 6 : + ; Centaui!'ea mioranthos 6: +.
Locul şt data TidtcdriloT: 1-3, Cime.şti, 23 V. 1972 ; 4. Galaţi, 22 V, 1972, ~. Sălaşul
Specii întîlnite într-o

de Sus, 25 VI. 1972.
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Tabel 7

Peucedano (roeheliani)
Numărul ridicării

AMitudLnea m s.m.

Molinieturn coeruleae Bo.,caiu 1965
1
430

2
480

3
480

4
480

5
490

490

7
480

8
480

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

6

K

Expoziţia

Inclinarea in grade
A•coperirea vegetaţiei (O/o)
Suprafaţa analizată (m2)

Ch. ass.
Mollnia caerulea
Peuicedanum rOICihelianum
Oena•nthe peucedanlfol1a.
(D) Narcissu.s stellaris

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
1 . 5 3. 5· 3.5 2.5 3.5 2.5 3. 5 +. 4
+
+
+
+
+
+
+
+. 4
+. 4 +. 5

V
V
IV
II

+
+
1.4
1.3
2.5 1.5 1.5
+
+
+
2.5· 2.5 + .3
+
+
+
+
1.5 1 . 5 +. 5

I
III
V
IV
V

Molinion

Iris stbirka
Salix repens
Suocis.a pr.atensis
Genu.ana pneumonanthe
Genista ttnctoria
GJadiolus imbr_icatus
Veratrum album
Betonka officinalis
Gratiola officinalis
A·ohillea ptarimica
Serratul a tlnctorla
Cirsium rivulare
0

1 . 3 1. 3
+. 5 1 . 5 1.5 1.5
+
+
+
1.5 1 . 5 1.5 1.5
+. 3
+
+. 5 +
+
+
+. 5 l . 5 1.5+.5
l. 3 +. 3 +

1.4
1.5
+. 4
2..5
+
+
1. 5
+

+. 5 1. 5 1. 4 l . 5

l .5

+

+

+
1.5
+

+
1.5 1 . 5
+

llI

V
V
III
l

V

IT .

M olinf.etalia

Ly<ihnis flos-cuculi
F'iHperuduJ.a ulmarla
Saruguisorba offklnllll->
Galium uliglnoi;;um
Deschaimpsia caespitosa
Junc11s .coruglomeratus
Agrostls stolonifera
Ly·bhrum s·aikaria
Lysima-cMa vulgaris
Thalictrum Iucidum
DactylorohLs maculata
Carex pankea
Orchis elegans
Molinio -

+

+
+

+. 5.

1.5

+

+

+

+. 3
2.5 3.5 2 4 2.5
+
+
+. 5 +
+
+. 4
+
1 . 5 1. 5 +. 5
+

+

+

+
+
1.5
+ . +. 4
+
+
+
+
l 4
+
1. 4 +. 3 2.5
2. 5 1.5 3 5 3.5
+
+
+
+
+
+
+ +
+. 3
+
+
1.5
+
+

II
Ii
III

II
III
II
V
III
IV
11
11

II
II

Arrhenatheretea

Cynosurus cristatus
F'estuca rubra
Festuca pratensis
Ho1cus Ianatus
Trifolium pratense
T.rifollum reipens
Cera11tium triviale
Plantag.o Ianceol•ata
Anthoxanthum odoratum
Briza media
Rumex acetosa
Prunella vuLgarts
Chrysanthemum leucanthemum
Euphrasia rostkoviana
Rhinanthus rumelkus

+
3.5
+. 4
+
1.5
+ . 5.
+
+
+. 5
+

l . 5 2.5
+
+. 5
+
1.4
+
+. 5
+
+
+
+ .5 + .5
+
+
+
+
+
+. 5
+
+
1. 5 +

+
+
+
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
+. 4
+
+ +. 4 1. 5 +. 3 1 . 5
+. 4
+
1.5
1.5
+
+
+
+
+
+
+ . 5 + . 5 + .5 + . 5 + . 5
+.5+.5+.5
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+.5+.5+.4+.5
+
.1. 5
+
+
+
+. 4 1. 5
+. 5

II
V
II

V
II
I
II

V
V
V
II

V
V
IV
III
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Ononis arvensis
Lotus cornkulatus
Leontondon hios1pi<lus
AJchillea mi!lefolium
Orchis morio
Ranunculus acer
HY'Pochaeris ratlkata
Linum cathartkum
Stellaria graminea
ArrhenatheTetGli.a.
Senecio jacobaea
Knautia arvenslis
Orchis coriophora
Campanula patula
Trifolium dublum
Na1'detaUa
Nal'!dus st~ta
Sieglingia decumbens
Luzula carnipestris
Potentilla erecta
Viola canina
Car·ex pallescens
Po!yga!a vulgaris
Scheuchz.erkl.-CaTieetea fuseae
Carex f!ava
Carex ste!J.ulata
E,pipactils pa!ustrlos
Ranunculus flammula
carex fusca
Festuco - Bromlitea s.l.
Asperula cynan·chyca
Pimpinella saxlfraga
Galium verum
Ornithogalum f!aves·cens
Peucedanum oreoselinu'l'!1
Trifolium montanum
Anthyllis vulneraria
Scabiosa ochroleuca
!nula hirta
Antherkum ramosum
Di•anthus carthusianorum
Po!ygala comosa

+
+
+
+

+

+

1.5

+

+
+
+

+

+
1.3

+
+ +.

+
+
+. 5
+

+

+

+

+

+
+

+

5

+
+
+. 3
+

+

+
+. 5

+
+

1.4

+

+
1. 5

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+. 3
+

+

+ .5
+

+
+

+
+

+. 5

+.3

+

+.5

+
+

+

1.5 1.5
1.5

+
+
+. 4
+
+

+
+
+

III
III

+

II

1. 5

+
+. 4

II
II
II

+

II

+

II
I
I
II
I

+
+
+

+
+
.+

II

+
+

IV
IV

+
+
+

IV
IV

+ + .3
+
+

II
II

+ +.3+.3

+. 4

+
+

+. 3

1.3
3

+.

+

1.5 I. 5 1.5
+ I. 5

+ .5
+
+ +
+
+ +
+ +. 3

+

+
+
+
+

V

V

II
II
I

II
I

+

I
I
III
II
II
III

+

I
I
I
I
I
I

+

lnsoţitoaTe

AgrostJ:is tenulis
3 . 1ţ
2.5
I
Cam])anula cervicaria
+
+
II
Carex hirta
+
+
I
Myosotis palustris
+
+
+ +
II
Genista sagittalis
+ +
I
Prunella gran<lif!ora
+ +
I
Trifolium ochroleucum
+ +
I
Carex vesicaria
+ +
I
Specii întUnite intT-o stngwri! ridicare : Ranunculus polyanthemos 7 : + ; Equisetum
palustre 8 : + ; Gymnadenla conopea 5 : + ; Tdfolium hybridum 6 : + ; Cirsium
oanum 6 : + ; Helictotrichon pratense 5 : + ; Leontondon aiutumJl'lalle 2 : + ; Hypericwn
maculatum 4 : + ; Cynanchum vincetoxicum I : + ; Moenchia mantica 2 : + . 4 ;
PJatanthera bifa1ia 3 : + ; Trifolium aLpestre 5 : + ; Peucedanum cervaria 5 : + ;
Orchis ustuLa.ta 5 : + ; Hypochoeris maculata 5 : + ; Potentilla alba 5 : + ; Cytisus
albus 5 : + ; Lathyrus praten.sis 6 : + ; Galium mollugo 8 : +.
Locul şi data ridicăTilcr : 1. Ruşor, 29 VI. 1971 ; 2--4. $ă1'aşul de SUJS, 25 VI, 1972 ;
5-8. Mălăieşti, 2:5 VI, 1972 ; 7-8. Pui, 26 VI, 1972,
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Tabel 8

Orchido elegantis -

Agrostietum stolonlferae B. Ruzickova 1971
2

3

4

5

380

380

480

480

480

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.5

3.5

4.5

4.5

4.5

V
V

+. 4 +. 4 +. 3

IV
I
II

Număr LI! ridicării

AJ.titudinea m s.m.

K

Expoziţia

Inclinaţia

in grade

Acoperirea

vegetaţiei

Supmfa.ţa anali:zată

Ch.

(O/o)

(m2)

a.!S.

Agrosti.s st-0lonifera
Ol'l<lhi6 laxLflora

SS[p.

+. 4 +. 3 +. 5 +. 5 +. 4

elegans

Agros.tiorn stoioniferr.ae

Festuca pratensds
Lotus uligin05us
(D) Carex dlstans

2.5
] .5

+

+

Agrop1Jll'o-Rumlicton

+
+

Ranunculus repens
Carex hirta

+

+. 3

1.4

+

+. 5

+ .4

1. 5

1.5
1. 5
1.5

1.4
1.4
1.5
1.5
+. 4

III

V

Moltniet~ia

Juncus c-0ngJ.omeratus
Carex pani'cea
Ly.chnis flos-cucull
Ranunculus acer
Equlsetum palustre
Lysima~hia vulgaris
BetO'Ilka offliClna!Ls
Clrslum canum
Galdum uliglnosum

2.4
1.4
1.5
+. 5

+
+. 5
2.5

+
+
1.5
+
+. 5
+
+
+. 5
1.5
+
+

+

1.5

+

1.5

IV
II
V
IV
III
V
IV
III
II

+

Moltnton

GenLsta ttnctoria
GratioLa officl.inalis
Succisa pl'atensis

+

2.5

+

1. 4

1. 5

1. 5

1.5

1.5
1.5
1. 4

III

V
II

Calthion

Cirsium rivulare
Myosotis palus·tris

+
+. 3

+

+

+. 4
+

1.5
1.5

1.5
2.5

1;4

1.4
+. 4

II

IV

Molinio-Arrhenatheretea

Anthoxanthum odoratum
Holcus 1anatus
Briza media
Trifolium pratense
Tl'ifolium rapens
Ono;its arvensi.s
Cal'damine pratensis
Cerastium fontatnum ssp. triviale
Rumex acetosa
Poa pratensis

+. 5
+. 4

1.5

+. 5

+
+
+

1.5
1.5

+. 5

+. 3
1.5
+. 3

+
+
+

+
+
+

1.5

+

+
+

+

III
III
II

+
+
+

IV
IV

IV
IV
IV
II
II
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Lathyrus pratcnsls
Ranunculus acer
Plantag-0 lanceolata
Prllnt'Lla vulgarls

+
+
+

+

III

2.5

II

+

+

II
IV

+. 5

1 5

+

+
+. 4

1 5
-1- . 4

+. 4
+. 4

+

1.5
1. 5

+

ATThcnathcretaUa

Cainpanul.a patula
HhlnanLhus rumclicus

1.5

Scheuchzerto-Olli1'tcetea fuscae
(';1 rex

fus·ca

+

('arex flava
Ca rex

1.3

s·tellulata

II

IV

II
IJ[

I

Nardetalia

Carex palles-cens
Potentil1a erecta
.Stellaria gr.aminea
Carex leporina
Luzula camipestris

+
+. 5

+
+

+

+

+.

5

+
. !)
+. 5
1

+

+. 4
+
+ .4

III
III

II
IV
11

Festuco-Bromete.a

Poly1gala comosa
GaHum verum
Planta.go media
Orchis coriaphora
Filipendula vulgarls

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

II
II
II
11
ll

lnsoţitoore

Eleocharis palustris
Lyslma·chia nummularla
Mentha aquatka

+
+
+

+
+

+. 5
+

II
III
II

Specii intilnite într-o stngură ridicare : Juncus ef.fusus 1 : 2 . 5 ; Juncus
3 : + ; Filiipendula ulmaria 3 : + ; Sanguisorba officinalis 3 : + ; Lythrum
4 : +·; Veratrum album 5 : + . 4 ; Gladiolus imbricatus 3 : + ; Serratu1a
4 : 1 . 4 ; Scirpus silvaticus 5 : + . 3 ; Tritoliwn hybridum 2 : + ; Leontondon

inflexus
salicari.a
tinctoria
hispidus
ssp. hastiliis 5 : + ; Festuca rubra 2 : + _. 5 ; Lotus corniculatus 4 : + ; Chrysanthemum
leucanthemum 4 : + ; T.rifolium dubium 4 : + . 4 ; Sieglingia decumbens 2 : 1 . 5 ;
Viola canina 4
+ ; Ornithogalum flavescens 5 : + ; Trifolium montanum 4 : + ;
Oarex contigua 1 : + ; Juncus gerardi 1 : + ; Carex vulpina 1 : + ; Hypochoeris
radicata 1 : + ; Dactylorchis maculata 1 : + ; Cynosurus cristatus 2 : + . ; Poa
pa.lustris 2 : + ; Juncus tenuis 2 : 1 . 5 ; Moenchia mantica 3 : + . 4 ; Bromus mollis
4 : + . 3 ; Orchis morio 4. : + ; Thalictrum lucidum 4 : + ; Agrostis' tenuis 4 : 1 . 4 ;
Rosa gallica 4 : + ; Euphrasia rostkoviana 4 : +.
Locul şi data ridicărilor : 1. Bărăşti, 22 V. 1972 ; 2. Cîirneşh, 23 V. 1972 ; 3-5. SălaşuJ
de Sus, 25 VI. 1972.
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HYGROPHILOUS ANO MESO-HYGROPHILOUS MEADOWS OF THE

HAŢEG

BASIN

Summary

The paper deals with the hygirophile and me.so-hygrophHe pLant associatiQJ1s identified in the Haţeg Basin (Distr. Hunedoara). On the 1basis of geomorphological considerations as weH as on the occucence of the :flcrislic dcmcnts, the relict nature of
some associa:tions became evident ; they continued Îlrl 1the mvestigaited area ·:trom the
end of the last ice age (Wiiron) (Caricetum a.ppropinqwatae (W. Koch 1926) Tx. 1947,
Carict-Menyawth.e.tum So6 (1938, 1955). A ma;rked phytogeogrehpicaJ interest has the
Peuced.ano (rocheliani) Molinietum coeruleae Boişcaiu 1965, association considered
as the Daco-Illyrian hamologous oif the Peucedano l\1Jospiich.alii) - Molinietivm Htto11alis HorVD!tic 1934 described dlrom the Ballrano-Illyrian 1filoristic province. Accordmg
to the scientific 1mportaince of the iassociatiions, some of the meadow airea.s are proposed to be preserv·ed and declared natural reservations.
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CONTRIBUŢIUNI

LA CUNOAŞTEREA ZONARll BIOLOGICE
A UNOR PIRAIE DIN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

PETRU BANARESCU 'i
ELEONORA ERHAN-DINCA

In cadrul cercetărilor biologice întreprinse în Parcul Naţional
Retezat, sub auspiciile Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei
R.S. România ,se însicriu şi cercetările .asupra hidrobiologiei unor pîraie
de pe teritoriul acestuia.
In lucrarea de faţă 1sînt e~puse rezultatele cercetărilor efectuate
asupra pîraielor Zlătuia, Pietrele, Lăpuşnicul Mare, Lăpuşnicul Mic şi
Rîul Şes ; primul pîrîu este situat în rezervaţia ştiinţifică, deci ferit de
orice influenţă umană nocivă, iar celelalte în zona tampon, fiind afectate în oarecare măsură de activitatea umană.
Pîrîul Zlătuia este caracterizat printr-o pantă abruptă, determinată
de o denivelare de coa. 1 300 m pe o distanţă de aproximativ 8 km cit
măsoară cursul său. Izvorăşte din Tăul Ştirbul, al cărui emisar principal este, primind 16 afluenţi pe dreapta şi 9 pe stînga. Se varsă în Rîul
Mare în dreptul staţiunii Gura Zlata.
Bste un pîrîu cu caracter tipic de torent, avînd .aspectul de jgheab
cu adîncime mică. Valea este pietroasă cu fundul stabH, curtsul apei pe
alocuri fiind acoperit de punţi şi de lemne căzute în diferite grade de
descompunere. In cea mai mare parte a cunsului este puternic umbrit.
Izvoarele sînt .situate într-o zonă de sfognete şi de gol alpin ; de la
1 900 m altitudine în jos se întind jnepenişuri în amestec cu zâmbru şi
molid ; molidişurile propriu-zise se află între 1 760 şi 1 550 m, fiind
caracterizate :prin abundenţa speciilor de Hieracium. Urmează o zonă
de tranziţie de amestec de molid ·şi fag iar intre 1 450 şi 900 m fagul
devine dominant; între 900 şi 800 m alături de fag se mai întilnesc
Betula sp„ Alnus incana, Sorbus aucuparia etc.
Biotopul lotic, dominant în acest pîrîu, este caracterizat prin viteza mare a .curentului, fundul pietros, rezistent şi stabil, a:coperit în parte de vegetaţie criptogamică. In acest biotop se întîlnesc două asociaţi!
faunistice principale : cea a pietrelor şi cea a vegetaţiei. In Zlătuia domină asociaţia petricolă, caracterizată pril).tr-un număr mic de specii,
care uneori sînt reprezentate prin foarte mulţi indivizi.
Pe alocuri se intiîlnesc şi „ape moarte", zone de mică întindere
adăpostite (de ex. de cite un bolovan), în care viteza curentului scade
considerabil şi în icare există o faună variată şi destul de bogată, reprezentată îndeosebi prin forme mici, care beneficiază de avantajele con221
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ferite de curent (reînoirea şi oxigenarea puternică a apei) fiind ferite
in acelaşi timp de pericolul de a fi antrenate de curent.
Pornind de la aceste consideraţii cu caracter general, ne-am circumscris invostigaţiile în isensul punerii în evidenţă ia caracteristicilor ritronului (asol'iaţiei petricole) in lungul pîrîului.
PC'ntru a stabili componenţa calitativă şi cantitativă a ritronului,
s-au rixat trei puncte de observaţie şi colectare a materialului, la .altitudinile de : 1 760, 1 300, şi 800 m, respectiv în dreptul Casei-laborator
UemeneJ.e, la „Barăd", adi1că la jumătatea di.stanţei între Casa-laboraşi Gura Zlata şi la Gura Zlata, la ieşirea pîrîului din rezernaţia ştiinţi
Hcă. In aceste trei puncte s-au făcut mai multe prelevări de material
(25 probe), după metodele curente de colectare a faunei petricole, în
lunile iulie şi august 1972. Pentru completarea tabloului faunistic s-au
mai colectat două probe la altitudinea de 1 960 m amonte de Lacul C'remenele şi 1.a 1 550 m, in dreptul primului pod de lemn de la bifurcaţia
drumului de aioces la Casa-laborator.
Pîrîul Pietrele izvorăşte din tăul cu acelaşi nume ; în aval de grupul
de cabane Pietrele se varsă în rîul Pietrele, care la Cîrnu părăseşte •
Parcul Naţional ·şi zona de munte propriu-zisă. Probele din acest pîrîu
s-au luat în 3 puncte, cit mai apropiate ca altitudine de _cele din Zlă
tuia şi anume : La circa 1 800 m din pîrîul Pietrele la limita superioară
a pădurii (în tabele notat „curs superior"), corespunzînd altitudinii
casei-laborator Gemenele, la cca. 1 300 m din pîrîul Pietrele în aval de
cabana Pietrele (în tabele notat „curs mijlociu"), corespunzind punctului de la jumătatea distanţei dintre casa-laborator Gemenele şi Gura
Zlata şi la circa 800 m altitudine din rîul Pietrele aval de Cîrnic (în tabele notat „curs inferior"), corespunzînid punctului Gura Zlata.
Ambele pîraie îşi păstrează caracterul de pîriu torentuos de munte
pe toată zona studi.ată, însă în cazul rîului Pietrele aval de Cirnic acest
caracter este mai puţin marcat, rîul începînd 1să capete trăsături de
rlu colinar.
Probele au fost luate ·cu draga cantitativă, tip Mălă:Cea, singura plasă
care permite lu.area de probe cantitative din apele de munte cu fund
pietros ; draga folosită de noi avea dimensiunile de 30 X 22 om, ramă
metalică şi marginea ascuţită, pereţii fiind din pînză de bumbac obiş
nuită, capabilă să reţină totate organismele, cu e:>rcepţia •celor microscopice. Fundul pîrîului este format pretutindeni din bolovani mari,
supnafa\a pietrelor cuprinsă de dragă nu putea corespunde exact cu
dimensiunile acestora, multe pietre fiind .acoperite doar parţial de rama
plasei. S-a colectat întreaga faună de pe aceste pietre, inclusiv de pe
porţ.iunile neacoperite de plasă. Este evident iÎnJSă că o parte din organisme au scăpat, ambele 1surise .de erori - includerea în probe a organismelor de pe porţiunile neacoperite de dragă şi scăparea unora din
organisme - au intervenit ~ toate cazuri'le, astfel încît rezultatele sînt
omogene şi comparabile. Distribuirea organi'Smelor bentonice este mult
mai neuniformă în apele curgătoare, îndeosebi montane, decît în cele
stătătoare. Din acest motiv din fiecare staţiune au fost luate cite 3-4
probe, la oarecare distanţă una de cealaltă ; în determinări şi calcule
probele s-au considerat global. Din cu~ul superior al pinului Zlătuia,
0
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braţul central, s-au luat la 4. VIII. 1972 două grupe a dte 3 probe, mir:>
s-au prelucrat separat.
Considerînd că luarea de cite 3--4 probe cantitative din fiecare staţiune totuşi nu este sufidentă spre a ne da o imagine completă .asupra
componenţei zoocenozelor, mai ales prin faptul că unele specii mai mari
şi agile, îndeosebi dintre plecoptere, reuşesc să scape, din fiecare staţiune au mai fost luate şi probe calitative, cu un fileu hidrobiologic
obişnuit, avînd ochiuri puţin mai mari. Acest fileu nu reţine toate larvele cum 'Sînt cele de chironomide, hidracarienii, olig·ochetele şi larvulele de efemeroptere şi plecoptere, reţine în schimb toate larvele de
talie mai mare din ultimile două ordine, care adesea scapă din probele
cantitative. Acest tip de fileu permite totodată exploatarea unor porţiuni mai mari de rîu şi prin aceasta dau posibilitatea colectării unor
specii mai rare.
Probele din cele trei staţiuni prin'cipale de pe .pîrîul Zlătuia au fost
prelevate între 4-6 VII şi 1-6 VIII 19712, iar cele din pîrîul Pietrele
doar la 6- 7 IX.
Materialul a fO'St fix•at în a1'cool. După tri-ere au fost determinate,
cu ajutorul specialiştilor, numai speciile din cele trei grupe principale
de insecte petricole : efemeroptere (Dr. I. Tăbăcaru), plecoptere (Dr.
B. Ki:ss) şi tri'choptere (Prof. dr. doc. A. Murgoci). Au fos·t numărate
toate exemplarele, inclusiv cele din probele calitative, iar după deter·minare, din probele cantitative s-a stabilit greutatea biomasei celor trei
grupe principale, considerate global.
Efemeropterele, plecopterele şi trichopterele reprezintă cele mai
importante grupe de organisme din apele ·curgătoare ·de munte, atît ca
biomasă cit şi ca semnificaţie ecologică. In cantităţi mari erau reprezentate .şi larvele de chironomide ; din cauza lipsei de specialişti care
să le determine, dar mai ales din cauza imposibilităţii practice de a
determina unele specii în stadiul larvar, grupul chironomidelor nu a
putut fi lu.at în considerare în acest studiu. Din aceleaşi motive nu au
fost luate în considerare grupele reprezentate sporadic, doar în unele
probe, cum .sînt hidracarienii, tricladele şi unele familii de
diptere
Peştii sînt reprezentaţi în ambele pîraie numai prin păstrăv (Salmo
trutta fario), care apare mult mai frecvent în Zlătui.a. Populaţiile de
păstrăvi se menţin mai ales prin populări cu puiet, numeroasele cascade de pe parcursul ambelor pîraie împiedicînd revenirea exemplarelor
antrenate de curent în aval. Populări intensive se fac în Zlătuia, în
care aproape nu se pescuieşte, pîrfol fiind situat în rezervaţia ştiinţifică.
0

Rezultate

şi discuţii.

Rezultatele obţinute sînt prezentate în tabelele 1, 2 şi 3.
Tabelul 1 cuprinde lista speciilor găsite în toate staţiunile cercetate. Speciile prezente sau frecvente •se notează cu +, cele abundente
cu
cele foarte abundente cu +++
Tabelul 2 prezintă numărul de indivizi /m2 în fiecare staţiune, pe
baza colectărilor cantitative. Speciile. care nu au fost găsite în probele
cantitative (de ex. Perla pallida, specie de talie mare care scapă din
draga Mălăcea, şi trichopterul Sericostoma sp.), nu figurează; de aceea

++,
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în tabel apar mai puţine specii decît în primul. Exemplarele de Leuctra
din probele cantitative care au fost determinate numai ~nă la gen
aparţin probabil parte lui L. albida, parte lui L. rauscheri. In cazul celor
două specii de efemere care apar în malSă Rhithrogena seniicolorata
şi Haetis alpinus, şi al plecopterului Isoperla minima, larvele şi larvulele au fost numărate în multe probe sepanat, în rubricile respective
apf1rînd astfel dte două valori, numărul larvelor deasupra, cel al larvulelor dedesubt. In numărul total de efemere şi :plecoptere pe staţiune
sin t incluse, însă, atît larvele cit şi larvulele.
ln tabelul 3 expunem greutatea totală, în gr. substanţă umedă/m 2
pentru cele trei ordine de insecte Teofile, în fiecare probă cantitativă.
In unele cazuri efemerele şi plecopterele au fost cîntărite împreună,
cantităţile fiind prea mici şi astfol o oîntărire 1separată s-iar fi putut
face cu destulă precizie.
Prima problemă .care se pune din analiza datelor obţinute este
aceea, dacă pe baza răspîrndirii speciilor într-un pîrîu se poate stabili
o zonaţie biologică, .adică dacă anumite ispecii trăj.esc numai în partea
superioară iar altele numai în cea inferioară a pîraielor, sau măcar dacă
frecvenţa lor scade ori creşte din amonte spre aval.
O primă remarcă este că întreg cursul pîraielor studiate se încadrează integral în zona apelor de munte. Deci de fapt nu este vorba de
specii care trăiesc în ceea ce în mod curent se numeşte curs mijlociu
sau inferior al rîurilor. Partea definită ai'Ci de noi drept curs mijlociu
şi inferior al celor două pîraie se încadrează complet în zon.a care în
mod curent se numeşte cursul superior al rîurilor. Bste deci vorba de
a stabili existenţa posibilă a unor specii indicatoare pentru subdiviziuni mai fine ale apelor de munte.
In ce priveşte speciile întîlnite numai în ceea ce numim aici curs
superior şi mijlociu al pîraielor (deci oare lipsesc la Gura Zlata) şi în
Pietrele la Cîrnic, par a fi : lsoperla minim:a (nu este însă cu totul exclus ca cel puţin o parte a exemplarelor determinate numai pînă la gen
de la Gura Zlata şi Cîrnic să aparţină tot ac€1Stei specii) care nici în
1',ăgăraş nu coboară mai jos de 1 OOO m artitudine (Botoşăneanu şi Tă·
băcaru, 1963), Chloroperla kissi (gă,sită numai în Zlătuia nu şi în Pietrele)
şi eventual
Leuctra rauscheri (identifioată într-o singură
staţiune).

Calitatea de specie caracteristică cursului superior al pîraielor apare
mai evidentă în cazul efemeropterului Rhithrogena semicolorata,
nu atît prin prezenţa exclusivă, cit mai ales prin frecvenţa sa în comparaţie cu celelalte două specii de efemeroptere, Baetis alpinus şi
Ecdyonurus flumi'num. In Zlătuia, proporţia dintre aceste trei specii
este : .amonte lac Gemene apare exclusiv Rhithrogena 1000/0, în cursul
superior, braţ central: Rhithrogena 78,70/0 , Baetis 18,10;0, Ecdyonurus
3,20/o, în cursul superior, braţ lateral : Rhithrogena 51°/0 , Baetis 440/o,
Ecdyonurus 50;0 •
In partea superioară a cursului mijlociu acest raport este urmă-
torul : Rhithrogena 66, 70/o, Baetis 36,30/o, în cursul mijlociu : Rhithrogena 88,2°/o, Baetis 6,60;0, Ecdyonurus 5,2°/0 , iar în cursul inferior :
însă

Rhithrogena 100/o, Baetis 900/o.
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ln pîrîul Pietrele în cursul superior, Baetis apare mai numeros,
fiind reprezentat la data colectării numai prin larvule, ca biomasă dominînd Rhithrogena; în cursul mijlociu, ambele specii se întîlnesc în
proporţii egale iar în cel
inferior în aval de Cîrnic existînd numai Baetis.
Speciile oare apar numai în porţiunea inferioară a celor două piraie
sînt mai numeroase : dintre efemere Baetis rhodani (la Gura Zlata)
numai în probele calitative; (în Făgăraş specia a fost semnalată Intre
altitudinele de 550 şi 1 700 m) iar dintre plecoptere Perlodes intricata,
Perla pallida, apoi Leuctra albida şi Taeniopteryx oberti (ultimele două
specii s-au găsit numai în pîrîul Pietrele, dar în număr prea mic spre
a putea trage concluzii certe). Dintre trichoptere în această categorie
intră : Rhyacophila moczaryi, Ecclisopteryx sp., Sericostoma sp., însă
fiecare dintre acestea fiind găsite numai în cite unul din pîraie şi în
număr prea mic de exemp1are, datele sînt neconcludente.
Datele cantitative prezentate în tabelul 2 trebuie luate în considerare cu o seri~ de rezerve intrucît răspîndirea organismelor in apele
curgătoare, mai ales în cele montane, este extrem de neuniformă, existînd concentrări locale ale anumitor specii, capturarea lor fiind de fapt
întîmplătoare, iar tehnica colectării, după cum am mai amintit, are o
serie de defidenţe. Ca un exemplu cit de nesigure pot fi rezultatele
obţinute prin aceste colectări, este cazul speciei lsoperla niinima care
în Zlătuia amonte de lacul Gemenele apare în proba calitativă în zeci de
exemplare (de aceea în tabelul 1 specia pare ca foarte abundentă), ca
în probele cantitative, luate fiecare la distanţa de 1-3 m faţă de punctele din care s-a luat proba calitativă, să nu găsim nici un exemplar ;
din acest motiv în tabelul 2 specia nu apare în această staţiune.
Din datele tabelului 2 se pot trage deci numai un număr limitat
de concluzii. In privinţa efemerelor s-a arătat anterior, că există o tendinţă evidentă de scădere .a procentului speciei Rhithrogena semicolorata şi de creştere a procentului speciei Baetis alpinus dinspre amonte
spre aval, această tendinţă nefiind totuşi absolut uniformă. ln privinţa
abundenţei celor două specii, se constată practic acelaşi număr de larve
de Rhithrogena (fără .a considera larvulele) în amonte de lac (30,38
ex/m2), în a doua staţiune de pe braţul central la 4 VII (30,3 ex/m 2).
2
şi 1a 6. VIII. 30,4 ex/m 2 şi pe braţul lateral al pîrîului 30,3 ex/m
Aceste valori cresc pînă în cursul mijlociu, pentru ca apoi să scadă
puternic în cel inferior. In pîrîul Pietrele această specie este mult mai
abundentă în cunsul superior, comparativ cu punctul echivalent de pe
Zlătuia, i.ar scăderea abundenţei sale spre aval este mult mai accentuată.
Pentru Baetis alpinus se observă în gener.al o creştere a numărului de
indivizi spre aval în ambele pîraie. ln pîrîul Pietrele abundenţa larvelor (fără a considera larvulele) e'ste O în cursul superior, 22,71 ex/m 2 în
cel mijlociu şi 30,3 ex/m2 în cel inferior. In schimb în Zlătuia specia
este ceva mai .abundentă în partea inferioară a cursului superior decît
în cursul mijlociu.
Comparînd datele obţinute în lunile iulie şi august, se constată în
cursurile mijlociu şi inferior, o scădere a abundenţei ambelor specii în
f'ea de-a doua lună.
1.5. SARGETIA
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Dintre plecoptere, /soperla mmzma prezintă o constanţă remarcaa .abundenţei în toate cele 4 staţiuni în care a fost int<îlnită 15,1518,18 lurvc/rn2 şi 40-48,5 larve/m2. Specia a fost colectată exclusiv
in luna iulie, în august probabil toate larvele erau deja edozate.
In cazul speciei Nemoura sp. abundenţa tinde să descrească în Zlă
tuia din cursul superior spre cel inferior, în schimb în pîrîul Pietrele
specia u fost colectată numai în cur'sul inferior, în cantităţi mai mari
decît în Zlătuia.
ln ce priveşte numărul total de plecoptere pe m 2 , singurul fapt
1 emarcabil, care credem că nu este datonat întîmplării, este valoarea
identică a numărului de indivizi, constatată în braţul central al cursului
superior al pîrîului Zlătuia atît în luna iulie cit şi în luna august :
55,0 şi 56,85 ex/m 2 . Trichopterele s-au dovedit a avea cea mai neregulată abundenţă ; la majoritatea speciilor colectate de noi nu se constată vreo tendinţă de creştere sau scădere a abundenţei din amonte
spre aval sau de la o lună La alta. Faptul se explică prin aceea că la
"'iCest grup răspîndirea exemplarelor este mai neuniformă decît la efPmere şi plecoptere, existînd aglomerări de indivizi, astfel încît majoritatea valorilor oare exprimă abundenţa sînt întîmplătoare. Singurele
valori care exprimă o realitate se referă la Glossosoma vernale, specie
colectată doar în cursul inferior, a cărei abundenţă este aceiaşi în ambele pîraie, în toate cele trei luni în oare s-au făcut colectări. In cazul
speciilor Microsoma sp. şi Drusus romanicus abundenţa este aceiaşi în
cursul inferior al pîrîului Zlătuia atît în luna iulie cit şi în augUJSt :
5,05 ex/m2 pentru prima şi 15,15 ex/m2 pentru a doua specie.
Cercetările, mult mai sumare, efectuate în anul 1973 asupra faunei
litoreofile a celor trei ·componenţi ai Rîului Mare - Lăpuşnicul Mare,
Lăpuşnicul Mic, Rîul Şes, în zona viitorului lac de acumulare de la
Gura Apei, precum şi în R:îul Mare între Gura Apei şi Gura Zlata, confirmă şi completează tabloul zonaţiei constatate în Zlătuia şi în Pietrele,
mai ales în privinţa efemeropterelor. Astfel în cele trei rîuri în amont0
de Gura Apei domină Baetis alpinus, alături de care se mai' întîlneşte
Rhithrogena semicolorata şi în număr mai mic Ecdyonurus venosus
(în Rîul Şes se mai adaugă speciile : Baetis rhodani, B. scambrus,
Ephemerella ignita). ln Rîul Mare puţin in aval de Gura Apei specie
dominantă devine Baetis rhodani, alături de care se găsesc B. alpinus,
B. vernus, Rh. semicolorata, Ecdyonurus fluminum, Ephemerella ignita.
La Gura Zlata domină Ephemerella ignita, în număr mai mic întîlnindu-se Baetis vernus.
Rezultă că în pîraiele şi rîurile din Retezat se pot distinge, pe haza
speciei dominante de efemeroptere. patru zone caracterizate prin :
1. Rhithrogena semicolorata; 2. Haetis alpinus; 3. B. rhodani; 4.
Ephemerella ignita.
In ce priveşte biomasa se constată în cursul superior al pirîului
Zlătuia, o creştere a valorii .acesteia în luna august faţă de luna iulie
şi o scădere în cursurile mijlociu şi inferior la toate trei grupele de insecte cercetate, fiind totuşi mai puţin marcată la Trichoptere; acela~i
lucru se remarcă şi în cazul biomasei t0tale, faptul fiind probabil în
legătură cu ecloziunea mai tardivă a adulţilor în cursul '5Uperior. Comp.arînd însă valorile biomaselor în cursul superior, mijlociu şi inferior
bilă
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în aceeaşi lună, se poate trage o singură concluzie : tendinţa generală
este ca biomasele să crească din cursul superior spre cel mijlociu şi să
scadă de la acesta spre cel inferior. Fenomenul se observă pentru biomasa totală şi pentru cea parţială în cazul majorităţii grupelor în ambele pîraie, în pirîul Zlătuia fenomenul apărînd atît in luna iulie cit .şi
în luna august. Putem deci conchide că la altitudinea în jur de 1 300 m,
insectele reofile au condiţiile optime de viaiă.
Comparînd cele două piraie în privinţa componenţei specifice a
iaunei de insecte reofile, se constată deosebiri numai în cursul inferior,
prin faptul că în piciul Pietrele apar unele specii mai puţin montane la
o altitudine la care în Zlătuia fauna este încă tipic montană. Biomasa
prezintă valori ceva mai mari în cursul superior în Zlătuia (ne referim
la valorile din august care sînt comparabile cu cele din septembrie din
pîrîul Pietrele) ; 1în cursul mijlociu valorile sînt ceva mai mari în Pietrele,
iar în cursul inferior valorile sînt mai mari în Zlătuia.
Prelucrarea datelor nu a reliefat nici un indiciu de deteriorare a
condiţiilor de exi·stenţă pentru organismele litoreofile în pîrîul Pietrele
ca urmare a unor eventuale influenţe .antropogene. In acest pîrîu condiţiile de viaţă şi entomofauna sînt aceleaşi ca în Zlătuia.
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Tabelul nr. 1

Prezenţa

speciilor de Efemeroptere, Plecoptere

şi

Pirul

şi

Tricboptere în piraiele Zlltuia
Zlătuia

P.

I

Nr.
crt.

Amonte Curs superior
Braţ central
lac
Gemene

Specie

3. VIII

1.

~

2.

Baetis alpinus

semicolor.ata

3. Ecdyonurus :mu.minum
4. Isoperl.a minim.a

+

+++
+++ ++

-

+

+

+
+

+
+

-

-

-

-

+
+
+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

++

+

-

+
+

-

-

-

-
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6. IX

++

-

-

aval
Cirnic
7. IX

+
+

+
+
++

+
++

Nemoum sp.

6. IX

++

+
+

8.

+
+

6. VII 1. VIII

+
++

-

Chloroperla ep.

VII 7. VIII

++
+

-

"

e.

+++
+

+

-

curs sup. curs mlj.

+
+

-

Stănişoara

(a.fl. PietriJe R. Petrilc

Curs inferior

"' ...
li)

-

CbloroperLa kissi

CuTs mijlociu

~t'3>-~"'>
S te. ~ ....~
5.

tJ -...

-

6.

11. Leudra rascheri

~
iii ... /3

-

+++
-

Leuctra albida

+
+
+

.Q

+
+
+
+

-

Isoperl.a sp.

9. Protonanura sp.

+
+

~Î

+
+
+
+

5.

10.

4. VII 6. VIII

li

Pietrele

-

12. Leuctra sp.

+
+

+
+++

-

-

-

-

-

13. Acinopteryx compacta

+

îî.

P.erlodes

intricata

f5. Peria pallida

-

-

+

++

-

·-

-

+

-

-

-

-

-

+
++

+

-

+

-

+

+
+

-

-

-

+

++

+
+

-

-

+

+

-

-

-

+
+

++
+
+

+
+

+
+

-

+

16. T.aeniopterJx oberti
17. Rhyacaphila vioaria
18.

Rh. tristis

-

19.

Rh. mocuryi

20.

Rh. aquitalliioa

21.

Rhyacaphila

+
+
+
+

sp.

-

-

-

-

+
+

+
++

+
+

-

+

-

!

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+

+
+

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+++

-

+

-

-

+++

-

+++

+

+
+

++

-

+
+
+

-

+

+

+

-

+

-

-

Dru.sus rcmianious

+

-

Dr-usus sp.

+
+

+

+
++
+

+
++
+

-

-

22. He.le&UB

&p.

23.

Micrasema sp.

24.
25.

26. Chaetoptecyx sp.

1.7. Allogamus unoatus
28. Gl<ISB090IIla vernale
33. Serioostama sp;

29. Silo sp.
30. Silo gr.aellsi
31. Potamophllay sp.
32. Eoclisopteryx sp.
N
N

-

-

-

33. Sel'i.co9toma sp.

+++

-

-::.;-.

---

-

+

-

-

+

-

-

+·
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabelul

w
o

Abundenţa

Pîdu~

·„
§~

Specie

·III

~

III

braţ

b1111.ţ

central

~~

4 VII

4 VIl

Rhithrogena semicoJarata 30,28

15,15

30,30

g.

I

.....

C<I

Baetis rhodani

-

-

-

10,10

6 VIII

Cllll'S inferi.ar

6 VII

7 VIII

6 VII

lVIII

P. Stănişoara
af1. r. Pietrele

III

dl

curs
su.p.

sa

CUl"S

m13.
6 IX

~· >:
.„
p. ·~ ....

...

ii:: u t-

30,4+ 30,3+

11,4

-

-

~ .~ i;J ~
tu ~ ~"'
6ViiI p. S i3

Curs mijlociu

lateral

19,0

Baetis alpinus

Zlătuţa

"'... ci..

2

staţiuni

speciilor de Efemeroptere, Plecoptere, Trichoptere în
(valorile exprimi nr. exemplare / m 2)

9urs superior

M.

10,1

35,35

-

66,7

36,3

-

196,95

15,15

-

45,6+
11,4

25,25

3,8

106,05

-

-

72,2

22,4
80,80+

15,15

95,95

-

-

125,4

-

22,71

-

30,30
5,05

3.8

Ecdyonurus fiuminum
Total
<U

~

efemeroptere

Isoperla minima

-

-

-

30,28

15,15

40,40

-

15,15+ 15,15

ţ

5,05

-

64,6

80,80

103,0

-

-

40,40

~

E:

3,8

lsoperla sp.

-

-

212,10

11,4
77,0

146,45

95,95

197,6

45,42

116,15

-

60,56

10,10

18,18+ 15,15
48,48

-

-

-

-
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-

-

5,05

-

Chloroperla kissi

-

Nemoura sp.

15,15

Protonemura sp.
Leuctra sp.

-

Acinopteryx compacta

15,15

30,28

15,15

-

-

80,8

20,2

22,74

-

-

10,1

-

10,l

-

-

-

66,66

-

-

15,15

10,10

-

15,15

-

-

24,24

-

-

-

-

18,95

10,10

-

35,35

3,8

-

-

-

-

75,75

55,0

56,85

10,10

13,13

3,8

30,3

10,10

15,2

-

-

12.12

-

3,8

-

-

3,8

5,05

-

3,8

5,05

20,2

5,05
10,l
5,05

3,8

-

15,15

15,14

11,4

Perlod€s intricata
Total Plecoptere
<U

Rhyacophila aquttanica

I

Rh. tristis

..c:<J

·c

3,8

-

-

5,05

157,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,20

-

-

-

-

-

5,05

5,05

-

-

-

15,15

15,15

3,8

12,12

-

-

-

-

7,6

-

-

-

-

90,90

75,7

60,6

-

15,15

Rh. mocsa:ryi

E-<

I

Rhyacophila sp.

7,6

Halesus sp.

-

Micrasema sp.

-

-

-

Drusus romanicus

-

-

-

5,05

Drusus sp.

3,8

Chaetopteryx sp.

3,8

5,05

-

7,6

-

5,05

7,6

-

11,4
7,6

-

-

-

-

-

15,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,20

20,20

-

-

-

-

-

-

-

5,05

190

-

-

-

-

-

-

5,05

15,2

10,l

24,24

Allogamus uncatus

-

Glossosoma vernale

-

-

Silo graiellsi

330,0

-

-

Silo sp.

-

10,1

-

Ecclisopteryx sp.

-

-

-

3,8

7,6

7,6

-

20,2

15,2

65,65

Potamophylax sp.

~

w

I

Total trichoptere

349,0

20,2

3.8

5,05
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151,5

11,4

171,5

70,7

57,0

N

c,.;
N

Tabelul 2

Biomasa (în mg.

substanţă uscată/m2)

a efemeropterelor, plecopterelor

şi

tricopterelor în lungul pîraielor

Zlătuia şi

Stănişoara-Pietrele

~Io

Pirîul

taţiune

tă

Gemeni
amonte lac

superior
(braţ central)

CU!l'S

4 VII

3 VIU

4 VII

Efemeroptere

0,05410

0,55705

0,09753

Plecopte.re

0,12928

0,49659

Tricoptere

0,28280

TOTAL

0,36618

Grupa

Zlătuia

(Zlata)

P.

curs mijlociu
(bară ci)

curs infer 10r
(Gura Zlata)

Stă.nişoara

R. Pietrele

curs

curs

aval

super.

Cîtinic

6 IX

mlj,1.
6 IX

0,38228

0,50160

0,06868

0,16326

0,59280

0,29593

5 VII

7 VIII

6 VII

1 VIII

0,905688

2,00737

1,23523

1,59580

0,31411

0,20705

0,675108

0,98778

0,08385

0,02323

1,07494

0,23735

0,112400

3.23250

0,05555

2,84315

0,38380

0,56240

0,54176

0,24240

2,12858

0,44193

0,693196

6,27765

1,37663

4,46218

0,69791

1,10794

1,63616

0,60701

6 VIII
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF illOLOGICAL
ZONATION IN SOME MOUNTAIN BROOKS FROM THE
RETEZAT NATIONAL PARK (ROUMANIA)
A oomparison is ma.de between the rheophilic fauna, especiaJ.ly Ephemeropte.ra,
Plecoptera and Trichopte.ra, Qf two mountain brooks from the Retezat Natlon.al Park
(Southem CaIDpathians, Roumania), both 't11i.butairies to Rîul Mare R. Zlătuia (imcluded
in the scientificaJ. ireservati<>n, where there is no trace of human influence) and Stăni
şoara-Pietrele, outside ~e scienstifical reservaHon. Table 1 the <>ecurence oi species in
three stations on both bl'ooks, Teble 2 the abundarule of species (în specs.fm2), Table 3
the bioma:sis of the three ma.în orders of inseots iin the same staitfons. There are practically no species ;restricted to the upper and .middle couirses of the brooks, except
perhaps Isoperla minima, Chloroperla kissi and Leuctra rascheri ; but RhithroQena
semtcolorata is more abUildant in the upper, Bootis alpinus in the ~ower course ; both
spccies oan be considered as indicat<l1's of biol04iical zones. A prcliminia:ry study of the
species distiribution in .three other brooki;, at a lower altitude, shows that the Baetis
alpinus - zone is 'fdllowed by one dominated by B. rhodant and by a fourth one dominated by Ephemerella ignita. S,pecies res1ricted to the lower rech of the filrst two
brooks are : Baietis rhoăant, Perlodes intricaita, Perla paLitd.a, Leuct-ra albtda, Taa.eniopteryx oberti, RhyacophUa. moczaryi, Ecclisopteryx sp., Serlcostoma sp., Glossosoma vernale. The aibnsdaince of lsoper/.a. minima is VCJrY constant. No definit conclusions can be
deduced flrom the comparison of blomasses.
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STUDII ASUPRA VEGETAŢIEI BRIOFITELOR SAXl'COLE ŞI TERICOLE
IN ECOSISTEME FORESTIERE D'IN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

E. PLAMADA

In păduri, la suprafaţa solului, a bolovănişurilor şi stincilor acoperite cu un strat de humus brut provenit din descompunerea litierei,
inclusiv pe lemnele putrede, se dezvoltă o vegetaţie muscinală specifică şi deosebit de luxuriantă, mai ales prin molidişuri şi jnepenişuri.
Această vegetaţie este formată în general din specii cu o foarte largă
amplitudine ecologică. iar cenozele edificate de ele n-au - de cele mtli
multe ori - specii caracteristice proprii. Din aceste motive, în păduri,
vegetaţia stratului muscinal teri-sapro-humicol de la nivelul <:olului nu
poate fi separată de vegetaţia lemnoasă şi considerată oa formind asociaţii independente, deoarece atît una dt şi alta se condiţionează reciproc, între ele existind o strinsă interacţiune fitocenotică.
Există însă şi situaţii, dnd prezenţa unor specii caracteristice proprii ne obligă la recunoaşterea unor asociaţii muscinale silvestre de
sine-stătătoare. Aşa este cazul cu vegetaţia epifită şi saxicolă, sau chiar
şi cea tericolă instalată prin rarişti şi goluri de păduri.
In această lucrare însă, ne propunem să analizăm doar numai citeva as·pecte de veget.aţie saxicolă .şi tericolă întîlnite în formaţiuni silvestre din Parcul Naţional Retezat. Acest lucru ne apare cu atît mai
necesar cu cit, la noi, aceste tipuri de vegetaţie au f06t extrem de puţin
coercetate. Primele date aparţin lui Tr. I. Ştefureac (1941) care, intre
altele, descrie un număr de 4 .asociaţii de pe aşa numitele „stincării închise", calcaroase şi silicioase. Alte preocupări pentru astfel de cenoze
nu mai înUlnim decit în ultimul timp (1973-1976), cînd Gh. Mihai publică într-o lucrare (1973) un număr de 4 asociaţii tericole de prin pă
duri. iar trei ani mai tîrziu, (1976) împreună cu Tr. I. Ştefureac şi
P. Pascal mai semnalează încă una de acest fel.

Conspectul cenotaxonomic
CI. SCHISTIDIETEA APOCARPI .Jezek et Vondr. 1962 em. hoc
loco
Ord. RHACOMITRIETALIA
HETEROSTICHI
Philippi 1956
em. hoc loco.
Al. Grimmion hartmanii Sjogren 1964 em. hoc loco.
1. Grimmio hartmanii - I sothecietum scabridi ass. nova.
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2. Pteri"11nmulm -- lsothecietum myuri ass. nov.a.
Cl. 'I
Ord. l>ICHANELLETALIA HF.TEROMALLAE Philippi 1956.
/\I. Pogonation urnigeri v. Krusenst. 1945 ero. hoc loco.
:l. f>rn11mutetum urnigeri Herzog 1943 retezaticum var. reg. nov. prov
CI. VACCINO - PICEETEA Br. - Bl. 1939.
Ord. VACCINO - PICEETALIA Br. - Bl. 1939
Al. Vaccinio - Pi·ceion Br. - Bl. 1938
4. Mnio spinosi - Piceetum Hadac 196~
5. Vaccinio - Plagiothecietum undulate ass. nova prov

A.

Vegetaţia briofitică saxicolă

din

păduri

In considerarea vegetaţiei muscinale saxicole în general, .avem în
vedere în primul rînd speciile adaptate aproape exclusiv la acest substrat, sau cele care în mod frecvent se dezvoltă mai bine direct pe pietre
şi stinci fără intermediul unui strat propriu-zis de sol sau humus brut
In păduri, această vegetaţie specifică saxicolă, se dezvoltă de regulă pe
peretii stîncilor acolo unde înclinarea este mai mare iar depunerile de
praf (mineral şi organic) sînt în cantităţi mici. In condiţiile masivului
Retezat, această vegetaţie deşi abundentă, formează totuşi puţine asoci.atii bine individualizate, evidente.
CI. SCHISTIDIETEA APOCARPI Jezek et Vorrdr. 1962 em. hoc
loco (inel. Gri'mmietea anodontis Jezek et Vondr. 1962; Grimmietea alpestris Jezek et Vondr. 1962; Hypnetea cupressiformis Jezek et Vondr
1962 p.p.).
VEGETAŢIA

BRIOFITICA XERO-MEZOFILA SAXICOLA

V. Jezek şi M. Vondracek (1962) încadrează vegetaţia musdnală saxila cel puţin 3 dase : Schistidietea apocarpi pentru vegetaţia de pP
rocile acoperite cu un strat subţire de sol, inclusiv cea de grohotişuri şi
eră.pături de stînci ; Grim:mietea anodontis pentru vegetaţia de roci calcaroase, şi Grimmietea alpestris pentru cea de pe rocile silicioase.
Considerăm însă că o singură .clasă reprezentativă este suficientă
pentru încadrarea tuturor asociaţiilor muscinale xero-mezofile saxicole.
iar diferenţierile legate de natura substratului şi alte condiţii de mediu
să se facă pe ordine şi alianţe. Trebuie avut în vedere şi faptul că mai
există cel puţin o clasă pentru vegetaţia saxicolă higro-hidrofilă de
pîraie şi că nu există motive întemeiate pentru a se crea prea multe
01.1dine şi mai ales dase pentru o vegetaţie atît de puţin diversifiaată
ecologic. Tot aşa, nu considerăm corect nici încadrarea asociaţiilor cu
ecologii diferite în acelaş cenotaxon de rang superior, sau crearea unor
astfel de cenotaxoni cu ecologie mixtă (saxicol-tericol-corticol). De
exemplu : Antitrichietalia (Smarda 1974) pentru asociaţii saxicole si
corticole; Hypnetea cupressiformis (Jezek et Vondracek 1962) „pentru
asoeiaţii saxicole. tericole şi arboricole" ; Schistidietea apocarpi (Jezek
et Vondracek 1962) „pentru .asociaţii saxicole, crăpături de stînci, grohotişuri, roci acoperite cu un strat subţire de sol", etc.
colă
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Schistidium apocarpum fiind o specie comună, cu o largă amplitu-

(dropie - subalpin) şi + indiferentă faţă de natura
a substratului, apreciem că este astfel şi una dintre cele mai
r.eprezentative pentru această clasă.
Ord. RHACOMITRIET ALIA HETBROSTICHI Philippi 1956 em
hoc loco
(Grimmietalia alpestris I-Iadac et Smarda 1944 ; inel. Diplophylletalia
albicantis Philippi 1956 (prov.) ; Grimmietalia hartnianii Philippi 1956 :
Hypnetalia cupressiformis Jezek et Vondr. 1962 = Antitrichietalia
Smarda et Hadac 1944 p.p. ; Schistidietalia Jezek et Vondr. 1962).
dine

altitudinală

chimică

VEGETAŢIA

BRIOFITICA DE ROCI SILICIOASE

Propunem ca acest ordin să fie mult lărgit prin includerea tuturor
briocenozelor xero-mezofile de pe roci silicioase, indiferent de altitudine sau alte considerente microclimatice 1).
Faţă de Grimmia alpestris cu răspîndire restrînsă (subalpin
- alpin), Rhacomitrium heterostichum este o specie cu amplitudine
altitudinală şi ecologică mai largă (cîmpie-subalpin, foto-sci.afil) şi ca
atare mult mai reprezentativă pentru vegetaţia rocilor silicioase, aşa
după cum a considerat şi G. Philippi (1956). Schistidium apocarpum,
specie care creşte bine atît pe roci silicio.ase cit .şi pe calcare (indife-·
rentă), de asemenea nu poate fi reprezentanta acestui ordin. ln situaţii
şi mai puţin reprezentative se află speciile : Diplophyllum albicans
(teri-saxicol), Antitrichia curtipendula (saxi-corti-humicol) şi Hypnum
cupressiforme (polie<lafic). ln schimb, unele dintre aceste.a, alături de
alte specii acidofile şi cu largă răspîndke în aproape toate zonele altitudinale, pot fi considerate caracteristice acestui ordin. Aşa de exemplu :
Lejeunea cavifolia, Barbilophozia barbuta, Frullania fragilifolia, Metzgeria conjugata, Amphidium mougeotii, Dicranoweisia crispula, H edwigia ciliata, Orthotrichum annomalum, Isothecium myurum ş.a.

Al. Grimmion .hartmanii Sjogren 1964 em. hoc loco
(inel. Grimmio-Hypnion Philippi 1956 p.p. ; Grimmio-lsothecion
myuri Philippi 1956 p.p.)
Pentru vegetaţi.a brioiitică de pe roci uscate şi umbrite, adică în
general pentru briocenozele saxicole xero-mezofile de prin păduri,
G. Philippi (1956) preconizează ordinul Grimmietalia hartmanii. Aceste
considerente le apreciem ca fiind mult prea puţine pentru caracterizarea unui oroin, însă suficiente pentru definirea unei alianţe, aş.a după
cum a fost concepută de către E. Sjogren (1964). Grimmia hartmanii
este în adevăr una dintre speciile saxicole cele mai frecvent întîlnite
în .pădurile montane şi deci justifică reprezentarea unei astfel de alianţe.
Alte specii cu aceleaşi particularităţi ecologice (montane, mezofile, sciafile) le apreciem caracteristice acestei alianţe : Paraleucobryum longifolium, Cynodontium: strumiferum, Oxystegus cylindricus, Grimmia tri1) Pentru v.egetaţi.a briofitică xero-mezofilă de pe roci calcaroase, propunem de
asemenea lărgirea ordinului Ctenidie.talia Ha.da~ et Smarda 1947 (inel. Neckerietalia
.lerek et Vondr. 1962 şi Grimmietalia anodontis Smarda et Vanek 1947).
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choph71//11, 1"rullania tamarisci, Sphenolobus niinutus, Scapania verrucos11, /.rnt/1C'cium myurum var. scabridum, Heterocladium heteropterum,
L1•s1·111·1•11 su.i.:icola, Cirriphyllum velutinoides ş.a.
I <iri1nrra-io hartmanii lsothecietum scabridi ass. nova (tab.
11r. I). O asociaţie asemănătoare, dacă nu chiar identică (?) a fost descrisă
i1,. ditre Stormer (19:rn): Grimmio-Isothecietum myuri. Specia tipică
/suthecium myurum creşte de obicei pe rocile acoperite cu un strat de

sol sau humus brut. fiind deci un element saxi-teri-humicol. O dovadă
în acest sens este şi faptul că speda se întîlneşte frecvent şi pe pămînt,
scoarţă de copaci şi lemne putrede. In s·chimb, Jsothecium myurum v1ar
scabridum P.ste o plantă exclusiv saxicolă, dezvoltîndu-se bine numai
pe pereţii rocilor lipsiţi de depunerile respective. Grimmia hartmanii
este la Jel o specie obligator saxicolă, fapt pentru care se află frecvent
împreună cu prima. Numai în acest sens, s-ar putea ca asociaţia descrisă de către Stormer să fie relativ identică cu cea descrisă de către
noi. In tot cazul. în Retezat este asociaţia cea mai răspindită din zona
montană, mai ales în etajul fagului.
2. Pterigynandro-lsothecietum myuri ass. nova (tab. nr. 2). Este
o variantă ecologică .a asociaţiei tipice care mai frecvent se întîlneşte
pe scoarţă de copaci în pădurile de fag. Varianta saxicolă se află în
schimb la altitudini ceva mai înalte (l 100-1 300 m) în etajul molidului. In afara celor două edific.atoare principale„ în rest compozitia
floristică est~ complet diferită la una faţă de alta.
B.

Vegetaţia

briofitică

tericolă

din plduri

Vegetaţia muscinală tericolă propriu-zisă de prin păduri, deşi i:i
general bine reprezentată, din lipsa unor specii caracteristice proprii,
de regulă nu formează asociaţii valide decît foarte rar şi în anumite
situaţii, cum sînt cele ce .se instalează prin goluri de păduri, rarişti,
tăieturi şi văi largi de pîraie. In cele ce urmează vom analiza cîteva
aspecte particulare ale acestui tip de veget3.ţie.

Ord. DICRANELLETALIA HETEROMALLAE Philippi 1956
BHIOFITICA PIONIEHA DE PE SOLURI SILICIOASE

VEGETAŢIA

Al. Pogonation v. Krusenst. 1945 em. hoc loco
(inel. Pogonation aloidi'S Philippi 1956 ; Solenostomion crenulati
Philippi 1956)

A vînd în vedere ecologia identică, sau foarte apropiată a specii10r

Poqonatum urnigerum, P. aloides şi Solenostoma crenulatum, care de

obicei cresc şi împreună, considerăm că această alianţă poate avea un
volum mai extins decît cel atribuit de către G. Philippi (1956), dar nu
atît de larg ca cel preconizat de către E. Krusenstjerna (1945) în care
include şi asoci.aţii de fisuri de stînci (Bartramietum ithyphyllae) şi pe
cele nitrofile (Funarietum ustulatum). De altfel, Pogonatum urnigerum
avînd o amplitudine altitudinală atît de largă şi o ecologie atît de specifică, ar putea fi spe:cia cea mai indi'cată după care să se dea numele
d& c1asă acestor tipuri de vegetaţie.
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Aşa după cum reiese şi dintr-un tabel întoomit de către E. Krusenstjerna (1945 ), alianţa reuneşte briocenoze de pe substrat silicios în
care speciile cu cea mai mare frecvenţă sînt : Anisothecium crispu.m,
Atrichum undulatum, Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum,
Blasia pusilla, Dicranella subulata, Funaria hygrometrica, Pogonatum
· urnigerum ş.a.

Cenozele de acest fel se dezvoltă de regulă pe soluri argilo-nisipoase de prin golurile pădurilor de foioase (văi, tăieturi, drumuri forestiere, etc.) aşa după cum se poate constata ~i din unele lucrări ale lui
A. Hii.bschmann (1967), L. Neumayr (1971) ş .. a.
3. Pogonatetum urnigeri Herzog 1943 retezaticum var. reg. nova
prov. (tab. nr. 3). Spre deosebire de asociaţia tipică, cunoscută în nordvestul Europei, în Retezat aceste briocenoze prezintă o compoziţie floristică diferită, avind specii în plus cit şi în minus, lucru care de altfel
este şi normal. Principala deosebire irusă a oenozelor analizate din Retezat constă în prezenţa muşchiului Oligotrichum hercynicum var. brevifolium, iar Atrichum undulatum fiind înlocuit cu A. hausslcnechtii.
Asociaţia este caracteristică solurilor aluvionare şi de eroziune ale
văilor largi ale pînaielor montane din etajul fagului (A. Hii.bschmann
1967) L. Neumayer 1971. In astfel de locuri se află în rezervaţia şti
inţifică, pe valea Turcului, unde au fost făcute ridicările. Cenoze de
acest fel am intilnit şi pe valea Lă!puşnicului Mare (alt. oca 1 OOO m)
unde vegetează pe coastele despădurite ale drumului forestier şi oare
vin în contact cu parchetele rezultate din exploatarea pădurilor de fag.
Din această cauză. astfel de cenoze au in componenţa lor şi multe specii
comune pădurilor de fag ( Epilobium montanum, Luzula luzuloides, Geranium robertianum, Telekia speciosa), precum şi altele caracteristice
vegetaţiei de succesiune din tăieturile de .păduri (Epilobietalia angustifolii).
In literatură se cunOISiC şi alte asociaţii de acest fel, ca de exemplu
acelea cu Pogonatum aloides (Krusenst, 1945), Pogonatum natum (Hi.ibsch
1967) şi Atrichum undulatum (Krusen:st. 19·15), care practic nu diferă
între ele şi nici :fiaţă de Pogonatetum urnigeri, <lecit doar prin dominanţa unora sau altora dintre aceste specii. Este o asociaţie pionieră,
iar varianta semnalată în Retezat va trebui urmărită eventual - pentru
certitudine - şi în alte masive.
Cl. VACCINO Ord. VAOCINO -

PICEETEA Br.-Bl. 1939

PICEETALIA Br.-Bl. 1939

Ca şi în cazul plantelor superioare, nici la briofite nu se poate face
o distincţie riguroad intre speciile caracteristice pentru clasă şi cele
pentru ordin. In general, sint unanim recunoscute ca fiind oaracteristice
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şi speciile: Hylocomium splendens, H. umbratum, Sphagnum girgensohnii, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus loreus,
Mnium spinosum, Barbilophozia lycopodioides ş.a. Cu aceeaşi ecologie
şi v.aloare cenotică mai pot fi amintite şi Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scopariuni, Brachythecium starkei etc.

acestui ordin

Al. Vaccinio Este

pe

lingă

Piceion Br.-Bl. 1938

alianţa reprezentativă a molidişurilor, singura de altfel, în care
şi cîteva briofite caracteristice : Bazzania

cormofite se cunosc

trilobata. Sphagnum quinquefarium, Dicranodontium denudatum, Mnium
affine Plagiothecium undulatum ş.a.
4. Mnio spinosi - Picetum Hada'C 1969 (tab. nr. 4). Spre deosebire

de Tatra, de unde a fost

descrisă această asociaţie,

în Retezat cenozele cu

Mnium spinosum sînt 1nai slab reprezentate, fol'mînd pilcuri răzleţe pe
suprafeţe

ce nu depăşesc 10-20 m.p. !niţi.al, pe cînd nici nu cunoşteam lucrarea lui E. Hadac (1969), am apreciat aceste microsinuzii ca fiind doar
faciesuri. In funcţie de această considerare am .apreciat şi mărimea su prafeţelor de .probă, reduse la minimum.
E. Hadac (1969) încadrează asociaţia la alianta Oxalido-Picesion
(Krajina 1933) pe care o considerăm sinonimă cu Vaccinio-Piceiori
Br.-Bl. 1938. De altfel, el adoptă un sistem ·cenotaxonomic mult diferit
de cel central-european. In Rete:ziat, astfel de cenoze se instalează pe
solurile reavăne, bogate în humus, prin locurile semiumbrite (consistenţa 0.5-0, 7 ) a pădiurilor de molid, mai ales pe lingă văi, la altitudini
cuprinse între 1 500-1 900 m s.m.
5. Vaccinio - Plagiothecietum undulatae ass. nova prov (tab. nr. 5).
In etajul superior al molidului (.alt. 1 600-2 OOO m), prin rarişti şi goluri de pădure, la adăpostul unor populaţii de Vaccinium myrtillus, pe
soluri wnede şi bogate în humus brut, îşi găsesc condiţii optime de dezvoltare briocenoze cu Plagiothecium undulatum, care în unele locuri,
pe suprafeţe mai mici, formează pajişti aproape compacte. ln Rezervaţia
ştiinţifică, cenoze de .acest fel le-am întîlnit numai pe Valea Gemenea
în porţiunea superioară şi la locul numit „Al'µinet" de lingă Casa laborator. In Retezat însă se află şi în alte locuri (Valea Pietrele), precum
şi întîlnite - în alte masive (Făgăraş, Rodnei). Nu avem încă certi-·
tudinea dacă aceste cenoze cu Plagiothecium undulatum se dezvoltă întotdeauna numai în prezenţa speciei Vaccinium myrtillus, sau şi în
lipsa acesteia prin locurile semiumbrite ale pădurilor de molid, lucru
~e nu pare a fi exclus dacă se ar~ în vedere ecologia acestei specii. In
această eventualitate n-ar mai putea fi vorba de o asociaţie ci de un
...~notaxon subordonat. Din acest motiv, aprecierea noastră
rămîne
deocamdată provizorie.
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Tabelul nr. 1

~

Grimmio hartmaoii -

"'>
"'om

Nr. ri dică:rii

:;;

....

Isothecietum scabridi ass. nova

1

2

5

0,8

3
0,8

4

0,9

0,8

.Mtitudinea (m s.m.)

1000

790

790

790

Expoziţia

NV

SE

N

sv

0,7
800
N

Acoperire briofite (O/o)
Acoperire carmofite (O/o)

100

100

100

100

100

Suprafaţa

3,0

1,0

1,0

0,5

2,0

2.4

2.5

3.4

+

2.5

+

2.5
3.5

3.5
2.3

3.5

1.3
1.2
1.3

2.5

+

+

+

Coosistenţa pădurii

analizată

(m.p.)

+

9
0,7

10

11

12

13

0,7

0,7

0,7

850

850

850

0,8
1000

N

NV

sv

850

70

50

V
45

E
45

100

85
100

100

100

100

lOJ

+

+

+

1,5
3.5
2.3

1,5

3,0

3,0

4.5
1.2

5.5

5.5

2.4

+.3

1.3

6
0,7

7
0,7

800

800

N

NV

60
100

90

8
0,7
800
N
90

100

+
1,0
4.5

K

+

Ass.

Isothec1um myurum
var. scabr-.idum
Griromia ha:rrtmanii

+

+. 4

1,5
3.5
1.2

1,5
5.5

1,5
2.4

+

1.2

+

-i-

2.5

+

V
V

Grimmion haf"tmanii et
Rha.comitrietalia heterostichi

RLagiochila asplenioid1:s
Paraleucobrywn 1-0'Ilgifo.!ium
Dicranum scoparium
Thuidium delicatulum
Lejeunea cavifalia
Oxystegus cylillldricus

2.3

+

+
+
+

1.2

+

1. 2

+

+

+

1.4

+.3
+.2

+

+

+

IV

+

.+

+

II
III
II
II
I

1.nsoţitoare

PterigynandJium filiforme
Hypnum OIJIPressiforme
An.titrichia cuaitipendula
Hyiloromium splendens
Pdagiothecium p11atyphyllum
Mnium unduilatum
M. cuspidatum
Oxal.is acetoseJJa
Geranium robertianum

t-.:1

""'......

+
+
+

+. 2
+

+

+

+

+

+

„
+

+

+

+

+

+. 2
+

+

+. 4

+

+
+

+

+
+

+

+

2.4

+. 2

II
II
I
I
I
I
I
III

Specii intilnite intr-o singurei ridioare : Mnium spinuloswn 1 (1 . 2) ; Pll.agiotheciwn neglectum, Mycelis muralis 1 ( +) ; Hedwigia ciliat.a 2 ( + . 3) ; Schistidiwn apocarpum 3 (3 . 5) ; Brachythe ciwn populeum, D1plophyllum taxifolium 3 ( +) ; Rhytidiadelphus
triqui·etirus 6 (12. 3) ; Mnium punctatum, Otenidium molilusoum var. sq~rrosum, Polypodium vulgare 6 C+) ; Madotheca levigata 7 (+) ;
Peltigera polydactyiLla 12 ( +).
Locul şi data ridicărilor : Etajul fagului (Valea Zlătuia) 1 (16 IX. 1967) ; 2-13 (6-7 IX. 1969) .
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Tabelul nr.

~

Pterigynandro - Isothecietwn myuri ass. nova
(varianti saxicolli)

NT.

cridicăirii

Consistenţa

pădurii

Altitudinea (m s.m.)
Expoziţia

Inclinarea (.gir.ade)
Acoperire briofite (%)
Acoperire cormofHe (%)
Suprafaţa analizată (m.p.)

0,7
1100
N
90
90

2
0,5
1300
N
80
95

+
2

4

3
0,5
1300
E
30
90
5
4

Ass.
Isotheciwn myurum
Pterigyrumdrum filiforme

,.

"

4.5

4 .

2.4

1.5

3.5
2.5

+

+

1 .4

+

Grimmioo ha.mmanii et
Rhacomitriebalia heterostichi
Ckirnmia hartmanii
Rhacomitrium heterostichum
Schistidium apocairpum
Lejeunea c.avifolira
Hedwigira ciliata
PI.agiochi1a asplenioides
Pedinophyllum interruptum

+. 2

+

+

+
1.3

+

+

+

lnsoţitoa'T'e

Dicranum scoparium
Hyp111um cupressiforme
Hylocomium splendens
Rhytidiiadelphus · triquetrus
Mnium spinosum
M. spinUll.o.sum
Metzgeria pubescens
Plagiothecium neglectum
Brachythecium veiLutinum
Eu.rhynchium zetterstedtii

+

1.2

1 3

+
+

+. 2
+

+

+. 2
+

+

+

+. 3
+

1.3

+
+
+

Oxailis acertosel..IJa
Po1ypodium vulgare
Mycelis mu:ralis
Peliigera polydaclylla

+

1.2

+
+

Locul şi data ridicărilor : 1, Valea Tul!'C'Ului (12 VII. 1968) ; 2-3, Coama Şesele (12 VII. 1968).
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Tabelul nr. 3

Pogonatetum urnigeri Herzog 1943 retezaticum var. reg. nova prov.
Nr. ridicării
A.ltitudinea (m s.m.)
Inclin:airoa (grade)

1
1000

2
1100

100

SE
100

100

+

+

5

Expoziţiia

Acoperire briofite (O/o)
AcoperiJre cormofite (%)
Su.pra~aţa analizată (mp)
Ass.
Pogoniatu.m urmigerum
P. aloides
(D) Oligotrichum hercynicum
var. brevifolium
Pogon.ation
Ditrichum pusi,llum
D hetcroma1lum
Atrichum haussknechtii
Blaşia pusilla
Pohlia cf. nutans
Fagion et Fage.talia
Epilobium montanu.m
Luzula luzuloides
Ables alba (puieţi)
Geranium robertia.num
(D) Brachy;theciu.m rutabulum
Polytrichum formosum
Mnium undulatum
Dicranum scQParium
Plagiochila asplenioides
Epilobion et
Epilobieta.liţi angustifolii
Epilobium angustifolium
(D) Telekia speciosa
Cal~magrostis arundinace3.
Hypericu.m hirsutum
Fragaria vesca
V,acci<nto-Piceetalia
Drepa.nocladus uncinatus
Hylocomium splendens
Rhytidiadelphus triquetmus

3
1100

5
1

1

5.5

5.5

+

4
1100

5

20

100

SE
100

s
1

+

1

+

1

+. 2

5.5

2.5

+

1.2

1.5

+

+

+

+
+

5.5

5
1150

+
+

6
1150
10
SE
100

7
1150

20

25

1

SE
100
10
2

SE K
100
15
2

4.5

5.5

4. 5 V
II

+

+

+

+

B

1000

+

+
1.4
+. 2

+.5 II
II
+ II

+.

+

+

III

4

+. 2 +. 3 +
+ +. 4 +. 2 + + .3
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +. 4 +. 5 + +. 3 +. 3
1.5
+. 5
+
+
2.5 +. 3 1. 5 +. 4
+
+. 3 +. 2
+
+

+

+

+

+. 4

+
+

+
+.

+.

+

3

+
+

+
+

+
+
3

+

+
+

+.

3
3

+
+. 4

+
+

lnsoţitoare

+.

+

+

II
I

+

+. 2
+
-!-

+

V
V
IV
II
III
II
I
I
I

IV
IV
II
I
I

2. 5 III
II
III

+. 3
+ .3

Mnium punotatum
+ .3
+ .3
+
II
M. longL11ostre
+
I
Marchantia polymorpha
1.3
+ + . 4 II
Hypnum cupressif:lrme
+
+
+ II
SaJix caprea (puieţi)
+ 3 + + .2 +
+
+
IV
Sagina procumbens
+
1 . 4 2 . 5 II
Urtica dioica
+
+
+
II
Primula acaulis
+
+
+ II
Specii intîlnite în 1-2 ridicări : Poa nemoralis, Glechoma hirsuta 1 (+)
Rhytidiadelphus squa.r:rosus 1,2 ( +) ; Brachythecium salebrosum 2,3 ( +) ; Oxalis aceitosella, Digiflalis grandifilora, Sorbus aucu,pariia (puieţi) 3 ( +) ; Mnium cuspidatum, Euphorbiia maxima,
Veronica ur.ticifolia 5 ( +) ; ,Prunella vulgiaris 6 ( +) ; Ceratodon purpureus, Lophocolea
bidentata, P.leurozium schrei;>eri, Braichythecium ref!exum. Ru.mex a!Jpinus, Veronica officinalis, Lathyrus hallersteinii 7 (+) ; Eurhynchium zetterstedtii, Saxifraga heuchedfoilia,
Scrophullaxia nodosa, DryopteTis fi1lix mas (8 ( +).
Locul şi data ridicărilor : Valea Turcului (10 IX. 1969).

+
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Mnio spinosl N:r.

·ridicăirii

pldurii
Altitudinea (m s.m.)
Inclin.area (~ade)
Consistenţa

1
0,5
1500

AcoperLre briofite (O/o)
Acoperire carmofit.e <%>
Supraif.atia analizată (m.p.)

Ass.
Picea abies
Mnium spinosum

80

20
10

(+)
5.5

Vaccrinto-Piceton

Oalamagrostis villosa
Paris quadriifolla
Hamogyne wplna
Dr:yopteris austriaca

2
0,5
1600
3

sv

Expoziţia

+

Tabelul nr. 4

Piceetum Hadec 1969

100
20
4

<+>

5.5

3
0,6
1600
3

4
0,6
1600
10

N

N

sv

100
10
4

80
40
4

100
20
10

(+)

(+)
+. 3

3.5

5.5

+

+
+. 3

Vaocfrnw-Piceeta.Ha et
V acct.nio-Piceetea

Omis ~ell:a
Sdldanelilia major
LuzuLa luzudoides
L. silvatica
Hi.enacium mur.arum
Pi.rol.a \lil1~fl.ora
Oampanulia abietlna
Viacciniium m)Ttillus
Dicrainum scopairium
Hylooomium splenden.s
Rhytidiadelphus trlquetrus
Polyitridwm conunune
P. alpinum
Betulo-Adenost11letea

Daronioum austriacum
Petasitis hybridus
Seneclo nemorensls
Myosotis silvatica
Palygonaitum verticlllatum
Cici.rbiba alp!Jna
Gentiana asolepiadea
Adenostyles kerneri
F.agetaJta

2.5
+. 3
+.3

2.5
1.5
+. 4

+
+
+. 4
+
+
1.4

+

1.3

1.5

3.5

+
+

+
+

V
V

1.5

II
II
I
II

+
+
1.2
1.5

+
1.5
2.5

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+. 4
+
+

K

<+>

1.2

+
+

+
+

V
III
III
II
III
II
II
I
III
II
I
I
I
IV
II
I
I

+

1.4

II

+
+

II
II

s,z.

Geranium phaeum
Asperu.La odor.alta
Eoohynchi um zetterstedtti
Mycelis muralls
Veronica urtici.folia
Glechoma hirsuta
Asal"Ullll eur.opaeum
Mini.um undulatum
PLa.giothecium roeseanum

5
0,7
1900
10

+. 4
+

+
+

II
II
II

+. 3
+. 4

I

I
1.5
+. 2
5.5

+

lnsoţitoare

I

I
I
I
I

II
Brachythecium velutlnum
+
+
I
Mnium medium
+
M. punctaltum
II
+
+
Valeriana .triipteris
I
+
Solidago virgaurea alpestrls
I
+
Mnium pseu.dopuncta:tum
1.2
I
Cladonia pyxidata
I
+
Locul şi dalta ridicărilor : 1-2, Valea Z1Atu.1a (11 VII. 1970) ; 3---4, Picioru~ Şesele (12 VII.
1970) ; 5, La Ailpineit (.7 VII. 1969).

244
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Tabelul nr. 5

Vaccinio Ni!'. ridicării
.Mtitudinea (m s.m.)
Expoziţia

tnc.liinarea. (grade)
Acoperi.re briofite (O/o)
Acoperire corm<>fite (O/o)
Su.praifaţ.a analizată (m.p.)

Pla1iothecietum undulatae ass. nova prov.
1
1650
N

2
1670

45
100

30
100

50
40

15
100
25
50

12. li

3. li

5.5

1.5

+

+

I .5

1.5

1.5

+
+

+

NV

3
2000
SV

20
6

Ass.

PLa.giothecium 1.lllldUJiatum
myirtillus
V. vitis idaea.

Vaccin~um

l'accinio-Ptceion

Homogyne alpina
pur.puTea
Plcea abies (puieţi)
Dryopteris austriaca
Sphagnum quinqefa.ri.um

Brenanth~

+. 3

1. 2

+

liaccinio-Ptceeta.lia et
V acctnio-Ptc.e-ete.a

Soldanellil major
Luzula si:Jvaitioa
Rhytidiiadelphu.s triquetirus
Hylocomium splendens
P.leurozium schreberl
Dicranum scoparlum
Ptilium crista-cas•brensis
Oxalis acetosella
Deschampsia flexuosa
Bazzania trioreniaita

1.5

1.5

+

+

1.5
1.5

+

+.

1.5

+. 3
+

1.5

+
+
+

+. 5
3

Adenostyletalia et
Betulo-Adenostyletea

Petasites hybridus
Athyrium a•lpestre
Veratrum album
Gentiama asolepiadea
Cicerbit l alpina
Doronioum auslll'i•acum
Ca.Joamag:rostiG arundinacea
Ranunculus pl<atanifolius
Adenostyles kerneri

+
+
+

+
+
+

+. 2
+

+
+
+

2.5

+

+

lnsiţttoare

Poly;trlchum formosum
P. strictum
Sphagnum russowil
S. subniltes
Bartiriamia hallerlaina
Poa nemor.alis
Genti•ania punctait:a

+.li

+

1.3

+.

+. 5

Locul şi data il'idlcăriJar : 1-2, Valea GeIMnea (4 VII. 11169) ; 3,
netn (7 VII. 1969).

1.5
3

+

1.5

1.3
Faţa

Retezatului la „Alpi-
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ETUDES CON<;ERNANT LA V:EG:ETATION BRYOPHYTIQUE SAXICOLE ET
TERRICOLE DANS LES ECOSYSTEMES FORRE.STIERES DU PARC NATIONAL
RETEZAT
(Resu.meJ

Dans Jes fo.rets, notamment parmi Ies epiceas et Ies pins rampan.ts :pousse une
vegetation muscinale specLfique et luxuriante. En general, cette vegetation a des especes
av·ec un large mnplitude ecologique et Ies cenosses ainsi edi.fiees - le plus souvent n'ont pas des especes cairacteristiques propres. C' est ainsi que ila couche muscinale terrisapro-humicole ne peut etre separe de la vegatation Hgneuse, ni d'etrc considercc
comme constituant des associations independentes, parce que panni eux ii y a Uille
forte interaction phytocenclltique.
Cependant, ii existe des sttuati<ms - telles que ae cais de la vegetation epiphytique,
saxicoI ou terricoie des claireres - quand la 'presence de quelques especes oaraotei:istiques propres nous oblige de i:ecormaintre aussi des associations muscinailes sylvestres autonomes.
En apreciant Ja vegetaticm muscinaJe saxicole, nous rtencms coonpte d'especes adaptees
presque exdusivement a ce substrat, ou des ceHes qui se develqppent avec firequence
plutât direotement ISU[' Ies cailloux et Jes ll'ocheirs. Dans u:ne manier·e an.a.logue nQUS
abordons aus.si :I'etude de la vegetatiQil specifique terricoie.
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En fonction de ces consider«lltions, nous sommes d'avis que l'existence de plusieurs
alliances, ordires ou bien de classes pour Ies bryocenoses non, ou ttop peu differenciees au point de vue ecologique, n'a auCU111e justification. Bar exemple, V. Jeiek e:t
M. Vondracek (1962) rnngent la vegetation muscinale saxicole au moiins dans Ies suivantes 3 classes : Schistidietea apocarpi poU«" ~a vegetation des roahers couvertes pal'.'
un mince oouche de sol, Grimmietea anodontis pour la vegetaition des ll'ochers calcakes
et Grimmieitea .aJpestris pour ·Ies ll'·ochers sHicieU:Ses. Mai.s, dams une maniere oontraire,
nous considerons comme incor.rect aussi Je 1N1ngement des associ.ations ayant ecologies
differentes dans le .meme cenotaxon superieur ou Ilia creation des tels cenotaxons avec
ecologie -mixte (saxico~e-terricol-co11ticole). Par exemple: AinititTichiet.aiia ($marda
1947) pour Ies associations saxicoles et co!'l1colcs, ou Hypnetea cu.pre-ssiformis (Jezek et
Vond.răcek 1962) „pour Jes .associaiions saxicoles, terricoles e:t arboricoles".
Dans l'ouvcage present nos essayons de ·reconside.rer quelques cenobaxons de rang
superieur, et moclinant leuif contenu et, de merne, de pr~nller quelquPs aspects de la
vegetation saxicole ~t terricole rencontres dans Ies formations sy,Jvcstrcs du Pmc National Retezat.
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RARITAŢI

ORNITOFAUNISTICE PE APELE MUREŞULUI

AGNIŞA

NUJU

tn anul 1976 în sectorul hunedorean al apelor Mureşului au fost
capturate două specii rare pentru ornitofauna ţării noastre : Somateria
mollissima (L.) şi Melanitta fusca (L.). Apariţia acestor păsări în apele
interioare ale ţării noastre, considerata ca eveniment rarissim, sau chiar
accidf'ntal în cazul eiderului, poate reconsidera statutul celor două specii
în ornitofauna R.S.R.

Fig. 1. Somateria moltissima (L.)

1. Somateria nwllissinia (L.) fig. 1 a fost capturată în luna ianuarie
1976 pe Mureş, la locul de d 1everisare al apelor din reţeaua de canalizare
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a oraşului Deva •. Raţa a atras atenţia prin izolarea sa faţă de un grup
de raţă mare (Anas platyrhynchos) şi zborul său cu totul deosebit de
c0l al raţelor cunosrute. La prima vedere, penajul corpului în general
brun;1tec, capul ciocolatiu cu o bandă lată mai închisă sub ochi, începinu de.' la ochi spre ceafă, ar fi putut fi al unei femele, dar culoarea
bazală a penelor de acoperire precum şi prezenţa
glandelor sexuale
111;•scule atestau un mascul juvenil de Somateria mollissima cu penajul
in :-:chimbare.

Fig. 2. Me./anitt·a fusca (L.)
Deşi juvenil exemplarul nostru, depăşeşte media datelor biometrice
ale speciei, citate în litenatura cunoscută de noi suprapunîndu-se în
parte peste cele ale eiderului capturat în 1965 pe Dunăre ('5) astfel :
lungimea 620 mm, anvergura 1000 mm ; aripa 290 mm, coada 900 mm,
tarsul 560 mm, lungimea ciocului 560 mm. Greutatea destul de mi~ă
îaţă de dimensiuni 1 280 gr., se datoria probabil, lip.sei de hrană Mureşul fiind îngheţat în acea perioadă. Guşa goală şi cele oîteva cochilii
de moluşte dulcicole aparţinînd genurilor Tropidiscus, Planorbis, Physa
şi Radix aflate în stomacul său, par să ateste acest lucru.

• Mulţumim pe această cale col.aboratorilor noştri : Lupea Petru penbru eiderul
donat, şi Alexandru 13i1anszki pentru cele două femele de Melanitta fusca (L.).
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Prezenţa exemplarului nostru pe apele Mureşului, deşi este cea de
a treia semnalare certă a acestei specii în apele interioare ale României
(l) se pare că nu e'ste singulară şi nici rarissimă. Cons'er'Vatorul secţiei
noastre (Libuş Andrei) a văzut doi eideri într-un atelier de naturalizare
din oraşul Ar.ad, colectaţi de asemenea pe Mureş . .A!dăugarea acestei informaţii (verificată) la datele certe cu privirea la pătrunderea eiderului
în apele interioare ale României poate pleda ·pentru extinderea arealului de iarnă al acestei specii tipic marine la apele continentale, extindere care ar putea 1avea şi alte oauze în afară de iernile capricioase şi neobişnuit de aispre din
ultimii ani. Una din aceste cauze .ar putea fi
poluarea tot mai accentuată a apelor litorale vest-europene, ape
în
care iernează 1specia respectivă. Problema merită a fi luată în studiu.
2. Specia Melanitta fusca (L) Fig. 2 a îmbog[1t,it patrimoniul muzeal
la sfîrşitul lunii octombrie 19G7 cu două femele împuşc·ate pe Mureş în
dreptul localităţii Mintia·. Exemplarele noastre prezintă penajul caracteristic ale speciei, cafeniu întunecat, cu abdomenul uşor alburiu,
pata albă rotunjită la nivelul urechilor şi c::iracterul distinctiv oglinda
albă pe ari'pă. Datele biometrice ale celor două exemplare nu se suprapun, unul fiind sensibil mai mic, aşa cum se vede din tabelul nr. 1.
T.ab.elu.l

Exp.

Sex.

Lung.
mm.

Aripa
mm.

Tars.
mm.

Cioc
mm.

Coadă

mm.

1mm.

Anverg.

.nr. 1

Greut. Localitatea
Da.t.01
g.
capturării capturic7ii

I.

fem.
ad.

520

270

55

46

80

900

1450

Miintkt

28. 10. 1976

II.

fem.

450

255

50

40

70

830

980

Minfrt

28. 10. 1976

Urmărind datele cunoscute (vezi tabel 2) privind apariţia .acestei
spedi în apele interioare ale României se constată că in toate cazurile
este vorba despre păsări adulte, majoritatea masculi şi în general pînă
în deceniul al 6-lea a secolului nostru, de .exemplare izolate. ln perioada anilor 1961-1969 (eJrcepţie anii 1965-1966) frecvenţa apariţi
ilor este anuală şi în unele cazuri sînt semnalaţi indivizi 'În grup. De
asemeni începînd cu anul 1961 femelele sint mai frecvente. Adăugind
la fr.ecvlnţa apariţiilor faptul că majoritatea sint în luna decembrie ~i
ianuarie putem a:dmite că această sipecie este pe cale de a deveni oaspete
de iarnă şi pentru apele interioare ale ţării noastre.
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Tabelul nr. 2

Date privind
Nr.
crt.

LOCUL
COLECTARII

-

1

apariţia

Data

-

speciei Melanitta fusca (L) în apele interioare ale României
Sex 1-1l
vîrsta
mase. ad.

Nr.
exem.
1

Colectată
semnalată

-

sau
de :

Colecţia

în care se

află

Liceul „Decebal" Deva

Observaţii

Provine
probabil din
colecţia

Lazăr

Koloman
2

Transilania

-

mase. ad.

1

-

Muzeul Brukenthal

3

Transilania

-

mase. ad.

1

-

Muzeul Brukenthal

4

Racoviţa

IV/1863

mase. ad.

l

-

5

Sînicolaul Mare

- /1878

mase. ad.

1

I. Kuhn

Muzeul Banatului

6

Vinţul

11.XI_,'ll!.8~

m~sc.

ad.

1

Csato

Muzeul

7

Zau-Cluj

18.XI/1839

mase. ad.

1

Csato

8

Catalina - Covasna

XI/1893

mase. ad.

1

Dobay

9

Bradu - Sibiu

XII '1900

mase. ad.

1

-

- Sibiu

de Jos
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- "-

Naţional

Timişoara

Budapesta

- "Liceul Dr. P. Groza Odorhei
Muzeul Brukenthal Sibiu

10

Turda

20.XII/1905

11

Iernut - Odorhei

X/1927

-

1

mase. ad.

I

Dobay

12

Lacul Bicaz

27.XII/J961 mase. ad.

1

D. Munteanu

13

Lacul Bicaz

6.XII/1962 mase. ad.

1

D. Munteanu

14

Lacul

mase. fem.

2

D. Munteanu

15

Taga -

6.XI/1964

mase. ad.

1

Filipascu

16

Poiana

Braşov

10.XIII964

-

8

Filipascu et
Ciochia

17

Poiana

Braşov

Il.XI;11964

mase. ad.

1

Gherghel Ioan

18

Rîul

Mureş

2.XW1967

-

-

M.

Ştefan

19

Rîul

Mureş

8.!;11968

-

-

A.

Gomboş

Pîngăraţi

Gherla

11.XII/ll. 963

Muzeul Ist. Naturală
Cluj-Napoca

-

exemplarele
au fost observate doar,
fără a fi
colectate.

I. Szabo

--20

idem

19.I/1969

-

-

idem

21

Pîncota lacul

11.X/1972

-

1

Rozalia

Cărămidăriei

N
CJ1

22

Mintia - Deva

28.X/1976

rem.

Poliş

Colecţia

Pettenkofer

Pin cota
ad.

2

Al. Bilanszki

w
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Muzeul

judeţean

Deva
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RARETES

ORNITHOFAUNISTIQUE SUR

LES

EAUX

DE

MUREŞ

Dans l'ail"tiale, on nous fait connu la presence sur les eaux de Mureş, pres de la
ville de Deva, Ies deux especes de caoo.rds marins : Somaiteria mollissima (L) et Me:ha.nitta fusca (L). Les deaux espeoos
sont signa!es pour la premiere fois dans ce
cote du pays.
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ŞI

PRINCIPALELE DOMENII ORNITOFAUNISTtCE
ORNITOCENOZELE CARE DEŢIN AVIFAUNA CLOCITOARE
A ROMANIEI

ALEXANDRU

FILIPAŞCU

prezintă un sistem, de clasificare ornitocenooriginal coniplementar sistemului sintaxonomic fitosociologie. Iniţiativa elaborării acestui sistem,
a fost determinată de încercarea de a stabili· componentele ornitocenotice ale ecosistemelor din Parcul
naţional Retezat. ln mod treptat cercetările au fost
extinse pe întregul cuprins al judeţului Hunedoara
şi apoi asupra tuturor grupărilor ornitofaunistice de
pe cuprinsul ţării noastre. ln acest fel noul sistem
reprezintă o tentativă de clasificare a tuturor ornitocenozelor din avifauna clocitoare a României.

Se

logică

Ornitocenozele le înţelegem ca unităţi cenotice caracterizate
în
mod particular prin elemente faunistice distinctive, grupate în cadrul
general al domeniului ornitofaunistic din comunitatea vertebratelor
unui ecosistem dat. De la început subliniem că nu ne interesează numai
relaţiile trofice dintre elementele ornitocenozei intra - sau extra
comunitare 1), ci şi dependenţa lor faţă de nişa de habitat a staţiunii
respective (locul de cuibărit, adăpostul etc.) precum şi caracterul lor
dinamic (sedentar, eratic sau migrator). Ne interesează apoi desigur,
dpartenenţa sinuzială a elementelor ornitof.aunistice din sinul ornito...:enozei cercetate, potrivit nişei ecologice specifice fiecăreia în parte.
Numai aşa se realizează combinaţii ornitofaunistice particulare, fie în
rnport cu etajul de vegetaţie ,fie în funcţie de asociaţia vegetală respecdvă, fie în legătură directă cu particularităţile edafice ale biotopului
... tudiat. Intotdeauna sinuzia2 va fi unit.atea inferioară cu care operăm
în ornitologie, iar stabilirea alcătuirii ei se face în baza avifaunei clocitoare din staţiunile analizate ale unui habitat oarecare („spaţiu vital'').

*

Examinîndu-le îndeaproape, remarcăm că aprecierile ornitosociologice se lovesc de lipsa unui sistem obiectiv de comparaţie ornitocenotică a diferitelor sin uzii aviene. Lucrările lui Korodi-Gal (1957, 1964),
Munteanu (1963, 1968) sau, mai recent, Popescu (1972), .axate pe estimări cantitative ale păsărilor în raport cu alcătuirea forestieră caracV.al.verde )1964) defineşte ornitocenozeJe ca „microcomunităţi" avicnc şi stabio serie de „etaje" şi de „grupe" irofice subordonate : insectivor, fitofag, prădaitor,
supraprădător şi necrOifag. Exagerînd laturn eco[ogico-trofică acest sistem nu corespunde
cerinţelor orni,tocenofogiei care operează cu criterii mult mai complexe.
2) Prin sinuzie înţe,J.egem o grupare de organisme care deşi nu au interrnlaţii taxonomice directe, au aceleaşi pretenţii ecologice şi reacţionează de regulă asemănător faţă
de mediul înc0111jurător.
1)

leşte
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terlsl Id\ 1111111111lor biocenoze, exprimă atît prin metoda topografică şi a
fi~lllnl' (111 pri111ul autor citat) dt şi prin metoda traseelor şi a transecl1•l111 (111 1·1·ilnlţi doi), numai doniinanţa sau frecvenţa clocitoarelor unei
•,I 11\l 1111 i dale. Indicaţiile cifrice complexe pe care Korodl-Gal le utili11·1111\ in ceea ce priveşte dominanţ.a individuală, de biomasă şi de con•,11111p~ic, precum şi datele privitoare la densitatea (abundenţa individuală) şi la biomasa indivizilor recenzaţi, nu oferă decît foarte slabe
indicii cu privire la fidelitatea (afinitatea) speciilor clocitoare inventariate, atit sub raport ecologie (faţă de biocenoză), cit mai ales sub raport
cenotic. Datele în discuţie nu permit nici aprecieri cu privire la existenţa
unor ornitoelemente caracteristice staţiunii luate în studiu şi care, prin
gradul lor de .afinitate, determină caracterul sinuzial al ornitocenozei
respective, chiar dacă dominanţa lor individuală sau aceea de biomasă
este redusă.
In aceste aprecieri cantitative configuraţia vegetală nu trebuie
considerată doar ca „fundal ecologk" al distribuţiei
ornitofaunistice.
Deja în 1961, Mac Arthur a atras atenţia că într-o regiune uniformă ca
şi constituţie vegetală, numărul speciilor care se reproduc poate fi dedus
nu atît după numărul speciilor vegetale crmstitutive, ci după numărul
etajelor de vegetaţie prezente. Deci in cazul ecosistemelor de climax.
numărul speciilor .aviene depinde de structura mediului respectiv, de
nwnărul nişelor ecologice posibile. Cu totul altfel evoluează populaţi'l
păsărilor dintr-un sistem vegetal de succesiune serială. Frochot (în Dajoz,
197 4) arată deosebirea între grupările de păsări dintr-un stejeri~ tînăr
(4-17 ani) şi unul bătrdn (150-200 ani) ; remarcîndu-se la prima vedere că în primul configuraţia clocitoarelor este dominată de sylviidae,
paridele se menţin la un nivel scăzut şi speciile „diverse" sînt relativ
3lab reprezentate, în timp ce stejerişul bătrîn este dominat de paridae,
sylviidele apar aproape neglijabil, iar speciile „diverse" devin mult mai
numeroase, mai reprezentative (fig. 1). Din aceste exemple şi numeroase
wc/IO""
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altele, reiese că în raport cu stadiul de climax vegetai (climax clim~ti:c
sau edafic), singurul criteriu de originalitate cenotică ni-l oferă afm1tatea ecologică a păsărilor clocitoare recensate, în vreme ce aprecierile
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cantitative (abundenţă, frecvenţă) sînt concludente mai mult în aspectele
vegetale seri.ale ale ecosi•stemelor, sau în acelea sezoniere.
De altă parte, o serie de lucrări care apreciază componenţa avifaunistică a unor zone sau regiuni carpatine, deşi au în vedere aspectul
alianţelor ornitologice caracteristice unui anume etaj de vegetaţie, nu
ţin seama de structura partkulară a nişelor de habitat în care, la acelaşi
nivel altitudinal, păsările se stabilesc (cel puţin pe durata cuibăritului)
şi nici de provenienţa lor cenotic diferită ; chiar dacă uneori, caracterul
provenienţei zoogeografice sau altitudinal specifice este indicat (Cătu1'1.Panu şi Paşovschi 1960, Brehme 1962, Zsivanovits 1972 sau, Munteanu
1963, Filipaşcu 1966 etc.).
Prezenţa unor elemente .avifaunistice, „de cîmpie" în bazinele montane (Paşcovischi 1938, Filipaşcu 1959, în 1966; Munteanu 1963), consideraţiile privind unele elemente areale sau saxicole instalate secundar
într-un mediu strict antropeic (cazul lui Phoenicurus ochruros: Cătu
neanu şi Paşcovschi 1960, Filipaşcu 1959, Munteanu 1964), precum şi
necesitatea de a alcătui o grupare sinecologică de păsări „.agropratice~'.
instalate în mediile de viaţă antropogene. (Filipaşcu 1959 în 1966), complică şi mai mult problema aşa numitei „zonări" sau „etajări" a ornitofaunei carpatine. Pentru că în toate aceste cazuri trebuie să ţinem seama
nu atît de ·Caracterul transgresiv ·al sinuziilor aviene, nu numai ele influenţa antropeică directă asupra landşaftului, ci şi de rliversificarea
nişelor ecologice a unor specii, urmată de o pregnantă diversificare eto.logică, în special privind nidificaţia. Astfel. lăcaşurile omului devin în
mod secundar suport exclusiv pentru nidificarea aparent „tipică" a
unor specii arboricole (Ciconia ciconia) sau rupicole (Hirundo rustir.n.:
Delichon şi Apus apus-partim.). Mai intervine apoi şi parazitismul de
ruib care aduce unele specii rupicole in situaţii de nidificatie .arbo;·icolă
Cde ex. Falco tinnunculus I.
()cupîndu-se în mod special de Carpatii Beskido-Maramureşeni.
F. I. Strautman (1954) grupa păsările inventariate acolo în specii dominante, comune şi rare, tinînd seama şi de înaintarea „elementelor' rli>
cimoie" în regiunile montane. Semnalind şi prezenţa unor specii indiratoare (ornitoelemnte ca!'"acteristice unor zone vegetale închegate),
;:icest autor împarte ornitofauna după zonele de vegetatie. deosebinrl în
,...11drul lor, diferite „ tipuri de landşaft" :
a. Zona pădurilor europene de foioase : landşaftul pădurilor flp
rlP.a] (goruneto-făgete) şi landşaftul făgetelor montane ;
h. Zona pădurilor de răşinoase (taigaua montană) : landşaftul pă
nurilor mixte (răşinoase+fag) şi .acela al molidişelor carpatine ;
c. Zona subalpină : landşaftul tufăriilor subalpine şi al pajiştilor
c:ubalpine („polonine").
Tn zonele a -"?i b, Strautman introduce şi landşaftul antropogen, reprezentat prin văile defrişate şi cultivate, situate 1a nivelele altitudinale respective. Astfel, acest sistem reprezintă un important pas înainte
în interpretarea de ansamblu a zonaţiei ornitogeografice, chiar dacă aprederile privind elementele avifaunistice cenotic indicatoare sau dominante, nu provin din ridicări ornitocenotice sau din studiul unor profile
de transect, cum s'Înt acelea date în lucrările mai recente din literatura
de specialitate (Rabeler 1950, 1962; Klima 1959, Pikula 1967, 1968
17. SARGETIA
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Rucner 1971 ş.a.). Se mai poate remarca La Strautman şi o neconcordanţă între valorile dominanţei şi gradul ei de caracterizare (în sens
de afinitate cenotică) a zonei altitudinale date, la unele specii ca Strix
uralensis, S. aluco, Prunella modularis ş.a. 1 . De asemenea, etajarea ve2etaţiei considerată ca indicatoare tipurilor de landşaft, nu este nici
epuizată prin acele cîteva ,categorii stabilite de :mtor şi nici întru totul
conformă principalelor fitocenoze oare alcătuiesc vegetaţia Carpaţilor.
D. Radu (1967) este primul autor român care, în baza lucrării lui
Strautman. încearcă o delimitare, o zonare şi o ordonare a ornitoceQ.ozelor
Carpaţilor, urmînd ca plan general distribuţia speciilor pe verticală şi,
în mod particular, ţin'ind seama de provenienţa lor zoogeografică. Lucrarea acestui autor se bazează afirmativ şi pe o serie de „liste ornitologice"
întocmite pe altitudini şi biotopuri, în perioada de nidificare,
între
1951-1959, „în diferite masive din întreg lanţul carpatin', dar pe cari:
autorul nu le publică nici în lucrări anterioare şi nici în aceea mai
recentă, din 1973, fapt care împiedică examinarea .critică a fundamentului cenotic al zonărilor avifaunirstice din Carpaţi, propuse de el. Critica
adusă de Radu lucrării lui Strautman şi manierei sale de lucru, nu poate
Ii acceptată decît în foarte mică măsură. Dar se relevă faptul important că
Radu ţine seama de deosebirile esenţiale între elementele caracteristice
ale unei ornitocenoze şi cele dominante sau frecvente, că apreciază
cu iusteţe necesitatea de a porni pe cit posibil de la conspectul speciilor
nidificatoare ale etajului respectiv, în alcătuirea ornitocenozelor : că dă
indicaţii utile asupra densităţii relative sau specifice ale fiecărui element
ornitofaunistic în parte.
Lucrarea lui Radu prezintă şi ea numeroase inconsecvenţe sau erori
de amănunt, pe plan ecologic sau ornitocenotic. Astfel, dacă Tetrao
urogallus rudolfi este un endemism carpatic sigur (Kohl şi Stollmann
19îl), Lyrurus tetrix nu are acest caracter. Nici o specie siau subspecie,
care, într-o atmosferă sau alta, păsterază ca autor pe Linne nu poate fi
un „endemism", incit reiese că ·şi la Radu această noţiune se confundă
cu aceea de „caracteristic" (vezi p. 15, op. cit.). Nu există apoi, turbării
tipice pentru Anas acuta în etajele subalpin iŞi alpin (p. 20) ci numai în
montan ; Phoenicurus ochruros este tocmai „frecvent" şi „caracteristic''
în etajele înalte (p. 21) ; L. tetrix nu aparţine „etajului tetraonidelor"
ci .aceluia al „brumăriţei" ; Serinus serinus nu este un imigrant „recent""
în avifauna noastră (p. 40) căci la Năsăud fusese ·semnalat deja în 1909
de Osztian ca pasăre clocitoare, în anii premergători (1889-1890) era
citat deja la Braşov şi Făgăraş, iar prima sa menţiune, la C~mpeni, dateaziil
din anul 1840 ! ş.a.m.d. '. Dar în af.ară de toate acestea, sistemul zonării
elaborat şi reluat recent de Radu2 prezintă următoarele mari lacune
care îl fac inacceptabil ;
1. l,Jtilizarea denumirii de „etaj ornitologic" este total nepotrivită
ornitocenozelor al căror puternic caracter transgresiv e cunoscut. Noţiu1. Din tabelul anex lucrării lui Strautmain în ae€ste cazuri nu se res·pectă caracterizarea zonelor de vegetaţie indicate : S. U1'a.leinsis C/a, V/b? ; S. aluco e inversat ! ;
P. modul.aris C/b, D/c ? (~n care C = caracteristic, D = domi:na:nt, V = comun ; a, b, c =
zone). Fringilla montifringilla deşi este caracteristic oaspe de ial'nă, este dată ca dominant-sedentară în cenozele conifer.clor ! etc., etc.
1. trimiterile pagiruile se •ef·eră la lucrarea din 1967.
2. lucrarea din 1973 reia rezumativ aceea din 1967, făiră îmbunătăţiri rern3Jrcabile.
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nea de „etaj" ram1ne valabilă numai m cazul fitocenozelor care sînt
determinate de gradienţi altitudinali (climato-edafici) şi în consecinţă,
mult mai stabilizate.
2. Subîmpărţirea unui „etaj ornitologic", al brumăriţei, în două etaje
(subzone) de landşaft... vegetal („subzonele alpină şi subalpină"), nu
corespunde principiilor logice ale unei clasificări ştiinţifice, deoarece
subunităţile acesteia nu pot fi luate din dLc;cipline (sau domenii de viaţă)
diferite. Pe lingă faptul că această nomenclatură nu mai este conformă
etajului următor, al tetraonidelor, subîrnpărţit de data aceasta corect în
două subetaje ornitofaunistice (ale gotcanului şi ieruncii).
3. Din schema dată la p. Hi, în care este cuprinsă întreaga zonare
ornitologică a Carpaţilor, reiese că Radu s-a condus după un aşa numit
„profil pedofitogeografic", adică, de repartizare a marilor unităţi forestiere pe etaje de altitudine, împreună cu avifauna corespunzătoare. Insă
nu numai că etajele ornitologice apar astfel foarte schematizate şi simplificate, dar şi toate unităţile de relief sub 100 m altitudine devin „carpatine" şi sînt induse unui ultim etaj inferior „al dropiei". Acestuia din
urmă îi revine deci dominanţa ornitocenotică atît în stepe şi silvostepE'
dt şi în lunci sau în deltă ! Or, se ştie foarte bine că Otis tarda nu
vieţuieşte în ecosisteme palustre sau inundabile, dar că în trecut A
existat în populaţii stabile la altitudini de 300-500 m în Cîmpia Transilvaniei, în Ţara Bîrsei şi Haţeg ; precum şi aceea că şi .azi specia depăşeşte
nivelul altitudinal de 100 m !
4. Dealtfel „etajul tetraonidelor" apare şi el absolut artificial, deoarece specii ca şi Columba palumbus (caracteristic şi codominant în
pădurile de quercinee) nu cuibăresc în făgete, dar reapar în coniferelP
montane şi acolo, porumbelul gulerat devine un element relativ obişnuit
În schimb, Columba oenas populează atît stejerişele cit şi făgetele
montane, bătrîne, răspîndirea sa fiind determinată de prezenţa scorburilor în asociaţiile arboricole foioase îmbătrînite (de climax). Porumbelul
de scorbură nu ajunge deci în conifere, iar Streptopelia turtur întrec•~
numai sporadic şi local nivelul goruneto-făgetelor.
5. Denumirea unui etaj „al brumăriţei" contravine manierei tipologice în care trebuiesc structurate şi denumitf' cenozele animale sau vegetale, întrucît nu reiese care dintre specii caracterizează etajul propus :
Prunella collaris, oreo-saxicolă, sau Prunella modularis, specie a tufă
riilor de altitudine ?
6. Orientarea cu orice preţ, după formaţiunile forestiere şi nu după
landşaft, face ca elemente de cîmpie, ca Alauda arvensis, să apară „interzonale" (p. 41), dintr-o falsă analogie cu elementele saxicole (Monticolu
saxatilis) şi saxicol-secundar antropofile (Hirundo rustica) a căror prezenţă interzonală re.ală se explică prin situarea interzonală. diseminată,
a habitatului ocupat. fosă genul Alauda lipseşte din etajele forestiere
propriu-zise.
7. Printre elementele componente ale unui „etaj ornitologic" sînt
date în amestec specii arboricole cu specii limnofile care ajung acolo în
iungul apelor, fără ca între acestea toate să existe interrelaţii cenologice !
8. Inadvertenţele cenotice din catalogul avifaunei carpatine dat de
Radu (p. 84-103) sînt foarte numeroase. Aşa de pildă Aegypius monachus
nu este „element alpin" căci în trecut el cuibărea apro.ape numai în
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pădurile

de luncă transilvane sau dobrogene, deci în zona inferioară a
„etajului columbi,delor" ; Anas acuta nu este „element alpin" ci al „etajului tetraonidelor" (sensu lato !) ; Aquila chrysaetos cuibăreşte cu precădere în stîncăriile etajului tetraonidelor şi în etajul columbidelor. iar
Jl. heliaca nu este 1oaracteristkă văilor de rîuri din etajul columbidelor
ci mai degrabă pădurilor de amestec de goruneto-făgete şi făgeto-coni
[ere din zonele colinare submontane şi montane ; Ardea cinerea nu cuibă
reşte pe văile rîurilor din etajul tetraonidelor. Sînt observaţiile spontane
pe care le incumbă examinarea critică a speciilor înscrise numai la litera
„A" din lista citată (25 de specii din totalul de 75 aflate în tabel) !
M. Tălpeanu (1969) grupează elementele ornitofaunistice după
landşaftul unde cuibă.resc. Astfel se remarcă păsări ce cuibăresc în
stîncării (de la O la 2 500 m alt.), in păduri de conifere, de foioai;e (pină
în zăvoaie) şi pe cimpuri. Şi în acest sistem inadvertenţele apar numeroase : Eudromias morinellus şi Eremophila alpestris nu cuibăresc în stîn ·
cării ; Tetrao urogallus nu este „pasăre de tundră" (?) ci de taiga ; Dendrocopos leucotos este un element al pădurii foioase de tipul făgetelor şi
numai în mod secundar pătrunde in pădurea mixtă, de foioase-conifere :
Regulus regulus este comun tocmai în 1conifere; Turdus pilaris nu cuibă
reşte în „livezile din NE-ul ţării" ci in plantaţii de pini silveştri, în
parcuri ce deţin pini şi mai recent a fost găsit în gorunete sudice (zona
Haţeg-Petroşani) sau estice (Zamostea Luncă jud. Suceava ; Serinus
serinus nu cuibăreşte „în rîpe pietroase cu mărăcini" ci în lunci montane,
în parcuri, livezi, grădini urbane etc. etc. Considerăm aceste inadvertenţe
mai puţin grave deoarece autorul a urmărit doar o sistematizare a posibilităţii întîlnirii cuiburilor de păsări, după landşaft şi altitudine, utila
amatorului care s-ar folosi de ghidul său. Este însă de remarcat că pentra
prima dată habitatul de stîncării şi bolovănişuri .a fost interpretat jus~.
împreună cu avifauna sa specifică, a cărei nidificaţie şi ecologie particulare o reuneşte într-un ansamblu ornitocenotic închegat. Sinuziile snxicole
sint astfel determinate tocmai de fizionomi.a, de natura habitatului şi nu
de altitudinea sa !
In sfîrşit, M. Popescu (1970, 1972), caracteriziînid răspîndirea avifnunci
în Munţii Parîng şi Vîlcan, reia zonarea altitudinală care, pe drept
cuvînt, caracterizează mai îndeaproape ornitofauna decît „etajele" de
vegetaţie forestieră, ornitocenozele putîndu-se încadra astfel în limitele
altitudinale mai largi, conform situaţiei din natură. In rest, avifauna este
structurată pe baza speciilor dominante şi atribuită unei zone alpine şi
unei zone for9stiere (cu subzon.a molidului, fagului şi stejarului), fără
a se aduce elemente noi în comparaţie cu sistemele anterioare.
Din cele prezentate pînă aici reiese imperioasa necesitate de a încadra
atît ecologic cit şi cenotic elementele avifaunistice din zona carpatină şi
parkarpatină într-un sistem natural, veridic. Deci, elaborarea unui adevărat sistem de clasificare ornitocenotică. In acest scop am ţinut seama
de caracterul dinamic şi transgresiv al ornitocenozelor în comparaţie cu
fitocenozele. S-a avut in vedere instabilitatea sezonieră a indivizilor din
popuLaţiile aviene, eratismul sau caracterul migratoriu al multor specii.
ln deplin acord cu Radu, s-a atribuit însemnătatea de indicatori ornitocenotici numai elementelor clocitoare şi, pe dt posibil, acelora sedentare
sau sedentar-eratice. S-a ţinut seama .şi de dominanţa şi de frecvenţra
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speciilor într-un habitat sau altul, într-o biocenoză sau alta, reconsiderîndu-se categoriile stabilite de Palmgren '(1930) 1 şi adăugindu-li-secate
gorii noi. S-a avut în vedere estimarea şi indicarea simplificată a afinităţii
(fidelităţii) componentelor ornitocenotice, în sens cenotic sinuzial (Pikula),
redată prin coeficientul lui Sorensen 2, precum şi în seoo ecologic, al
particularităţilor substratului vegetal
(etajarea subarbustiv-arbustivarborkolă, scorburi, etaj foHar etc.) şi edafic (stincării, maluri ş.a.), factori
foarte importanţi în procesul cuibăritului şi al nutriţiei.
Preluind categoriile largi ale landşaftului carpatin, aşa cum le delimitează Strautman, s-a impus completarea lor şi reconsiderarea fitocenotică a asociaţiilor vegetiale după principiile clasificării elaborate de
Braun-Blanquet încă din anul 1919, completată şi dezvoltată de Ti.ixen,
Knapp, Oberdorfer, Moor, Scamoni, Ellenberg şi de numeroşi alţi autori,
iar în mod special pentru ţara noastră de Borza şi Boşoaiu (1965) 1.
W. Rabeler (1950) este primul oare a subliniat importanţa sistemului
de claisificare fitocenotică a lui Braun-Blanquet în prelucrarea mo;;ociaţiilor
de păsări, remarcînd faptul că asociaţiile vegetale conferă particularităţi
de biotop strict definibile şi comparabile. Analizînd componenţa faunei
de păsări din pinete de v'irstă mijlocie, instalate în mod secundar, antropogen, în domeniul alianţei Quercion roboris-sessiliflorae, Rabeler clasifică elementele ornitocenotice astfel : specii caracteristice (Charakterart),
specii de conifere (Nadelholzvogel), specii de foioase (Laubwaldvogel) si
specii de pădure euritope (Eurytope-Waldvogel).
El stabileşte şi un
punctaj analog aceluia din scara Braun-Blanquet (de la + la 5), prima
cifră indiclnd frecvenţa (mare, mijlocie şi redusă), iar a doua, dominanţa
(„densitatea locală relativă"). Insă categoriile avifaunistice propuse de
Rabeler sint foarte discutabile cenotic : La noi în ţară, Turdus viscivnrus
nu este specific răşinoaselor ci euritop forestier, Phoenicurus phoenicurus
şiMuscicapa striata nu pot fi considerate euritope forestiere ci elemente
al pădurii de foioase. cu precădere ale făgetelor etc. etc. De altă parte,
caracterul vagil şi transgresiv al grupărilor avifaunistice nu permite
incadrarea lor forţată, în citeva alianţe fitocenotice. Iar din punct de vf'>dere
sistemic, logic nu putem concepe ca sub eticheta cenotică botanică, să
urmeze o înşiruire de specii... animale şi nu vegetale : „Charakterart :
Quercetum roboris-sessiliflorae. 1.1. Lullula arborea. Nadelholzvoqel
(ornitol. - n.n.). 5.3. Parus ater" etc. In 1971, Rucner !Şi Rucner ameliorează parţial încercările lui Rabeler prin aceea că aleg drept frontispiciu
fitosociologie asociaţiile şi nu alianţele vegetale, mult mai concludente
biocenotic (Orno-Quercetum ilicis H-ic, 58 ; Carpinetum orientalis-croaticum ş.a.). Acestora le urmează în mod firesc, mai întti descrierea vegetaţiei caracteristice şi influente. Abia apoi se 'Înscrie pe rlnd, lista speciilor de păsări, întocmită exhaustiv, lip6ită însă de aprecierile cantitative
~i mai ales de acelea calitative (afinitatea biocenotică} prezente la Rabeler.
1. densitate sinuzială 5 % = specie dominantă ; 1-5 O/o = influentă ; sub 1 % = acce-

sorie.
2. QS

=~ x 100 (c =nr. speciilor comune fitocenozelor, a şi b =nr. speciilor

a+b
proprii fiecărei fitocenoze).
1. Mulţumim şi pe această cale colegului dr. N.

acordat în tipizarea

fitosociologică

Boşcaiu

penrtru

preţiosul

a.lutor

a ornitocenozelor stabilite de noi.
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Fără îndoială că zonarea ornitofaunistică nu poate fi desprinsă de
fondul vegetal pe care se suprapune condiţionat.
Numai habitatele
!imnico-acvatic şi parţial, acelea antropogene şi oreosaxicole, condiţionează
în primul rînd pe cale edafică anumite ornitosinuzii. Dar şi ornitologia
reclamă posibilitatea operării comparative cu sinuzii şi asociaţii valabile,
de sine stătătoare, proprii. Cu alte cuvinte, este necesară stabilirea oategoriilor ierarhice bio-cenologic valabile şi integrate, ale „taxocenelor"
(Whittaker, 1972). adică ale fracţiunilor taxonomic definibile din cadrul
comunităţilor aviene naturale.
După ,aceste consideraţii. am ajuns la edificarea unui sistem analogclasificaţiei fitocenologice (dată în general, după H. Passage şi Scamoni,
1963), in următoarea echivalenţă :
a. Clasă sufix - etea = Domeniu ornitofaunistic
b. Ordin sufix - etalia = Subdomeniu ornitofaunistic
c. Alianţă sufix - ion = Ornitocenoză
d. Asociaţie sufix - etum = Ornitosinuzie (asociaţie ornitofaunistică)
In această lucrare nu vom da decît principalele taxocene din ţara noastră,
cu indicarea unor categorii inferioare, fără a împinge analiza ornitocenologică în mod amănunţit, pină 1a rangul subasociaţiilor existente, desi
acestea se pot stabili şi in cazul avifaunei (subasociaţiile primesc sufixul
- etosum). Spre exemplificare la sfîrşit, vom insista asupra cîtorva
diviziuni ornitocenologice în mod analitic 1, din dorinţa de a exemplifica
oper1ativitatea şi oportunitatea cenologică a sistemului nostru în raport
cu celelalte sisteme analizate.
Pentru a aprecia comportamentul diferitelor elemente ornitocenotice
în grupările taxocene am utilizat următoarle indicaţii şi abreviaţiuni :
- specii caracteristice, C = specii a căror prezenţă este condiţionată
aproape exclusiv de o anumită asociaţie vegetală (sau grupare superioară)
ori de habitat, servind la caracterizarea ornitocenotică a taxocenei respective (= specii exclusive sau preferate) ;
- specii dominante, D = al căror optim de răspîndire se află uneori
chiar în cadrul asociaţiei respective unde sînt numeroase sau foarte
numeroase;
- specii codominante, CoD = adică frecvente sau influente;
- specii însoţitoare, I = specii care fiind de multe ori comune ori
obişnuite în cenoza studiată, nu ridică pr«iferinţe cenotice evidente faţă
de gruparea dată, aici intrind şi ·o serie de elemente „accesorii", „ubicviste" sau „euritope" ;
- specii rare, R = adică apariţii întîmplătoare, numeric reduse sau
foarte reduse sau, dimpotrivă, relicte relativ rare. Ele pot caracteriza
ornitocenoza studiată, caz în care indicaţia de naritate se dă după semnul
caracteristic, între paranteze, C(R).
Deoarece unele categorii (D, CoD, I, parţial R) indică nu numai
gradul de fidelitate cenotică ci şi acela al .abundenţei numerice relative,
în ridicările ornitocenologice (listele analitice) este bine să înscriem uneori
şi ponderea lor numerică în sinuzie, utilizînd semnul + astfel :
+++ = „foarte numeros" respectiv accidental
1. In listele analitice, abreviaţiunile la categoriile

superioare ornitosi:nuziei, indică
în asociaţie a celorlalte elemente numai în raport cu asociaţia desorisă, de !ia
inferior la superior, aşa cum se procedează şi în fitoc;enologie,

prezenţa
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++
+

„numeros" respectiv „foarte rar"
numeros" respectiv „relativ rar"
Atit în cazul speciilor dominante cit mai ales în .acela al speciilor însoţi
toare, există specii caracterizate cenoUc prin transgresivitate, adică, deşi
prezintă optimul de nidificaţie într-o anumită grupare cenologică, ele pot
fi întîlnite şi în grupări înrudite, apropiate sau tranzitorii. Ţinînd seama
de necesitatea zonării pe verticală a ornitofaunei carpatine, am numit
aceste specii penetrante şi anume ascendente (PA) sau descendente (PD).
Aceste categorii au numai o valabilitate cenotiică şi altitudinală. La nivelul
planar-colinar sau în şesurile nord-europene, speciile transgresive îşi
pierd semnificaţi.a direcţională de ascendenţă-descendenţă,
dar pot fi
denumite cu un termen colectiv specii inf iltrante, ndăugînd şi referiri
:>uplimentare zoogeografice, adesea
necesare : sudice mediteraneene
balcanice), nordice (boreale, arctice), ,·estice (atlantice) şi estice (continentale, siberiene). In categoriile elementelor transgresive vom putea
include fără dificultăţi acele „elemente de cîmpie" care, de. regulă în
lungul văilor intramontane, pătrund pînă spre etajul subalpin, precum <;>i
elementele montane propriu-zise, care coboară spre etaje inferiome. Din
categoria penetrantelor exceptăm de obicei speciile ubicviste, element·:>
ornitocenotice ,cel mult însoţitoare, care nu pot caracteriza decît categorii
superioare de t.axocene (clase şi ordine, respectiv domenii şi subdomenii
orni tocen otice).
Elementelor antropofile şi „agropratice" li s-a acordat de asemenea
atenţia cuvenită, fiind incluse în categorii particulare de taxocene. Au
fost considerate ca grupări ecologic şi cenotic valabile, distincte. Astfel,
li s-a .atribuit parţial domeniul antropogen al pratocenozelor (Ord. Sturnetalia) şi, în totalitatea lor, domeniile antropogene ale pseudoecosistemelor rurale şi urbane denumite de noi aici „democenoze" (Ord.
Athenetalia) şi al habitatelor artificiale strict „antropeice" reprezentate
prin construcţiile omului (Ord. Hirundetalia). Toate aceste domenii şi
subdomenii antropogene au fost şi s'Înt continuu supuse unor populări
secundare cu noi specii aviene, mai mult sau mai puţin obligat locuitoare
aici sau, exponente ale unor procese de expansiune ornitogeografică pe
direcţii generale S-N sau E-V.
=

=

„puţin

Conspectul sintaxonomic al domeniilor
ornitofaunistice carpatine şi pericarpatine
I. CL. T I C H O D R O M O -

O E N A N T H E T E A

Grupările de păsări care populează domeniul stincăriilor şi al bolovănişurilor

( Asplenietea rupestris /H. Meier/ Br. Bl. 34, Thlaspietea rotundifolii Br. Bl. 4 7) din etajele inferioare şi pină în etajul alpin.

Specd

!caracteristice:

Oenanthe sp., Phoenicurus ochruros, Prunella collaris, Monticola saxatilis, Tichodroma muraria; Apus sp„ Delichon urbica, Hirundo (Ptyonoprogne) rupestris; Corvus monedula, (Pyrrhocorax graculus
?) ; Gyaetus barbatus (
Gyps fulvus ( = ), N ~ophron percnopterus, Aquita chrysaetos, Falco peregrinus, Falco tinnunculus; (Montifringillo. nivalis
?) ;
Emberiza cia ; Saxicola rubetra,

+

+),

+
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1.1. Ord. PRUNELLETALIA COLLARIS
Grupări de păsări proprii subdomeniului sbîncăriilor (Potentilletalia
crmlescentis Br. Bl. 26, Androsacetalia rotundifolii Br. Bl. 26) şi al grohotişurilor de altitudine (Thlaspietalia rotundifolii Br. Bl. 26, Androsacetalia alpine Br. Bl. 26)
Specii• caracteristice:
Prunella collaris, Phoenicurus ochruros, Aquila chrysaetos; Gyps fulvus ( + ), Gypaetus barhatus ( +) ; (Pyrrhocorax graculus şi Montifrigil
la nivali'S
?).

+

1.1. Al. P r u n e l l i o n

(c o l l a r i)

Grupările stîncăriilor (Potentillion caulescentis Br. Bl. 26, Androsacion vandelli Br. Bl. 26) şi ale grohotiţurilor alpine (Thlaspeion rotundifolii Br. Bl. 26, Androsacion alpina Br. Bl. 26).
Specii
caracteristice:
Prunella collaris, Phoenicurus ochruros, Aquila chrysaetos

1.1. Phoenicureto (ochruri) -

Prunelletum collaris

Ornitocenoza stincăriilor alpine
Car-acteristice asociaţiei : Prunella collaris, Phoenicurus ochruros
Insoţitoare (I.) : Aquila chrysaetos, Falco tinnunculus, Falco peregrinus,
Corvus cora:r
Transgresive din alte grupări : L>enanthe oenanthe, Tichodroma muraria, Anthus spinoletta
I. 2. Ord. OENANTHET ALIA
Grupări de păsări ale subdomeniului ornitocenotic al stincăriilor din
etajele inferioare (Potentilletalia caulescentis Br. BI. 26, A..ndrosacetalia
vadelli Br. BI. 26) şi al terenurilor pietroase, ravenoase, uscate, de joasă
altitudine (Thlaspietalia rotundifolii Br. BI. 26, Androsacetalia alpinae
Br. Bl. 26, Sedo-Scleranthetalia Br. Bl. 26, Stipo eriocnulis-Festucetalia
pallentis I. Pop 68).
Specii .caracteristice:
Oenanthe sp., Tichodrom.a muraria, Monticola saxatilis, Apus sp., Delichon urbica, Hirundo rupestris; Falco tinnunculus, Falco peregrinu.~.
Neophron percnopterus; Emberiza cia, Saxicola rubetra: Corvus monedula.
2.1. Al. O e n a n t h i o n o e n a n t h i

Ornitocenozele stîncăriilor (Potentillion caulescentis Br. Bl. 26., Anarosacion vandelli Br. Bl. 26, Moehri'ngion muscosae Horv. et H-ic ap
Horv. 62, Seslerion rigidae Zoly. 39, Asplenio-Festucion pallentis Zoly, 36)
şi a terenurilor pietroase, ravenoase, uscate de joasă altitudine (Stipion
calamagrostis Br. BI. 18, Galeopsidion Oberd. 57, Alysso-Sedion Oberd. et
Th. Mi.ill. 61).
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Specii

cara-::teristice:

Oenanthe oenanthe, Oenanthe sp., Tichodroma muraria, Monticola saxatilis, Apus apus, Apus melba, Hirundo rupestris, Falco peregrinus,
Neophron percnopterus; Emberiza cia.
2.1.1. Tichodrometo-Monticoletum saxatilis
Ornitocenoza calcofilă colinar-subalpină
Car. as. : Monticola saxatilis, Tichodronw muraria, Apus melba, Falco

peregrinus.
I. : Delichon urbica, Apus apus, Corvus monedula, Falco tinnunculus,

Emberiza cia.
Sp. T. : Aquila chrysaetos, Phoenicurus ochruros, Columba livia domes-

tica, Passer montanus etc.
2.1.2. Oenanthetum oenanthis
Ornitocenoza biotopurilor pietroase din etajul colinar-planar.
Car. as. : Oenanthe oenanthe
I. : CardueUs cannabina, Saxicold. rubetra
I. : Carduelis cannabina, (Falco tinnunculus)
Sp. T. : Upupa epops, Galerida cristata, Motacilla alba etc.
2.1.3. Oonanthetum melanoleucae
Ornitocenoza calcarelor şi a bolovănişurilor din Clisura Dunării.
Car. as. : Oenanthe hispanica melanoleuca, Neophron percnopterus, Hi-

rundo rupestris
I. : Oenanthe oenanthe, Monticola saxatilis
Sp. T. : Phoenicurus ochruros, Falco tinnunculus, Saxicola rubetra, Corvus monedula etc.
2.1.4. Oenanthetum pleschankae
Ornitocenoza bolovănişurilor, ravenelor, cananalel0r, terenurilor pietroase şi uscate, precum şi a falezelor dobrogene.
Car. as. : Oenanthe pleschanka, Oenanthe i'Sabellina, Neophron percnope·rus.
I. : Oenanthe oenanthe, Falco tinnunculus, Calandrella (brachydactyla et
rufescens)
Sp. T. : Bubo bubo, Athene noctua,
Tadorna, Phoenicurus ochruros,
Upupa epops, Galerida cristata etc.
II. CL. E R I T H A C O -

F R I N G I L L ET EA

Grupările ornitofaunistice caracteristice domeniului nemoral : păduri
de conifere (Vaccinio-Piceetea Br. Bl. 39) şi pădurile de foioase (QuercoFagetea Br. Bl. et Vlieg. 37, Quercetalia pubescenti-petraeae Jakucs 61,
Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 43).
Specii caracteristicel:
Aegithalus, Aegolius, Accipiter, Aszo (partim. !), Buteo, Caprimulgus,

Carduelis,

Certhia,

Chloris, Circaetus,

Coccothraustes,

ColumbCl

(partim. !) Dendrocopos (partim. !), Dryocopus, Erithacus, Ficedula,

Garrulus, Glaucidium, Hieraaetus, Hippolais, Jynx, Loxia, Lullula,
Luscinia, Lyrurus, Milvus, Muscicapa, Nucifraga, Otus, Parus, Picoides,
Picus, Phylloscopus,_ Pyrrhula, Regulus, Sitta, Strix, Sturnus, Tetrao,
Tetrastes, Turdus ;
1. Spre siimpHfioarea listei s-au dat şi genUl'ile cara<:ter1stke.
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Aquila heliaca, Falco subbuteo, Fringilla coelebs, Passer montanus
Phoenicurus phoenicurus, Prunella modularis, Streptopelia turtur.
II. 1. Ord. NUCIFRAGETALIA CARYOCATACTl
Păsările
subdomeniului pădurilor şi al tufărişurilor de ('.Onifere
(Vaccinio-Piceetalia Br. Bl. 38, Junipero-Pinetalia mugi Boşcaiu 71)
Specii
caracteristice:
Turdus torquatus, Nucifraga caryocatactes, Loxia curvirostra, Picoides
tridactylus, Dryocopus martius, Aegolius funereus, Strix uralensis, Tetrao
urogallus, Lyrurus tetrix, Parus ater, Parus cristatus, Regulus regulus,
Prunella modularis, Certhia familiaris, Carduelis spinus.

1.1. Al.

P r u n e l l i o n

m od u l ar i s

Grupări caracteristice jnepenişurilor şi tufăriilor subalpine (Pinion
mugi Pawl. 28, Junipero-Bruckenthalion (Horv. 49) Boşcaiu 71, Rhododendro-Vaccinion Br. Bl. 26).
Specii
caracteristice:
Prunella modularis, Turdus torquatus, Phylloscopus collybita, Lyrurus
tetrix.
1.1.1. Turdeto (alpestris) - Prunnelletum modularis
Ornitocenoza jnepenişurilor şi a iuniperetelor subalpine
Car. as. : Prunella modularis, Turdus torquatus, Lyrurus tetrix
I. : Phylloscopus collybita
Sp. T. : Sylvia curruca, Parus ater, Oenanthe oenanthe etc.

1.2. Al.

N u c i

f

r a g o -

L o x i o n

Grupări de păsări caracteristice molidişurilor (Vaccinio-Piceion
Br. Bl. 38).
Specii
caracteristice:
Nucifraga caryocatactes, Loxia curvirostra, Picoides tridactylus, Dryocopus martius, Aegolius funereus, Strix uralensis, Tetrao urogalus, Regulus
regulus, Parus ater, Parus cristatus.
1.2.1. Turdetum, alpestris
Ornitocenoza rariştilor de limită din subalpinul inferior (PiceetoJuniperetum nanae Paşcovschi 51)
Car. as. : Turdus torquatus alpestris, Loxia curvirostra, Pi•coides tridactylus, Aegolius funereus
I. : Erithacus rubecula, Certhia familiaris, Dryocopus rrrortius, Nucifraga caryocatactes, Carduelis spinus, Tetrao urogallus, Regulus. regulus, Turdus viscivorus ş.a.
Sp. T. : Fringilla coelebs, Turdus phtlomelos, Parus ater, Parus cristatus,
Accipiter nisus, Columba palumbus, Pyrrhula pyrrhula etc.
1.2.2. Reguleto (reguli) - Paretum atris
Ornitocenoza moldişurilor compacte
Car. as. : Parus ater, Regulus regulus
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I. : Parus cristatus, Phylloscopus trochilus, Strix uralensis ş.a.
Sp. T. : Phylloscopus collybita, Certhia familiaris, Erithacus rubecula.
Troglodytes troglodytes, Regulus ignicapillus etc.
1.2.3. Dendrocopeto (majoris) - Anthetum trivialis
Ornitocenoza turbăriilor oligotrofe împăduriie
Car. as. : Anthus trivialis, Dendrocopos major pinetorum
I. : Turdus torquatus, Turdus pilaris, Parus ater, Regulus regulus ş.a.
Sp. T. : Turdus merula, Parus montanus, Regulus ignicapillus, Turdus
philomelos etc.
II. 2. Ord.

PHOENICURETALIA PHOENICURI

Păsările subdomeniului făgetelor de amestec şi
al făgetelor de
amestec şi al făgetelor montane (Fagetalia (Pawl. 28) Tx. ct Diem. 36)
Specii
caracteristice:
Phoenicurus phoenicurus, Parus montanus, Ficedula albicollis, Ficedula
parva, Ficedula hypoleucos, Regulus ignicapillus, Phylloscopus sibilatrix,
Pyrrhula pyrrhula, Tetrastes bonasia, Dendrocopos leucotos, Ficus canus,
Accipiter nisus.

2.1.Al.

Tetrastion

(bonasiae)

Grupări aferente pădurilor
paţii româneşti aparţin alinaţei

amestecate de fag şi molid care in CarSymphyto-Fagion Vida 59.
Specii
caracteristice:
Tetrastes bonasia, Pyrrhula pyrrhula, Parus montanus, Ficedula albicollis, Regulus ignicapillus, Accipiter nisus.
2.1.1. Pyrrhuleto-Paretum montanis
Ornitocenoza pădurilor de amestec molid-fag
Car. as. : Parus montanus, Pyrrhula pyrrhula, Tetrases bonasia, Regulus
ignicapillus
I. : Sylvia atricapilla, Carduelis spinus, Accipiter nisus ş.a.
Sp. T. : Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Parus ater, Sitta europaea etc.

D e n d r o c o p e t o (l e u c o t i Phylloscopion si'bilatrici

2.2. Al.

Grupări de păsări caracteristice făgetelor montane şi cclinar superioare (submontane) (Symphito-Fagion Vida 59, Acerion dacicum So6 62).
Specii
caracteristice:
Phylloscopus sibilatrix, Dendrocopos leucotos, Ficedula parva, Ficedula
hypoleucos.
2.2.1. Dendrocopetum leucoti
Ornitocenoza făgetelor montan-superioare nare
Car. as. : Dend1 ocopos leucotos, Ficedula hypoleucos
I. : Fringilla coelebs, Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla ş.a.
Sp. T. : Parus montanus, Prunella modularis, Anthus trivialis, Accipiter
nisus, Circaetus galli"cus, Strix aluco, Turdus merula etc.
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:i.:!.:~.

c'u/1111Ll1eto (oenantis) Ornitocenoza

făgetelor

Ficeduletum parvae
montane

bătrîne

Cnr. a-.;. : Ficedula parva, Columba oenas, Phylloscopus sibilatrix.
J. : Parus palustris, Ficedula hypoleucos, Erithacus rubecula ş.a.

Sp. T. : Turdus merula, Dendrocopos major, Turdus philomelos, Sitta

europaea, Accipiter gentilis etc.
2.2.3. Phoeni'Curetum phoenicuri
Ornitocenoza făgetelor cu carpen ~i a făgeto-gorunetelor
Car. as. : Phoenicurus phoenicurus, Picus canus
I. : Muscicapa striata, Turdus philomelos, Sylvia curruca ş.a.
Sp. T. : Turdus merula, Parus major, Sitta europaea, Garrulus glandarius
Asia otus etc.

II. 3. Ord. STREPTOPETALIA TURTURIS
Domeniul ornitofaunistic al stejerişurilor şi al zăvoaielor (Que;cetea robori-petraeae Br. Bl. et Tx. 43, Quercetea pubesccnti-petraeae
Jakucs 60, Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 43).
Specii

caracteristice:

Streptopelia turtur, Columba palumbus, Columba oenas ; Dendrocopos
medius, Dendrocopos minor, Picus viridis, Jynx torquilla; Asto otus,
Glaucidiu1n passerinum, Strix aluco ; Falco subbuteo, Falco vespertinus
Garrulus glandarius, Oriolus oriolus, Sturnus vulgaris (primar) Coccothraustes, eoccothraustes, Carduelis, carduelis, Chloris chloris, Sitta europaea, Parus major, Parus coeruleus, Aegithalos caudatus ; Lullula arborea ;
Hippolais icterina, Sylvia
Luscinia megarhynchos, Luscinia luscinia,
curruca, Sylvia borin, Turdus 1nerula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus; Emberiza citrinella, Passer imontanus.
3.1. Al. Str e p top el i o

Garrulion

glandaris

Grupările de păsări ale stejeri~urilor
Quercion Neuhăusl. et Neuhăuslova 67,

de deal (Genisto germanicae

Quercion pubescenti-petraeae

Br. Bl. 31 emend. Tx.).
Specii
caracteristice:

Streptopelia turtur, Columba palurnbus, Columba oenas ; Falco subbutea
Falco vespertinus, Asia otus, Strix aluco ; Glaucidium passerinum ; Dendrocopos medius, Picus viridis, Jynx torquilla; Sitta europaea, Parus
major; Turdus merula, Turdus philomelos, Hippolais icterina; Oriolus
oriolus ş.a.
3.1.1. Orioleto-Streptopeletum turturis
Ornitocenoza stejerişurilor compacte
Car. as. : Streptopelia turtur ,Columba palumbus, Oriolus oriolus, Pa-

rus palustris, Turdus phillomelos, Luscinia megarhynchos.
I. : Garrlus glandarius, Turdus merula, Falco subbuteo, Asia otus, Strix
aluco, Lullula arborea s.a.
Sp. T. : Sylvia atricapilla, Anthus trivia,lis, Pa.rus coeruleus, Muscicapa

striata, Ae9ithalos caudatus etc.
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3.1.2. Sitteto-Dendrocopetum medii
Ornitocenoza stejerişurilor bătrîne
Car. a. : Dendrocopos medius, Sitta europaea, Picus viridis, Jynx torquilla, Sturnus vulgaris, Columba oenas, Passer montanus
I. : Coccothraustes coccothraustes, Chlori's chloris, Carduelis carduelis,
Dendrocopos rrrojor, Accipiter badius, Glaucidium passerinum,
Turdus merula, Parus major etc.
3.2. Al. Tu r d i o n

m e r u l o-p h i l o m e l i

Grupările de păsări caracteristice tăieturilor crescute şi
rărilor de stejar (părişuri) (Senecion-Chamaenerietwn Tx.

a regenă
37, Salici

capreae-Sambucetum racemosae (So6 60) Kovacs 61).
Specii
caracteristice:
Turdus merula, Turdus philomelos, Sylvia curruca, Lanius collurfo,
Emberiza citrinella, Parus major.
3.2.1. Turdeto-Emberizetum citrinellae
Ornitocenoza tăieturilor şi a regenerărilor de stejar
Car. as. : Emberiza citrinella, Turdus merula, Turdus philomelos
I. : Sylvia curruca, Lanius collurio, Parus palustris, Caprimulgus europaeus, Aegithalus caudatus ş.a.
Sp. T. : Sylvia communis, Phylloscopus collybita, Anthus trivialis, Erithacus rubecula, Emberiza hortulana etc.
III. OL. O T I DO -P E R D I C E T E A
Domeniul ornitocenotic al pajiştilor, fîneţelor, silvostepelor şi al
stepelor (inclusiv culturile răspîndite antropogen în aceste fitocenoze)
(Juncetea trifidi Hadak in Klika et Hadac 44, Molinio-Arrhenathretea
Tx. 37, Nardo-Callunetea Prisg. 49, Festuco-Brometea Br. Bl. 43, Juncetea maritimae Br. Bl. 31, Festuco-Puccinellietea So6 68).
Specii
caracteristice:
Perdix perdix, Coturnix coturnix, Otis tarda, Crex crex ; Anthus spino
letta, Anthus campestris; Alauda arvensis, Melanocorypha calandra,
Calandrella brachydactyla, Galerida cristata, Eremophila alpestris; Emberiza calandra ; Eudromias morinellus ; Asia flammeus ; Aquila rapax
+ ; Lyrurus tetrix viridanus + ; Lagopus mutus + ; Otis tetrax +.
III. I. Or d. PERDICETALLIA PERDICIS
0

Subdomeniul pajiştilor continentale glicifile din etajul campestru
în subalpin (Caricetalia curvulae Br. Bl. 26, Molinietalia W. Koch
26, Arrhenatheretalia Pawl. 28, Nardetalia (Oberd. 49) Prsg. 49, Festucetalia vallesiacae Br. Bl. et Tx. 43, Festuco-Puccinellietalia (So6 68),
precum şi al culturilor efectuate în Ul'ma desţelenirii acestor pajişti şi
a vegetaţiei antropofile instalate .aici (Secaletalia Br. Bl. 31, Sisymbrietalia Tx. 61, Onopordetalia Br. Bl. et Tx. 43, Artemisietalia Lohm. et
Tx. 47).
Specii
caracteristice;
Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla,
Galerida cristata, Eremophila alpestris, Anthus spinoletta, Anthus camşi pînă
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/11"~14·/s: J•:111lm111i<1s

111orinellus; Perdix perdix, Coturnix coturnix; Crex

1•r1•.r: c)f/s 111n/11, Otis tetrax

1.1.1. Anthetum cpinoletae
proprii pajiştilor subalpine şi alpine (Potentillo
(l.ematae)-Nardion Simon 57, Caricion curvulae Br. BI. 25).
Specii
caracteristice:
11nthus spinoletta, Erem.ophila alpestris, Eudromias morinellus, Alauda
arvensis.
Ornitocenoza pajiştilor subalpine şi alpine din Carpaţii Orientali,
Munţii Apuseni şi, parţial, din Carpaţii Meridionali.
Car. as. : Anthus spinoletta. Alauda arvensis
I. : Perdi.1: perdix ; ( Lagopus mutus +)
Sp. T. : Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros etc.
1.1.2. Eremophileto (balcanicae) Anthetum spznolettae
Ornitocenoza pajiştilor subalpine şi alpine din Carpaţii Meridionali
(Bucegi, Ţarcu-Godeanu, Cindrel ş.a.).
Car. as. : Anthus spinoletta, Eremophila alpestris balcanica, Eudromias
morinellus.
I. : Alauda arvensis, Perdix perdix
Sp. T. : Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochuros. Monticola saxatilis etc.
1.2. Al. A l a u d i o n a r v e n s e
Grupări de păsări caracteristice pajiştilor şi cîmpurilor din etajele
inferioare (Agrostion albae 806 (33) 40,Arrhenantherion elatioris (Br.
Bl. 25) W. Koch 26, Cynosurion Tx. 47, Festucion sulcatae So6 (29) 40.
Caucalidion Tx. 50, Sisymbrion Tx., Lohm. et Prs,g-. 50).
Specii
caracteristice:
Alauda arvensis, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Otis rarda, Cre:r
crex, Anthus campestris, Melanucorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Galerida cristala.
1.2.1. Perdiceto-Alaudetum arvense
Ornitocenoza pajiştilor şi a cîmpurilor cultivate din etajele inferioare.
Car. as. : Alauda arvensis, Perdix perdix, Coturnix coturnix
I. : Anthus campestris. Emberiza calandra, Crex crex. Galerida cristata,
Corvus frugilegus ş.a.
Sp. T. : Carduelis cannabina, Oenanthe oenanthe, Sylvia comniunis,
Lanius collurio etc.
1.2.2. Otideto-Melanocoryphetum calandrae
Ornitocenoza pîrloagelor şi a cîmpurilor cultivate din Bărăgan.
Car. as. : Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Ot'is
tarda
1. : Anthus campestri's, Alauda arvensis, Emberiza calandra ş.a
Sp. T. : Motacilla flava, Upupa epops, Corvus frugilegus etc.
ctrupări

de

păsări

+

TTT. 2. Ord. GLAREOLE'l'ALIA (PRATINCOLAE)
Subdomeniul ornitocenotic .ll sărăturilor şi al stepelor din zona
litoralului marin (Thero-Salicornietalia (Br. Bl. 33) Tx. 54, Juncetalin.
maritime Br. Bl. 3J l
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Specii

caracteristice:

Glareola pratincola, Burhinus oedicnem:us, Charadrius alexandrinus
2.1., Al. Bur hi 1lJ o G lare alt o n prat inc ol a e
Grupări de păsări µroprll sărăturilor maritime uscate (Thero-Salicornion Br. Bl. 33, Puccinellion maritinwe (W. Chri\<:;t.. 37) Tx. 37, Fe.~
tuci'on pseudovinae So6 33)
Specii

Glareola

caracteristice·

pratincola,

Burhinus oedicnemus, Charadrius
2.1.1. Burhino-Glareoletu11t prntincolae

alexandrmus

Ornitocenoza sărăturilor dobrogene uscate
Car. as. : Glareola pratincola, Burhinus oedicnc11rus
I. : Charadrius alexandrinus, Vanellus vanellus, Haematopus ostratPgus; (Otis tetrax+ J ş.a.
Sp. T. : Motacilla flava feldeggi, Galerida cristata, Calandrella brachydactyla, Oenanthe pleschanka etc.
IV. CL. LANIETEA (COLLURIO-·MINORTSI
Domeniu ornitocenotic silvo-marginal, al tufăriilor izolate şi a gra··
<linilor periferice localităţilor, din regiunile campestre şi pînă în submontan (Rubo-Sambucetea) (Diong 61) Oa:ss. 63, Trifolio-Geranietea
sanguineae Muller 61)
Specii
caracteristice:

Lanius collurw, Lanius minor. S'l.llvia communis, Sylvia nisoria, Sylvia
borin; Parus lugubris; Dendrocopos syriacus; Emberiza hortulana:
Sturnus vulgaris et Passer domesticus (secundar) ; Pica picu.
IV. 1. Ord. LANJETALTA COLLURlS
Subdomeniul marginilor de pădure şi al tufăriilor etajelor campestrU··
colinar (Origanetalia, Th. Mi.ill. 61, Sambucetalia Oberd. 57, Prunetalia
spinosae Tx. 52).
Specii
caract~ristice:
Lanius collurio, (L. excubitor); Sylvia communis, (S. nisoria); Saxicola

torquata rubicola; Pica pica.
1.1. Al. S y l vi o n

co mm uni

q

Grupările de păsări din marginile de pădure şi tufării izolate, col1niar-campestre (Trifolion medii Th. Milll. 61, Sambuco-Salicion capreae
Tx. et Neum. 50, Prunion spinosae So6 40, Prunion fruticosae Tx. 52.
Berberidion Br. BI. (4 7) (50).
Specii
caracter1sticP·

Sylvia communis, Lanzus collurio, Saxicola torquata rubicola, Pica pzca.
1.1.1. Lanieto(colluris)-Sylvietum communis.
Ornitocenoza marginilor de pădure şi a tufăriilor din .cîmpuri şi coline.
Car. as. Lanius collurio, Sylvia cormnunis, Pica pica
I. : Sylvia nisoria, Lanius excubitor, Locustella fluviatilis ş.a.
Sp. T. : Luscinia megarhynchos, Emberiza citrinella, Turdus merula, Ji:m-

beriza calandra, Sylvia curruca, Troglodytes troglodytes etc
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IV. 2. Ord. STURNETALIA
Subdomeniul pratocenozelor (livezi, grădini etic)
::lpecii
caracteristice:
Sturnus vulgaris, Lanius minor, (L. senator), Dendrocopos syriacus. Paru:.
lugubris, EmberizQ hortulana. Passer montanus
2.1. Al. S t u r n i o n

v u Lg a r b

Grupări caracteriJStice pratocenozelor
Specii
caracteristice:
Sturnus vulgaris, Lanius minor, Dendrocopos syriacus
2.1.1. Dendrocopeto (syriaci)-Sturnetum vulgaris
Ornitocenoza grădinilor şi a livezilor periferice aşezărilor umane,
precum şi a arborilor din lungul şoselelor.
Car. as. : Sturnus vulgaris, Dendrocopos syriacus
I. : Lanius minor, Passer montanus, Sitta europaea, Pica pica ş.11.
Sp. T. : Turdus merula, Parus major, Parus coeruleus, Jynx torquilla,
Dendrocopos minor, D. major, Streptopelia decaocto, Athene noctua, Serinus serinus, Emberi2Kl citrinella, Cornus cornix et.r·
2.1.2. Lanietum minoris
Ornitocenoza livezilor şi .a grădinilor întinse din spaţiul rural şi
pre-urban.
Car. as. : Lanius minor
I. : Sylvia curruca, Pica pica, Sturnus vulgaris, Carduelis carduelis, Athene noctua etc.
Sp. T. : Lanius collurio, Oriolus uriolus, Emberiza citrinella, Chloris
chloris etc.
2.1.3. Paretum lugubris
Ornitocenoza livezilor precarpatice bătrîne
Car. as. : Parus Lugubris, Parus palustrls
I. : Dendrocopos minor, D. major, Sturnus vulgaris, Passer monlanus ş.a.
Sp. T. : Parus major, Phoenicurus phoenicurus, Sitta europaea, Jynx torguilla, Ficus viridis, Coccothraustes cocothraustes etc.

V. CL. HJRUNDETEA (RUSTICAE)
Domeniul ornitocenotic, antropogen, .al „democenozelor".
Specii
caracteristice:
Hirundo rustica, Tyto alba, Serinus serinus, Streptopelia decaocto Passer
montanus, Ciconia ciconia, Columba livia domestica ; Corvus monedula,
Athene noctua, Apus apus, Delichon urbica, Phoenicurus ochruros (secundar).
V. l. Ord. ATHENETALIA NOCTUAE
Subdomeniul ornitocenozelor instalate secundar în democenozele rural-urbane
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www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Specii
caracteristice:
Streptopelia decaocto, Athene noctua, Passer montanus, Passer hispaniolensis, Serinus serinus.
1.1. Al. A t h e n e t o -

S treptopelion

d ecaocti

Grupările democenozelor rural-urbane
Specii
caracteristice:
Streptopelia decaocto, Athene noctua, Passer montanus, Serinus serinus.
1.1.1. Streptopeletum decaocti
Ornitocenoza antropofilă (a aşezărilor omului)
Car. as. : Streptopelia decaocto, Athene noctua, Passer rnontanus
I. : Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Parus major, Dendrocopos syriacus,
Sylvia curruca 1ş.a.
5p. T. : Carduelis, carduelis, Chloris chloris, Fringilla coelebs, Turdus
merula, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata ek.

V. 2. Orid. HIRUNDETALIA (RUSTICO-URBICE)

Subdomeniul strict antropofil, al democenozelor de construcţie.
Specii
caracteristice:
Hirundo rustica, Delichon urbica, Apus apus ; Ciconia ciconia ; Passer
domesticus; Corvus monedula ; Phoenicurus ochruros ; Columba Livia
domestica.
2.1. Al. Hi rund i o n

rustic a e - u r b i c a e

Grupările de păsări ale domeniului strict antropofil
Specii
caracteristice:
Hirundo rustica, Delichon urbica, Passer domesticus, Corvus monedula,
Ciconia ciconia.
2.1.1. Hirundetum rusticae
Ornitocenoza construcţiilor omului
Car. as. : Hirundo rustica, Delichon urbica, Passer domesticus, Ciconia
ciconia.
I. : Apus apus, Tyto alba, Corvus monedula; Columba livia domestica
Su. T. : Athene noctua, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris, Phoenirus phoenicurus, Falco tinnunculus, Passer montanus etc.

VI. CL. MOTACILLETEA

Domeniul ornitocenotic al apelor curgătoare (Montio-Cardarninetea
Br. BI. et Tx. 42, Epilobietalia fleischeri Moor 58, Filipendulo-Petasition
Br. BI. 47, Salicion elaeagni (Aichinger 33) Moor 58) şi al pereţilor lutoşi
de maluri, ravene şi pseu!dofaleze.
Specii
caracteristice:
Motacilla alba, Motacilla flava, Motacilla cinerea;
Riparia riparia;
Cinclus aquaticus; Tringa hypoleucos; Charadrius dubius; Alcedo atthis,
Merops apiaster, Coracias garrulus, Locustella fluviatilis, Cettia cetti.
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VI. 1. Ord. MOTACILLETALIA (ALBAE)
Subdomeniul ornitocenotic al prundişurilor şi pietrişurilor de vale
( Epilobietalia fleischeri Moar 58, M ontio-Ccirdaminetalia Pawll. 28, Salic ion elaegni (Aichinger 33) Moor 58).
s p e c i i c a r a c t e r rs t i c e :
Motacilla alba, Motaci'lla cinerea, Motacilla flava; Cinclus aquaticus;
'l'ringa hypoleucos ; Charadrius dubius ; Locustella fluviatilis, Cettia cetti.
1.1. Al. Cin c li o n

a q u atici

Grupările de păsări ale pînaielor şi izvoarelor de munte (CardaminoM ontion Br. Bl. 25, Filipendulo-Petasition Br. Bl. 47).
Specii
caracteristice:
Cinclus aquaticus, Motacilla cinerea, Tringa hypoleucos.
1.1.1. Cincleto-M atocilletum cinereae.
Ornitocenoza pîraielor montan-suba1pine.
Car. as. : Motacilla cinerea, Cinclus aquaticus.
I. : Tringa hypoleucos
Sp. T. : Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis etc.

1.2. Al. M o t a cil l ion

al ba e

Grupările de păsări ale prundişurilor de riu (Epilobium fleischeri
Br. Bl. 31, SaUcion elaeagni (Aichinger 33) Moar GB, Alno-Padion Knapp
42).
Specii
caracteristice:
Motacilla alba, Motacilla flava; Charadrius dubius; Locustella fluviatilis,
Cettia cetti.
2.1.1. Riparietum ripariae
Ornitocenoza rîurilor de deal.
Car. as. : Charadrius dubius curonicus, Motacilla alba.
I. : Locustella fluviatilis, Parus palustris, Sylvia nisoria.
Sp. T. : Acrocephalus palustris, Parus coeruleus, Sylvia borin etc.
1.2.2. M otacilletum: flavae-albae
Ornitocenoza rîurilor de şes.
Car .•as. : Motacilla alba, Motacilla flava.
I. : Luscinia luscinia, (Cettia cetti), Locustella naevia, Alcedo atthis
Sp. T. : Parus palustris, SylvW. borin, Rallus aquaticus, Emberiza schoe niclus, Anas platyrhynchos, Milvus migrans etc.

VI. 2. Ord. RIPARIETALIA RIPARIAE
Subdomeniul ornitocenotic al malurilor de ape, al pereţilor
ravene, pseudofaleze etc.
Specii
caracteristice:
Riparia riparia, Alcedo atthis, Merops apiaster, Coracias garrulus.
nisipoşi,
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lutoşi

2.1. Al. Mer op i o-Ripa r ion

ripa r ia e

Grupările de păsări ale pseudofalezelor, malurilor, r.avenelor lutoasenisipoase.
Specii
caracteristice:
Riparia riparia, Alcedo atthi's, Merops apiaster.

2.1.1. Riparietum ripariae
Ornitocenoza malurilor de ape.
Car. as. : Riparia riparia, Alcedo atthis
I. : M erops apiaster
Sp. T. : Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros, Bubo bubo etc.
2.1.2. Meropietum apiastri
Ornitocenoza pereţilor lutoşi, ai ravenelor şi pseudofalezelor.
Car. as. : Merops apiaster, Coracias garrulus.
I. : Motacilla alba, Motacilla flava, Athene noctua ş.a.
Sp. T. : Saxicola rubetra, Passer domesticus, Galerida cristata etc.
VII. CL. FULICO-ARDETEA
Domeniul ornitocenotic al apelor stătătoare şi semi-stătătoare (gîrle,
meandre nefuncţionale, canale de deltă etc.), (Lemnetea W. Koch et Tx.
54 ap. Oberd. 57, Potametea Tx. et Pf\Sg. 42, Phragmitetea Tx. Prsg. 42,
Salicetea purpurea Moor 58, Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 43).
Elementel caracteristice:
[am. : Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Anatidae, Rallidae (minus Crex ! ), Recurvirostridae ;
fam. : partim. ! : Charadriidae, Laridae, Sternidae, Sco!opacidae;
gen. : Grus, Circus, Panurus, Remiz, Acrocephalus, Locustella (partim. !)
spec. : Cygnus alor, Haliaetus albicilla, Falco cherrug, Motacilla flava
feldeggi, Emberiza schoeniclus
VII. 1. Ord. ANASETO-ANSERETALIA
Subdomeniul apelor deschise, cu stufării marginale (Hydrocharitewlia Rilbel 33, Potametalia W. Koch 26, Phragmitetalia W. Koch 26).
Elementel caracteristi,ce:
gen. : Anas, Aythya, Podiceps, Anser, Chlydonias, Cygnus;
spec. : Fulica atra, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Larus ridibundus.
1.1. Al. An a t ion plat y r h y n c hi
Grupări caracteristice marginilor de bălţi şi apelor puţin adînci
(Hydrocharition Rilbel 33, Batrachion fluitantis Neuhausl. 59, Potamion
W. Koch 26, Phragmition W. Koch 26).
Specii
caracteristice:
Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Fuli'Ca atra, Anser anser, Cygnus
1)

S-au dat „elemente" spre simplificai::ea textu.lui.
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alor, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Podiceps ruficollis, Chlydo11,ias
niger, Lnrus ridibundus.
1.1.1. Anaseto-Fulicaetum atrae
Ornitocenoza natantă.
Car. as. : Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Fulica atra
I. : Anas strepera, Anas clypeata, Podiceps ruficollis, Gallinula chloropus,
Chlidonias niger, Larus ridibundus.
Sp. T. : Rallus aquaticus, Podiceps griseigena, Porzana porzana, Alcedo
atthis, Ixobrychus minutus, Emberiza schoeniclus etc.
1.1.2. Anseretum anseris
Ornitocenoza natantă din deltă şi Dunărea inferioară.
Car. as.: Anser anser, Cygnus olar
I. : Anas platyrhynchos, (Anas sp.), Podiceps griseigena, Podiceps ruficollis, Chlydonias hybrida, Larus ridibundus ş.a.
Sp. T.: Fulica atra, Aythya nyroca, Rallus aquaticus, Porzana porzana,
Gallinula chloropus ş.a.
1.2. Al. P o d i c i p i o n
Grupări

caracteristice apelor adînci

şi

cristati

deschise (Nymphaeion Oberd.

57).
Specii

caracteristice:
Podiceps cristatus, Podiceps nigricolli:s, Podiceps griseigena, Aythya
nyroca, Aythya ferina, Chlydonias niger.
1.2.1. Podicipeto (cristati)-Aythetum nyrocae
Ornitocenoza apelor adînci.
Car. as. : Aythya nyroca, Podiceps cristatus
I. : Podiceps gri'Seigena, Podiceps nigricollis, Aythya ferina, Chlydonias
niger, Chlydonias leucoptera.
Sp. T. : Larus ridibundus, Fulica atra etc.
VII. 2. Ord. RECURVIROSTRO-HIMANTOPETALIA
Subdomeniul sărăturilor umede ş~ al apelor salmastre (Ruppietalia
Tx. 60, Bolboschoenetalia maritimi Hejny 67).
Specii
caracteristice:
Recurvirostra avosetta, Hfrnantopus himantopus, Tadorna tadorna, Tadorna ferruginea, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Larus genei,
Tringa stagnatillis, Charadrius alexandrinus, Glareola nordmanni, Motacilla fla va f eldeggi.
2.1. Al. R e cur v ir o s t ro -

H im an t op i o n

Grupări pr·oprii sărăturilor umede şi apelor salmastre (Ruppion maritimae Br. Bl. 31, Bulboschoenion maritimi Hejny 67).
Specii
caracteristice:
Recurvirostra avosetta, Himantopus him.antopus, Tadorna tadorna, Charadrius alexandrinus, M otacilla fla va f eldeggi.
2.1.1. Himantopetum himantopi
Ornitocenoza sărăturilor umede şi a apelor salma:stre.
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Car. as. : Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Tadorna tadorna, Charadrius alexandrinus
I. : Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Tadorna ferruginea, Glareola nordmanni, Larus gen~i. Tringa totanus ş.a.
Sp. T. : Sterna hirundo, Vanellus vanellus etc.
2.1.2. Motacilletum feldeggi
Ornitocenoza sărăturilor umede dunărene.
Car. as. : Motacilla flava feldeggi
I. : Tringa stangatillis, Vanellus vanellus, Clydonias niger ş.a.
Sp. T. : Glareola pratincola, Coracias garrulus, Galerida cristata etc.
VII. 3. Ord. TRJNGETALIA TOTANl
Subdomeniul smircurilor şi al mlaştinilor (Magnocaricetalia Pign. 53).
Specii
caracteristice:
Tringa totanus, Tringa stagnatillis, Vanellus vanellus, Numenius arquata,
Limosa limosa, Gallinago gallinago.
3.1. Al. T ring i o - V an e l l i o n
Grupările smircurilor şi ale mlaştinilor (Magnocaricion W. Koch 26).
Specii caracteristice:
Tringa totanus, Tringa stagnatillis, Vanellus vanellus
3.1.1. Vanelletum vanelli
Ornitocenoza smfrcuri1or, mlaştinilor, isLazurilor.
Car. as. : Vanellus vanellus, Tringa totanus
I. : Tringa stagnatillis, Limos limosa, Numenius arquata, Motacilla alba
ş.a.

Sp. T. : Crex crex, Ciconia ciconia, Acrocephalus schoenobaenus etc.
VII. 4. Ord. ACROCEPHALO-PANURETALIA
Subdomeniul stufăriilor (Phragmitetalia W. Koch 26).
Specii
caracteristice:
Acrocephalus sp., Panurus binrmicus, Emberiza schoeniclus, Locustella
luscinioides, Botaurus stellaris, Pelecanus sp., Circus aeruginosus, Porzana sp., lxobrychus minutus, Grus grus.
4.1. Al. Acro cep hal o -

E mb e riz ion s c ho e ni c li

Grupări de păsări caracteristice stufărişurilor şi păpurişurilor (Phragmition communis W. Koch 26).
Specii
caracteristice:
Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Emberiza schoeniclus, Locustella luscinioides; Panurus biarmicus; Porzana porzana; Pelecanus onocrotalus; Circus aeruginosus;
Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus.
4.1.1. Emberizetum schoenicli
Ornitocenoza stufărişurilor şi a păpurişurilor.
Car. as. : Emberiza schoeniclus, Acrocephalus arundinaceus, Panurus biarmicus, Acrocephalus schoenobaenus, Locustella luscinioides
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I. : Acrocephalus scirpaceus, Porzana porzana, Porzana parva, Botaurus

stellaris. lxobrychus minutus

ş.a.

Sp. T. : Parus coeruleus, Rallus aquaticus, Tringa totanus etc.
4.1.2. Pelecanetum onocrotali
Ornitocenoza coloniilor de pe plauri.
Car. as. : Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus
I. : Botaurus stellaris, lxObrychus minutus; (Grus grus)
Sp. T. : Panurus biarmicus, Emberiza schoeniclus,
Acrocephalus sp.,
Circus aeruginosus, Cygnus olor etc.
VII. 5. Ord. ARDET ALIA
Subdomeniul păsărilor şi al coloniilor de păsări din sălcişuri, arinişuri
sau colonii suspendate pe stuf (Salicetalia purpureae Moor, 58, Alnetalia
glutinosae Tx. 37, Phragmitetalia W. Koch 26).
Specii
caracteristice:
Ardea sp„ Egretta sp., Phalacrocorax sp„ Ardeola ralloides, Nycticorax

nycticorax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus ; Remiz pendulinus :
Haliaetus albicilla, Falco cherrug; (Aegypius monachus +); (Bucephala
clangula +. Mergus albellus + ).
5.1. Al. Hali a e to -

Remi z ion

pendul i ni'

Grupări de păsări din sălcişurile şi arinişurile întinse (Salicion albae
(Tx. 55) Milller et Gărs 58, Alni'on glutinosae (Male. 29) Meijer-Drees 36)
şi parţial, din „hasmacele' Deltei Dunării.
Specii
caracteristice:

Remiz pendulinus, Haliaetus albicilla, Falco cherrug, Dendrocopos leucotos lilfordi
5.1.1. Remizetum pendulini
Ornitocenoza sălcăriilor şi arinişurilor întinse.
Car. as. : Remiz pendulinus
I. : Haliăetus albicilla, Falco cherrug, Falco subbuteo ş.a.
Sp. T. : Turdus merula, Luscinia luscinia, Parus coeruleus; Corvus cornix, Sturnus vulgaris etc.
5.1.2. Haliaeto (albi'Cillae)-Dendrocopetum lilfordi
Ornitocenoza „hasmacelor' deltei.
Car. as. : Dendrocopos leucotos lilfordi, Haliaetus albicilla, Falco cherrug.
I. : Dryocopus martius, Dendrocopos major, Corvus cornix, Falco subbu-

teo, Oriolus oriolus, Milvus mi'grans

ş.a.

Sp. T. : Hippolais icterina, Turdus merula, Parus major, Parus palustris,
Corvus monedula, Passer nwntanus, Carduelis carduelis etc.
5.2. Al.

A r d e t o - P hal acro c o raci o n
carbonis

Grupări de păsări ce cuibăresc în colonii arboricole sau srn;:pendate în
stuf, din regiunile palustre întinse (Salicion albae (Tx. 55) Milller et Gărs
58, Alnion glutinosae (Male. 29) Meijer-Dreea 36, Phragmition commu-nis W. Koch 26)
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Specii

caracteristice:

Phalacrocorax sp., Ardea sp., Egretta sp., Ardeola ralloides, Nycticorax
nycticorax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus
5.2.l. Nycticoraco-Phalacrocoracetum carbonis
Ornitocenoza coloniilor din arbori
Car. as. : Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax nyc-

ticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta
I. : Plegadis falcinellus, Ardea cinerea

Sp. T. : Falco subbuteo, Asio otus, Corvus cornix, Falco tinnunculus etc.
5.2.2. Egretto (albae) - Ardetum purpureae
Ornitocenoza coloniilor din stufuri
Car. as. : Ardea purpurea, Egretta alba, Platalea leucorodia
L : Ardea cinerea, Ixobrychus minutus
.Sp. T. : Panurus biarmicus, Emberiza schoeniclus, Acrocephalus arundi-

naceus, Locustella luscinioides etc.
VII. 6. Ord. LARETALIA ARGENT ATI
Subdomeniul păsărilor ce cuibăresc în colonii pe grindurile şi dunele
nisipoase fluvio-maritime (Elymetalia arenariae Br. Bl. et Tx. 43) sau maritime lagunare (Juncetalia maritimae Br. Bl. 31).
Specii caracteristice:

Larus argentatus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Gelocheliclon
nilotica, Hydroprogne tschegrava, Sterna albifrons
6.1. AL

Stern o -

La r ion arg e n ta t i

Grupări de păsări ce cuibăresc în colonii pe dune, grinduri nisipoase
sau în lagune (Elymion gigantei Morariu 59).
Specii caracteristice:

Larus argentatus, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Sterna albifrons,
Gelochelidon nilotica.
6.1.1. Sterneto (albifrons) - Laretum melancocephali
Ornitocenoza coloniilor de grind şi lagunare
Car. as. : Larus melanocephalus, Larus argentatus, Sterna albifron~
I. : Sterna hirundo, Gelochelidon nilotica, Hydroprogne tschegrava
Sp. T. : Sterna sandvicensis, Haemntopus ostralegus, Vanellus vanellus,
Caprimulgus europaeus, Tringa totanus etc.

*

Acest sistem ornitocenotic rămîne deschis altor completări şi dichotomii ulterioare, în special cu privire La gruparea inferioară a subasociaţiilor (sub-sinuziilor) aviene. Ca o exemplificare de amănunt, utilă ornitologilor, asupra modului în care se utilizează clasificarea noastră, ne vom
referi în continuare Ia poziţia ornitocenotică a cocoşului-de-mesteacăn
1Lyrurus tetrix tetrix /L./) în ţar.a noastră. Element al mediilor margi11ale, Lyrurus tetrix s-a stabilit în Carpaţii româneşti numai în fitocenozele alianţei Pinion mugi. Local el ajunge specie clocitoare şi în rariştile
de limită ale subalpinului inferior, dar numai acolo unde este favorizat
de o vegetaţie arbustivă bogată, dezv;oltată pe un relief accidentat, stîncos.

279
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Dl 11

p111wl

de vedere ornitocenotic,

această

specie

relictă aparţine aşadar

11 ·,1wl11~iei Turdeto (alpestris) -

Prunelletum nrodularis, iar în habitatele
1·11 1111 caracter edafic special, asociaţiei Turdetu1n alpestris (Al. Nucifrago/.11.rirm, Ord. Nucifragetalia).
Faptul că L. tetrix caracterizează numai jnepenişele şi iuniperetele
Carpaţilor Orientali în treimea lor nordică şi că nici măcar în prima parte

a holocenului, el nu a vieţuit în Carpaţii Meridion.ali (Filipaşcu, 1974 in lit.) ne permite să-l atribuim unei subasociaţii ornitocenotice distiricte :
Turdeto (alpestris) -

Prunelletum modularis lyruretosum

(Pinetum mugi carpaticum, Szafer, Pawl„ Kulcz. 31, CampanuloJuniperetum nanae Simon 66)

ROMANIA - District. Bistriţa-Năsăud, Munţii Rodnei : M. Preluci, 1 800
m alt., 13. VII. 1966, 6. V. 1970, 4. VI. 1973 ; M. Bujdeie, 1 900 m alt.,
3. VI. 1971.
Distr. Maramureş - Munţii Maramureşului: Cearcănul
Bălăsina, 1 900 m alt., 6. V. 1969.
Car. as.

Lyrurus tetrix
Turdeto (alpestris) -

C •(R+IR)
Prunelletum modularis

Prunella modularis
Turdus torquatus alpestris
Phylloscopus collybita

C (D+)
(Con++>
CoD (+) - PA

c

Nucifragetalia caryocatacti

Tetrao urogallus rudolfi
Parus ater
Regulus regulus

R (+) I
I

PA

Erithaco-Fringilletea

I

Erithacus rubecula
Tichodromo-Oenanthetea

Phoenicurus ochruros gibraltarensis
Oenan the ce nan the

I (PD)
(PD)

I

Perdicetalia perdicis

Anthus spinoletta

PD (CoD+)

Prunellion modularis

Perdix perdix

I (R++)

*

(Specii penetrante ascendente ubicviste).
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Troglodytes troglodytes, Cuculus canorus.
Această subasociaţie bazată pe

răspindire a

releveele ornitologice din aria de

cocoşului-de-mesteacăn permite comparaţia conspectului

omitofaunistic citat cu acela din zon~le subalpine ale Carpaţilor Mer:dionali. In aceştia din urmă se constată astfel, o taxocenă .analogă, al
cărei element caracteristic este Sylvia curruca şi pe care o denumim
Turdeto (alpestris) - Prunelletum modularts sylvietosum (M. Retezat.
Tăul Negru, 2 OOO m alt., 14.IV. 1969)1, L. tetrix fiind astfel substituit
cenotic. Această suhasociaţie o regăsim tot mai bine evidenţiată sore
sud-sudvest în Alpii Dinarici : Prunella modularis, Phylloscopus coll-ybita, Sylvia curruca; apoi Anthus trivialis şi Sylvia communis (! ?) ca
penetrante ascendente, precum şi Phoenicurus ochruros, Anthus spino-letta şi alte penetrante descendente (cf. Pinetum mugi croaticum Horv.,
38 ; 1 500 m alt.) (Rucner 1971).
Prezenţa cocoşului-de-mesteacăn ca specie clocitoare în regiunea
rariştilor de limită (local) a grupei nol"Ciice a Carpaţilor Orientali, are
din punct de vedere ornitocenotic următoarele caracteristici :
Turdetum alpestris

(Piceeto-Juniperetum nanae
ROMANIA -

Paşcovschi

51).

Distr. Bistriţ.a-Năsăud, Mţii Rodnei; Balota - Vf. Roşu,
SSE, cca 1 800 m alt., 2.V. 1958, 12.IV. 1959; Bujdeie,
SV, 1 700 m alt. 3.VI. 1971.

Car. as.
Turdus torquatus alpestris
Loxia curvirostrai
Picoides tridactylus

Nucijrago-Loxion
Nucifraga caryocatactes
Parus ater
Parus cristatus mithratus
Regulus rugulus
Regulus ignicapillus
Phylloscopus collybita
Aegolius funereus
Strix uralensis
Nucifragetalia caryoeatacti
Certhi.a familiaris
Prunella modularis
Carduelis spinus
Tetrao urogallus rudolfi
Lyrurus tetrix
Dryocopus rnartiu:s

c (D+++>

C (CoD+)

C (R)

CoD (+)
I
I
CoD (+)
PA (R)
I
I (R)

I (R+)
I
I
I (PA-CoD+)
I
I (PD-R++)
I

(PD++>
<+>

1. apoi M. Făgăraş, U.rlea, 1 900 m alt., 18. IV. 1968 ; M. Bucegi, GAJ.benele
2 OOO m alt., 21.VI. 1968 pentru Bucegi vezi şi Brehme, 1962).

şi

Gaura,
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Erithaco-Frigilletea
CoD (+)
I
PA(+)
D (++)
PA(+)
PA(+)
PA (R+)
I (PA)

Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Pyrrhula pyrrhula
Turidus philomelos
Tm·dus visdvorus
Anthus trivalis
Scolopax rusticola
Butea butea
Accipiter nilsus
Columba palumbus

I (R)
I (PA+)

Tichodrorii:o-Oenanthetea
Phoenicuru~ ochruros gibraltarenisis
Oenanthe oenanthe .
Aquil~ chrysaetos .
Falco tinnunculus

I
I (PA+)
I (R++>
I

*

(Specii penetrante ascendente ubicviste)
Troglodytes troglodytes, Cuculus canorus, B·ubo bubo.
Din aceste liste ornitocenotic~ cu privire la ambianţa avi fau •1istică
în care vieţuieşte Lyrurus tetrix în Carpaţii noştri, se remarcă utilitatea sistemului ornitocenotic elaborat în prezentul studiu şi valabilitate~-!
taxocenelor sale in raport cu celelalte sisteme discutate anterior.
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LES PRINCIPAUX DOMAINS ORNITHOFAUNISTIQUES ET LES ORNITHOCENOSES
CONSTITUANT L'AVIFAUNE COUVEUSE DE LA ROUMAINE
(Resu.me)

Les ornithocenoses sont comprises comme des unitees cenotiques avec des caracteres
particulaires et des elements faunistiques distinctifs, dans le cadre general du domaine
rn-nithofau:nistique de la communaute des v&ltebres d'un ecosysteme tlonne. Toujou:rs,
la synusie sera !'unite inforieure avec laquelle nous devrons operer dans l'ornitohocenologie et elle resuite d'a.pres Ies prelevements de l'avifaune oouveuse de la station
analisee dans un certain habi'1lai (espace vital).
Ana.Jisant Jes ouwages autochtones ou bien etrangeres parues &UJr ce sujet, H en resuite la manque d'un systeme objectif pour la comparaison ornithocenotique de differents synusies aviennes. D' autre part, ies tentatives d'identifier l'avifaune avec seulement les soi-disantes etages forestieres ou avec Ies zones d' al.iitude, ne s'accordent
pas - par leurs l!"esultats, av-ec Ies realitees cenotiques et ecologiques, comme aussi
avec le caractere transgi-esive des communautes aviennes.
C'est pour ce but que l'auteUJr s'est tourne vers La classi.fication phyrtocenotique elaboree d'abord par Braun-Blanquet, parce-que ses principes sont compatibles avec
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une parcille classification ornithocenotique. On a utilise les mâmes suJlfixes pour designer le domaine et le sous-damaine ornithofaunistique et aussi pour l'ornithoccnose
et J'ornithosynusle (ou •association avifaunistique) : - eitea, - etalia, - - ion resp. etum. Les clements ornithocenotiques ont ete par.tages cn des especes caracti!ristiques
(C.), dominantes (D.), codominantes (CoD.), accompagnantes (I), rares (R.) et, seulement pour des raisons altitudinales, des ,penetrantes ascendent.es (PA.) ou descendentes
(PD.). Avec .Je signe+sont donnees aussi quelques indications d'abondance.
Ensuite, les diferentes sy.nusies, orni•thocenoses ·et sous-.doma~nes ornithocenotiques
de la Roumanie sont ['anges dans sept clases (domaines ornithocenotiques). A la fin, la
classification est exemplifiee comme ma1nieere, par l'anailise de deux sinusies qui
.::ontient chacune, .mais dans positions cenotiques dif.ferentes, l'e.J.ement relict (et declare „monnurnent de la nature"), Lyrurus te•tri:r tetri:r.
Parce-qu'il ·est pour Ja premiere fois idans la litterature mondiaile, qu'on essaye de
donner une classification des ·cenoses annimales, le systâme propose ici s'avere d'une
utilite reele, ii est compatible avec Ies realitees eco-cenologiques et aussi, ii se prete
encore d'etre ameliore et complete avec des categories et des sous-categories nouvelles.
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OBSERVAŢl1 I

ASURA CERATOPOGONIDELOR CAPTURATE
INTR-0 CAPCANA CU LUMINĂ IN PA~CUL
NAŢIONAL RETEZAT

ADRIANA DAMIAN-GEORGESCU

Ceratopogonidele (Diptera-Nematocera) sînt insecte vectoare a numeroase boli. Cercetările au arătat că în afară de efectul înţepăturii rnre
este foarte neplăcut, ele transmit boli grave, vehiculînd virU1Suri, protozoare, filarii. Atacul lor se manifestă în deosebi .asupra animalelor (boi,
cai, păsări) existînd destule specii care se remarcă şi printr-o antropofilie
pronunţată. In ,Patologia veterinară s-a semnalat efectul deosebit pe care
îl provoacă înţepăturile la cai, unde produc dermatite alergice febra catarală (langue bleue) deosebit de gravă. La aceste musculiţe s-a const9tat ,că transmisia virUJSului poate fi ereditară.
Cele mai agresive· specii cunoscute aparţin genului Culicoides, de
pildă: C. pulicari'S, C. obsoletus, C. heliophylus, C. impunctatus, C. chiopterus, C. setosus, C. subfascipennis etc.
Mandoul (7) a dat o eXICelentă descriere a efectuării înţepăturii.
A·ceasta este deosebit de dureroaisă. mai dureroasă decît a ţînţarilor, iar
leziunea produsă are aspectul unei nodozităţi de culoare roz, rotundă,
proeminentă şi cu un diametru de 1 cm. Pruritul este foarte puternic.
Aceste nodozităţi persistă aproximativ 10 zile, apoi dispar fără să lase
urme. Pielea mai fină (la femei şi copii) este în special atacată de aceste
diptere. Ele atacă locurile descoperite, faţa, gîntul, membrele, pă
trunderea lor în păr, mai ales cînd ·sînt numero.ase fiind foarte neplă
cuta. 1n ce ne priveşte, în timpul colectării materialului, am fost nevoiţi
in mai multe rînduri să părăsim locul, din cauza .atacului masiv al speciilor C. pulicaris şi C. obsoletus; aceasta s-a întîmplat în apropierea
Caisei-laborator Gemene şi pe Faţa Retezatului, explicabil prin prezenţa
în aceste locuri .a vitelor.
In prezent, cercetările asupra acestui grup au căpătat o mare amploare; dar pentru a se putea trece la combaterea lor este necesară o
cunoaştere aprofundată atît .a sistematicii cit mai ales a biologiei lor.
In ţara noastră cercetările asupra Ceratopogoni<lelor au început abia
în urmă cu cîţiva ani, avînd în această etapă numai un caracter taxonomic.
Ţinînd seama de interesul turistic deosebit al Parcului Naţional Retezat, precum şi de faptul că zona este bogată în ape (locul cel mai propice de înmulţire al ceratopogonidelor) şi deci cu o faună de Ceratopogonide deosebit de abundentă, am întreprins un studiu sistematic al
acestui grup.
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Mf'l.oclu ele colectare. Dintre metodele folosite pentru capturarea
mai des utilizată şi cu rezultatele cele mai bune.
cu ajutorul capcanei cu lumină. In literatura de
SfJl'l'in Ii I all' sînt indicate diferite tipuri de capcane mai simple sau mai
1·0111plit'ale, rezultatul fiind întotdeauna excelent (Kremer, 6, p. 5:3) .
.-\n•aslă metodă a fost folosită de mult timp pentru colectarea insectelor
i n general, şi permite capturarea unui bog.at material, atît canti La tiv cît
~i calitativ. Pe baza acestui material se pot trage unele concluzii referitoare la distribuţia sezonieră, numărul de generaţii, influenţa condiţiilor
atmosferice asupra activităţii incestelor etc. In ceea ce priveşte Ceratopogonidele, deşi aşa cum am spus, această metodă este cel mai mult
folosită, studii care să cuprindă date ecologice pe baza materialului colectat în acest mod, lipsesc.
Cercetările noastre au fost efectuate numai pe indivizii capturaţi cu
o capcană cu lumină, construită după indicaţiile Prof. dr. doc. N. Botnariuc. Sursa luminoasă a acestei capcane provine de la un bec de 100 w„
considerat ca cel mai potrivit pentru atragerea insectelor mici. Insectele
atrase de lumina din interiorul capcanei, pătrund direct într-un borcan
cu alcool 70°, situat La baza capcanei.
Capcana a fost instalată în apropierea Casei-laborator Gura Zlata
din rezervaţia ştiinţifică a Parcului N.aţional Retezat şi a funcţionat în
fiecare noapte începînd din luna aprilie pînă în octombrie 1970. Animalele strînse au fost prelevate săptămînal prin grija colegului nostru Marin
Falcă, cercetător la Institutul de Biologie.
Casa-laborator Gura Zlata, care aparţine Academiei R.S. România,
este situată la o altitudine de cca. 800 m, la o mică distanţă de Rîul Mare
şi de pîrîul Zlătuia, care curge l·a o mkă depărtare de laborator.
Numărul total al probelor colectate .a fost de 24, cite 4 în fiecare
lună, cu excepţia lunei aprilie cînd datorită temperaturii foarte scă
zute, nu s-a putut lua decît o singură probă, şi a lunei octombrie, cînd
din acelaşi motiv s-a renunţat la ultima săptămînă.
întregul material a fost conserv.at în alcool 70°. In urma trierii materialului s-a constatat că în afară de Ceratopogonidae, care se aflau în
masă, în probe se aflau numeroase Chironomide, Cecidomyidae, apoi Psichodiad.ae, rare Tipulidae, Sciaridae şi alte diptere brachycere, Lepidoptere etc.
Speciile de Ceratopogonidae. Au fost determinate 39 de specii. In
tabelul nr. 1 dăm liista speciilor şi frecvenţa prinderii lor în capcană în
decursul celor 6 luni. In afara celor 39 de specii am mai găsit încă 3
C'l'r11lopogo11irll'lor, cel
•·~.IP 1111•tocl.;1 <'olectării

specii, la care determinarea a fost făcută pînă la gen : Bezzia sp„ Atrichopogon sp. şi Forcipomyia sp.
Din punct de vedere sistematic, animalele colectate s-au dovedit
foarte interesante prin faptul că 5 dintre specii : Forcipomyia dacica,
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F. zlatensis, Culicoides remmi, Ceratopogon romanicus, Culicoides setosus fem. sînt noi .pentru ştiinţă şi au fost descdse separat {2), iar 15 specii:
Culicoides segnis, C. lupicaris, C. delta, C. riouxi, C. picturatus, C. heliophylus, Forcyporrryia tenuis, Dasyhelea obscura, Atrichopogon transversalis, A. lucorum (semnalate separat într-o notă preliminară, (3) Culicoides achrayi, Forcipomyia turfacea, F. cirrhosa, F. pallida, D. aestiva
(încă nepublicate) sînt noi pentru fauna ţării.
In majoritatea lor, aceste specii îşi depun ponta în apă, larvele tră
ind însă numai în apele puţin .a!dînici, în porţiuni umede şi noroioase de
la maluri, în sfagnete, în zonele umede, în terenuri mlăştinoase. Unele
specii îşi depun ponta şi in scorburile copacilor unde este puţină umezeală, precum şi în dejecţiilor proaspete de vacă.
Răsipîndirea geografică a acestor specii este destul de largă, majoritatea fiind cosmopolite; foarte puţine 1sînt acelea care au o răspîndire lo2alizată. Stabilirea prezenţei acestor specii în Masivul Retezat, prezintă
şi un interes zoogeografie, prin aceeia că pînă în prezent în ţara noastră
se cunoşteau prea puţine :late referitoare la· răspîndire.a acestui grup, în
general aproape nestudiat în trecut.
Raportul dintre sexe. N!.Imărul total al indivizilor capturaţi la capcană în tot cu1·s.; sezonului a fost de 2 795, dintre care 2 096 fem. şi 699
mase. (74,92%, şi respe::tiv 25,8%). Acest inten:·sant raport între sexe
reiese mai clar urmărind graficul 1 .~are se referă la numărul total al indivizilor capturaţi cit şi grafic•l2 2 şi 3, care privesc numai speciile
Culicoides pul-lcaris şi C. obsoletus. As;,ipra semnificaţiei acestui raport,
neposedînd suficiente date asupra biologiei tuturor ~peciilor colectare
la Gura Zlata, este greu să desprind:=m o concluzie gen9r~l v~labilă. Se
ştie, în general, că multe specii ale genului Culicoides roiesc:, repr0ducerea avînd loc numai în acest caz, alte specii se f.Ot împerechea fără a
participa la roire. Roiurile sînt formate în general numai de mru,,culi, femelele alăturîndu-se roiului într-un procent foarte mic (1-3 O/o). Faptul că în prizele de !a Gura Zlata predomină femelele, poate fi explicat,
poate, prin luciofolia mai pronunţată a femelelor, fapt care a fost constatat şi în wzul altor diptere (Tipulinae) sau prin aceea că capcana a
fost amplasată la Casa-laborator, existînd oameni şi vite în imediata
proximitate a capcanei. Ori se ştie că tocmai femelele sînt hematofage,
fiind .atrase nu atît de lumină cit de pr2zenţa oamenilor şi a vitelor. Faptul că în capcană au fost ce;;turate în număr mare în special C. pulicaris
şi C. obsoletus pare a întări tccmai această din urmă presupunere.
Din analiza materialului colectat, se observă că din cele 39 de specii,
doar cîtev.a sînt dominate avînd în acelaşi timp o frecvenţă mai ridicată,
majoritatea speciilor fiind f'°''"'„ezentate prin cîteva exemplare.
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Repartizarea indivizilor pe specii se poate urman m tabelul nr. 2,
unde speciile sînt grupate într-o serie geometrkă cu progresia 3.
CI.asa

IV

V

VI

vn

o

5
3
1
1
2

6
5
4
1
3
1

7
5
1
1
2

1
2-4
f>--13
14-20
41-121
122-364
365-1093

o
o
o
o
o

Total specii

3

3

o
o

12

o

20

VIII

IX

X

Total

2
4
2
1

14
2
3
3

1
1
2
1

12
11
8
3
3

5

39

11

o
o
o

17

9

o

o
1
1

24

o
o
o

Din acest tabel se observă că numărul cel mai mare de specii reprezenta te numai printr-'lln singur exemplar apare în luna septembrie,
iar cel mai mic în octombrie, şi foarte aproape de acestea s:int speciile
cuprinse în el. 2-a şi a 3-a (între 2-4 şi 5-13 indivizi). Se remarcă în
acelaş timp, că cel mai mare număr de specii a fost colectat tot în cursul
lunii septembrie, iar cele mai puţine specii au fost capturate în luna oe··
tom brie.
Prezenţa în capcana cu lumină a acestor specii reprezentate prin
unul sau puţini indivizi poate fi explicată fie prin antrenarea lor de un
vînt puternic, ajungînd astfel în capcană, deci prezenţa lor este întîmplă
toare, fie că speci.a respectivă este reprezentată în natură în general
printr-un număr mic.de indivizi.
In ceea ce priveşte speciile reprezentate printr-un număr mare de
indivizi, caipcana redă fidel o situaţie reală din natură, întrucît speciile
acestea au mai fost colectate din diferite puncte ale masivului şi prin
alte metode, tot în număr foarte mare, ,aceasta fiind o dovadă în plus
asupra eficacităţii folosirii acestei metode.
Ciclurile de dezvoltare la specii mai abundente. După cum a reieşit
din tabelul nr. 1, din cele 39 de specii doar 4 : Culicoides pulicaris, C. obsoletus, C. setosus, C. grisescens sînt dominante şi frecvente. Urmărind
graficul nr. 4 se .vede că în ciclul vital .al aoestor specii exi1stă 2 perioade
de maximă dezvoltare, care 'În linii mari, coincid. Astfel, unul din vîrfuri
la toate cele 4 specii se înregi1.Strează în lunile iunie sau iulie, al 2-lea
vîrt apărînd în luna septembrie. De altfel, aceasta este Iun.a cînd se înregistrează cel mai mare număr de indivizi capturaţi. Aceasta s-ar putea
explica şi prin faptul că în luna septembrie a anului respectiv, temper.atura a fost destul de ridicată iar ploile mult mai puţin abundente decît
in celelalte luni.
In concluzie, prin cercetările preliminare pe care le-am făcut asupra
acestui grup de insecte în Parcul Naţion.al Retezat, s-au desprins urmă
toarele :
- F.auna de Ceratopogonidae este ·bine reprezentată ; din cele 39
de specii identificate pînă în momentul de faţă, 12 sînt dovedite a fi .deosebit de agresive ; acestea sînt : Culicoides obsoletus, C. impunctatus,
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C. chiopterus, C. setosus, C. subfascipennis, C. pulicaris, C. vexans,
C. punctatus, C. pallidicornis, C. fascipennis, C. stigma, C. heliophylus.

Majoritatea acestor specii atacă in amurg, in timp ce c. heliophylus
atacă în plină zi.
- După observaţiile noastre, aglomerarea acestor insecte se produce
în locurile unde ies vitele la păşunat (Gemene, Faţa Fetez.atului, Gura
Zlata), ceea ce ne indrepta,ţeşte să recomandăm ca în zonele turistice de
intero?s m::-.xim, accesul vitelor să fie cu desăvîrşire interzis.
Tabelul 11r. 1

Nr.
crt.

o
1.

2.

3.

4.

Genul
specia

Luna

şi

1

Sex

IV

V

VI

2

3

4

5

39

66

29

5

Culicoides
pulica.ris

fem.
mase.

Culicoides
fasclpennis

fem.
·mase.

Cu li coi des
obsoletus

fem.
mase.

5.

Culicoides
achrayi

fem.
mase.

6.

Culieoides
griseseens

fem.
mase.

Culieoides
delta

fem.
mase.

Culicoides
scoticus

fem.
mase.

Culicoides
odibills

fem.
mase.

Culicoides
riouxi

mase.

8.

9.

10.

4

296
55

IX

X

6

7

8

9

10

10

52
5

8
4

307
67

6
10

415
149

546

4

4

476

HI

617

50

13

180

1-104
271

1675

6

13

13

26
7

116
9

125

30

31
2

33

9
110

119

35
4

39

2

2

4

87

3
2

6

2
3

6

2

87

2

31
1

4
2

Total
general

VII VIII

4

fem.
mase.

Cu li coi des
chiopterns

7.

3

Total

2

20

1

fem.

2
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o
11.

2
( '11llc-old1•M
pulllclll'ornls

fem.
mase.

Culicoides
setosus

fem.
mosc.

Cu li coi des
subf.ascipennis

3

4

5

6

7

8

9

10

10

52
38

90

8

a

1

16
27

13
6

fem.
mase.

6

2

Culicoides
dewulfi

fem.
mase.

2

3

3

15.

Culicoides
vexans

fem.
mase.

16.

Culicoides
punet.atus

fem.
mase.

2
2

3
3

3
3

17.

Culieoides
impunclatus

fem.
mase.

8
4

6
4

10

Culieoides
Jupicaris

fem.
mase.

5

6

Culieoides
heliophylus

fem.

1

mase.

20.

Culieoides
stigma

fem.
mase.

1

21.

Culieoides
cubitalis

fem.
mase.

1

C11licoides
segnis

fem.
mase.

Culieoides
pictUII'atus

fem.
mase.

Culieoides
duddingstQll1e

llla8C.

I .~-

13.

14.

18.

19.

22.

23.

24.

1
4

9
2

12
5

6

3
1

6
7

1

1

1

2
1

3

2

7

fem.
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1

7

1

1

o

1

2

3

Serromyia
f!'!morata

fem.
mase.

Forcipmnyia
tenuis

fem.
mase.

Fordpomyia
nigra

fem.
mase.

Forcipamyia
tenuisquama

ffidSC.

29.

Forcipomyla
turfaeea

fem.
mase.

30.

P'orcipomyia
dacica

fem.
mase.

Forcipomyia
zlatensis

fem.
maS<'.

32.

Forci11omyia
cirrhosa

fem.
mase.

33.

P'orcipamyia
pailllda

fem.
mase.

34.

Forcipomyia
squamipes

fem.
mase.

Atrichopocon
lucorum

km.
mase.

36.

Atrichopogon
transvers.alis

fem.
mase.

37.

Dasyheiea
obscu:ra

mase.

Dasyhe1aestlva

tem.
mase.

Ceratopogon
romanicus

mase.

25.

26.

27.

28.

31.

35.

311.

39.

4

5

1
1

5

6

7

8

g

10

10

6
1

7

2

1

8

8

9

2

2

4

4

3

:i

9
31

40

fom.

2

4

3
8
29

2
2

~.

1

fem.
2

2

2
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DES OBSERVATIONS SUR LES CERATOPOGONIDES CAPTUREES
DANS LE PARC NATIONAL RETEZAT
(Re sume)
Dans cet etude sont traitees Ies Cera.topogonides (Dlptera - Nematooera) caipturees.
danslia Parc National Retezat. Pour Ies oapturer l'&lliteur a \lltillse un piege illumine
place pres de Gura Zilata. On a identifie 39 ~s parmi lesque1les 5 ~peces nouvelles
pou1" la scien1le el. 15 especet;; nouvelles pour iLa. faune de R.S. Roumanie.
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CONSIDERAŢII

ZOO-GEOGRAFICE ŞI ECOLOG~CE PRIVIND
FAUNA SIRFIDELOR (DIPTERA) DIN PARCUL NAŢIONAL
RETEZAT

VL. BRADESCU

In cadrul studiilor iniţiate de Academia Republicii Socialiste România, am intreprins cercetarea f.aunei sirfidelor din Parcul naţional Retezat. Materialul entomologic care formează obiectul consideraţiilor ce urmează provine în cea mai mare parte din
rezer'Vaţia ştiinţifică, fiind
colectat în zona cuprinsă intre punctul de observaţie Gur.a Zl.ata (~00850 m) şi Casa-laborator „Gemenele" (1 750-1 800 m). Inventarul faunistic efectuat într-o primă etapă de cercetări a fost comunicat într-o
lucrare anterioară (1971), prin care se consemnează şi identificarea a
opt specii noi pentru fauna ţării. Deşi condiţiile meteorologice au fost
în bună parte nefavorabile colectărilor, r ~zultatele obţinute apar ca
deosebit de valoroase ; cu atit mai mult cu <it acest grup d~ diptere :l
format obiectul a destul de numeroase cercetări faunistice pentru teritoriul tării noastre, fiind comunicate, pină în prezent. aproape 400
de specii.
Cu prilejul de fată revenim cu o precizare, în sensul ~!l. rercnt, în
urma unor inv&<>tigatii bibliografice şi prin deosebita amabilitntc a Dr'.
Lucia Dusa si Dr. Bela Kis de Ia Universitatea din Cluj. am '1btinut
lucrarea lui Z. Szilady „Die verticale Verbreitung der Arthron,)den"
(1906), în cuprinsul căreia am putut recunoaşte primele informaţii existente referitoare la fauna sirfidelor din Retezat. Astfel, rezultă că pin3.
la data cercetărilor noastre (1969) erau cunoscute 31 de specii pentru
acest atît de interesant masiv muntos, la care am adăugat alte 54.
In completarea lucrării noastre anterioare, consideraţiile de faţă
pun în evidenţă, o dată mai mult, importanţa ştiinţifică a Part1111lui naţional Retezat.
In scopul întregirii unei imagini de ansamblu asupra zonei cercetate. este necesar să amintim că Masivul Retezatului a găzduit în timpul
ultimei faze gl.aciare (Wilrm) gheţari probabil de tip alpin de dimensiuni
importante, ceea ce a avut o influenţă hotăritoare asupra aspectelor
floristice şi faunistice locale. Unul dintre cei dni gheţari din bazinul
Riului Mare, cu obirşia în zona actualelor lacuri glaci.are Tăul Negru şi
Gemenele, cobora prin sectorul văii Zlătuia pină in spre actuala confluenţă cu Riul Mare. Zona cercetată de noi este cuprinsă integral în
teritoriul ocupat cindva de acest gheţar. Bineînţeles .această situaţie
locală se încadrează în aspectul general al glaciaţiilor cuaternare din
1
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l<11 r11p11, Ic ·11111111•n n-si 111ţi t destul de intens ş1 m cuprinsul lanţului car1111111 · cll11 1lo111i1n ia. Pe mă'Sura .acumulării datelor, consideraţiile zoogeow11 Ii"'' l1·i~11tc de efectul glaciaţiilor asupra teritoriului ţării noastre se
d11,·1·de:-.r· deosebit de concludente. O constituţie geologică complexă şi
o nlnHuire geomorfologică de mare varietate, încadrarea teritoriului în
fostul domeniu periglaciar şi insta1area ulterioară a iradiaţiilor medite~
rancene şi asiatice, precum şi constituirea unei mari diversităţi
de
microclimate, sînt tot atîtea elemente care îşi exercită în mod continuu
influenţa şi asupra alcătuirii entomofaunei. Migraţiile,
uneori foarte
active, .au un aport evident în acelaşi sens.
Prin încadrarea materialului sirfidologic studiat în principalele
grupe zoogeografice rezultă următoarea situaţie 360/o specii euro-siberiene, 280/0 europene, 250;0 holarctice, 8°/0 palearctice, 30/0 cosmopolite.
Gradul de izolare al acestui masiv muntos justifică în bună măsurii
lipsa elementelor mediteraneene. Totuşi, nu este exclusă şi o astfel de
constatare în cursul viitoarelor cercetări, avînd în vedere existenţa cunoscutelor căi de imigrare cum ,sînt Culoarul Mureşului şi Valea Cernei.
unde au fost semnalate destul de frecvente pătrunderi dinspre zone-·
le sudice.
Identificarea pînă în prezent a 15 specii montane (220/o) şi 2 boreo~
alpine (30/o) subliniază caracterul masivului cercetat. Speciile montane
sînt reprezentate ptin Cheilosia canicularis Panz., Cheilosia rhynchop~
Egg„ Chrysotoxum arcuatum L., Leucozona lucorum L., Ischyrosyrphw
glaucius L„ Syrphus torvus 0.-S„ Arctophila bombiformis Fall„ Eristalis
1ugorum Egg. ş.a„ iar cele boreo-alpine prin Cheilosia ilustrata Harr. şi
Syrphus lapponicus Zett.
Semnalăm de asemenea prezenţa a 16 specii rare şi două foarte rare.
Jn cazul celor din urmă ne referim la Syrphus unifasciatus Zett. şi Xylota
pannonica Old. Syrphus unifasciatus Zett„ descris în anul 1838, era
cunoscut pînă în prezent în nordul Scandinaviei şi în Pirinei ; în Pal"C'ul
naţional al Retezatului am capturat 1 fem. la 18 VII. 1969. Xylota pannonica Old„ descri>să în anul 1916, era menţionată 'În Alpi (?), în Bulgariil
(Munţii Rodope) şi în Caucaz ; noi am identificat-o în Retezat, la 15 VII.
1969 (1 fem.). In cursul prelucrării acestui material, am putut efectua şi
o rectificare privind inventarul sirfidelor cunoscute în fauna României.
Xylota pannonica OM. nu figura în listele publicate, iar în prestigioasa
lucrare a lui P. Sack „Syrphidae" în Lindner - Die Fliegen der Pală
arktischen Region (1932), pentru răspîndirea geografică a acestei specii
se face menţiunea „Alpes'. Prin amabilitatea Dr. W. Heese, de la Universitatea Martin Luther din Halle/S. (R.D.G.), căruia ii aducem şi pE
această cale mulţumirile noastre, am obţinut lucrarea lui L. Oldenberg.
autorul speciei, „Fi.inf Syrphiden (Dipt.) aus den Alpen un.ci Karpathen"
- 1916, cu ajutorul căreia am stabilit provenienţa holotipului. A'stfel
Xylota pannonica Old. a fost colectată pentru prima dată în ţara noastră
la Băile Herculane, noi regăsind-o în Retezat după mai bine de o jumă
tate de veac.
O menţiune aparte este necesară pentru Syrphus friuliensis v.d. Goot.
Această specie, probabil un relict glaciar, cunoscută în Finlanda, Oland-c
şi în unele zone montane şi alpine din Alpi, Carpaţi şi Balcani, într€
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1 700 şi 2 OOO m altitudine, a fost identificată de noi, pentru prima dată
în ţara no.astră, în Munţii Bucegi. In Retezat, am regăsit-o în imediata
vecinătate a Casei-laborator „Gemenele" (1 770 m). Aici, Syrphus friuliensis v.d. Goot vieţuieşte în condiţii favorabile evidente.
Din punct de vedere al comportării ecologice, o stati:stică provizorie,
avînd în vedere caracterul preliminar al datelor, l<;e prezintă în felul
următor : 340/o sînt specii afidivore, 11 °Io fitofage, 110/o saproxilofage,
90/o acv.atile, 340/o nidoparazitoide şi :~O/o sinantrope. In diferenţa dle 310/o
sînt cuprinse acele specii a căror comportare este încă necunoscută. Avînd
în vedere predominanţa speciilor afidivore în stadiu larvar, precum şi
caracterul în general floricol-polenizator al sirfidelor adulte, trebuie
relevată importanţa unui a:stfel de centru de diispersie cu regim de rezervaţie naturală, cum este Parcul naţional al Retezatului, pentru terenurile
agricole din Depresiunea Haţegului şi pentru fîneţele din împrejurimi.
Concluziile apar ca tot atîtea argumente pentru continuarea cercetă
rilor în cuprinsul acestei valoroase rezervaţii naturale complexe.
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ZOOGEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL CONSIDERATIONS
ON THE SYRPHIDAE (DIPTERA) FAUNA FROM THE
NATIONAL PARK OF THE RETEZAT MOUNTAINS
Abstract

The entomologic material, object of uur preliminary considerations, result.s mostly
Iorm the scientific integral reservation of the National Park of the Retezat mountains.
Studies of the first stage, perfoomed under unfavourable met.eorological conditions ;;in in a re1atively short period of time, allowed however, to identify 67 species, of
whi<:h, for the fi;rst timie, we a.re inf0l'II1led of 54 species livi.ng in the Retezat
mountains and 8 new species in the fauna of Rornania. Five zoogeographical groups were
established namelly the eurosiberian ~ouip (36%", the european (280/o), hola!rctic (250/o),
palearctic (8 %), and cosmopolirtari ones (3 •/o). Two species are very se.arce (name-ly,
Syrphus unifasciatus Zett. and Xylota pannonica Old.). A very intersting biotope was also
identified, where Syrphus friuliensis
v.d. Goot, probably a glacial relict lives under
uncommon condttions.
Form the ecologic behaviour point of view, the fohlowing composition was established: aphidophagous species (34 %),
phytophaga (11 O/o), saproxylophagidae (11 %),
aquatile (9 %), nidoparasitidae (1 O/o) and sinanthropus o.nes (3 O/o).
The results obtained make evident once more the scientific importance of this
complex natural ;reservation and justify tot oarry on the studies begun
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CHIMISMUL APELOR MUREŞULUI LA BRANIŞCA

VALER TRUFAŞ
CONSTANTA TRUFAŞ

Staţia hidrometrică Brănişca este singura secţiune pe rîul Mureş,
judeţului Hunedoara, pentru care, alături de observaţiile şi
măsurătorile hidrometrice se recoltează şi probe de apă pentru analize
chimice. Cu toate că analizele existente sînt în mare parte incomplete
(700/o), ele oferă totuşi posibilitatea aprecierii într-o formă preliminară
a compoziţiei chimice şi calităţii apei.
Pentru certitudinea exactităţii datelor în domeniul compoziţiei ionice,
fiecare analiză a fost verificată şi corectată, odată cu determinarea mili-

in cuprinsul

gram-echivalenţilor şi procent-echivalenţilor.
Compoziţia chimică

Compoziţia chimică a apelor Mureşului în secţiunea Brănişca s-a
stabilit pe baza concentraţiei anionilor SQ4--, c1-, HC0 3- şi a cationilor
Ca++, Mg++, Na+ K+ c.are constituie partea principală şi permanentă
a mineralizării. Intr-o primă etapă, valorile procentuale ale miliechivalenţilor au fost înscrise în diagrame triunghiulare, în care distribuţia
punctelor indică predominarea tipului cloruro-bicarbonatic pentru anioni
şi calco-natric pentru cationi (fig. 1). Adoptînd apoi sistemul de apreciere

Fig. 1.

Compoziţia cationică şi anionică
liză,

a apei Mureşului la
valoare medie).

Brănişca

(1-11 valori de ana-

M -
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propus de N. Jt"'lorea, s-au obţinut, spre exemplificare,
mule pentru anali~e singulare :

o,:w

g (Cm c1m ss

0,405 (CIP cm

I
I

for-

I CaP Nas)

CaP Nam)

0,402 (Cm c1m ss
0,486 (CIP cm

următoarele

I CaP Nas Mgs)

CaPMgs)

Pentru valorile medii ale intervalului ·considerat s-a

obţinut

formula :

0,457 (CIP Cin / CaP Nas Mlg5 )

Din datele acestor formule, rezultă o predomin.are a anionului ci-, în
domeniul puternic şi moderat, urmat de HC03- ca ion asociat şi numai
în subsidiar S04- ; chiar atunci oind, într-o analiză, conţinutul de HC03este mai mare decit al celorlalţi anioni, el nu 1Se găseşte decit într-o
concentraţie moderată. Acest f.apt ar indica intervenţia, prin amestec, a
unor surse de ape uzate. Dintre ionii alcalini şi alcolino-teroşi, ponderea
o deţine calciul, a căru valori relative arată întotdeauna concentraţii
puternice; el este asociat cu sodiul care, uneori, schimbă cu magneziul.
Deoarece valorile diferiţilor ioni prezintă o serie de variaţii, s-a
impus stabilirea serusului şi cauzelor care le produc. In această idee s-au
concretizat legăturile între mineralizaţia totală (c.a swnă a ionilor -·
M mg/l) şi conţinutul absolut (me/l) şi relativ (O/o me) al fiecăruia din
ionii principali, precum şi legătura dintre compoziţia chimică şi debitele
rîului Mureş. In acest scop s-au calculat şi concentraţiile medii lunare
ale diferiţilor ioni.
Legăturile dintre mineraliz.area şi conţinuturile (absolute şi relative)
principalilor ioni sînt sintetizate în fig. 2 şi 3. Din aliura acestor curbe,
care mediază distribuţia punctelor în axele de coordonate rectangulare,
sie constată că, o dată cu creşterea mineralizării se schimbă şi concentraţia
ionilor dar în mod diferenţiat. Astfel, urmărind curbele anionilor constatăm că, conţinutul absolut al ionului bicarbonic (HC0 3-) creşte, dar destul
de puţin (fig. 2), pe cînd conţinutul .său relativ scade (fig. 3). Conţinutul
de clor (CI-) creşte mult mai evident 1şi cind este exprimat în valori
absolute şi cînd este exprimat în valori Nlative, în schimb sulfatul
(S04--) are conţinutul cel mai redus, cu o slabă tendinţă de creştere a
valorilor .absolute 7i de descreştere a celor relative.
Curbele cationilor concretizează creşteri ale conţinuturilor absolute,
paralel cu mineralizarea (dar cu gradienţi diferiţi), ionul Ca++ fiind cel
mai abundent, în opoziţie cu alcaliile (ale căror valori reprezintă mai
puţin de 1/2 din cele .ale calciului) şi Mg++, care este şi mai mic. Conţi
nuturile relative (°Io me) indică o tendinţă de scădere pentru calciu (Ca++)
şi magneziu (Mg++) şi de creştere a sumei alcaliilor (Na+ + K+).
Cu toate că variaţiile mineralizării apei riului Mureş se produc într-un
ecart redus ( < 1 OOO mg/1), are loc o modificare a compoziţiei chimicrdatorită schimbării raporturilor dintre ioni puisă în evMenţă de intersectarea curbelor de corelare. Astfel, anionul preponderent este HCo 3pentru mineralizări medii mai mici de 350 mg/l şi ci- pentru minerali302
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zan mai mari. Dintre cationi, Ca++ este preponderent la mineralizări
medii mai mici de 800 mg/l ; peste această mineralizare predomină Na+.
Aceste schimbări a raporturilor dintre ioni pe întregul ecart de variaţie
a mineralizării, subliniază existenţa unei dezvoltări stadiale a chimismului apei, în legătură cu condiţiile de mediu, cumulate d~n tot arealul
bazinului hidrografic (care în secţiunea Brănişca însumează 24365 km2).
Acelaşi tip de corelaţii, realizate însă cu valorile medii lunare, schiţează numai o ~chimbare a raporturilor dintre ioni, care se petrec în limitele mineralizării de 360-540 mg/l, corespunzătoare istadiului mixt, fără
o modificare a compoziţiei chimice. Faptul acesta subliniază că apele
Mureşului la Brănişca sînt predominant mixte, cu toate că, potrivit variaţiilor de mineralizare, trec alternativ din stadiul bi carbonk în clorurobicarbonic (mixt).
1

Regimul indicatorilor fizico-chimici
Aprecierea regimului constituenţilor din apa rîului Mureş s-a făcut
pe baza fructificării tuturor analizelor (complete şi incomplete) aplicînd
o metodă adecvată pentru omogenizarea datelor şi calculul valorilor mecW
lunare. Această metodă, se bazează pe transformarea concentraţiei (mg/l)
diferiţilor constituenţi în debit (kg/s), corelarea lor cu debitele de apil
din momentul recoltării probei şi recalcularea după debitele lunare medii
multianualoe. Cu datele obţinute în felul acesta s-au construit curbele de
variaţie din fig. 4-7 ..
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R<'zid1111I fix (Hf mg/l) după însăşi modul său de determinare, reprezin U\ 1 ·1111 t i Ln ll'<I de substanţe (săruri) minerale existente în apă. Conţi1111 L1 li ·.:111 în diferitele analize a oscilat între 200 şi 800 mg/l; valorile
1111·dii ll111arc prezintă un ecart de variaţie mai redus, cuprins între 329
'.d ·I !l·I mg/l.
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Fig. 5. Corelaţie între mediile lunare
de reziduu fix (Rf mg!!) şi mineralizare (M mgll)

( 1950-1967)

In decursul unui an, debitele de s_ubstanţe dizolvate în rîul Mureş,
o variaţie conformă debitelor de apă, în timp ce concentraţiile
au v.alori scăzute în lunile de primăvară şi crescute în cele de vară-toamnă,
ceea ce înseamnă o variaţie opusă debitelor de apă, ca efect al schimbării
raporturilor de diluţie (fig. 4).
Concentraţia medie multianuală a reziduului fix (Rf mg/l) este de
420 mg/l şi corespunde unui debit de substanţe dizolvate (RF) de 59,64
kg/s pentru un debit de apă (Q m 3/s) de 142 m3/s. Cantitatea de substanţe
dizolvate transportată într-un an mediu de rîul Mur·eş prin secţiunea
Brănişca este de 1882,2 x 10 6 tone ; raportată la suprafaţa de bazin corespunzătoare, rezultă o scurgere medie specifică de 77,2 t/km2 an. Subliniem
însă că : a) .această valoare reprezintă o medie pe ansamblul bazinului de
recepţie ; b) nu fiecare unitate de suprafaţă din bazinul hidrografic contribuie în egală măsură la formarea debitului specific (datorită diversităţii condiţilor de formare a mineralizării) şi c) o parte, încă necunoscută,
din cantitatea de săruri este de provenienţă antropică.
Asemănător reziduului fix v.ariază conţinutul fiecăruia din principalii ioni precum şi mineralizarea (M mg/l) rezultată din suma acestora.
prezintă
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Dealtfel, între reziduu şi mineralizare s-a concretizat şi legătura grafică
din fig. 5.
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Curbele de regim, atît pentru anioni (CI-, S04--, HC0 3 -) cit şi
penlru cationi (Ca++, Mg++, Na+ + K+), indică o scădere .a concentraţiei
din noiembrie pînă în aprilie, urmată apoi .de o creştere p'ină în octombrie
~fig. 6). Concentraţiile şi amplitudinile .acestora sînt inisă diferite. Astfel,
cele mai mari amplitudini revin clorului (2,65 mc = 93,95 mg/l), după
care urmează ale calciului (1,61 me = 312,264 mg/l), alcaliilor (l,02 = 23,45
mg/l), magneziului (0,44 me = 5,347 rmg/l), bicarbonicului (0,33 me =
20,136 mg/l) şi sulfuricului (0,14 me = 6,724 mg/l). Debitele medii ale
acestor ioni au valori maxime în lunile de primăvară şi minime în lunile
de la sfîrşitul verii şi începutul toamnei după cum rezultă şi din fig. 7.
Prin comparaţie cu variaţia concentraţiei echivalente, se constată unele
difeflenţieri, în sensul că debitele cele mai mici revin magneziului şi nu
20. SARO El IA
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sulf11tului, i.ar debitele ionului bicarbonic sînt mai mari <lecit cele ale
rnldului ~i depăşesc chiar pe cele ale clorului (în lunile cu ape mari).
Pe lingă regimul ionilor principali s-au urmărit şi variaţiile unor
s11\Jstanţe biogene (N0 2-, N0 3-, Fe) şi ale unor indicatori de calitate (02,
CB0 5, CCO-Mn şi pH).
Azotiţii care sînt un produs de nitrificare a 'amoniului (dovedesc o
murdărire a apelor cu reziduuri organice în descompunere), prezintă o
concentraţie medie multianuală de 0,0485 mg/l şi o variaţie inversă debitelor de apă, ceea ce arată un raport de diluţie natural.
Azotaţii provin în cea mai mare parte din oxidarea bacteriană a
substanţelor organice şi de pe suprafeţele tratate cu îngrăşăminte chimice
(spălate de apele meteorice). Aşa se explică şi faptul că cele mai mari
conţinuturi în N03 - concordă cu cele mai mari debite de .apă ale Mureşului.
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indicatori de cali-

Fierul se găseşte sub formă bivalentă şi trivalentă, dar mai ales sub
de ioni complecşi şi provine în mare parte din activităţi antropice.
Apele uzate şi apele meteorice care spală incintele întreprinderilor se
formă

306
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

încarcă cu
aa urmare

compuşi

de fier şi sporesc conţinutul acestuia în apa rîului ;
fierului sînt conforme debitelor lichide (fig. 8).
Variaţia oxigenului dizolvat în apele Mureşului la Brănişca, este
inversă faţă de temperatura rîului. In sezonul cald, c~eşterea temperaturilor apei provoacă o diminuare a capacităţii de dizolvare .a oxigenului
din atmosferă ceea oe atrage o scădere a conţinutului său în apă. La
aceasta se adaugă şi consumul sporit de oxigen în procesele respiratorii
.ale vieţuitoarelor şi în procesele de oxidare a diferitelor substanţe din
apă. In sezonul rece, o dată cu scăderea temperaturilor apei, capacitatea
de solvire a oxigenului creşte şi totodată se reduce, dar nu încetează
consumul său prin procesele de oxidare şi respiraţie. Cu toate acestea,
saturaţiile maxime ale apelor Mureşului în oxigen dizolvat (de cel puţin
1000/o, ajungînd pînă la 1050/o) se constată de la începutul primăverii
pînă la sfîrşitul verii, cînd procesele intense de fotosinteză, produc însemnate cantităţi de oxigen, care compensează consumurile prin fenomenele
de oxidare. Toamna, dar mai ales iarna, saturaţia se menţine sub 85°/0 0 2
ceea ce determină şi o valoare medie anuală de 950/0 0 2.
Consumul biochimic de oxigen (CB05) depinde de afluxul substan~elor organice (care se descompun sub influenţa micro-organismelor), de
temper.atura apei precum şi de unele substanţe care inhibă sau impulsionează activitatea microorganismelor. Faţă de media anuală de 4,25 mg/l
valorile lunare, care oscilează opus debitelor, sînt cuprinse între 3 şi :3
mg/I. Spre deosebire de CB05 consumul chimic de oxigen (CCO - Mn)
determinat prin metoda cu permanganat de potasiu, are o evoluţie asemă
nătoare debitelor de apă (fig. 8).
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) depinde de cantitatea de bioxid
de carbon şi de ionii C03- - şi HC0 3- şi oscilează în jurul valorii medii
de 7,45 care indică o apă slab aloalină.
Compoziţia salină (ipotetică) prerentă în apele rîului Mureş, cu mki
excepţii, nu se schimbă calitativ ci numai oantitativ. Astfel, s-au determinat următoarele săruri ipotetice :
NaCl, MgCl2, CaCl2, CaS04 şi
CA(HC03)2. Pe lingă aceste săruri care se găsesc în cantităţi mari, pot
exista şi unele cantităţi (în general sub 10 mg/l) de KN0 3 şi NaN0 3.
Pentru mineralizările maxime ale an.alizelor existente predomină
clorurile, pe cînd pentru mineralizările minime, carbonaţii sînt în cantităţi puţin mai mari. La mineralizările corespunzătoare debitelor de apă
medii lunare şi anuale, sarea predominantă este Ca(HC03)2, urmată de
NaCl apoi CaC12. Celelalte două săruri îşi schimbă ponderea în sensul
că la debite medii scăzute, MgC1 2 este în cantităţi cu puţin mai mari decît
CaS04, fenomenul inversîndu-se la debite medii lichide crescute. In
ansamblu însă, clorurile sînt în cantităţi m.ai mari decît carbonaţii (tabel ul 1).
concentraţiile
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nr. 1

Tabelul

'l'i11url

Sarea

şi

cantităţi

săruri

Pentru cele
m.ai mari

mineraliză·ri

mineraliză·ri

întîlni-te
im anaJize

Îlll

0a(HC03 )2

Mureş

Pentru 1tma
cu cele m.ai
mari debite
medii lichide (.aprilie)

întîdinite
analize

mg

me

mg

me

0,8
0,4

46,752
19,040

0,4
1,6

27,480
126,696

3,6
1,4
3,2
2,2
0,6

210,384
66,640
177,600
151,140
48,636

1,6
0,65
1,69
0,50
1,97

3,2

222,968

11,0

654,4

5,47

CaC.12

aaso,

ipotetice în apa rîului

Pentru cele
mai mici

me
NaCl
MgCh

de

Pentru luna
cu cele mai
mici debite
medii lichide (octombrie)

mg

me

mg

97,01
30,94
38,295
34,035
159,688

2,69
1,1
1,86
0,64
2,28

157,204
52,360
103,230
43,565
184,817

359,968

8,57

541,176

Tobelul nr. 2
Conţinutul şi

lonii

debitele medii pe mai mulţi ani, ale ionilor principali
ipotetice pe care le formeazA
Săru.ri

mgfo

k.g/s

HCO,-

2,20
0,88
4,06
4,45
0,58
2,11

50,578
10,694
81,362
157,766
27,857
128,746

7,182
1,519
11,553
22,403
3,956
18,282

:E

7,14

457,003

64,894

Na+
Mg++
ca++
Cl-

so,-

me/!

me

şi

ale

mg

sărurilor

kg/s

CaHC03

2,20
0,88
1,37
0.58
2,11

128,568
41,888
76,035
39,481
171,037

18,257
5,948
10,797
5,606
24,287

:E

7,14

457,009

64,895

NaCl
Mg(ll2

CaOh

aaso,

Tabelul nr. 3

Limite de

variaţie

a indicatorilor fizico-chimici şi categorii de calitate pentru
apele Mureşului la Brănlşca
C011:ţinut

în mg/I

Indicatori
mediu
Ca+ t
Mg+ t
Nia•+K+
F.e

so,--

ClHCO,N0302
CBO,
CCO-Mn
pH
Rf

81,3
10,70
50,60
0,32
27,86
157,76
128,74
1,9
10,4
4,25
18,0
7,45
420,4

maxim
176,4
70,0
144,2
7,0
350,5
343,l
235,2
8,8
17,0
16,7
51,21
8,3
1045,0

minim
1,7
2,3
1,4

o.o

1,1
4,6
82,0
0,0
2,8
0,74
2,77
6.5
18.0

IntcrvaJW. de frecvenţă
('.'o din numărul
de cazuri - N.C.)

maximă

N.C.

Int.eorval

'Io

5fl
60
30
57
53
64
28
60
68
65
45
71
71

51-100
0-50
0-50
0-0,3
0-100
0-100
100-140
0-2
8,1-12
2,1-4
15-25
7.1-7.5
200-400

49
98
53
77
88
57
42
62
64
37
33
42
45
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Categoria
de calitate

I

I
I-II

I
I

II-III
III
I
I

Pentru comparaţie, în tabelul 2, sînt date conţinuturile şi debitele
medii anuale, ale ionilor principali şi ale sărurilor ipotetice pe care le
formează.

Calitatea apei
Aprecierea calităţii apei se face în scopul cunoaşterii diluţiei diferitelor elemente, în raport cu normele prevăzute în STAS 4706 care diferenţiază trei categorii de calitate. Se specifică de asemenea, că pentru
a fi posibilă desfăşurarea proceselor de autoepurare a apelor, trebuie
îndeplinite, cel puţin, condiţiile de calitate corespunzătoare categoriei a
treia.
Pentru operaţia de califkar·e a calităţii apei s-a întocmit tabelul ~
în care s-au înscris valorile medii, maxime şi minime, precum şi intervalele cu cele mai frecvente valori, rezultate din analizele existente.
Orientativ, se dă numărul termenilor faţă de care s-au calculat procentele de frecvenţă. Pentru toţi indicatorii analizaţi s-au construit diagramele de frecvenţă, care dau o imagine sugestivă a riepartiţiei valorilor
brute şi tendinţa de repetare a acestora, în cazul cînd în bazinul hidrografic al Mureşului, aferent secţiunii Brănişca, nu intervin schimbări
importante, mai ales în ce priveşte deversarea .apelor uzate (fig. 9). Din
analiza acestora se constată că conţinutul fiecărui ion în parte, nu se
află într-o cantitate care să determine trecerea apelor în categoria celor
degr.adate, decît în ce priveşte fierul (în proporţie de 12!1/0 pentru valorile
brute). De cele mai multe ori •conţinutul în ioni permite încadrarea apelor
în categoria de calitate I şi mai rar II.
Dintre alţi indicatori de poluare s-a urmărit : 0 2 dizolvat, CBOs şi
CCO - Mn (fig. 10). Dacă oxigenul dizolvat scade sub 4 mg/I în foarte
puţine cazuri (50/0), frecvenţa cea mai mare avînd-o Yalorile de peste
6 mg/I (920/o) care indică ape de categoria I, consumul biochimic de oxigen
şi consumul chimic de oxigen încadrează apele Mureşului în categoriile II
şi predominant III de calitate. Specificăm şi faptul că, mai ales, iconsumul
chimic de oxigen depăşeşte în proporţie de peste 20<J/0 limita maximă
(25 mg/l CCO - Mn) pentru categoria III ceea ce ar.ată un procent :însemnat de ape degradate. Pe lingă aceşti indicatori trebuie amintiţi detergenţii şi produsele petroliere a căror concentraţii depăşesc frecvent limitele optime.
In ce priveşte calitatea pentru agricultură, se apreciază că apele
Mureşului .au o mineralizare moderată şi medie, putînd fi folosite la
irigarea tuturor plantelor cu excepţia celor foarte sensibile la săsuri. iar
N;i.+

capacitatea de absorbţie a sodiului (SAR

=

ea++

+ Mg++

cu valori

2

mai mici de 10 (chiar în cazul mineralizărilor medii) ciaracterizează o
pericolul de acumulare a sodiului schimbabil fiind
redus. Acest lucru este confirmat şi din confruntarea cu coeficientul de
irigaţie stabilit de PrikloI11Ski şi Laptev a cărui valori, determinate pentru
rîul Mureş. califică apele ca satisfăcătoare şi bune pentru irigaţie, dacă
solurile au textură grosieră şi drenaj natural

soloneţizare slabă,
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Fig. 10. Frecvenţa
(haşurat)
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COMPOSITION CHIMIQUE DES EAUX DU MUREŞ A BRANIŞCA

Re sume
Les eaux de la nv1ere Mureş dans la section Brănişca ap.partiennent au typ mixt,
avec une predomination des anions CI-, HC03- et des cations Oa++, Na+ (fig. 1-3).
Pendant l'annee, Ies concentrations des diverses ions, meme la mineraJlsation totale, ont
une variiation oonkaixe aux debits des eaux.
Debits des sels ont une regime
clemblablc ă l'evolution des debits de la riviere (fig. 4-7).
La meme evolution ont Ies substances biogene et Ies indicateUi!"S d'oxygene disolue (fig. 8). La qualite
generale des eaux est conforme aux exigeanoes de la Joi sur la prote<:tion des eaux (fig.
9-10).
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GEOLOGIA CtMPULU I MINIER VULCAN
1

Dr. EMIL I. POP
ELENA POPOROGU
DUMITRU BRABOVEANU
ION DOROBANŢU

I. INTRODUCERF

In decursul anilor 1970-1973 ·colectivul, format din Prof. dr. Emil
I. Pop, Asist. Elena Poporogu, Geolog Dumitru Braboveanu şi Geolog
Ion Dorobanţu, a fost preocupat, în mod deosebit, de stadiul geologic al
cîmpului minier Vulcan. Aceaista cu scopul cunoaşterii mai complecte a
stratigrafiei şi tectonicii cîmpului minier respectiv, în vederea uşurării
orientării lucrărilor miniere de exploatare şi a estimării mai exacte ;:,
rel:ervelor de cărbune acumulate.
Datele necesare lucrării au fost colectate de pe teren din deschideri
naturale. din lucrările de foraj şi din lucrările miniere subterane. Deaisemenea, s-au adunat valoroase date şi din diferite lucrări existente sub
formă de rapoarte şi lucrări publicatf'
Toate datele culese se găsesc sintetizate în cuprinsul textului ce
urmează şi în graficele (harta geologică, coloana stratigrafică, secţiunil<>
geoiogice) anexate acestuiR
II.

CONSIDERAŢII

GEOLOGICE

Cîmpul minier Vulcan face parte din Bmdnul Petroşani şi se aflil
situat în partea mijlocie a acestuia.
·
Morfologic este o regiune de de.aluri terase şi şesuri aluvionare.
Dealurile au înălţimile de 600-800 m, pante domoale şi sînt de• seori deranjate de alunecări de teren.
Terasele sînt în număr de 5, au suprafaţa destul de netedă şi siint
fragmentate sub formă de pliatouri şi umeri ,de către apele pe care le
însoţesc. Ele se situează, la diferite înălţimi, în ordinea vechimii.
Şesurile aluvionale însoţesc, apele curgătoare principale (.Jiul, Crivadia, V. Arsului, etc.). Acestea se ridică la 1-2 m deasupra nivelului
apelor. Cel mai lat este şesul aluvionar al Jiului ; restul sînt înguste sau
foarte înguste.
Reţeaua hidrografică constă din : numeroo·se ape curgătoare, dintre
acestea principală este Valea Jiului de vest, care străbate clmpul de la
vest spre est şi adună iapa tuturor c.elorlalte văi din regiune dintre ele
mai importante sînt, pe stinga : Valea Lupului, Valea Crivadiei, Valea
Arsului, pîrlul Plesnitoarei, iar pe dreapta : pirîul Mare, pîriul lui Ijac,
pirîul Căprişoarei, pidul Morişoarei şi pîriul Mohoria.
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Principula localitate este oraşul Vulcan, oraş mm1er.
Supmruiu terenului cercetat şi studiat este de circa 15 km 2
III. GEOLOGIA CIMPULUJ
a) Fundamentul şi regiunile înconjurătoarP

Depozitele cimpului minier Vulcan, se sprijină discordant peste un
fundament, predominant, cristalin, iar foarte puţin şi s-cdimentar m4'L
zozoic. Cristalinul iese la suprafaţă atît în rama de nord, unde constă
din micaşisturi (predominante), gnaise micacee (puţine), cit şi în rama
de sud unde se compune parţial din acelaşi fel de roci ca şi în nord, parţial din filite, cuarţite, amfibolire.
Sedimentarul mezozoic constă, în rama de nord din calcare albicioase masive, iar în rama de sud, din gresii, argile şi marnE' cenusii
b) Stratigrafia cîmpului.

Depozitele din cîmpul minier studiat, considerate după caractc:relc
lor petrografice şi paleontologice, sînt grupate în trei orizonturi
Orizon tul 1 sau Bazal, gros de cca. 400-550 m :
Orizontul 2 sau Productiv, gros de cca. 500-600 m :
Orizontul 3 zis şi „Superior", gro.s de 230-300 m.
Orizontul 1 sau Bazal se aşează direct şi transg-resiv peste fu'1da-·
mentul cristalino-mezozoic. El se compune din argile (predominant::)
roşii sau verzi, rareori albicioase, calcare (puţine) argiloase verzui, albicioase, cu aspect nodulos, gresii (frecvente) verzui, gălbui sau albicioase,
conglomerate verzui (puţine). Depozitele prezintă, în general. o stratificare larg încrucişată, atit cit priveşte stratele între ele, cit şi în interiorul fiecărui strat şi nu cuprind intercalaţii de strate de cărbuni.
Din punct de vedere p~leontologic întregul orizont este complet t
lipsit de resturi fosile,
nu numai de origine vegetală dar şi de
origine animală.
Depozitele Orizontului 1 sau B.azal, apar la suprafaţă, pe întinderi
mai mari în marginea de nord a cîmpului, unde ocupă o zonă lată de
300--400 m şi pe întinderi mai mki în marginea de sud, unde se extind
pe o zonă mai variabilă ca lăţime, între 30-350 m. In adîncime ele au
fost interceptate („înţepate'") de toate lucrările de foraj executate în
regiune şi au fost interceptate de unele dintre lucrările miniere.
Orizontul 2 sau Productiv urmează concordant si în continuitate
de sedimentare peste orizontul precedent. Acesta constă din argile şi
mame cenuşii (predominante, şisturi disodilice cenuşii sau brune (foarte
puţine), marno-calcare cenuşii (puţine), marno-calcare bituminoase brune
(frecvente), gresii cenuşii (frecvente) şi 20 de strate de cărbuni negrii lucioşi.
întregul pachet de depozite are o stratificaţie paralelă, iar dintre
stratele componente, unele au o stratificaţie tot paralelă, altele încrucişată.
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Paleontologic depozitele sint .abundent fosilifere atît ca resturi de
plante cit şi de animale. Resturile de plante, sint reprezentate prin speciile: Cydosorus stiriacus UNGER, Pteridium crenatum WEBER, Salix
varians COOPERT, Alnus nostratum UNGER, Carpinus grandis UNGER,
Juglans elaenoides HEER, Banksia haeringian.a ETTINGH. Libsea (Laurus)
primigenia UNGER, Cinnamomum scheuchzeri HEER, Cinnamomum
lanceolatum UNGER, Acer trilobatum BRAUN, Acer pseudoplatanus
UNGER, Platanus aceroides COOPERT, Ca<;sia berenices UNGER, Myrsine centaurorum UNGER.
Cele de .animale prin speciile: Mytilus (M) heidingeri HORN, Mytilus (M) posteroangulatus POP, Modiolus (Brachydontes) taurinensis
BONELLI, Cyrena (Polymesoda) convexa convexa BRONG., Cyrena
(Polymesoda) convexa cordata HOLZI, Cyrena (Polymesoda) brongniarti
BAST., Cyrena (Polymesoda) elliptica POP, Batissa (Batissa) gigas
HOFM„ Cardium paroşeni POP, Cardium elongatum POP, Psarnrnobia
taurovata SACCO, Psarnmobia fischeri HEB. et REW„ Psammobia protracta MAY-EYMAR, Psammobi.a elipsoidalis POP, Tellina rumanaelongata POP, Angulus (Peronidia) nysti DESHA YIB. Corbula
(Varicorbula) gibba OLIVI„ Olithon (Vitdclithon) pictus FERUSSAC,
Melanoides faldcostatus HOFM., Melanopsis hantkeni HOFM, Potamides
(Ptvchopotamides) papavenaceus BASTEROT, Pirin!llla plicata trinodosa
SCH.AFFER, Potamides (Tympanotonus) margaritaceus BROClCHI,
Calyptraea (Calytraea) striatella NYST.
Orizontul 2 considerat din punct de vedere petrogr.afic, paleontologic, după facies şi după distribuţia stratelor de cărbuni, se poat<i separa
în 3 suborizonturi şi anume :
- suborizontul inferior, compus, predominant, din gresii cenuşii,
fosilifere, mai ales, cu impresiuni de plante şi resturi de lamellibranchiate, iar dintre stratele de cărbuni se găsesc cuprinse stratele 1-5 ;
- suborizontul ~diu, alcătuit, preponderent, din marne şi .argile
cenuşii, fosilifere cu resturi de plante 1şi, mai frecvent, resturi de lamelibranchiate, gasteropode şi peşti, iar dintre stratele de cărbuni aici se
găsesc stratele 6-14 ;
- suborizontul superior, constituit, preponderent, din gresii şi argile slab verzui, fosilifere cu resturi de plante şi foarte frecvent. cu
resluri de gasteropode. cuprinzînd stratele de cărbuni 15-20.
Orizontul 2 apare l.a suprafaţă pe întinderi mai mari în partea de
nord a cîmpului, unde formează o zonă lată ele 300-800 m paralelă ru
cea a Orizontuluil, şi în partea de sud pe o zonă mai restrin:să, lată de
50-300 m, iar ~mb aluviuni se găseşte si în lungul şesului aluvionar al
.Jiului. In adîncime a fost străbătut de to.:tte forajele care s-au executat
în regiune şi de toate lucrările miniere de explorare şi de eploatare.
Orizontul 3 sau „Superior" urmează concordant şi în continuitate
de sedimentare peste Orizontul 2. &te alcătuit din argile (predominante)
verzi şi roşii, gresii (frecvente) verzui sau gălbui şi conglomerate gălbui
(puţine). In cazul acestui orizont depor;itele sînt stratificate destul de
par.ale!, dar în interiorul fiecărui strat există o stratificare cînd paraleli'l.
cînd încrucişată. Succesiunea este, de asemenea, lipsită de strate
de cărbuni.
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Paknnlol11~I" dt•pozitclc orizontului 3 sînt, fie total lipsite de resturi fosili', Iii•, l'lll'l'ori, <'U impresiuni de plante. Speciile de plante sînt
acclc·11~i c·11 ~J nde din orizontul 2.
C'11 rf1sµindire depozitele orizontului 3 apar la suprafaţă pe cele mai
111.:u· i i 111 i nderi în zonele centrale ale cîmpului. ln foraje au fost traver.„: ii 1· di· l'ătre toate sondele amplasate în locurile compuse din ele. Lu1Titrile miniere (suitori) le-au atins rareori.

IV. TECTONICA
Din punct de vedere tectonic depozitele cîmpului minier Vulcan,
sînt puternic dizlocate atît plicativ oit şi di1sjunctiv.
Plicativ, toate depozitele sînt cutate ·sub forma unui larg sinclinal,
cu flancul nordic ridicat la 50°-60°, icu cel :sudic La 18°-30° şi orientat cca.
NE-SW. Cutarea depozitelor s-a făcut sub influenţa blocului marginal
de nord care, în deplasarea sa spre sud, a exerdtat presiuni laterale
asupra lor, atât de puternice incit le-.a silit să se cuteze. Un rol mai redus l-a avut şi blocul marginal de sud care, stînd pe loc, a jucat rolul
de pivot în procesul de cutare.
Sinclinalul mare prezintă pe alocuri şi unele neregularităţi, în
cazul cărora stratele sînt îndoite, local, fie in sus sub formă de microanticlin.ale, fie în jos sub formă de mici cuvete. Aşa spre exemplu este
microanticlinalul din blocul II şi mi·crosindinalul din blocul III.
Disjunctiv, stratele sînt tăiate de numeroase falii şi decroşări.
Faliile s1nt unele longitudinale (numeroase), altele transversale
(numeroase) şi oblice (puţine). Ele aparţin la două tipuri : inverse si
normale.
Faliile inverse sînt mai vechi şi contempor.ane cutării, cele normale sînt mai noi şi posterioare cutării.
Faliile -inverse sînt puţine şi numai longitudinale. Dintre ele ce;i.
mai importantă este falia 1TlX1.rginală de nord. Aceasta a jucat un rol
deosebit în timpul sedimentării tsubsidente din bazin, dntl, trebuie, să
fi funcţionat c.a o falie normală, după care bazinul s-a scufundat treptat.
Ea a devenit inversă, numai cu ocazia cutării, cînd blocul marginal de
nord s-a deplasat spre sud şi, după planul ei, a alunecat peste mariginea
stratelor din bazin. Astăzi îndeplineşte şi rolul de limită între cristalin
şi sedimentarul bazinului. Direcţia faliei este cca. NE-SW, înclinarea
40c-50°, iar pasul de oroinul sutelor de metri. Este deseori fragmentată
de decroşările care o traversează.
Faliile normale sînt cele mai numeroase şi de importanţă deosebită.
Ele taie cimpul longitudin.al transversal şi oblic.
Dintre faliile normale longitudinale cele mai importante sînt : falia
marginală de sud şi falia Jiului.
Falia marginală de sud a avut şi ea un rol important în timpul sedimentării subsidente din 'bazin cîn:d, 'Împreună cu cea nordică, coordona scufundarea treptată a bazinului de sedimentare. Ea formează, pe
alocuri, limita dintre cristalin şi sedimentar. Ca orientare, în gener.al,
falîa are un mers NE-SW, înclinarea 85° spre NW şi un pas de cca. 200 m.
Falia Jiului este orientată SW-NE şi are o înclinare spre N cu oca
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70°. Această falie a avut un rol deosebit în dirijarea şi săparea văii Jiului.
Datorită faptului că, pe de o parte, l-a făcut să curgă in lungul ei, pe de
altă parte ea a uşurat acţiunea erozivă de săpare a văii în adîndme şi
lărgime.

Celelalte falii longitudinale au direoţiile şi înclinările indicate pe hartă.
Dintre faliile nonnale transversale, nici una nu prezintă caracteristici deosebite. De 'aceea ne limităm numai l.a indicarea pe hartă.
Dintre faliile oblice cea mai importantă este falia Chiciorii (F.,).
Aceasta se găseşte 'În partea nordică a dmpului minier, este orientată
cca. NE-SW are o înclinare '"pre SE, blocul 'căzut :cel sud estic şi pasul
de 200 m. Incepîrrd din dealul Ohiciorii 1se bifurcă în două falii secundare. A fost interceptată de lucrările miniere.
Decroşările sînt orientate numai transversal peste dmpul minier.
Dintre ele menţiuni deosebite merită : decroşarea Merintoni, decroşarea
valea Lupului şi decr~şarea Plesnitoarei.
Decroşarea Meritoni se află în partea de vest a cîmpului minier, este
::>rientată cca. N-S, înclinarea spre vest, .are blocul căzut cel vestic şi o
.-tJmplitudine de 100 m. A fost interceptată de lucrările miniere.
Decroşarea valea Lupului se află spre est de decroşarea precedentă,
are orientare oca. N-S, îndină spre est, are blocul căzut cel estic şi u
·\mplitudine de 80 m. A fost interceptată şi ea de lucrările miniere.
ffiste interesant de semnalat că terenul dintre cele două decroşări menţion.ate, se află ridicat sub formă de horst, pină in valea Jiului, întrerupind, aistfel, continuitatea spre est a depozitelor orizontului 3.
Decroşarea Plesnitoarei' este cea mai importantă. Aceasta se află
în partea de est a cîmpului minier, este orientată, de asemenea, cca.
N-S, înclină spre est, are blocul căzut cel de est şi o .amplitudine de 375 m.
La cele arătate în legătură cu faliile şi decroşările mai trebuie adău
gate, încă două aspecte deosebit de importante şi anume : felul de grupare a faliilor şi decr~şărilor şi efectul încrucişării dintre ele.
Ca grupare atît faliile (normale, inverse, longitudinale, transversale) cît şi decroşările sînt distribuite după siostemul paralel.
Ca efect al încrucişării faliilor longitudinale cu cele transversale
şi cu decroşările este împărţirea întregului cîmp minier în numeroase
blocuri tectonice. Acestea :sînt unele mai mari, altele mai mici şi se gă
sesc situate la nivele diferite unele de altele. De aceea lucrările de exploatare în subteran sint silite să se facă pe blocuri.
Un alt aspect tectoni'c, pe care-l coOJSiderăm demn de semnalat, mai
este faptul că, în realitate, pe lingă faliile figurate pe hartă mai există,
în teren, încă foarte numeroase alte falii de importanţă mai mult s.au
mai puţin locală şi cu pasuri mai mici, de ordinul metrilor. Acestea sînt
detectabile la suprafaţă, dar sînt foarte deseori, interceptate şi de lucrările subterane.
V. CONCLUZII
1. Depozitele care compun cîmpul minier Vulcan, datorită caraci;erelor lor petrografice, se pot grupa în 3 orizonturi : Orizontul 1 sau
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Bazal, Orizontul 2 sau Productiv şi Orizontul zis şi „Superior", dar nu
in cele 5 orizonturi cum se grupează în cîmpurile miniere din NE bazmului Petrm,;ani. Aceasta înseamnă că sedimentarea în cîmpul minier
V~ican a fost de durată mai scurtă decit în cimpurile miniere respective.
2. Distribuţ1a fosilelor în cuprinsul depozitelor celor 3 orizonturi
fiind astfel că Orizonul I este total nefosilifer, Orizontul 2 foarte bogat
fosilifer, iar Orizontul 3 foarte sărac, denotă că, condiţiile de viaţă au
fost foarte diferite, în mediul de sedimentare a celor 3 orizonturi şi
anume total vitrege în timpul depunerii primului orizont, foarte favorabile în timpul depunerii celui de al doilea şi vitrege în timpul depunerii celui de al treilea.
~- In cuprinsul Orizontului 2, resturile de animale fiind distribui te
în felul că în suborizontul inferior domină lamelibranchiatele, în cel
superior gasteropodele, iar începînd din cel mediu devin frecvente şi
i·esturile de peşti, faptul constituie o dovadă că, condiţiile de viaţă, din
timpul suborizontului inferior, au
favorizat dezvoltarea lamelibranchiatelor : cele din timpul depunerii suborizontului superior, dezvol~area gasteropodelor; iar cele din timpul depunerii orizontului mediu
şi superior, dezvoltarea şi a peştilor.
4. Intreg terenul cîmpului minier Vulcan fiind foarte puternic tectonizat sub forma unui larg sinclinal şi sub forma a numeroase falii şi
decroşări, care, prin încrucişarea lor, l-au fragmentat în numero.ase
blocuri tectonice diferit denivelate, aceasta înseamnă că după depunerea Orizontului 3 la o anumită vreme, el a fost supus unor puternico
forţe tectonice laterale şi verticale care l-au cutat şi faliat
5. După depunerea Orizontului 3 terenul din cîmpul minier Vulcan fiind exondat a urmat, pînă astăzi, o lungă perioadă de eroziune. în
urma căreia s-a format aspectul morfologic actual.
o. Datorită existeniei între depozitele cîmpului .a celor 20 de strate
u.e cărbuni. multe e:x;ploatabile, .terenul studiat are o mare importantă
economico-minieră. fapt ce face ca, să se desfăsoare o vie activitate minieră.
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LI\ '1EOLOGIE DU CHAMP MINIER VULCAN
ILE BASSIN DE PETROŞANI)
Resuml>

L'ouvrage presente Ies plus importantes donnes StliI' La geologie du cha.mp minier
Vulcan (bassim PetrOŞanil.
Les donnces respectives se referent au fondarneni et aux rcgians environnantes
du bassin, qui .«0nt formees. prooomimante, de formations metamorphiques (gneisses,
micachi-stes, filites. qua.rtites, amphibolites) et, subordonne, de fonnations sedimentai.res mesozoiques (calcaires, a,rgiles, marnes, gres).
Les donn ~es se referent, aussi, aus depots sedimentaire~ du ch:i:.rnp mi·nier, groupes
en 3 horizons : l'horizon 1 au basal (complexe verdatre et r011geaire d'argiles, gres,
conglome!'lats et calcaires noduJai.res) ; l'hkizon 2 ou productif (complexe gris et noil'e
de g·rese, a;rgiles, marnes, chistes dissodiliques, mairno-calcai.res et 20 couches de chaJl'bons, depots abundemment fossiJiferes avec des restes de flore e,t de ta:uine) ; et l'hori7.on 3 ou superiear (complexe verdâtre et rougeâtre d'argHes, g.res et ronglomcrats,
depots nonfo1>silieresl.
Les donnees d'ouvrage se referent, encore, au tectonique du champ minier, qui
consiste en dislocations plicatives (un large sy.ncltnal assimetrique et petits plissements
locaux) et de nombreuses dislocations disjunctives (f:iilles, decrochements eblocs
tectoniQUP
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ASUPRA UNUI NOU PUNCT FOSILIFER, CU MAMIFERE
LA CARPINIS-BAMPOTOC JUDETUL HUNEDOARA

.

.

ELENA POPOROGU

La cca. 5 km nord-vest de oraşul Simeria, nrnrginea ele sud-vest a
zonei de tr.avertin, Cărpiniş-Bampotoc, trece brusc în depozite cuaternare, depozite ce formează terasa superioară a \·ăii l\Iureşului. în regiunea respectivă.
Depozitele menţionate, sînt plasate la o distanţCt de 300 m vest, de
clădirea ce adăposteşte sediul de unde se coordonează activitatea carierei Cărpiniş-Bampotoc, fiind deschise pe o lungime de 10-12 m şi au
o înălţime de 6-7 m (fig. 1).

Fig. 1

Aceste.a sînt formate din fragmente aleuritice, psefitice şi psamitice, întărite pe alocuri, datorită soluţiilor carbonatice, ce au circulat
dinspre zonele de travertin.
Culoarea depozitelor este gălbuie, uşor cenuşie cu frecvente ef!O··
rescenţe calcaroase de culoare albă gălbuie. In predominanţă depozitul
este format din argile nisipoase, întărite, prezentînd numeroase frag21. SARGETIA
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nll:nte rotunjite cu diametrul intre 2-5-8 cm. Structura este foarte v.3;i11t11, dnd pscfitică, cind p~amitică sau chiar aleuritică, textura neorien11111'1. Caral'teristiea esenţială a acestor depozite este prezenţa numeroa~;l'lor dlorcscenţe calcaroase albe-gălbui.
ln dc.-;chidere (fig. 2) se pot uşor distinge numeroase resturi sche]etice de mamifere, oase lungi, coaste, vertebre şi dinţi.
Materialul colectat din această deschidere, in majoritate aparţine
Equideelor şi BoYidelor.
Prelucrarea amănunţită a materialului respectiv, va putea contribui la cunoaşterea, mai amplă, a tăspîndirii mamiferelor în depozitele
cuaternare din România.

Fig, 2

Consultînd un material bibliografic destul de numeros, privind
mamiferelor cuaternare în ţara noastră, nu am găsit semnalat acest punct fosilifer în literatura de specialitate.
In lucrarea de faţă, ne propunem să semnalăm punctul fosilifer
respectiv şi să descriem doar, resturile aparţinind lui Hypsohipparion
sp. :\ceste:: fiind reprezentate prin doi premolari inferiori.
;Restul m.aterialului, reprezentat prin oase lungi, vertebre şi dinţi
de alte Equide şi Bovide, va fac~ obiectul unei alte lucrări viitoare.
Prezenţa lui Hypsohipparion sp., pe teritoriul ţării noastre a mai
fost semnalată de I. Simionescu, în fauna de mamifere de la Bereşti (B).
După unii autori ar fi asemănări evidente între Hypsohipparion sp.
şi Hipparion gracile.
răspindirea
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Examinînd îndeaproape, amănunţit şi comparativ exemplare de
Hipparion gracile şi materialul nostru, am putut constata deosebiri evidente.
Astfel Hypsohipparion sp. se deosebeşte de Hypparion gracile, prin
dimensiunea deosebit de mare a coroanei şi prin caracterul încreţiturilor
smalţului.

Inălţimea coroanei acestor premolari este de 86-88 mm„ iar peri-

metrul în zona

superioară

a coroanei este de 5 7-60 mm. (fig. 3

Fig. 3

şi

şi

4).

4

Fig. 5

323
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

După integritatea smalţului, de pe suprafaţa de masticaţie, cei doi
premolari de care dispunem au aparţinut unor indivizi tineri (fig. 5).
Suprafaţa de masticaţie prezintă un sinus lingu.al larg, forma mai
mult angulară a metaconidului, protostylidul îngust şi alungit, îndreptat
oblic în sinusul extern.
Metastylidul are în colţul posterior intern o răsfrîngere a peretelui
sau o coloană a cărei secţiune apare circulară.
Protoconidul şi hypoconidul au emailul extern puţin rotunjit. Inăl
\imea coroanei dinţilor (kionodonţia) este un caracter distinctiv, în separarea Hipparionilor de vîrstă geologică tînără faţă de cei de depozite
mai vechi.
Genul Hypsohipparion este în fond, un Hipparion evoluat în sensul
kinodontiei, atît a fiecărui dinte în parte cit şi a întregului şir dentar.
Incheiem aici, datele sumare asupra resturilor de mamifere de la
Căi-piniş-Bampotoc, urmînd ca• cercetări viitoare să întregească studiul acestora
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SUR UN NOUVEAU POINT DES FOSILES AVEC
DES MAMIF:E:RES A CARPINIS - BAMPOTOC
LE DJ!:PARTAMENT HUNEDOARA

Re sume
Dans cette note il est sigrui.le un nouveau point fo~iliphere, avec des vestiges de
mamiferes representes par des Equuidees et Bovidecs. On signale aussi deux pr~
rnolaires de Hypsohipparion sp. qui y sont decrit.s.
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ACJIUNEA HIPOTENSIVA A EXTRACTELOR OBŢINUTE DIN
FRUCTELE DE DAUCUS CAROTA L.

ELISABETA RACZ-KOTILlA
G. A. TIBORI
G. RÂCZ

Intr-o lucrare anterioară am insistat asupra necesităţii respectării
principiilor de ocrotire a naturii în cadrul acţiunii de valorificare a
plantelor medicinale din judeţul Hunedoara (1). ln cadrul cercetărilor
noastre experimentale inspirate din folclorul medical românesc (4)
ne-am propus să urmărim presupusa .acţiune terapeutică a acelor specii
comune din flora noastră spontană, la care recoltarea nu incumbă riscul
extirpării, ele asigurînd totodată o materie primă indrn<;trială accesibilă.
O serie de principii active vegetale prezintă acţiune hipotensivi\
pronunţată datorită căreia se încadrează în categoria medicamentelor
(a substanţelor medicamentoase) hipotensive (3). ln cursul cercetărilor
noastre, pe lingă acţiuni puternic hipotensive înregistrate la citeva produse vegetale, am găsit şi efecte de mai scurtă durată sau de intensitate mijlocie. Considerăm că şi acestea din urmă prezintă interes terapeutic mai cu seamă în două situaţii : 1. în cazuri uşoare, la debutul
bolii hipertensive, şi 2. în pauzele care se intercalează la prescrierea
multor medicamente hipotensive. De remarcat, că aceste preparate el<>
tărie mijlocie sînt toto<:I.ată lipsite de toxicitate şi se pretează în ace.c:t
fel în mod deosebit pentru tratamentul de durată.
Fructele de morcov sălbatic (Daucus carota L.J au fost incluse în
seria de remedii vegetale studiate de noi în vederea stabilirii presumptivei acţiuni hipotensive ştiut fiind că unele preparate medicamentoase
obţinute din acest produs prezintă acţiune vasodilatatoare şi coronarodilatatoare.
Material

şi metodă

Fructele (achenele) au fost recoltate din flora spontană atît înainte
de a ajunge la maturitate, cit şi în stare matură. Din fructele în prealabil
uscate la temperaturi moderate, am preparat un extras fluid conform
prevederilor Farmacopeei Române (6). Titrul preparatelor : 1 ml extract
corespunde la 1 g produs vegetal usoat. lnainte de administrare-; extractele fluide au fost izotonizate şi sterilizate prin tindalizare
Preparatele astfel obţinute au fost adiminstrate la pisici. Anestezia
generală s-a făcut cu Pentotal în doza de 35 mg/kg corp. Greutatea .anirnalelor de experienţă a fost cuprinsă între 2,5-3,0 kg. Presiunea sanguină s-a determinat în artera carotidă înregistrindu-se curba tensio325
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nală.

Extractele au fost administrate în vena femorală descoperită în
prealabil. Tensiunea de bază a fost cuprinsă între 90-110 mm mercur.
Am determinat atît factorul hipotensiv, cit şi cel antihipertensiv calc·ulat în urma administrării de noradrenalină (8-10 micrograme/kg corp
pe minut, în perfuzie lentă). Definiţi.a celor doi factori a fost dată într-o
lucrare anterioară (2). Fiecare factor este rezultatul determinărilor efectu.a.te la 6-8 pisici ; deosebirile valorice nu au depăşit limita de + 100;0.
Ca substanţă de referinţă am utilizat preparatul Rutozid-solubil (brevet românesc) şi Tolazolină.

Rezultate.
Efectul hipotensiv al extractelor de fructe de Daucus carota este ci 1orins în tabelul nr. 1.
Tabel nr. 1

Efectul hipotensiv al extractelor obţinute din fructe mature (A)
de DAUCUS CAROTA L.

A

nemature (Bl

Durata acţiunii
(minute)

J:actorul hipotensiv

Doza administrată
mg/kg corp

şi

B

A
1.40

200
600

1,56

1,65
2.01

B

2·-3

2-::i

3-5

8-lfl

Rutozid-solubil

10
20
35

5-8

1,40
1,77
2,00

5~

15-20

După cum rezultă din datele cuprinse în tabelul nr. 1 extractele obţi
nute din fructe nemature (B) 1sînt mai active decit cele preparate din
achene mature (A). Tăria acţiunii ,corespunde cu cea înregistrată în
cazul unei doze de 35 mg/kg co:rp Rutozidsolubil. Durata de acţiune este
scurtă, 1ajungînd la limita inferioară a duratei obţinube la doze echiartive din substanţa de referinţă.
Efectul antihi·pertensiv stabilit în urma provocării hipertensiunii
experimentale cu noradrenalină este redat în tabelul nr. 2.
Tabel nr. 2

Efectul antihipertensiv al extractelor obţinute din fructe mature (A)
de DAUCUS CAROTA L.
Doza administrată
mg/kg oorp

Factorul antihipertensiv

A

şi

nemature (Bl

Durata acţiunii
(minute)

B

A
200

1.68
1,77

600

2-3

2-:l

2,11

4-5

8-10

Tolazolin
0.7!i
1.00

B

1.80

1.69
2,12
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5-10
15-20

Fig. 1. Acţiunea hipote.nsivd a extractelor 1 : 1 de frwcte de Daucus carota A=
fructe mature ; B = fructe nemature ; D = doza ; T = timpul (minute}.

Fig. 2. Acţiunea .anz,tihiper,tensivd a extT'(l,Cte!.or 1 : 1 de fructe cLe D. carota A=
fructe mature; B =fructe nematuTe ; D = doza; ·T = timpul (minute). PeTf. = pe.rJuzie lentd de nDTadrenalind administl"atd în mod continuu.
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Factorul antihipertensiv este, ca şi cel hipotensiv, mai pronunţat în
,•azul fructelor nemature. Acţiunea este scurtă ,ajungind şi în aceste
~xperienţe la dur.ata minimă înregistrată, în doze echiactive, la substanţe de referinţă.
Concluzii.
tană
sivă

Din fructele nemature de Daucus carota L. din flora noastră sponse poate obţine un preparat farmaceutic cu acţiune antihipertende scurtă durată.
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THE HYPOTENSIVE EFFECT OF EXTRACTS OBTAINED FROM THE FRUITS OF
DAUCUS CAROTA L.
{Sumaru)

The principJ.es of .natme canservation suggested us the necessJ<ty to avoid gathering
ol se.arce medicina:!. species and to find new r.aw materi.ais from common olants.
ExtTacts of Ui.e f!ruits ol DaOOl.18 CIJll'Ota L. harvested before maturation are characterized by a pronounced hypotensive and antihypertensive action on cats. The duration of the action is short. As reference subSltaln-ces a dell'liviartive of Rutozid a.ll!d Tolazolid1n were used.
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IN MEMORIAM

Academicianul Emil Pop

NICOLAE BOŞCAIU

In plină vigoare spirituală, în ziua de 14 iulie 1974, s-a stins din
distinsul profesor Emil Pop, membru titular al Academiei Repupublidi Socialiste România, preşedintele Sectiei de biologie. Pr'in vasta
sa activitate ştiinţifică şi culturală, în care s-au împletit organic profunzimea ca şi diversitatea preocupărilor, spiritul analitic ca şi cel sintetic, ca şi prin funcţiile îndeplinite cu o inegalată competenţă, marele
dispărut s-a înscris pe paginile istoriei biologiei româneşti ca una dintre
cele mai prodigfoase şi reprezentative personalităţi, cu un prestigiu
unanim recunoscut, atît în ţară cit şi peste hotare.
Născut la 13 aprilie 1879 în comuna Bucerdea din judeţul Alba,
a studiat la Alba Iulia, Braşov şi Cluj, unde în anul 1923, odată cu
prima promoţie de absolvenţi, obţine diplomR de licenţă în Ştiinte Naturale la Universitatea Daciei Superioare şi în 1928 la areeaşi facultate
susţine doctoratul cu menţiunea .• magna cum laude'. Şi-a început activitatea didactică şi ştiinţifică alături de renumitul botanist clujean
Alexandru Borza, al cărui discipol şi apropiat colaborator a fost chiar
de la întemeiere.a noii şcoli româneşti de .~eobotanică. In 1939 devine>
profesor titular la Catedra de fiziologia plantelor a Universităţii clujene,
unde în îndelungata sa activitate de aproape trei decenii a predRt cursuri
de botanică sistematică. de fitogeografie genetică şi istorică, de floră.
vegetaţie şi istori.a vegetaţiei pămîntului şi a ţării noastre, de anatomie
vegetală, de fiziologia plantelor ca şi de fiziologie celulară vegetală.
În calitate de întemeietor al şcolii românel'lti de palinologie şi citofiziologie, prin prodigioasa sa activitate ştiinţifică academicianul Emil
Pop şi-a impus prestigiul în viaţ.a ştiinţifică internaţională, fiind ales
ca membru corespondent sau titular de către numeroase academii de
ştiinţe de peste hotare. Astfel, a fost membru al Asociaţiei internaţio
nale pentru s·tudiul turbei ;şi al tur'hăriilor al Societăţii unionale de botanică din Leningrad, al Societăţii zoologice-botanice „V.anamo' din Finl;:inda, al Academiei de ştiinţe din Budapesta, al Academiei Leopoldine
din Halle-Saale, al Academiei internaţionale de istoria ştiinţei din Paris.
Incă de J.a începutul activităţii sale, alături de profesorii Alexandru
Borza şi Emil Racoviţă, a participat neobosit la promov.area acţiunilor
de ocrotirea naturii din ţara noastră, devenind unul dintre membrii cei
mai activi ai Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii.
vi.aţă

329
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

In cadrul prodigioasei sale activităţi ştiinţifice, preocupările pentru
reconstituirea zbuciumatei istorii a vegetaţiei noa1Stre cuaternare i-au
călăuzit adeseori paşii spre meleagurile hunedorene. Astfel, în 1924,
participă la o exploatare metodică a florei de pe văile Rîului Mare, Lă
puşnicului Mare, Lunca Berhinii şi Munţii Borăscu ,de pe Galbena şi
Pallina. In ultimul deceniu al vieţii sale a îndrumat cu o inegalabilă
competenţă elaborarea unei monografii sintetice privitoare la flora şi
vegetaţia Parcului naţional Retezat, aflată în curs de editare. Personal
a condus colectivul care pe temeiuri sporo-polinice a descifrat istori<i
vegetaţiei postglaciare din ace1St parc naţional.
Prin încetarea din viaţă a ac.ademidanului Emil Pop, în plină forţă
de creaţie, ştiinţele biologice din ţara noastră pierd un generos îndrumător iar Sargetia, editată de Muzeul din Deva, pe unul dintre cei mai
distinşi colaboratori.
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La centenarul briologului Martin Peterfi

A.

NUŢU

Prin neobosita sa activitate ştiinţifică începută din fragedă tinereţe
în împrejurimile Devei. nu fără dificultăti care ar fi înfrfot oaisiunea
unui cercetător cu o rezistenţă morală mai puţin vigL1ro::isă, amintire.:i
lui Martin Peterfi rămîne legată definitiv de explorarea botanică a
judeţului Hunedoara. Această împrejurare determină Secţia de Ştiin
ţele Naturii de la Muzeul din Deva să-i evoce personalitatea cu prilejul împlinirii unui centenar de la naşterea sa.
S-a năSlcut la 1 februarie 1875 la Inău (iud. Arad). Din cauza situaţiei materiale precare a familiei nu a putut urma doot cursurile
şcolii normale din Deva. Aici a întîlnit însă profesori entuziaşti care
i-au trezit de timpuriu pasiunea pentru ştiinţele naturii. Ca elev se
remarcă deja prin cunoştinţele impresionante din domeniul botanicii
şi dobîndeşte reputaţia unui briolog competent, intrînd în corespondenţă
cu numeroşi briologi de peste hotarP
După absolvirea şcolii normale ocupă postul de învăţător la o colonie din Deva. La vîrsta de 19 ani prezintă deja o enumeraţie cuprinzătoare a briofitelor din îmrprejurimile Devei. Ulterior, fără să pără
sească studiile briologice, preocupările lui Martin Peterfi s-au îndreptat
şi spre genurile difi:cile ale unor fanerogame (Salix, Quercus, Hieradum,
Rubm;;, Salvia). Cercetările sale privitoare la flora împrejurimilor Devei
s-au com-retizat în 1906 prin publicarea unui cuprinzător conspect în
care sînt enumerate 1123 specii de fanerogame şi 14 criptogramP
vasculare.
In 1906 se stabileşte pe meleagurile clujene, întîi ca învăţător la
şcoala primară din Mănăştur, apoi în calitate de conservator la Muzeul
botanic al universităţii. După Unire devine unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori ai profesorului Alexandru Borza contribuind la reorgani·
zarea Muzeului botani'C în cadrul Universităţii Daciei Superioar·e, în
fiinţată pe drepte temelii în noile condiţii politice şi sociale ale româ·
nilor din Transilvania. După o scurtă suferinţă activitatea sa ştiinţifică
se curmă prematur, stingindu~se din viaţă la 30 ianuarie 1922. Cel mai
cald omagiu i-l aduce profesorul Alexandru Borza car'e la stingerea sa
a scris 1) : „Moartea prematură a răpit biologiei unul dintre cei mai valoroşi muncitori, care după :pregătire şi studiu neîntrerupt de 26 ani mai
trebuia să toarne în formă definitivă monografia muscineelor din vechea
') Al. Borza : Bruo.logu-l Martin PeteTfi, Bul. de inform. al Grăd. bot, si Muz. bot de
la Univ. din Oluj, voi. III Nr. 1. p. 1-13, 1923.
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şi noua sa patrie şi să-şi pună încă un şir întreg de ani la contribuţie
vastele sale cunoştinţe în explorarea sistematică a florei române, că
lăuzit de vederi largi şi superioare în materie de sistematică şi geografie
botanică. Prietenii şi colaboratorii lui au pierdut pe cel mai ideal om,
care stăpînit de bun simţ şi onestitate a ştiut să ciştige stima tuturor,
servind ca exemplu de umanitate superioară şi caracter integru. Er.a
personificarea muncii ordonate şi creatoare, era totodată un m(j(fel de
părinte. Amintirea omului ideal va păstra-o generaţia oare l-a cunoscut.
In ştiinţă numele lui este eternizat prin numeroase plante botezate de
el şi altele numite după numele lui'" 2).

~)

Astragalus peterfii Jav. ; Centaurea peterfit I. Wagner. Aoil'll"hynchus peterfii Mallăsz

(insecta!.
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Conferenţiar dr. Valeria Marincaş

ELISABETA SZASZ

In ziua de 30 octombrie 1974, prin stingerea din viaţă a conferenDr. Valeria Marincaş, Univernitatea din Cluj-Napoca şi învătă
mîntul geologic dtn ţara noastră au suferit o grea pierdere.
In cursul celor trei decenii de activitate, caracterizată printr-o viguroasă forţă de muncă, a desfăşurat o prodigioasă activitate pe tărîm
didactic. ştiinţific şi obştesc. S-a remaricat încă din studenţie, prin excepţionalele rezultate obţinute în pregătirea sa profesională, prin inteligenţa sa pătrunzătoare, calităţi care l-au determinat pe marele savant
Emil Racoviţă să o retină ca asistentă la Facultatea de Ştiinte a Universităţii clujene, aflată pe atunci în refu,giu vremelnic la Timisoara.
Fidelă prestigiosului său mentor, Valeria Marincaş si-a consacrat
toate calităţile sale, cu elanul ei totdeauna tineresc. în sluiba ştiinţei
geologice româneşti şi a instruirii şi educării comuniste a tineretului.
Fiind conferenţiară de tînără, la virsta de numai 28 ani, a desfăşurat o
neobosită activitate de instruire şi educare, imprimînd generaţiilor de
studenti dragoste şi pasiune pentru profesiunea aleasă. Exigentă, dar în
acelaşi timp şi apropiată de studenţi, cu o atitudine şi ţinută impecabilă, a reuşit ca prin propriul său exemplu să impr'ime tot ceea ce este
mai valoros, mai util şi mai modern în munca unui geolog, motive pentru care a fost apreciată, stimată şi iubită.
Conferenţiar Dr. Valeria Marincaş a ştiut să îmibine într-url mod
armonios munca didactică cu cea ştiinţifică. A intreprins valoroase cercetări asupra cretacicului şi terţiarului teritoriilor din aria septentrională a Carpaţilor Meridionali şi din culo.arul Văii Mureşului, publicînd
numeroase lucrări în diferite per.iodice ştiinţifice din ţară şi de p~te
hotare. Prin stin,gerea sa din viaţă Sargetia pierde o apropiată si valoroasă colaboratoare.
Pentru apreciatele sale calităţi organizatorice, Conf. Dr. Valeria
Marincaş i s-au încredinţat numeroase munci de răspundere, pe can1
le-a îndeplinit cu multă competenţă, fiind şef al Catedrei de Geologie.
prodecan şi apoi decan al Facultăţii de Biologie-Geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Pătrunsă de un profund sentiment patriotic, a desfăşurat o bogată
activitate politică şi obştească, începînd de la eliberarea patriei pînă
aproape în ultimele clipe ale vieţii sale. Pentru 1neritele deosebite în
multiplele domenii de activitate a fost distinsă cu Medalia Muncii.
ţiarei
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activitatea Conf. Dr. Valeri1a Marincas a fost întreruptă în
atunci cînd ar fi putut continua fecund valorificind o
muncă şi o e~perienţă bogată. Personalitatea ei va ramme vie în memoria colaboratorilor. studenţilor si a tuturor celor oare au iubit-o
Viaţa şi

plină

creaţie,
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Iosif Mallasz
ION PAINA

Cu ocazia împlinirii a o sută de .ani de la naster'ea lui Iosif Mallasz.
socotim că se cuvine să-i cinstim memoria prin cîtev>a rînduri si să-i
aducem un prinoo de recunoştinţă.
Născut la 18 iulie 1875 la Orăştie într-o fami'lie modestă, urmează
şea.ala primară în oraşul natal, iar liceul la Deva. Se îru;crie la Facultatea de ştHnţe, pe care însă nu o poate absolvi <lin motive de orldin material. Işi dştigă existenţa devenind funcţionar de finanţe. Stabilit temporar în Budapesta, începe să îşi concretizeze marea pasiune pentru
ştiinţele naturii prin studii asupra unor elemente de floră şi faună,
prin publicarea unora din rezultatele acestora şi începe să pună bazele
viitoarelor colecţii, fapt care îl va face să devină un muzeograf consacrat. Datorită capacităţii deosebite cu care era înze-strat, cit si seriozităţii cu care lucra, a fost repede remarcat de speci,aliştii vremii. fiind
ales membru a diferite ~ocietăţi ştiinţifice. Reîntors definitiv la Deva.
este numit directorul muzeului, pe care îl conduce de fapt timp de peste
30 de ani, pînă în 1930. Peste trei ani moare.
Mare iubitor al naturii, bun cunoscător al ei, Iosif Mallăsz rămîne
în primul rînd un remarcabil muzeograf. Intemeiază şi dezvoltă muzeul
din Deva, de multe ori cu sacrificii pel'Sonale, reuşeşte să editeze chiar
un buletin anual al mu?Jeului, face studii importante asupra florei şi
f.aunei, mai ales din împrejurimile Devei, descoperă peşteri noi în Retezat. Datorită unor împrejurări de ordin administrativ ale muzeului
acelei vremi. socoteşte de datoria sa să abordeze şi cîteva probleme d~
arheologie. Pregătirea sa multilaterală i-a permis preocupări cu un caracter mai larg.
In afara unor valoroase colecţii, a întocmit aproape 70 de lucrări
ştiinţifice, personalitatea sa constituind un venerabil exemplu.
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DARE

DE

SEAMA

asupra activităţii secţiei de ştiinţele naturii pe anii 1975-1976
In anul 1975 secţia de
doana-Deva, a funcţionat cu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ştiinţele

naturii a Muaeului
personal :

judeţeun

Hu1w-

următorul

AGNIŞA NUŢU

- muzeograf principal
MARIA ClNDEA CIUNTU - muzeograf
CORNELIA GHEORGHIŢA - conservator prirucipal
ANDREI LIBUS - ajutor conservator
ZINA VESESCU - ajutor coillServator
RODICA MARIAN ---:- supraveghetor
ANGLITA GHERMAN - supraveghetor

In anul 1976 ca urmare a înfiinţării Oficiului judeţean pentru patrimoniul cultural naţional, numărul spedaliştilor muzeografi a crescut cu 2
1. SILVIA BURNAZ GHETE - muzeol!Nlf
2. IOAN GROZA - muzeograf

Activitatea de cercetare

ştiinţifică şi îmbogăţire

a patrimoniului.

A fost orientată în spre cercetarea complexă (vegetaţie şi faună) tn
zonele ce urmează a fi modificate antropic, spre completarea lacunelor de
cunoaştere ştiinţifică şi de patrimoniu.
- Zona calcaroasă BAIŢ A - CRACIUNEŞTI
- GRĂDIŞTEA DE MUNTE - CICLOVINA
- VALEA MUREŞULUI ŞI A STREIULUI
- Dealurile din împrejurimile DEVEI
COLECŢII:

-

Colecţia
Colecţia
Colecţia
Colecţia
Colecţia
Colecţia
Colecţia
Colecţi.a

de botanică 2 969 coli
de coleoptere Malasz 25 OOO piese
lepidoptere 3 100 piese
de malacologie 933 .piese
de preparate 700 piese
de păsări 580 piese
de mamifere 350 piese
de mineralogie - paleontologie 2 203

eşantioane
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ACHlZlŢII:

In anii 1975-1976 au fost achiziţionate următoarele:
- Colecţie de lepidoptere 1 OOO piese
Colecţie de minerale 65 eşantioane
Doi zimbri (pielea zimbrilor decedaţi în parcul de vînătoare

Silvuţ

Haţeg.

Doi urşi (femelă şi mascul)
Au intrat de asemenea în patrimoniul muzeal prin achiziţie 4 specii
rare : Somateria molli&Sima L., Melanitta fusca L., Mergus merganser L.,
şi Gavia stellata. Pont.
DONAŢII:

-

Colecţia
Colecţia

de insecte tropicale Liviu Macea
de cochilii de moluşte mediteraniene Liviu Macea

Activitatea de conservare-naturalizare
In cuiisul anilor 1975-1976 au fost niaturaHzate un număr de 56 pă
un cerb (femelă).

sări şi

Activitatea de valorificare a patrimoniului.

In anii 1975-1976 au fost organizate următoarele expoziţii temporare la sediu :
Echilibrul biologic în natură
Curiozităţi din flom şi f.auna Africii tropicale
Vieţuitoare .străvechi pe meleaguri hunedorene
Exipoziţii temporare itinerante :
Evoluţia vieţuitoarelor
biooferă

Rolul apei în

Sesiuni

ştiinţifice şi

simpozi'Oane

- Muzeografii secţiei au participat cu lucrări la următoarele sesiuni
simpozioane :
Deva trecut şi contemporaneitate
- Ocrotirea naturii in concepţia po:porului român
- Valori .ale patrimoniului cultuiial naţional pe teritoriul judeţului
Hunedoara.
şi

Activitatea

cultural-educativă şi

de popularizare

In anul 1975-1976 au fost organizate l-a sediul muzeului şi în cadrul
Casei de cultură din Deva, lectorate pentru femei şi elevi.
Au fost organizate Iun.ar conferinţe şi seri muzeale la căminele cultul ale din judeţ pe teme ca :
- Rolul pădurii în echilibrul naturii
Plantele în viaţa planetei
- Mişcări ale scoarţei terestre
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pesticidelor asupra agroecosistemelor
Comori ale naturii pe teritoriul judeţului Hunedoara
Ocrotirea naturii normă a eticii şi echităţii socialiste
Relaţia om-natură pe teritoriul judeţului Hunedoara.

Influienţa

-

BJBLIOTEC.rl:

Volume 1100
Periodice 1 502

Schiniburi cu

străinătatea

Muzeul întreţine relaţii de schimb cu 15 muzee
-tare din ţară şi 15 muzee de peste hotare.

şi

institute de cen:e-

PUBLICAŢII:

Sargeţia

series s:::ientia naturae Yol. VIII, IX.

Aspecte idin

ex.poziţiile

temporaire a.le

secţiei

de

Ştii11ţsie

naturii.
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Tiparul e:1:ec11t,at la Ti-pografia Deva sub cd. 12 004 -
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