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Rezumat: Lucrarea prezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor autorului efectuate

pe teren, pe parcursul mai multor ani, asupra fitocenozelor ierboase din zona

subalpină a muntelui Giumalău. Vegetaţia ierboasă ocupă suprafeţe mari pe versanţii
V şi SV şi este dominată de fitocenozele cu Juncus trifidus L cu o compoziţie
caracteristică. Intre speciile mai importante sunt menţionate: Vaccinium uliginosum,
Festuca supina, Deschampsia flexuosa, Agrostis rupestris, Hieracium alpinum,

Polytrichum strictum, P. juniperinum, Ptilidium pulcherrinum, Cetraria islandica,

Cladonia rangiferina etc. Din punct de vedere cenotaxonomic fitocenozele studiate

sunt încadrate în asociaţia Juncetum trifidi Szafer et al. 1923, AII. Cahcion curvulae

Br. - 81. et Pawl. 1955, Ord. Caricetalia curvulae Br.-81. 1948, Cls. Juncetea trifidi

Hadaö-Klikal944.
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Masivul Giumalău aparţine munţilor Bistriţei şi anume ramurei din partea stângă

a râului Bistriţa. Constituie o prelungire spre sud a Obcinei Mestecănişului. Este

delimitat la vest şi sud de Valea Bistriţei, la nord de linia localităţilor lacobeni-

Pojorâta, iar la est de linia Pojorâta-Chirilu.
Din punct de vedere geologic se încadrează în tipul masivelor de cristalin, de

vârstă mezozoică, din partea nordică a Carpaţilor Orientali.

Condiţiile orografice şi pedoclimatice determină dezvoltarea unei flore şi

vegetaţii specifice etajelor acestui masiv.

Muntele Giumalău, cu un singur vârf care atinge 1875 m s.m., reprezintă un

bloc uriaş cu spinări rotunjite, dispuse radiär. Constituie un martor de rezistenţă

situat pe quarţite dure de vârstă antecuatemară (N. Popp, I. losep, D. Paulencu

1973). Este acoperit în mare parte de păduri de molid, pe alocuri seculare.

De la limita superioară a pădurii şi până în vârful său, muntele Giumalău este

aproape golaş (lipsit, de regulă, de specii lemnoase), fiind dominat de o vegetaţie

ierboasă, relativ monotonă, cu mici enclave relictare alcătuite din Pinus mugo,

Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, V. myrtillus, Empetrum nigrum s.a., dantelat

spre molidişuri de o serie de suprafeţe împoienite. Etajul montan este cararcterizat,

mai ales pe versantul său vestic de păduri masive de molid, care constituie

rezervaţia naturală "Pădurea Seculară Giumalău" în suprafaţă de cea. 282,75 ha

(înfiinţată în 1934, la iniţiativa profesorului M. Guşuleac, de la Universitatea din

Cernăuţi -în acel timp). Masivul păduros este la o altitudine dominantă de 1400 m

cu o amplitudine de cea. 450 m (cuprinsă între 1230 şi 1680 m). în teritoriul
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acestuia se întâlnesc multe izvoare care completează, în mare măsură, debitul

pârâului Putna Mare, important afluent al râului Moldova.

Solurile de pe versantul vestic sunt predominant brune montane de pădure cu

un pH ce variază între 4,5 şi 6,4, până la soluri scheletice şi scheleto-pietroase,
superficiale în subalpin şi alpin, unde predomină fitocenoze cu Juncus trifidus.

Din punct de vedere climatic, temperaturile medii maxime sunt de 16°-17°C (în
luna iulie), iar cele minime de -6° şi -5°C (în luna ianuarie); pereipitaţiile pentru

întregul masiv sunt între 800 până la peste 1000 mm anual (media mai multor zeci

de ani).

Sub aspect botanic masivul Giumalău este încă puţin studiat. în literatura de

specialitate există unele date cu privire la studiul cormofitelor, datorate lui D.

Grecescu, Gh. Grinţescu, M. Răvăruţ, Tr. I. Ştefureac, E. Ţopa, C. Dobrescu şa

Cu privire la alte grupe de plante menţionăm briofitele, care putem spune că au

fost bine studiate de către profesorul Traian Ştefureac (între anii 1936-1975), din

păcate nu toate rezultatele au fost publicate. Numărul speciilor descrise în

publicaţiile sale este de 252, dintre care 185 aparţin clasei Bryatae şi 67 specii
clasei Hepaticatae. în cuprinsul masivului au mai fost efectuate studii tipologice (în

special asupra vegetaţiei forestiere) şi studii referitoare la protecţia naturii în zonă,

de către S. Paşcovschi, V. Leandru, T. Seghedin, P. Brega s.a.

Cercetările noastre asupra fitocenozelor cu Juncus trifidus au fost abordate la

iniţiativa profesorului Traian Ştefureac în vederea elaborării unei sinteze asupra

acestor fitocenoze din Carpaţii româneşti. Din păcate materialul acumulat în

vederea realizării acestei sinteze a rămas, în mare parte, în colecţiile de herbar şi

în dosarele regretatului nostru profesor. Studiile şi observaţiile noastre asupra

acestor fitocenoze s-au desfăşurat pe parcursul mai multor ani din deceniile şapte

şi opt şi în cursul anului curent.

Investigaţiile noastre au evidenţiat o serie de particularităţi, mai ales în ceea ce

priveşte compoziţia floristică a comunităţilor studiate, comparativ cu fitocenozele

cunoscute în alte masive muntoase, deşi fondul de bază al speciilor caracteristice

cenotaxonilor specifici este aproximativ acelaşi. Observaţiile şi studiile noastre

asupra vegetaţiei ierboase din Giumalău s-au efectuat în special spre sfârşitul

sezonului estival când se conturează mult mai bine diversele asociaţii vegetale.

Din acest motiv lipsesc din tabelele noastre o serie de specii de plante efemere

sau care îşi încheie ciclul de vegetaţie mai de timpuriu şi unele care apar în

sezonul de toamnă.

între speciile mai importante întâlnite în numeroasele releveuri din cadrul

acestor fitocenoze menţionăm dintre plantele cu corm: Juncus trifidus, notat cu

indici de abundenţă-dominanţă (a-d) între Işi 4, cu grad de sociabilitate între 3 şi 5;

Vaccinium uliginosum cu a-d între + şi 3; Festuca supina între 1 şi 3; Deschampsia

flexuosa 1-3; Vaccinium myrtillus 1-2; Agrostis rupestris + -1; Hieracium alpinum*

-1; Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigmm notate cu + s.a. Dintre briofitele

întâlnite mai frecvent în cuprinsul fitocenozelor studiate menţionăm : Polytrichum
strictum cu indici între 1 şi 4; P. juniperinum 1-3 ; Ptiiidium pulcherrimum + - 3;

Dicranum fuscescens cu + etc. Dintre lichenii caracteristici şi bine reprezentaţi

menţionăm: Cetraria islandica cu indici între 1 şi 3, Cladonia rangiferima 1-2, C/

fimbriate, CI. coniocraea notate cu + ş. a.
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Pe lângă speciile menţionate care au importanţă mare în fitocenozele studiate

(caracteristice cenotaxonilor de bază) au mai fost notate numeroase specii
însoţitoare sau unele chiar cu valoare cenotaxonomică, având indici de abundenţă-

dominanţă nesemnificativi. Dintre aceste specii amintim: Huperzia selago,

Juniperus nana, Anthoxanthum odoratum, Luzula albida, Campanula napuligera,
С alpina, Antennaria dioica, Potentilla temata, Soldanella montana, Agrostis
tenuis, Hieracium villosum, Homogyne alpina, Festuca rubra, Veronica bellidioides,

o serie de specii de Thymus, Potentilla, Hypochoehs, Solidago etc. Au fost, de

asemenea, determinate peste 50 de specii de briofite între care mai notăm:

Polytrichum piliferum, Dicranum bergen, Andreaea petrophila, Pohlia cruda,

Entodon schreberi, Ceratodon purpureus, Blepharostoma thchophyllum, Lophozia

alpestris, Scapania mucronata, Grimmia incurva, Cephaloziella starkei, Pogonatum

umigerum, Marsupela boechii, Georgia pellucida, Bryum capillare, Brachythecium

velutinum, Tortella tortuosa, Plagiothecium denticulatum etc., precum şi o serie de

specii de licheni.

Condiţiile în care vegetează aceste fitocenoze din Giumalău au mari asemănări

cu acele din alte masive muntoase. Solul este puternic erodat, vegetaţia este

întreruptă de pietriş grosier, o bună parte din an suprafeţele sunt bântuite de

curenţi puternici (vânturi) şi supuse unei secete orografice, fiind puternic înclinate,

cu expoziţie vestică şi sud - vestică. Strucura floristică are însă o serie de

particularităţi.
în baza unui număr mare de releveuri, notate pe parcursul mai multor ani, cu

indici fitocenologici atât pentru cormofite cât şi pentru briofite şi licheni, am încadrat

fitocenozele cu Juncus trifidus în Cls. Juncetea trifidi Hadac-Klika 1944 (sinonim cu

Caricetea curvulae Br.-81. 1948), Ord. Cahcetalia curvulae Br.-81. 1948, Caricion

curvulae Br.-81. et Pawt. 1955, As. Juncetum trifidi Szafer et al. 1923.

în literatura de specialitate se remarcă o multitudine de denumiri

cenotaxonomice atribuite fitocenozelor cu această juncacee. Denumirile au fost

date de către o serie de fitocenologi europeni de renume şi chiar de către

specialişti români, dintre care amintim: Al. Borza, E. Ghişa, N. Boşcaiu, I.

Răsmeriţă, Al. Beldie, Al. Buia, Gh. Dihoru s.a., pe baza speciilor codominante şi a

condiţiilor ecologice locale în care au fost identificate. Cel mai adesea acestea au

fost denumite după specia de recunoaştere, luându-se în considerare încă una

dintre speciile caracteristice. Astfel menţionăm: Trifidi-distichetum Szafer et Pawl.

1927 (cu Oreochloa disticha) Senecioni (rocheliani) - Juncetum trifidi Simon 1957,

Agrostido-Juncetum trifidi Oberd. 1959 (cu Agrostis rupestris), Juncetum trifidi-

Vaccinietum myrtilli, Răsmeriţă 1975 s.a.

în cea mai recentă lucrare în "Revizia critică a comunităţilor de plante din

România" de V. Sanda, A. Popescu şi Mariana Arcuş este menţionată numai asoc

Oreochloo-Juncetum trifidi Szafer et al. 1927 (sin.: Juncetum trifidi Buia ei al. 1962,

Rhododendro-Juncetum trifidi Resmeriţă 1975, Junceto trifidi-Vaccinietum

Resmeriţă 1975) încadrată în Al. Caricion curvulae Br.-81. 1925, Ord. Caricetalia

curvulae Br.-81. 1926, Cls. Juncetea trifidi Klika et Hadac 1944.
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Considerăm denumirea asociaţiei dată în 1923 de către Szafer et al. de

Juncetum trifidi ca fiind cea mai potrivită. Celelalte denumiri pot evidenţia existenţa
unor elemente care să definească unele subasociaţii, condiţionate în mare măsură

de factorii fizico-geografici.
Din investigaţiile noastre rezultă că suprafeţele cu fitocenoze de Juncus trifidus

din masivul Giumalău sunt între cele mai reprezentative din întregul lanţ carpatic,
atât prin întinderea lor cât şi prin compoziţia floristică.

Apreciem că din punct de vedere economic aceste suprafeţe sunt slab

productive, având însă un important rol în fixarea plantelor abrupte. Considerăm

necesară intervenţia specialiştilor pentru transformarea acestor fitocenoze în pajişti
montane valoroase pentru zootehnia practicată în această zonă a Carpaţilor

româneşti.

Prezentăm în anexă un tabel fitocenotic care sintetizează rezultatele

cercetărilor noastre cu ocazia deplasărilor în masivul Giumalău.

Tabel sintetic privind structura floristică a fitocenozelor cu Juncus trifidus L. din masivul

Giumalău (tabelul a fost întocmit pe baza releveelor notate pe suprafeţe variind între 60 şi
100 m 2 în perioada de vară din anii 1970, 1975, 1997 şi 2000).

lumaru re leveu ui

Juncus trifidus 1-2.3 2-3.4 4-5 2- 3.4 3.4 3.4 4.5 3.5 3-4.4 4.5

accinium uli inosum 3.4 +.1 +.1

Deschampsia flexuosa 1.2 1-2.2 1.2 1.2 1-2.2 +.1 +.1 +.1 1.1

Fstuca supina 1.2 1-2.2 1.2 1-2.2 2.3 2.3 +.1 1-2.2 12 1-2.2

Luzula albida +.1 +.1 +.1 +-1.1

Cam anula na ul era +.1

jVaccinium vitis-idaea

fTuniperus nana

+.1 +.1

rostis tenuis +.1

Hieracium si [fol +.1 +.1 1.1 +.1 1.1

Potentilla ternata

Hieracium villosum +.1

Empetrum nigrum

Polytrichum piliferum

letrum n rum +.1

Ptilidium ciliare

Dicranum ber< ieri +

Andreaea letroi hita

jPohlia cruda

il-ntodon schreberi

+

Polytrichum

juniperinum
+

Pol richum strictum

Ceratodon purpureus

Dicranum sc anum

Loi hozia al lestris

Dicranum starkei

Grimmia incurva

Paraleucobryum
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Specii notate în unul sau două relevée: Anthoxanthum odoratum (+),

Antennaria dioica (+), Thymus sp. (+), Soldanella montana (+A),Homogyne alpina

(+), Calamagrostis sp. (+.2), Huperzia selago (+); Pohlia polymorphe, Rhytidium

rugosum (+), Polytrichum commune (+), Drepanocladus uncinatus forma plumosa

(+), Dicranoweisia crispula (+), Blepharostoma trichophyllum (+), Scapania
mucronata (+), Lophozia alpestris (+), L ventricosa (+), Cephaloziella starkei (+),

Pogonatum urnigerum (+), Marsupella ramosa (+), capillare (+),

Brachythecium velutinum (+), Tortella tortuosa (+), Cetraria islandica (1-3),

Cladonia rangiferina (1-2) s.a.
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PHYTOCOENOSIS WITH JUNCUS TRIFIDUS IN THE VEGETATION OF THE

GIUMALĂU MOUNTAIN (EST CARPATHIANS)

Abstract: The paper synthesizes the results of the author investigations in the

field, about herbaceous phytocoenosis in subalpine zone of the Giumalău

mountain. Herbaceous vegetation occupies large areas on the west and south-

west faces of the mountain. It is dominated by the phytocoenesis of the Juncus

thfidus L. with a characteristic composition. Among the most important species are

mentionated: Vaccinium uliginosum, Festuca supina, Deschampsia flexuosa,

Agrostis rupestris, Hieracium alpinum, Polytrichum strictum, P. juniperinum,
Ptilidium pulcherrinum, Cetraria islandica Cladonia rangiferina etc.

Coenotaxomomical the studied phytocoenosis are included in the Ass. Juncetum

trifidi Szafer et al. 1923, All. Caricion curvulae Br. - 81. et Pawl. 1955, Ord.

Cahcetalia curvulae Br.-81. 1948, Cls. Juncetea trifidi Hadac - Klika 1944.

Key words: herbaceous phytocoenosis in Giumalău, Juncetum trifidi.


