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Rezumat: Se prezintă date comparative privind flora unor terenuri sărăturate:

Gighera şi Seaca de Câmp - Dolj; Ocnele Mari - Ocniţa - Vâlcea. La Gighera, în

Lunca Dunării (40 m s. т.), sunt circa 500 ha de terenuri puternic sărăturate

(soloneţuri şi solonceacuri) cu specii halofile obligate: Salicomia europaea, Suaeda

maritima, Artemisia santonicum s.a. Pe lângă acestea, în tabel sunt trecute şi alte

specii halofite facultative (préférante, suportante şi accidentale). în ultimele decenii,

compoziţia florei s-a modificat datorită păşunatului intens cu oi, gâşte, cai, bovine. La

Seaca de Câmp (60 m s. т.), pe o suprafaţă de 5-10 ha, terenuri sărăturate artificial,

în urma irigării, cresc unele specii halofite obligate ca: Aster tripolium subsp.

pannonicus, Camphorosma annua, Crypsis schœnoides s.a. Printre acestea, însă,

apar şi multe specii ruderale (din lungul căilor de comunicaţie) şi segetale (buruieni

din culturi). Lipsesc speciile tipic halofile: Salicomia europaea şi Suaeda maritima.

La Ocnele Mari - Ocniţa (350-450 m s. т.) sărăturarea solului este determinată de

izvoarele sau pâraiele cu apă sărată din jurul sondelor unde se exploatează zăcă-

mintele de sare. Vegetaţia halofilă are aspectul unor fragmente în lungul izvoarelor

sau pâraielor cu apă sărată: Salicomia europaea, Suaeda maritima, Bupleurum

tenuissimum, Atriplex prostrata, Crypsis aculeata s.a.

Cuvinte cheie: terenuri sărăturate, specii halofile, adaptări morfo-fiziologice,
structură halomorfă.

Pe lângă marile zone şi etaje de vegetaţie de pe teritoriul României,

determinate de factorii climatici, geografici, istorici etc., la noi în ţară există şi o

vegetaţie intrazonală, care este legată de anumiţi factori edafici locali. Dintre

categoriile de vegetaţie intrazonală face parte şi vegetaţia de săraturi. Săraturile

sau terenurile sărăturate se caracterizează printr-un conţinut ridicat sau exces al

unor săruri, cum ar fi clorura de sodiu şi magneziu, carbonatul de sodiu, sulfatul de

calciu sau de magneziu. Aceste săruri, în cantităţi mari, au efecte toxice asupra

majorităţii plantelor, împiedicând dezvoltarea lor normală, înflorirea şi fructificarea.

Există totuşi şi plante adaptate la aceste condiţii de viaţă, care vegetează, înfloresc

şi fructifică în mod normal. Specii'e care cresc pe aceste soluri sărăturate se

numesc halofite. Halofitele prezintă adaptări morfo-fiziologice, care le conferă

rezistenţă la aceste medii deviată şi, deci, dezvoltarea lor normală.

Datorită eterogenităţii lor adaptative la terenurile sărăturate, halofitele se

grupează în câteva categorii (Тора 1954; Braun-Blanquet 1964; Ciocîrlan 1988,

1990).
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1. Halofite obligate (obligatorii) care cresc numai pe soluri sărăturate, de tipul
solonceacurilor (bogate în săruri de sodiu uşor solubile, cloruri, sulfaţi şi carbonaţi
în orizontul superficial) sau a soloneţurilor (care prezintă conţinut ridicat de sodiu

adsorbit), iar sărurile solubile au migrat spre orizonturile inferioare. în această

categorie se încadrează un număr apreciabil de specii, precum: Salicornia

europaea, Suaeda maritima, Champhorosma annua, Spergularia salina, Aster

tripolium subsp. tripolium şi subsp. pannonicus, Taraxacum bessarabicum, Crypsis

aculeata, Puccinellia limosa, Artemisia santonicum etc.

2. Halofite facultative care se întâlnesc de obicei pe soluri halomorfe

(sărăturate), însă, pot să vegeteze şi pe alte soluri. Acestea sunt cele mai

numeroase şi se clasifică în:

a. Préférante (preferă săraturile unde găsesc condiţiile optime de creştere şi

dezvoltare): Atriplex tatarica, Lotus tenuis, Trifolium fragiferum, Tamarix

ramosissima, Bupleurum tenuissimum, Crypsis schoenoides, Beckmannia

eruciformis, Carex distans, Hordeum hystrix, Juncus gerardi etc.

b. Suportante, sunt speciile care suportă condiţiile de pe aceste soluri, însă nu

pot concura cu vegetaţia halofilă obligată: Polygonum aviculare, Chenopodium

album, Atriplex prostrata, Atriplex tatarica, Centaurium pulchellum, Mentha

pulegium, Plantago major subsp. intermedia, Matricaria recutita, Crypsis

alopecuroides, Cynodon dactylon, Agrostis stolonifera, Phragmites australis,

Eleocharis palustris etc.

c. Accidentale, ajung pe astfel de soluri în mod accidental, însă nu se pot

dezvolta în mod normal: Potentilla argentea, P. reptans, Verbascum blattaha,

Bothriochloa ischaemum, Cyperus fuscus, Pycreus flavescens ş. a.

O altă clasificare a halofitelor a fost făcută după adaptările morfo-anatomice şi

fiziologice (Şennikov 1951) în: halofite cu structură halomorfă tipică şi halofite

parţial halomorfe.

Halofitele cu structură halomorfă sunt, de regulă, lipsite de frunze, cu tulpini

suculente cu cloroplaste, ţesut acvifer dezvoltat, epidermă subţire etc. Ele pot

dezvolta presiuni osmotice mari, ceea ce le permite să absoarbă apa din soluţii

concentrate, transpiră puternic, dar pot să-şi reducă transpiraţia în perioade critice.

Aici se încadrează Salicornia europaea, Suaeda maritima ş. a.

Halofitele parţial halomorfe au structuri halomorfe dar şi elemente de structuri

xeromorfe şi se numesc xerohalofite (cresc pe soluri saline uscate); structuri

mezomorfe şi se numesc mezohalofite (cresc în soluri reavene în zona rizosferei);

structuri higromorfe şi se numesc higrohalofite (cresc în soluri umede-ude în cea

mai mare parte a anului). Cele mai numeroase specii sunt intermediare între cele

trei tipuri de adaptare, au habitusul tulpinii şi frunzelor variabil şi pot dezvolta

presiuni osmotice diferite.

După cum a remarcat în mod corect şi E. Ţopa (1954), se constată în România

o descreştere numerică a speciilor halofile de la est spre vest şi de la sud spre

nord. Acest gradient se poate urmări şi în Oltenia. Suprafeţele cele mai

semnificative de săraturi cu specii halofile se află în Lunca Dunării la Gighera -

Dolj (alt. 40 m.s.m.), apoi în Lunca Jiului între Bechet şi Filiaşi cu altitudini între 30 -

170 m s. т., precum şi alte mici petece de vegetaţie halofilă în Lunca Oltului între

Corabia şi Găneasa. De asemenea, în Câmpia Olteniei se află suprafeţe

nesemnificative cu specii halofile (în sens larg) între Plosca şi Dunăreni, lonele -

Urzicuţa, Calafat, Radovan, Seaca de Câmp, Pleniţa etc. Spre nordul Olteniei sunt
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cunoscute terenurile sărăturate de la Ocnele Mari - Ocniţa, la altitudinea de 350 -

450 m s. m. (Fig. 1)

Harta fizică a Olteniei cu amplasarea unor terenuri sărăturate.
Fig. 1
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Fig. 2 Aspect general de vară, în a doua decadă a lunii iulie 1999, al săraturilor de

la Gighera - Dolj cu Salicornia europaea, printre care se află specimene rare de

Suaeda maritima la începutul vegetaţiei.

Fitocenoză de Hordeum hystrix (spre sfârşitul vegetaţiei), Artemisia

santonicum (în a doua decadă a lunii iulie 1999).

Fig. 3
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Cercetarea florei de săraturi din Oltenia a fost făcută de Al. Buia, M. Păun, I.

Şerbanescu, D. Cârţu ş. a. în continuare se vor prezenta date floristice

preliminare asupra următoarelor terenuri sărăturate: Gighera şi Seaca de Câmp -

Dolj; Ocnele Mari -Vâlcea (Tabelul I).

1. Săraturile de la Gighera -Dolj. Se află în lunca Dunării, lângă localitatea cu

acelaşi nume, pe un teren plan în suprafaţă de circa 1500 ha. Dintre acestea,

aproximativ 500 ha sunt acoperite cu vegetaţie halofilă cu o fizionomie

caracteristică, fiind recunoscute de la distanţă. Pe mijlocul terenului se află un

canal cu apă în care sunt prezente specii ca: Zannichellia palustris, Lemna gibba,

Chara fragilis ş. a. Pe marginea canalului, în locuri mlăştinoase vegetează Rumex

palustris, Ranunculus sceleratus, Puccinellia limosa, Juncus gerardi ş. a.

în depresiuni umede tot timpul anului şi cu salinitate mai ridicată, dominantă

este Salicornia europaea, care se evidenţiază de la distanţă prin culoarea roşie a

tulpinilor acesteia (Fig. 2), începând din vară (luna iulie) până în prima decadă a

lunii noiembrie. Spre deosebire de această specie, Suaeda maritima preferă

locurile mai ridicate, cu soluri mai afânate şi cu mai puţină umiditate în rizosferă.

înfloreşte la sfârşitul lunii august, iar la sfârşitul lunii octombrie se usucă. Cele două

specii halofite obligate domină, prin numărul de specimene, terenul pe suprafeţe
de mii m

2.

Alături de acestea se află: Chenopodium glaucum, Spergularia rubra, S.

maritima, Bupleurum tenuissimum, Aster tripolium subsp. pannonicus, Taraxacum

bessarabicum, Polygonum arenastrum, Lotus tenuis, Puccinellia limosa, Atriplex

tatarica, Matricaria recutita, Artemisia santonicum subsp. santonicum, Trifolium

fragiferum subsp. bonannii, pâlcuri de Cynodon dactylon. Acoperirea vegetaţiei

variază între 30-60%. Ca o caracteristică generală a acestor fitocenoze este

prezenţa şi abundenţa foarte scăzută a gramineelor şi a altor monocotiledonate. în

afara acestor fitocenoze, cel puţin două graminee formează asociaţii intense:

Cynodon dactylon (eurif., hal. fac.) şi Hordeum hystrix (hal. mez.) (fig. 3). împreună

cu aceasta vegetează Artemisia santonicum, Lotus tenuis, Melilotus dentata,

Cynodon dactylon (pâlcuri), Marrubium vulgare, Dasypyrum villosum ş. a.

în microdepresiunile care se usucă în timpul verii am notat: Carex divisa şi

Mentha pulegium (codominante), Pulicaria vulgaris, Lotus tenuis, Trifolium

fragiferum subsp. bonannii, Plantago major subsp. intermedia, Rorippa austriaca,

Hordeum hystrix, Ranunculus sardous, Xanthium riparium, pâlcuri de Cynodon

dactylon. în alte microdepresiuni se află pâlcuri aproape pure de Bolboschoenus

maritimus, o plantă mai înaltă decât toate celelalte de pe săraturi, însoţită de

câteva specii halofile: Spergularia rubra, S. maritima, Matricaria recutita şi

specimene rare de Salicornia europaea şi Suaeda maritima.

Pe terenurile plane, mai ridicate, care înconjoară aceste depresiuni sau

microdepresiuni, vegetaţia are cu totul alt aspect datorită dominanţei aproape

exclusiviste a lui Cynodon dactylon printre care cresc specimene izolate de Aster

tripolium subsp. pannonicus, Bupleurum tenuissimum, Centaurea calcitrapa,

Matricaria recutita, Bromus japonicus, Lotus tenuis, Trifolium fragiferum subsp.

bonannii, Cichorium intybus, Xanthium spinosum, Lactuca sembla, Lepidium

ruderale, Erigeron canadensis, Solanum nigrum, Atriplex tatarica, Plantago media,

Lolium perenne, Achillea setacea, Melilotus dentata, M. alba, Marrubium vulgare,

Dasypyrum villosum (Haynaldia villosa), Xeranthemum annuum ş. a.

în concluzie, pe aceste terenuri domină speciile halofile obligate şi facultative,

higro- şi mezohalofile.
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Dacă în urmă cu aproape 40 ani, A. Buia et al. (1961), semnala din zonă, în

pajişti pe soluri mai slab sărăturate, numeroase alte specii cum ar fi: Trifolium

ornithopodioides, T. subterraneum, T. echinatum, T. angulatum, Medicago arabica,
M. hispida, Scorzonera cana (Podospermum canum), în perioada 1990-1999'
acestea nu au mai fost regăsite. Una dintre cauze ar fi, după părerea noastră!
păşunatul intens în zonă, de primăvara până toamna târziu, cu oi şi gâşte foarte

multe, precum şi bovine şi cabaline, care prin dejecţiile lor contribuie la schimbarea
caracteristicilor solului. Totuşi, nu s-a găsit o posibilitate, deşi semnale au fost

trase de înaintaşii botanişti craioveni, de a proteja o suprafaţă de 500 ha cu cea

mai reprezentativă vegetaţie de sărătură din Oltenia.

Tabelul I - Flora halofilă a unor terenuri sărăturate din Oltenia
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Eur Ranunculus sardous Cr Mezohi ir.

Circ. R. sceleratus L Mezohi

Euras. Spergularia maritima (All.)

Chiov. (S. media auct., S.

marginata (DC.) Kittel

Hal., mezohigr

T-H Circ S. rubra (L.) J. &C. Presl Mez

Circ atula L Eurif. hal. fac

Circ A. prostrata Boucher Mezohal. fac.

(A. hastata auct.)

Euras Atrii lex tatarica L Hal. fac

Pont Camphorosma annua Pall Xer-Mez. hal

(С. ovata Waldst. & Kit.)

Euras. Chenopodium laucum L Mezohal.

10 Cosm Salicornia europaea L.

(S. herbacea (L.) L. var

Mezohal.-

- higrohal.

europaea)

11 Cosm Suaeda maritima (L) Dumort Mezohigro-
- higrohal.

12 Pont- Limonium latifolium (Sm.)

Kuntze (Statice latifolia Sm.)

Mezohigro-

balc. - higrohal

13 Eur Polygonum arenastrum Xeromez.

Boreau (P. aequale Lindm.)

subsp. arenastrum

Hal. fac.

14 Euras Rumex palustris Sm Higrohal.

(R. limosus Thuill.)

15 Euras R. stenophyllus Ledeb Mezohal.

Cont.

16 Euras Lotus tenuis Waldst. & Kit Mezohi rohal.

17 Ht Euras Melilotus alba Medicus Xeromez.-

mez. hal. fac.

18 Ht Euras M. dentata (Waldst. & Kit.) Mez.-higr. hal.

Cont. Pers.

19 Balc- Trifolium angulatum Waldst. & Higrohal Citată de

cauc. Kit. A. Buia et

al., 1961
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20. Eur. T. campestre Schreb Xeromez-

- mez.

21 Eur T. dubium Sibth Xerornez. - Citată de

-mez. A. Buia et

al., 1961

22. Médit T. echinatum Bieb. Mezohigr. Citată de

A. Buia et

al., 1961

23 Euras. T. fragiferum L. subsp.

bonannii (C. Presl.) Sojâk.

(T. neglectum C. A. Mey)

Mezohigro-hal.

24 Eur T. hybridum L. si. Mezohigr. -

-higr.

25 Atl- T. ornithopodioides (L.) Sm. Mezohigr., hal. Citată de

medit. A. Buia et

al., 1961

26 Euras. T. pratense L Xeromez-

- mez.

27 Euras. T. ri •ens L. Mez

28 T- Médit T. resupinatum L Mez.-mezo- Citată de

Ht higr. hal. A. Buia et

al., 1961

29 Pont- T. retusum L. Xeromez., hal Citată de

medit. (T. parviflorum Ehrh.) A. Buia et

al., 1961

30. Atl- T striatum L Xer.- Citată de

medit -xeromez. A. Buia et

al., 1961

31 Pont- Trigonella procumbens

(Besser) Reichenb.

Mez-

medit. mezohi iro-hal

32 Cosm Lythrum hyssopifolia L Mezohigr. hal.

fac.

33. Atl.- Bupleurum tenuissimum L Xeromezhal

medit

T- Euras. Lepidium ruderale L Xeromez-

Ht mezhal. fac

35 T- Centr- Diplotaxis muralis (L.) DC Eurif

Ht -eur-

-medit.

Pont Rori a austriaca Cr. Bess Hi

37 Ph Cont- Tamarix ramosissima Ledeb Xerornez. -

-euras. -mezohal.

* i

39. T,

Ht

Euras Centaurium pulchellum (Sw.) Hal. fac

Druce

Euras Mentha pulegium L Mez.-higr. hal.

(sub- fac.

medit.

41 Pont- Plantago comuti Gouan Mezohigrohal

-medit

42. Euras. P. major L. subsp. intermedia

(DC) Arc. (P. m. subsp.

Hal. fac

pleiosperma Pilger)
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1- GIGHERA; 2 - SEACA DE CAMP; 3 - OCNELE MARI-OCNIŢA

Cont- Artemisia santonicum L. Xeromez-

(H) -euras. subsp. santonicum -mez. hal.

(A. monogyna Waldst. et Kit.

44. Pont- Aster tripolium L. subsp.

pannonicus (Jacq.) Soô

Higrohal. Variate ca

habitus,-pan.

cu flori

ligulate

albastre şi
albe.

45. Euras. Aster tripolium L. subsp. Higrohal. In pâlcuri

aproape

pure, de

4-20 m
2.

tripolium

46. Euras. Bidens cernua L. Mezohigr.-
- higr.

47. Ht Euras. Inula britannica L. Hal. fac.

48. Euras. Matricaria recutita L. Hal. fac.

49. Euras. Pulicaria vul< aris Gaertn. Mezohii ir.

50. Cont- Taraxacum bessarabicum

(Hörnern.) Hand.-Mazz.

+ Mezohigr.-

-higr. hal.-euras.

51. Hd Cosm. Zannichellia palustris L. Нь irohal.

52. Circ. Juncus ierardi Lois. Mezohi iro-hal.

53. G(H

H)

Cosm. Bolboschoenus maritimus (L)

Palia (Scirpus maritimus L.)

Mezohigr., hal.

fac.

54. Euras. Carex distans L. Mezohigr., hal.

fac.

55. Euras. Carex divisa Hudson Hi iro.-hal. fac.

56. Euras. »erus fuscus L. Mezohi ir.

57. G(H

H)

Euras. Scirpus tabernaemontaniС. С. Higr , hal. fac.

Gmelin (Schoenoplectus

tabernaemontani )

58. Circ. irostis stolonifera L. H* irohal. fac.

59. T- Cont. Bromus japonicus Thunb. Xer. Mez. hal.

Ht Euras.

60. Euras. Crypsis aculeata (L) Aiton Mezohal.-

-mezohigro-

-hal.

61. Euras. С alopecuroides (Pili. &

Mitterp.) Schrad.

Mezohigr., hal.

fac.

62. Euras. С schoenoides L. Lam. Mezohii iro-hal.

63. Cosm. nodon da» Ion L. Pers. Hal. fac.

64. Eur.- Festuca arundinacea Schreber Mezohigro-hal.
-centr. (Hal. fac.)

65. Cont- F. pseudovina Hackel Mezohal.

-euras.

66. Cont- Hordeum hystrix Roth Xero-

-euras. -mezohal.

67. G(H Cosm. Phragmites australis (Cav.) Higro-

-hal. fac.H) Trin. ex Steudel

68. Euras. Puccinellia distans (L.) Pari. Mez.-mezo-

higrohal.

69. Pont- P. limosa (Schur) Holmb. Mezohal.

-pan.
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2 Flora halofilă de la Seaca de Câmp -Dolj. Se află în arealul solurilor de tip

cernoziom, în mijlocul culturilor de porumb, floarea soarelui etc., în punctul numit

"Ochiota". Este un cernoziom salinizat de origine antropică, rezultat în urma

irigaţiilor, pe o suprafaţă de circa 15 ha. Faţă de Gighera, solul este în cea mai

mare parte a verii uscat. Dovadă o reprezintă dominanţa speciilor xero-mezofile

halofile obligate sau facultative. Dintre acestea, o dezvoltare copioasă, pe câteva

mii m 2, o are Aster tripolium subsp. pannonicus care înfloreşte în a doua decadă a

lunii octombrie şi se observă de la mare distanţă prin antodiile mari, cu flori ligulate
albastre sau, mai puţine, albe (nesemnalate în literatura botanică). Dacă

specimenele de la Gighera, izolate şi mici (10-25 (30) cm înălţime), amputate prin

păşunat, cele de la Seaca de Câmp sunt mult mai mari şi aproape uniforme (35-80

(100) cm). în aceste porţiuni dominante de Aster tripolium subsp. pannonicus se

află numeroase specii xero-mezofile obligatorii sau facultative, precum şi specii

ruderale sau segetale, dintre culturi sau din culturile învecinate. O altă plantă
caracteristică zonei este Camphorosma annua, specie anuală până la bianuală,

frecventă mai ales pe marginea săraturilor, în locuri uscate, bătătorite, din lungul

căilor de comunicaţie. Este singura localitate, din Oltenia, unde a fost semnalată

specia. împreună cu aceasta se află următoarele specii: Aster tripolium subsp.

pannonicus, Hordeum hystrix, Cynodon dactylon, Puccinellia limosa, Trifolium

fragiferum subsp. bonannii, Atriplex tatarica, Lotus tenuis, Achillea setacea (cu flori

albe şi roşii) ş. a. Tot pe marginea săraturilor se află specimene izolate Limonium

latifolium, iar în locurile mai îndepărtate apar pajiştile de Andropogon ischaemum.

în crovuri umede se află: Crypsis alopecuroides, С aculeate, С. schoenoides,

Plantago intermedia, Taraxacum bessarabicum ş. a.

Ca o observaţie generală asupra acestor terenuri sărăturoase, se remarcă lipsa

speciilor tipice de săraturi: Salicornia europaea şi Suaeda maritima.

3. Flora halofilă de la Ocnele Mari - Ocniţa, jud. Vâlcea. Localităţile sunt

situate în zona dealurilor subcarpatice, la altitudini de 400-450 m s. m. Terenurile

sărăturate din zonă au forma unor fragmente de săraturi şi sunt legate de sondele

prin care se exploatează sarea, sub formă de saramură, pentru Combinatul Chimic

Govora, sau exploatarea în saline, a sării, sub formă de bolovani. în lungul
izvoarelor care pornesc de la sonde, în jurul fostelor saline părăsite se instalează

specii halofile, care contrastează cu vegetaţia erbacee naturală din jur.

Flora halofilă cea mai caracteristică a fost identificată în lungul unui pârâiaş, pe

o distanţă de circa 80 m, între Ocnele Mari şi Ocniţa, paralel cu şoseaua asfaltată.

Deşi, vara, pe pârâu curge foarte puţină apă, albia acestuia are culoare alb-

cenuşie datorită sării cristalizate după evaporarea apei. Pe această albie se

instalează speciile: Salicornia europaea, Suaeda maritima, Atriplex prostrate, Aster

tripolium subsp. tripolium (sub formă de pâlcuri de 30-50 m 2), Artemisia

santonicum. De asemenea, pâlcuri compacte de Phragmites australis cu Melilotus

alba, Rubus caesius var. arvalis, Coronilla varia, Astragalus cicer, Myosoton

aquaticum, Calystegia sepium, Ligustrum vulgare, Solanum dulcamara, Aster

tripolium subsp. tripolium, Erigeron canadensis, Inula britannica, Achillea

millefolium, Artemisia vulgaris, Eupatorium cannabinum, Pulicaria dysentehca,

Sonchus arvensis 8.1. Deci, sunt specii puţine dar specimene numeroase care

formează un tapet aproape continuu. în lungul izvoarelor de la sondele de pe

teritoriul localităţii Ocniţa se află: Suaeda maritima, Salicornia europaea,

Bupleurum tenuissimum, Atriplex prostrata, Crypsis aculeata, Spergulaha
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marginata, Puccinellia distans, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare, Hordeum

hystrix, Artemisia santonicum ş. a.

Speciile halofile facultative s. I. se află şi pe Câmpul 4 de sonde de la Ocniţa, pe

distanţe de 20-40 (50) m lungime şi 2-5 (6) m lăţime, precum şi în jurul celor două

locuri cu apă sărată, cu adâncimea de 20-40 m, formate pe locul fostelor saline,
acum părăsite. în aceste locuri lipsesc însă Salicornia europaea şi Suaedà
maritima.

La marginea acestor terenuri, sărăturate artificial, se află pajişti de Festuca

rubra, Agrostis tenuis şi Andropogon ischaemum.
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PRELIMINARY DATA REGARDINGTHE FLORA

OF SOME SALTY LANDS IN OLTENIA

Abstract: Comparative data regarding the flora of some salty grounds are

presented: Gighera and Seaca de Câmp, Distr. Dolj; Ocnele Mari-Ocniţa, Distr.

Vâlcea. At Gighera, in the Danube Meadow there are about 500 ha of strongly

salted grounds, with obliged halophyle species: Salicornia europaea, Suaeda

maritima, Artemisia santonicum and other. In the last few decades, the composition

of the flora modified because of the intense grazing of the sheep, geese, horses

and cows. At Seaca de Câmp, on a surface of 5-10 ha, artificially salted grounds,

due to the irrigation, some obliged halophyle species grow, such as: Aster tripolium

subsp. pannonicus, Camphorosma annua, Crypsis schoenoides and other. Among

them, there also appear many ruderal species (along the ways of communication)
and sagittal species (culture weeds). The typically halophyle species are missing:

Salicornia europaea, Suaeda maritima. At Ocnele Mari-Ocniţa the saltiness of the

ground is determined by the rivulets or salt are exploited. The halophyle vegetation

has the aspect of some fragments along the rivulets and the springs with salty

water: Salicornia europaea, Suaeda maritima, Bupleurum tenuissimum, Atriplex

prostrata, Crypsis aculeata and other.

Key words: salty lands, halophyle species, morpho-physiology adaptation

halophylous structure.


