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FLORA SARMAŢIANULUI INFERIOR DE LA BURSUC

(REPUBLICA MOLDOVA)

Ştefârţă Ana*

Rezumat: în lucrare sunt prezentate rezultatele studiului florei Sarmaţianului inferior

de la Bursuc - unică prin bogăţia şi varietatea ei. A fost stabilit rolul esenţial al

elementelor mediteraneene şi al formelor xerofile de tipul machie şi garriga.
Diversitatea taxonomică vastă, specificul compoziţional floristico-fitocenotic şi poziţia

stratigrafică precis datată, plasează fitocomplexul Bursuc în rândul taxonilor

paleofloristici cu statut de "Floră etalon" pentru Sarmatianul inferior al Paratethisului

de Est.

Punctul fosilifer Bursuc, cu poziţia stratigrafică precis datată, este unicul

zăcământ de plante din Europa de Est care, după resturile de amprente foliare

este cel mai reprezentativ şi mai bogat prin varietatea taxonomică.

Inventarul floristic numără: 90 specii, 70 genuri şi 44 familii. Flora de la Bursuc

se remarca printr-un înalt grad de endemicitate, confirmat prin numărul mare de

taxoni noi pentru ştiinţă: Cephalotaxus moldavica, Cocculus cuneiformis, Clematis

iljinskiae, Berberis bursukensis, Mahonia kryshtofovichii, Epimedium europaeum,

Quercus moldavica, Morus danastrensis, Sorbus danastrensis, Photinia miocenica,

Rosa bursukensis, R. iljinskiae, Cedrela iljinskiae, Ceanothus moldavicus, Vitis

moldavica, Cornus europaea, Marsdenia takhtajanii, Phillyrea bursukensis,
Dioscorea moldavica (Ştefârţă 1974, 1997)

Din cele 44 familii constatate în flora Sarmaţianului inferior, cea mai mare

diversitate generică manifestă familia Fabaceae (5 genuri): Cercis, Ceratonia,

Gleditsia (inclusiv Podogonium), Genista. Urmează famiile Rosaceae şi Ulmaceae

cu câte 4 genuri, respectiv: Sorbus, Photinia, Pyracantha, Rosa şi Ulmus,

Hemiptelea, Zelkova, Celtis; apoi Cupressaceae: Thuja, Cupressus, Juniperus;

Berberidaceae: Berberis, Mahonia, Epimedium, Anacardiaceae: Cotinus, Pistacia,

Rhus; Rhamnaceae: Berchemia, Ceanothus, Paliurus. Restul familiilor sunt

reprezentate prin 1-2 genuri. Din numărul de genuri menţionate cele mai

reprezentative sunt: Acer - prin 6 specii, Rosa şi Vitis - 3, Mahonia, Quercus,

Ulmus, Myrica, Celtis, Cedrela, Pistacia, Periploca, Smilax fiecare prin câte 2

specii.

Coniferele se caracterizează printr-o diversitate taxonomică deosebită 7 genuri

(Pinus, Cephalotaxus, Sequoia, Taxodium, Thuja, Cupressus, Juniperus). Foarte

semnificativă este prezenţa în floră a plantelor cu frunze persistente 22 genuri:

Mahonia, Buxus, Myrica, Daphne, Pyracantha, Sapindus, Ceratonia, Ilex, Hedera,

Chamaerops şi altele. Palmierul frutescent este reprezentat în colecţie numai prin

4 resturi, însă cu certitudine poate fi considerat drept unul din elementele principale
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ale florei Sarmaţianului inferior. Diversitatea specifică pronunţată se manifestă şi

prin prezenţa speciilor de Mastixia, Ceanothus, Phillyrea, Photinia, Pistacia,

Sterculia, Symplocos, Dioscorea, Marsdenia şi altele, genuri exotice pentru flora

actuală europeană. Din componenţa florei numai 30 constituie specii obişnuite

pentru Neogenul Europei.

Flora Sarmaţianului inferior de la Bursuc include următoarele grupe

biomorfologice: arbori - 46, arbuşti - 26, liane -13 şi ierburi -5. Raportul cantitativ,

particularităţile bioecologice şi fitocenotice evidenţiate relevă predominarea în

teritoriul dat a vegetaţiei silvice. O răspândire vădită o aveau pădurile mezofile de

foioase cu Carpinus, Ostrya, Eucommia, Zelkova, Morus, Acer, Cornus, Swida,

Vitis, Ampélopsis, iar pe şesuri şi pante; pădurile de şes cu Bumelia, Hemiptelea,

Cocculus, Quercus, Sapindus, Celtis, Ilex, subarboretul era format din Myrica,

Ceanothus, Cercis, Ceratonia şi altele.

Deosebit de importantă este prezenţa genurilor de gimnosperme Sequoia,

Cupressus, Juniperus, Cephalotaxus şi altele, care în condiţii de umiditate

atmosferică ridicată, formau asociaţii mono- sau polidominante, similare în anumită

măsură celor actuale nordamericane de climă maritimă. Staţiunile mlăştinoase

erau ocupate de fitocenoze cu Taxodium, Thuja, Acer şi alte hidrofite arborescente

şi arbustive.

Un rol esenţial în formarea comunităţilor vegetale arbustive revine şi

reprezentanţilor formaţiunilor mediteraneene de tipul garriga (Chamaerops, Smilax)

şi machie (Pistacia, Berberis, Pyracantha, Rosa, Cercis, Cotinus, Paliurus,

Marsdenia).

Flora de la Bursuc reprezintă unica floră a Sarmaţianului inferior, situată la Est

de curba Carpaţilor, cu evidente elemente mediteraneene (Negru 1972; Ştefârţă

1997). Diversitatea taxonomică vastă, specificul compoziţional floristico-

fitocenotic şi poziţia stratigrafică precis datată plasează fitocomplexul Bursuc în

rândul taxonilor paleofloristici cu statut de "Floră etalon" pentru Sarmaţianul inferior

al Paratethisului de Est.
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THE LOWER SARMATIAN FLORA OF BURSUC

(REPUBLICA MOLDOVA)

Abstract: The present work contains the results of a study of the Lower

Sarmatian Flora from the locality Bursuc - a unique one by its richness and variety.

The essential importance of Mediterranean elements and xerophylous formation of

the machie and garriga types are stated. The great taxonomic variety, the

compositional fioristic-phytocenotic among the paleofloristic taxons as the "Etalon

Flora" for the Lower Sarmatian of the Eastern Paratethys.


