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HEPATICE DIN LUNCA BORCUTULUI DE LA

CRISTIŞOR — NEAGRA BROŞTENILOR (CARPAŢII ORIENTALI)

LUCIA LUNGU

Lucrarea cuprinde 66 taxoni (61 specii şi 5 taxoni infraspecifici, 3

varietăţi şi 2 forme) identificaţi în fitocenozele ierboase şi lemnoase spe-

cifice mlaştinilor eu-mezo-oligotrofe şi luncilor din etajul molidului.

Fiecare specie este caracterizată din punct de vedere ecologic, biologic,

corologic şi fitocenotic.

Diversitatea condiţiilor staţionale din această luncă cu izvoare mine-

rale şi un complex mlăştinos eu-mezo-oligotrof, în care s-au instalat ar-

borete -— arinişuri şi molidişuri — ultimele cu numeroase trunchiuri în

diferite faze de descompunere, condiţii arătate în alte lucrări (L. LUN-

GU, 1969, 1971, a şi b, 1973 a şi b, 1974 s.a.), au sugerat încă de la înce-

putul cercetărilor existenţa unui număr apreciabil de hepatice. împre-

jurarea ne-a condus la studiul intensiv al acestora, ale cărui rezultate le

prezentăm în această lucrare.

Pentru nomenclatură şi sistemul idio- şi cenotaxonomic au fost utilizate

lucrări de sinteză, recente şi contribuţii speciale ; rezultatele investigaţiilor ecologice

coroborate cu datele din literatură au fost exprimate utilizînd sisteme adecvate

(AL. BELDIE şi C. CHIRIŢA 1967, A. APINIS şi L. LACIS 1936 s.a.) ; bioformele

sînt luate după AL. v. HUBSCHMANN din A. BOROS 1968, iar pentru elementele

fitogeografice au fost corelate datele din diferite lucrări (TH. HERZOG 1926,

J. AMANN 1928, M. KUC 1964 s.a.).

Abreviaţiile utilizate sînt : Car. rostr. — Sph. = Cariei rostratae
— Sphagnetum

(recurvi) Zölyomi 1931, Car. stell. — Sph. = Cariei stellutatae — Sphagnetum (recur-

vi-palustris) Soö (1934) 1954, Campyl. — Dicran. = Campylopo — Dicranelletum

cerviculatate Hergoz 1943, Chrys. — Card. = Chrypsosplenio — Cardaminetum

amarae (Tx. 1937) Maas 1959, Crat. = Cratoneuretum fiAcino-commiuati

(Kühn 1937) Obercl. 1977. Erioph. — Sph. = Eriophoro — Sphagnetum recurvi

Hueck 1925. Funar. — Funarientum hygrometrici Hadac 1948 June. — Mol. =

Junco — Molinietum Prsg. 1951. Род. = Pogonatetum aloides v. Krusenstjerna

1945 Sph. a. = Sphagnetum acutifolii Puşcariu et al. 1956, Sph. f. = Sphagnetum

fusci Luq. 1926, Sph. m. = Sphagnetum medii Kästn., Flossn. et Uhl. 1933 ; h.

= hidrofilă, eu = eurifilă, m = mezofilă, mh = mezohigrofilă, mx
- mezoxerofila.
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uh
— ultrahigrofilă, / = fotofilă, fs = fotosciofilă, s = sciofilă, x

—

xeroi'ilă ;

с = corticol, hu = humicol, sx = saxr'col, si
— saproliginicol, t = tericol, tf = tur-

ficol ; hira = hiperacidofil, a = acidofil, man = mezoacidoneutrofil, an = acidoneu-

trofil, e — eurifonic, han = hipoacidoneutrofil, me = meioeurionic, hab =

hipoacidobazifil, nb = ineutrobazifil, b = bazifil ; Brr = briochamefite repente ;

Alp = alpin, Arct = arctic, Atl = atlantic, Cp = oircumpolar ; E = european,

Eua = eurasiatic, Md. = mediteranean, NAm = Nord american, NAlt — Nord

atlantic, Oc = oceanic, Subatl = subatlantic, Subcm. = subcosmopolit — abrevie-

rile din paranteză exprimă caracterul elementului din faţa acesteia.

Aneuraceae

Riccardia pinguis (L.) Gray (Aneura pinguis (L.) Dum). Sporadică, în

С r a t., molidiş şi în unele cenoze din mlaştina eutrofă, pe sol ud şi parţial

submers, printre şi peste alte briofite ; u h, s, t, h a b (pH : 6,20 — 7,28) ;

Brr, Subcm.

Riccardia multijida (L.) Gray (Aneura multifida Dum.). Sporadică, în

Crat. şi în unele cenoze din mlaştina eutrofă şi din arborete, pe sol umed

-ud din vecinătatea izvoarelor minerale ; h, s, t, m e (pH : 5,20—2,28) ;

Brr, Cp.

Riccardia latijrons Lindb. (Aneura latifrons Lindb.). Frecventă, în mo-

lidiş pe sol', trunchiuri şi cioate putrede, în unele cenoze din mlaştina

eutrofă, pe turbă ; m, s, s l-t (h u-t f), a (pH : 4,32—6,40) ; Brr, Cp.

Riccardia paimata (Hedw.) Carruth. (Aneura plamata Dum.). Spora-

dică, în molidiş pe trunchiuri si cioate putrede ; m, s, s 1, a (pH : 4,20—

6,30) ; В rr, Cp.

Metzgeriaceae

Metzgeria conjugata Lindb. Foarte rară, în molidiş, la baza trunchiu-

rilor şi pe rădăcini de Fagus sylvatica ; m, s, c, a (slab) ; Brr, Subcm.

Metzgeria pubescens (Schrk.) Raddi. Foarte rară, la baza unui trunchi

de Acer pseudoplatanus ; m, s, c, b ; В г г, С p.

Pelliaceae

Pellia epiphylla (L.) Corda. Sporadică, în Crat., pe sol umed-ud sau

•în apa din preajma izvoarelor minerale ; u h, s, t, a ; В r г,
С p.

— f. undulata Nees. în Crat.

Pellia fabbroniana Raddi. Sporadică, în Crat. şi în unele cenoze din

mlaştina eutrofă. Pe sol în locuri cu apă stagnantă printre alţi muşchi ;

u h, s, t, n b (pH : 6,90—7,70) ; В r г, С p.

Blasiaceae

Blasia pusilla L. Rară, pe sol mineral, umed-ud, la marginea arini-

şului ; h, s, t, a ; В r г, С p.

Pelliaceae

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe. Sporadică în molidiş, pe

exemplare doborîte (în diferite grade de putrefacţie) şi exemplare vii de

Picea abies ; m, s, s 1-е, a ; В г г, С p.
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Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. Rară, numai în molidiş, asociată

cu Sphagnum squarrosum, S. palustre, Hylocomium umbratum, Bazzania

trilobata s.a., formînd sinuzii pe sol ud şi parţial submers, care ocupă su-

prafeţe întinse în microrelieful negativ ; u h, s, t, m a n (pH : 4,80—7,00)
Brr, Cp (-Atl).

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Sporadică, în molidiş, pe sol

şi putregai, printre alţi muşchi sau, formează învelişuri fine : m, s, s l-t

(h u), a (pH : 4,20—6,00) ; В г г, С p (-A 1 1).

Lepidoziaceae

Lepidozia reptans (L.) Dum. Frecventă, în molidiş pe sol, cioate şi
trunchiuri, putrede de Picea abies ; m, s, s l-t (h u), a'(pH: 4,00—5,50)';
Brr, Cp.

— f. laxa Jaap. Foarte rară, împreună cu specia,

Bazzania trilobata (L.) Lindb. (Pleuroschisma trilobatum (L.) Dum.,

Mastigobryum trilobatum (L.) Nees, Lindenb. et Gotsche). Rară, numai în

molidiş, unde formează sinuzii pe sol şi pe cioatele complet putrezite din

staţiuni puternic înmlăştinite şi foarte umbrite, fiind o specie indicatoare

de umiditate atmosferică ridicată şi temperatură scăzută; h, s, t (h v), a

(pH : 4,80—6,40); Brr.Cp (-S u b a 1 1).

Calypogeiaceae

Calypogeia suecica (Arnell et Person) К. Müll. Sporadică, în molidiş
pe putregaiuri de Picea abies ; m, s, s 1, a, (pH : 4,40—5,80) ; Brr, Cp.

Calypogeia sphagnicola (Arnell et Person) Warnst, et Loeske. Frec-

venţă, în Sph. т., Sph. a., Sph
}

f., Erioph. — Sph., Car. stell. — Sph. Car.

rostr. — Sph., June. — Mol. şi Campyl. — Dicran., crescînd în exemplare

solitare sau în grupe mici, printre tulpinile de Sphagnum; v h, s, t (t f)

Brr, С p.

Calypogeia trichomanis (L.) Corda. Sporadică, în molidiş pe sol şi

putregaiuri, în mlaştina eutrofă, pe turbă ; mh, s, t (hu - 1 f) -si, a ;

(hu-tf) -si, a ; Bnr, Сp.

Calypogeia neesiana (Massai, et Carestia) K. Müll. Sporadică, în moli-

diş pe sol şi putregaiuri, în mlaştina mezooligotrofă pe turbă ; m h, s, t

(h'u — tf) -si, a ; Brr, Ср.

Cephaloziaceae

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Sporadică, în molidiş pe sol şi

putregaiuri în Род. pe sol si în unele cenoze din mlaştina mezo-oligotrofă,

pe turbă; mh, s, t (hu-1 f) -s 1, a (pH ; 4,10—5,30); Brr, Cp.

Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. Rară, în Sph. п., irioph. — Sph. şi

molidiş pe turbă, printre tulpiniţele altor muşchi ; mh, s, t (t f), a ;

В г г, С p.

Cephalozia connivens (Dicks.) Spruce. Sporadică, în Sph. т., Sph. a.,

Sph. f., Erioph. — Sph. şi Campyl. — Dicran., formînd populaţii pe turba

din şanţurile dintre muşuroaie sau, creşte solitar printre tulpinile de

Sphagnum; v h, s, t (tf), a, (pH : 3,40—5,80); Brr, Cp (-Sub atl).
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Ccphalozia media Lindb. Sporadică, în molidiş pe trunchiuri şi cioate

putrede de Picea abies, în Sph. m. şi Campyl. — Dicran. pe turbă ; m h,

s, t (h v—t f) -s 1, a (pH : 3,80—4,80) ; Вг г, Ср.

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Sporadică, în molidiş, pe sol şi putre-

gaiuri de Picea abies ; m, s, sf, a, (pH : 4,20—6,30) ; В г г, С p (-NAtl-Oc).

Lophocoleaceae

Lophocolea bidcntata (L.) Dum. Sporadică, în molidiş, ariniş şi în

unele cenoze din mlaştina eutrofă, pe sol, putregaiuri şi turbă, în majori-

tatea cazurilor printre muşchi sub plantele ierboase ; mh, s, t, (h v tf)

-s 1, h a n (pH : 5,80—7,00) ;B г г, С p.

— F interrupta Hüb. Foarte rară, în mlaştina eutrofă împreună cu

specia.

Lophocolea heterophylla (Sehrad.) Dum. Frecventă, în molidiş şi ariniş

pe putregaiuri ; m, s, s 1, a (pH : 4,40—5,80) ; В г г, С p.

Lophocolea minor Nees. Rară, în molidiş pe sol şi putregaiuri, în

Род. pe sol, căptuşind nişele mai umbrite ; m, s, t (h u) -s 1, m e; В г г, С p.

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda. Sporadică, dar cu abundenţă

dominanţă ridicată în molidiş şi ariniş, pe sol puternic înmlăştinit, iar în

pîrîul Cristişor pe pietre ; u h, s, t-s x, han (pH : 5,60—7,00), В гг, С p.

— var. rivularis (Schrad.) Nees. Sporadică, împreună cu specia în

pîrîul Cristişor, pe pietre.

Lophoziaceae

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. Sporadică, în molidiş pe sol şi pu-

tregaiuri, crescînd solitar printre alţi muşchi sau formînd pajişti mici ;

m, s, t (h u) -s I, a, (pH : 4,20—6,10) ; В г г, С p.

Lophozia porphyroleuca (Nees) Schiffn. Rară, în molidiş pe putrega-

iuri, printre şi peste alţi muşchi ; m, s, hu- s 1, a (pH : 4,40—5,60) ;

Brr, Cp.

Lophozia wenzelii (Nees) Steph. (L. confertifolia Schiffn.). Rară, în

mlaştina eutrofă, pe turbă ; m h, s, t (t f), a ; В г г, С p.

Lophozia alpestris (Schleich.) Evans. Rară, în molidiş, unde formează

sinuzii de culoare verde închis sau roşu brun, pe sol si putregaiuri ; m, s,

t (h u) -s 1, a ; В г г, С p.

Lophozia longidens (Lindb.) Macoun. Rară, în arborete pe sol şi putre-

gaiuri, formînd mici pajişti sau crescînd solitar, printre şi peste alţi

muşchi ; m, s, h u-s 1, a ; В гг, С p.

Lophozia incisa (Schrad.) Dum. Rară, în molidiş pe putregaiuri, în

Campyl. pe turbă, crescînd printre şi peste alţi muşchi ; mh, s, t (h u-

t f)-s 1, a ; Вг г, Сp.

Isopaches bicrenatus (Schmid.) Buch (Lophozia bicrenata (Schmid.)

Dum.). Rară, în arborete pe sol ; m, s, t, a (slab) ; Вг г, Ср.

Sphenolobus minutus (Cr.) Steph. Foarte rară, în arborete pe sol şi
putregaiuri ; m, s, t, (h u) - s 1, a ; В г г, С p.

Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch (Lophozia quinquedentata

(Huds.) Cogniaux). Sporadică, în molidiş pe sol ; m, s, t, a ; Br г, С p.
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Triţomaria execta (Schmid.) Schiffn. (Sphenolobus exectus (Schmid.)
btepn.). Foarte rară, în arborete pe sol, printre si peste alţi muşchi ; m, s,
t (h 11), a ; Bit, С p.

Triţomaria exectifovmis (Breidl.) Schiffn. (Sphenolobus exectiformis

(Breidl) Stcph.). Rară, în molidiö, pe sol si putregaiuri; m, s, t (hu)-sl,
a ; В г г, С p.

Anastrophyllummichauxii (Web.) Buch (Sphenolobus michauxii (Web.)
Steph.). Rară, în molidiş pe sol si putregaiuri de Picea abies ; m. s, t (hu)
-s 1, a (pH : 4,20—5,00) ; Вг г, Сp. (-A 1 p).

Jungermaniceae

Jungermania la nceolata L. Rară, în arborete pe sol umed ; m, s, t, a;
В г г, С p.

Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. (Haplozia sphaerocarpa
(Hook.) Dum.). Foarte rară, în arborete pe sol ; m, s, t, a ; В г г,

С p.
Nardia Scolaris (Schrad.) Gray (Alicuria scalaris (Schrad.) Corda).

Foarte rară, în arborete pe sol umed ; m, s, t. a ; В г г, С p.

Plagiochilaceae

Pedinophyllum interrupt um (Nées) Lindb. Foarte rară, în arborete pe
sol umed-ud în vecinătatea izvoarelor minerale ; h, s, t. b ; Brr c"p
(-S u b a t 1).

Plagiochila asplenioides (L.) Dum. Frecventă, în molidiş, ariniş şi Crat.

pe sol reavăn-ud si putregaiuri, constituind adesea sinuzii ; m h, s t (h v).

a n (pH : 5,40—7,00) В г г, С p.

— var. major Nées. Cu aceeaşi răspîndire ca şi specia, dar în staţiuni
mult mai umede.

Mylia anomala (Hook.) Gray (Leptoscyphus anomalus (Hook.) Mitt.).

Frecventă, în Sphm., Sph. f., Sph. a., Erioph — Sph., Car. rostr. — Sph.,

CampyI. — Dicran., preponderent crescînd în exemplare solitare sau în nu-

măr mic printre şi peste tulpiniţele de Sphagnum. în Sph. m.,M- anomala

creste în cantitate mare la baza muşuroaielor, formînd un înveliş continuu

care urmăreşte îndeaproape neregularităţile turbei şi numai rareori (în

condiţii de luminozitate scăzută şi umiditate accentuată) această specie

vegetează chiar în partea apicală a muşuraoielor, depăşind cu puţin, ni-

velul pînă la care ajung tulpiniţele de Sphagnum magellanicum ; v h, s,

t (t f), h i r a (pH : 3,20—4,50 ; 5,10 ; 5,20) ; В г г, С p (-O c).

Scapaniaceae

Diplophyllum albicans (L.) Dum. Foarte rară, P o g., pe sol ; m, s,

t, a ; В г г,
С

p (-S v b a 1 1).

Scapania curta (Mart.) Dum. Foarte rară, într-o staţiune umbrită la

baza versantului ; m, s, t, a, ; В г г, С p.

Scapania apiculata Spruce. Foarte rară, în locuri puternic umbrite pe

trunchiuri putrede de Picea abies : m, s, h-s 1, a ; Вг г, С р (-А Гс t-

Alp).
.

_

Scapania paludicola (Loeske et K. Müll.). Rară, în Car. rostr. — Sph.

pe turbă, printre tulpiniţele de Sphagnum : h, s, t (t f), a ; В г г, С p.
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Scapania nemorosa Dum. Rară, în molidiş şi Род. pe sol ; m, s, t, a ;

Scarpia nemorosa Dum. Rară, în molidiş si Род. pe sol ; m, s, t, a ;

Bit, Cp.

Scapania undulata (L.) Dum. Rară, în mlaştina eutrofă, pe turbă prin-

tre tulpinile de Carex din marginea şanţurilor cu apă, în pîrîul Cristişor,

pe pietre ; u h, s, s x-t, a ; В г г, С p.

Scapania dentata Dum. Rară, în mlaştina eutrofă ; m, s, t, a ; В r г, С p.

Radulaceae

Radula complanata (L.) Dum. Sporadică, pe trunchiuri de Alnus,

Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica din arborete; m x, s, a, e ; В г г, С p.

Radula lindbergiana Gott, Mai rară decît precedenta, creşte pe tul-

pinile de Alnus incana si Fagus sylvatica din arborete ; m, s, c, a ; В r r,

Eua (-A 1 p).

Madothecaceae

Madotheca platyphylla (L.) Dum. Rară, pe trunchiuri (spre bază) de

Alnus incana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica din interiorul şi mar-

ginea arboretelor ; m x,
f

s, c, e ; В г г, С p.

Frullaniaceae

Frullania dilatata (L.) Dum. Frecventă, pe tulpină şi ramuri de Alnus

incana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betala pubescens, din

arborete sau exemplare solitare ; m x, f s, c, e, ; В г r, Eua.

Frullania tamarisci (L.) Dum. Foarte rară, la baza tulpinilor de Fagus

sylvatica şi Acer pseudoplatanus ; m, s, c, a (moderat); В г r, Cp (-Atl).

Lejeuneaceae

Lejeunea cavifolia (Ehrh). Lindb. Sporadică, în molidiş, pe trunchiuri

putrede de Picea abies ;m, s, si, a ; Вr r, Cp. /

Conocephalaceae

Conocephalum conicum (L.) Dum. Rară, în arinis, pe sol ; h, s, t, m e

(pH : 5,50—7,30) ; В г г, Сp.

Marchantiaceae

Marchantia polymorpha L. Sporadică, în Сr a t., Сh r y s. — Car d.,
Car. rоs t r. —Sp h. si Fun a г., pe sol ; h, s, t (h v), m e (pH :
5,20—7,62) ; Вr r, Сp.

— var. aquatica Nées. Rară, în marginea şanţurilor cu apă din mlaş-
tina eutrofă.

Presupunerea că numărul Hepaticelor ar fi mare, a fost confirmată

prin cei 66 taxoni — 61 specii — identificaţi pe o suprafaţă de numai

16 ha.
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Diversitatea Hepaticelor este pe deplin justificată date fiind : umi-

ditatea edafică şi atmosferică ridicată, luminozitate foarte scăzută mai

ales în molidiş, unde este remarcabilă şi'frecvenţa trunchiurilor doborîte

în diferite faze de descompunere, în general varietatea staţională şi mo-

zaicarea acesteia. Relevăm că Hepaticele vegetează preponderent în arbo-

rete, mai cu\ seamă în fragmentele de molidiş puternic înmlăştinite, prin
urmare sînt aproape în exclusivitate sciofile" şi implicit mezofile în cea

mai mare parte. Totuşi, un număr însemnat de specii sînt mezohigro-,
higro- şi ultrahigrofile, fapt explicabil pentru terenul cercetat. De aseme-

nea sînt net dominante speciile acidofile s.S., situaţie corespunzătoare îm-

prejurărilor date. Edificatoare este însă prezenţa unui număr restrîns de

specii hiperacidofile (Mylia anomala, Calypogeia sphagnicola) şi pronun-

ţat bazifile (sp. de Peliia) care oglindesc condiţii particulare, proprii mla-

ştinii ombrogene (tinov) şi staţiunilor din vecinătatea izvoarelor cu ape

minerale alcaline.

Un spectru mai larg de variaţie este dat de natura substratului cu

toate că, în general, Hepaticele identificate sînt în majoritate tericole,

foarte puţine propriu-zis corticole. Această variaţie este determinată de

existenţa unei serii succesionale complete de la trunchiuri foarte recent

doborîte pînă la stadiul de humifiere completă ; de la turbă eutrofă —

oligotrofă ; de prezenţa şi a celorlalte tipuri de sol proprii luncilor, cu

sau fără izvoare minerale.

Constatăm însă o monotonie privitor la bioforme, toate hepaticele
fiind briochamefite repente. Cam în aceeaşi termeni s-ar putea discuta

şi despre aspectul floristic, deoarece domină net elementul circumpolar,
chiar circumpolar propriu-zis. Totuşi, unele specii circumpolare prezintă
un pronunţat caracter particular, propriu unor regiuni fitogeografice mai

restrînse (arctic-alpin, de exemplu Scapania apiculata ; atlantic, sub-

atlantic — Trichocolea iomentella, Bazzania trilobata, ultima fiind tot-

odată şi o bună specie indicatoare pentru umiditate atmosferică ridicată

şi temperatură scăzută), vin să precizeze caracterul particular al florei

din terenul cercetat — un puternic colorit nordic cu tonalitate atlantică

— exprimat chiar la nivelul acestui taxon (Hepaticatae) însă, mai puţin

decît la întregul ansamblu floristic din zonă (L. LUNGU, 1969, 1971 a, b,

1973, 1974). '
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DIE LEBERMOOSE AUS LUNCA BORCUTULUI VON CRISTIŞOR-NEAGRA

BROŞTENILOR (OST. KARPATEN)

Zus ammenfas.ung

Diese Arbeit beschreibt 66 Taxa (61 Arten, 3 Varietäten und 2

Formen), die in den krautigen und holzigen, den eu-meso-oligo-

trophen Sümpfen und auf den Wiesen der Fichtenstufe in den spezi-

fischen Phytozönosen gesammelt wurden. Jede Art ist vom ökologischen,

biologischen, chorologischen und phytozönotischen Standpunkte charak-

terisiert.


