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VEGETAŢIA ACVATICĂ ŞI PALUSTRĂ DIN

ÎMPREJURIMILE ORAŞULUI BRĂILA. (I)

Vegetaţia acvatică.

G. A. NEDELCU

Sînt analizate în prezenta lucrare oîteva bazine acvatice : Fundu

Mare-Hogioaia, Comorovca, Piatra Fetii, Canalul Filipoiu, Piatra Coro-

tişca, etc., fiind identificate un număr de 11 comunităţi acvatice.

Dintre acestea : Salvinio-Hydrocharitetum, descrisă în 1966 de

N. Boşcaiu este identificată şi din împrejurimile Brăilei, asociaţia Pota-

metum pectinati, este mai puţin citată la noi, Potametum graminei,

Nymphoidetum peltatae, Trapetum natantis, etc.

Situat pe malul Dunării, oraşul BRÀILA prezintă atît în interiorul

său, cit mai ales în împrejurările sale, numeroase bazine acvatice,

populate de o bogată vegetaţie acvatică şi palustră.

Unele dintre aceste bazine păstrează permanent legătura cu fluviul,

altele îşi împrospătează apele numai în perioada viiturilor de primă-

vară. Ades, în vară, seacă, ca spre toamnă aceste bazine să se reumple

cu apă şi să se repopuleze cu vegetaţie specifică. Şi, în sfîrşit, un ultim

tip, îl constituie bazinele care sînt secate şi amenajate de om, aici

găsindu-se în special, o vegetaţie palustră.

De la Brăila au fost cercetate bazinele Fundu Mare-Hogioaia, Co-

morovca, Piatra Fetii, Canalul Filipoiu, Piatra Corotişca, terenurile din

împrejurimile Lacului Sărat, de unde au fost identificate un număr de

26 comunităţi acvatice şi palustre, dintre care un număr de 11 comu-

nităţi acvatice, constituie obiectul lucrării de faţă.
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CL. LEMNETEA W. Koch et R. Tx. 1954, Oberd. 1957

ORD. LEMNETALIA W. Koch et Tx. 1954

Al. Hydrocharition Rubel 1933

1. Asoc. Salvinio-Hydrocharitelum (Oberd. 1957) Boscaiu 1966.

Asociaţia a fost identificată în canalul Filipoiu, Corotişca şi Fundu

Mare-Hogioaia. Ocupă suprafeţe restrînse. Vegetează la ape mici, 0,2—

1,20 m, în locuri adăpostite, cel mai ades între stufărie şi mal sau în

ochiurile acestuia. Comunitatea suportă şi o fază terestră, de scurtă

durată.

Stratul submers al asociaţiei este slab dezvoltat, fiind constituit din

Ceratophyllum demersum, Myriophyllam spicatum, Potamogeton lucens,

etc. Stratul natant este dominat în general, în primăvară pînă la înce-

putul verii, de Hydrocharis morsus-rarme, căruia i se alătură Lemna

minor, Wolffia arhiza, etc., iar în vară Salvinia natans ia o mare dez-

voltare, dominînd net în comunitate (Tabel nr. 1).

Spectrul bioformelor este constituit din hidrofite (84,6%), şi helo-

fite (15,40/0).

Spectrul fitogeografic relevă dominarea elementului cosmopolit

(61,5%)-; cu procente egale (15,4%) se înscriu elementele eurasiatice şi

circumpolare, iar cu 7,7% elementul european. (Fig. nr. 1).

Fig. 1. Spectrul bioformalor şi spectrul fitogeografic

2. Asoc. Ceratophylletum demersi So6 1928.

Este o comunitate larg răspîndită în mai toate bazinele : Fundu

Mare, Hogioaia, Piatra Fetii, canalul Filipoiu, etc.

Asociaţia are o dezvoltare optimă în apele îmbătrînite, ades col-

matate. însăşi asociaţia, prin cantitatea mare de masă vegetală pe care

o dezvoltă, contribuie intens la acest proces. Vegetează atît în ape libere,

unde ades domină, cît şi ape stătătoare, pe lîngă maluri, în ochiurile

stufăriei, în care caz, Ceratophyllum demersum este însoţit de nume-

roase specii (Potamogeton lucens, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum,

etc.). (Tabel nr. 1).

Spectrul bioformelor este dominat net de elementul hidrofit (92,8%).

Helofitele reprezintă 7,2%.
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In spectrul areal-geografic domină elementul cosmopolit (56,8%),

fiind însoţit de circumpolar (21,60/ 0 ), eurasiatic (14,40/0 ) şi mediteran

(7,20/0 ) (Fig. 2).

Fig. 2. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic

CL. POTAMETEA Tx. et Prsg. 1942

ORD. POTAMETALIA W. Koch 1926

Al. Eu-Potamion (W. Koch 1926) Oberd. 1957

3. Asoc. Potametum lucentis Hueck 1931.

Comunitatea are o largă răspîndire în bazinele din împrejurimile
Brăilei, fiind identificată la Fundu Mare-Hogioaia, în Canalul Filipoiu,
la Comorovca etc.

Este cantonată atît în ape stătătoare cît şi încet curgătoare, la adîn-

cimi cuprinse între I—21 —2 m. Stratul natant este slab constituit, alteori

nici nu poate fi vorba de un strat natant. Stratul submers, pe lîngă
Potamogeton lucens, care domină comunitatea, este constituit din : Cera-

tophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, P. crispus, Myriophyllum
spicatum etc. (Tabel nr. 2).

Comunitatea este dominată, în spectrul bioformelor, de hidrofite

(83,70/0 ). Cu un procent de 16,3% se înscriu helofiţele.

Spectrul areal-geografic relevă rolul important al elementului cos-

mopolit (47,1%), fiind însoţit de : circumpolar (26,2%), eurasiatic (16,10/0 ),
mediteran (5,30/0 ),o/0) (Fig. 3).

Fig. 3. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic

Comunitatea este cunoscută din Europa, datorită lucrărilor lui F.

SAUER (1937), SCHMALE (1939), К. BERTSCH (1941), MARISTO (1941),

H. LUTHER (1951), E. OBERDORFER (1957), J. LEBRECHT (1963),

H. PASSARGE (1964), etc.
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4. Asoc. Potametum pectinati Carstensen 1955.

Asociaţia a fost identificată la Comorovca, Fundu Mare-Hogioaia,
Corotişca.

Vegetează atît în ape stătătoare cit şi în ape curgătoare, în care

caz Potamogeton pectinatus ia un aspect caracteristic, de sfori care un-

duiesc în curentul apei. Aici specia este însoţită de puţine specii, com-

parativ cu situaţia întîlnită în ape stătătoare. Dintre însoţitoarele cu

clasă înaltă de constanţă, se înscriu : Potamogeton crispus, Myriophyl-
lum spicatum, Ceratophyllum demersum, etc. (Tabel nr. 2).

Potametum pectinati vegetează pe soluri humos-lutoase, la adîncimi

de 0,2—1 m.

Spectrul bioformelor este constituit din două elemente : hidrofit

(750/ 0), helofit (250/o).

Spectrul areal-geogirafic cuprinde 3 elemente : cosmopolit (62,5%),

circumpolar (25<>/0 ), eurasiatic (12,50/0 ). Fig. 4.

Fig. 4. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic

5. Asoc. Myriophyllo-Potamentum Soö 1934.

Asociaţia este descrisă la Brăila, din balta Fundu Mare-Hogioaia

unde ocupă suprafeţe restrînse, în ape stătătoare şi unde grosimea

stratului de ape nu trece de 1,5 m.

Comunitatea prezintă un strat submers, puternic dezvoltat, alcătuit

din : Potamogeton lucens, P. crispus, P. pectinatus, Myriophyllunv spi-

catum, Ceratophyllum demersum, etc. (Tabel nr. 2).

Stratul natant este lax. Comunitatea contribuie, în bună măsură, la

colmatarea intensă a bazinului.

In spectrul bioformelor domină hidrofitele (82,3%), helofitele repre

zentînd 17,70/0
.

Spectrul areal-geografic este alcătuit din elementele : cosmopolit

(47,1%), circumpolar (23,5%), eurasiatic (11,7%), european, mediteran,

american — cîte 5,9% fiecare. Fig. 5.

Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeograficFig. 5.
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Coracteristică este prezenţa speciei Azolla caroliniana găsită la Brăila

în anul 1970.

în România asociaţia a fost semnalată şi descrisă de I. TODOR (1947),

V. SORAN (1956), V. SIMON (I960), I. POP (1962), AL. BORZA (1966)

etc.

6. Asoc. Polygono-Potametum natantis Soö 1964. Comunitatea este

prezentă în Canalul Filipoiu, la Piatra Fetii şi Fundu Mare-Hogioaia.

Vegetează pe suprafeţe mici, în locuri adăpostite, în general la adăpostul

s tufariei, suportînd un înalt grad de umbrire. Se dezvoltă pe soluri de

sapropel sau humos-lutoase. Stratul de apă optim este de 0,8 m. Asociaţia

are limite difuze. Stratul natant este bine închegat, alcătuit din : Poly-

gonum amphibium, Potamogeton natans, cărora li se alătură, spre peri-

feria comunităţii, Nymphaea alba, Salvinia natans, etc. Stratul submers

este alcătuit frecvent din : Myriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris,

Ceratophyllum demersum, etc. (Tabel nr. 2).

Spectrul bioformelor indică dominarea hidrofiţelor (73,1%), 26,9%

revenind helofitelor ; iar spectrul fitogeografie, dominarea elementului

cosmopolit (61,6%), însoţit fiind de eurasiatic (21,5%), circumpolar

(11,30/0 ), european (5,6%). Fig. 6.

Fig. 6. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic

Asociaţia a fost descrisă, printre alţii, de : I. PRODAN (1933),

J. LEBRECHT (1963), С. DOBRESCU, С. BARCA, M. LAZÄR (1964),

N. BOŞCAIU (1966).

7. Asoc. Potamemutm graminei W. Koch 1926. Asociaţia vegetează

frecvent la Coanorovca şi Fundu Mare-Hogioaia, atît în bazine cît şi în

gropile alăturate acestora, în apă temporară.

Vegetează curent pe substrat nisipo-lutos pînă la scheletic. Este

cantonată în special în ape deschise, bine luminate, ajungînd pînă Hngă

Scirpo-Phragmitetum.

Potamogeton gramineus domina în comunitate, atît în stratul sub-

mers, cît şi în cel natant. I se asociază frecvent : Potamogeton lucens,

P. pectinatus, P. crispus, etc. în stratul natant : Nymphoîdes peltata,

Nymphaea alba, Polygonum amphibium, Lemna minor, etc. (Tabel nr. 2).
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Spectrul bioformelor indică dominarea hidrofiţelor (92.3%), helofi-

tele reprezentând abia 7,70/0 .

Spectrul areal-geografic cuprinde elementele : cosmopolit (61,5<>/o),

circumpolar (23, l<>/ 0 ), eurasiatic şi european, cu cîte 7,70/0
fiecare. Fig. 7.

Fig. 7. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic.

AI. Nymphaeion Oberd. 1957

8. Asoc. Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928. Comunitatea este

bine reprezentată în bazinele din împrejurimile Brăilei (Piatra Fetii,
Canalul Filipoiu, Fundu Mare-Hogioaia, Corotişca, etc.). Vegetează atît

de-alungul stufărişului, precum şi în ochiurile acestuia, suportînd un anu-

mit grad de umbrire, cît şi în locuri deschise, pe suprafeţe întinse. Stratul

de apă variază mult, de la 0,3—0,4 m pînă la 2 m. Suportă şi o fază

terestră. în comunitate domină ades Nymphaea alba, mai rar Nuphar

lutea, însoţiţi fiind, în stratul natant, de Lernna minor, Salvinia natans,

Hydrocharis morsus-ranae. Polygonum amphibium, Nympho'ides yeltata.
Stratul submers, mai slab constituit decît la alte comunităţi, este

alcătuit în principal din Ceratophyllum demersum, Myriopyllum spl-

catum, Potamogeton lucens, Utricularia vulgaris, etc. (Tabel nr. 2. Comu-

nitatea prezintă deobicei limite tranşante, mai rar difuze.

Spectrul bioformelor este alcătuit din hidrofite (80%) Şi helo-

fite (200/0 ).

Spectrul fitogeografic este dominat de elementul cosmopolit (55%) ;

elementul eurasiatic reprezintă 25%, circumpolar, 10%. european, 50/0,

american, sо/0,. Fig. 8.

Fig. 8. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic.

Comunitatea este citată de numeroşi autori : W. LIBBERT (1932),

E. WILCZEK (1935), F. SAUER (1937), H. ROLL (1938), T. SIMON

(I960), I. POP (1962), AL. BORZA (1966), M.ANDREI (1968), M. PÄUN

(1969)' şi aJjţii.

9. Asoc. Nymphoïdetum peltatae (Ail. 1922) Oberd. et Müller 1960.

Comunitatea a fost identificată în balta Fundu Mare-Hogioaia, Como-
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rovca, Corotiştea, pe suprafeţe mai restrînse. Vegetează în ape eutro-

fizate, pe sol lutos, la un strat al apei de 0,3 —0,7 m. Asociaţia suportă

bine oscilaţiile de nivel ale apei. Frecvent Nymphoïdes peltata se aso-

ciază cu Potamogeton pectinatus, P. lucens, Ceratophyllum demersum,

Myriophyllum spicatum, etc., specii care formează în general stratul

submers al comunităţii (Tabel nr. 2). în stratul natant, alături de specia

caracteristică, vegetează Nymphaea alba, Lemna minor, Salvinia natans,

Hydrocharis morsus-ranae, Trapa natans, etc.

Spectrul bioformelor este constituit din 80% hidrofite şi 20%

helofite.

Spectrul areal-geografic este dominat de elementul cosmopolit (50%),

alături de care, 25% reprezintă elementul eurasiatic, 14%, circumpolar,

5%, mediteranean, european, 5% (Fig 9).

Fig. 9. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic

în România asociaţia a fost menţionată de D. H. KRAUSCH (1965),

I. POP (1968), M. ANDREI (1968) etc.

10. Asoc. Trapo-Nymphoidetum Oberd. 1957

Asociaţia are o răspîndire pronunţată în bazinele : Fundu Mare-

Hogioaia, Canalul Filipoiu, Piatra Fetii.

în comunitate domină în general Trapa natans (1—4), dar şi Nymph-

oïdes peltata formează ades fondul asociaţiei (H 3).

Este o comunitate a nivelelor oscilante, la adîncimi ale apei de

0,3—1,2 m, cu un strat submers mai puţin închegat, în care domină

Ceratophyllum demersum, căruia i se alătură : Potamogeton lucens, P.

pectinatus, Myriophyllum spicatum, etc. (Tabel nr. 2). în stratul natant,

în special spre periferia comunităţii, vegetează : Nymphaea alba, Lemna

minor, Salvinia natans, etc. In general, limitele comunităţii sînt difuze,

vegetînd în apropierea stufărişului, din care pătrund o serie de helofite :

Phragmites communis, Oenanthe aquatica, Alisma plantago-aquatica.

în spectrul bioformelor, hidrofitele reprezintă 75%, iar helofitele

250/0 .
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Spectrul fitogeografic relevă dominarea cosmopolitelor (41,7%), dar

şi creşterea pronunţată a ponderei elementului eurasiatic (33,3%) Gir-

eumpolarele reprezintă 16,60/0, europenele, 4,20/0
,

mediteraneene, 4,2%

Fig. 10. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic.

11. Asoc. Trapetum natantis Th. Müller et Görs 1960

Comunitatea ocupă suprafeţe întinse în balta Fundu Mare-Hogioaia

şi mai restrânse la Piatra Fetii şi în Canalul Filipoiu.

Asociaţia suportă oscilaţii mari ale nivelului apei (0,5—1,5 m) supor-

tînd deasemeni şi o fază terestră de scurtă durată.

Trapa natans domină cu autoritate în asociaţie, puţine sînt speciile

stratului natant care o însoţesc. Mai numeroase sînt spre periferia co-

munităţii : Nymphaea alba, Lemna minor, Polygonum amphibium, Spi-

rodela polyrrhiza, Salvinia natans, etc. (Tabel nr. 2). Mult mai bine dez-

voltat este stratul submers, în care Ceratophyllum demersum domină.

Spectrul bioformelor este format din hidrofite (73,6%) Şi helofite

(26,4%).

Fondul spectrului areal-geografic este dat de elementul cosmopolit

(52,50/0 ) pe care se interpun elementele eurasiatice (26,5%), circumpolare

(10,4%), european (5,3%) şi mediteranean (5,3%) (Fig. 11).

Fig. 11. Spectrul bioformelor şi spectrul fitogeografic.

în România asociaţia a fost descrisă de T. SIMON (1960), I. POP,

(1962), H. D. KRAUSCH (1965), N. BOŞCAIU (1966), M. ANDREI

(1968), etc.
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AQUATIC AND MARSHY VEGETATION NEAR BRÀILA CITY

I. Aquatic vegetation

Zusammenfassung

Some aquatic habitâtes have been analyzed like Fundu Mare-Ho-

gioaia, Comorovca, Piatra Fetii, Filipoiu channel, Piatra Corotişca, etc.

in which some 11 aquatic plant communities have been identified.

Aruong them, Salvinio-Hydrocharietetum described by N. Boscaiu

in 1966, is identified near Brăila city, Potametum pectinati commu-

nity —■ a lesscited association in aur literature, Potametum graminei,

Nymphoïdetum paltatae, Trapetum natantis, etc.


