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CERCETĂRI FLORISTICE ÎN BAZINUL SUPERIOR

AL MOTRULUI

С. MALOŞ

Această lucrare reprezintă o sinteză a cercetărilor floristice între-

prinse de autor în bazinul superior al Motrului intre anii 19fj4—1976.

Autorul arată că aici au fost descoperita 1482 taxoni care apar-

ţin la 102 familii, 463 genuri, 1084 specii, 100 subspecii, 164 varie-

tăţi, 121 forme şi 16 specii hibride.

Dintre marile rarităţi ale României identificate în teritoriul cer-

cetat menţionăm : Hepatica transsilvanica Fuss, Sorbus dacica Borb..

Primula auricula L. ssp. serrtttifolia (Roch.) Jâv., Athamanta turbith

(L.) Brot. ssp. hungarica (Borb ) Tutin., Linunn uninerve\ (Roch.)

Borb., Thlaspi dacicum Heuff. ssp. banaticum (Uechtr.) Jâv., Genista

januensis Viv. etc.

Taxonii noi pentru ştiinţă descrişi din acest teritoriu sînt : Gyp-

sophila petraea (Baumg.) Rchb. var. glabra Maloş, Fraxinus ornus L.

ssp. ornus var. buiae Maloş, Narcissus stellaris Haw. f. buiae Maloş şi

Edraianthus graminijolius (1) A. DC. f. longibracteata Maloş.

1. Caracterizarea ecologică a teritoriului cercetat

Bazinul superior al Motrului se află aşezat în partea de sud-vest a

României şi are ca limită coordonatele 'geografice : 44°57'
—

-45°14' latitu-

dine nordică şi 22
c
34'

—
22°4o' longitudine estică. Cu o suprafaţă de circa

350 km 2 este delimitat de cumpăna de despărţire a apelor Motrului şi Tis-

manei la est, linia ce trece prin localităţile Ponoare şi Negoieşti, la sud,

Obîrşia Cloşani şi Culmea Cernei, la vest, Culmea Cernei şi Mt. Oslea, la

nord, nord-est (fig. 1).

Relieful este frămîntat, avînd altitudini cuprinse între 300 m s.m.

(Negoieşti) şi 1946 m s.m. (Mt. Oslea).

Din punct de vedere geologic teritoriul este variabil atît ca alcătuire

petrografică cît şi ca vîrstă geologică. Formaţiunile geologice sînt repre-

zentate prin şisturi cristaline, depozite sedimentare şi roci eruptive, repar-

tizate domeniului getic şi danubian, parautohtonului de Severin şi depre-
siunilor post-tectonice. în ce priveşte vîrsta, aceste formaţiuni aparţin

proterozoicului superior-amtecarboniferului superior din cadrul domeniu-

lui danubian.
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Apele ce ferestruiesc dealurile şi munţii pe directa est-vest, sînt nu-

meroase şi reprezintă afluenţii Motrului.

Clima este temperată cu puternice influenţe mediteraneene. Acest

lucru reiese analizînd regimul precipitaţiilor, care prezintă un maxim

principal în aprilie-mai şi altul secundar în octombrie-noiembrie. Media

anuală a precipitaţiilor pentru Baia de Aramă, ce se află în sudul teri-

toriului cercetat, este de 901,9 mm.

Fig 1 -L/rn/fo i&nionulw cercefcft d/n

bai/nu/ s и'iber/or a/ MotruJtt*

Media anuală a temperaturilor este de 9,3 С la Baia de Aramă. Me-

dia lunară cea mai mică este de
—

2.3"C (ianuarie), iar mediile cele mai

mari au valori cuprinse între 18 şi 20° C (iunie-august).

Vînturile cele mai frecvente sînt din direcţia vest, sud-vest.

Solurile, sînt brune, brune acide şi brune podzolite, iar pe supra-

feţe importante se află rendzine şi terra rossa.

2. Contribuţii floristice

Cercetările floristice încep cu datele publicate de D. Grecescu

(1895, 1898) şi E. I. Nyărâdy (1929), care se referă la circa 500 de specii.
Ulterior (după 1948) botanizează la Cloşani, Baia de Aramă şi Ponoare,
I. Prodan, Al. Buia şi Al. Вor z a, fără a publica lucrările.

M. P ă u n, publică cîteva date privind răspîndirea unor specii de trifoi

în sudul teritoriului cercetat (1957).
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Cercetările se accentuează începînd cu anul 1961, an în care se or-

ganizează a IH-a excursie geobotanică cu caracter naţional în Oltenia

(Buia şi eolab.). Ulterior publică note sau lucrări din această regiune
Ana Popov a-C ucu si Сris ti n a Şanta (1967), С. Mаl o ş

(1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1978), С. Ma Io ş şi

I. F ir eseu (1971).
Din cercetările întreprinse pe o perioadă lungă de timp (1964 —1976)

s-a întocmit un conspect floristic cu o caracterizare a unităţilor sistema-

tice majore (specii şi subspecii) sub aspect corologic, ecologic, biologic,

ritogeografic, cenotic şi dupa modul de folosinţă (M alo ş, 1978). Au

fost identificaţi 1842 taxoni care aparţin la 102 familii, 463 genuri, 1084

specii, 100 subspecii, 161 varietăţi, 121 forme şi 16 hibrizi. Dintre aceş-

tia 544 taxoni sînt noi pentru teritoriul cercetat (447 sp., 32 ssp., 30 var.,

35 f.) 89 taxoni sînt no; pentru Oltenia (26 sp.. 6 ssp., 32 var., 25 f.), 4

taxoni sînt noi pentru tară (3 var.. 1 f.) si 4 taxoni noi pentru ştiinţă

(2 var., 2 f.).

Precizăm că nu au fost consideraţi ca taxoni noi pentru regiune
cei foarte comuni, dar necitaţi din acest teritoriu, deşi se presupunea cu

certitudine că există şi aici.

In primul rînd dorim să arătăm că din bazinul superior al Motrului

au fost descrişi 4 taxoni noi pentru ştiinţă după cum urmează :

Gypsophila petraea (Baumg.) Rchb. var. glabra Maloş (Mt. O.) '
Fraxinus ornus L. ssp. ornus var. buiae Maloş (fig. 2) (P. CL), Narcissus

stellaris Haw. f. buiae (P.CI.) Edraianthus gram ini jo lias (L). A. DC f.

longibracteata Maloş (fig. 3) P. CI.) -.

Taxonii noi pentru ţară identificaţi sînt Edraianthus graminifolius

(L.) A. DC. var. subalpinus (Wettst.) Janch. (fig. 3) (P. CL), var. alpinus

(Wettst.) Janch. (Mt. O.', f. pussilius Wettst. (Mt. O.) şi Bunias Orientalis

L. var. integrifolia Rupr. (C.,5.).

Dintre unităţile taxonomice noi pentru Oltenia amintim : Botrychium
lunar ia (L.) Sw. f. alpinum Schur (Mt. O.), Polygonum mite Schrank

(Po), Chenopodium bonus-henricus L. (P.CI), Cerastium vulgatum L. ssp.

eucaespitosum A. et G (P. CL), С. arvense L. ssp. calcicolum (Schur) Borza

(Mt. O.), Silène lerchenjeldiana Baumg. (Mt. O.), S. heuffelli Soö (P. CL,

T.. M.), Gypsophila petraea (Baumg.) (Mt. O.), Dianthus armeria L. ssp.

Armeriastrum (Wolfner) Velen. (P., P. CL), Thlaspi dacicum Heuff. ssp.

banaticum (Uechtr.) Jâv. (О. CL), Th. avalanum Pancié (P. CL) Hypericum

humifusum L. (P. CL), Sorbus borbasii Jăv.) (P. CL), Potenlilla thuringiaca
Bernh. var. nestleriana (Tratt). Schinz et Tell. (Mt. O.), Rosa elliptica
Tausch (CL), R. vosagiaca Desp. (P. CL), Genista januensis Viv. (P. CL),

Epilobium angustifolium L. var. pubescens Hausskn. (V.M.), Linum holo-

1 Pentru economie de spaţiu corologia este reprezentată prescurtat după cum

urmează: Mt. O. = Muntele Öslea
; P. CI. = Piatra \Cloşani ; CI. = Cloşani;

O. CI. = Obîrşia Cloşani ; P. B. = Piatra Boroşteni ; Dl. B. = Dealul Boului ;

T. = Turcineasca ; M. = Milianul ; Mo. = Moceriţa ; C. = Călugăreni ; P. =

Padeş ; S. = Săcelu ; B.A. = Baia de Aramă ; Po. = Ponoarele ; Se. = Scări-

şoara ; R. = Rîsul ; V.M. = Valea Mare; Ch. L. = Cheile Lupşei ; G. = Gorga-

nul pe valea Motrului Sec ; St. R. = Steiul Roşu ; Sp. sporadic ; Fr. = frecvent

- Menţionăm că holotipurilc după care au fost descrişi aceşti taxoni se află

înserate în herbarul Universităţii din Craiova şi paratipurile în cel al Universităţii

din Bucureşti.
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gynum Rchb. (Sp.), L. catkarUcum L. (Fi\), Polygala alpestris Rchb. (P.CL),
Laserpitium latifolium L. var. glabrum (Cr.) Soy-Vili. (P. CI.), Monotropa

hypopitys L. (Dl. В., M., R.), Cynoglossum officinale L. var. pallidifloram

(Grec.) Grinţ. (P. CL), Veronica teucrium L. ssp. crinita (Kit.) Velen.

Fig. 2. Fraxinus ornus L. ssp. arnus var. buiae Malas.

Fig. 3. Edraianthus graminifolius (L.) Л. De. var. subalpinus (wettst.) fanch
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(P. Cl., Po.), Rhinanthus rumelicus Velen. var. anceps (Behr.) Maly (Sp.)

Plcmtago argentea Chaix (P. Cl.), Gentiana ciliata L. (P. Cl), Fraxinus

ornus L. ssp. ornus var. angustifölia (P. Cl.). F.o. var. rotundifolia (Lam.)

Ten. (P. Cl.) F.o. var. juglandifolia Ten. (O. Cl.), F.o. var. emarginata

Kârp. (P. Cl.), Vaterianelta dentata Pollich. f. dasycarpa (Rchb.) Nyâr.

(Po), Valeriana collina Wallr. (P. CL), Succisa pratensis Mnch. (V.M.),

Scabiosa ochroleuca L. var. ochroleuca (8.A.), Campanula trachelium L.

var. urticifolia (Schmidt) Gu.şul. (Sp.). C. pericijolia var. glaberrima

Schur (P. CL, O. CL). Phyteuma orbiculare L. var. flexuosum R. Schultz

(Mt. 0., P. CL), Gnaphalhim uliginosum L. var. strictum Nyâr. (Po),
Doronicum columnae Ten. var. glabrum (Simk.) Nyâr. (P. CL, Ch. L.),

Senecio papposus (Rchb.) Loss. var. sulfiireus (Baumg.) Cuf. (Mt. 0., P. CL),

Tragopogon orientalis L. var. revolutus (Schweigg.) Bisch. (Mo., P. CL),

Taraxacum hoppeanum Gris. (PL CL, St. R.), Hieracium alpinum L. var.

mclanocephalum (Tausch.) Nyâr. (Mt. O.), Allium montanum Schmidt

var. calcareum (Wallr.) Zahar. (P. CL). Juncus dijjusus Hoppe (Po.),
Heleocharis uniglumis (Link) Schultz (P.), Carex humilis Leyss. (P. CL),
C. halleriana Asso. (8.A., Po.) etc.

In afară de taxonii identificaţi pentru prima dată de către noi din

Oltenia, au fost recunoscute peste 500 unităţi taxonomice noi pentru teri-

toriul cercetat, dar cunoscute din Oltenia (Mâlos, 1978). Dintre acestea

unele plante constituie rarităţi floristice aşa cum sînt : Cheilanthus maran-

Fig. 4. Sorbus dacica Borb.



172

toe (L.) Dom. (O.CL), Sorbus dacica Horb. (fig. 4) (P.CL), Hepatica tran-

ssilvanica Fuss (P.8.), Moehringia pendula (W. et. К.) Fenzl. (O.CL, P.CI.,
St.R.), Si7e?7.e flavescens W. et К. (С), Centaurea atropurpurea W. et К.

(Fr., Mt. О., P. Cl.. P. В.), Angelica archangelica L. (Se), /m гег-

chenbachii Heuff. (P. CI.), Fritillaria montana Hoppe (P. CL), Festuca dal-

matiea (Hack.) K. Rieht, ssp. dalmatica (P.CL), Care.r brevicolis DC. (Po),
С depauperata Good. (8.A.), C. stellulata Good. (VM.), Lathyrus hallerstei-
nii Baumg. (Mo., P.CL, Po., P.8.) L. sphaericus Reiz. (O.CL), Trifolium

scabrum L. (P. CL, CL), Г. grraciZe Thuill. (Ch. L.), Crataegus pentagyna
(P.CL, CL), Pulmonaria rubra Schott (Sp. în bazin), Melampyrum biha-

riense Kern. (8.A.), Pinguicula vulgaris L. (Mt.O.), Galeopsis ladanum

L.(P.), Thymus daciens (Po.), Plantage- atrata Hoppe var. carpathica
Pilig. .f. i>e.si/ta (Pilig.) Borza (Mt. 0., Dl. BL), Taraxacum levigatum
(Willd. DC. (Sp.. P.CI.), Lactuca viminea (L.) Presl (Po.). Juncus trifidus
L. (D 1.8.), Agrostis canina L. (Po., V.M.), Himantoglossum hircinum (L.)
Spreng. (P.CL), Limodorum abortivum (L.) Sw. (O.CL) s.a.

Pentru unele rarităţi descoperite din bazin de către E.I. Nyârâdy

(1929) şi ameninţate cu dispariţia s-au descoperit noi staţiuni. Astfel în

Piatra Mică a Cloşanilor neexplorată de E. I. Nyărădy s-au descoperit

specii foarte rare ca : Primula auricula L. ssp. serratifolia (Roch.) Jă v.,

Linum uninerve (Roch.) Borb., Daphne blagayana Frey., Athamanla

turbith (L.) Brot. ssp. hungarica (Borb.) Tutin, Ruscus aculeatus L..

Thymus bavarum Schrank, Genista radiata Scop. (fig. 5), Sorbus graeca

(Spach) Kotschy, Cory lu s colurna L.

Analizînd adaptarea plantelor faţă de regimul de apă situaţia se pre-

zintă astfel : 68,4 % sînt mezofile. 22,8 % xerofiie sau xero-mezofile,

5,7 o/o higrofile şi 0,7 o/o hidrofile.
,

Sub aspectul formelor biologice întâlnim următoarea graduare :

55,5 % hemicriptofite, 22,2 o/ 0 terofite, 9,5 % fanerofite, 8,6 o/0 geofite,

4,2 o/o camefite, 1,2 % hidro-helofite, 0,1 o/ 0 epifite.

După cum se observă numărul terofitelor este mare. dacă ne gîndim

că aici procesele de eroziune sînt abundente. Explicaţia constă în cantita-

tea de umiditate, care, în general, este mare.

Din punct de vedere fitogeografic situaţia se prezintă astfel : 29 o/0

eurasiatice, 11,5% europene, 9,7% mediteraneene şi submediteraneene,

8,40/0 central-europene, 7,9% alpine, 7,2% circumpolare, 4,6% cosmo-

polite, 4,2% continentale, 2,5 o/o dacice, 1,7% daco-balcanice, 1,7 % pon-

tic-mediteraneene, 1,4 % balcanice, 1,1 % atlantice, 1,1 o/ 0 moesiace, 1,1 o/0

adventive, 0,8 % carpatice, 0,8 o/ 0 balcano-dacice, 0,3 o/ 0 balcano-ilirice,

0,0/0 balcano-panonice, 0,2 ° b panonic-mediteraneene. Restul elementelor

floristice sînt nesemnificative avînd un procent de 0,1 o/ 0 .

După cum se poate constata fondul principal al florei este dat de ele-

mentele eurasiatice şi europene, care s-au interferat cu cele sudice de dife-

rite nuanţe.

Precizăm că unele specii tipic mediteraneene ca : Ceterach officina-
rum, Lychnis coronaria, Fraxinus ornus, Dorycnium herbaceum, Oryzopsis
virescens s.a. au o frecvenţă ridicată în teritoriul cercetat.

Bineînţeles că la alcătuirea covorului vegetal participă şi multe ele-

mente balcanice, care împreună cu cele mediteraneene, după retragerea
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calotei glaciare, în boreal, au migrat în regiunile noastre. Aceasta este

situaţia speciilor Edraianthus graminifolius si Primula auricula, care în

Jugoslavia au o marc variabilitate şi o largă răspîndire. Primula auricula

ssp. serratifolia de la noi s-a format prin izolare geografică, desprinzîn-
du-se din Primula auricula care în Alpii Julieni prezintă un înalt grad de

polimorfism.

Fig. 5. Genista radiata Scop.

3. Concluzii

—

Lucrarea prezintă o sinteză a cercetărilor floristice întreprinse

timp de 12 ani în bazinul superior al Motrului (M a 1 o ş, 1978). Aici au

fost identificaţi 1 482 taxoni care aparţin 1a 102 familii, 463 genuri, 1 084

specii, 100 subspecii, 161 varietăţi, 121 forme şi 16 specii hibride. 544

taxoni sînt noi pentru teritoriul cercetat, 89 taxoni noi pentru Oltenia,
4 taxoni sînt noi pentru ţară şi 4 varietăţi şi forme noi pentru ştiinţă.
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Dintre taxonii noi pentru ştiinţă un interes aparte îl reprezintă

Fraxinus ornus L. ssp. ornus var. buiae Maloş (1978), care prezintă nume-

roase caractere semnificative pentru o unitate de rang superior (sub-

specie), dar nu a fost identificat, deocamdată, un areal propriu.
— Din cele 1 184 specii şi subspecii numeroase sînt plante rare fiind

ameninţate cu dispariţia. Marea lor majoritate se întîlnesc în muntele

Piatra Cloşani (Primula auricula ssp. serratijolia, Athamanta turbith ssp.

hungarica, Linum uninervc, Sorbus dacica, Iris reichenbachii, Fritillaria

montana, Daphne blagayana etc.) fapt care impune a se întreprinde mă-

suri de protecţie pe acest masiv.

,

— în bazin există 3 specii ocrotite prin lege : Nigritella nigra, Rus-

cus aculeatus şi Angelica archangelica. Menţionăm că specia Cypripeclium
calceolus, mare raritate floristica cunoscută de la Baia de Aramă (Fi.

R.S.S., voi. XII), nu a mai fost regăsită şi o considerăm dispărută. Dato-

rită exploatării mult prea intensivă şi a muntelui Oslea, există posibilita-
tea să dispară şi Nigritella nigra, mare raritate floristică ocrotită în toată

tara.

RECHERCHES FLORISTIQUES DANS LE BASSIN

SUPERIEUR DE MOTRU

Résumé

Ce travail représente une synthèse des recherches floristiques

faites par l'auteur dans le bassin de Motru entre 1964—1976.

L'auteur montre qu'ici ont été découvertes 1482 taxons qui

appartiennent aux 102 familles, 463 genres, 1084 espèces, 100 sousespè-

ces, 164 variétés, 121 formes et 16 espèces hybrides.

Parmi les grandes raretés de la Roumanie identifiées dans le

territoire cherché nottons : Hepatica transsilvanica Fuss, Sorbus dacica

Borb., Prirmda auricula L. ssp. serratifolia (Roch.) Jâv., Atham-anta

turbith (L.) Brot. ssp. hungarica (Borb.) Tutin, Linum uninerve (Roch.)

Borb., Thlaspi dacicum Heuff. ssp. banaticum (Uechtr.) Jâv., Genista

januensis Viv. etc.

Les nouveaux taxons pour la science décrives de cet territoire

sont : Gypsophila petraea (Baumg.) Rchb. var. glabra Maloş, Fraxinus

ornus L. ssp. ornus var. buiae Maloş, Narcissus steUaris Haw. f. buiae

Maloş et Edraianihus graminifolius (L.) A. DC. f. longibracteata Maloş.
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