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VEGETAŢIA ARENARIE DIN BAZINUL CHINEJII (JUD GALAŢI)

I. SÂRBU

Substratul geologic al regiunii, predominant nisipos, cunoscut în lite-

ratură ca strate de Bălăbăneşti-Tuluceşti (5, 6) de virată cuaternară,

ajunge la zi, în unele locuri, ca urmare a acţiunii agenţilor externi, favo-

rizînd instalarea unor insule de vegetaţie arenarie, de întindere relativ

mică.

în urma cercetărilor întreprinse în regiune am identificat un număr

de trei asociaţii, pe care le-am încadrat în următorul eenosistem :

CL KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika 1941

ORD. FESTUCETALIA VAGIN ATA E (Soö 1956)

AL. FESTUCION VAGIN ATAE (Soö 40) 1956

1. As. Brometum tectorum (Kerner 1863) So6 39) 1957

2. Ass. Festucetum vaginatae (Ppcs. 23) Soö 1929

3. Ass. Hordelymetum asperi Păun 1960

Ocupînd suprafeţe relativ reduse, asociaţiile arenarii identificate con-

ţin şi număr oarecare de specii din clasa Festuco Brometea
y

în dome-

niul căreia se înfiripează, dar cu o acoperire nesemnificativă.

Ass. Brometum tectorum (Kerner 1863) Soö (39) 57

Populează depozitele nisipoase recente, formate prin coluvionare, alu-

vionare sau acumulări eoliene. Gradul de acoperire cu vegetaţie este

cuprins între 50—85 o/0j
mai slab încheiată prezentîndu-se pe nisipurile

nefixate, aşa cum se întîlneşte la Roşcani pe dealul Holm şi la Vlădeşti

pe dealul Aria.

Este o asociaţie deschisă în care pătrund multe elemente din Fes-

tuco-Brometea cu acoperire redusă.

Spectrul bioformelor ne arată că este o asociaţie de terofite. Astfel,

din numărul total al speciilor, 72 o/ 0
sînt terofite (T=51,6%, Th=19,340/„)

şi numai 22% sînt hemicriptofite. Cel mai mic procent îl deţin geofitele

(6,450/,).
în spectrul fitogeografic predomină elementele eurasiatice (41,93%),

alături de care se află un număr însemnat de specii cosmopolite (16,12 o/ 0 )

şi alte elemente de origine continentală (9,6%), Pontic-submediteraneene

(9,67 o/0 ), şi altele.

Aceste grupări au un rol important în procesul de fixare iniţială a

nisipurilor, pregătind terenul pentru înţelenirea ulterioară. (Tab. 1).
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Ass. Festucctum vaginatae (Rpcs. 23) Soö 29

Un fragment din această asociaţie am întîlnit pe teritoriul localităţii

Suceveni, la marginea pădurii Pogăneşti.

Staţiunea se află pe un teren nisipos, slab înclinat spre nord, aco-

perit cu vegetaţie în proporţie de 65—80 %. Nisipurile provin din orizon-

turi nisipoase deeopertate prin acţiunea agenţilor externi.

Specia edificatoare şi dominantă, Festuca vaginata, se prezintă sub

formă de tufe mai mult sau mai puţin dispersate, între care se instalează

şi alte specl: arenarii ca : Plantago indica, Scabiosa ucranica, Tragus

racemosus s.a., precum şi numeroase specii din Festuco-Brometea, pă-

trund din fitocenozele apropiate.

In spectrul bioformelor ponderea o deţin plantele perene (H=52,32%

şi G=9,52%). Sînt destul de numeroase şi terofitele anuale (28,8%) Şi

bienale (14,28 %), fapt explicat prin discontinuitatea înţelenirii fitoce-

nozelor

Analiza fitogeografică a asociaţiei evidenţiază faptul că pe fondul

elementelor eurasiatice (33,32%) se instalează un număr important de

specii pontice (28,56%), sudice (14,28%) şi continentale 9,52%), care-i

imprimă un caracter pontic-submediteranean.

Ass. Hordelymetum asperi Păun 1969

Asociaţia populează terenurile nisipoase şi luto-nisipoase, uscate,

însorite şi cu înţelenire slabă. Apare frecvent pe islazuri, marginea dru-

murilor, liziere de salcîm, formînd vetre sau pilcuri de mărimi variabile.

Ca şi în cazul celorlalte asociaţii arenarii din regiune, alături de

speciile caracteristice unităţilor cenotaxonomice din clasa Koelerio-Cory-

nephoretea, asociaţia cuprinde un număr însemnat de specii din Festuco-

Brometea pătrunse din fitocenozele apropiate.

Pe măsura creşterii gradului de solidificare, fitocenozele cu Horde-

lymus asper evoluează treptat spre asociaţii din clasa Festuco-Brometea.

Spectrul biologic este caracterizat prin numărul mare al terofitelor

anuale (34,69%) şi bienale (16,32%)), împreună însumînd peste 51% din

numărul total al speciilor. Urmează apoi hemicriptofitele (46,93%) care

indică tendinţa spre înţelenire.

în spectrul fitogeografic, fondul vegetaţiei este format din elemente

eurosiatice (44,89%), alături de care vegetează un mare număr de ele-

mente sudice (12,24%), pontice (16,320/ 0 ) şi continentale (6,120/ 0 ).

PSAMMOPHYTE VEGETATION OF THE CHINEJII BASIN

(Galaţi district)

Abstract

Psammophyte vegetation of the Chineja Basin is spread as the

small island-like areas induced by the sandy soil.

Three psammophytes associations was identified and analisated.

Their floristic composition is a little influenced by the penetration of

the species belonging to the class Festuco-Brometea, the latter belon-

ging to the zonal vegetation of this region.
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