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VEGETAŢIA LEMNOASĂ DIN ZONA LACULUI DE ACUMULARE

„PORŢILE DE FIER" (BAZIAŞ—DROBETA-TURNU SEVERIN)

G. A. NEDELCU, V. SANDA

Lucrarea prezintă o sitneză a asociaţiilor identificate în zonă, în

număr de 34, cu numeroase subasociaţii şi faciesuri. Numărul mare de

cenotaxoni identificaţi, în marea majoritate aparţinînd clasei

Quer cetea pubescenti-petraeae (Oberd. 48) Jakucs 60, dau

o notă caracteristică fitocenozelor din Defileul Dunării care canto-

nează numeroase relicte şi endemisme termofile grefate pe fondul unei

vegetaţii xero-mezoterme, adăpostită de versanţii stîncoşi şi calcaroşi.

Dintre aceştia merită să fie amintiţi cenotaxonii aparţinînd alianţelor

SYRINGO-CARPINION ORIENTALIS şi QUERCO-CARPINION ORI-

ENTALIS care grupează tufărişurile edificate în principal de Syringa

vulgaris, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus şi Quercus pubescens.

Multe dintre ele reprezintă termenii finali ai unei vegetaţii pioniere

cu rol excepţional în protejarea versanţilor contra eroziunii, adăpos-

tind totodată numeroase plante rare în flora ţării noastre.

Versanţii stîncoşi şi calcaroşi ai Clisurii Cazanelor prin greutatea

escaladării lor, a permis dezvoltarea şi conservarea unei flore luxuriante,

cu numeroase endemisme şi relicte termofile, între care un interes fito-

geografic excepţional îl prezintă, în ansamblu, vegetaţia mezo-xerotermă,

încadrată în clasa Quercetea pubescenti-petraeae (Oberd. 48) Jakucs 60.

Astfel, din cele 34 asociaţii lemnoase identificate aici, 19 asociaţii, deci

mai mult de jumătate, aparţin acestei clase.

Dacă stîncăriile oferă condiţii optime pentru dezvoltarea unei vege-

taţii nealterate, fitocenozele de pe terase şi grohotişuri, chiar în cele mai

înguste zone ale defileului, au fost modificate profund în decursul tim-

pului.

Cele mai pregnante contribuţii la studiul vegetaţiei lemnoase din

Defileul Dunării aparţin cercetătorilor: N. Boş ca iu et all. 1971 (1),

Şt. С sür ös et all. 1968 (3). I. Resmeriţă et all. 1972 (11, 12),

N. Roman 1974 (13), etc., care pun în evidenţă o multitudine de aspecte

ale asociaţiilor analizate. Principalele caracteristici ale vegetaţiei lemnoase

ЛСТА BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1981—1982

BUCUREŞTI 1982



148

din sectoarele Defileului Dunării sînt redate de numeroşii cenotaxoni des-

crişi pentru prima oară de aici şi în special de alianţa Querco-Carpinion

Orientalis Csürös et all. 1968 care grupează pădurile de cărpiniţă din

regiune.

Descrierea vegetaţiei

SALICETEA PURPUREAE Moor 58

SALICETALIA PURPUREAE Moor 58

SALICION ALBAE (Soö 30 n.n.) Müller et Görs 58

1. Salicetum albae Issler 24 (Salicetum albae-fragilis Issler 26 cm.

Soö 57 ; Salici-Populetum (Tx. 31) Meijer Drees 36).

Asociaţia formează o bandă continuă în lungul Dunării, tufărişurile

atingînd înălţimea ele 10—12 m şi avînd în general o compoziţie floristică

destul de săracă. Staţiunile ocupate de sălcete sînt frecvent inundate, ade-

sea pe o durată de timp destul de lungă, ceea ce explică pe de o parte

compoziţia floristică heterogenă, cu variaţii foarte mari de la an la an,

în funcţie de perioada şi momentul inundaţiei, intensitatea şi durata aces-

teia, precum şi de materialul semincer adus din alte părţi şi rămas odată

cu retragerea apelor de inundaţie, etc.
.

iar pe de altă parte sărăcia ele-

mentelor de floră din cadrul acestei asociaţii.
Stratul arborescent este dominat de : Salix alba, Salix triandra,

Populns nigra, Popiilus alba, Salix fragilis, iar cel al arbuştilor, de Amor-

pha frnticosa, destul de abundentă, ceea ce a determinat şi descrierea unei

subasociaţii distincte.

Asociaţia este menţionată de la confluienţa Dunării cu Mraconia

(Dihoru et all. 1973, Ostrovul Moldova Veche (Morariu et Danciu 1970,),
Todor et all. 1971. Sviniţa— Tri Kule (Popescu et Ştefureac, 1976), Valea

Bahnei (N. Roman, 1974), Orşova—Eşelniţa (Csürös et all. 1968) şi Pla-

vişeviţa —

Cazanele Mari (Şerbănescu et Sanda. 1970).

— amorphosum jruticosae Morariu et Danciu 70 — este descrisă din

Ostrovul Moldova Veche şi are în stratul ierbos, ca specie dominantă, pe

Agrostis stolonijera.

SALICION TRIANDRAE Müller et Görs 58

2. Saponario-Salicetum purpureae (Br.-81. 1930) Tschou 46 — Comu-

nitatea este cartografiată de I. Resmeriţă et all. 1972 de pe valea pîrîului

Eşelniţa fiind probabil identică cu Salicetum purpureae (Soö 34 n.n.)

Wendelbg. —
Zelinka 52.

3. Salicetum purpureae (Soö 34 n.n.) Wendelbg. —Zelinka 52
—

Tufă-

rişurile de răchită roşie se instalează de-alungul apelor sub forma unor

fîşii înguste, de regulă în asocicaţie cu Salix cinerea atingînd uneori şi

12 m înălţime şi o acoperire de 90—95 o/o. Asociaţia este citată din lungul

pîrîului Mraconia (Dihoru et all. 1973), Valea Eşelniţei (Csürös et all.

1968), Sviniţa— Tri, Kule (Popescu et Ştefureac, 1976), Valea Liborajdii

(Păun et all. 1970), iar subasociaţia salicetosum cinereae din sectorul

Plavişeviţa —
Cazanele Mari (Şerbănescu et Sanda, 1970).
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4. Salicetiim triandrae Malcuit 29, subas. amorphosum fruticosae
Borza 54 n.n.

Este menţionată pentru prima dată de Şt. Csürös et all. 19(58 sub

forma unor mici pilcuri din lungul Dunării la confluienţa cu pîrîul Eşel-

niţa. Amorpha jruticosa este specia care a substituit asociaţia tipică aproape

în tot lungul Dunării. Comunitatea este amintită şi din sectoarele : Caza-

nele Mari—Valea Mraconiei (Dihoru et all. 1973), Sviniţa—Tri-Kule

(Popescu et Ştefureac, 1976), Schela Cladovei şi Gura Văii (N. Roman.

1974), Cazanele Mari—Plavişeviţa (Şerbănescu et Sanda, 1970) si Moldova

Veche—Pojojena (Todor et all. 1971).

ALNETEA GLUTINOSAE Br.-81. et Tx. 43 cm. Müller et Görs 58

ALNETALIA GLUTINOSAE (Tx. 37), Vlieger 37 cm. Müller et Görs 58

ALNION GLUTINOSAE (Malcuit 29) Meijer Drees 36 cm. Müller et

Görs 58

5. Alnetum glutinosae Meijer Drees 36 — Formează pilcuri de dimen-

siuni variabile de-alungul văii, Eşelniţej. (Csürös et all. 1968) şi Mraconia

Dihoru et all. 1973) fiind cantonată în locuri mocirloase, stratul ierbos

avînd o acoperire slabă şi fiind dominat de specii higrofile, mezohigrofile

şi mezofile.

QUERCO-FAGETEA Br.—Bl. et Vlieger 37 cm. Soö 64

FAGETALIA SILVATICAE (Pawl. 28) Tx. et Diem. 36

ALNO-PADION Knapp 42 em. Medwecka-Kornas 57

Subal. Ulmion Oberd. 53

6. Fraxino-Ulmetum (Tx. 52) Oberd. 53 — N. Roman descrie asociaţia

din pădurea Crihala de lîngă Drobeta Turnu-Se verm, instalată pe un sol

brun gleizat cu apa freatică la mică adîncime (1.5—3 m). Stratul arbo-

rescent este dominat de Fraxinus angustijolia, Ulmus minor şi Acer cam-

pestre, iar în stratul arbustiv se întîlneşte Crataegus monogyna. Carex

divulsa domină stratul ierbos (acoperind uneori 80 % din suprafaţa solu-

lui) şi formînd adevărate faciesuri.

Subal. ALION GLUTINOSAE-INCANAE (Br.-81. 15)

Oberd. 53

7. Aegopodio-Alnetum J. Kărpati et Jurko 61
— Ani.nişurile alcătu-

iesc mici benzi înguste diseminate dealungul văilor : Bahna, Vodiţa, Jidoş-
tea şi Topolniţa (N. Roman, 1974) sau Eşelniţa (I. Resmeriţă et all. 1972,

enumerare), fiind instalată pe soluri aluviale şi aflate în diferite stadii de

înmlăştinare. Stratul arborescent este încheiat şi dominat de Alnus glu-
tinosa în asociere cu Salix alba, Cerasus avium, Fraxinus angustijolia,
Frangula alnus şi Viburnum opulus. Stratul ierbos este dominat de Aego-
podium podagraria în asociere cu : Stellaria nemorum, Circaea lutetiana,
Matteucia struthiopteris. Impatiens noli-tangere, etc.
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FAGION MEDIO-EUROPAEUM Soö (60) 62, 64

Subal. TILIO-ACERION Klika 55 <y\CERION DACIUM Soö 64)

8. Phyllitidi-Fagetum Vida (59) 63
— Vegetează în treimea inferioară

a pantelor, pe substraturi calcaroase (Valea Mraconia, Gh. Coldea et all.,

1970, Valea Vodiţei, N. Roman, 1974 ; Valea Eşelniţa, Gh. Coldea et all.),

pe rendzine brune, respectiv rankere, bogate în humus, cu pH neutru sau

slab alcalin. Preferă staţiuni umbrite, cu expoziţie nord-estică şi o încli-

nare medie de 45°, unde apar frecvent grohotişuri seini fixate. In spectrul

floristic predomină elementele eurasiatice, urmate de cele mediteraneene,

în procent ridicat (peste 20 %). Procentul ridicat al elementelor termofile

imprimă acestor făgete aflate la altitudinea cea mai mică de la noi din

ţară (55 m.s.m.), un colorit aparte, atît în ceea ce priveşte istoricul cît şi
fizionomia lor prezentă.

Subal. CARPINION BETULI (Issler 31 p.p.) Soö 62 (CARPI-

NION Oberd. 53
; EUCARPINION (Oberd. 57) Scam, et Pass. 59.

9. Querco-petraeae-Carpinetum Soö et Pöcs 57 —
Gorunetele au fost

identificate (I. Pop et all. 1969) din sectorul Valea Eşelniţa, vegetînd la

altitudini mici pe versanti slab înclinaţi (5
C

), cu expoziţie nord-vestică sau

sudică, fiind învecinate în partea superioară cu carpino-făgete. Stratul

arborilor este dominat de gorun, carpen şi tei argintiu. Stratul ierburilor

acoperă solul în proporţie de 40—60 % şi se remarcă prin prezenţa gra-

mineelor înalte : Elymus europaeus, Brachypociium silvaticum, şi Melica

uniflora. Majoritatea speciilor însoţitoare sînt caracteristice alianţei

Querco-Carpinion orientalis şi provin din fitocenozele termofile ale aces-

teia cu care de altfel se învecinează.

10. Carpino-Fagetum Paucă 41 jagetosum orientalis Roman 71, 74.

Carpino-Făgetele au fost identificate pe masivul sting al Eşelniţei (I. Pop
et all. 1969) unde se instalează pe coamele şi versanţii nordici cu înclinare

ce variază între 15—30". în partea inferioară se învecinează cu gorunete.
N. Roman (1974) descrie o nouă subasociaţie regională, jagetosum orien-

talis, pe baza diferenţialelor locale : Fagus orientalis, Hieracium lachena-

lii, Ruscus hypoglossum, Saxifraga rolundifolia şi Asperula taurina. De

asemenea în cadrul acestei subasociaţii au mai fost separate trei facie-

suri : cu Poa nemoralis, cu Luzula luzuloides var. erythrantema şi cu

Festuca drymeia. M. Păun et all., 1970, o semnalează pe valea Libe-

gului.

FAGION DACICUM So6 62

Subal. SYMPHYTO-FAGION (Vida 59 Soö 64

11. Epipacteto-Fagetum Resmeriţă 72.
—

Aceste fitocenoze au fost

identificate la ieşirea din chei şi în amonte pe muntele Cîrlige, înfiripate

pe calcarele jurasice, terenuri înclinate, expoziţii însorite şi litieră discon-

tinuă, în pătura ierbacee se evidenţiază speciile : Epipactis helleborine

şi E. microphylla, iar în cea forestieră, Fraxinus ornus, care diferenţiază

asociaţia de indivizii de asociaţie central-europeni.
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Subal. FAGION BANATICUM Borza 31.

12. Aremonio-Fagetum bonato-oltenicum Boşcaiu 70. —
A fost sem-

nalată de I. Resmeriţă (1972) din valea Ţesnei ocupînd biotopuri însorite,

pe sol brun montan cu caracter mezobazic. Comunitatea este caracterizată

prin prezenţa speciilor ilirice şi moesice şi prin lipsa în mare parte a ele-

mentelor dacice. Dintre speciile mai frecvent întîlnite în stratul ierbos

amintim : Aremonia agrvtwonioides, Dentaria bulbifera, Arabis procurrens,
Festuca xanthina, Galium erectum, Carex digitata, Carnpanula napuligera.

13. Galio (rotundifolio) — Fagetum Boşcaiu 70. — Indivizii de aso-

ciaţie au fost identificaţi pe Prăguşul Mare şi pe Muntele Cîrlige. unde

ocupă suprafeţe relativ restrînse (I. Resmeriţă. 1972). Sînt săraci în specii,
stratul superior bine încheiat este format în exclusivitate din Fagus sil-

vatica. Stratul ierbos este format din : Galium rotundifolium, Poa nemo-

ralis, Asperula odorata, Dentaria bulbifera, etc.

14. Geranio (macrorrhizi) — Fagetum (Borza 33) Soö 64. — Vege-
tează în Cazanele Mici (Gh. Dihoru et all. 1973), în locuri cu bolovani

mari, pe versantul dinspre Valea Dubovei. Dintre speciile caracteristice

stratului ierbaceu amintim : Geranium macrorrhizum, Asperula taurina,

Doronicum columnae şi Cardamine graeca.

QUERCETEA ROBORT-PETRAEAE Br.-81. et Tx. 43.

PINO-QUERCETALIA Soö 62

DESCHAMPSIO-FAGION Soö 62 (LUZULO-FAGION Lohm. et Tx

54 p.p.).

15. Deschampsio flexuosae-Fagetum Soö 62 (Luzulo-Fagetum auct.)
— Populează de preferinţă culmile dealurilor şi treimea superioară a

pantelor nordice ale văii Mraconia cu înclinare pînă la 50° (Gh. Coldea

et all.. 1970) Gh. Dihoru et all., 1973) si masivul drept de pe valea Eşelniţa

(I. Pop et all., 1969). Se dezvoltă pe soluri brune, acide, superficiale,

puternic levigate sărace în humus şi cu o umiditate scăzută. Stratul arbo-

rescent, cu io consistenţă de 0,7—0,8 este alcătuit din amestecuri instabile

de fag şi gorun, cu tendinţa de excludere a gorunului. în stratul ierbos

predomină speciile acidofile : Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa,

Galium vernum, Carex digitata, Cytisus nigricans, etc. Avînd o ecologie

aparte şi o compoziţie floristică bine conturată, această asociaţie merită

un statut propriu şi nu încadrată ca subasociaţie la Fagetum carpaticum

Klika 28 Borza 31.

DESCHAMPSIO-FAGION Şoo 62 (LUZULO-FAGION Lohm. et Tx.

Jakucs 60.

ORNO-COTINETALIA Jakucs 60

O RN O-COTI N IO N Soö 60.

16. Oryzopsi (holciformis) - Carpinetum orientalis Jakucs et Zölyo-

mi 60. Se găseşte instalată în Cazanele Mici (Gh. Dihoru et all., 1973) şi

între Schela Cladovei şi Orşova (N. Romlan. 1974) pe soluri schelet, îndeo-
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sebi la baza conurilor de grohotiş. N. Roman (1974) separă două faciesuri,

cu Carex depauper ata ce caracterizează fitocenozele instalate pe soluri for-

mate pe coluvii profunde, pe care nu se resimte uscăciunea excesivă din

timpul verii şi faciesul cu Aristolochia pallida ce caracterizează fitoceno-

zele instalate pe substrat cristalin, gnaisic, în care uscăciunea din timpul
verii se resimte puternic.

17. Cotino-Quercetum pubescentis (Soö 31) em. Zölyomi, Jakucs et

Fekete 58 quercelosum virgilianae Romlan 74. — în structura asociaţiei de

stejar pufos din Podişul Mehedinţi (N. Roman, 1974), Quercus virgiliana
este edificatorul principal şi totodată specia diferenţială. Sînt formate pe

soluri schelet, cu un strat arbustiv format din : Cotinus coggygria, Fra-

xinus ornus şi Carpinus orientalis. în stratul arborescent Quercus virgi-

liana domină întotdeauna faţă de Quercus pubescens.

QUERCION FARNETTO I. Horvat 54 corr. Soö 60.

18. Quercetum farnetto-cerris Georgescu 45, Rudski 49, banaticum

I. Pop 67, carpinetosum orientalis (Knapp 44) Jov. 55. — Gîrniţetele cu cer

au fost întîlnite pe Valea Mraconiei, Plavişeviţa, ca şi în apropierea co-

munei Tisoviţa (N. Boşcaiu et all. 1971), pe stingă pîrîului Caraşovăţ, dea-

supra depresiunii Dubova (G. Dihoru et all. 1973), Sviniţa-Tri-Kule (A. Po-

pescu et Tr. Ştefureac, 1976) şi în bazinele Bahnei şi Topolniţei (N. Ro-

man, 1974). Sînt instalate pe soluri aflate în diferite stadii de podsolire.
în funcţie de încheierea coronamentului, în subarboret se înfiripează mai

întotdeauna un strat cu Carpinus orientalis, condiţionat de factori cenotici

şi cadrul floristic, mai puţin de cei antropogeni. Acest fapt a determinat

ca majoritatea autorilor să încadreze asociaţiile de cer şi gîrniţă din Cli-

sura Cazanelor la subasociaţia carpinetosum orientalis (Knapp 44) Jov.

55. G. Dihoru et all. 1973, încadrează indivizii de asociaţie din depresiunea

Dubova la subasociaţia banaticum I. Pop 67., M. Păun et all. 1970 le iden-

tifică între Berzasca şi Pescarii.

19. Quercetum cerris Georgescu 41. — A fost semnalată de I. Todor et

all. 1971, în partea superioară a regiunii colinare dintre Moldova Veche

şi Pojojena. în pătura ierboasă apar mai frecvent : Ferulago silvatica,

Lathyrus niger, Trifolium alpestre, Chrysanthemum corymbosum, Nepeta

pannonica şi Verbascum austriacum.

SYRINGO-CARPINION Jakucs 60 (ORNETO-COLURNION

Borza 58).

20. Cytisantho (radiaţi) — Pinetum pallasianae Resmeriţă 72. — Este о

asociaţie reliefară, vegetînd pe versanti abrupţi, pe calcarele jurasice din

Valea Ţesnei (I. Resmeriţă 1972) şi între Tri-Kule şi Cleanţu Mare (A. Po-

pescu et Tr.Ştefureac) ocupînd versanţii însoriţi, cit şi cei umbriţi, dar

şi prăpăstioşi. în compoziţia floristică a asociaţiei se întîlnesc numeroase

elemente balcanice, ceea ce impnimăq un caracter moesiac acestor indivizi

de asociaţie, cu nuanţă ecologică xerotennă-termoiilă.
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21. Echinopo (banatici) — Quercetum pubescentis Boşcaiu et all. 1971.

P. Jakucs (1961) apud. N. Boşcaiu et all. 1971, o descrie din Cazane sub

denumirea de Aca'ntho (iongijolii) — Quercetum pubescentis Jakucs et

Fekete 58.
—

Pilcurile studiate de N. Boşcaiu şi colab. 1971 de la Liubotina,

Tisoviţa şi Plavişeviţa prezintă o structură cenologică şi o omogenitate

floristică accentuată cu cele descrise de Jakucs de la Vîrciorova şi Gura

Văii. Lipsa speciei Acanthus longijolius, ca şi valoarea cenotică a speciei

Echinops banaticus, a determinat autorii români s-o denumească Echinopo

(banatici) — Quercetum pubescentis.

22. Syringo-Fraxinetum orni Borza 58 cm. Resmeriţă 72. — Asociaţia

ocupă în Valea Ţeşnei (I. Resmeriţă, 1972) ecotopuri variate orografic, de

la plane pînă la abrupturi, grohotişuri fixate, etc. (Fig. 1). N. Roman, 1974,
indică prezenţa acestor indivizi de asociaţie la Piatra lui Mîţoi şi cariera

Gura Văii. Este o asociaţie neîncheiată, specifică cheilor, dar mai bogată
în specii, în interiorul asociaţiei găsindu-şi ambianţa ecologică un număr

mare de specii ca urmare a diversităţii de microstaţiuni ocupate de această

grupare.

Fig. 1.
— Tufărişuri akătuite de Syringa vulgaris şi Fra.vinus ornus

pe stîncăriile din Valea Ţesnei.

2Л. Aspienio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 59. — Aceste cenoze

pioniere cu ил extins areal est-balcanic, aflate într-o neîntreruptă com-

petiţie cu stînca abiotică, reprezintă termenii finali ai unei serii chasmo-

file apartenenţe alianţei Micromerion din ord. Asplenietalîa rutae-mura-

riae. Specia caracteristică şi edificatoare în acelaşi timp, este Syringa vul-
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garis, iar între speciile arbustive, cu constanţă ridicată, se numără Fra-

xinus or nus şi Cotinus coggygria. Pe baza speciei diferenţiale Ceterach

ojjicinarum, N. Boşcaiu et all. 1971, raportează cenozele din Defileul

Dunării la subasociaţia ceterosum Jakucs et Vida 59. Luîndu-se în consi-

derare diferenţialele locale Coronilla emerus şi Acer monspessulanus s-ar

putea distinge o variantă locală proprie Defileului Dunării. Tot din Cazane

şi anume în sectorul Valea Mraconiei Depresiunea Dubova, este semnalată

şi de G. Dihoru et all. 1973, iar N. Roman, 1974, o întâlneşte pe pereţii

calcaroşi de la fosta carieră Vârciorova şi de pe Valea Vodiţei la Dohomna.

24. Syringo-Carpinetum orientalis Jakucs 59, praemoesicum Jakucs

59, lithospermctosum Jakucs 59. — Şibliacurile formate de liliac şi cărpi-

niţă, avînd un caracter secundar, vegetează pe versanţii denudaţi, din Caza-

nele Mari şi Mici<jN. Boşcaiu et all. 1971 ; G. Dihoru et all., 1973), siau pe

pantele cu substrat calcaros dinspre Pescarii (Grigore et Coste, 1978 ;

M. Păun et all. 1970) sub forma unor tufişuri xerofile, degradate de ani-

male şi întrepătrunse cu pajişti xerofile. A mai fost identificată pe ver-

santul stîng însorit al Văii Eşelniţa (I. Pop et all. 1969). Pe baza diferen-

ţialelor Lithospermum purpureo-coeruleum Glechoma hirsuta. Campanula

trachelium, Hedera helix, ca şi Asparagus tenuifolius, Berberis vulgaris

şi Asperula taurina, aceste pilcuri au fost raportate de N. Boşcaiu et all.

1971, la subasociaţia lithospermetosum (serbicum) Jakucs 59. N. Roman,

1974, încadrează şibliacurile din Podişul Mehedinţi la subasociaţia prae-

moesicum Jakucs 59. La adăpostul abrupturilor stîncoase, în aparenţă

inospitaliere, alături de numeroase relicte xeroterme, au supravieţuit :

Tulipa hungarica, Campanula crassipes, Coronilla emerus, Satureja kitai-

belii şi Acer monspessulanus — care reprezintă unele dintre cele mai

remarcabile elemente floristice ale ţării noastre.

25. Celto-Juglandeium regiae Jov. 57 cm. Roman 74. — Asociaţia a fost

menţionată de V. Misie 1967 (apud N. Roman 1974) de la Porţile de Fier

şi identificată şi pe teritoriul românesc, între Gura Văii şi Valea Tîrziu

(N. Roman, 1974). Asociaţia de sîmbovină şi nuc se instalează la baza pan-

telor abrupte şi a pereţilor stîncoşi, pe substrat bolovănos. Nucleul cen-

tral al asociaţiei este dominat de specii ce aparţin alianţei Syringo-Cnr-

pinion şi ord. Orno-Cotinetalia, între care amintim : Scutellaria pichleri

(formînd faciesuri), Allium fuscum, Echinops banaticus, Delphinium

fissum ssp. dinaricum. Acanthus longifolius, Carex depauperata etc. Rolul

covîrşitor al elementului mediteranian, întărit de participarea a celui bal-

canic, realizate într-un cadru foarte sălbatic şi complet nealterat de acti-

vitatea umană, conduce la considerarea 'acestor indivizi de asociaţie ca

relicte terţiare.

26. Syringo-Cotinetum coggygriae Borza 31 (n.r.) cm. Resmeniţă 72.

— Indivizii de asociaţie din Valea Ţesnei (I. Resmeriţă, 1972), colonizează în

special biotopurile de grohotiş calcaros, fixat, ocupînd de preferinţă sta-

ţiunile însorite. Prezenţa elementului balcanogen imprimă asociaţiei un

caracter moesiac. Actuala înfăţişare fitocenotică trebuie considerată ca

finalul unei serii evolutive ele tip chasmofitic, care a permis înfiriparea

de cenoze cu participarea fanerofitelor. Dintre acestea cele mai repre-
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zentative sînt : Syringa vulgaris, Cotinus coggygria şi Fraxinus ornus, în

stratul arbustiv, iar în cel ierbos amintim pe : Festuca xanthina, Carex

humilis, Achnatherum calamagrostis, Galium flavescens, Laser trilobum,

Peucedanum oreoselinum, etc. La Pescarii (M. Păun et all. 1970) formează

tufărişuri rare.

27. Stipo (aristellae) — Carpinetum orientalis Ştefureac et Popescu
70. — Indivizii de asociaţie analizaţi de Tr. Ştefureac şi A. Popescu, 1970 ;

A. Popescu et Tr. Ştefureac, 1976, de pe dealul Ciucar, la altitudinea de

250—300 m se întîlnesc pe soluri schelet, şi versanti cu expoziţie sud-sud-

vestică. Dintre elementele stratului arborescent, amintim : Carpinus orien-

talis, Quercus pubescens, Quercus jarnetto, Vitis silvestru, Fraxinus ornus,

Crataegus monogyna. Clematis vitalba, etc. Stratul ierbos este caracterizat

prin dominanţa speciei Stipa aristella, alături de care se întîlnesc mai

frecvent : Calamintha alpina, ssp. hungarica, Echinops banaticus, Brachy-

podium silvaticum, etc. întrucît pădurile de cărpiniţă din Defileul Dunării

nu au putut fi încadrate în sistemul cenotaxonomic cunoscut, Şt. Csürös

et all. 1968 au creat o nouă alianţă. Que r co-Carpi ri ion orien-

tali s, cu următoarele specii de recunoaştere : Carpinus orientalis, Co-

tinus coggygria, Quercus jarnetto, Fraxinus ornus, Quercus petraea, Fagus

silvatica, Cytisus hirsutus, Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Trifolium

medium, Galium pseudoaristatum. Chrysanthemum macrophyllum, Cam-

panula persicifolia var. dasycarpa, Stellaria holostea, Knautia drymeia

Agrоруron intermedium, Lychnis coronaria şi Galium intermedium.

Această nouă alianţă este considerată ca intermediară între Orno-Carpi-

netum Jakucs 60 şi Quercetum petraeae-cerris (Quercetalia pclraeae-pu-

bescentis Tx. 31).

QUERCO-CARPINION ORIENTALIS Csürös et all. 68.

28. Orno-Quercctum praemoesicum Roman 71. — Reuneşte fitoceno-

zele din Podişul Mehedinţi de Quercus dalechampii, Fraxinus ornus şi Car-

pinus orientalis înfiripate pe versanti sudici, bine însoriţi şi drenaţi, cu

înclinare medie de 10—30° (N. Roman, 1974). Sub aceste păduri se întîl-

nesc soluri brune, neutre sau slab podsolite, cu profil scurt, foarte bogate
în schelet şi fragmente mari de rocă. în cadrul, asociaţiei au fost separate

de N. Roman, 1974, două subasociaţii : cotinetosum coggygriae şi coryle-
tosum colurnue după dominarea în subarboret a speriilor Cotinus coggy-

gria şi Corylus colurna.

29. Querco-Carpinetum orientalis Gancev 61. — Pe platoul dealului

situat între Eşelniţa şi Orşova (St. Csürös et all. 1968 ; I. Pop et all. 1968;

I. Pop et all. 1969) sau din sectorul Svinita-Tri-Kule (A. Popescu et

Tr. Ştefureac, 1976), cu soluri puternic erodate se întîlnesc tufărişuri dese

de cărpiniţă cu gorun, care fac trecerea de la gorunetele mezofile de cli-

mat temperat (Querco-Carpion beluli) spre formaţiile de şibliac termo-

xerofile de origine sudică (Syringo-Carpinion orientalis). Stratul arborilor

este dominat de gorun, secondat în unele locuri de tei argintiu. Pe versanţii

însoriţi, cărpiniţă şi teiul argintiu ajung la co-dominanţă sau uneori depă-

şesc numeric gorunul. Stratul arbuştilor este format de elementele sub-
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mediteraneene, balcanice şi europene, î,htre care s-au infiltrat cîteva specii

sudice rare, ca : Ruscus aculeatus şi Ruscus hypoglossum. M. Păun et all.

1970 o menţionează şi din sectorul Berzasea-Pescarii.

30. Cotino-Carpinetwm orientalis Csürös et all. 68. — Şibliacurile alcă-

tuite de Cotinus coggygria şi Carpinus orientalis (St. Csürös et all. 1968)

au fost semnalate şi descrise din sectorul Orşova-Eşelniţa, dezvoltîndu-se

pe versanti însoriţi, cu înclinare de 35°, în apropierea comunei Jupalnic.
Au mai fost semnalate şi din sectorul Sviniţa-Tri-Kule <A. Poipescu et

Tr. Ştefureac, 1976). Dintre speciile stratului arbustiv merită menţionate :
Cotinus coggygria, Cotoneaster tomcntosa, Prunus spinosa, Crataegus pen-

tagyna, Rosa arvensis şi Cornus sanguined. M. Păun et all. 1970, o anali-

zează din sectorul Berzasca —
Pescarii.

QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.—Bl. 31 cm. Sori 64, 73

QUERCION PUBESCENT I-PETRAEAE Br.-81. 31,

cm. Tx. 31

Subal. QUERCION PETRAEAE Zölyomi et Jakucs 57

31. Quercetum pubescentis Borza 37. — A fost identificată pe dealurile

din stingă Văii lui Pîrvu (I. Todor et all. 1971), la altitudinea de 250 m, pe

pante abrupte, stîncoase, ocupînd expoziţie sudică şi sud-vestică. Pădurile

au suferit numeroase tăieri, iar în prezent se găsesc în stadiu de tufări-

şuri, intercalate cu pajişti de Andropogon, Chrysopogon sau Festuca

valesiaca.

32. Verbasco-Quercetum medwediewii (petraeae) Dihoru et all. 73.

— Este semnalată din sectorul Dubova —Mraconia (G. Dihoru et all. 1973)
unde vegetează pe şisturi cristaline. Stratul arborescent este dominat de

Quercus petraea ssp. medwediewii. în acest strat se mai întâlnesc spora-

dic : Tüia tomentosa, Quercus cerris, Juglans regia, Carpinus betulus.

Subarboretul este alcătuit din : Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cor-

nus mas, etc. Speciile frecvente ale stratului ierbos sînt : Festuca hetero-

phylla, Lathyrus venetus, Ruscus aculeatus, Melica unijlora, Poa nemo-

ralis, Verbascum glabratum.

ROBINION PSEUDACACIAE Csürös-Käptalan 68

33. Bromo (slerilis)-Robinietum (Pries 54) Sori 62. — Populaţiile de

Robinia pseudacacia au fost cartate de I. Resmeriţă et all. 1972, numai pe

valea pîrîului Eşelniţa.

PRUNETALIA Tx. 52

PRUN I O N SPIN O S A E Sori (30 n.n.) 40.

34. Pruno spinosae — Crataegetum (Sori 27) Hueck 31. — Reprezintă

tufărişurile de pe marginea pădurilor xeromezofile, văiugi, islazuri, răzoa-

re, cu o compoziţie floristică destul de heterogenă, variind în funcţie de sta-

ţiune. Este amintită din sectorul Dubova
—

Valea Mraconiei (G. Dihoru et

all. 1973) şi Moldova Veche—Pojojena (T. Todor et all. 1971).
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WOOD-VEGETATION FROM IRON GATES ACCUMULATION

LAKE ARBA „PORŢILE DE FIER"

BAZIAŞ — DROBETA TURNU-SEVERIN

S u m тагу

The prezent paper prezents a synthesis of vegetal association iden-

tified in this
area, coanting about 34 associations with several under

association and facieses. The larae number of cenotaxons identified

belomum; ta a large extent to QUERCETEA PUBESCENTI-

P E T R A E A E (Oberd. 48) Jakucs 60 clasis give characteristic featwe

to these vegetal associations from Danube defile whrh there are

numerous relicts and thermo-philic ondemisms added to a xeromeso-

thermal vegetation which is located on stoned and calcareous hills.

Among thes is worthable to mention the cenotaxons belonging to

aliances Syr i n g o-C arpinion оrien t a 1 i s and Quer сo-

Car pinion orientalis which constute mainey the associations

of Si/ringa vulgaris, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus and Quercus

pubescens. Most of them represent the final therms of a pioneer vege-

tation with an exceptional rale in hill's protection against the errosion.

These association include in the same time numerons rare plants from

roman ian flora.
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