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VEGETAŢIA CLASEI ASPLENIETEA RUPESTRIS

BR.-BL. 34 IN MEIER ET BR.-BL. 34

DIN ROMÂNIA

V. SANDA, A. POPESCU, G. A. NEDELCU, I. M. PEICEA

Lucrarea prezintă vegetaţia fisurilor de stînci, caracter izîndu-se

atât clasa, ordinele şi alianţele, precum şi asociaţiile descrise pînă în

prezent din România. Cele 30 asociaţii menţionate sînt analizate sub

multiple aspecte, prezentîndu-se 1a fiecare cenotaxcn date de corologie,

cenotaxonomie, sindinamică, oare ne oferă o imagine clară a acestor

grupări pioniere, ce constituiesc în ansamblu veriga iniţială a biosferei.

Grupările ce populează fisurile de stînci, caracterizate în general

printr-o fluctuaţie mare a speciilor întîmiplătoare, sînt cu tot caracterul

lor deschis, specializate ecologic, fiind una dintre componentele verigei

iniţiale a biosferei. Structura acestor asociaţii prezintă o electivitate

accentuată faţă de natura substratului pe care se dezvoltă, fiind separate

două grupe mari : asociaţii casimofitice calcofile şi asociaţii casmofitice

acidofile. De asemenea, un rol important în înfiriparea fitocenozelor

revine, în afară de natura rocii, următorilor parametri : expoziţia şi

înclinarea stîncilor, gradul lor de dezagregare, regimul de umiditate, alti-

tudinea, poziţia geografică în lanţul carpatic, etc.

Aşa cum specifică J. Braun-Blanquet, serii complete începînd cu

vegetaţia fisurilor de stînci sînt posibile numai atunci cînd stînca nu

depăşeşte o anumită înclinaţie. Pe suprafeţele frontale şi streşiniforme,

fitocenozele nu se dezvoltă în continuare spre alte verigi ale seriei evo-

lutive, constituind aşa numitele „grupări permanente" sau „asociaţii

stabile". Condiţii oarecum asemănătoare celor prezentate de fisurile stîn-

cilor oferă şi crăpăturile de ziduri. închegarea fitocenozelor se petrece

şi aici asemănător ca şi 1a fisurile stîncilor, zidurile fiind însă mai sărace

în specii de recunoaştere deoarece amestecul cu speciile instalate întîm-

plător este mult mai evident.

Speciile caracteristice clasei sînt : Asplenium trichomanes, Poly-

yjodium vulgare, Sedum dasyphyllum, Ceterach officinarum, Valeriana

tripteris, Jovîbarba heujfeli, Poa nemoralis var. montana.
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ASPLENIETALIA RUTAE-MURARIAE Oberd. et all. 67 (Syn :

POTENTILLETALIA CAULESCENTIS Br.-81. 26).

Specia caracteristică de bază a ordinului, Asplenium ruta-muraria,

cu o amplitudine cenotică bine definită, populează rocile calcaroase, avînd

ca însoţitoare obişnuite pe : Asplenium viride, Saxifraga paniculata,
Kernera saxatilis, Draba aizoides.

în compoziţia cenozelor se remarcă prezenţa unui număr apreciabil

de specii transgresive din ordinul Seslerietalia, care indică direcţia lor de

evoluţie odată cu intensificarea proceselor bioacumulative.

Asplenion rutae-murariae Gams 36

Alianţă central-europeană care în condiţiile ţării noastre prezintă

infiltrarea unor specii termofile de origine ilirică sau submediteraneană.

Specii caracteristice : Asplenium ruta-muraria, Asplenium adulterinum,
Draba carinthiaca, Cymbalaria muralis (D).

1. Asplenietum trichomano-rutae-murariae Tx. 37 (Tortulo-Asple-

nietum Tx. 37).

Fitocenoze fragmentare ale acestei asociaţii au fost semnalate 1a noi

de A. Paucă (1941) din Munţii Codru şi Muma. Sînt răspîndite mai ales

1a altitudini joase cuprinse între 70 —600 m, apărând frecvent în staţiuni

secundare, pe crăpături de ziduri cu mortar (Erika Schneider-Binder,

1969).

în sudul ţării, în condiţiile climatului de influenţă submediteraneană,

a fost semnalată varianta nitrofilă cu Cymbalaria muralis, înrudită cu

Cymbalarietum muralis Görs 66 (Schneider-Binder Erika, 1969). în cadrul

asociaţiei mai sînt semnalate -următoarele faciesuri cu : Asplenium tri-

chomanes, A. septentrionale şi Cystopteris fragilis Resmeriţă (69) 70.

2. Asplenio-Ceterachetum Vives 64

Asociaţia are un caracter sudic, mediteranean-balcanic, fiind identi-

ficată 1a noi de I. Resmeriţă şi colaboratorii (1969) din Defileul Dunării.

Fitocenozele acestei asociaţii apar atît în locuri mai umbrite, cît şi în

cele deschise, cuprinzînd un număr considerabil de elemente meditera-

neene, central-mediteraneene şi balcan-dacice. Se remarcă lipsa speciei

Asplenium fontanum, caracteristică pentru fitocenozele descrise de

J. Vives din Spania (1964). Lipsa speciilor caracteristice pentru ordinul

Asplenietalia glandulosi Br.-81. et H. Meier 34 şi alianţa Asplenion glan-
dulosi Br.-81. et H. Meier 34, în cadrul fitocenozelor identificate în ţara

noastră, lasă deschisă problema încadrării lor cenotaxonomice.

Erika Schneider-Binder şi colaboratorii (1970) în cadrul analizei

vegetaţiei din sectoarele Eşalniţa-Mraconia şi Gazane-Tricule (Porţile de

Fier) descrie varianta regională banaticum E. Schneider-Binder et all. 70,
subliniind prin aceasta specificitatea fitocenozelor identificate în ţara

noastră, faţă de cele descrise iniţial de J. Vives. în compoziţia pilcurilor
analizate se remarcă prezenţa unui număr apreciabil de specii diferen-

ţiale dacice şi dacobalcanice (Dianthus kitaibelii, Campanula grossekii,
Seseli rigidum, S. gracile, Jurinea macrocalathia, Alyssum petraeum,

Asperula capitata) pe baza cărora a fost descrisă varianta regională bana-

ticum.



3. Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (36) 49

Asociaţie sciafilă, vegetînd în fisurile şi poliţele stîncilor calcaroase

cu un grad accentuat de umiditate datorită apelor de infiltraţie, avînd şi
in ţara noastră o răspîndire mare din etajul submontan pînă în cel subal-

pin (Erika Schneider-Binder, 1969, 1780), ceea de a determinat descrierea

unor forme altitudinale. Structura asociaţiei este minuţios analizată în

fitocenozele din Carpaţii sud-estici. Pe baza următoarelor specii caracte-

ristice : Cystopteris fragilis, С. regia, Carex brachystachys, Asplenium
viride, Moehrnigia muscosa, prezente şi în Carpaţii noştri, pare mai natu-

rală încadrarea asociaţiei în alianţa Cysfiopteridion (Nordh. 36) J. L. Rich.

72. Speciile diferenţiale pentru această alianţă cu caracter mezohigrofil

sau higrofil, existente şi în Carpaţi sînt următoarele : Gymnocarpium

robertianum, Arabis alpina, Silène pusilla, Viola biflora, Phyllitis scolo-

pendrium, Cystopteris montana, Saxifraga androsacea, Alchemilla con-

juncta, Ranunculus alpestris, Ligusticum mutellina, Calamagrostis varia,
Carex ornithopoda, etc.

4. Achileo sehurii- Сатрап uiet uni cochlearifoliae Fink 77

Asociaţia a fost descrisă de G. Fink (1977) din Munţii Bîrsei şi Pia-

tra Craiului pe baza speciilor caracteristice Achillea schurii şi Campa-
nula cochlear ifolia. Erika Schneider-Binder (1980) o încadrează tot la

alianţa Cystoptcridion.

5. Asplenio-Schivereckietum Mititelu et ail. 71

Formează pîlouri discontinue pe versantul nord-estic al stîncăriei

Casa Doamnei, ocupînd suprafeţe de I—l21 —12 m
2,

avînd o acoperire de

20—50 °/o- Speciile componente ale asociaţiei o situează lingă cenota-

xonii Asplenietum trichomano rutae-murariae Tx. 37 şi Asplenio sep-

tentrionali-Melicetum ciliatae Soö 40, dar constanţa mai mare a unor

plante xero-oalcifile stepice îi conferă o poziţie foarte apropiată de ordi-

nul Festucetalia valesiacae.

Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. este cunoscută 1a noi numai

de 1a Stînca-Ştefăneşti (jud. Botoşani) şi ca măsură de salvare se pro-

pune transplantarea ei în staţiunea Ripiceni (CI. Horeanu, 1978).

Micromerion banaticum Boşcaiu 71

Speciile de recunoaştere ale alianţei sînt : Micromeria pulegioides

şi Athamantha turbith ssp. hungarica, vicariante pentru Micromeria

thymifolia şi Athamantha cretensis Horv. 31. După N. Boşcaiu (1971)
această alianţă ar putea fi considerată ca o vicariantă mai nordică şi
mai sărăcită în specii balcanice a alianţei Micromerion croatieae.

6. Asplenio-Silenetum petraeae Boşcaiu 71

Asociaţia a fost identificată pe valea Cernei între Băile Herculane

şi Crestele Ciucevelor fiind omoloagă ou cea descrisă din Munţii Croa-

ţiei — Asplenio-Silenetum hayekianae Horv. 31. Deşi separarea taxono-

mică între Silène kayekiana şi Silène petraea este anevoioasă, ambele

fiind considerate adeseori ca unităţi infraspecifice ale speciei Silène

saxifraga, totuşi deosebirea dintre alcătuirea floristică a celor două aso-

ciaţii râmîne evidentă.
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Asociaţia vegetează jx
j stîncării cu orientare verticală, preferind

expoziţiile sudice. Se remarcă prezenţa unui număr apreciabil de ele-

mente de legătură cu cenotaxonii alianţei Seslerion rigidae Zöly. 39.

Colonizările de Syringa vulgaris şi Cotinus coggygria, care apar frecvent

pe stîncăriile supuse eroziunii, denotă tendinţa de evoluţie a asociaţiei

spre Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 59.

7. Seslerio (rigidae)-Saxifragetum rochelianae Gergely 67

Asociaţia a fost descrisă de I. Gergely (1967) din Colţii Trascăului

şi identificată apoi în Munţii Cernei (Cheia Prisăcinei) şi din Cheile Rîme-

ţului. Fitocenoza îmbracă în special pereţii nordici ai prăpăstiilor de pe

Colţii Trascăului, speciile însoţitoare frecvent întîlnite fiind casmofite, ce

se înrădăcinează în crăpăturile stîncilor şi formează permite de mărimi

variabile (Dianthus spiculifolius, Phyteuma orbiculare, Aster alpmus,

Ilieracium bijidum, H. villosum, etc.).

în timp ce pilcurile de pe Valea Cernei se încadrează fără dificultăţi
în alianţa Micromerion banaticum, cele din Munţii Apuseni impregnate

cu un număr mai mare de specii préalpine, prezintă legături vizibile cu

alianţa Seslerion rigidae.

8. Micromerio-Parietarietum murale Boşcaiu 71

Cenozele casmofile edificate de Parietaria officinalis sînt considerate

drept cele mai nitrofile asociaţii din clasa Asplenietea rupestris, fiind

foarte susceptibile de ruderalizare. Sub aspect sindir.amic asociaţia este

strîns legată şi se găseşte în contact cu Parietariétkim officinalin Csürös

58, care colonizează luxuriant grohotişurile de 1a baza stîncăriilor. Frag-
mentele analizate de N. Boşcaiu (1971) din Cheia Bedinei şi Cheia Pri-

săcinei au ca specii mai frecvent întîlnite pe : Ceterach officinarum,

Micromeria pulegium, Asplenium ruta-muraria, Galium erectum, Seseli

rigidum, Achnatherum calamagrostis, etc.

Moehringion muscosae Horv. et H-ic apud Horv. 62

Asociaţiile casmofile din această alianţă regională de obîrşie bal-

cano-ilirică vegetează pe stîncăriile calcaroase umbrite şi au ca specie
caracteristică Moehringia muscosa. Aceasta participă ca diferenţială

geografică şi 1a alcătuirea unor asociaţii ce aparţin alianţei Asplenion
rutae-murariae. Alianţa Moehringion muscosae are un areal meridional

şi ocupă o poziţie intermediară între ordinele Asplenietalia rutae-mura-

riae şi Asplenietalia glandulosi.

9. Campanulo (carpaţicae)-Saxifragetum cuneifcHvae (Zölyoma 39)

Sanda, Popescu, Doltu 77.

Specia caracteristică dominantă, Saxifraga cuneifolia creşte abundent

în Cheile Dîmbovicioarei între satul Dîmbovicioara şi cabana Brusturet,

Curmătura Pietrii Craiului şi Rîul Mare al Zărneştilor 1a Prăpăstii. Pereţii

stîncoşi sînt verticali, umezi datorită infiltraţiilor uşoare ale apei printre

fisurile stîncilor calcaroase care favorizează instalarea vegetaţiei. în cadrul

asociaţiei participă un număr relativ mare de specii : Asplenium tricho-

manes, Cystopteris fragilis, Valeriana montana, Moehringia muscosa,

Sedum fabaria, Poa nemoralis (V. Sanda, A. Popescu, M. I. Doltu, 1977).
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10. Valériane montanae-Cortusetum matthioli Boşcaiu et Täuber 78

Cenozele care populează stîncile umbrite din etajul montan pînă 1a

cel subalpin au o compoziţie floristică bine determinată, permiţînd dis-

tingerea unei asociaţii de sine stătătoare. Compoziţia asociaţiei a fost sesi-

zată deja de Al. Beldie (1967) din Bucegi, pe care a prezentat-o ca o

grupare proprie a stîncăriilor umbrite, însă fără o analiză mai amă-

nunţită.

Releveele efectuate de N. Boşcaiu şi F. Täuber (1978) in Piatra Cra-

iului 1a Curmătura, au ca specii diferenţiale pe Campanula carpatica,

Saxifraga cuneijolia şi Poa iiemoralis. Se remarcă prezenţa în cadrul

asociaţiei a numeroase specii caracteristice ordinului Seslerietalia.

11. Poaetum nemoredis carpat&cum I. Pop 68 (Poaetum nemoralis

muscosum Soö 44 p.p. ; Grupări ou Poa nemoralis var. vulgaris apud
Beldie 67)

Poü nemoralis var. montana este nelipsită de pe stîncăriile din etajul
montan mijlociu, acoperind cu tufele ei dese o bună parte lin suprafaţa
stîncăriei. Domină pe suprafeţele semiumbrite, reprezentînd tranziţia
către grupările de Seslerieto-Festucetum saxatilis Beldie 67 sau pe calcare

către faciesurile similare ale asociaţiei Festucetum rupicolae montanum

Beldie 67. în subasociaţia valerianosum sambucifoliae I. Pop 68 (syn :

Valeriana sambucifolia-Poa nemoralis Beldie 67), relativ abundente sînt

Valeriana sambudfolia, Campanula carpatica şi Saxijraga cuneijolia, vege~

tînd pe pragurile şi în fisurile stîncilor. în condiţiile unei umidităţi mai

pronunţate, în staţiuni semiumbrite, compoziţia floristică se îmbogăţeşte

ou unele mezohigrofite ca : Astrantia major, Chrysanthemum rotundifo-

liurn, Cortusa matthioli, Digitalis grandiflora, etc. Dimpotrivă, 1a umbrire

puternică şi lumiditate moderată, subasociaţia este deschisă şi se reduce

1a cele două specii caracteristice, însoţite de multe briofite şi de exemplare

răzleţe ale unor specii sciafile ca : Asplenium trichomanes, Polypodium

vulgare, Moehringia muscosa, Geranium robertianum.

12. Poaetum nemoralis calcicolum Csürös 58 ; Pop et Hodişan (59)
67 (syn : Asplenio-Poëtum nemoralis Soö 44 n.n. ; Poëtum nemoralis

coartatae Pop et Hodişan 59 ; Poa nemorali s-Asplenium septentrionale

Ujv. 44 ; Aspenio (quadrivalens)-Poëtum nemoralis Soö 44 emend. Ger-

gely 66)

Asociaţia a fost descrisă de St. Csürös (1958) de pe Masivul Scări-

şoara-Belioara. Ulterior I. Pop şi I. Hodişan (1958) o identifică pe masi-

vul calcaros Cetăţuia de lîngă Cheile Mada şi în anul 1959 din masi-

vul calcaros Curaturi (descriind-o ca Poaetum nemoralis coarctatum).

Poa nemoralis var. coarctata vegetează pe stînci .pietrişuri şi soluri

calcanojase, La o altitudine cupjrintsă îinltre 320—1900 m, lalătiiri de

numeroase specii calcofile. Gradul de acoperire este efuprins între 50—

90%. Speciile dominante şi caracteristice ale asociaţiei sînt : Poa nemo-

ralis var. coarctata, Melica çiliata, Sedum hispaniçum, Teucrium cha-

maedrys, T. montanum, Arenaria serpyllifolia, Erysimum odoratum

care uneori formează un facies caracteristic, Galium album, Galium pur-

pureum, Achillea crithmifolia şi Carduus candicans. Din Chile Fene-
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şului, I. Hodişan (1965, 1967), descrie subasociaţia cu Secale moncana-

secalinetosum montani şi un facies cu Galium (erectum) album Ho-

dişan 67.

13. Campanuletum crassipedis Borza (31) 36

Asociaţie întîlnită pe pereţii stîncoşi, abrupţi şi umbriţi, sub bol-

ţile săpate în stîncă din Cazanele Dunării. Apare sub formă de tufe

răzleţe, pendente. Singurele relevée din ţara noastră (în număr de 8)

sînt datte de Erika Schneider-Binder şi colaboratorii (1970), în care pe

lîngfei Campanula crasüipes mai vegetează : Asplenium ruta-muraria,

A. itrichomanes, [Ceterach officinarum, Linum iininerve, jSeseli rigidum,
Sedum hispanicum, Sesleria filifolia, etc.

14. Asplenietum lepidi Boşcaiu 71

Cenozele sciafile alcătuite de Asplenium lepidiubn descrise de N.

Boşoaiu (1971) de pe Valea Cernei, mai ales în gurile peşterilor, se

înfiripează în fisurile stîncăriilor umbrite, unde adeseori se dezvoltă

abundent. Cu toate că exigenţele termofile al asociaţiei sînt ridicate,
atunci cînd evadează din mediul subtroglofil, prezintă o electivitate

accentuată pentru stîncăriile cu expoziţie nordică sau nord-vestică, unde

luminozitatea este mai atenuată.

15. Ctenidio-Polyjjodietum Jko. et Pec. 63

Asociaţia a fost semnalată 1a noi din munţii Aninei (Beuşniţa-Che-
ile Nerei, Cheile Minişului) şi Munţii Apuseni (DefiLeul Grisului Re-

pede). Se dezvoltă prin crăpăturile şi poliţele stâncilor umbrite sub

forma unor cenoze adeseori puţin închegate. Prezenţa speciilor Cete-

rach officinarum şi Weder a helix în cele două relevée efectuate din De-

fileul Crişului Repede conferă acestor cenoze un pronunţat caracter

atlantico-mediiteranean. în Cheile Minişului (P. Peia, 1978) formează

pilcuri pioniere, restrînse, pe grohotiş semifixat din apropierea pădurii

de fag, ceea ce a favorizat instalarea unui mücrotopoelimat öu umidi-

tatea aerului mai ridicată tot timpul anului, iar temperatura în tim-

pul verii mai scăzută. Aceasta a duis 1a abundenţa briofitelor în cadrul

fitocenozei.

16. Calamargostetum variue carpaticum Sillinger 33

Calamagrostis varia populează solurile bazice de pe stîncile calca-

roase umbrite, instalîndu-se 1a marginea pădurilor de modid cu fag
din Cheile Ordîncuşii (I. Pop şi I. Hodişan, 1967). Calamagrostetum
variae din Munţii Bihorului se deosebeşte de pajiştile similare din

regiunile calcaroase ale Munţilor Tatra (R. S. Cehoslovacia) prin mai

multe specii diferenţiale (Carex brachysbachys, Süene dubia, Saxifraga

paniculata, Galium album, Thymus comosus, Gampanula kladniana,

Doronicum columnae, etc.), fapt ce i-a determinat pe I. Pop şi I. Ho-

dişan să considere fitocenonzele de 1a noi ca o subasociaţie nouă —

biharicum. Asociaţia a mai fost identificată de St. Csürös şi Marga-
reta Csürös-Käptalan în apropiere de comunele Vidra şi Avram lancu

din Munţii Apuseni (1966).
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Gypsophilion petraoae Borhidi et Pöcs 57

Această alianţă descrilsă din Carpaţii răsăriteni, înlocuind alianţa

Potentillion caulescentis Br.-81. 26, are ca specii de recunoaştere :

Gypstophila petraea, Eritrichum nanum ssp. jankae, Saxifraga luteo-

viridis, Oxytropis hcdleri, Bupleurunn diversifolium, alături de care

Asperula capitata, Androsace villosa ssp. arachnoidea şi Campanula
kladniana par a avea o semnificaţie diferenţială. De asemenea, între

speciile caracteristice ordinului menţionăm pe Artemisia baumagrteni
şi Silène zawadskii.

17. Saxifrago rodielianae-Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et

all. 78

Cenozele edificate de Saxifraga marginata var. rocheliana cu Gypso-

phila petraea analizate pe pereţii abrupţi ai unui horn din Piatra lor-

govanului reprezintă un omolog cu colorit balcanic al asociaţiei Arte-

misio baumgarteni-Gypsophiletum petraeae Puşcaru et all. 56 descrisă

din Munţii Bucegi. Prin relaţiile sale singenetice, asociaţia edificată de

Saxifraga marginata var. rocheliana cu Gypsophila petraea, prezintă
valoarea documentară pentru reconstituirea unor aspecte florogenetice

şi fitoistorice ale Carpaţilor Meridionali. în alcătuirea asociaţiei parti-

cipă numeroase specii transgresive din ordinul Seslerietalia dintre care

se remarca Leontopodium alpinum şi Sesleria rigida var. haynaldiana

18. Atermisio baumgarteni-Gypsophiletum petraeae Puşcaru et

all. 56

(Artemisia petrosa-Trisetum alpestre Beldie 67)

Asociaţie prin excelenţă „deschisă", se remarcă prin prezenţa con-

stantă а uror specii saxicole heliofile şi a cîtorva ierburi din pajiştile

de pe brîne. Vegetează în zona alpină pe stîncării abrupte alcătuite

din conglomerate, cu expoziţie sudică sau estică, pe calcare jurasiee.

Fitocenozele tipice au fost identificate ,de Al. Beldie (1967) în etajul

alpin inferior al Munţilor Bucegi. Pe culmile mai înalte fitocenozele

sîi4 sărăcite, lipsind speciile saxicole mezoterme, în schimb în eta-

jul alpin superior apar oligotermele Saxifraga moschata, Eritriohium

nanum şi Viola alpina. In partea inferioară a zonei alpine, şi în sta-

ţiuni adăpostite, asociaţia se îmbogăţeşte uneori cu specii din Seslerieto-

Festucetum saxatilis ca : Dianthus spiculifolius, Laserpitium latifolium,

Erysimum witmanii ssp. transsilvanicum, Galium album de pe stîn-

căriile înierbate subalpine, pe lîngă care mai apare şi Jurinea mollis,

aumai în abruptul Jepilor Mici.

19. Saxifrago moschatae-Drabetum kotschyi Puşcaru et all. 56

(Draba kotschyi-Lloydia serotina Beldie 77).

Asociaţie proprie stîncjăriilor umbrite sau semiumbrite şi relativ

umede, cu expoziţii în sectorul noridic, în întreaga zonă alpină a Masi-

vului Bucegi, coborînd uneori pînă 1a rariştile de limită din etajul

subalpin. Este o grupare deschisă ce se recunoaşte prin prezenţa cas-
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mofitelor sdafile Draba kotschyi şi Lloydia serotina, 1a care se adaugă

de regulă Saxifraga oppositifolia. Dintre însoţitoarele mai frecvente

amintim pe Achillea schurii şi Saxifraga moăchata.

20. Saxifragetum luteo-viridis (Pawl. 37) Pawl, et Walas 49 (Saxi-

fraga luteo-viridis —
Melandrium zawadzkii Pawl. 37)

Semnalată pentru prima dată 1a noi de A. Borhidi (1958) din Masi-

vul Ceahlău asociaţia este amintită ulterior de Evdochia Puşcariu-

Soroceanu şi colaboratorii (1977), în lucrarea asupra vegetaţei de stîn-

cării din Carpaţii României. O cercetare mai atentă a fitocenonzelorde

1a noi, credem că ar putea duce 1a identificarea urci variante geografice,

cu multe endemite, diferită de asociaţia descrisă de B. Pawlowski din

Tatra (1937).

21. Saxifrage demissae-Gypsophiletiim petraeae Boşcaiu et Täuber 78

Cenozele rupieole descheiate edificate de Gypsophila petraea repre-

zintă un omolog al asociaţiei Artemisio baumgarteni-Gypsophüeikim
petraeae descrisă de Puşcariu et all. (1956) din Munţii Bucfegi. Asocia-

ţia a fost descrisă din Piatra Craiului Mică unde vegetează multe ende«

mite. Dintre speciile cele mai frecvente se citează : Androsace villosa

var. arachnoidea, Eritrichinm naniim ssp. jankae
}

Draba haynaldi, Saxi-

fraga demissa, S. luteo -viridis. în compoziţia cenozelor analizate se

remarcă un număr apreciabil de spedii transgresive din ordinul Ses-

lerietalia.

ASPLENIETALIA SEPTENTRIONALIS Oberd. et

all. 67 (ANDROSACETALIA VANDELII Br.-81. 34)

Grupează asociaţiile casmofile înfiripate pe substrat acidofil. Spe-

ciile caracteristice pentru acest ordin sîrt : Asplenium septentrionale,

A. alternifolium A. adiantum-nigrum, Epilobium collinum, Sedum

telephiuhn ssjp. maximum.

Asplenion septentrionalis Gams 27

Asociaţiile din această alianţă se conturează bine mai ales în zona

Carpaţilor sudici, unde pe lingă nucleul de specii caracteristice, în

componenţa asociaţiilor joacă un rol important specii dacice şi bal-

cano-dacice, caracteristice locale sau diferenţiale, menite să confere

asociaţiilor o nuanţare geografică puţin variată faţă de cenotaxonii

cunoscuţi în Europa centrală (Erika Schreider-Binder, 1972). Alianţa

cuprinde grupările vegetaţiei de crăpături de stînoi acidofile, speciile

caracteristice fiind : Asplenium adiantum nigrum, Woodsia ilvensis,

Veronica bachofeni (D), Dianthus henteri (D).

22. Asplenietum septentrionalis Schwick. 44

Cenozele cu Asplenium septentrionale apar în locuri deschise, înso-

rite şi puternic încălzite, fiind adaptate 1a condiţiile extreme ale cră-

păturilor de stînci. Pe lîngă speciile caracteristice şi diferenţiale, un

rol important în edificarea asociaţiei îl au speciile caracteristice pen-
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t.ru clasa Sedo-Scleranthetea ob Genista janensis, Silène armeria, Sedum

annuum, Cardaminopsis vrenosa, Scleranthus '\perennis, Rumex

sella, Sedum acre, Potentilla argentea, etc. în cadrul asociaţiei s-a

identificat o variantă sciafilă cu Polypodium vulgare (Erika Schneider-

Binder, 1972, pg. 173), ce vegetează în crăpături de stînci umbrite din

apropierea cetăţii Cisnădioara, jud. Sibiu. Din cauza dezvoltării, de

multe ori fragmentară, a acestor grupări cu Asplenium septentrionale,
s-au ivit dificultăţi privind încadrarea lor cenotaxonomică. Nucleul ini-

tial al acestei asociaţii îi asigură, cu tot caracterul fragmentar şi une-

ori heterogen al colonizării primare, locul 1a Asplenion septentrionalis
Gams 27 ca Asplenietum septentrionalis care este o asociaţie iniţială,
dutfabilă. în locuri însorite, în condiţiile de alterare a substratului şi

înclinaţie mai mică, unde este posibilă o acumulare de substanţe orga-
nice mai evidente, evoluează în direcţia unor asociaţii de Sedo-Scleran-

thetea, de asemenea spre Melico-Phleetum montani sau Fesihicetum

valesiacae, iar în condiţii de uirmbră şi umiditate mai ridicată, spre
Asplenio-Poaetum nemoralis, prin varianta sciafilă cu Polypodium
vulgare.

23. Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberd. 38

Din ţara noastră aqeastă asociaţie a fost semnalată de Erika Sch-

neider-Binder (1968) din mai multe localităţi, distingîndu-se şi subaso-

ctiaţia regională carpaticum, ou speciile diferenţiale Silène dubia,

Thymus comosus, Genista janensis, Jovibarba heufelii. în locfuri cu

înclinaţie mai mică, unde procesele de bioacumulare sînt mai active,

s-au instalat specii care formează legătura spre Poaetum nemoralis

veranicelosum bachofeni Borza 59, răspîndită pe brînele stîncoase din

Defileul Turnu Roşu. în aceste locuri s-au observat stadii cu Genista

janensis şi Thymus comosus.

24. Asplenio (trichomanes-bivalensj-Poaetum nemoralis Boşcaiu

(70) 71

Asociaţia se înfiripează pe isxînci silicioase — şisturi cristaline —

supuse unei alterări mai puternice, un rol preponderent avînd Poa

nemoralis şi Asplenium trichomanes (ssp. bivalens).

N. Boşoaiu (1970) adoptă denumirea de Asplenio-Poaetum nemoralis

şi pentru asociaţiile de pe substrat silicios, în mod analog cu Asplenio-
Poaetum nemoralis Soô 44 proprie subsltratuilui qalcaros, departajînd
cenozcle pe criteriul biosistcmiätiic al subspeciei diploide (bivalens) şi

a celei teţtraploide (quadrivalens), prima* fiind proprie substratului

silicios.

Al. Borza (1946) semnalează din Munţii Semenic pe Poaetum nemo-

ralis semenicense, încadrată de noi ca variantă regională (1980). în ca-

drul asociaţiei s-a descris subasociaţia veronicetosum bachofenii (Borza
59) Boşaaiu (70) 71, semnalată iniţial de AL Borza (1959) de pe Valea

Sebeşului ca Poetum nemoralis veronicetosum bachofenii. Pentru sub-

asociaţia veronicetosum, bachofenii speci'iOie diferenţiale sfoit : Arabia

proc:urrens, Geranium macrorrhizum, Galium kitaibelianum, Dianthus

trifasciculatus, şi D. henteri (Erika Echneider-Binder, 1972).
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Din Defileul OLtului (Valea Călineşti), Maria Ciurchea (1970) des-

crie varianta regională oltenicum cu următoarele diferenţiale loclale :
Galium valantioides, var. bailloni, Jovibarba heuffelii, SUene flavescens,
Knautia dinnetonim, ,Hieracium pavichii, Symphyandra wanneri, Fes-

tuca rupicola var. coziae, Seseli rigidum, Campanula grossekü şi Achil-

lea crithmifolia.

25. Sempervivetum heuffelii E. Schneider-Birder 69

Vegetează ân fisurile stîncilor silicioase de 1a poalele Munţilor Cibi-

nului, în văi muntoase, avînd o nuanţă balcanică dată de speciile dife-

renţiale geografice : Thymus comosus, SUene dubia, Genista janensis si

Veronica bachofeni.

Fitocenoze de dimensiuni mai mult sau mai puţin variabile au

fost identificat de noi în Cheile Dîmbovicioarei (V. Sanda, A. Popescu

şi M. I. Doltu, 1977), iar din ţară asociaţia a mai fost găsită în Caza-

nele Dunării (V. Sanda et all., 1980) şi Defileul Oltului (Maria Ciur-

chea, 1970).

26. Hypno-Polypodietum vulgare Jko. et Pec. 63

Asociaţia prezintă un accentuat caracter sciafil, vegetînd de regulă

pe stîncile cu expoziţie nordică sau vestică din etajul montan. Din

Cazanele Dunării, Erika Schneider-Binder et all. (1970) analizează amă-

nunţit asociaţia şi remarcă <faptul că Poolypodium vulgare şi Hypnum

cupressiforme se asociază frecvent cu Mnium longirostre, Isothecium

miurum var. scabridum şi Asplenium trichomanes.

27. Woodsio-Asplenietum septentrionalis Tx. 37

Prezenţa acestei asociaţii, descrisă iniţial din Munţii Harz, a fost

semnalată în ţara noastră de Al. Borza (1963), Al. Borza şi N. Boşcaiu

(1965), Al. Beldie şi Gh. Dihoru (1967), Erika Schneider-Binder (1968,

1972). Primele ridicări fitocenologice 1c prezintă pentru ţara noastră

I. Moldovan (1970) din Munţii Gutîiului. Erika Schneider-Binder (1972)

identifică asociaţia pe coloanele de bazalt de 1a Detunata Goală (Munţii

Apuseni), remarcând prezenţa unor specii rare ca Thymus longicaulis

şi Scabiosa banatica. în crăpături mai late apar Cotoneaster integerrima

şi Spiraea chamaedryfolia. Cenoze bine conturate de Woodsio-Asple-
nietum septentrionalis au fost identificate şi pe Valea Sadului (Munţii

Cibinului) pe micaşisturi, unde apare şi endemismul subcarpatic, Dian-

thus henteri precum şi Festuca rupicola, ultima subliniind caracterul

xeroterm al staţiunilor ocupate de aceasltă asociaţie. Pe baza acestor

specii şi a altor diferenţiale geografice, Erika Schneider-Binder (1972)

descrLe varianta isuboarpaticà austrocarpaticum, mult mai bogaită în

specii decît cenozele din Munţii Gutîiului şi de pe Detunata Goală.

Silenion lerchenfeldianae Horv. et Pawl, ap ud Horw. 49

Alianţă daco-balcanică cu exigenţe intens acidofile, în compoziţia
căreia se remarcă prezenţa speciilor caracteristice Spmphyandra wan-

neri, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa şi SUene lerchenfeldiana. Cea

mai reprezentativă staţiune pentru această lalianţă rămîne cea din Masi-

vul Paring unde se află o enclavă a arealului disjunct al asociaţiei
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Potentillo haynaldianae-Silenetiim lerchenfeldianae Horv., Pawl, et

Walas 38), Simon 57, descrisă din Rila Pianina şi identificată ulterior

şi în Munţii Pirin (T. Simon, 1957).

28. Silenetum dinaricae E. Schneider-Binder eit Voik 76

Descrisă din Munţii Făgăraşului (Valea Şerbotei), Silène dinarica

formează de regulă fitocenoze monodominante sau împreună cu Silène

lerchenfeldiana. Speciile însoţitoare mai frecvente sînt : Lycopodium

selago, Festuca supina, Juncus ttifidus, Campanula alpina iar dintre

plantele inferioare : Polytrichum iformosum, Grimmia apocarpa, Alec-

toria ochroleuca şi Thamnolia vermicidaris.

29. Potentillo haynaldianae-Silenetum lerchenfeldianae (Horv., Pawl.,

Walas 38) Simon 57

Asociaţia este amintită de Al. Borza (1963) şi Erika Schneider-

Binder şi W. Voik (1977) fără a da şi relevée geobotanice. Pentru con-

turarea nucleului de specii privind fitocenozele fragmentare din Paring,

sînt necesare în continuaree invesitigajţii. Din relatările verbale ale

botanistului Mihail D. Dumitru, în Masivul Paring Potentilla haynal-

diana se găseşte cu ,totul sporadic pe stîmcării abrupte.

30. Senecioni ylaberrimi-Silenetum lerchenfeldianae Boscaiu et

all. 78

Asociaţie delictară descrisă din cîteva staţiuni ale Masivului Rete-

zat (Gemenele, Lacul Ana, Valea Judelui, Muchia Ascuţită), caracte-

rizată printr-un număr restrîns de specii şi în compoziţia căreia dife-

renţialele Jwjicus trifidus şi Senecio glaberrhnus deţin o constanţă

ridicată. Pare să reprezinte un omolog de altitudini mai mari al asi-

ciaţiei Asplenio septentrionalis-Silenetum lerchenfeldianae Horv., Pawl.

et Walas 35. Vegetează cu precădere pe pereţii abrupţi ai unui sub-

strat petrografic rezistent 1a acţiunea agenţilor exlterni (granite), unde

condiţiile vitrege au împiedicat instalarea şi concurenţa altor cas-

mofite.

VÉGÉTATION DE LA CLASSE ASPLENIETEA RUPESTRIS

Br-81. 34 IN MEIER ET Br.-81. 34 DE ROUMANIE

Résumé

Le travail présente la description de la végétation des fissures

des rochers en caractérisant la classe, les ordres, les alliances ainsi que

les associations décrites jusqu'à présent de Roumanie. Les 30 associa-

tions mentionnées sont analysées sous plusieurs aspects en présentant

à chaque cénotaxon des données de corologie, de cénotaxonomie, de

syndynamique qui offrent un image complet de ces groupements pion-

niers qui constituent en ensamble l'anneau initial de la biosphère.
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