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BRIOFITE DE REALĂ VALOARE ŞTIINŢIFICĂ
DIN FLORA CARPAŢILOR ROMÂNIEI.

OCROTIREA ŞI CONSERVAREA LOR

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Ca şi în alte ţări europene şi în România s-a luat (1953) iniţiativa

de a fi conservate ca monumente ale naturii şi unele briofite de reală

valoare ştiinţifică, rare sau pe cale de dispariţie. Studiile din ultimele

decenii au îmbogăţit, substanţial, cunoaşterea genofondului brioflonstic

al Carpaţilor sud-estici. In acesta remarcăm îndeosebi — în spaţiul nord-

carpatic (Bucovina, Maramureş, Transilvania) — semnalarea a valoroase

relicte glaciare de mlaştini turboase ca şi, în munţi, a unor specii arctic-

alpine. Unele dintre acestea au limita lor arealografică europeană

(sudică şi vestică) pe teritoriul ţării noastre.

Intensificarea cercetărilor de teren în diferitele masive carpatice

relevă, fitogeografic, valoarea unor specii de briofite cu justificarea de

a fi trecute în „listele roşii" şi ocrotite ca monumente ale naturii.

Lucrarea de faţă constituie o analiză floristică reprezentînd o

primă sinteză bniogeografică a Carpaţilor din România. Ea este argu-

mentată pe baza cercetărilor monografice îndelungate asupra mai mul-

tor masive de munţi. Briofitele considerate în acest studiu contribuie

1a cunoaşterea şi definirea caracterului nordic-boreal al florei şi vege-

taţiei din principalele masive carpatice ale României.

S-au împlinit (1985) 13 ani de 1a Conferinţa asupra mediului încon-

jurător de 1a Stockholm, din cadrul programului UNESCO, în care s-au

pus bazele definitorii ale ecologiei pentru ocrotirea naturii şi a omului,

de cercetare ştiinţifică a variatelor ecosisteme şi folosirea lor chibzuită,

evitîndu-se impactul cu natura.

Cunoscutul biolog englez dr. Martin Holdgad:e spunea :

~...p
rincipala problemă pentru omenire este astăzi... nu numai aceea de

a ajuta să trăiască populaţia sa în creştere continuă, dar şi de a îmbună-

tăţi calitatea vieţii".

Realizarea acestui deziderat, esenţial şi unanim al omenirii, reclamă

şi 1a noi, în urma numeroaselor semnale de alarmă, o largă colaborare

patriotică de a contribui efectiv, ştiinţific şi organizatoric, 1a menţinerea

echilibrului ecologic-biologic şi de a păstra „rezervele biosferei" denu-

mite şi „zone ecologice reprezentative" între care au fost încadrate şi
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unele teritorii din România (Parcul naţional Retezat, /rezervaţia naturală

Pietrosu Rodnei şi sectorul Roşea din Delta Dunării). Rezervaţiile şi

parcurile naţionale păstrează, nu numai zestrea floristică şi faunistică ci

şi, în primul rînd, însăşi condiţiile ecologice de viaţă cu totalitatea fac-

torilor determinanţi oare asigură raporturile biocenotice dintre cele mai

inferioare organisme (microscopice) şi pînă 1a cele mai superior organi-

zate şi evoluate inclusiv omul.

Protejarea peisajului cu variatele sale ecosisteme, terestre şi acva-

tice, în qare sălăşluiesc, de milenii, diferite oregnisme în variate biotopuri,

a căror existenţă este adeseori, ecologic, periclitată cu dispariţia a dus,

în ultima vreme şi în ţara noastră, 1a stabilirea unor „liste roşii" în care

să fie judicios trecute plantele şi animalele rare, de certă valoare ştiinţi-

fică, pentru a fi protejate şi ocrotite, conservîndu-se, ecoprotectiv, fon-

dul genetic, floristic şi faunistic, cel mai Vialorois, îndeosebi carpatic.

între elementele floristice urmează a fi trecute în liste (pe categorii)

nu numai plantele cormofite, ci şi unii reprezentanţi dintre plantele crip-

togame (alge, ciuperci, licheni, muşchi). Tuturor acestora să 1c asigurăm

condiţiile de mediu cît mai nealterate pentru a 1c studia, a 1c păstra în

nişele lor ecologice şi a 1c încredinţa, din generaţie în generaţie, poste-
rităţii.

Unii dintre reputaţii biologi ca Alex. v. Hübscumann a sta-

bilit (1982) pentru Saxonia inferioară (R. F. Germania) categoriile (I —VI)
în care să fie încadrate, diferenţiat, în liste, speciile de briofite dispărute,
rare şi rarisime, pe cale de dispariţie, inclusiv frecvenţa unora etc.

în acţiunea de ocrotire a naturii din ţara noastră, ca şi în general,

după cum e şi firesc au fost luate, mai întîi, în considerare şi decretate

ca monumente ale naturii o serie de plante şi animale superioare de

excepţională semnificaţie istorică şi geografică (cormofite, vertebrate),
în ultima vreme au atras însă tot mai mult atenţia naturaliştilor şi
variate organisme inferioare, plante şi animale (criiptogame, neverte-

brate) care, biologic, au aceeaşi valoare ştiinţifică documentară în evo-

luţia organismelor în general).

De aproape trei decenii încoace s-a luat şi 1a noi iniţiativa de a fi

ocroitite îşi considerate ca monumente ale naturii şi unele specii rare,

valoroase şi pe cale de dispariţie dintre briofite cum sînt speciile relicte

glaciare (arctice şi subarctice) ; Sphagnum wulfianum, S. ЪаШсит, Palu-

della squarrosa, Helodium blandowii s.a. (T r
.

I. Ştefu r e a c, 1953),
indiferent dacă biotopurile cu acestea se găsesc în unele rezervaţii şi

parcuri sau dacă ele s-au păstrat în variate ecotopuri în afara acestora,

cu grija şi răspunderea de a 1c conserva astfel, genofondul lor brio-

floristic,

Dintre briofite considerăm astfel necesar de a fi luate, în primul
rînd, în considerare pentru ţara noastră, speciile cu caracter relictar-bo-

real, arctic şi subarctic, asupra cărora există studii mai ales pentru nor-

dul ţării (Bucovina, Maramureş, Transilvania), publicate de către E. P o p

(sintetizate în lucrarea sa monumentală, 1960) şi de către Tγ. I. Şt e-

f u r:e а с (în mai multe studii de specialitate : 1945—1985).
In anul 1977 s-a acceptat de către Comisia Monumentelor naturii a

Academiei R. S. România, de a se întreprinde (în contract) un studiu
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ecologic şi corologic al endemismelor, relictelor şi al taxonilor rari din

flora României. Pe lîngă plantele oormofite au fost trecute pentru ela-

borare (E. Plăma dă) şi unele specii de acest gen şi pentru briofite,
urmînd a fi încadrate şi ele în

~l
istele roşii".

în lucrarea referitoare 1a necesitatea conservării genofondului brio-

floristic (E. Plămadă, 1977) sînt trecute atît 4 specii dintre Hepa-

ticae, clît şi un număr mai miare de specii dintre Musci (muşchii frunzoşi)
între care sînt menţionate şi acelea semnalate cu indicaţiile staţionale
din publicaţiile noastre îndeosebi din diferitele masive carpatice.

Avînd în vedere că unele specii dintre acestea ca de exemplu Moer-

ckia hibernica (Hook.) Gott, in Rabenh. din staţiunile de 1a Apahida

(Cluj) şi Valea Peleşului (Sinaia) sau Helodium blandowii (Web. & Mohr)
Warnst, de 1a Săcărîmb (Munţii Apuseni) — semnalate de către botaniştii

înaintaşi (I. Prod a n, M. Péterf i, Sim. Şt. Radian) —

nu au mai fost regăsite de noi în staţiunile indicate rezultă, cu cea mai

mare probabilitate, că acestea au dispărut din acele locuri. Considerăm

astfel necesar ca asemenea specii, ca şi altele, care s-au mai păstrat în

nişele lor ecologice ale unor anumite staţiuni, să fie salvate şi ocrotite în

biotopurile lor.

Referindu-ne 1a brioflora sistemului nostru carpatic este de remarcat

faptul că după cum studiile asupra cormofitelor au început a se realiza

mai de vreme în Transilvania — datorită apropierii de centrele botanice

de 1a Viena, Budapesta ca şi de ţările din apusul Europei — tot aşa şi cer-

cetările asupra criptogiamelor, inclusiv a briofitelor, au cunoscut, pentru
anumite masive de munţi, contribuţii valoroase din partea briologilor

aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare şi a unor societăţi vechi de natu-

ralişti (Cluj, Sibiu s.a.). Primele date asupra briofitelor din ţară 1c dato-

răm, încă de acum 200 de ani, lui H. Hedwig care şi-a început stu-

diile briologice 1a Braşov şi care, prin opera sa de temelie ~Species

muscorum frondosorum" (apărută postum, 1801), a pus cu trăinicie bazele

în nomenclatura muşchilor frunzoşi (Bryopsida), concretizată în congre-

sele internaţionale de botanică pentru aceste criptogame, el putînd fi con-

siderat, cu adevărat, un Linné al briologilor de pretutindeni.

Configuraţia geografică a României, condiţiile orografice, pedogene-

tice şi climatologice ale versanţilor Carpaţilor Orientali, a celor Meridio-

nali inclusiv Munţii Apuseni (C. Occidentali) cu variatele lor ecosisteme

de păduri, plaiuri, stîncării, creste de munţi, văi, mlaştini, turbării s.a.,

adăpostesc o deosebit de numeroasă şi variată floră şi vegetaţie muscinală.

Briologii şi alţi botanişti din veacul trecut (J. Barth, J. Сh r.

G. Baumgarten, J. Breidler, A. Degen, K. Demeter,
M. Fuss, F. Hazsli nsк y, K. Loilesberger, J. Pa n-

cic, F. Schur, L. Simо nк a i (S imкоv iс i) s.a. precum şi

acei care au urmat în diferitele centre botanice ale ţării (Sim. Ş it.

Radian — Bucureşti ;M. Péterfi — Cluj ; C. P a p p — laşi, s.a.)

inclusiv acei ai zilelor noastre au adus şi aduc, pe baza observaţiilor

directe şi a intensificării cercetărilor de teren, contribuţii de seamă nu

numai asupra prezenţei variatelor specii de briofite ci şi a ecologiei,

corologiei, cenologiei, briogeografiei lor. în acest fel s-a remarcat pre-

zenţa îndeosebi în Bucovina şi Maramureş (T r. I. Ştefu rea c,
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L. Lungu, Gh. Mih ai, P. Pascal, E. Plămadă ş.a.) a nume-

roase elemente briofloristice cu caracter nordic boreal, arctic şi subarctic,

care constituie adesea rarităţi remarcabile şi uneori de limită arealogra-

fică (sudică şi vestică) în brioflora Europei ; ele puţind fi considerate în

mod justificat monumente ale naturii patriei noastre.

In definirea caracterului nordic-boreal al brioflorei din Carpaţii

României există contribuţii valoroase asupra unora dintre masivele de

mai mare altitudine.

Studiile briologice însoţite de unele consideraţii briogeografice, apă-
rute în ultimele decenii, au contribuit substanţial 1a cunoaşterea şi sub

acest aspect ca şi a îmbogăţirii brioflorei masivelor noastre carpatice.

Ele permit stabilirea, în oarecare măsură, a caracterului briogeografic

general asupra acestui ţinut carpatic cu relevarea elementului nordic-

boreal în componenţa şi structura vegetaţiei musciniale. De remarcat

este totodată rolul ecologic şi pedogenetic al briofitelor în menţinerea

homeostaziei unor ecosisteme forestiere, turficole s.a. în care sens este

de subliniat valoarea ştiinţifică a genofondului briofloristic, păstrarea şi

conservarea lui.

în etapa actuală a intensificării cercetărilor ecologice şi fitocenolo-

gice care cunosc şi 1a noi un caracter tot mai complex, interdisciplinar şi

integrat, sub aspect teoretic şi practic, rolul briofitelor, adesea determi-

nant plurifuncţional, nu poate fi omis în caracterizarea, delimitarea,
denumirea şi interpretarea sindinamică a unor cenotaxoni cu încadrarea

asociaţiilor muscinale în sistemul cenotaxonomic general al vegetaţiei

Carpaţilor româneşti.

Ne vom referi 1a analiza briogeografică a unor masive ale Carpaţi-
lor Meridionali, Orientali şi Occidentali (Apuseni) în care relevăm îndeo-

sebi prezenţa elementului nordic-boreal. De subliniat sînt îndeosebi lucră-

rile briologice din Munţii Bucovinei, ai Bistriţei, Rodnei şi Maramureşu-
lui. Bucegi, Retezat, Apuseni, Ceahlău s.a.

Astfel pentru CARPAŢII MERIDIONALI, sînit de menţionat anali-

zele briogeografice asupra masivelor : Bucegi (Tr. I. Ştefu r e a c,

1945—1963 s.a.) cu relevarea fitogeografică a relictelor şi a unor specii
rare între care menţionăm : Bucegia romanica Radian (relict terţiar),
Riccia sorocarpa Bisch. var. nana Kern., Moerckia hibernica (Hook.) Gott,

in Rabenh., Anastrepta orcadensis (Lindb. in Lindb. & H. Arn.) Schiffn.,

Barbilophozia hatcheri (Evans) Loeske var. hatcheri, Stegonia latifolia

(Schwaegr.) Vent. ex. Broth., Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.,

Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. & S., Catoscopium nigritum (Hedw.)
Brid., Conostomum tetragomim (Hedw.) Lindb., Buxbaumia aphylla

Hedw., Polytrichum sexanc/ulare Brid. s.a. dintre care unele nu lipsesc nici

in masivul Piatra Craiului (Tγ. I. Ştefureac, 1951) şi care pot fi

înscrise, cu statut de monumente ale naturii, în „listele roşii" ; carac-

terul şi prezenţa lor justifică pe deplin aceasta.

La analiza acestor taxoni cu caracter arctic boreal relictar, adeseori

disjunct, remarcăm nu numai o asemănare morfo-anatomică în ce pri-

veşte forma şi structura organelor gametofitului şi ale sporofitului (frun-

zişoare, capsule s.a.), ci şi apropierea lor taxonomică în sistem ca de

exemplu fam. Catoscopiaceae şi Meesiaceae ; Ricciaceae şi Marchantia-
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ceae ; Meesiaceae şi Bartramiaceae ; Splachnaceae şi Bryaceae etc. Acest

fapi denotă, ecologic, condiţiile unor centre şi subcentre genetice de cons-

tituire a unor tipuri şi istorice de evoluţie a vegetaţiei briologice. Majo-

ritatea speciilor, atît dintre Hepaticae, cât şi dintre Musci, reprezintă
forme dioice cu predominarea, 1a Musci, a tipului acrocanp, caractere ce

denort ă tipuri de primitivitate ; dioice sînt : Buc\egia romanica Radilan

Moerckia hibernica (Hook.) Gott, in Rabenh., Anastrepta orcadnesis

(Lindb. in Lindb. & H. Arn.) Schiff п., Barbilophozia hatcheri (Evans)
Loeske var. hatcheri, Plagiobryum demissnm (Hook.) Lindb., Meesia

triquetra (Richter) Aongstr., Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid., Conos-

tomum tetragonum (Hedw.) Lindb., Buxbaumia aphylla Hedw., Polytri-

chum sexangulare Brid. ; cele monoice sînt : Riccia sorocarpa Bisch. var.

nana Kern., Stegonia latifolia (Schwaegr.) Vent ex Broth., Schistidium

agassizii Sull. & Lesq. var. latifolium Zett, ca şi speciile de Splachnaceae

cu genurile Tayloria, Tetraplodon, Splachnum s.a.

De asemenea, este de relevat, în acest masîv, raportul ibriocenotie

ca şi acel fitocenotic, ca de exemplu acel dintre Catoscopium nigritum

(Hedw.) Brid. şi Preissia quadrata (Scop.) Nees; Polytrichum sexangu-
lare Brid. şi Arenaria biflora L. ; Stegonia latifolia (Schwaegr.) Vent ex

Broth, şi Elyna myosuroides (Viii.) Friitsch; Campylium stellatum (Hedw.)
J. Lange & G. Jens şi Lomatogonium carinthiacum (Wulfen.) A. Br. s.a.

Cercetările briologice, cu caracter monografic, asupra rezervaţiei

ştiinţifice a Parcului naţional Retezat (E. Plămadă, 1975), au dus 1a

identificarea unui număr apreciabil de circa 400 de taxoni dintre care

248 de taxoni sînt noi pentru masiv şi între aceştia se remarcă 12 specii

relicte, brioflora avînd un procent substanţial (78,5<>/ 0 ) de elemente boreal e

între relictele glaciare, din acest maisiv, sînt de subliniat : Barbilophozia
hatcheri (Evans) Loeske var. hatcheri, Marsupella brevissima (Dum.)

Grolle, Andreaea rothii (Web. & Mohr var. sudetica Limpr., A. nivalis

Hook., Polytrichum sexangulare Brid., Tortula norvegica (Web.) Wah-

lenb. ex Lindb., Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb., Leskuraea

radicosa (Mitt.) Moenk., Drepanocladus tundrae (H. Arn.) Loeske, Di-

chelyma jalcatum (Hedw.) Myr., Hylocomium. pyrenaicum В., S & G.

Analiza briogeografică a CARPAŢILOR OCCIDENTALI (Apuseni)

a dus 1a constatarea (Tr. I. Ş t e f u r e a c, 1975) că din enumeeraţia de

circa 500 de taxoni, un număr de 28 de specii au caracter alpin boreal,

majoritatea speciilor (în număr 1c 345) sînt circumpolare, subcosmopo-

lite, uneori disjuncte, astfel sînt : Anthoceros punctatus L., Fossombro-

nia wondraczekii (Corda in Sturm) Lindb., Barbilophozia barbata (Schmid.

cx Schreb.) Loeske, Lophozia badersis (Gott, in Rabenh.) Schiffn., Dicra-

num polysetum Sw., Cirriphyllum piliferum (Hedjw.) Grout, Homalothe-

cium nîoens (Hedw.) Robins, etc, iar circumpolar cu caracter boreal sînt :

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., Helodium blandowii (Web. &

Mohr) Warnst., Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst., Meesia triquetra

(Richter) Aongstr., Grimmia alpestris (Web. & Mohr) Schleich, ex Hor-

nsch., Athalamia hyalina (Sommerf.) Hatt. in Shim. & Hatt. var. hyalina.

De interes sînt îndeosebi elementele boreale şi subboreale : Sphagnum

balticum (Russ.) Russ. ex. С. Jens., Helodium blandowi (Web & Mohr)

Warnst., Scorpidium scorpioides (Helw.) Limpr. Meesia triquetra (Richter)
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Aongstr. în brioflora acestor munţi remarcăm infiltrarea mai mulitor

elemente meridionale inclusiv a unora cu caracter oceanic-atlantic (Pla-

giothecium undulatum (Hedw.) В., S. & G., Rhytiadelphus loreus (Hedw.)

Warnst., Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr inclusiv, cu acelaşi
carater fitogeografic, Hookeria lucens (Hedw.) Sm. în două staţiuni din

Munţii Banatului (T r. I. Ş.tefureac, 1949).

în enumeraţia briofloristică asupra Transilvaniei (Ä. В о ros &

L. V a j d a, 1967), sînt de remarcat, în primul rînd, taxonii noi pentru

Carpaţii României şi a sistemului carpatic în general : Metzg'eria fruti-

culosa (Dicks.) Evans., Lophozia bantriensis (Hook.) Steph., Marsupella

sprucei (Limpr.) H. Bernet, Scapania helvetica Gott in Gott & Rabenh.,

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) K. Muell., Porella baueri (Schiffn.)
C. Jens. l

,

dintre Hepaticae ; iar dintre Musci : SeHgeria călcarea (Hedw.)

В., S. & G., Oncophorus wahlenbergii Brid., Leucobryum juniperoideum

(Brid.) С Müll., Molendoa tenuinerve (Lirnpr.) Par., Tortella densa (Lor.
& Mol.) Crundw. & Nyh., Bryoerytrophyllum rubrum (Jur. ex Geh.)

Chen, Didymodon iomadophilus (Schimp. ex С Müll.) К. Salto, Crypto-
mnium hymenophylloides ,(Hüb.) Nyh. ex Т. Кор., Catoscopium nigritum

(Hedw.) Brid., Brachythecium glaciale В., S. & G. s.a.

Asupra briogeografiei CARPAŢILOR ORIENTALI, remarcăm, în

ultimele decenii, contribuţii valoroase. Astfel sînt de menţionat pentru
masivul Ceahlău, pe lingă lucrările anterior semnate de C. Papp

(1926, 1931, 1933 s.a.) şi a unor date briologice (I. Gγ in ţes cu, 1924,
1931

; E. I. Nyârâdy, 1924) rezultatele unor cercetări recente publicate
de G h. Mi h ai (1984) cu identificarea dintre Hepaticae a taxonilor

cu caracter boreal-montan : Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske,

Lophozia collar is (Nées in Mart.) Dum, şi a speciei arctic-alpine Athalatmia

hyalina .(Sommer!) Hatt. in Shim. & Hatt. var. hyalina oa şi a unor

elemente subocean-medilt. Calypogeia fissa (L) Raddi, iar dintre Musci :

Grimmia terg'estina Tomm. ex. В., S. & G., Tayloria tenuis (With.)

Schimp., Myurella julacea .(Schwaegr.) В., S. & G., Pohlia sphagnicola
(В., S. & G.) Broth, s.a.

Din Munţii RODNEI ŞI AI MARAMUREŞULUI, există contribuţii
briologice numeroase (Tr. I. Ştefureac 1937—1983 ; Ä. Boros şi
L. Vajda, 1967; E. Plămadă (19 ). Analiza .asupra caracterului

fitogeografic general al florei acestui ţinut (Tr. Ştef ur e a 1971)
relevă (p. 101—103) şi briofitele cu sublinierea taxonilor cu caracter

boreal, arctic alpin relictar, între care sînt de menţionat : Moerckia

hibernica (Hook.) Gott, in Rabenh. (bor-dealp), ,Cephalozia pl'eniceps

(Aust.) Lindb. şi Lophozia obtusa (Lindb.) Evans (bor-mont), L. hetero-

colpos (Thed. in Hartim.) Howe var. heterocolpos /subarct-dealp), Anas-

trophyllum michauxii (F. Web.) Schwaegr. (subalp) s.a. ca şi Aulacom-

nium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr., Racomitrium lanuginosum ,(Hedw.)

1 Specie (temp-mont) semnalată nu numai din Bucegi şi în apropiere de

Braşov (A. Boros, L. Vajda, 1967), ci şi în vestul ţării (Porţile de Fier), pe
Populus alba, descrisă fiind as. Madothecetum baueri Ştefureac & Mihai 1968

(Studii şi cercet. de Biol., S. biol. veget., t. 20, nr. 4, 1968, p. 304—305), iar în con-

spectul briofitelor din rez. nat. Slătâoara-Buc ovina (Ştefureac, 1941, p. 22) este
semnalat hibridul dintre Parella platyphylla (L.) Pfeiff'. şi P. baueri (Schiffn.) С Jens.



Brid., Buxbaumia aphylla L., Polytrichum sexangulare Brid., specii ale

genurilor Pohlia, Bryum, Meesia, Dicranum, Kiaeria, Dicranella etc.

Pentru Munţii Bucovinei, ne vom referi mai întîi asupra unor

date briogeografice din studiul monografic al rez. nat. Codrul secular de

1a Slătioara-Bucovina (T r. I. Ştefureac, 1941) în care brioflora este

reprezentată dintre Hepaticae prin următoarele categorii fitogeografice :

boreal, Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum., PUlidium ciliare (L.) Hambe,

P. pulcherrimum (G. Web.) Vainio ; boreal-montan, cu numeroşi taxoni :

Calypogeia neesiana (Mass. & Carest.) K. Muell, iii Loeske, Cephalozia

pleniceps (Aust.) Lindb., C. lunulifolia (Dum.) Dum., Lophozia collaris

(Ness in Mart.) Dum., L. excisa (Dicks.) Dum. var. excisa, L. incisa

(Schrad.) Dum., L. longidens (Li'ndb.) Macoun ssp. longidens, L. wenzelii.

Pellia neesiana (Gott.) Liimpr., Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.

in Broih., Scapania aequïloba (Schwaegr.) Dum., S. calcicola (H. Arn. &

J. Perss. in H. Arn.) Ingham ssp. calcicola, S. irrigua (Ness) Ness in

Gott, et al. ssp. irrigua, Tritomaria exectiformis (Breidl.) Schiffn, ex

Loeske, reprezentate fiind, în număr mai mic, şi unele elemente boreal-

montan : Cephalozia lammersiana (Hueb.) Carring. in Lees, C. leucantha

Spruce ; subboreal montan : Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., Caly-

pogsia trichomanis (L. emend. К. Muell.) Corda in Opiz, Scapania curîh

(Mart.) Dum. : subboreal : Chiloscyphus pallescens (Ehrh. cx Hoffm.)

Dum., Г. polyanthos (L.) Corda in Opiz, Bazzania trilobata (L.) S. Grav

var. trilobata ; boreal-dealpin : Preissia quadrata (Scop.) Neesî; subalp. :

Anastrophyllum wnichauxii (F. Web.) Bues ; n-temp : Aneura pinguis (L.)

Dum. Acelaşi raport se reflectă + şi 1a muşchii frunzoşi.

Referitor 1a cercetările briologioe asupra Bucovinei menţionăm în-

deosebi acelea privind rezervaţiile naturale păduroase şi stepice, munţi

dealuri şi coline, mlaştini turboase s.a. (Rarău, Pietrele Daamnei, Tod:-

rescu, Giumalău, Răchitişu Mare, Ouşoru, Adam şi Eva, Suhardul, Po-

iana Stampei, Coşna, Lucina, Valea Stînii, Grădiniţa, Cucureasa, Ţibău,

Suha Mare şi Suha Mică, bazinul Bistriţei Aurii s.a.) 1a oare şi-au dat

contribuţia : C. Pap p, Tr. I. Ştefu г с- а с (cu numeroase publi-

caţii), Gh. Mihai, P. Pascal, L. Lungu, E. Plămadă s.a.,

lucrări în care nu lipsesc şi unele consideraţii briogeografice.

Din Munţii Bistriţei, exemplificăm studiul monografic asu-

pra florei şi vegetaţiei- mlaştinii turboase din Lunca Negrei Broşteni-

lor de 1a Crit'işor (L. Lungu, 1971), cu semnalarea dintre Hepaticae

а taxonilor cu caracter boreal-montan : Lophozia wenzelii (Nees) Steph.

var wenzelii, L. longidens (Lindb.) Macoun ssp. longidens, Scapania palu-

dicola Loeske &K. Muell. in K. Muell., Mylia anomala (Hook.) S. Gray

(boreal), nelipsind şi unele specii ,suboic-medit-mont ca Trichocolea

tomentella (Ehrh.) Dum. şi Calypogeia sphagnicola (H. Arn & J. Perss.

in H. Arn.) Warnst. & Loeske дп Loeske, iar dintre Musci : Sphagnum

centrale C. Jens., Dicranella palustris (Dijcks.) Crundw. ex E. Warb.,

Pihlia sphagnicola (В., S. & G.) Broth., Bryum weigelii Spreng.,

193
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Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnet., Calliergon cordifolium

(Hedw.) Lindb. s.a. inclusiv, subfosil, Paludellu squarrosa (Hedw.) Brid.

Do asemenea, este analizată briflora din bazinul Bistriţa Aurie

(P. Pascal, 1973) în qare predomină elementele circumpolare

(58,5 Vo) dintre care montan circumpolare sînt 23,6 °/o- De relevat ele-

mentele cu caracter nordic dintre Hepatieae : Blasia ,pusilla L. şi ambele

specii ale genului Ptilidium (boreal) ; Barbilophozia floerkei (Web. &

Mohr) Loeske, Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch, Ccdypogeia

neesiana (Mass. & Carest.) K. Muell. in Loeske (boreal-montan), iar

C. trichomanis (L. emend. К. Muell.) Corda in Opiz (subbor-montan).
Dirtre Musci de interes fitogeografic sînt de menţionat : Buxbaiimia

aphylla Hedw., Pohlia elongata Hedw., Timmia bavarica Hessl., Hete-

rocladium dimophum (Brid.) В., S. & G., Hygrohypnum luridum (Hedw.)

Loeske, Callicladium haldanianum (Grew.) Crum.

Din Cheile Bicazului, aflăm unele date briologice în publica-
ţiile semnate de M. Guşuleac (1932) si cercetările briologice efectuate

de С. Papp, L. Bîrcă, El. Eft im ie, Gh. Mi hai (1962)
s.a. ; din jud. Neamţ numeroase contribuţii sînt date de către С Papp

(1924—1972), unele de L. Lungii (1967), Gh. Mihai (1972—1974,

1981) inclusiv, sintetic,, caracterizarea briologică a jud. Neamţ (Gh.

Mihai, Tr. I. Btef ur eat, P. Pascfal, 1979), nelipsind şi
unele contribuţii briologice asupra Munţilor Vranciei (G h. Mi-

hai, 1984).

Din Munţii Nemira există lucrări asupra briofitelor publicate âe

V. Barabaş (1974), Gh. Mihai şi V. Bar aba ş (1969, 1976

■—-1977), iar din Valea Slănicukii de Tr. Ştefureac, şi

V. Вar bas (1972).

Ca lucrări de sinteză sînt de menţionat : Conspectul brifi'elor din

Moldova (T r. I. Ştefureac, Gh. Mihai, P. Pascal, V.

Barabaş. 1973) şi Conspectul brifitelor din Bucovina; (T r. I. Şte-

fureac, P. P a scai, 1981).

Pentru Munţii Călimani, pe lîngă unele indicaţii briofloristice

(Tr. I. Ştefureac, ţ948—1981)' sînt recent efectuate cercetări taxo-

nomice şi cenologiee (G h. Mihai, 1968) cu semnalarea (1985), în

acest masiv, a speciilor boreal-montane : Lophozia sudetica (Nees in

Hueb.) Grolle, Caiypogeia neesiana (Mass. & Careest) K. Muell., Ptili-

dium pulcherrimum (G. Web.) Vainio (boreal) s.a. inclusiv Kurzia pau-

ciflora (В., S. & G.) Broth, (suboceanic).

Din Carpaţii de curbură s'int cunoscute date briologice asu-

pra Mţ. Siriu (Gh. Di hor v, 1975), analizate fiind, între altele, spe-

ciile : Scapania irrigua (Nees) Nees in Gott, (boreal-mont) şi S. paiudosa
(K. Muell.) K. Muell. (subarctic-subalp), Sphagnum centrale C. Jens,
Polytrichum longisetum Sw. cx Brid., Fissidens adianthoides Hedw.,

Mnium hornum Hedw., Hylocomium brevirostre (Brid.) В., S. & G s.a.
(rev. Tr. I. Ştefureac).

Pentru partea nord-oarpatică a României sînt îndeosebi de remarcat
studiile briologice cu caracter monografic regional : Codrul secular de

1a Slătioara cie sub Rarău (T r. I. Ştefureac, 1941), mlaştina tur-

boasă de 1a Cristişor (L. Lun qu, 1971), bazinul Bistriţa Aurie (P.
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Pascal, 1973), iar din Carpaţii Meridionali: Bucegii (T r. I. Şte-

fureac, 1963 s.a.), Munţii Retezat (E. Plămadă, 1975), Munţii
Cibin (F. Gündisch 1977),

Rezultatele studiilor asupra relictelor glaciare, arotic/e şi subarctice,

din brioflora Carpaţilor României (munţi, mlaşcini tuiboase s.a.) sini

cuprinse în numeroase publicaţii (T r. I. Ştefureac, 1965—1985).

Observaţii îndelungate de teren au permis prezentarea, în ul!timii ani,

a unor consideraţii briogeografice speciale în „note briologice" însoţite

de schiţe ,corologice şi publicate în „Revue de Biologie" ale Academiei

R. S. România, astfel asupra relictelor : Sphagnvim wulfianum Girg.

(1984), Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. (1985), Aulacomnium

turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. (1986 sub tipar). De asemenea, asupra

actualizării nomenclaturii 1a briofite sînt publicate în „Studii şi cercet.

ale Academiei R. S. România" note briologice : Sphagnales (1981). Bux-

baumiales (1985), Polytrichaceae (1986, sub tipar).

în ultima vreme ne-a fost dat prilejul de a îmbogăţi brioflora

României cu unele valoroase elemente arctice şi subarctice cu caracter

relictar şi anume Sphagnum wulfianum Girg. în tinovul Apa Roşie din

jud. Covasna (T r. I. Ştefureac, V. Barabaş, 1976 ; Tr.

I. Ştefureac, 1978) ,şi Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst,

în două staţiuni ale mlaştinilor eutrofe şi anume : Tăul Morărenilor

(800 m s.m.) şi Mocirla—La Tăcinoasa (840 m s.m.) (T r. I. Ştefu-

reac, 1971) ca şi în marginea unui făget de 1a Bufagö din M-ţii Bodoc

(T r. I. Ştefureac, Al. Кovа с s, 1978) ; ambele reli'cte sem-

nalate pînă acum numai din Bucovina.

Menţionăm totodată faptul că vara anilor 1982 (4.1X) şi 1983

(l.IX) au fost semnalate (Tr. I. Ştefureac) sub creasta muntelui

Pietrosu Rodnei (2260—2280 m s.m.) două staţiuni cu Bucegia romanica

Radian, element subarctic estic alpin, care reprezintă primele de pînă

acum, cu acest relict terţiar în Garpaţii noştri răsăriteni
; prin aceasta

putem explica acum legătura corologică-briogeografică europeană a

aoe&tuia dintre masivele Carpaţilor Meridionali (Bucegi, Piatra Craiu-

lui, Făgăraş) — prin masivul Munţilor Rodnei — cu Munţii Tatra (Ceho-

slovacia, Polonia).

Considerăm astfel că unele briofite ca Bucegia romanica Radian,

relict cu areal disjunct (România, Cehoslovacia, Polonia, America de

Nord, U.R.S.S.), merită a fi inclus în „listele roşii" c,a monument al

biosferei (T r. I. Ştefureac, 1983).

în acelaşi masiv carpatic a fost semnalată (E. Plămadă, 1975)

pe, Vîrful Anieşul Mare (2000 m s.m.) specia nouă pentru brioflora Ro-

mâniei — Pleurocladula islandica (Nees) Grolle, element arctic-alpin

de limită sudică, păstrat în fitocenoza cu Polytrichum sexangulare Brid.,

Salix herbacea L., s.a. din CI. Salicetea herbaceae Br.-81. 1947 (E. Plă-

madă, Gh. Cold ea, 1982).

Cu aceste două specii fitogeografic valoroase dintre Hepaticae :

Bucegia romanica Radian şi Pleurocladula islandica (Nees) Grolle se îm-

bogăţeşte şi mai mult genofondul briofloristic al rezervaţiei naturale

Pietrosu Rodnei.
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Din înşiruirea acestor date şi sublinierea taxonilor de interes taxo-

nomic, briogeografic şi fitoistoric, îndeosebi a speciilor cu caracter nor-

dic relictar, care constituie rarităţi de certă si reală valoare ştiinţifică
>i care, datorită impactului dintre om şi natură, devin din ce în ce mai

rare sau sînt chiar ameninţate cu dispariţia, rezultă recomandarea jus-
tificată

ca acestea să fie
— pe baza unor studii aprofundate de teren —

mai îndeaproape studiate pentru a li se acorda statutul de monumenlte

ale naturii şi a fi trecute, între primele, în „listele roşii". Urmează

a fi stabilită ordinea etapelor şi a categoriilor fitogeognafice de înca-

drare în liste a celor mai importante specii dintre briofite din flora

României pentru a li se asigura, ecoprotectiv, existenţa' şi conser-

varea lor.

Prin realizarea aqestui deziderat, în ansamblul lui, privind evo-

luţia gîndirii biologice şi a realizărilor contemporane în ştiinţele natu-

rii din ţara noastră şi păstrarea cu grijă şi unanimă răspundere a

patrimoniului biologic românesc, vom cinsti memoria înaintaşilor noştri

şi vom ridica spre culmi năzuinţele de pace, spre progres şi civi-

lizaţie.

BRYOPHYTES D'UNE RÉELE VALEUR SCIENTIFIQUE DE LA FLORE

DES CARPATHES DE LA ROUMANIE

Résumé

Comme dans d'autres pays, en Roumanie de même on a pris

l'initiative de considérer comme monuments de la nature aussi cer-

taines Bryophytes rares et en voie de disparition (Tr. I. Ştefureac, 1953,

et autres ; E. Plămadă, 1977). Les études bryologiques antérieures

ainsi que particulièrement celles plus récentes sur les divers massifs

carpatiques de Roumanie, ont mené à la connaissance et à l'enréchis-

sement du génofonds bryofloristique de nombreux et valeureux relictes

glaciaires (arctiques et sous-arctiques), tant parmi les hépatiques que

surtout parmi les mousses concentré principalement dans certaines

formations de végétation du nord du pays (Bucovine, Maramureş,

Transylvanie). Parmi celles-ci mentionnons, pour la Roumanie, les

espèces Morckia hibernica, Odontoschisma sphagni. Sphagnum

wulfianum, S. balticum, Polytrichum sexangulare, ВихЪаитга aphylla,

Plagiobryum demissum, Pseudobryum cinclidioides, Paludella squar-

rosa, Catoscopium nigritum, Amblyodon dealbatus. Meesia triquetra,

M. hexasticha, Conostomum tetragonum, Dichelyma falcatum, Hellodium

biandowii, Scorpidium scorpioides, Hylocomium pyrenaicum et autres,

qui valent bien d'être, en premier lieu, considérées monuments de la na-

ture et d'être insérées dans les „listes rouges" pour être protégées et con-

servées dans la bryoflore de notre pays, certaines ayant la limite sud

et ouest de leur aréal général de distribution en Roumanie,

et ouest de leur aréal général de distribution en Roumanie.

Les analyses bryogéographiques effectuées sur des massifs carpa-

tiques (Bucegi, Făgăraş. Piatra Craiului, Retezat, les Monts Apu
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Ceahlău, de Bccovine, du Maramureş et autres) relèvent la prédomi-

nance, dans la composition des variées phytocénoses, des éléments à

caractère nord-boréal. Y sont analysés, du point de vue taxonomique,

morphologique, écologique, bryogéographique et phytohistorique les

principaux éléments glaciaires, ainsi que 'cur rapport bryo-et-phyto-

cénologiquie.

Dans le massif des Monts Rodnei a été signalée, pour la première

fois (Tr. I. Ştefureac. 1982, 1983) dans les Carpates Orientales de

Roumanie Bucegia romanica Radian, relicte tertiaire, à l'aréal disjoint

proposé (Tr. I. Ştefureac, 1983) comme monument de la biosphère. En

même temps on a signalée dans ces montagnes Pleurocladula islandica

(Nées) Grolle à la limite sud de son aréal général, espèce nouvelle

pour la bryoflore de Roumanie (E. Plămadă, 1982).
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