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STRUCTURA GRUPĂRILOR DE MACROFITE HIDROFILE

ALE CLASEI POTAMETEA TX. et PRSG. 42 DIN ROMÂNIA

V. SANDA, A. POPESCU, G. A. NEDELCU

In lucrare sînt prezentate un număr de 28 asociaţii, încadrate
în

2 ordine, 4 alianţe şi 2 subalianţe, care alcătuiesc vegetaţia cîasei Pota-

metea, cunoscută pînă în prezent de pe teritoriul României. Pentru

fiecare asociaţie se dau date privind caracteristicile ecologice, tipul di 1

staţiune, structura fitocenozelor, precum şi consideraţii cenotaxonomice,

care conduc la o mai bună delimitare a acestor grupări hidrofile.

Speciile caracteristice clasei Potametea Tx. et Prsg. 42 sînt plante

submerse, fixate de substrat, ce populează bălţile permanente, rîurile

din zonele de cîrnpie unde curentul apei este foarte slab, emiţînd la

suprafaţă numai organele reproducătoare şi mai rar o parte din frunze.

Acestea sînt : Myriophyllum spicatum, Potamogeton gramineus, P. lucens,

Ceratophyllum demersum, C. submersum, Vallisneria spiralis, Najas

marina, Ranunculus trichophyllus.

1. POTAMETALIA Vv. Koch 26

Cele mai multe specii caracteristice acestui ordin sînt submerse

şi numai cîteva sînt emerse. Dintre cele mai reprezentative specii carac-

teristice ordinului menţionăm : Ccditriche cophocarpa, Myriophyllum spi~

catum, M. rerticillatum, Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. perfo-

liate, Zanichellia palustris.

1.1. Batrachion (Ranunculion) fluitantis Neuhăusl 59 (Ranunculion

aquatilis Pass. 64).

Alianţa grupează asociaţiile submerse care populează apele mai

puţin adinei (sub 50 cm adîncime). Majoritatea speciilor sînt submerse

şi fixate permanent de substrat. Speciile de recunoaştere sînt : Ranun-

culus fluitans, Potamogeton nodosus, P. perfoliatus, P. pusillus, Ra-

nunculus aquatilis.

1.1.1. Batrachio (trichophyllo) — Callitrichetum (cophocarpae) Soô

(27) 60 ; RanuncwZeto tricophylli-Calitrichetum polymorphae Soô (27) ;

Batrachietum tricophylli Soö (27) 71.
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Se dezvoltă în apele puţin adînci ; fitocenozele sale ocupă suprafeţe
relativ restrânse cu număr mic de specii componente. Ranunculus (Ba-

trachium) tricophyllus de cele mai multe ori este monodominantă. Cea

de a doua specie caracteristică, Callitriche cophocarpa, lipseşte uneori

din cadrul fitocenozelor, în special în Dobrogoa şi Delta Dunării.

în cadrul asociaţiei sînt descrise subasociaţiile : hatrachietosum Soö

(57) 64 şi callitrichetosum Soö 57 (Syn : Callitrichetum polymorphae

montanum Raţiu 66), caracterizate prin dominaţia uneia din cele două

specii caracteristice. Speciile componente ale fitocenozelor sînt foarte

puţine şi diferă în funcţie de pH-ul apei şi de natura substratului.

Asociaţia este cunoscută din toată ţara, fiind cantonată în zonele

cu exces de umiditate tot timpul anului.

1.1.2. Ranunculetum fluitantis AII. 22 (Syn : Sparganio-Batrachietum

fluitantis (W. Koch 26) Oberd. 57).

Este menţionată de Al. Borza (1963) fără localitate. A. T. Szabc

(1971) o semnalează din teritoriul Sărăţel—Chiraleş—Leehinţa sub denu-

mirea Sparganio-Batrachietum fluitantis. Speciile de recunoaştere (după
E. Oberdorf er, 1957) sînt : Sparganium simplex, Ranunculus fluitans,

Potamogeton nodosus, Nuphar luteum, Hippuris vulgaris, Callitriche pa-

lustris, Potamogeton pectinatus, P. lucens, P. perjoliatus.

Ranunculus fluitans este puţin răspîndită în România fiind citată

din bazinul superior al Oltului (Sîncrăieni, Comandau) şi Brateş (Jud.

Galaţi).

1.1.3. Ranunculetum aquatilis Géhu 61.

Ranunculus aquatilis formează fitocenoze compacte în bălţile din

lungul rîurilor, în ghioluri şi iazuri unde apa se menţine tot timpul
anului. în anii secetoşi planta poate vegeta pe solul jilav al microde-

presiunilor respective.

Asociaţia este săracă în specii, uneori specia caracteristică este mono-

dominantă, alteori este însoţită de Ranunculus trichopyllus, Callitriche

polymorpha, Lemna minor şi accidental mai apar Heleocharis palustris,
Bolboschoenus maritimus, Alisma plantago-aquatica.

1.1.4. Hottonietum palustris Tx. 37.

Se dezvoltă fragmentar în apele puţin adînci, în bălţi şi crovuri,
fitocenozele fiind sărace în specii. Cele mai caracteristice însoţitoare
sînt : Callitriche palustris, Potamogeton natans, Lemna minor, Cerato-

phyllum demersum, Lemna trisulca.

Deşi este citată din Banat, Oltenia, Muntenia şi Transilvania, aso-

ciaţia este puţin cunoscută prin faptul că fitocenozele sînt fragmentare.

1.1.5. Potametum nodosi Soö (28) 60; Segal 64 (Potametum flui-
tantis Soö 28). Specia caracteristică se dezvoltă în bazinele oxigenate, cu

o slabă circulaţie a curenţilor. Alcătueişte fitocenoze compacte, pe
suprafeţe mari, în apele cu adîncimea medie de 1,5 m. Asociaţia a fost

identificată în rîul Dîmboviţa la Poşta Budeşti, dar fitocenozele cele
mai întinse se întâlnesc în Delta Dunării. Ca specii însoţitoare au fost

semnalate : Potamogeton pectinatus, P. crispus, MyriophyUum spicatum,
Trapa natans, Nymphoides jyeltata.
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Po măsură ce se acumulează depunerile de suspensii organice adîn-

cimea bazinelor acvatice în care se dezvoltă Potamogeton nodosus se

reduce, oxigenarea devine mai slabă şi se creează condiţii favorabile

de instalare a speciilor de Trapa natans, Najas marina, Ceratophyllum

demersum, care înlătură treptat vegetaţia iniţială.

1.1.6. Elatinetum triadrae I. Pop 62 (ELatini-Lindernietum pyxidariae
I. Pop 62, 63),

Elatine triandra populează fundul apelor puţin adinei (20—50 cm)

formînd un covor compact pe suprafeţe apreciabile. în vestul ţării, de

unde a fost descrisă asociaţia, specia pătrunde şi în orezarii şi în cana-

lele de irigaţie. Ca specii însoţitoare amintim : Ranunculus trichophyllus,
Lindernia pyxidaria, Potamogeton crispas, P. nodosus, Elatine alsinas-

trum. Asociaţia este semnalată numai din Crişana.

1.2. Potamion (Potamogetion). W. Koch 26 emend. Oberd. 57 (Eu-
Potamkm Oberd. 57).

Grupează asociaţiile submerse şi fixate de substrat. Speciile de

recunoaştere sînt : Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens,

Elodea canadensis, Ranunculus circinatus.

1.2.1. subalianţa Magnopotamion (Vollmar 47) Den Hartog et Segal
64

p. foed.

Grupează asociaţiile submerse alcătuite din specii cu talie mare şi
care se dezvoltă numai în apele dulci.

1.2.1.1. Potameto-Vallisnerietum Br-81. 31.

Ocupă suprafeţe relativ mari în apele stătătoare sau foarte slab

curgătoare, în apropierea malurilor, pe sol mîlos şi profund. în compo-

nenţa fitocenozelor participă pe lîngă Vallisneria spiralis o serie de spe-

cii submerse cum sînt : Potamogeton pectinatus, P. crispus, P. natans,

P. lucens, Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Utricularia vul-

garis, Ceratophyllum demersum, precum şi unele specii natante cum

sînt : Lemna minor, Salvia natans, Wolffia arrhiza, Hydrocharis mor-

sus-ranae. Acestea nu sînt prezente permanent în cadrul asociaţiei,

deoarece pot fi deplasate uşor de curenţii de aer, fiind duse spre locurile

mai adăpostite.

1.2.1.2. Potametum lucentis Hueck 31.

Asociaţia este răspîndită în bazinele acvatice din Qîmpia Munteniei.

Moldova, Transilvania, Delta Dunării şi Oltenia, unde vegetează în apele

stătătoare, dar şi în cele lin curgătoare. Reprezintă o concentrare a

speciilor de Potamogeton, dintre care Potamogeton lucens este carac-

teristică şi dominantă.

Compoziţia floristică a fitocenozelor este alcătuită din : Potamogeton

crispus, P. pectinatus, P. pusillus, P. perfoliatus, Ceratophyllum de-

mersum. Uneori Potamogeton pussillus este dominant, alcătuind subaso-

ciaţia potametosum pusilli Oberd. 57, avînd aceeaşi compoziţie floristică

ca şi asociaţia tip.
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1.2.1.3. Pctameto-Ceratophylletum I. Pop 62.

Populează apelo eu un slab curent de scurgere, precum şi lacurile

si bălţile cu apă stătătoare din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi Mol-

dova. Speciile caracteristice asociaţiei sînt : Potamogeton nodosus, Cera-

tophyllum submersum şi С demersum. Asociaţia ocupă suprafeţe restrînse

şi în compoziţia fitocenozelor sale participă : Potamogeton crispus, P.

pectinatus, P. lucens, Myriophyllum spicatum.

1.2.1.4. Potumetum perfoliati W. Koch 26 em. Pass. 64.

Vegetează optim în bazinele în care există un curent al apei precum

si în cele inundate în timpul viiturilor. Este mai pretenţioasă faţă de

factorul termic.

Specia caracteristică, Potamogeton perfoliatus, ocupă suprafeţe re-

strînse, realizînd o acoperire de 80—90%. în cadrul fitocenozelor se

mai întâlnesc : Myriophyllum spicatum. M. verticillatum, Potamogeton

pectinatus, asociaţia fiind cunoscută din lunca şi Delta Dunării.

1.2.1.5. Elodeetum canadensis Pign. 53.

Este puţin răspîndită în lungul rîurilor din Cîmpia Română, în

lacurile din lungul Colentinei, Neajlovului, precum şi în Delta Dunării.

Vegetează pe suprafeţe restrînse în locuri cu apă stătătoare, la adîncimi

de 40-—80 cm, in apropierea malurilor.

Asociaţia este săracă în specii, FAodea canadensis fiind însoţită de :

Potamogeton pectinatus, P. crispus, Ceratophyllum demersum, Myrio-
phyllum spicatum. La suprafaţa apei se găsesc puţine specii natante,

ce nu constituie un strat permanent.

1.2.1.6. Myriophyllo-Potametum Soö 34.

Este răspîndită în toate regiunile ţării, dar mai ales în lacurile din

lunca şi Delta Dunării. Ocupă suprafeţe mari, preferind apele stătă-

toare, mai rar slab curgătoare, cu adîncimea cuprinsă între 0,8—1,5 m.

Speciile caracteristice Myriophyllum spicatum şi Potamogeton lucens au

abundenţa-dominanţa cea mai mare, dar alături de acestea participă şi
Potamogeton crispus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum, care îm-

preună alcătuiesc fitocenoze compacte, pe suprafeţe apreciabile. în mod

frecvent una din speciile componente din fitocenozele de Myriophyllo-
Potametum poate deveni dominantă în raport cu celelalte, fapt pentru
care sînt cunoscute mai multe subasociaţii. Acestea sînt : myriophylle-
tosum spicati Soö 57 (Ceratophyllum demersum —Myriophyllum spica-
tum ass. Soö 28 ; Myriophylletum spicati Soö 27), myriophylletosum
rerticillati Soö 57, marsileetosum Soö 57, vallisnerieiosum V. Kârpâti 63,
facies cu Ceratophyllum platyacanthum comb, nova (Syn : Fit. Valus-

neria spiro.lis-Ceratophyllum platyacanthum Krausch 65), potametosum
graminei Soö 57. potametosum graminei Soö 57, potametosum crispi
Soö 57.

1.2.2. subalianţa Parvopotamion (Vollmar 47) Den Hartog et Segal
64 p. foed.

Cuprinde asociaţiile de plante submerse cu talie mică şi care suportă
o anumită concentraţie de săruri în mediul lor de viaţă. Speciile de

recunoaştere sînt : Najas marina, N. minor, Zannichelia palustris, Pota-

mogeton pusillus.
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1.2.2.1. Najadetum marinae (Oberd. 57) Fukarek 61.

Fitoœnozele de Najas marina sînt râspîndite în apele stătătoare

sau foarte lin curgătoare din Cîmpia Munteniei şi în Delta Dunării

(Meleaua Sacalin). Preferă apele mai puţin adinei (50—80 cm), dar poate
să se dezvolte şi la adîncimi ce depăşesc 1 m. Speciile cele mai repre-
zentative sînt cele ce caracterizează ordinul şi alianţa : Najas marina,
N. minor, Potamogeton lucens, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum,
Potamogeton crispus, Ceratophyllum demersum.

în apele stagnante apar specii plutitoare, caracteristice clasei Lern-

netea, formînd un strat natant consistent. Din această categorie semnalăm

pe : Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, Hy-
drocharis morsus-ranae.

1.2.2.2. Najadetum minoris Übriszy (48) 61.

Este menţionată din lunca lalomiţei, în braţele moarte, unde se

menţine apa tot timpul anului (I. Şerbănescu, 1959). Najas minor for-

mează populaţii fără participarea altor specii. D. Mititelu (1971) o semna-

lează din bazinele acvatice ale depresiunii Elanului (Jud. Vaslui). Dintre

speciile însoţitoare amintim : Chara connivens, Ch. foetida, Ch. fragilis.

1.2.2.3. Parvopatameto-Zannichellietum (Baumann 21) W. Koch 26.

Se dezvoltă cu precădere, în apele puţin sărate şi cu adîncime mică

(circa 50 cm), ocupând abundent substratul care adeseori conţine acumu-

lări de material organic.

în cadrul asociaţiei domină Zannichellia palustris. Când adâncimea

apei creşte, domină Potamogeton pectinatus, iar Zannichellia palustris se

dezvoltă ca un brîu la marginea bazinului acvatic, acolo unde apa este

mai mică. Dintre speciile însoţitoare mai frecvente sînt : Potamogeton

crispus, P. natans, Myriophyllum spicatum. Luciul apei este ocupat de

speciile caracteristice clasei Lemnetea.

Subasociaţia potametosum pusilli Soö (27) 73 este semnalată de la

Gherla (jud. Cluj) şi din bazinul Crasnei (Jud. Vaslui).

1.2.2.4. Potametum trichoidis Segal 65.

Fste semnalată pentru prima dată de N. Barabaş (1978) din bălţile

bazinului Tazlăului, la confluienţa cu Trotuşul, unde adîncimea apei este

de 20—40 cm.

1.2.2.5. Najadeto-Ceratophylletum I. Pop 62.

Este descrisă din Câmpia Crişurilor (Salonta), fiind puţin răspân-
dită în apele canalelor de la pescăria Rădvani. D. Mititelu şi colabora-

torii (1970, 1972) o semnalează din Moldova (lunca Prutului şi Oîmpia

Galaţilor şi Brăilei). în structura floristică participă : Najas marina,

Ceratophyllum demersum, C. submersum, Myriophyllum spicatum, M.

verticillatum, Potamogeton nodosus, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna

minor, L. trisulca, Typha latifolia, Myosotis scorpioides.

1.2.2.6. Potametum pectinati Horvatic 31.

Este răspîndită în bazinele acvatice din Cîmpia Română (Cernica,

Comana, Brăila), dar mai ales în Delta Dunării, precum şi în Moldova

(bazinul Başeului, Gh. Mihai, 1967).



46

Vegetează în apele cu adîncimea de 20—120 cm, pe substrat luto-

argilos. Se dezvoltă atît în apele stătătoare cît şi în cele lin curgătoare,

prezenţa sa fiind limitată în cele neoxigenate. Specia caracteristică,

Potamogeton pectinatus, este frecvent însoţită de : Ceratophyllum de-

mersus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum, M. vertidllatum,
Potamogeton nodosus, P. crispus.

1.3. Nymphaeion Oberd. 57 emend. Neuhäusl 59.

Reuneşte asociaţiile acvatice submerse cu frunze şi organe reprodu-
cătoare ce ies la suprafaţă. Specii de recunoaştere : Nuphar luteum,

Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Polygonum amphibium f. aqua-

ticum, Trapa natans.

1.3.1. Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 26.

Ocupă mari suprafeţe, preferind locurile cu apă lin curgătoare, mai

rar stătătoare, cu adîncimea de 0,8—2,5 m. Fizionomia asociaţiei este

dată de Nuphar luteum care domină.

Cele mai reprezentative specii emerse şi submerse din cadrul aso-

ciaţiei sînt : Nuphar luteum, Myriophyllum vertidllatum, M. spicatum,

Potamogeton lucens, P. pectinatus, P. crispus, Nymphaea alba, Cerato-

phyllum demersum, Utricularia vulgaris, Lemna minor, L. trisulca,

Wolffia arrhiza, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae.

1.3.2. Trapo-Nymphoidetum Oberd. 57.

Este una din cele mai răspîndite asociaţii din bazinele acvatice ale

luncii şi Deltei Dunării. Vegetează pe suprafeţe mari în locurile deschise

pătrunzînd uneori şi în canalele de irigaţii slab întreţinute, contribuind

la colmatarea acestora. Asociaţia este dominată de cele două caracte-

ristice : Nyphoides peltata şi Trapa natans alături de care se mai întîl-

nesc : Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum, Nuphar luteum,

Polygonum amphibium, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Pota-

mogeton nodosus, P. pectinatus, P. natans, Ceratophyllum demersum,

Utricularia vulgaris. Este semnalată din Crişana, Muntenia, Delta Du-

nării şi Moldova.

1.3.3. Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 28.

Cantonată în bazinele acvatice din Banat, Oltenia, Muntenia, Mol-

dova şi Delta Dunării, asociaţia se dezvoltă la adăpostul stufărişului sau

în ochiurile acestuia, suportînd un anumit grad de umbrire.' Preferă

apele lin curgătoare cu adîncimea de 0,5—2 m, mai rar apare şi în

cele colmatate. Structura asociaţiei se prezintă astfel : Nymphaea alba,
Nuphar luteum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, P. cris-

pus, Utricularia vulgaris, Nymphoides peltata, Najas marina, Potamo-

geton pusillus, Trapa natans, Ceratophyllum demersum. Stratul natant

este de asemenea bine reprezentat de speciile caracteristice clasei
Lemnetea.

Sînt cunoscute subasociaţiile : nymphaetosum V. Kârpâti 63, nupha-
retosum Soö (57) 64 (Nupharetum lutei W. Koch 26), vallisnerietosum

Borza 63 n.n. (citată de la Tusnad-Băi).
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1.3.4. Nymphaeetum thermalis nom. nov. (As. Castalia lotus ther-

malis Borza (31) em. 63).

Specia caracteristică Nymphaea lotus var. thermalis este dominantă

absolută şi edificatoare în acelaşi timp. Dintre însoţitoare amintim :

Sparganium erectum ssp. neglectum, Butomus umbellaîus, Typha lati-

folia, iar cu abundenţă-dominanţă mică Alisma plantago-aquatica, Cera-

tophyllum demersum, precum şi unele specii mai recent introduse în

staţiune.

Această asociaţie specifică pentru România se află in două pîraie
cu apă caldă de la băile 1 Mai (Oradea) şi reprezintă „o oază tropicală
în mijlocul vegetaţiei eurosibirice" (Al. Borza, 1963).

1.3.5. Polygono-Potametum natantis Soö 64 (Polygonetum natantis

So6 27).

Vegetează pe substrat de material organic, în apropierea malurilor

unde apa atinge 0,5—1,5 m adîncime. Compoziţia asociaţiei se prezintă
astfel : Potamogeton natans, Polygonum amphibium, Ceratophyllum de-

mersum, Myriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris, Hydrocharis

morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela polyrrhiza. Cînd asociaţia este

cantonată în ochiurile de stuf sau în apropierea acestuia, în cadrul

fitocenozelor apar specii din Phragmitetea ca : Oenanthe aquatica, Typha

angustifolia, Phragmites australis.

Sânt cunoscute două subasociaţii : polygonetosum amphibii So6 64 şi

potametosum natantis Soô 64.

1.3.6. Nymphoidetum peltatae (Allorge 22) Oberd. et Müller 60.

Este larg răspândită în ţara noastră, dezvoltîndu-se în locurile cu

ape mici de 30—70 cm, pe substrat lutos. Fitocenozele au în alcătuirea

lor un număr mare de specii, dintre care mai frecvente sînt : Potamo-

geton pectinatus, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Potamogeton

crispus, P. lucens, Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris, Lemna

minor, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae.

1.3.7. Potameto-Nupharetum lutei (Parkuin 41) Müller et Görs 60.

Este cunoscută numai din împrejurimile Lugojului (N. Boşcaiu 1966)

şi din Delta Dunării. Vegetează în ape lin curgătoare, puternic oxige-

nate, suportând o uşoară umbrire. Cele două specii caracteristice Nup-

har luteum şi Potamogeton natans pot deveni pe
rînd codominante. In

cadrul fitccenozelor participă un număr mic de specii şi anume : Cerato-

phyllum submersum, Sagittaria sagittifolia, Glyceria maxima, Spirodela

polyrrhiza. La noi în ţară asociaţia nu se găseşte în optimum de dez-

voltare, ea evoluiază spre formarea de Myriophyllo-Nupharetum (în

Banat) sau Nymphaeetum albo-luteae (în Delta Dunării).

1.3.8. Trapetum natantis Müller et Görs 60

A fost identificată în lacurile şi bălţile cu apă permanentă din lunca

şi Delta Dunării, precum şi cele din lungul rîurilor din vestul şi sudul

ţării, unde ocupă suprafeţe întinse. Trapa natans vegetează pe substrat

lutos, suportînd cantităţi mari de sapropel. Adîncimea apei variază între

50—150 cm rezistînd oscilaţiilor mari ale nivelului. în anii secetoşi poate

supravieţui şi pe terenuri mocirloase. Trapetum natantis prezintă o dez-

voltare masivă în bazinele în curs de colmatare. Speciile componente ale
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acestor fitocenoze sînt : Myriophyllum spicatum, Polygonum amphibium,

Potamogeton lucens, P. crispus, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Cera-

tophyllum demersum, iar din clasa Lemnetea : Salvinia natans, Lemna

trisulca, Hydrocharis morsus-ranae.

2. RUPPIETALIA J.Tx. 60

Cuprinde grupările submerse de talie mică şi care suportă o anu-

mită concentraţie de săruri în apă. Specii de recunoaştere : Ruppia

rostellata, Zannichellia palustris ssp. pedicelata.

2.1. Ruppion maritimae Br.—81. 31

Prezintă aceleaşi caracteristici ca şi ordinul Ruppietalia.

2.1.1. Ruppietum trans silvanicae Todor 48 (Ruppietum obliquae

Borza 31 n.n.).

Este descrisă de la Băile Sărate (Turda), unde specia caracteristică

Ruppia rostellata var. transsilvanica vegetează abundent, alcătuind fito-

cenoze compacte. Adîncimea apei este cuprinsă intre 30—150 cm iar sali-

nitatca de 0,54—6%. în cadrul asociaţiei participă un număr foarte mic

de specii şi anume : Zannichellia palustris ssp. pedicellata, Spirogyra sp.,

Bolboschoenus maritimus. Asociaţia este puţin răspîndită, pînă în pre-

zent nu a mai fost semnalată de alţi autori. în canalele cu apă sal-

mastră de la Năvodari (Constanţa) pe terenul unde se afla staţia С F.R.

Betonaj (azi combinatul petrochimic) se dezvolta masiv Ruppia ros-

tellata însoţită de Potamogeton pectinatus (A. Popescu, V. Sanda, 1973).

2.1.2. Parvopotameto-Zannichellietum pedicellatae So6 (34) 47. Ve-

getează în apele stătătoare, bogate în bicarbonaţi precum şi în cele sal-

mastre, pe substrat nisipos sau mîlos. A fost semnalată de I. Todor (1948)
de la Băile Sărate — Turda, precum şi de V. Soran (1956) de la Liebling.
Se dezvoltă optim în ape cu adîncimea pînă la 80 cm. Fitocenozele au

următoarea structură : Zannichellia palustris ssp. pedicellata, Potamo-

geton pectinatus, Najas minor, Myriophyllum spicatum, Potamogeton
crispus, Lemna minor, Glyceria fluitans, Eleocharis palustris, Alopecu-
rus aequalis.

Prezenţa mare a speciei Najas minor în fitocenozele de la Liebling
a determinat pe V. Soran (1956) să descrie faciesul cu Najas minor

Soran 56.

Asociaţia se aseamănă mult cu Parvopotameto-Zannichellietum
(Baumann 21) W. Koch 26 şi poate cercetările viitoare vor aduce dovezi
în sprijinul unificării acestor doi cenotaxoni.

STRUCTURA GRUPĂRILOR DE MACROFITE HIDROFILE

ALE CLASEI POTAMETEA TX. ET PRSG. 42 DIN ROMANIA

Rezumat

Mediul acvatic, prin uniformitatea parametrilor săi, determină o

aglomerare a fitocenozelor pe spaţii restrînse şi ca urmare, dificultatea

în delimitarea lor.



Lucrarea analizează critic un număr de 28 asociaţii acvatice, sub-

merse, natante sau emerse, cu rol important în circuitul biologic natu-

ral al materiei organice, precum şi în procesele de colmatare ale baz ;
-

nelor în care se dezvoltă. ,

Pentru fiecare cenotaxon Se dau sinonimiile sub care a mai fost

descris precum şi date de ecologie, cenotaxonomie şi structură a fito-

cenozelor, ce vor contribui la o mai bună delimitare a lor.

STRUCTURE OF GROUPS OF HYDROPHYLE MACROPHYTS

OF CLASS POTAMETEA TX. ET PRSG. 42 IN ROMANIA

Summary

The aquatic medium, by the uniformity of its parameters induces

an aglomeration of phytocenoses in restricted areas and therefore tha

difficulty to delimit them.

The paper analyses critically a number of 28 aquatic associations,

submersed, floating or emersed with an important rol in the natural

biological circuit of organic matter as well is in the processes of col-

matation of basins where they develop.

For each cenotaxon the synonymies of previous descriptions are

given as well as ecological, cenotaxonomical data and structure of phy-

tocenoses which shall contribute to a better delimitation.
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