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CENOTAXONOMIA ŞI STRUCTURA GRUPĂRILOR

DE MACROFITE ALE CLASEI PHRAGMITETEA TX. ET PRSG. 42

DIN ROMÂNIA

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

In lucrare sînt analizate şi caracterizate sub multiple aspecte (are-

alografic, ecologic, sindinamic, corologic, etc.) grupările palustre ale

clasei Phragmitetea Tx. et Prsg. 42, semnalate pînă în prezent de pe

teritoriul ţării noastre.

Varietatea condiţiilor staţionale (natura substratului, mărimea şi

adincimea bazinelor acvatice, gradul de mineralizare al acestora, etc.)

au favorizat instalarea şi marea diversitate a cenotaxonilor palustri

ai acestei clase existenţi în România. ;

Pe baza analizei comparative a releveelor fiecărui cenotaxon sem-

nalat s-au făcut numeroase sinonimii, reuşind să tratăm uniform fiecare

grupare citată. Studiul întreprins de noi privind cenotaxonomia grupă-

rilor de macrofite au dus la gruparea lor în 48 asociaţii, care aparţin

la 3 ordine, 7 alianţe şi 2 subalianţe. |

Clasa Phragmitetea Tx. et Prsg. 42 cuprinde asociaţii de stufării şi

rogozuri înalte ce se dezvoltă pe marginea canalelor, prin mlaştini şi

bălţi, cu rol important în economia şi caracteristicile fizionomice ale

bazinelor respective. In succesiunea vegetaţiei aceste fitocenoze se in-

stalează după acelea ale clasei Potametea Tx. et. Prsg. 42, ca urmare a

accentuării procesului de colmatare а ecotopurilor respective. Speciile de

recunoaştere pentru clasă sînt : Alisma lanceolatum, A. plantago-aqua-

tica, Butomus umbellatus, Glyceric aquatica, Iris pseudacorus, Lycopus

europaeus, L. exaltatus, Oenanthe aquatica, Phragmites communis, Ro-

rippa amphibia, Rumex hydrolapathum, Schoenoplectus lacustris, Туplia

angustifolia, T. latifolia, Veronica anagallis-aquatica.

PHRAGMITETALIA W. Koch 26 emend. Pign. 53

Acesft ordin reuneşte vegetaţia de trestişuri, păpurişuri şi rogozuri

înalte din mlaştinile, lacurile şi microdepresiunile din lungul rîurilor.

Speciile caracteristice ordinului sînt : Equisetum jluviatile, Acorus cala-
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mus, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Sparganium simplex,

Phalaris arundinacea, Veronica aquatica, Eleocharis palustris.

PHRAGMITION COMMUNIS W. Koch 26 emend. Soô 4:7

Speciile de recunoaştere ale acestei alianţe constituie totodată şi

principalii edificatori ai fitocenozelor palustre, dintre cele mai repre-

zentative amintim : Phragmites communis, Glyceria maxima, Schoeno-

plectus lacustris, Typha latijolia, Sagittaria sagittijolia, Sparganium

ramosum, Butomus umbellatus, Sium lalijolium, Oenanthe aquatica,

Ranunculus lingua, Rumex hydrolapathum, Bolboschoenus maritimus,

Scirpus triqueter, etc.

1. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26 rnedioeuropaeum Tx. 41

(Syn. : Phragmitetum communis (AU. 22) Pign. 53 ; Scirpo-Phragmi-

tetum austroorientale Soö 57 ; Phragmitetum natans (Borza 60) Nedelcu

67). Este o asociaţie larg răspindită în majoritatea bazinelor acvatice,

imprimînd aspectul caracteristic al acestora. Este o formaţie impozantă

cu o veche origine, avînd o consistenţă durabilă, cu aspectul de pădure
în miniatură. Preferă staşiuni cu ape stătătoare, dar se dezvoltă şi

într-un curent slab al apei. Adîncimea optimă este de 0,8—1 m, dar se

poaite menţine pînă la 1,5 m şi chiar mai mult. Regresează evident acolo

unde apa dispare de ia suprafaţă, iar pînza freatică este la o adîncime

mai mare. Asociaţia prezintă o amplitudine ecologică largă faţă de

substanţele minerale nutritive. Se dezvoltă atît în apele limpezi cit şi

în cele cu diferite grade de col m atare. Scirpo-Phragmitetum îşi creiază

un microclimat propriu, ceea ce explică dezvoltarea în luminişurile sale

sau la adăpostul acesteia a asociaţiilor natante şi natanto-submerse.

Temperatura în • interiorul fitocenozelor este mult mai uniformă şi în

majoritatea timpului, mai scăzută decîit a atmosferei. Odată cu irigările

masive, asociaţia a căpătat o importanţă deosebită, fiind folosită pentru

protejarea malurilor. Importanţa mare a asociaţiei reiese în ultimul timp

din valoarea sa papetară. Cînd rizomii de qtuf se desprind de substrat

iau naştere insulele plutitoare de plaur, denumite de Al. Borza (1960)

Phragmitetum natans.

Speciile mai frecvent întîlnite în Scirpo-Phragmitetum sînt : Phrag-
mites communis (Fig. 1), Schoenoplectus lacustris, Stachys palustris,

Oeanthe aquatica, Iris pseudacorus, Galium palustre, Senecio paludous,

Lysimachia vulgaris, Boboschoenus maritimus, Symphytum officinale,

Alisma plantago-aquatica, Glyceria maxima, Typha angustifolia, T.

latijolia, Myosotis palustris, Lycopus europaeus, Slum latifolium, etc.

2. Typhetum angustifoliae (All. 22) Pign. 43

Frecventă în toate bazinele acvatice, este cantonată de obicei între

asociaţia Scirpo-Phragmitetum, şi mal. Adîncimea optimă a apei este de

0,5—0,8 m. Fitocenozele sale joacă un rol importanjt în procesul de col-

mare al bazinelor. Typha angustifolia reuşeşte să domine în asociaţie

(Fig. 2), fiind însoţită mai frecvent de : Alisma plantago-aquatica, Phrag-



Aspect al fitocenozeJor

dominate de Phragmites commu-

nis în lacul Ornica (Bucureşti).

Fig. 1.

Fig. 2. Typhetum angustifoliae formînd fitoc< noze compacte în lunca

Colentir.ei (Bucureşti ).
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mites communis, Typha latijolia, Lythrum salicaria, etc., însă în asocia-

ţie pătrund şi numeroase specii ce aparţin fitocenozelor de mal, printre

cart' cităm: Bidens tripartita, Polygonum mite, Symphytum officinale, etc.

3. Typhetum latifoliae Soö 27

Typha latifolia formează fitocenoze bine conturate cu toate că mulţi

autori le încadrează ca subasociaţie la Scirpo-Phragmitetum. Dintre spe-

ciile însoţitoare frecvent întîlnijte în fitocenozele edificate de Typha lati-

folia amintim : Schoenoplectus lacustris, Oenanthe aquatica, Glyceria

maxima, Alisma plantago-aquatica, Lythrum salicaria, însoţitoarele obiş-

nuite ca şi la Tyjihetum angustifoliae.

4. Typhetum angustifoliae -latifoliae (Eggler 33) Schmale 39

Cenozele edificate de Typha angustifolia şi Typha latifolia apar în

aceleaşi condiţii staţionale ca şi Scirpo-Phragmitetum. Dintre speciile

însoţitoare amintim : (după D. Mititelu, 1971 găsite în Depresiunea Ela-

nului), Ranunculus lingua, Sagittaria sagittifolia, Alisma lanceolatum, A.

plantago-aquatica, Althaea officinalis, Galium palustre, Lythrum salica-

ria, Polygonum persicaria, Rumex hydrolapathum ,
Schoenoplectus lacus-

tris, Slum latifolium, etc.

5. Typhetum schuttleworthii Soö 27 ; Nedelcu et al. 79

Asociaţia este semnalată de V. Zanoschi (1971) din masivul Ceahlău,
Gh. Popescu (1979) din Oltenia şi de G. A. Nedelcu şi colaboratori (1979)
din mlaştinile Benii localizate în subcarpaţii Teleajănului.

Cenozele de Typha schuttleworthii se înfiripează pe terenurile

depresionare care în lunile de primăvară sînt acoperite cu o pînză de

apă de 10—25 cm grosime şi care în lunile de vară sînt mai mullt sau

mai puţin uscate. Pe lîngă speciile caracteristice alianţei, ordinului şi
clasei se întâlnesc şi multe specii de pajişti higrofile (Poa silvicola,

Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Lychnis flos-cuculi), ceea ce

denotă regimul hidric variabil al asociaţiei în decursul perioadei de

talie.

6. Schoenoplectetum lacustris Eggler 33 (Svn. : Scirpetum lacustris

Chouard 24).

Asociaţia se dezvoltă între Scirpo-Phragmitetum şi mal, formînd

un cordon cararteristic, sau spre larg, pînă la 1,3—1,5 m adîn-

cime a apei, di ulă pe un substrat milos. Creşte uneori şi pe soluri

ipoaso sau pe pietriş. Sistemul de rizomi, compact al acestei specii

pregăteşte substratul în vederea instalării ulterioare şi a altor specii.
Fitocenozele de Schoenoplectus lacustris se întîlnesc frecvent în apele
neaerisit л menţinîndu-se un t'mp şi în bazinele colmatate. Nu suportă
locurile bătătorite, fiind în acelaşi timp sensibilă la păscut. Rezisftă bine

la oscilaţiile de nivel ale apei, avînd o dezvoltare optima în cele mici.

Cînd se instalează spre malurile bazinelor, este însoţită de un numai'

mare de specii ca : Phragmites communis, Mentha aquatica, Alisma plan-

tago-aquatica, Rumex hydrolapathum, Butomus umbellatus, etc. Schoe-



67

nuplectus lacustric contribuie la purificarea biologică a apelor poluate,
fiind folosita în ultimul timp tot mai mult în componenţa filtrelor bio-

logice.

în cadrul asociaţiei este descrisă varianta cu Rudbeckia laciniata de

pe valea Rogojinii lîngă ştrandul Dumbrava-Jud. Sibiu (E. Schneider-

Binder, 1976).

7. Typhetum laxmanni (Übrizsy 61) Nedelcu 68

în România, Typha laxmanni era cunoscută numai din Delta Dună-

rii precum şi din orezăriile de la Chirnogi (Olteniţa). în anul 1964 specia
este semnalată de G. A. Nedelcu de la Cernica, Dudu, Valea Colentinei,

iar ulterior do la Comana. Asociaţia vegetează de regulă în locuri scurse,

solul în cea mai mare parte a anului este zvînta|t şi numai primăvara

staţiunea poate fi acoperită cu un strat de 10—15 cm de apă. Are o aco-

perire de 60—80%. ceea ce-i conferă un grad ridicat de luminozitate.

Alături de Typha laxmannii vegetează frecvent : Alisma plantago-aqua-

tica, Sagittaria sagittijolia, Mentha aquatïca, Rorippa amphibia, etc.

S.Glycerietum maximae Hueck 31 (Syn. : Glycerietum aquaticae

Nowinski 28). *

Formează fitocenoze compacte în toate regiunile ţării, dar mai ales

în Delta Dunării (Fig. 3), vegetînd în locuri depresionare unde apa nu

depăşeşte 30—50 cm. Speciile însoţitoare mai frecvente sînt : Oenanthe

aquatica, Rorippa amphibia, Phalaris arundinacea, Heleocharis palustris.

Glycerietum maximae în Delta Dunării la Sfîntu Gheorghe.
Fig. 3.
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Ranunculus lingua, Lythrum salicaria, Stachys palustris, etc. Se întîlneşţe
frecvent ca o bordură la marginea fîşiei de stuf în lungul canalelor din

Delta Dunării, sau la contactul stufărişurilor cu vegetaţia terenurilor

mai scurse.

9. Acoretum. calami (Eggler 33) Schulz 4i

Asociaţia are o răspîndire limitată la noi în ţară, fiind semnalate

fitocenoze din Oltenia (Gruia, Balta Mare), Banat şi Transilvania (Cris-

tian-Sibiu).
La Pojejena, Acorus calamus s-a întîlnit pe aluviunile din lunca

Dunării (V. Sanda şi colaboratori, 1970) în pilcuri ocupînd suprafeţe ce

variază între 300 şi 1000 m 2. Staţiunea este inundată primăvara, apele

igîndu-se complet în perioada de vară, fapt ce permite instalarea

unei componente mai bogate a plantelor însoţitoare. Celelalte două sta-

ţiuni (Gruia şi Balta Mare din comuna Gîrla Mare) se deosebesc complet

de cea de la Pojejena prin faptul că aici Acorus calamus vegetează în

apă în tot timpul anului.

în fitocenozele de la Pojejena se remarcă prezenţa speciei Typhoides

arundinacea. Speciile însoţitoare' cu conatanţă mai ridicată sînt :

Oenanthe aqualica, Schoenoplectus lacustris, Lemna trisulca, Spirodela

polyrrhiza, Elodea canadensis, Ccrathophyllum demersum şi Glyceria

maxima.

10. Sparganietum ramosi Sauer 37

Vegetează frecvent în apele stătute, aflîndu-se în stadii mijlocii de

colmatare, precum şi în zonele de inundare, periodic exondalte, în tim-

pul verii putînd prezenta solul svîntat la suprafaţă. Adîncimea optimă

a apei pentru dezvoltarea asociaţiei este de 0,2—o,(i m. Asociaţia prezintă

o largă răspîndire pe toate solurile sapropelice. Cenozele sînt dominate

net de specia caracteristică, Sparganium ramosum, care atinge o înăl-

ţime de 1,5 m şi realizează o acoperire de 1000/- Dintre însoţitoarele

frecvente amintim : Lythrum salicaria, Glyceria maxima, ale căror con-

diţii ecologice se suprapun în parte cu cele ale speciei caracteristice.

11. Oenantho-Rorippelum Lohm. 50 (Syn. : Oenantlietum aquaticae
Soo 27 ; Eggler 33).

Vegetează în bălţi, complexe mlăştinoase eutrofe sau crovuri per-

manent umede din zona solurilor brun-roşcate de pădure. Substratul

mîlos cu bogată troficitate favorizează o creştere viguroasă, rapidă. Ală-

turi de speciile dominante şi caracteristice Oenanthe aquatica şi Rorippa

amphibia, în zona Ciocăneşti (V. Sanda şi colaboratori, 1977) spre peri-

feria asociaţiei se întîlnesc sub forma de indivizi izolaţi următoarele spe-

cii : Lycopus exaltatus, Sparganium neglectum, Glyceria plicata, Ranun-

culus sardous, Alopecurus aequalis, Phalaris arundinacea.
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12. Cyperetum (Juncellctum) serotini Krausch 65

Vegetează pe soluri nămoloase, inundate ocazional. Stratificarea în

interiorul asociaţiei este slabă datorită predominării lui Juncellus sero-

tinus. Asociaţia a fost descrisă de D. Krausch de la Sfîntu Gheorghe
(Delta Dunării) şi identificară apoi de 1. Morariu din jurul Bucureştiului,
avînd o răspîndire mare. în cadrul acestei asociaţii I. Morariu (1967) deo-

sebeşte 2 subasociaţii : typicum ce se dezvoltă pe locuri mai umede şi
în care lipsesc speciile tîrîtoare şi subasociaţia cu Agrostis stolonijera
Morariu 67 ce are ca specii diferenţiale pe : Agrostis stolonijera, Rorippa
sylvestris, Rumex conglomerates şi Poa palustris.

13. Mentho-Sietum angustijoliae Nedelcu 73

Este o asociaţie regională, larg răspîndită la Comana, unde ocupă

suprafeţe întinse, în locurile mlăştinoase cu adîncimea apei în jur de

30 cm. Staţiunea se caracterizează printr-un grad de luminozitate redus,

asociaţia fiind cantonată dealungul pîrîului, printre numeroşii indivizi

de Salix alba.

Atît Mentha aquatica, cit mai ales Berula erecta (Sium angustifo-
lium) au o creştere luxuriantă, realizînd o acoperire de 90—100%. Cu

un grad ridicat de constanţă se înscriu : Lycopus exaltatus, Galium

palustre, Rumex crispus, Alisma plantago-aqnatica, etc.

14. Iretum. pseudacori Eggler 33 (Syn. : Irido-Sietum latijoliae
Dobrescu et Vitalariu 79).

Vegetează în locurile mlăştinoase, şanţuri, fitocenoze întinse au fost

identificate de noi (V. Sanda şi colaboratori, 1980) în Cîmpia Trtului

(Fig. 4). P. Raclaru şi M. Alexan (1973) analizează fiftoccnozeie de la

Pojejena (Banat) cu următoarea compoziţie floristică : Iris pseudacorus,
Ranunculus sardous, Rumex hydrolapathum, Mentha arvensis, Butomus

umbellatus, Stachys palustris, Glyceria plicata, Galium palustre, Carex

gracilis, Alopecurus geniculates, Polygonum amphibium, Veronica

aquatica, Myosotis scorpioides.
Fitoeonozele descrise de C. Dobrescu şi Gh. Viţalariu din pădurea

Bălitcni (Vaslui) în care alături de Iris pseudacorus se prezintă cu indici

de AD mai mari Sium latifolium şi denumite Irido-sietum latijoliae sînt

caracterizate prin abundenţa speciilor de Phragmitetea, le încadrăm ca

sinonime la Iretum pseudacori.

BOLBOSCHOENION MARITIMI CONTINENTALE So6 (45) 47

emend. Borhidi 70

Cuprinde vegetaţia mlaştinilor cu apă salmasjtră, edificată în special
de speciile de Bolboschoenus maritimiis, Schoenoplectus tabernaemon-

tani, Schoenoplectus triqueter.

15. Schoenoplectetum triquetri-maritimi Zonneveld 60.

Asociaţia a fost idenjtificată de D. Mititelu şi N. Barabaş (1971) ca

nouă pentru Moldova, ulterior aceiaşi autori o enumera în conspectul

vegetaţiei Judeţului Bacău (1978), fiind găsită la Bacău (Şolţ) şi Gîrleni
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(Lespezi). Speciile de recunoaştere a asociaţiei sînt Schoenoplectus tri-

queter şi Bolboschoenus maritimus .

16. Heleocharidetum uniglumis Popescu et Sanda 77 (Syn. : Heleo-

charetum Csürös-Kaptalan 65).

Heleocharis uniglumis se dezvolta masiv în microdepresiunile din

lungul terasamentului CFR Nâvodari-Capul Midia. Formează o bandă de

I—21 —2 m lăţime pe terenurile miloase, suprasaturate cu apă tot timpul

anului. Gradul de sărăturare al apei şi al substratului este mic, favo-

rizînd instalarea a numeroase specii suportanit halofile şi hidrofile. Spe-

cii frecvent întîlnite în cadrul asociaţiei sînt Phragmites communis,

Carex (Osteins, Potentilla reptans, Teucrium scordium, Juncus gerardii,
Veronica beecabunga, Ranunculus sceleratus.

17. Bolboschoenctum maritimi continentale Soö (27) 57

Asociaţia vegetează pe soluri umede pînă la umed-ude şi care în

timpul verii devin uscate la suprafaţă. în general solurile sînt uşor alea-

Fig. 4. Iris pseudacorus, abundent dezvoltată în Cîmpia Titului.

line. în asociaţie pătrund numeroase helofite : Alisma plantago-aquatica,

Oenanthe aquatica, Phragmites communis, Iris pseudacorus, Mentha

aquatica, etc.

In cadrul asociaţiei au fost identificate următoarele subasociaţii :

agrostidetosum Bodrogk. 62, typhetosum angustifoliae Soö 57, butome-
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tosum Soö 64, puccinellietosum Bodrogk. 62, schoenoplectetosum taber-

naemontani Soö 57 şi heleocharetosum Soö 57.

18. Schoenoplectetum tabernaemontani Soö (27) 49 (Syn. : Scirpetum
tabernaemontani Pass. 64).

Vegetează în locuri mlăştinoase, şanţuri sau crovuri, al căror sol se

zvîntă în timpul verii. Formează în general un cordon de vegetaţie în

zona exondabilă a bazinelor, avînd un strat de apă în primăvară de

10—50 cm. Dintre speciile însoţiitoare permanente notăm : Alisma plan-
tago-aquatica, Eleocharis palustris, Mentha aquatica, Berula erecta,

Ranunculus repens, Alisma lanceolatum, etc. Asociaţia apare frecvent şi
în orezarii, unde se comportă ca buruiană a acestor culturi.

19. Schoenoplectetum litoralis continentale (Soc- 28) Borhidi 59 (Syn.
Scirpo-Phragmitetum schoenoplectelosum, litoralis Soö 57).

Semnalată de la Babadag (Gh. Dihoru şi N. Doniţă, 1970), pe margi-
nea litorală a lacului Babadag, numai ca prezentă.

20. Bolboschoeno-Phragmitetum Borhidi eft Balogh 70 (Syn. : Bol-

boschetetum phragmitetosum Soö 57 p.p. ; Scirpo-Phragmitetum subass

Scirpus maritimus Krausen 65).

Asociaţia a fost citată de H. D. Krausen (1965) din Delta Dunării

şi din câteva localităţi din Transilvania (V. Sanda şi colaboratori, 1979).
Este o asociaţie de tranziţie, ce se instalează la marginea fîşiei de stuf

unde apa nu depăşeşte 20—30 cm si unde banda de stuf este invadat."'.

de indivizii speciei Bolboschoenus maritimus.

21. Eleocharidetum (Ileleocharidetum) palustris Schennikow 19 ;
Soö 33 (Syn. : Eleocharidetum palustris -uniglumis Dihoru (69) 70 ; Alis-

mato-Eleocharitetum Măthe et Kovâcs 67).

Asociaţie foarte răspândită în luncile rîurilor, crovuri, marginea
bălţilor, peste tot acolo unde solul prezintă un exces de umiditate, iar

nivelul apei nu depăşeşte 10—20 cm. Vegetează atit la malul lacurilor

şi bălţilor, în zona exondabilă a acestora, cit şi în şanţurile de pe mar-

ginea drumurilor, etc. Staţiunile asociaţiei sînt caracteristizate printr-un
sol mlăştinos, care în perioada de vară devine zvîntat la suprafaţă. Aso-

ciaţia suportă o acoperire temporară cu apă. Prezintă o component"!

specifică mozaicată formată din specii cu cerinţe diferite faţă de facto-

rul apă, cum sînt : Mentha aquatica, Oenanthe aquatica, Berula erecta,

Agrostis stolonijera, Ranunculus repens, Bidens tripartita, Potentilla

reptans, Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli, etc.

M. Păun şi Gh. Popescu (1973) descriu de La sud de pădurea Co-

lacu (Comuna Murta) ass. prov. Heleochari-Ranunculetum ophioglossi-

jolii, fitocenoze în care domină Ranunculus ophioglossifolius alături de

Heleocharis palustris. Asociaţia a fost încadrată de autori la alianţa

Nanocyperion. Compoziţia floristică ne îndreptăţeşte s-o încadrăm la

Heleocharidetum palustris Schennikow 19 ca subass. ranunculetosuv.i

ophioglossifolii (Păun et Popescu) comb. nova.
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CARICI-RUMICION HYDROLAPATHI PASS. 64

Specii caracteristice : Phragmites communis, Rumex hydrolapathum,

Cicuta vi)
osa, Iris pseudacorus.

22. Caricetum pseudocyperi Boer 42 (Syn : Cicuto-Caricetum pseudo-

cyperi Boer 42).

Vegetează pe soluri mlăştinoase, mezo şi cutrofo, împreuna cu urmă-

toarele specii (după Gh. Turcu, 1961) : Juncus effusus, Galium palustre,

Scutellaria galericulata, Polygonum, mite, Lycopus europaeus, Lythrum

salicaria, Polygonum lapathifolium, etc.

NASTURTIО-G L Y С E R I E T A L I A Pign. 53

GLYCERIO-SPARGANION Br.-81. et Sising ex Boer 52

Specii caracteristice : Caiabrosa aquatica, Glyceria plicata, G. flui-

tans, Leersia oryzoides, Nasturtium officinale, Scrophularia umbrosa,

Banda erecta, Sparganium erectum ssp. neglectum, Veronica tmagallis-

aquatica, V. beccabunga, V. scarăica.

23. Nasturtietum officinalis (Soö 28) Sieb. 62

Este caracteristică izvoarelor şi pîraielor limpezi din cîmpie. A fost

.semnalată din Moldova şi Muntenia. Speciile însoţitoare sînt în majoritate

mezo-higrofile dintre care amintim : Symphytum officinale, Mentha

aquatica, Iris pseudacorus, Galium palustre, Carex vulpina, Leucojum

aeslivum, Alisma plantago-aquatica, Stellaria aquatica.

24. Equiseto thelmateji-Glycerietum nemoralis Szabö A. 71.

Descrisă ca asociaţie provizorie din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Le-

chinţa. Asociaţia a fost întîlnită de noi la Sinaia în mlaştinile instalate

în microdepresiuni, acolo unde se acumulează apa provenită din pîraiele

de pantă. în aceste mlaştini instalate în luminişurile brădeto-făgetelor

Glyceria nemoralis domină în cadrul asociaţiei. Dintre speciile însoţi-

toare amintim : Myosotis palustris, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum

thelmatheja, Cardamine pratensis, Mentha aquatica, Juncus inflexus,

J. articulatus, etc.

25. Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-81. 25

(Syn. : Glycerio-Sparganietum negleeti W. Koch 26 ; Glycerietum

fluitantis auct.). Vegetează pe malul lacurilor, bălţilor şi în crovurile

permanent umede. Este caracteristica terenurilor exondabile şi suportă

în timpul primăverii o acoperire temporară cu apă. în general limitele

asociaţiei sînt difuze, în fitocenozele sale pătrund atît specii din stufări-

şuri ca : Phragmites communis, Glyceria maxima, Lythrum salicaria,

Typha lutifolia, etc., cit şi specii din asociaţiile de mal ca : Rammculus

repens, R. sceleratus, Juncus inflexus, Eleocharis palustris, etc.
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în fitocenozele de pe terasa superioară a Oltului, în staţiunea

„Dumbrava Grindului", P. Ularu (1970) a întîlnit taxonul Sparganium
microcarpuni cunoscut din puţine localităţi din ţara noastră.

26. Glycerietum plicatae Oberd. (52) 57 (Syn. : Catabroso-Glycerie-
tum plicatae Br.-81.49 ; Catdbrosetum ciqaaticae Rubel 27 ; Veronico-

Glycerietum jjlicatae Soö 71).

Este cantonată de regulă în microdepresiuni, crovuri permanent
umede, din zona solurilor brun roşcate de pădure. în general ocupă par-

tea centrală a microdepresiunilor, unde apa persistă tot timpul anului,
într-un strat de circa 20—25 cm.

Frecvent, Glyceria plicata este însoţită de Alisma lanceolatum,
Eleocharis palustris, Rorippa austriaca, Oenanthe silaifolia, Ranunculus

lateriflorus, etc. Au fost descrise subasociaţiilc : cardaminetosum Raţiu
et Sălăgeanu 71 şi austro-transilvanicum Borza 59.

D. Cîrţu (1972) semnalează din Oltenia (între Jiu şi Desnăţui) facie-

sul cu Catabrosa aquatica.

ELEOCHARIDO-SAGITTARION PASS. 64

Specii caracteristice : Sparganium simplex, Sagittaria sagittifolia,
Hippuris vulgaris, Heleocharis palustris.

27. Spargametum simplicis Tx. 53 (Syn. : Saqittario-Sparganietum
Tx. 55).

Se dezvoltă în zona de mal, pe depunerile aluviale ale Dunării Vechi,
acolo unde adîncimea apei nu depăşeşte 30 —35 cm. Structura unei fito-

cenoze înregistrată de noi la 25.V11. 1980 este următoarea : Suprafaţa =

100 m- ; înălţimea vegetaţiei = 60 cm ; adîncimea apei = 30 cm ; aco-

perirea — 700/0 . Sagittaria sagittifolia (AD = 3). Butomus umbellatus + 1,

Myriophyllum spicatum I—2, Oenanthe aquatica +, Potamogeton pusil-

lus +, Nymphoides peltata +, Ceratophyllum demersum -f, Potamogeton

fluitans +, Potamogeton crispus —,
Salvinia natans +, Lemna minor -f-

Spirodela polyrrhiza +.

Lipsa celei de a doua specii caracteristice, Sparganium emersum

(S. simplex) precum si prezenţa a numeroase specii hidrofile, ce nu sînt

caracteristice sparganietelor, ne-a determinat să delimităm subasociaţia

— sagbttarietosum —
subass. nova.

28. iHippuridetum vulgaris Pass. 55

Vegetează la adăpostul lui Scirpo-Phragmitetum unde apa are de

regulă adîncimi mici. Preferă locurile puţin circulate, ferite de curenţii

apei şi puţin răscolite de vînt. Specia caracteristică şi dominantă este

însoţită de Sagittaria sagittifolia, Veronica ЪессаЪипда, Potemogeton

natans, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Alisma plantago-aquatica,

Mentha aquatica, Berula erecta, Iris pseudacorus, Rumex hydropathum,

Phragmites communis, Schoenoplectus lacustria, etc. ;
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PHALARIDO-GLYCERION Pass. 64

Specii caracteristice : Glyceria maxima, G. fluitans, Phalaris arun-

dinacea, Acorus calamus.

29. Equisetetum jluviatilis (limosi) Soö (27) 47

Descrisă iniţial ca o asociaţie bine conturată de R. Soö şi reconfir-

mată de alţi autori (M. Novvinski, 1928 ; E. Egaler, 1933), i s-a atribuit

ulterior doar rangul unui facies în limitele asociaţiei Scirpo-Phragmite-
tum.

în depresiunea Giurgeului (Flavia Raţiu, 1971) cenozele de Equise-
tum limosum se instalează în staţiuni foarte asemănătoare ecologic cu

cele ale asociaţiei Caricetum vesicariae. Vegetează în depresiuni largi,
în care apa atinge uneori 40—50 cm adîncime. Atît în depresiunea Giur-

geului (Flavia Raţiu, 1971) cit şi în bazinul rîului Suceava (Th. Chifu

şi colaboratori, 1973) cenozele identificate formează insule intercalaţi'

în asociaţii higrofile şi mezo-higrofile.

30. Leersietum oryzoidis Krause 55 em. Pass. 57 (Syn. : Bidentï-

Leersietum (Poli et J. Tx. 50) Oberd. et al. 67).

Este o asociaţie din grupa trestişo-păpurişurilor de înălţime mijlo-

cie, care apare la contactul cu asociaţiile de Bidentetalia Br.-81. et Tx

43. Părerile asupra încadrării cenotaxonomice a asociaţiei diferă, unii

autori înclinând pentru apartenenţa la Bidentetalia iar alţii pentru în-

cadrarea la Phragmitetalia.

în fitocenozele identificate de Erika Schenider-Binder (1970) de pe

Valea Rîsloavele majoritatea speciilor edificatoare ale asociaţiei aparţin

la Phragmiiion, mai puţine la Magnocaricion, Gli/cerio-Sparganion,

Phragmitetalia şi Nanocyperion.
Din regiunea Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa A. Szabö (1971) descrie

subasociaţia alopecuretosum Szabo 71.

MAGNOCARICETALIA Pign. 53

Grupează asociaţii de rogozuri înalte instalate pe soluri umede, bru-

moase, reprezentînd al treilea val de colonizare în procesul de înţele-
nire, urmînd după asociaţiile ordinului Phragmitetalia.

MAGNOCARICION ELATAE W. Koch 26

subal. Caricion rostratae (Bălătovâ-Tulacovă 63) Oberd. 67

Asociaţii instalate în zona de sublitoral, în staţiuni mezotrofe. în

aceste condiţii de troficitate se pare că joacă un oarecare rol coloizii nu-

miri. Apa freatică ce le menţine umiditatea necesară conţine ioni de Cal-

ciu şi Fier. Solul are o reacţie neutră sau moderat acidă.

31. Caricetum buxbaumii Issler 32

Semnalata la noi de Flavia Raţiu şi I. Gorgely (1974), asociaţia se

instalează pe soluri argiloase, bogate în substanţe nutritive, la contactul
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dintre asociaţiile de rogozuri mezotrofe şi pajiştile înmlâstinite mezotrof-i

aparţinînd ordinelor Tofieldietalia, Caricetalia fuscae si' Molinietalia. în
fitocenozele din bazinul superior al Ciucului domină

'

Carex buxbaumii

alături de care se întîlnesc specii de Phragmitetea, Scheuchzerio-Carice-
tea fuscae şi Molinio-Arrhenatheretea. Dintre cele mai reprezentative
specii cităm : Carex fusca, С pcmicea, Pedicularis palustris, Deschampsia
caespitosa, Lythrum salicaria, Agrostis stolonifera, etc.

32. Caricetum elatae W. Koch 26

Carex elata alcătuieşte în Delta Dunării vegetaţia de „popîndaci"
formată din tufe de dimensiuni variabile, uneori ajungînd în diametru
0,5 m. La începutul primăverii terenul este acoperit cu apă permanent
dar spre sfîrşitul verii, de regulă, seacă. Dintre speciile însoţitoare amin-

tim : Galium palustre, Thelypteris palustris, Agrostis stolonifera, si în

general multe specii de Phragmitetea. în cadrul asociaţiei sînt idetifi
cate două subasociaţii : sphagnetosum platyphylli Pöcs 53 si comareto-
sum Simon 60.

33. Cladietum marisci (Allorge 22) Zobrist 35

A fost întîlnită de noi (V. Sanda, A. Popescu, 1973) la Căldăruşani

(Nord de Bucureşti), precum şi în Delta Dunării la Roşuleţ, unde se dez-

voltă luxuriant în japsele cu apă permanentă. Fitocenozele ating înăl-

ţimea de 2,5 m. Dintre speciile însoţitoare amintim : Thelypteris palus-

tris, Phragmites communis, Salix cinerea, Typha angustifolia, Carex

pseuclocyperus, Berula erecta, Mentha aquatica, Galium palustre, Epilo-
Ыит hirsutum, Alisma plantago-aquatica, Ranunculus lingua, Stachys

palustris, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Rumex hydrolapathum
,

Lythrum salicaria.

Asociaţia este întîlnită în general în puţine staţiuni în ţara noastră

(V. Sanda şi colaboratori, 1980).

34. Caricetum rostratae Rubel 12

Descrisă iniţial în aspectul de codominare a două specii Carex vesi-

caria şi Carex rostrata, pe baza unor caracteristici ecologice staţionale,

asociaţia a fost conturată ulterior ca fiind edificată de Care.r rostrata. Se

instalează în microdepresiunile în care apa stagnează o perioadă înde-

lungată. Asociaţia păstrează legături floristice cu asociaţiile de rogozuri
înalte din alianţa Caricion gracilis. în compoziţia floristică a fitocenoze-

lor identificate de Flavia Raţiu (1971) din depresiunea Giurgeului, specia

Comarum palustre înregistrează abundenţă mare (1 —2), indicînd nuanţa

mezotrofă a staţiunii. De asemenea, în aceste fitocenoze s-a întîlnit şi

specia relictară Viola epipsila.

Subasociaţia cu Care.r diandra Danciu 74 întîlnită în Munţii Baraolt

a fost găsită şi în bazinul Ciucului (Flavia Raţiu, 1971), denumită de

autoare faciesul cu Carex diandra (pg. 292). Din Vlădeasa, I. Resmeriţă

(1970) semnalează faciesurile cu Scirpus sylvaticus şi Catabrosa aquatica,

iar din Rarău, P. Raclaru (1967) faciesul mniosum affinis Ştefureac 11.
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35. Caricetum paniculatae Wangerin 16 ; Soö 69

Datorită vigurozităţii indivizilor, tufele de Carex paniculata reali-

zează adesea muşuroaie destul de mari, care pot atinge 1 m în diametru,

în compoziţia floristică a asociaţiei sînt cuprinse şi specii de Molinio-

Arrhenatheretca, dintre care : Galium uliginosum, Caltha laeta, Myosotis

scorpioides, Geum rivale, caracteristice pentru alianţa Calthion au şi

constanţă ridicată. în cadrul asociaţiei (Flavia Raţiu, 1971) se găseşte şi

speciile reliefare Betula humilis şi Calamagrostis neglecta.
Ca infracenotaxoni sînt semnalate subasociaţiile : subass. cu Myosotis

scorpioides Krausch 64 din munţii Baraolt şi junceto-caricetosum pani-
culatae Rosmeriţă 65 din munţii Vlătdeasa.

36. Caricetum appropinquatae (\V. Koch 26) Tx 47 (Syn. : Caricetum

paniculatae -paradoxae Soö 34 cons. С. appropinquatae Soô 47).

Asociaţie reliefară, descrisă de pe teritoriul ţării noastre de I. Ger-

gely (1964, 1966) şi R. Soö (1949), cu o amplitudine ecologică îngusta,
instalată pe sol argilos înmlăştinit. Cenozele din depresiunea Giurgeului

(Flavia Raţiu, 1971) ocupă suprafeţe plane, cu apă freatică superficială

ce nu bălteşte la suprafaţa solului şi în perioadele mai uscate ale anului.

în compoziţia fioristică a asociaţiei se asimilează şi specii carac-

teristice clasei Scheuchzcrio-Caricetae fuscae precum şi Molinio-Arrhe-

natheretea. Ca infracenotaxoni au fost semnalaţi : subas. cu Myosotis

scorjmloides Krausch 64 din munţii Braolt, subas. equisetosum variegati
Dobrescu et Ghencia 70 din Lacul Roşu şi faciesul cu Carex elongata
Dihoru 75 din Siriu.

37. Carici-Menyanthetum Soö (38) 55

Specia edificatoare Menyanthes trifoliata este un element boreal

meridional. Fitocenozele din lunca Dunării (Greaca) se încadrează, prin

speciile componente, în subalianţa Carlcion rostratae, pe cînd cele sem-

nalate de Flavia Raţiu (1972) din depresiunea Giurgeului se încadrează

mai bine la Caricion canescenti-juscae. La fel, fitocenozele din Cîmpia
Nirului (C. Kârâcsonyi, 1975) prin structura lor se încadrează tot la

alianţa Caricion elatae.

Din ţara noastră au fost semnalate următoarele subasociaţii : cari-

cetosum diandrae Soö 63 din depresiunea Giurgeului, hidwigietosum

palustris Bortii di et Komlodi 59 de la lacul Marica din Oltenia şi cari-

cetosum appropinquatae Soö 57, de la Ponoarele-Bosanci.

38. Carici-Calamagrostietum neglectae Soö 71

A fost identificată de С Kârâcsonyi şi G. Negrean (1979) şi

С Kârâcsonyi (1980) din NV ţării la Sanislău, unde ooupă terenuri

restrînse în mlaştinile situate între interdune, unde apa persistă tot tim-

pul verii. Fitocenozele de la Sanislău sînt dominate de elemente carac-

teristice din alianţa Magnocaricion elatae, cu indici de constanţă şi abun-

denţă-dominanţă ridicaţi, între care se remarcă Carcr elata. în aceste

fitooenoze se întilnesc şi multe specii caracteristice vegetaţiei plutitoare.
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subal. Caricion gracilis (Neuhäusl 59, Bâlâtovâ-Tulâckovâ 63)
Oberd. 67.

Reuneşte asociaţii instalate în staţiuni eutrofe, supuse unor inun-

daţii regulate, sau stagnări de ape niai mult sau mai puţin durabile.

Exondările mai lungi deoiit cele caracteristice asociaţiilor din ordinul

Phragmitetalia, permit procese mai bune de descompunere a substanţelor

organice. Apa este săracă în eoloizi hurniri. Reacţia solului este slab

acidă, iar posibilităţile de tamponare sînt slabe (Bâlâtovâ-Tulâckovâ,
1963). Persistenţa apei pe substrat şi în substrat, care contribuie la

menţinerea unor temperaturi scăzute la nivelul rizosferei şi care deter-

mină o concomitentă scădere a temperaturii păturii de aer de la supra-

faţa solului, induce o anumită integrare a elementelor fitocenologice în

compoziţia specifică a asociaţiilor. Pentru marea majoritate a cenotaxo-

nilor din această alianţă, spectrul elementelor fitogeografice este dominat

de speciile circumpolare. Doar la asociaţiile la care ecofaza terestră este

mai durabilă, Caricetum ripariae şi Caricetwm vulpinae, spectrul ele-

mentelor fitogeografice este realizat de speciile eurasiatice submedite-

raniene.

39. Poëtum palustris Resmeriţă şi Raţiu 74

(Syn. : As. de Poa palustris Turcu 59 n.n.)

Asociaţia vegetează în ecotqpuri mlăştinoase cu apa stagnantă la

suprafaţa solului în cea mai mare perioadă a anului. Fitocenozele sînt

dominate de specii higrofile, ce convieţuiesc cu cele hidrofile, mezo-

hidrofile şi mezofile. Interferenţa de specii cu exigenţe diferite faţă de

regimul de umiditate, este un indiciu al fluctuantei apei în decursul

perioadei de vegetaţie. Fitocenozele semnalate de I. Resmeriţă şi O. Ra-

ţiu (1974) de pe valea Gîrbova, comuna Şieu (Maramureş) au ca specii

însoţitoare cu indici de abundenţă-dominanţă şi constanţă mai mari pe :

Carex vulpina, Equisetum limosum, Galium palustre, Eleocharis pa-

lustris, Ly thrum salicaria, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens

şi Trifolium pratense.

40. Phalaridetum arundinaceae Libb. 31

Asociaţia prezintă cerinţe ridicate faţă de troficitatea staţiunii

(Passarge, 1964). Staţiunile eutrofe cu substrat humos sînt inundate

periodic, iar hidrofaza este de scurtă durată. Asociaţia este indicatoare a

unor soluri argilo-humice. în Cîmpia Munteniei, vegetează în crovurile

de la Ciocăneşti, Vizureşti (Fig. 5) şi valea Belcigatele. Aici formează

fitocenoze restrînse, situate pe micile ridicaturi din cadrul crovurilor

permanent umede, în zona solurilor brun-roşcate de pădure. Phalaris

arundinacea alcătuieşte un strat bine închegat, cu acoperire de 85—

950/ n. Stratul al doilea este alcătuit din : Oenanthe silaifolia, Glyceria

plicata, Alisma lanceolatum, Sparganium negletum, Carex vulpina,

Agrostis stolonijera.
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Fig. 5. Fitocenoze compacte de Phalaris arundinacca cantonate în сго-

vurile de la Vizureşti.

41. Cclamagrostetum canescentis Podbielkowski 70

Poziţia taxonomică a asociaţiei este mult discutată. Semnalată în

ţara noastră de Gh. Dihoru (I960) din munţii Buzăului şi raportată „pro

parte" asociaţiei Calamagrosti-Salicetikm cineraeae Soö et Zôlyomi 55.

Precizările cenotaxonomice precum şi clarificarea prezenţei acestei aso-

-iaţii la noi în ţară sînt efectuate de Flavia Raţiu si I. Gergely (1974).
în releveele notate de aceştia la Mădăraş, Racu şi Avrămeşti, specia

Equisetum limosum înregistrează indici de abundenţă-dominanţă rela-

tiv ridicaţi. Constanţa speciilor transgresive din pajiştile umede de gra-

minee (Calthion, Filipendulo-Petasition, Molinion) ne sugerează distri-

buţia sublitorală a cenozelor, hidrofaza de scurtă durată, dar cu eco-

fază limnică durabilă ; în scurta ecofază terestră, pînza freatică se gă-

seşte numai puţin sub suprafaţa solului. Compoziţia floristică a fito-

cenozelor este relativ săracă în specii ; dezvoltarea aparatului vegetativ
elimină prin umbrire alte specii.

42. As. Carex riparia-Leucojum aestivwn Borza 6Q (Syn. : Cariceto-

Leucojetum aestivi (Borza 66) Dobrescu 70)

Cenozele identificate de Al. Borza (1966) de la Călugăreni şi Co-

mana (Jud. Giurgiu) au fost găsite şi de С Dobrescu (1970) în lunca

Bîrladului (Pădurile Bălteni şi Bulboaca). Cenozele sînt dominate de

Carex riparia şi Leucojum aestirum iar ca specii însoţitoare amintim

pe : Carex elata, C. acutiformis, Lysimachia nummularia, Inula bri-
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tannica. Vegetează în staţiuni aproaipe identice cu cele ale asociaţiei
Caricetum acutijorrnis-ripariae.

43. Caricetum gracilis Almquist 29 ; Gräbncr f. et Hueck 131 ; Tx. 37.

Reprezintă una din asociaţiile palustre larg răspândite în excavaţiu-

nile pline cu apă o bună partea perioadei de vegetaţie. Substratul bogat L:

humus are şi un conţinut de Calciu mai ridicat (Oberdörfer, 1957). Spe-

cia edificatoare, realizează o acoperire mare, ceea ce face ca integrarea
altor specii sa fie neînsemnată. în depresiunea Dubova Gh. Dihoiu şi co-

laboratori (1973) au descris subasociaţiile : leucojosum şi trijoliosum ; iar

din Munţii Baraolt, M. Danciu (1974) variantele cu : Glyceria maxima

Horst, Krausen et Müller-Stoll 66 şi cu — Veronica scutellata Danciu 74.

44. Caricetum acutiformis-ripariae Soö (27) 30

Ocupă de obicei zona de mal, periodic exondată, vegetând pe soluri

umede pînă la ude. Primăvara timpurie terenurile pot fi temporar sub-

merse, iar vara sint svîntate la suprafaţă, ajungînd pînă la reavăn-jilave.

Alături de speciile caracteristice Carex acutiformis şi C. riparia (Fig. 6)

apar : Carex pseudocyperus, C- elata, C. vesicaria, C. hirta, C. otrubae,

Fig.6. Ccwicetum acutiformis-ripariae m marginea pădurii Chitila.

С. vulpina, etc. Asociaţia este bogată în specii însoţitoare, cu cerinţe

diferite faţă de factorul hi dric : Oenanthe silaijolia, Poa palustris, Caltha

palustris Chlorocyperus longus, Juncus articulatus, Mentha arvensis,

Plantago lanceolata.
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în cadrul asociaţiei sînt cunoscute de la noi următoarele subaso-

ciaţii : caricetosum acutiformis Soö 57, caricetosum ripariae So6 57,

caricetosum bueckii Soö 57, caricetosum melanostachyae Soö 57,
eleocharosum palustris Kovâcs 57, scirposum sylvatici Soö 57, şi iridosum

Grigore 71.

45. Caricetum vcsicariae Br.-81. et Denis 26 ; Zölyomi 31.

Asociaţia a fost descrisă iniţial de W. Kock (1925) sub denumirea do

Caricetum, inflato-vesicariae şi corespundea unor staţiuni mezo-oligo-

trofe, în care apa stagnează un timp îndelungat. Ulterior, au fost sepa-

rate pe baza unor caracteristici ecologice, două asociaţii distincte : Cari-

cetum vesicariae şi Caricetum rostratae, cărora le corespund regimuri de

treficitate diferite. Vegetează fie în mlaştini eutrofe (exemplu, depre-

siunea Giurgeului, după Flavia Raţiu, 1971) sau în crovuri cu apă per-

manentă din interiorul pădurilor din zona nord-vestică a Bucureştiului

(Vizureşti sau Bîldana). Cenozele se instalează în mici depresiuni de

teren, unde apa freatică bălteşte. Dintre speciile însoţitoare mai frec-

vent întîlnite în cadrul asociaţiei amintim : Carex riparia, C. vulpina,
Iris pseudacorus, Alisma lanceolatum, Phalaris arundinacea şi în gene-

ral multe specii din Phragmitetea, iar în mlaşltinile mezo-oligotrofe cele

caracteristice clasei Scheuchzerio-Caricetea fuseae.

46. Caricetum otrubae Dihoru (69) 70

A fost descrisă de Gh. Dihoru (1969, 1970) de la Babadag unde for-

mează pilcuri de dimensiuni reduse în cadrul asociaţiei Juncetum

gerardii.
Din Moldova, C. Dobrescu şi Att. Kovâcs (1972) o citează de la

Huc-Todireşti. Vegetează în aceleaşi sltaţiuni ca şi Caricetum vulpinae,

cu care adesea a fost confundată (V. Sanda, A. Popescu, 1980).

47. Caricetum vulpinae Soö 27 j

Asociaţie larg răspîndită. Este caracteristică crovurilor situate la

marginea pădurilor sau a luminişurilor din interiorul acestora, cu solul

jilav-umed pînă la umed-ud, în special în timpul primăverii. Asociaţia

se dezvoltă bine şi la un grad de luminozitate mai redus. Ca însoţitoare
fidele se înscriu : Galium palustre, Carex riparia, Lysimachia nummu-

laria, Juncus effusus, care uneori pot forma faciesuri. Celelalte specii,
cu un număr de indivizi mai redus, dar nelipsite din cadrul asocia-

ţiei, sînt : Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Glyceria plicata,
Oenanthe silaijolia, Ranunculus sardous, etc. în cadrul asociaţiei sînt

descrişi următorii infracenojtaxoni : subass. scirpetosum I. Pop et al. 62,

facies cu Equisetum palustre I. Cristurean 73 şi facies cu Iris pseuda-

corus I. Cristurean 73.

48. Caricetum distichae Nowinski 27 corr. Soö 55

Este semnalată pentru prima dată la noi de Flavia Raţiu şi I. Ger-

gcly, (1974) din mlaştinile eutrofe din bazinul superior al Ciucului, unde

cenozele apar sărac structurale floristic şi în compoziţia cărora s-au



întîlnit anele relicte glaciare cum sînt : Calamagrostis canescens si

Cnidium diibium.

Condiţiile staţionale permit integrarea in compoziţia floristică a

unor specii transgresive din clasa Molinio-Arrhenatheretea cu constanţă

ridicaltă. Dintre acestea amintim : Caltha patustris, Lythrum salicaria,

Deschampsia caespitosc, Lathyrus pratensis, lychnis jlosçuculi, Plantago

lanceolaţa, etc.

CENOTAXONOMIA ŞI STRUCTURA GRUPĂRILOR

DE MACROFITE ALE CLASEI PIIRAGMITETEA

TX. ET PRSG. 42 DIN ROMANIA

Rezumat

In lucrare sînt analizate .şi caracterizate sub multiple aspecte

(arealografic, ecologic, sindinamic, corologic etc.), grupările palustre

ale clasei Phragmitetea Tx. et Prsg. 42, semnalate pînă în prezent de

pe teritoriul ţării noastre. ,

Varietatea condiţiilor staţionale (natura substratului, mărimea şi

adâncimea bazinelor acvatico, gradul de mineralizare al acestora, etc.),

au favorizat instalarea şi marea diversitate a cenotaxonilor paluştri

ai acestei clase existenţi în România. ,

Pe baza analizei comparative a releveelor fiecărui cenotaxon

semnalat s-au făcut numeroase sinonimii, reuşind să tratăm uniform

fiecare grupare citată. Studiul întreprins de noi privind cenotaxono-

mia grupărilor de macrofite a dus la gruparea lor în 48 asociaţii, care

aparţin la 3 ordine, 7 alianţe şi 2 subalianţe.

OOENOTAXONOMY AND STRUCTURE OF MACROPHYTES

ASSOCIATIONS BELONGING TO PHRAGMITETEA CLASS

TX. ET PRSG. 1942 FROM ROMANIA

Summary

The paper is dealing with the characterization from multiple

points view of marshes associations of Phragmitetea class, analyzed

till now from romanien territory. ,

The study regarding the coenotaxonomy of macrophytes associa-

tions allows us to include them in 48 associaations belonging to 3

ordes, 7 unions and 2 subunions.
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