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ANALIZA FITOCENOZELOR NITROFILE

ALE CLASEI PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PRSG. 50

DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

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

In lucrare sînt prezentate un număr de 31 asociaţii, încadrate

într-un ordin şi 3 alianţe, fitocenoze ce alcătuiesc vegetaţia clasei

Plantaginetea majoris, cunoscută pînă în prezent de pe teritoriul ţării

noastre.

Pentru fiecare asociaţie analizată se dau date privind caracteris-

ticile ecologice, tipul de staţiune, structura fitocenozelor, făcîndu-se în

acelaşi timp consideraţii cenotaxonomice, care conduc la o mai bur.â

delimitare a acestor grupări nitrofile. ,

Clasa Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 50 cuprinde asociaţii nitro-

file, eutrofe, care vegetează pe soluri bogate în azot şi în substanţe orga-

nice pe cale de descompunere. Ele ocupă de preferinţă locurile băftăto-

rite, marginile drumurilor, curţi, pieţe, terenuri de joacă, izlazuri degra-

date, fiind răspîndite în toată Europa.

Specii de recunoaştere : Polygonum aviculare, Poa annua, Sagina

procumbens, Plantag o maior, Potent illa anserina, P. reptans, Sclerochloa

dura, Amaranthus crispus, A. deflexus, Agropyron repens, Alopecurus

geniculatus, Dipsacus laciniatus, D. Silvester, Pulicaria dysenterica, P.

vulgaris, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, R. sylvestris, Rumex

crispus, R. conglomeratus, Verbena officinalis, Lolium perenne, Tara-

xacum officinale, Centaurea calcitrapa, Chamomilla suaveolens, Juncus

inflexus, J. compressus, Carex hirta.

PLANTAGINETALIA MAJORIS (Tx. 47) 50

Asociaţiile din acest ordin au aceleaşi specii caracteristice ca şi
clasa Plantaginetea majoris, cuprinzînd fitocenoze care adesea se între-

pătrund cu cele din clasa Chenopodietea, determinînd interferenţe fito-

cenotice ce îngreuiază delimitarea lor.

Polygonion avicularis Br.-81. 31 emend. Tx. 50

Alianţa cuprinde asociaţii de terenuri mai mult sau mai puţin

călcate şi bătătorifte, cu sol uscat sau uşor reavăn, lutos şi nisipos. Popu-
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lează marginile străzilor şi ale drumurilor, curţile şi terenurile virane.

Specii de recunoaştere : Coronopus squamatus, Euclidium si/riacum,

Hordeum murinum, Juncus tenuis, Poa annua, Polygonum graminifo-

lium, Sclerochloa dura, Amaranthus crispus, A. deflexus, Polygonum

aviculare, Centaurea calcitrapa, Lepidium ruderale, L. virginicum,

L. densiflorum.

1. Lolio-Plantaginetum nmjoris (Linkola 21) Begcr 30

(Lolietum perennis Gams 27 ; Lolietum perennis plantaginetosum
Soo 47 ; Lolietum prennis Gams 27 emend. Pass. 64 ; Lolio-Plantagine-

tum lanceolatae sensu St. Grigore 68, 71).

Este o asociaţie ruderală nitrofilă, mezoxerofilă, frecvent întîlnită de

la cîmpie pînă la munte. Ocupă, de regulă, marginea şanţurilor, străzilor,

drumurilor şi prin curţi, unde formează pilcuri monotone, scunde. Pe

lingă Lolium perenne şi Plantago major, următoarele specii sînt mai

constante : Polygonum aviculare, Achillea collina, Taraxacum officinale,

Cichorium intybus, Trifolium repens şi Cynodon dactylon.

Lolio-Plantaginetum majoris prezintă unele asemănări cu Lolietum

perennis Safta 43, de care insa se deosebeşte structural. Lolio-Planta-

ginetum majoris este o asociaţie ruderală, legaită de activităţile umane,

pe cînd Lolietum perennis este un cenotaxon secundar, situat în afara

aşezărilor umane, formînd pajişti întinse, cu numeroase specii de gra-

minee şi leguminoase.
în cadrul asociaţiei sînt descrise subasociaţiile : ranunculetosum

repentis Siss. 69, prunelletosum (Falinski 62) Dihoru 75 (Syn : Pru-

nello-Plantaginetum Falinski 62), cynodontetosum Pop 68, Tx. 50, coro-

nopetosum squamati Oberd. 57, Siss. 69 (Syn. : Coronopo-Polygonetum
avicularis Oberd. (49, 51) 71 ; Coronopus squamatus ass. Oberd. 49 n.n.)

şi faciesurile cu : Trifolium resupinatum, Ranunculus sardous, Equisetum

arvense Raclaru et Alexan 73.

2. Poëtum annuae Gams 27

Se instalează în general pe terenurile nelucrate care au suferit un

proces de distrugere a vegejtaţiei. Astfel, am constatat că în parcuri, pe

alei, pe marginea străzilor, prin răzuirea vegetaţiei se instalează destul

de repede şi abundent Poa annua. De asemenea se mai găseşte frecvent

pe marginea digurilor de pămînt, pe locurile bătătorite, etc. Dintre spe-

ciile mai frecvent întîlnite în cadrul asociaţiei amintim : Plantago major,

Cynodon dactylon, Malva sylvestris, Ranunculus sardous, Lolium

perenne, Trifolium repens, Chamomilla recutita, etc.

în cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia scleran)thetosum un-

cinati Drăgulescu 84.

3. Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 27) Soô 40 (Polygo-
netum avicularis Gams 27 ; Matricario-Lolietum subass. Borza 59).

Ambele specii caracteristice sînt adaptate la locuri bătătorite, eres

cînd pe marginea drumurilor, cărărilor, în curţi, acolo unde terenul se

prezintă compact, dar şi cu un conţinut de substanţe azotoase de natură
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organică. Asociaţia este rezistentă la călcarea produsă de om, animale

sau chiar vehicule uşoare, Sclerochloa dura fiind o specie anuală şi ver-

nală, se dezvoltă în special în prima parte a sezonului de vegetaţie
alcătuind aspectul de primăvară. I

Speciile cele mai frecvente din cadrul asociaţiei sînt : Poa annua,

Euclid ium syriacum, Lepidimn ruderale, Capsella bursa-pastoris, Chamo-

milla recutita, Lolium perenne, etc. Multe specii componente ale acestor

fitocenoze sînt plante ruderale, dar acestea apar cu număr de indivizi

destul de redus în comparaţie cu alte asociaţii. ,
Sînt descrise următoarele subasociaţii : polygonetosum Soö 61, .scZe-

rochloetosum Gams 27, lepidietosum ruderalis (Tim.-Bodrogk. 59) Sissingh

69, Spiridon 70 (Syn. : Lepidio (ruderalis)-Schlerochloetum durae Floriţa
Diaconescu 78 ; Lepidietuni ruderale Coste 75), polycnetosum majoris
Horeanu 75, matricarietosum discoideae Morariu 67 n.n. (= facies Ma-

tricaria matricarioides Păzmâny 71 (Syn. : Polygono-Matricarietum ma-

tricarioidis (Siss. 66) Tx. 72), anthemietosum cotulae Viţalariu 73, chamo-

milletosum Morariu 43, portulacetosum. oleracei Szabö, 71, lolietosum

Morariu 43, coronopetosum squamati Soö 61 (Syn. : As. Schlerochloa dura-

Coronopus procumbens Br.-81. (31) 36), euclidietosum Morariu 43, Timăr-

Bodrogk. 59 (Euclidietum syriaci Slavnic 51).
Ca faciesuri sînt semnalate : Lepidium ruderale, Aegiliops cilindrica

Spiridon 70. i

4. Sagino-Bryetum argentei Diemont, Siss. et Westhoff 40

Asociaţie pionieră de locuri călcate, vegetînd pe marginea drumurilor,

alcătuită din populaţii de Bryum argenteum şi Sagina procumbens. Dintre

însoţitoarele mai frecvente amintim : Poa annua, Spergularia rubra, Plan-

tage-' major, Lolium perenne, Potentilla anserina, Stellaria media, Trifo-

lium repens, Taraxacum officinale.

în cadrul asociaţiei este descrisă subasociaţia cu Capsella bursa-

pastoris Tx. 57. '

5. Juncetum tenuis (Diemont, Siss. et Westhoff 40) Schwik. 44

Asociaţie de terenuri bătătorite şi umede unde Juncus tenuis domină

alături de :' Juncus inflexus, Rumex crispus, Ranunculus repens, Poten-

tilla reptans, Plantago major, Lolium prenne, Potentilla anserina, Stel-

laria media,'Trifolium repens, Taraxacum officinale, Poa annua, Sagina

procumbens, Agrostis tenuis, Prunella vulgaris, Juncus bufonius, Cen-

tarium erythraea, Bellis perennis, Veronica serpyllifolia.

6. Eragrostio-Euphorbietum maculatae Mititelu et Barabaş 73 (Era-

grostido-Polygonetum Oberd. 52 p.p.).

Asociaţie semnalată din Moldova unde creşte pe pietrişul dintre linii

sau pe marginile terasamentului căii ferate. Euphorbia maculata atinge

o acoperire de 20—60%. Specii de recunoaştere ale asociaţiei indicate de

autorii acestui cenotaxon sînt : Eragrostis minor, Euphorbia maculta,

Digitaria sanguinalis şi Polygonum aviculare. Dintre însoţitoare amin-

tim : Amaranthus albus, A. blitoides, Heliotropium europaeum, Hibiscus
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trionum, Portulaca oleracea, Salsola ruthenica, Setaria pumila, Tragus

racemosus, etc.

7. Matricario-Anthemitetum cotulae Dihoru 75 = Chamomillo (sua-

veolens) — Anthemitetum cotulae nomcn nov. (Syn. : Malvetum neglec-

tae Aichinger 33 emend. Pass. 64 p.p.).

Populează terenurile tasate, nitrogene, plane sau slab înclinate din

curţi sau uneori pe suprafeţe răscolite. Specificul comunităţii îl dă

Anthémis cotula alături de Chamomilla suaveolens şi multe specii de

Plantaginetea ca : Poa annua, Polygonum aviculare, Mentha longijolia,

Potentilla reptans, Agrostis stolonifera, Plantago major, Lolium perenne,

Potentilla anserina, etc.

8. Polygono (avicularis)-Matricarietum („inodorae") perforatae So-

ran 62. (As. Matricaria inodora-Polygonum aviculare Soran 62).

Vegetează pe marginea căilor de comunicaţie şi pe lîngă locuinţe,
uneori apare şi în pîrloage ce urmează după culturile de cartof. Speciile
de recunoaştere ale asociaţiei : Matricaria perforata, Polygonum aviculare

şi P. persicaria sînt însoţite de numeroase terofite care predomină în

structura asociaţiei. Din lista floristică a asociaţiei reiese contigenţele
acestei grupări cu Schlerochloo-Polygonetum avicularis din regiunea de

cîmpie şi cu Lolio- Plantag inetum majoris, care în special după I—21 —2 ani

îi succede. Este semnalată din Munţii Apuseni.

9. Potentillo (supinae)-Petuniei iun parviflorae Dihoru et Negrean 7-î

Asociaţia se prezintă ca un covor compact în curţile şi locurile semi-

bătătorite, terenuri virane, pe lîngă gardurile de la Sulina. Este foarte

răspîndită la Sulina şi local la Ьэlеа şi Sf. Gheorghe, fiind o asociaţie

pionieră, slab nitrofilă, alcătuită din numeroase plante ruderale, helofile

şi nitrofile. în cadrul asociaţiei domină terofitele, iar ca elemente flo-
ristice cele eurasiaticie, cosmopolite şi adventive. Dintre plantele mâi

caracteristice întîlnite aici notăm : Helidtropium currasavicum, Poly-

gonum rurivagum, Amaranthus deflexus, Juncus compressus, Ama-

ranthus crispus, Chenopodium ambrosioides, Solanum retroflexus, et:'

Este o asociaţie de ierburi scunde (—lO cm) care vegetează în con-

diţii optime pe nisipurile semifixate de la Sulina.

10. Artemisio (annuae)-Heliotropietum ourassavicae Dihoru et Ne-

grean 75.

Heliotropium curassavicum formează, la Sulina şi Letca, asociaţi

aproape monodominante, de culoare verde-cenuşie, alipite de sol, alcă-

tuind pajişti pe marginea străzilor, în curţi şi pe lîngă garduri.

Dintre speciile însoţitoare amintim : Petunia parviflora, Solanum

retroflexum, Chenopodium glaucum, Solanum nigrum, Lepidium rude-

rale, Malva neglecta, Gnaphalium luteo-album, Potentilla supina, Fran-

Iceiiia pulverulenta.
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Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 40

Cuprinde asociaţii de buruieni care populează marginile umede ale

şanţurilor şi luncile inundate. Preferă sol nisipos-argilos, bogat in

substanţe nutritive, în special în azotaţi.

Specii caracteristice : Rumex crispus, Rumex conglomeratus ,
Ra-

nunculus repens, Juncus articulatus, Mentha longifolia, Potentilla rep-

tans, Agrostis stolonifera, Verbena officinalis, Juncus effusus, Carex

hirta, Barbarea vulgaris, Agropyron repens, Alopecurus geniculatus,
Festuca arundinaceae, Juncus compressus, J. inflexus, Polycriemum heuj-

feli, Potentilla anserina, Rorippa austrica, Rumex confertus.

11. Lolio-Potentilletum anserinae (Rapaics 27) Knapp 46 (Potenţii-
letum anserinae Rapaics 27 emend. Pass. 64).

Vegetează atît pe marginea nisipoasă şi umedă a şanţurilor, pe te-

renuri slab bătătorite în special de către păsări. Această asociaţie mezo-

higrofilă este frecventă în regiunea de cîmpie şi de dealuri. Formează

pîlcuri mici, scunde, care acoperă solul in proporţie de 60— 100<>/0 .

Cele

două specii caracteristice Lolium perenne şi Potentilla anserina formează

fitocenoze care se întrepătrund cu cele de Lolio -Plantag inetum majoris

şi chiar cu cele de Bidenition.

12. Alopecuretum aequalis (Soö 47) Burrichter 60 (Syn. : Rumici-

Alopecuretuni aequalii D. Cîrţu 72 ; Rumici-Alopecuretum geniculaii

auct. rom. non Tx. (37) 50

Este caracteristică terenurilor cu un surplus de umiditate, dar fără

ca apa să băltească. Se dezvoltă uneori sub formă de benzi, delimitînd

vegetaţia palustră de cea a pajiştilor mezofile. Rumex crispus şi Alo-

pecurus aequalis formează pajişti însoţite adesea de Carex hirta cu care

formează subasociaţia caricetosum hirtae Soô 64 (Syn. : Caricetum

hirtae Soö 27) iar dintre celelalte specii de Agropyro-Rumicion crispi

amintim : Potentilla anserina, Ranunculus repens, Juncus compressus,

Agrostis stolonifera, Plantago major, Juncus inflexus, J. articulatus,

Poa trivialis, etc.

13. Ranunculetum repentis Knapp 46 emend. Oberd. 57

Vegetează în lungul pîraielor, pe lîngă crovuri, bălţi, izvoare şi pe

terenurile cu exces de umiditate. Suportă bine băltirea apei o perioadă

uneori destul de lungă în timpul primăverii, după retragerea căreia

Ranunculus repens se dezvoltă repede, acoperind cu ajutorul stolonilor,

suprafeţe apreciabile. In timpul verii suportă uscarea pronunţată, la

suprafaţă, a solului. Dintre speciile frecvent întilnite în cadrul asociaţiei

amintim : Veronica serpyllifolia, Rumex crispus, Plantago major, Agrostis

stolonifera, Lolium perenne, Poa annua, P. trivia'is, Agropyron re-

pens, etc.

în fîneţele sau păşunile umede Ranunculus repens se dezvoltă

abundent depreciind calitatea finului şi în special pajiştile, specia nefiind

consumată de animale.
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14. Lolio-Alopecuretum Bodrogk. 62

Asociaţia a fost identificată de I. V. Oprea (1976) în Cîmpia Sînni-

colaul Mare unde Alopecurus pratensis şi Lolium perenne formează

l'itoeenoze destul de reprezentative.

15. Trijolio repenti- Lolietum Krippelovâ 67

(Syn. : Lolio-Trifolietum repentis Resmeniţă, Spîrchet et Csürös 67 ;

As. Lolietum perennis şi Trifolietum repentis Răv., Căzăc. et Turensehi

56). Pajiştile de Trijolio repenti-Lolietum au o bună valoare furajeră,

fiind răspîndite ipe terenuri mezofile pînă la hidrofile, unde produce o

înţelenire accentuată a substratului pe care se dezvoltă. Vegetează pe

soluri afinate şi umede, dar uneori se instalează şi pe terenuri mai com-

pacte, puţin bătătorite. Speciile cele mai comune din cadrul acestor fito-

cenoze sânt : Poa pratensis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Achil-

lea millefolium, Medicago lupulina, Taraxacum officinale, Lotus corni-

culatus, etc.

16. Rorippo silvestri-Agrostietum stoloniferae (Moor 58) Oberd. et

Müller 61.

Vegetează pe terenuri cu un surplus de umiditate din fineţe şi izla-

zuri, canale dragate, unde formează o ţelină deasă, care împiedică dez-

voltarea şi a altor specii. Alături de grupul compact de Agropyro-Rumi-
cion : Ranunculus repens, Juncus articulatus, Barbarea vulgaris, Ruinez

conglomeraius, R. crispus, Carex hirta, Mentha longifolia, etc. se întâl-

nesc şi specii de Calthion şi Bidention ca : Polygonum hydropiper,

Myosoton aquatieum, Bidens tripartita, Juncus effusus, Scirpus sylva-

ticus, etc.

în cadrul asociaţiei sînt descrise subasociaţiile : normale Soö 64,

agrostetosum stoloniferae Morariu et al. 73 şi trei variante : typicum
Morariu et a 1.73,. 73, cum Cynodon dactylon Morariu et al. 73 şi cum Carex

melanostachya Morariu et al. 73.

17. Festucetum arundinaceae (Tx. 37) Nordh. 40

Fitocenoze reprezentative ale asociaţiei de Festuca arundinacea şi

Potentilla anserina le-am întîlnit în lunca Tîrnavei Mari la Mediaş unde

formau pajişti întinse, însă mai sărace în specii însoţitoare, fapt datorat

fenomenului de poluare. Dintre speciile însoţitoare amintim : Agrostis

stolonifera, Ranunculus repens, Rumex crispus, Trifolium repens, T. fra-

giferum, Juncus qerardi, Centaurium pulchellum, Lotus tenuis, Carex

distans, etc.

18. Junco-Menthetum longifoliae Lohm. 53

(Byn. ; Juncetum inflexi Nedelcu 73).

Se instalează în luncile rîurilor, unde solul este răscolit şi disipune

de un spor de umiditate în timpul perioadei de vegetaţie. Fitocenozele

se dezvoltă insular, în pilcuri dese, în cadrul acestora apărînd frecvent :
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Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla reptans, Care.v hirta,
Plantago major, Trifolium repens. Prunella vulgaris, etc.

Domină Mentha longifoliu, apreciată ca planta medicinala, insă

nefolosită suficient de către localnici.

în cadrul asociaţiei este semnalată subasociaţia caricetosum Hodişan
66 (Syn. : montanum Raclaru 70).

19. Trifolio (jragifero)-Cynodontetum Br.-81. et Bolos 58

(Syn. : Trifolietum fragiferi Morariu 59 ; Trifolietum fragiferi-
neglecti Evd. Puşcaru et Tuera 60).

în Cîmpia Brăilei este frecventă ,pe izlazuri şi pe marginea cana-

lelor de colectare a apelor. Eiste o asociaţie bogată în specii caracteris-

tice claselor Plantaginetea, Chenopodietea, Puccinellio- Salicornietea şi
Festuco-Brometea. Este tipică locurilor mezofile, uşor halofile, fiind can-

tonată de regulă pe micile reliefuri negative.
Dintre însoţitoarele frecvente amintim : Hordeum hystrix, Bol-

boschoenus maritimus, Puccinellia limosa, Juncus gerardi, Taraxacum

bessarabicum, Spergularia media; Plantago major, Aster tripolium, Poly-
gonum ariculare şi Lolium perenne.

20. Myosuretum minimi (Diem., Siss., Westh. 40) Tx. 51

Myosurus minimus alcătuieşte fitocenoze со se întîlnesc pe terenuri

cu umiditate în exces, în locuri mai mult sau mai puţin sărăturate. Pri-

măvara substratul pe care se dezvoltă asociaţia este acoperit adesea cu

apă, iar spre vară, se sviîntă la suprafaţă, aipărînd frecvent crăpături.

Asociaţia este săracă în specii, dintre care cele mai frecvente sînt : Poten-

tilla reptans, Agrostis stolonifera, Poa annua, Plantago schwarzenber-

giana.

21. Stellarietum mediae Prodan 39, Hadac 69

Asociaţia este sumar descrisă de I. Prodan (1939) din grădinile din

Transilvania. Specia caracteristică vegetează pe soluri bogate în sub-

stanţe organice în descompunere, unde alcătuieşte un covor aproape con-

tinuu. Dintre speciile însoţitoare, nelipsite sînt : Lamium amplexicaule,

Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum, Veronica poliţa, V. per-

sica, etc.

22. Lepidietum latifolii Floriţa Diaconescu 78

Vegetează pe terenuri virane cu moloz şi gunoaie (laşi), sau soluri

grele, slab salinizate şi cu exces de umiditate. La Sfîntu Gheorghe (Deltă)

am notat-o pe nisipurile în curs de fixare, uşor bătătorite, unjde vege-

tează împreună cu : Rumex crispus, Atriplex hastata, Poa annua, Cha-

momilla recutita, Chenopodium urbicum, Polygonum aviculare, Convol-

vulus arvensis şi Poa pratensis. Fitocenozele manifestă o tendinţă as-

centuată эрге înţelenire cu specii de pajişti mezo-higrofile.
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23. Ranunculetum sardoi (Oberd. 57) Pass. 64

(jSyn. : Cerastio-Ranunculetum sardoi Oberd. 57)

Este una dintre cele mai răsjpîndite asociaţii, fiind frecventă atît

in crovurile temporar inundate, unde se întinde pe mari suprafeţe şi
formează fitocenoze compacité, cît şi în cele cu apă permanenta instalîn-

du-se sub forma unei bonduri de jur împrejurul acestora, disputîndu-şi

spaţiile de extindere cu Alopecuretum aequalis.
în fitocenozele de Ranunculus sardous din semănături pătrund

multe specii de Secalictea ca : Vicia villosa, Trifolium arvense, Consolida

regalis, Gypsophila muralis, etc., nucleul central al asociaţiei fiind alcă-

tuit totuşi din speciile clasei Plantaginetea. Uneori asociaţia se instalează

pe straturile de pămînt scoase din canalele de drenare a locurilor

mlăştinoase.

24. Ranunculeto (lateriflorus)-Heleocharietum palustris Vicol 74

Este o asociaţie pionieră de pe terenurile reavăne pînă la inundate

temporar primăvara, bogate în substanţe minerale, sărace în substanţe

humice. Se dezvoltă în afara terenurilor sărăturate, în microdepresiuni
în care stagnează apa de precipitaţii sau unde este atins nivelul apei
freatice. Asociaţia îşi are perioada optimă de dezvoltare în luna mai,

cu o durată maximă de circa 2 luni. Speciile edificatoare ale asociaţiei
Ranunculus laterijlorus, Heleocharis palustris şi Myosurus minimus

suportă un anumit grad de sărăturare. Dintre însoţitoare mai frecvent

apar : Mentha longifolia, Rumex crispus, Cerastium dubium, Potentilla

reptans, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, Plantago major, etc.

25. Rumicetum conferii Turensohi 66

Asociaţia descrisă de E. Turenschi (1966) din colinele Tutovei este
semnalată şi de D. Mititelu (1975) în cîteva localităţi din judeţul Vaslui.
Rumex confertus ca specie dominantă şi edificatoare' formează fitocenoze
în care abundă speciile de Agrostion stoloniferae.

26. Rorippo austriacae-Agropy return repentis (Timar 47) Tx.so

Asociaţia prezintă un predominant caracter mezofil. Este dominată
de Agropyron repens. Dintre însoţitoarele caracteristice alianţei Agropyro-
Rumicion crispi amintim: Potentilla reptans, Lysimachia'nummularia,
Carex hirta, Rumex crispus, Veronica serpyllifolia, Agrostis stoionifera,
Ranunculus bulbosus, Verbena officinalis. Indici mari de abundentă-

dominanţa mai prezintă Trifolium repens şi Plantago major.

27. Cerastetum anomali I. Şerbănescu 65
= Cerastetum dubii nomen

nov. (Syn : As. de Cerastium anomalum I. Şerbănascu 65).

Este o asociaţie de soluri slab sărăturate din locuri uşor depresionare.
Li cadrul acesteia se întâlnesc multe specii vernale ca : Cerastium dubium,
Capsella bursa-pastoris, Chamoinilla recutita, Poa bulbosa, Scleranthus

annuus, Erophila venia, Erodium cicutarium, Holosteum umbellatum,
Lcpidium ruderale, Veronica triphyllos, Chorispora tenella, Lamium am-
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plexicaule, Buglossoides arvensis, Lepidiiim perfoliatum, Ornithogalum
gussonei, Papciver rhoeas, P. diibium, Valerianella locusta, Veronica

poliţa. Toate aceste specii indică o uşoară sărăturaro a solului.

Asociaţia se situează de obicei la marginea săraturilor, pe locuri mai

ridicate, unde se păstrează totuşi, la începutul verii, o umezeală mai
accentuată.

28. Agrostis stolonifera-Glycyrrhiza echinata (Domin 32 n.n.) Mora-

riu et al. 73 (Syn. : Ghjcyrrhizetum echinatae (Kern. 1886) Soö 40).

Asociaţia de Glycyrrhiza echinata cu Agrostis stolonifera este citată

de I. Morariu şi colaboratorii (1970, 1973) din ostrovul Moldova Veche,
unde vegetează împreună cu multe specii din Agropyro-Rumicion crispi
ca : Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus compressus, Rorippa
sylvestris, Agropyron repens, Polygonum ampkibium f. terestre, Carex

hirta, Inula britannica, Mentha pulegium, etc.

Fitocenozele asociaţiei se găsesc la periferia celor de Rorippo (syl-
vestris Agrostetum stoloniferae.

29. Trifolio echinati-Agrostidetum stoloniferae Morariu et al. 73

(Syn. : Trifolietum echinati Morariu 69).

Asociaţia de Trifolium echinatum cu Agrostis stolonifera formează

fitocenoze ce realizează o acoperire de 850/0
din suprafaţa terenului. Din-

tre speciile însoţitoare mai frecvente amintim : Agropyron repens, Rumex

crispus, Roripa sylvestris, Polygonum amphibium f. terrestre, Ranunculus

repens, Plantag о lanceolata, specii care indică caracterul mezofil al

asociaţiei.

Scolymion Morariu 67.

Specii de recunoaştere : Scolymus hispanicus, Centaurea diffusa.

Galium humifusum.

30. Ecballietum elaterii Morariu 59

Vegetează pe pantele abrupte ale ţărmului Mării Negre la Agigea

şi Neptun. Ecballium elaterium este însoţit frecvent de Atriplex tatarica

şi Xanthium spinosum. Umezeala şi azotaţii sporind în sol, rezultate

;prin procesele de ruderalizare, creează condiţii pentru instalarea acci-

dentală a diferitelor buruieni.

31. Lolio-Scaly metum (hispanici) Morariu 59. (Syn. : As. Lolium

perenne-Scolymus hispanicus Morariu 59).

Colonizează stabil porţiuni din păşunile de pe terenurile plane sau

puţin înclinate de la Constanţa, cu soluri argiloase, argilo-nisiipoase,

uneori şi nisipoase. Din cauza păşunatului intensiv şi al călcării de către

animale, cele mai multe plante din cadrul asociaţiei devin chircite. Din-



92

tre speciile termofile, mediteraneene, cităm : Scolymus hispanicus,

Galium humifusum, Ecbalium elaterium, şi Centaurea diffusa. Păşunile

pe care se instalează Scolymus hispanicus sînt degradate, animalele evi-

tînd consumarea acestora, datorită ţepilor duri ce constituie un mijloc

de protecţie.

ANALYSIS OF NITROPHYLOUS PHYTOCAENOSES BELONGING

TO PLANTAGINETEA MAJORIS CLASS TX. ET PRSG. 50

FROM ROMANIA

Summary

A critical analyse of 31 associations is presented. They are

formed in an order and 3 alliances, operating numerous synonyms.

In this way is uniformly treated the variety of groups pointed out on

the territory of our country.
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