
STUDIUL FITOCENOZELOR CLASEI MOLINO-ARRHENATHERETEA

TX. 37 DIN ROMÂNIA

V. SANDA, A. POPESCU

Lucrarea prezintă fitocenozele higro-mezofile de pajişti, cu un vă-

dit caracter secundar, ale clasei Molinio-Arrhenatheretea din România,
mai puţin cele care aparţin alianţei Agrostion stolonijerae Soö (S'A) 71,

ce a făcut obiectul unui studiu aparte (1991).

Varietatea factorilor staţionau, şi în primul rind a factorului

precum şi marea amplitudine a arealului, atît pe orizontală cît şi alti-

tudinal. fitocenozele clasei întîlnindu-se de la cîmpie pînă în etajul
montan superior, a determinat o accentuată diversitate a cenotaxoni-

lor acestei unităţi.

Asociaţiile de pajişti higro-mezofile sînt bine reprezentate în vege-

taţia din ţara noastră, cuprinzând un număr foarte mare de cenotaxoni

ce aparţin clasei Molinio-Arrhenatheretea.

Deşi în unele lucrări vegetaţia pajiştilor de lunci, terase şi terenuri

cu umiditate mai mare este grupată în clasa Molinio-Juncetea, iar cea

de pe terenurile reavăne, cu conţinut ridicat în humus, în clasa Arrhe-

natheretea, adoptăm clasificarea făcută de R. Tüxen (1937) prin care

toate asociaţiile de pajişti higro-mezofile sînt reunite în clasa Molinio-

Arrhenatheretea.

Speciile de recunoaştere ale clasei sînt cele ce caracterizează pa-

jiştile mezo-higrofile şi anume : Poa pratensis, Alopecurus pratensis,
Festuca pratensis, Holcus lanatus, Poa trivialis, Ononis arvensis, Phleum

pratense, Ranunculus acris (acer), Euphrasia rostkovkma, Rhinanthus

minor, Vicia crăcea.

MOLINIETALIA W. Koch 26

Caracterizează pajiştile mezotrofe şi oligo-mez&trofe de pe solurile

cu exces de umiditate. Specii caracteristice : Angelica sylvestris, Cir-

sium palustre, Cirsium oleraceum, Deschampsia caespitosa, Equisetum

palustre, Filipenclula ulmaria, Juncus effusus, J. \conglomeratus, Ly'sima-
chia vulgaris, Lathyrus paluster, Linuni catharticum, Polygala amara,

Silaum silaus, Trollius europaeus, Thalictrum lucidum.
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Molinion coeruleae W. Koch 26

Alianţa cuprinde asociaţiile ce se dezvoltă pe podzoluri secundare

înmlăstinate, podzoluri scheleto-turboase cu apa freatică la adîncimi

variabile. Existenta apei în exces, în cea mai mare parte a anului, oferă

condiţii optime de dezvoltare pentru numeroase specii higrofile şi me-

zohigrofile.

Specii de recunoaştere : Molinia caerulea, Succisa pratensis, Gen-

tiana pneumonanthe, Öenanthe silaifolia, Sanguisorba officinalis, Ser-

ratula tinctoria, Cirsium rivulare, Gladiolus imbricatus.

1. Molinietum coeruleae (AII. 22) W. Koch 26 s.l.

(Syn. ; Potentillo (crectae) — Molinietum Resmeriţă 158 cm. Resmeriţă 77

Ranunculo (acris) — Molinietum Resmeriţă el Raţiu 74 cm. Resmeriţă 77).

Se instalează pe terenurile înmlăştinite, provenite din podzoluri

secundare cu apa permanent în exces, precum şi pe locuri calcaroase.

nisipuri şi chiar slab sărăturate.

Fitocenozele prezintă compoziţia floristică bogată, în cea mai mare

parte specile aparţin alianţei, ordinului şi clasei om care face parte

asociaţia.

Speciile caracteristice asociaţiei sînt : Molinia coerulea, Succisa

pratensis, Gentiana pneumonanthe, Inula salicina, Selinum carvifolia.

în afara acestora, aproape nelipsite sînt : Stachys officinalis, Genista

tinctoria, Serratuia tinctoria, Galium boreale, Cirsium rivulare, Gladio-

lus imbricatus, Ranunculus polyant nemos, öenanthe silaifolia.

Asociaţia este răspîndită în zona subcarpatică a ţării. Sînt cunos-

cute subasociaţiile : cacicolum I. Pop et al. 64 (Syn. : Thymo comoso-

glabrescenti-Molinietum coeruleae Pop et Hodişan 85), caricetosuvi

(fuscae) nigrae Borza et Fl. Raţiu 70, schoenetosum ferruginei Bal. —

Tul. et Hübb. 85, caricetosum hostianae W. Koch 26, caricetosum bo-

reali Schlüter 55, brizetosum mediae Gergely et al. 88.

2. Junco-Molinietum Prsg. 51

(inel. Molinietum banaticiim Borza 46)

Asociaţia este apropiată din punct de vedere al compoziţiei floris-

tice de molinietele propriu-zise, avînd un număr mare de specii ca-

racteristice ordinului şi alianţei. Pentru fitocenozele asociaţiei este ca-

racterizată prezenţa speciilor : Juncus effusus, J. acutiflorus, J. arti-

culatus, precum si a lui Nardus stricta şi Gentiana pneumonanthe care

facilitează delimitarea asociaţiei Junco-Molinietum. Dintre celelalte

specii cu frecvenţă mai mare amintim : Molinia coerulea, Succisa pra-

tensis, Gentiana pneumonanthe, Inula salicina, Selinum carvifolia.

Prezenţa speciei Nardus stricta indică o acidifiere a substratului

fapt ce se reflectă şi în compoziţia floristică mai săracă a acestor fito-

cezone de Molinia si Juncus.
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în cadrul asociaţiei sînt cunoscuţi următorii infracenotaxoni : sphay-
netosum (magellanici-nemorei) Lungu 71, facies betulosum pubescentis
Lungu 71, sphagnetosum (subsecundi-terris) Lungu 71, facies climacio-

sum Lungu 71, nardetosum stricteţe (John. 33) Kovăcs 56 (Syn. : Nardo-

Molinietum Gergeiy 58), facies Nardo-Molinietum narcissetosum stella-

ris (Şerbănescu 60) comb, nova (Syn. : Nardo-Molinietum narcissetosum

stellaris (Şerbănescu 60).

3. Peucedano (rocheliani) — Molinictum coeruleae Boşcaiu 65

Deşi prezintă multe specii de recunoaştere comune cu Molinietum

coeruleae, aceasta asociaţie se caracterizează prin existenţa şi a altor

specii caracteristice numai pentru ea. Prezenţa, apreciabilă a speciilor
de recunoaştere pentru alianţă, cit şi a celor pentiu ordin, oferă aso-

ciaţiei o individualitate cenotioă bine conturată.

Studiul comparativ al acestui tip de moliniete din mai multe loca-

lităţi din vestul ţării, a dus la concluzia că actualele fragmente nu

prezintă decît vestigii disparate a unor indivizi de asociaţie mult mai

întinşi altă dată (N. Boşcaiu, 1965).
Inventarul floristic este mult mai bogat decît ai altor asociaţii. Pe

lîngă mulţimea de specii higrofile şi subhigrofile, particularităţile eco-

logice ale staţiunilor favorizează şi prezenţa unui număr mare de specii
mezofile. Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sînt : Molinia caerulea,

Peucedanum rochelianum, Sanguisorba officinalis, Cirsium canum, Inula

salicina, Gentiana pneumonanthe, Euphorbia vülosa, Polygala vulgaris
f. albida, Iris sibinca, Gladiolus imbricatus, Selinum caruifolia, Thalir-

trurn simplex ssp galioides, Narcisus stellaris, Ranunculus polyanthemos.

Asociaţia este cunoscută din Banat şi sud-vestui Transilvaniei (ba-
zinul Caransebeşului, Haţegului si piemontul Poiana Ruscăi).

4. Vicio (btennis) — Molinietum euxinae Dihoiu et Negrean 76

Este puţin răspîndită, fiind cantonată în locuri umede şi umbrite

din Delta Dunării. Se deosebeşte mult de molinietele din restul ţării cu

care are puţine specii comune şi anume : Carex panicea, Potentilla erec-

ta, Orchis laxiflora ssp. elegans.

Fitocenozele de Molinia coerulea ssp. euxina sînt mai sărace în spe-

cii, dintre cele mai reprezentative sînt : Molinia coerulea ssp. euxinc.

Vicia biennis, Periploca graeca, Holoschoenus vulgaris, Cirsium alatum,

Erianthus appressus, Euphorbia lucida, Symphytum officinale, Pulicaria

dysenterica, Eleocharis palustris, Potentilla erecta.

Pînă în prezent asociaţia este cunoscută numai de pe grindul

Letca.

Calthion palustris Tx. 37

Cuprinde asociaţiile de locuri umede, de luncă sau de turbării, cu

soluri bogate în substanţe nutritive azotoase. Mai rare se instalează

pe solurile argilo-humice din lungul văilor. Asociaţiile deşi dau can-
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îitate mare de masă vegetală, speciile componente nu sînt valoroase

clin punct de vedere furajer.

Speciile caracteristice alianţei sîne : Bromus racemosus, Scirpus

sylvaticus, Polygonum bistorta, Caltha palustris, Trifolium hybridum,

Crépis paludosa, Geum rivale, Myosotis scorpioides.

5. Filiformi-Scirpctum Oberd. 57

(Syn. : Juncetum filiformis Tx. 37 p.p. ; As. de Polytrichum juniperinum şi

Juncus filiformis Paucă et D. Ivan 61). ,

Fragmente ale asociaţiei sînt cunoscute din Făgăraş şi Retezat unde

vegetează pe terenuri pe care stagnează apa, iar zăpada persistă pînă

la sfîrşitul primăverii. Substratul, alcătuit din pietre si bolovani de

diferite mărimi, este permanent umed, oferind condiţii optime de dez-

voltare pentru Polytrichum juniperinum şi Juncus filiformis.
Fitocenozele sînt foarte sărace în specii, în afara celor menţionate

mai apar : Descfiampsia caespitosa şi Carex pyrenaica. De remarcat

este faptul că lipsesc speciile caracteristice alianţei şi ordinului, fapt

pentru care nu putem spune cu certitudine dacă asociaţia este prezentă

la noi.

Fitocenozele cu Juncus filiformis constituie un prim stadiu de in-

stalare a vegetaţiei în locurile îndelungat acoperite de zăpadă.

6. Calamagrostietum pscudophragmites Beldie 67

(Syn. : As. de Calamaçirostis pseudophragmites Vasiii et al. 63).

Calamagrostis pseudophragmites alcătuieşte fitocenoze pe nisipurile

şi prundişurile dm lungul rîurilor. Pucurile, cu dimensiuni relativ mici,

sînt alcătuite aproape exclusiv din specia caracteristică. Compoziţia
floristică a asociaţie: se prezintă astfel : Calamagrostis pseudophrag-

mites, Juncus articulatus, Carex leporina, Equisetum variegatum, Agros-
tis stolonifera, Ranunculus repens, Blysmus compressus, Leontodon au-

tumnalis, Tussilago farfara, Parnassia palusti4s, Trifolium repens, Juncus

efjusus, Agropyron repens, etc. Uneori în compoziţia fitocenozelor pot
intra si exemplare de Myricaria şi Salix.

7. Valeriano-CaUhetum laetae Lupşa 71

Cuprinde ccnozele de Caltha laeta şi Valeriana simplicifolia ce ье

dezvoltă in jurul izvoarelor superficiale înmlăştinite din zonele de larg,
instalate pe substrat acid. Edificatorul dominant este Caltha laeta, ală-

turi de care participă un număr apreciabil de >pecii caracteristice

alianţei Calthion. Asociaţia prezintă multe asemănări cu Calthetum

laetae, dar dezvoltindu-se pe substrat acid (pH 5,5), în fitocenozele sale

intră multe specii caracteristice acestor terenuri.
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Cenotaxonul evoluează în direcţia înfiripării asociaţiei Cariei r<»-

tratae-Sphagnelum recurvi fapt ce decurge din invadarea speciilor de

Sphagnum şi a celor transgresive ale ordinului Caricetalia fuscae,
din care Carex rostrata deţine cel mai important rol. Este de crisă
din Munţii Apuseni (Bălcesti-Călătele).

8. Calthetum laetae V. Krajina 33

(Syn. : Caltho-Ranuncuîetum (Resmeriţă et al. 71) Resmeriţă et Raţiu 74,
Calthetum alpestris Borza 63 n.n., Calthetum palustris Borza 34).

Asociaţia prezintă un număr mare de specii şi ocupă terenurile

umede din jurul izvoarelor, al pîraielor şi locurile unde se acumulează

apa. Este o asociaţie acidofilă, mezotrofă, bine individualizată, cu nu-

meroase elemente mezo-higrofile. Specia caracteristică, Caltha laeta,

preferă un pH neutru, dar poate să se dezvolte şi in mlaştinile puţin
acide. Datorită frunzelor sale mari, realizează o acoperire pronunţată
devenind în acest fel exclusivistă, în care caz" numărul de specii în

componenţa fitocenozelor este mic.

Cele mai obişnuite specii ale asociaţiei sînt : Caltha laeta, Car da-

mine amara, Myosotis scorpioides, Cirsium oleraceum, Ranunculus re-

pens, Crépis paludosa, Glyceria plicata, Veronica beecabunga, Роа pra-

tensis, Galium palustre.

Pe măsură ce terenul se înţeleneşte, se favorizează instalarea spe-

ciilor de Carex şi Sphagnum, pH-ul devine acid şi vegetaţia evoluează

spre cea de mlaştină oligotrofă.

Asociaţia este răspîndită în locurile adecvate din întregul lanţ car-

patic. Prezenţa in cantitate mare a unor specii în cadrul fitocenozelor

de Caltha laeta, a dus la identificare unor infracenotaxoni : subasocia-

ţiile alietosum sibirici Raclaru 70, biharicum Resmeriţă 69 şi facie-

surile cu Caltha laeta, Pedicularis limnogena, Eriophorum angustijolium,

Eriophorum vaginatum Resmeriţă 69.

9. Calthetiiin cornutae D. Cîrţu 72

Este descrisă din Oltenia (între Jiu şi* Desnăţui) şi se pare că este

prezentă în tot sudul ţării, înlocuind pe Caltha laeta care creşte în re-

giunile mai înalte. F.itocenozele de Caltha cornuta prezintă compoziţia

floristică diferită faţă de cele de Caltha laeta, aici predominînd speciile

submediteraneene care dau caracteristica regională a acestor fitocenoze.

Acestea sînt : Poa silvicola, Medicago arabica, Trifolium resupinatum,

Rumex pulcher, Ranunculus lateriflorus, Leucojum aestivum, Orchis

laxiflora ssp. palustris. Spre deosebire de Calthetum laetae, în Calthe-

tum cornutae lipsesc speciile : Geum rivale, Deschampia caespitosa,

Polygonum bisiorta, Cirsium oleraceum, etc.
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10. Scirpetum sylvatici Maloch 35

(Syn. : Polyqono-Scirpetum (Schwick. 44) Oberd. 57; Scirpeto-Cirsietum

sensu Borza 59, 66 non Br.-81. 49). |

Ocupă terenurile umede sau băltite, dar cu sol profund, de pe lîngă

izvoare sau pe văi, prin zăvoaie, în microdepresiuni unde apa stagnează

o perioadă mai îndelungată.
Fitocenozele au un număr relativ mare de specii mezo-higrofile

sau higrofile, dintre caro mai caracteristice sînt : Scirpus sylvaticus,

Caltha laeta, Myosotis scorpioides, Crépis paludosa, Juncus acutiflorus,

Chaerophyllum
'

hirsutum, Cirsium palustre, Sanguisorba officinalis,

Equisetum palustre, Suocisa pratensis, Galium palustre. Eiste o asociaţie

răspîndită în toate regiunile ţării. Sînt cunoscute următoarele subuni-

tăţi : subasociaţia juncetosum inflexi Pâzmăny 71 şi faciesurile cu Li-

gularia sibirica Stoicovici 77, Juncus effusus Şerbănescu 39
; Raclaru

et Barbu 59, calliergoniosum (cuspidati) Lungu 71.

11. Juncetum effusi So6 (31) 49 ; Eggler 33

(Syn. : Epilobio (paiustri) — Juncetum effusi Oberd. 57 ; As. Juncus

et Ranunculus repens Paucă 41 ; Juncetum conqlomerati Prodan 39 ; Junceto

(effusi-conglomer r>ti) — Agrostetum Resmeriţă 70)

Asociaţia este cantonată pe locuri cu exces de umiditate şi ca ur-

mare şi speciile componente ale fitocenozelor sînt în majoritate higro-
file şi mezofile, caracteristice alianţei Calthion şi ordinului Molinietalia

dar şi alianţelor Filipendulo-Petasition, Alno-Padion, etc.

în cadrul asociaţiei se observă o etajare a vegetaţiei şi anume un

strat cu plante înalte alcătuit din Juncus effusus, Cirsium oleraceum,

Deschampsia caespitosa, Cirsium palustre, Filipendula ulmaria.

Stratul mijlociu este alcătuit din specii mai numeroase şi anume :

Juncus articulatus, Myosotis scorpioides, Caltha palustris, Galium pa-

lustre, Chaerophyllum hirsutum, Agrostis tenuis, Holcus lanatus, Ra-

nunculus acris.

Asociaţia este răspîndită în etajul montan inferior din lungul lan-

ţului carpatic si zona colinară. în unele cazuri se dezvoltă abundent

stratul muscinal şi în îndeosebi specii de Sphagnum alcătuind cenoto-

xoni cum este subasociaţia sphagnosum Resmeriţă et Csürös 66.

12. Cirsietum câni Tx. 51

(Syn. : As. de Ciröium canum + Agrostis alba Evd. Puşcaru et al. 63)

Este amintită de A. T. Szabô (1971) din regiunea Nărăţel-Chiraleş-

Lechinţa de Erika Schneider-Binder (1976) din depresiunea Sibiului şi
I. Resmeriţă (1977) în studiul privind clasa Molinio-Arrhenatheretea din

Carpaţi. Evdochia Puşcaru-Soroceanu şi al. 1963 o descrie din Transil-
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vania, unde se dezvoltă pe văi umede şi în depresiuni cu nivelul apei
freatice aproape de suprafaţă. Speciile mai frecvente din fitocenozele de

Cirsium canum sînt cele subhigrofile şi anume : Agrostis stolonijera,

Festuca pratensis, Poa pratensis, Juncus urticulatus, Trifolium hybri-
dum, T. pratense, Symphytum officinale, Geranium pratense, Equisetum
palustre, Lythrum salicarls, Ranunculus acris.

13. Trollio-JunceUim (W. Koch 26, Vollm. 47) Oberd. »1

A fost semnalată de 1. Resmeriţă (1970) clin Munţii Apuseni (Vlă-

a) unde a identificat trei biotopuri cu fitocenozele acestei asociaţii.

Speciile ce intră în componenţa acestor fitocenoze sînt : Trollius eur•■>-

paeus, Juncus conglomeruhis, Juncus articulatus, Juncus efjusus, Ranun-

culus acer, Galium uliginosum, Dactylorhiza maculata, Caltha laeta,

Galium palustre, Potentilla erecta. Myosotis scorpioides, Gymnadenia.

conopaea, etc.

14. Cirsietum rlvularis Nowinski 27

Asociaţia se infiltrează pe substrat edafic cu nivel freatic ridicat

(T. Seghedin et al. 81) adeseori subturbos. Dominanţa o deţin speciile

higrofile caracteristice alianţei Calthion ca şi ordinului Molinietalia

Speciile transgresive din alte grupări se reduc în privinţa acoperirii cît

si a frecventei locale.

Subasociaţia equisetetosum palustris Chircă et Coldea 67 se carac-

terizează prin prezenţa în cantitate mare a speciei Equisetum palustre.

Această subunitate este descrisă din Valea Căuşului (Munţii Apuseni).

Subasociaţia filipenduletosum ulmariae (Gergely et al. 88) comb, nova

(Syn. : Cirsio-riuulari-Filipenduletum ulmariae Gergely et al. 88) este

descrisă din Depresiunea Ciucului (Jud. Harghita). în cadrul aceste';

subasociaţii mai semnalăm faciesul cu Poa palustris (Gergely et al. 88)

comb, nova (Syn. : Cirsio rivulari-Filipenduletum ulmariae poëtosum

palustris Gergely et al. 88).

15. Trollio-Cirsietum (Kühn 37) Oberd. 57

(Syn. : Cirsio-Valerianetum Kühn 37 ; Alchemillo-Cirsielum Borza 63 n.n).

Este menţionată de I. Resmeriţă (1977) şi Lucia Stoicovici (1975) din bazinele

Bilborului şi Vatra Dornei.

în afara celor două specii caracteristice Cirsium oleraceum şi Trol-

lius europaeus mai participă un număr mare de specii, în cea mai mare

parte subhigrofile şi mezofile dintre care mai reprezentative sînt : Myo-

sotis scorpioides, Polygonum bistorta, Caltha laeta, Crépis paludosa,

Equisetum palustre, Molinia coerulea, Lychnis flos-cuculi, Filipendula

ulmaria Angelica sylvestris, Sanguisorba officinalis, Deschampsia caes-

pitosa, Juncus effusus, Holcus lanatus.
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Este o asociaţie puţin studiata la noi. E. Oberdorfer (1957, pg. 197}

citează în cadrui asociaţiei ca specie diferenţială pe Alchemüla vulgaris

ceea ce ne îndreptăţeşte să trecem în sinonimie binomul Alchemillo-

Cirsietum Borza 63 n.n.

16. Cirsio-Poiygonetum Tx. 51

(Syn. : Angelico-Cirsietum oleracei Tx. 37 e.1.)

Mult apropiată de Trollio-Cirsietum, de care se deosebeşte prin

prezenţa speciei Trollius europaeus. Fondul de specii participante în

fitocenozele asociaţiei Cirsio-Polygonetum este acelaşi cu cele ale aso-

ciaţiei Trollio-Cirsietum.

Asociaţia a fost menţionată de Lucia Stoicovici din bazinul I

nelor, fără a da descrierea detaliată a fitocenozelor. Cercetările viitoare

vor dovedi prezenţa sau absenţa asociaţiei în vegetaţia ţării noa'

Sabal. Hoko-Juncion Pass. 64

Cuprinde asociaţiile ce se dezvoltă pe terenuri cu exces de umidi-

tate dar iară să băltească apa la suprafaţa solului. Speciile de recunoaş-

tere pentru subalianţă sînt : Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum,

Juncus ejjusus J. articulatus, J. acutijlorus. Carex leporina, C. ţusca.

J7. Nardo- îuncetum (conglomerati-effusi) Resmeriţă 68, 69

Cenozele se caracterizează prin prezenţa unui strat alcătuit din

Juncus conglomeratul, J. ejjusus, Agrostis stolonijera, Holcus lanatus

şi unul inferior format din Nardus stricta, Ranunculus repens, etc.

Din punct de vedere sinecologic asociaţia se dezvoltă cu precădere

pe locuri turboase, cu exces de umiditate şi sărace în azot. în cazul în

care regimul ni dric se micşorează asociaţia evoluează spre Juncetum

conglomeraţi sau Agrosti-Festucetum rubrae.

Speciile de recunoaştere ale asociaţiei sînt : Nardus stricta, Juncus

conglomeratus, Juncus ejjusus. în cadrul fitocenozelor mai reprezenta-
tive sînt : Agrostis stolonijera, Caltha laeta, Deschampsia caespitosa,

Trijolium. hybridum, Ranunculus repens, Galium palustre, Filipendula
ulmaria, Succisa pratensis, Lychnis jlos-cuculi, Epilohium palustre.

Este cunoscută din depresiunea Baia Mare, Munţii Bistriţei şi Mara-

mureşului, depresiunile intramontane din Carpaţii Meridionali şi din

Munţii Apuseni (Valea Runeului).

IС. Holcettim lanati Issler 36 cm.

(Syn. : Holcetum lanati Resmeriţă 69 ; Potentillo erectae-Holcetum Re-,m

59, 63 ; Trifolio (dubii) — Holcetum Resmeriţă 59, 63).

Asociaţia este caracteristică pentru luncile umede din regiunea de-

luroasă şi montană fiind cunoscută îndeosebi din nordul ţării. Pajiştile
sînt dominate de Holcus lanatus alături de care apar numeroase specii.
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în marea majoritate subhigrofile şi mezofile, dintre care cele mai repre-
zentative sînt : Alopccurus pratensis. Poa trivialis, Agrostis stolonifera,
Carex leporina, Juncus wrticvJLatus, J. conglomerates, Stachys officinalis,
Geranium pratense, Stellaria graminea. Brizei media, Cynomrus çri tatus.

Holcus lanatus se dezvoltă abundent pe terenurile ce nu au

fost lucrate şi împreună cu alte specii alcătuiesc un stadiu bine indivi-

dualizat de înţelenire a pîrloagelor. Avînd o ecologie deosebită faţă de

asociaţie, acest stadiu a fost descris de I. Resmeriţă (1970) sub denumi-

rea de Holcetum lanati Issler 36 biharicum Resm. 70. Pe măsură a«

umiditatea solului scade, asociaţia evoluează spre Festuca-Agrostetum
tenuis.

Filipendulo-Fciasition Br.-81. 47

Fitocenozelc acestei alianţe se dezvoltă în staţiuni situate în lungul
văilor, la marginea pădurilor, preferind solurile umede, turboase, une-

ori inundate. Speciile de recunoaştere ale alianţei sînt : Chaerophyllum

hirsutum, Filipendula ulmaria. Geranium palustre, Petasites hybridus,
Telekia specia sa, Doronicum austriacum, Cirsium oleraceum, Rumex

aquaticus.

19. Junco-Alchemilletum mollis (Ciucă 71) Dihoru 75

(Syn. : Festucetum rubrae alchemilletosum molie Ciucă 71 p.p.; Agrostis

tenuis fac. Alchcmilla mollis Ciucă 63 p.p. ; Alchemihetum mollis Toclor ei

Culică 67 n.n.). ,

Este cunoscută pînă în prezent din zona Carpaţilor de Cubură,

Munţii Gîrbova, Ciucaş şi Siriu.

Specia caracteristică, Alchemilla mollis, este un element subhigrofil

ce se dezvoltă in lungul pîraielor la altitudine de 1000—1500 m pe ver-

santi cu expoziţie sudică. Asociaţia este condiţionată de excesul de

umiditate şi ca urmare speciile componente sînt cele caracteristice ali-

anţelor Filipendulo-Petasition şi Adenostylion. Alchemilla mollis pre-

zintă o mare putere de acoperire şi uneori fitocenozele sale sînt aproape

monodominante. Speciile cu care cohabitează sînt : Juncus effusus,

Mentha longifolia, Poa trivialis, Deschampsia caespilosa, Holcus lanatus,

Equisetum palustre, Galium palustre, Juncuns inflexus, Festuca rubra,

Ranunculus repens, Agrostis tenuis, Festuca pratensis, Myosotis scor-

pioides var. nemorosa.

20. Petasitetum hybridi (Dostal 33) Soö 40

(Syn. : Aegopodio-Fetasitetum hybridi Tx. 47 ; As. Filipendula ulmariu-

Petasites hfbridus Evd. Puscaru et al. 77 n.n.).

Este o asociaţie caracteristică aluviunilor din lungul pîraielor, dez-

voltîndu-se abundent pe conurile de dejecţie, pe terenuri cu exces de

umiditate. Specia caracteristică, Petasites hybridus, are o mare putere
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de acoperire prin frunzele sale ce au dimensiuni impresionante. In fito-

cenozele de Petasites hybrvdus se întîlneşte un grup de specii de talie

mare, caracteristice atît pentru alianţa Alno-Padion., cit şi pentru ordi-

nul Adenostyletalia. Cele mai reprezentative specii pentru asociaţie sînt :

Aegopodium pociagrana, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum arvense,

Cirsium oleraceum, Stachys syîvatica, Mentha longijolia, Angelica syl-

vestris, Festwca gigantea, Geranium pratense, Deschampsia caespitosa,

Pastinaca sativa.

Sînt cunoscute două faciesuri : cu Mentha longijolia şi cu Pastinaca

sativa ambele semnalate de D. Pazmany 71. Asociaţia este răspândită în

etajul montan din întreg lanţul carpatic.

21. Fiiipcnduio-Geranietum palustris W. Koch 26

(Syn. : Filipeuduletum ulmariae Pass. 64)

Se întîlneşte prin pajişti cu multă umiditate, în lungul pîraieloi,

pe soluri bogate în humus şi în substanţe azotoase provenite din acu-

mulările depuse de ape. Fitocenozele sînt dominate de numărul foarte

mare de exemplare al celor două specii caracteristice Filipendula ulma-

ria şi Geranium palustre.

împreună cu cele două specii caracteristice coabitează : Stachys

palustris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Epuisetum pa-

lustre, Symphytum officinale, Ranunculus repens, Trifolium repens,

Poa trivialis, Festuca pratensis, Ranunculus acris.

Asociaţia este răspînditâ în etajul montan al Carpaţilor Orientali,

Carpaţii de Curbură, Munţii Apuseni, precum şi dm Muntenia, Moldova

şi Transilvania.

22. Junco-Fîlipeîiduletum Berset 69

Asociaţia a fost semnalată de C. Dobrescu şi Att. Kovâcs (1972,

pg. 131) în conspectul privind asociaţiile vegetale din Moldova, dînd ca

specii caracteristice pe Juncus inflexus, Cratoneurum filicinum şi Fiti-

pendula ulmaria.

23. Caricetum buekii I. Şerbănescu 64

Asociaţia de Carex buekii este o grupare în care specia dominantă

se dezvoltă abundent în locuri mlăştinoase, inundabile, cu exces de

umiditate tot timpul anului. Speciile componente ale asociaţiei sînt

legate de excesul de umiditate. Printre acestea se întîlnesc specii higro-

file cu exigenţe ecologice mai largi în ceea ce priveşte umezeala cum

sînt : Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi, Holcus lanatus. Asociaţia,

în anumite stadii, evoluează către pădure prin : Salix cinerea, Viburnum

opulus, Alnus glutinosa. Asociaţia a fost descrisă din lunca Oltului în
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Cîmpia Făgăraşului. A mai fost semnalată şi de M. Danciu (1974) din

bazinul Baraolt. Speciile mai frecvent întîlnite în cadrul fitocenozelor

de Carex buekii sînt : Symphytum officinale, Juncus effusus, Juncus

conglomeratus, Myosotis laxa ssp. caespitosa, Poa trivialis, Ranunculus

acris, Lychnis ]los-cuculi, Galium palustre, Holcus lanatus, Rumex

acetosa, Caltha laeta, Ranunculus repens, Filipendula ulmaria.

Prezenţa speciilor caracteristice alianţei Filzpendulo-Petasition şi
ordinului Molinietalia îndreptăţeşte încadrarea asociaţiei în acest ceno-

sistem.

24. Veronkctuin longifoliac Walther 55

Asociaţia a fost menţionată de Al. Borza (1963), fără a indica loca-

litatea şi fără a da nici descrierea fitocenozelor analizate.

Veronica longifolia este cunoscută la noi în deosebi din mlaştinile
din Transilvania, unde probabil alcătuieşte fitocenoze. După descrierea

asociaţiei dată de H. Passarge (1964) Veronica longifolia coabitează cu :
Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Euphorbia palustris, I

champsia caespitosa, Symphytum officinale, Alopecurus pratensis, Ru-

mex crispus. Cercetările ulterioare vor confirma preznţa acestui ceno-

taxon în vegetaţia noastră. i

25. Chaerophylletum hirsuţi (Soö 27) Krajina 33

Este menţionată de С. Dobrescu şi Att. Kovacs (1972) din munţii

Bistriţei, de N. Boşcaiu (1973) din Retezat şi Gb. Dihoru (1975) din

Siriu. Fitocenoze reprezentative ale asociaţiei au fost întîlnite de noi

(V. Sanda, A. Popescu, 1988) pe valea Nergăniţa din masivul Semenic

avînd ca specii componente pe : Veratrum album, Campanula trache-

lium, Rumex arifolius, Cirsium loleraceum, Urtica dioica, Athyrium

filix-femina, Trifolium repens, Polygonum bistorta, Scrophularia sco-

polii, Dactylis glomerata, Cardamine amara, Rumex acetosa.

Din Europa centrală este descrisă asociaţia Chaerophyllo-Ranuncu-

letum (aconitifolii) Oberd. 52, care cuprinde specii caracteristice alian-

ţei, ordinului şi clasei comune cu cele de la noi, cu singura excepţie că

Ranunculus aconitifolius în România este o specie foarte rară şi nu

este cunoscută din fitocenozele de Chaerophyllum hirsutum. Este pro-

babil ca Chaerophylletum hirsuţi de la noi să fie o variantă carpatica

a asociaţiei din Europa centrală.

26. Chaerophyllo (hirsutum) — Equisetetum (palustre) Vicol el

Stoicovici 77

Se dezvoltă pe terenurile cu umiditate mare tot timpul anului,

suportînd bine băltirea apei o bună parte din sezonul de vegetaţie. Apa

freatică se găseşte aproape de suprafaţă. Ca urmare a acestor condiţii de

umiditate sporită, în fitocenozele de Chaerophyllum hirsutum şi Equi-
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setum palustre participă în cea mai maro parte specii higrofile, oarac-

teristice ordinului Molinietalia şi alianţelor FiV.pendulo-Petasition şi

Calthiun.

Dintre speciile componente ale fitocenozelor acestei asociaţii men-

ţionăm : Myosotis scorpioides, Galium uliginosum, Caltha laeta, Epibium

palustre, Lychnis flos-cuculi, Polygonum bisiorta. Crépis pcUudosa,

Geum rivale, Poa palustris, P. pratensis, Ranunculus acris.

Asociaţia a fost descrisă clin bazinul Domelor. In cadrul asociaţiei

apare abundent Ligularia, sibirica, fapt pentru care a fost descris facie-

sul cu Ligularia sibirica Vicol et Stoicovici 77, cunoscut din acee îşi

staţiune.

ARRHENATHERETALIA Pawl. 28

Grupează pajiştile de luncă de pe terenurile fertile, mult răspîn-
dite în toată Europa. Acest ordin cuprinde cenozeic de origine secun-

dară, dezvoltate sub influenţa factorilor antropici. Ele ocupă staţiuni cu

regim mezofil, fiind instalate pe terenuri bogate in nitraţi. Specii ca-

racteristice : Achillea millefolium, Heracleum spnundyllium, Ornitho-

galum umbellatum, Anthriscus sylvestris, Helictotrichon pubescent,
Belis perennis, Campanula patula, Carlina acaulis, Cynosurus cristatus,

Euphrasia stricta, Gcntiana cruciata, Geranium pratense, Knautia ar-

vensis, Moenchia mantica, Rhinanthus alectorolophus, Rh. rumelicus,

Scabiosa columbaria, Scutellaria hastijolia, Trifolium club iura, Trisetum

flavescens.

Arrhcnatherion elatioris (Br.-81. 25) W. Koch 26

însumează pajiştile mezofile sau mezohigrofile dominate de Arrhe-

natherium elatius, dezvoltate pe terenuri mai ridicate din lunci sau pe

pantele sub 5° din lungul acestora.

Specii caracteristice : Arrhenatherium elatius, Galium mollug o,

Campanula patula, Crépis biennis, Knautia arvensis, Pastinaca sativa,

Geranium pratense, Poa pratensis, Bromus mollis, Trifolium dubium,

Daucus carota.

27. Arrhenatheretum elatioris (Br.-81. 19 5.1.) Scherrer 25 ; Soo 09

(Syn. : A. medioeuropaeum Oberd. 52).

Asociaţia este destul de răspîndită în luncile rîurilor, fiind uneori

cantonată în mici adîncituri, unde se meţine vegetaţia higrofilă, repre-
z nîată prin Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris, Mentha

aquatica, Veronica anagallis-aquatica. !
în compoziţia asociaţiei intră unele graminee şi leguminoase care

dau valoarea acestor pajişti ca : Arrhenatherum elatius, Agrostis stolo-

nifera, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis,
Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, T. repens.
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Stratul superior format din Arrhenalherum elatius, Dactylis glomeratu,
Festuca pratensis, Salvia nemorosa, atinge 90—100 cm înălţime. în ge-

neral aceste pajişti sint foarte apreciate, productivitatea lor fiind cu-

prinsă între 20.000—25.000 kg/ha masă verde.

în cadrul asociaţiei au fost semnalate mai multe subasociaţii :

— Typicum Obcrd 52 ; Jeanplong 00, se caracterizează prin pre-

ponderenţa categorică a mezofitelor.

— jestucetosum rubrae Tx. 51 (Syn. : Arrhsnathereto-Festucetum

(rubrae) Resmeriţă (58 03) se dezvoltă în condiţii ecologice similare, în

regiuni care au umiditatea relativă a aerului mai ridicată şi din cauza

păşunatului din primăvară Festuca rubra ajunge la dominanţă marc

deoarece Arrîienaiherum elatius este o specie sensibilă la păşunat.

— Subasociaţiile trisetetosum flavescêntis Horvatic 30 şi Molcetosur,-

Csürös 70 se dezvoltă în staţiuni ceva mai umede, cu adîncimea apei
freatice la circa 59—90 cm. Acestea reprezintă varianta ecologică mezo-

higrofilă a asociaţiei, în care uneori se afirmă mezohigrofitele Ranun-

culus acris, Lychnis jlos-cuculi, Agrostis stolonijera etc. în urma păşu-

natului intens şi aceste fitocenoze pot trece în subasociaţia jestucetosum
rubrae.

— Subasociaţia jestucetosum sulcatae Eggler 58 (Syn. : Arrhena-

thereto-Festucetum sulcatae Soö 49 apud Borza 63) cu Festuca sideata

şi F. pseudovina. reprezintă varianta xeromezofilă a asociaţiei şi se

caracterizează prin lipsa mezohigrofitelor, prin frecvenţa mare a mezo-

xerofitelor, prezenţa xerofitelor şi uneori dominanţa speciilor Festuca

sulcata şi Festuca pseudovina. în urm:>. păşunatului subasociaţia poale

trece în pajişti dominate de Festuca pseudovina.

M. Păun şi Gh. Popescu (1975) citează din curbul superior al Olte-

ţului subasocaţia aiopecuretosum pratensis Tx. 37 şi faciesul cu Festuca

pratensis Mathé-Kovacs 60.

Mai sînt citate subasociaţiile : moenchietosum manticae Borza et

Boşcaiu (60) 63 о.п., jestucetosum pratensis (Soö 40) Slavnic 48, brome-

tosum erecţi Oberd. 36 si faciesurile cu : Poa pratensis, Dactylis glo-

merata, Trijolium pratense Cristurean (73) 76.

28. Pocto (amţustifoliae) — Agrostidctum caiiillaris Soö et Csürös 47

Asociaţia se caracterizează prin predominanţa mezofitelor dar şi

prin prezenţa uneori masivă a mezoxerofitelor şi chiar a xerofitelor :

Koeleria gracilis, Poci pratensis var. angustijolia, Festuca rupicola,

F. pseudovina, Berteroa incana, Potentilla arenaria, P. argentea, Medi-

caqo falcata, Thymus marschallianus, Veronica prostrata, Centaurea

micranthos, Eryngium campestre etc.

Aceste pajişti reprezintă trecerea spre cele xerofile dominate de

Festuca pseudovina sau Festuca rupicola, care se formează pe pietrişul

nisipos din lunca centrală şi cea marginală.
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29. Danthonio-Festucetum rubrac (Gancev 61 n.n.) emend. Csürös

et al. 68

Reprezintă с asociaţie de trecere de la fîneţele higromezofile şi mt-

zofile de lunca la cele xerofile de pe versanţii umbriţi şi intermediari.

Pe pantele cu înclinare mai mare (15—20°) datorită scurgerii rapide a

apei se realizează condiţii ecologice care favorizează instalarea unor

xerofite. Din aceste motive compoziţia floristică a asociaţiei este hete-

rogenă. Alături de mezofitele dominante, care intră majoritar în com-

ponenţa biomasei, sînt prezente pe deoparte mezohigrofitele (Alopecurus

pratensis, Gratiola officinalis, Orchis laxijlora ssp. elegans, etc.), iar pe

de altă parte mezoxerofitele (Trifolium montanum, Galium verum, Pru-

nella laciniata) şi chiar unele xerofite (Sanguisorba minor, Thymus

marschallianus, Teuer hun chamaedrys). Prin unele specii comune aceasta

asociaţie se aseamănă cu pajiştile montane de Festuca rubra. Asociaţia

prezintă două variante : una tipică caracteristică pantelor cu înclinaţie
mică (2—12°), în care predomină mezofitele urmate de higro-mezofite

şi alta mezo-xerofiia, dezvoltată pe pante mai înclinate (15 —20
e

), în care

domină mezo-xerofitele şi xerofitele. Danihonio-Feslucetum rubrae prin
varianta sa xero-rnezofilă face trecerea spre asociaţiile ordinului Festu-

cetalia valesiaceae.

Triseto-Poiygonion bistortae Marschall 47

Cuprinde fîneţele de munte de la altitudinea de peste 1000 m, aco-

perite cu zăpadă 4—5 luni pe an. Specii caracteristice : Alchemilla vul-

garis, A. xanthochlora, Amica montana, Centaurea pseudophrygia, Poly-
gonum bistorta, Trausleinera globosu, Trisetum flavesccns, Caram cărui,
Rumex arifolius, Phyteuma spicatum, Phyteuma orbiculare, Poa chaixn,

Geranium sylvaticum %
Crocus heuffelianus, Astrantia major.

30. Trisetetum flavescentis (Sehröter) Brockmann J. 1907

(Syn. : Poo-Trlsetctum (Knapp 51) Oberd. 57).

Vegetează pe soluri brune de pădure, pe locuri plane sau puţin
înclinate, cu expoziţie nordică. Sînt în general pajişti cu răspîndire
limitată. în depresiunea Trăscăului (I. Gergely, 1964, pg. 227) se aso-

ciază cu Agrostis tenuis reprezentînd un stadiu de tranziţie către pajiş-
tile de Agrosti-Festucetum rubrae.

Al. Borza (1959, pg. 199) semnalează subasociaţia cu Anthriscus

sylvestris (= Festucetum rubrae Marschall 51) care are ca specii dife-

renţiale pe Anthriscus sylvestris, Ajuga reptans, Lolium perenne, Ccir-

damine pratensis, Holcus lanatus, Rumex acetosa, Bromus hordeaceiv<

Tot din Valea Sebeşului este descrisă si subasociaţia nardetosum Borza

59.

Sînt deserse din masivul Rarău (P. Raclaru, 1967, 1970) faciesurile

chrysanthemosum leucanthemi şi cardamviopsosum halleri.
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Fizionomia asociaţiei este adesea foarte heterogenă, din cauza fac-

torului antropic.

31. Gladiolo-Agrostietum Br.-81. 30

(Syn. ; Gladioleto-Agrostidetum Borza 63 n.n.)

Asociaţia este semnalată la noi în ţară de T. Seghedin şi N. .
caiu de la Calanfideşti (Jud. Suceava) (1981) în care a supravieţuit

populaţia relictară de Ligularia glauca şi de la Poiana Stampei (T. Se-

ghedin, Lucia Lungu, N. Boşcaiu, 1981). Asociaţia pare să aibe o la

răspândire în nordul ţării (Suceava, Maramureş). Ea prezintă o lar <

amplitudine ecologică, cuprinsă din etajul montan inferior corespunză-
tor făgetelor (Symphyto-Fagion) pînă la cel montan superior corespun-

zător molidişurilor (Vaccinio-Piceion). Se instalează atît în locul 1

telor cît şi al molidişurilor, pe soluri mezofite. Speciile ordinului Ar:

natheretalia sini caracteristice şi definesc apartenenţa asociaţiei. în

schimb, sub influenţa altitudinii în compoziţia iaţic î un nu

remarcabil de specii montane, caracteristice alianţei Polygono-Trisetion
ca şi din ordinul Nardetalia.

32. As. Trisctum flavescens-Festuca rubra So«) 44 ; Şerbănescu

Se dezvoltă pe terenuri plane sau puţin înclinate, pe sol bogat în

substanţe nutritive şi permanent asigurat în ceea ce priveşte umiditate:..

A fost semnalată pînă în prezent în Munţii Rodnei, în jurul Bors ■ului.

Valea Oltului, Munţii Făgăraş şi Munţii Apuseni.

Prin compoziţia floristică asociaţia este înrudita cu cele din grupa

Arrhenatherion. Fitocenozele asociaţiei reprezintă fineţe cu valoare nu-

tritivă ridicată şi producţie calitativ bună.

AGROSTIBETO-FESTUCETALIA RUBRAE Puşcaru et al. 56

Cuprinde fînetele mezofile răspîndite în etajul pădurilor de munte,

caracterizate printr-o bogăţie de i ide talie mica, avînd între 30 şi

70 cm înălţime. Se dezvoltă pe văi, coaste domoaie, însorite, pe soluri

de pădure, de ia cele brune de pădure pînă la podzoluri, reavăne şi

relativ bogate în substanţe nutritive.

Substratul pe care se instalează asociaţiile din acest ordin este for-

mat atît din roci silicioase cît şi calcaroase. Ordinul prezintă cea mai

vastă arie de răspîndire dintre formaţiunile de fîneţe de munte de ia

noi. Amplitudinea geografică se extinde aproape pe întreaga zonă pădu-

roasă începînd clin regiunea dealurilor, 400—500 m altitudine, şi pînă

în regiunea subalpină, la 1600—1800 m altitudine. Aceste pajişti mezo-

file de Festuca rubra şi Agrostis tenuis au o largă răspîndire în toată

zona pădurilor din Europa centrală.
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Specii caracteristice : Festuca rubra, F. heteroph-ylla, Agrostis tenuis,

A. rupestris, Cynosurus crislatus, Anthoxanthum odoraturn, Deschampsia

caespitosa, Poa ncmoralis, P. pratensis, P. trivialis, Briza media, Sie-

glingia decumbens, Luzula luzuloides, L. multiflora, Carex montan:',

Trifolium repens, T. pratense, T. medium, T. pannonicum, T. monta-

пит, T. alpestre, Lotus corniculatus, L. uliginosus, Genista tinctoria,

G. oligosperma.

Cynosurkm cristati Br.-81. et Tx. 43

(Syn. : Agrostideto-Festucion rubrae Puşcaru et al. 56;

Este o alianţă cu o largă extindere eurasiatică, reunind fîneţele din

zona dealurilor şi podişurilor. Pe măsură ce se depărtează de domeniul

atlantic, de unde a fost descrisa, iniţial, fîneţele din această alianţă

dobîndesc un caracter din ce în ce mai continental, impregnîndu-se cu

specii termofile submediteraneene, eurasiatice-continentaie si ponto-

4ir.natice.

Specii caracteristice : Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Phleuv.i

pratense, Trifolium repens, Bellis perennis, Leontodon autumnalis.

33. Anthoxantho-Agrosüetum tenuis Sillinger 33 ; Jurko G9

Fitocenozele dominate de Agrostis tenuis şi Anthoxanthum odora-

turn apar de regulă insular, fiind însoţite de multe specii mezofile ca :
Poa pratensis, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Holcus

Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Medicago lupulina etc.

Sub influenţa păşunatului excesiv (I. Pop, 1976), mai ales pe ver-

sanţii înclinaţi şi cu stratul de sol subţire, speciile mezofile, bune fura-

jere, se împuţinează pînă la dispariţie, fiind înlocuite de plante carac-

teristice eroziunilor, acidofile şi xerofile, constitutind subasociaţia /e.slu-
cetosum rupicolae Jurko 69.

34. Agrosti-Festucctum rubrae Horv. (51) 52

(Syn.: Fcstuco (rubrae) — Agrostietum caplllaris M. Csürös Kâptalan 64;

As. Fcslaca rubra — Agrostis Icnuis auct. plur. ; Festuvcio;rubrae) —Agrostldetum

iniuis montanum Csürös et Resm. 60; Fesluco (rubrae) - Agrostldetum tenuis

subxerophyllum Gergely 64).

Este una din cele mai răspîndite asociaţii în Carpaţii noştri, vege-

tînd în staţiuni mezofitice, uneori chiar în cele xero-mezofitice. Se

caracterizează printr-un număr mare de graminee în care domină Fes-

tuca rubra, Agrostis tenuis, Nardus stricta, alături de acestea participă
în proporţii mai leduse : Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Festuca

pratensis, Phleum pratense, Majoritatea speciilor însoţitoare sînt mezo-

file, dar se pot întîlni si unele xero-niezofile ea: Dianthus carthusia-

norum, Silène nutans, Filipendula vulgaris, Pimpinelia saxifraga (Şt.

Csürös, I. Resmeriţă, 1960, pg. 154) (Tabel nr. 1).



Tabel 1

Agrosti-Festucetum rubrae Hurv. (51) 52
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5 — Acta Botanică

Nr. coloanei 1 2 3 4 5 ii 7 8 9 10 11

Nlr. rildicărilor 7 45 10 10 10 5 12 8 9 1* 21

Char. ass.

Aigmstis capiiiaris V V V V V V HIV V V

FestUica rubra VVVVVVVVVV
V

V

Agroslideto-Festucion rubrae

Campanula »errata — — HIT —
— — —

—
— II

Oentaurea phrygia II Л TV 1
— — — Ш Ш —

Gentiana praecox — I II — — — —
— — —

Gymnadenia conopaea — I I II III — IV II I II

Hypochoeris radiicata IV I
— I IV — —

—
—

—

Polygala vulgaris II II EDI Hill IV II IV IV III —

Traunsteiniera g.obosa — I II II — — —
—

—
—

Thymus pulegioides — I III IV IV V — IV IT III

Vkda declinata _____l _ y — И

Viola tricolor — I — —
—

I II — II —

Campanula abietina — — —
— III V — IT V —

I

II

III

V

I : Genista tinctoria ssp. oligosperma (10).

Ill : Agrostis rupestris (10), Gentiana utriculosa (4).

Arrhenaiheretalia

Alche-milla montiicola —
1 VI III — Ы — — —

Bromus hordeaiceus II I — — I ___ __

Campanula patula HI II V II II II I III IV III

Carum carvi I Ы V II О - HI - -
_

Leucanthemum vulgare IV IV V IV V V IV IV IV -

Cichorium intybus II I — I —
—

Grepis bienniils IIIII —

Daotylis glomerata H ll и II — — —I —

Caucus carata IV I II

Heracileum sphondy- — —
I I II — II — II —

hum

Knautia arvensis —
l *J»

Duzula campes-tris II И И III I II IV v IV
-

Piimpinella saxifraga I II — V — II — III

Pilantago media IV IV I I IV IV Щ _ I I

Prunella vulgarils VI V IV I VI IV IV V

Rhinamthus rumelicus II —
—

— —

Rumex crispa us
II —

Taraxacum officinale — II III — II II —
— II V

Ti-agqpogon orientals —
I II II

—

Trifolium dubiium I !
—

Veronica chamaedrys I I —
—

II VI — — Ш

Genitauirea jacea —
H JI И — —

Trifolium campest re V IV —
—

— ___ —
_

Briza media H III II IIŒ IV IV - IV III -

Hieracium piiosella II И — I — II III III IV —

Carlima acaulis — I I Ш HI II — II I —

IV

III

II

III

III

III

IV

II

III

II

III

V

II

I : Arrhenatherum elatius (1), Ranunculus strigulosus (4), Silène vulgaris

Trisetum flavescens (2), Trifolium rubens (11), Geranium pratense (3).

(2).

II : Astrantia major (3), Ononis spinosiformis(ll), Orchis coriophora (11).
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Nr. coloanei in h

Molinio-Arrhenal hcretea

Anthoxanthum odoratum V IV

Cynjsurus eristatus V IV

Euphrasia stricta ITI I

Achillea millefolium 111 II

Oentaurium erythraea II I

Cc-rastium holosteoides III III

Euphrasia rostkoviana — II

FestuGa pratensis II I

Holcus lanatuss — И

Leontodon autumnalis TI Ы

Leontodon hispidus IV III

Lotus tornicuiatus V V

Medicago lupulina V II

Phloum prater I II

Plantago Lamceolata V IV

Boa pratensis V HI

Ranunculus arris II II

Rhinanthus minor II II

Rumex : oetcsa II I

SbelLaria gramiinea IV II

Trifolium pratense V I

Ti-i folium repens V I

Vicia cracca — I

I

III

III

II

IV

IV

I

V

IV

II

V

IV

IV

V

II

II

IV

I

1

I

III

11

I

IV

II

I

III

I

III

V

IV

V

IV

III

I

II

I

IV

П

III

I

III

1

III

11

IV

III

III

V

I

V

V

II

IV

IV

V

IV

III

111

III

II

V

MI

V

V

IV

1

II

II

I

III

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

V

II

IV

V

I

III

III

V

IV

II

II

III

III

111

III

II

V

III

III

IV

III

IIII

IIII

II

II

III

II

II

I

Ш

V

V

IV

II

IV

III

II

III

III

I

III

III

ЕШ

V

IV

V

IV

II

II

II

IV

II

IM

II

II

III

IV

III

I

Alopecurus pratensis I —

Carex ovalis — I

Deschampsia caespivosa — I

Orchis moriо — I

Suiccisa pratensis — I

Lyehnis flos-cucfuuà II I

Po.cntiilla erecta — II

Carex pal'lescens I I

Cerastiium fontanurn — I

Sieglingia decumbens
— I

Linum catharticurn II I

Trifolium arvemse
— I

I

I

V

I

IV

III

IUI

II

II

I

I

I

II

IUI

IV

III

II

IV

III

w

•IV

I

II

III

IV

II

II

IV

III

II

III

I

V

III

III

II

IV

III

IV

III

II

I

II

I : Rhinanthus angustifolius (1).

Moliaietalia

Juncus effuisus — I

Polygonum bistorta —
I

III

IV

Însoţitoare

Gladiolus imbricatus — I

Carex hirta — II

Colchicum autumnale — I

Ser ratula tinctoria — I

Betonica officanils III —

Hyiperiiouan perforatum II II

Antennaria dioka — I

Arnica montana — —

Deschampsia flexuiosa — —

Hypericum maculatum — —

Nardus stricta — IV

Ru:rex 11a I И

Scorzonera rosea — —

Viola canina II —

III

I

II

III

I

I

I

I

II

I

I

IV

I

I

III

III

II

II

IV

II

II

IV

IV

I

IV

II

II

II

III

III

I

II

II

I'l

IIII

Ш

III

I

III

IV

II

II

II

III

III

II
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Provenienţa ridicărilor : 1 — Burduja et al. 1973_ Margineni-Neamţ, alt.

300—500 m ; 2 — Chifu et al. 1982, Valea Sucevei, alt. 350—1000 m ; 3 — Răvărut

et al. 1969, Valea Moldovei, alt. 900—1100 m ; 4 — Dăscâlescu et al. 1977, Valeà

Ţarcăului şi Nemţişorului, alt. 510—850 m ; 5 — Coldea, 1986, Munţii Rodnei,

alt. 680—1240 m ; 6 — Al. Kovâcs et al. 1977, Munţii Bodccului, alt. 550—750 m ;

7 — 1. Pop et a1.1958, Munţii Făgăraşului, alt. 1125—1180 m ; 8 — I. Pop et al.

1976, Munţii Trăscăului, alt. 650—750 m ; 9 — O. Raţia et al. 1984, Muntele

Vlădeasa —
Vf. ladului, alt. 600—900 m ; 10 — D. Puşcaru et al. 1956 Munţii

Bucegi, alt. 600—1200 m ; Ц — Buia et al. 1962, Munţii Paring, alt, lÖOO—lB5O in.

Nr. coloainei
li 10 11

Achillea sei acea —

Aigrknoinia euipatorîa TI

Am'thyllis vulneraria —

Asperula cynanchica —

Brachypodinm pinnatum —

Campanula glomerata —

Carlina vulgaris II

Coronilla varia —

Bryngium campestre III

Fiilipendula vulgaris II

Galium verum V

Medicago falcata II

Poten'.illa argentea III

Pranella grandiflora I

Pruru-lla laic.iinia.ta I

Ranunculus polyanthemos III

Trifolium alpestre —

Trifolium medium II

Trifolium ochroleucon V

Trifolium pannonicum —

Ajuga repitaiTs I

Clinop;;d.u:n Vtlügare II

Pyrethnum corymbosum II

Cruciata glabra —

Genista tiuet oria —

Veronica officinalis —

Gentianellla lutescens
—

Luzula muMiflora —

Lychnis viscaria —

Avenula planilculme —

S( abiosa ochroleuca —

Geniistiella sagittalis —

Euphorbia cyparissias IV

Gontiana asclepiadea —

Fragairia vesca I

Lolium perenne II

Luzula luzulokles
—

Lysimachia vulgaris —

Myosotiis arvensis II

Phyteu:r.a tetramerum —

Veratrum album
—

Galium glauicum I

Hypoehoeriis rădicata I

Linaria vulgar's I
Salvia pratensis I

Carduus acanthoddes I
Pei' e 'anurn oreoselimtm —

Solidago virgaurea —

I

I

I

I

I

II

I

II

II

III

I

III

I

I

I

I

III

I

II

I

I>

I

I

I

I

I

I

I

I

IV

I

I

I

II

IV

I

I

■IIII

II'I

I

II

I

I

I

I

II

I

I

I

III

I

I

I

IV

II

I

II

I

III

IT

I

III

I

II

II

IV

V

II

IV

II

IV

III

IV

V

IV

II

IV

IV

II

V

V

III

III

II

III

II

II

II

V

III

II

Uli

II

III

III

II

II

M

II

II

II

III

II

I

II

II

III

I

Ш

I

III

I

III

I

II

III

II

IV

IV

II

II

II

III

IV

II

II

II

III

III

I

HI

II

II

III
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In cadrul asociaţiei sînt descrise următoarele subasociaţii : dantho-

nitosum (Pâzmany 71) Coste 75 (Syn. : facies cu Danthonia provinciali:

Pâzmâny 71), agrostetosum tenuis Coldea 72, pteridietosum Szabö

71, coronilletosum variae Jurko 69, festucetosum rnpicolae Pâzmâny 71,

Deschampsietosum jlexuosae Raţiu et Gergely 76, arnicetosum mon-

tanae Raţiu et Gergely 76.

S-au descris următoarele variante : typica Danciu 74, var. cu Ra-

nunculus acris Danciu 74, nardetosum strictae Danciu 74 (Syn. : Agos-

teto-Festucetum rubrae montanum nardosum Resmeriţă et Csürös 66 ;

Festuceto-Agrostetum tenuis Horv. 51 nardetosum I. Pop 76), var. cu

Poa pratensis Raclaru et Zanoschi 68.

Sînt semnalate numeroase faciesuri cu : Agrostis tenuis Pâzmany

71, Onobrychis viciifolia Ciucă 63, Rhinanthus major Ciucă 63, Genista

sagittalis Ciucă 63, Alchemilla mollis Ciucă 63, Fteridium aquilinum
Raclaru et Zanoschi 68 (Syn. : pteridiosum I. Pop 76), callunosum I. Pop

76.

35. Trifolio-Festuceitum rubrae Oberd. 57

(Syn. : Festueetum. rubrae montanum Csürös et Resmeriţă 60, Festucetum

rubrae semenicense Borza 46, Festucetum rubrae fallax Puşcaru et al. 56, As

Festuca rubra-Origanum vulgare Kovàcs et Moldovan 65, As. Festuca rubra-lris

graminea Koväcs et Moldovan 65, As. Festuca rubrc.-Thymus marschallianus

Kovâcs et Moldovan 65. As. Festuca rubra-Teucrium chamaedrys Ghişa et al. 65,

Festucetum rubrae xeromezophilum Resmeriţă (65) 70, Gallo (veri) — Festucetum

rubrae Resmeriţă 80, Festucetum rubrae submontanum auet rom. non (Scam. 55)

Oberd. 57 Festucetum rubrae montanum calcophilum Csürös et Resmeriţă GJ,

Festuceto-Alchemilletum vulgaris Csürös et Resmeriţă 65, Festuceto-Alchemilleturn

vulgaris Csürös et Resmeriţă 60, Alchemillo-Festucetum rubrae Resm. 72, Festu-

cetum rubrae Resm. 72, Festucetum rubrae subalpinum Csürös et Resmeriţă 60,

Festuca rubra-Picea excelsa Resmeriţă 66, Potentillo (aurtae-ternatae) — Festu

cetum rubrae Resmeriţă 85). ,

Este o asociaţie larg răspîndită în etajul montan mijlociu şi su-

perior din toţi Carpaţii noştri fiind cantonată în general între 1000—

1400 m. Asociaţia este prezentă însă şi la altitudini mai reduse (700—

800 m), în locuri cu climat umed şi răcoros din văile adînci. Se dezvoltă

pe soluri brune de munte, uneori nisipoase sau schelete, reavăne, aeri-

site, cu pH-ul între 5 —6,5. Sub aspect floristic asociaţia se caracteri-

zează prin numărul mare al speciilor montane eurasiatice, europene şi

central-europene şi prin prezenţa unor elemente alpine, dacice sau

endemice carpatice ca : Scabiosa lucida, Scorzoncra rosea, Hierucium

aurantiacum Gentiana praecox, Campanula abietina, Viola declinata,

Potentilla aurea, P. ternata, Campanula serrata, etc. (Csürös et Resme-

riţă, 1960, pg. 156).

Pajiştile din Carpaţii Orientali diferă de cele din Munţii Apuseni prin
numărul mai redus al orchidaceelor, prin frecvenţa mai mică sau lipsa
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unor specii ca : Amica montana. Viola declinata, Deschampsia flexuo-

sa, Ranunculus montanus, Genista sagittalis şi prin prezenţa unor specii

care lipsesc din Munţii Apuseni ca : Dianthus superbus, D. compactas,

Hijpochoeris uniflora, Achillea ptarmica, A. lingulata, Hypericum alpi-

genum, etc. I
în cadrul asociaţiei sînt semnalate următoarele subasociaţii : fes-

tucetosum (rubrae(-cytisetosum nigricantis Resmeriţă 70, calcipolum
Csürös et Resmeriţă 60, silicicolum Csürös et Răsmeriţă 60, retezati-

cum Csürös et al. 56, agrostidetosum Puşcaru et al. 56 (Syn. : agrosto-

sum tenuis Raclaru 59, Festucetum rubrae subalpinum silicicolum

Csürös et Resm. 60, subass. Fesstucetum-Agrostetosum tenuis subalpi-

num Resm. (69) 70), cdchemilletosum Puşaru et al. 56, alopecuretosum

Puşcaru et al. 56, deschampsietosum Puşcaru et al. 56, supinosum Buia

et al. 62, brizetosum mediae Raclaru 67, Roşea ei al. 69, nardetosum

Buia et al. 62 (Syn. : facies nardosum strictae Maloch 32, Pop et Tre-

tiu 58, facies nardosum stricatae Resmeriţă 63).
S-au mai semnalat următoarele faciesuri : caricosum montante

Raclaru 67, jestucosum pictae Raclaru 67, genistosum Hodişan 67, nar-

cisetosum Hodişan 69, deschampsiosum flexuosae Raţiu 64, festucosum

pratensis Soö 47, cynosurosum cristati Soö 47, rhinanthosum glaberi

Raclaru 67, anthoxanthosum odoratae Raclaru 67, polytrichiosum Raţiu

et Gh. Sălăgeanu 71, poosum nemoralis (Paucă et al. 60) comb, nova

(Syn. : Festuco (rubrae)-Poëtum nemoralis Paucă et al. 60 ; As. de Poe.

nemoralis -f Festuca' rubra Paucă et al. 60).

36. Agrostideto-Festucetum sulcatae-rupicolae M. Csürös-Kaptabn

(62) 64.

(Syn. : As. /lyrostis tenuis — Festaca sulcata —
F. pseudovina Evcl. Puştan,

et al. 63).

Asociaţia vegetează pe locuri plane şi pante uşor sau moderat în-

clinate, pe locul Querceto-cărpinetelor. Descrisă din bazinul Văii Tu-

rului, asociaţia este răspândită în regiunea dealurilor din centrul Mol-

dovei', în subcarpaţii de est, între Tg. Neamţ şi Oituz, pe dealurile din

regiunea Argeş şi dealurile Banatului.

Altitudinal, prin creşterea precipitaţiilor şi scăderea temperatura,

condiţiile devin mai puţin favorabile pentru dezvoltarea speciei stepice

Festuca rupicola iar Agrostis tenuis, apare din ce în ce mai mult de-

venind dominantă. Solul pe care se dezvoltă asociaţia, format pe gresii

sarmaţiene, este brun de pădure luto-nisipos, slab acid de înţeleniio

secundară. Floristic asociaţia se caracterizează prin prezenţa considera-

bilă a mezofitelor (Cynosurus cristatus, Trifolium pratense, Chrysanthe-

mum leucanthemum, Campanula patula) a unor xerofite din alianţa

Danthonio-Stipion stenophyllae (Medicago jalcata, Potentilla arenaria, As-

perula cynanchica, Füipendula vulgaris) şi prin prezenţa unor specii

montane ca Sieglingia decumbens, Campanula roturCdijolm, Genista sa-
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gittalis, Gnaphaliuni sylvaticum). Originea şi sensul de evoluţie al aces-

tor pajişti este semnalat şi de tufele de Crataegus monogyna, Pyrus

pyraster, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Prunus

spinosa, răspîndite pe pajişti şi care prin închegare ar duce la restabi-

lirea pădurii de carpen şi stejar. ;

Subasociaţia pteridetosum Szabô 71 este descrisă din regiunea Să-

răţel-Chiraleş-Lechinţa.

37. Festuco rubrae-Cynosuretum Tx. 40, Soö 57, 62

(Syn. : Festuco (rvbrae) — Cynosuretum nardosum Resmeriţă 68, Aiithyllid.o-

Festucetum rubrae (Mâlhé et Kovâcs 60) Soô 71).

Se dezvoltă pe locuri puţin înclinate, pe sol bogat şi reavăn, in

compoziţia floristică a asociaţiei intră multe specii higro-mezofile. Gru-

pează pajiştile montane în care predomină Cynosurus cristatus şi Fes-

tuca rubra. Ambele specii sînt plante bune furajere şi cu o putere mare

de înţelenire a solului. Preferă solurile mai profunde. Alături de spe-

ciile caracteristice apar : Trijolium pratense, Anthoxanthum odoratum,

Campanula patula, Luzula campestris, Carum carvi, specii în mare ma-

joritate mezofile.

In cadrul asociaţiei sînt descrise următoarele subasociaţii : festu-
cetosum pr-atensis Soô 47, agrostetosum tenuis (Mâthé et Kovâcs HO)

Soö 64 (Syn. : Festuco-Agrostetum tenuis Dihoru et al. 70), jestuceto-
sum pseuclovinae Soô 64, Szabö et Gălan 66 (Syn. : Agrosteto-Festuce-
tum sulcatae-valesiacae Szabö 71).

38. As. Agrostis tenuis-Festuca pseudovina I. Pop et al. 64 ;

M. Csürös-Kaptalan 64

Din cauza păşunatului se elimină speciile de i'îneţe, bune furajere

şi se menţin şi se înmulţesc cele rezistente la păsunat. Astfel, dintre

acestea amintim : Euphorbia cyparissias, Veronica hederifolia, Cirsium

lanceolatum, C. furiens, Carduus acanthoides, Carlina acaulis, etc. Prin

păşunat Festuca rubra şi Festuca rupicola sînt înlocuite cu Festuca

pseudovina, specie mai puţin consumată de animale. Schimbarea struc-

turii floristice se face în funcţie de caracterul complex al staţiunii. La

altitudini de 4 —500 m pe pante însorite, pajiştea devine dominată de

Festuca pseudovina cu multe xerofile (Potentilla arenaria, P. argentea,

Coronilla varia, Medicago minima). în schimb, în staţiunile mai puţin
însorite la aceeaşi altitudine pajiştea îşi păstrează caracterul mezofil ac-

centuat, semnalat prin prezenţa următoarelor specii : Poa pretensis, Tri-

folium pratense, T. repens, Luzula campestris, Campanula patula, Cen-

taurea jacea, Festuca pratensis. La peste 5—600 m, pe pantele umbrite

pe lîngă dominanţa speciei Festuca pseudovina se menţine Agrostis te-

nuis şi chiar Festuca rubra.
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39. Agrosti-Genistellötum Boşcaiu 70

(Syn. : Festuca rubra-Genista sagittalis ass. Anghel et al. 56, As. Festuca

rubra + Genista sagittalis Şerbănescu 63).

Asociaţia se dezvoltă pe fondul general al fitocenozelor de Festuco-

Agrostidetum Horv. 51 alcătuind enclave condiţionate edafic de prezenţa
unui substrat acidofil mai pietros, care îi conferă un regim mai xeric

decît cel al cenotaxonului menţionat mai sus. Numărul apreciabil a!

speciilor caracteristice ordinului Nardetalia (inel. Violo-Nardion) indica

poziţia intermediară pe care o ocupă această asociaţie între clasele Molinio-

Arrhenatheretea şj Nardo-Callunetea. Regimul mexo-xerofil al staţiu-
nilor în care se edifică aceste cenoze favorizează difuziunea unui nu-

măr mare de specii transgresive din clasa Festuco-Brometea. Calitatea

fînului este inferioară în raport cu cel al asociaţiei Festuco-Agrostietum.

40- As. Agrostis tenuislLolium perene M. Csuros-Kâptalan 64

Se dezvoltă in bazinul Văii Turului la altitudini de circa 600 m, în

locuri cu înclinaţie mică, 2—7°, bine întreţinute prin tîrlire sau guno-

iri. In aceste locuri, pe lîngă dominanţa eventuală a speciei Festuca

pseudovina se menţine Agrostis tenuis şi se dezvoltă masiv ajungînd
la dominanţă Lolium perenne. Vegetaţia are un caracter evident me-

zofil exprimat prin speciile Carum carvi, Colchicum autumnale, Ra-

nunculus montanus, Rumex acetosa, Ajuga genevensis, etc.

41. Lolio-Cynosuretum Tx. 37

Pajiştile mezofile dominate de Lolium perenne şi Cynosurus cris-

tatus sînt larg răspîndite. Datorită umidităţii accentuate a solului, în

cadrul asociaţiei se găsesc destul de numeroase specii de rogozuri, însă

cu grad mic de acoperire. Dintre leguminoase se evidenţioază în mod

deosebit Trifolium pratense şi Medicago lupulina Aceste fîneţe sînt

deosebit de valoroase, întrucît gramineele ce le întocmesc sînt în ma-

joritate plante bune furajere.

De la Băile Bazna (Al. Borza, 1941) este descrisă subasociaţia cu

Centaurea indurata Borza 41. i

42. Agrostetum tenuis montanum Szafer, Pawi. et. Kulcz. 23 :
Issler 41

Pajiştile de Agrostis tenuis au o largă răspîndire în toată ţara

mai ales în subetajul gorunetelor şi făgetelor, uneori pînă în etajul

molidişurilor. Asociaţiei i s-a atribuit pilcurile dominate de Agrostis

tenuis din care lipseşte însă Festuca rubra. Asociaţia se instalează de

regulă pe terenuri plane sau uşor înclinate, pe soluri brune închise de

pădure sau brune slab podzolite. Din analiza floristică se constată că
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fondul asociaţiei îi formează speciile mezofile ca : Agrostis tenuis, Cy-

nosurus cristatus, Hypochoeris rădicata, Lolium perenne, Trifolium re-

pens, T. pratense, Chrysanthemum leucanthemum
,

etc., Caracteristice

pentru clasă, ordin şi alianţă. Alături de acestea apar şi specii mezo-

higrofile din ordinul Molinietcdia precum şi unele xerofile din clasa

Festuco-Brometea. i

lntinzîndu-sc pe mari suprafeţe şi altitudinai începînd din zona

colinară pînă la etajul submontan şi chiar montan inferior şi superior,

asociaţia prezintă o compoziţie floristică foarte heterogenă.

în cadrul asociaţiei sînt descrise următoarele subasociaţii : festuce-

tosum rupicolae Ciocîrlan 68, jestuoetosum vedesiaeae (Ardelean 83),

comb, nova (Syn. : Agrostio-Festucetum valesiacae Ardelean 83), tri-

jolietosum pratensis Păun et al. 72, jestucetosum rubrae Anghel et

al. 65.

De asemenea sînt semnalate următoarele faciesuri cu : Trifolium

patens Mariana Cîrţu 71, poosum trivialis Puşcaru et al. 63, rhinantho-

sum alectorolophi Puşcaru et al. 63. moliniosum coeruleae Raclaru 70.

43. Rumici (acetosellae) — Agrostictum tenuis Sanda et Popescu
81

(Syn. : Agrostetum terrais biharicum Resmeriţă 65, 70)

Grupează pajiştile dominate de Agrostis tenuis de altitudine mică,

250—350 m, pe soluri brune de pădure, podzolite. Se instalează în ge-

neral, în urma defrişării pădurilor de gorun şi se caracterizează prin.

prezenţa constantă a speciei Rumex acetosella, precum şi a numeroase

specii de Molinio-Arrhenatheretea. j

Prezenţa în cadrul acestor fitocenoze a speciei Dorycnium herba-

ceum, uneori cu indici de abundenţă-dominanţă mare, trădează originea
secundară a lor.

44. Agrosti-Cynosuretura Resmeriţă 63

(Syn. : Agrostideto-Cymosuretum cristati Resrru. 63, As. Agrostis tenuis +

Cynosurus critatus Evd. Puşcaru et al. 59).

Aceste fitocenoze sînt răspîndite mai ales în etajul montan inferior,

ureînd pînă în zona pădurilor de fag şi molid. Uneori, coboară în zona

deluroasă pînă la 350 m, unde se instalează în văile largi şi în luncii

cu umiditate moderată. Sînt cantonate de regulă pe expoziţii sud-sud-

vestice şi vestice, bine însorite, pe terenuri suficient de umede, fapt

oglindit în alcătuirea floristică a asociaţiei. Solul este în general brun cie

pădure podzolit şi moderat de fertil ; în văi şi lunci se dezvoltă şi pe

soluri aluvionare chiar şi pe lăcovişti moderat umede. Pe lîngă cele doua

specii dominante Agrostis tenuis şi Cynosurus cristatus ca subdomi-

nante apar : Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis.
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Festuca pratensis şi aproape nelipsite Trifolium repens. şi Lotus cor-

niculatus.

Aceste pajişti se folosesc mai ales ca păşuni.

45.Pediculari campcstris-Caricetum montanae Soô 45

(Syn. : As. Agrostis tenuis — Carex montana — Festuca rubra I. Pop et al.

62, As. Carex montana — Festuca rubra — Agrostis tenuis Gergely 64 ; M. Csürö:

Kâptalan 64). ,

Se dezvoltă în general pe pante cu expoziţie nordică, într-un mi-

croclimat mai răcoros, pe sol brun de pădure acid, dezvoltat pe gresii
sarmaţiene. Din punct de vedere floristic se caracterizează prin prezenţa

speciilor montane (Campanula rotundijolia, Centaurea austriaca, Crépis

praemorsa, Potentilla erecta, Ranunculus montanus), unele relicte de

pădure (Anemone sylvestris, Helleborus purpurascens, Lilium martagon),

specii acidofile (Genista sagittalis, Veronica officinalis, Antennaria dio-

ica) şi numărul mai redus sau chiar lipsa xerofitelor. Datorită prezenţei

gramineelor bune furajere şi numărului mare de leguminoase, ac

pajişti au o productivitate bună şi sînt calitativ superioare. Din cauza

păşunatului excesiv trec în păşuni de Agrostis tenuis- Festuca pseudo-

vina, iar în condiţii pedoclimatice din Valea Morii (M. Csürös-Kaptalan,

1964, pg. 23) chiar în nardete.

46. Deschampsietum flexuosae Issler 42 cm. Borza 46

(Syn. : Asplcnio-Dcschampsietum jle.vuosae Baläsz 41, Festuceto (rubrae) —

Deschampsietum ţlcvuosae Raţiu 64).

Se instalează în urma defrişării pădurilor de molid, păstrînd însă

multe elemente specifice de înţelenire iniţială ce invadează în primii ani

tăieturile de pădure, cum ar fi : Deschampsia caespitosa, Calamagrostis

arundinacea, Epilobium angustifolium. Asociaţia reprezintă un staa'iu

în succesiunea normală a procesului de înţelenire. Compoziţia floristica

a fitocenozelor arată evoluţia lor spre pajişti de Festuca rubra cu Des-

champsia flexuosa şi Agrostis tenuis bune furajere. Asociaţia deşi ::i

general săracă în specii, majoritatea din acestea sînt însă bune furajere 1 .

47. Agrostnk to-Nardetum strictae Resmeriţă et Texter 56 ; Paucă

et al. 60

(Syn.: As. de Agrostis tenuis cu Nardus stricta al. 59)

Vegetează între 400—1750 m altitudine, pe expoziţii variate şi cu

înclinaţii pînă ia 20
.

Solul este un podzol, brun alpin, acid, prielnic

speciei codominante Nardus stricta.

Fitocenozele sînt în general mai sărace în specii, fapt explicabil

prin condiţiile de viaţă extreme şi prin puterea mare de concu-



74

rentă şi de adaptare a speciei codominante care prin tufele ei dese

elimină alte plante din cadrul fitocenozelor. Pajişti. и prezintă o valoare

economică foarte redusă.

48. Agrostidcto-Danthonietum Soô 47

(Syn. : As. de Agrostis tenuis cu Danthonia provincialii Bujorean et al. 59)

Prezintă o răspîndire mai mică, fiind cantonată în Banat, la altitu-

dini ce variază între 200—650 m, pe pante moderat expuse intensităţii
razelor solare. Specia codominantă Danthonia provincialis ajunge să fie

preponderentă pe expoziţii însorite şi în ochiuri stepice, în care caz

Agrostis tenuis devine codominantă. Aceste staţiuni reprezintă locuri

sărace, cu soluri brune podzolitc, rendzine podzolite, soluri scheletice,

etc. Se pare că asociaţia este rezultatul unui proces îndelungat de în-

ţelenire, humificare şi solificare al acestor locuri, dezgolite de vegetaţia
lor iniţială, lemnoasă. Valoarea economică a acestor pajişti este medio-

cră, cunoscut fiind faptul că Danthonia provincialis nu este o specie
bine consumată de animale.

Poion alpinae (Gams 36) Oberd. 50

Grupează fitocenoze alpine cantonate pe coame vîntuite, la peste
1800 m altitudine. Specii caracteristice : Poa alpina Phleum alpinum,

Trifolium badium, Trifolium pratense var. nivale

49. Poa (alpinae) — Prunelietum Oberd. 50

(Syn. : Crepido-Fcstucetum Liidi 48, Alchemillo-Poëïum alpinae (Beldie 57)

Resmeriţă 72, As. Poa alpina-Alchemilla palmata Beldie 67).

Asociaţia constituie pajişti compacte în Bucegj. Vegetează pe pla-
touri, pe versanti moderat înclinaţi şi în lungul văilor largi, în staţiuni
bine luminate şi adăpostite, acoperite permanent cu zăpadă în timpul
iernii. Se dezvoltă pe soluri pararendzinice, uşoare, superficiale şi sche-

lete, foarte bogate în humus, puternic coluvionate şi slab acide. For-

mate pe depozite de grohotişuri, solurile sînt reavăn-jilave, bine drenate,

cu troficitate ridicată. Dominante sînt Poa alpina, Taraxacum alpinum
şi Alchemilla xanthochlora (A. palmata) iar ca abundente sau codomi-

nante : Trifolium repens, Phleum alpinuni, Polygonum viviparum, Ra-

nunculus montanus, Alchemilla flabellata, Deschampsia caespitosa, Po-

lygonum bistorta. Abundenţa speciilor eutrofe se datoreşte tîrlirii per-

manente a acestor pajişti. Excesul de tîrlire şi bătătorire duce la sără-

cirea sensibilă a acestora şi la instalarea asociaţiei Poëtum annuae mon-

tanum. I

Din munţii Rodnei asociaţia este citată de I. Resmeriţă (1972) iar

din bazinul Bistriţei Aurii de P. Pascal şi D. Mititelu (1971). în Piatra
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Craiului am observat fitocenoze bine conturate pe creasta mare a Pietrii

Craiului, în apropiere de vîrful „La Om" (altitudinea 2239 m).

DESCHAMPSIETALIA CAESPFTOSAE Horvat с

Grupează fineţele umede cu răspîndire boreai-continentală în care

rolul de edificatori principali îl joacă Alopecurus pratensis şi Deschamp-
sia caespitosa. Fitocenozele sînt cantonate în luncile nurilor sau pe vă-

ile largi ale torenţilor unde se amestecă cu speciile din ordinele Moli-

nietalia si Arhenatheretalia sau cu cele din alianţa Agropyro-Rumicion.
Sînt cantonate de regulă pe soluri argiloase.

Alopccurion pretensis Soö 38 ; Pass. 64

Cuprinde pajiştile mezofile sau mezohigrofile ce populează luncile

rîurilor, inundate temporar şi microdepresiunile umede, bogate în sub-

stanţe nutritive, dezvoltate pe soluri humioo-gleice.

50. Alopecuretum pratensis Regel 25 ; Novinski 28

(Syn. : Alopecureio-Festucetum pratensis Ujvärosi 47 p.p. ; Cariei — Alope-

curetum pratensis Soö 71 ; Alopecuretum pratensis praerossreum Soö apud Borza

63 ; Agrosteto — Alopecuretum pratensis Übrizsy 55 ; Agrosii — Alopecuretum

pratensis Resmeriţă 63 ; Alopecuretum pratensis pratensis transsilvanicum prae-

rossicum Soö 47). ,

Pajiştile de Alopecurus pratensis au un caracter mezohigrofil şi ve-

getează pe soluri humico-gleice. în structura lor verticală se disting
două straturi sinuziaie. în primul rînd înalt în jur de 100 cm este do-

minantă Alopecurus pratensis, iar în al doilea strat înalt de circa 45 cm,

domină de regulă Poa pratensis cu unele specii higrofile cum sînt : Carex

vulpina, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica, Galium uliginosuni
Este o asociaţie frecventă în ţara noastră, de la cîmpie şi pînă în etajul

montan, pajiştile fiind folosite în primul rînd ca fineţe foarte valoroase

din punct de vedere furajer. Asociaţia Trifolium maritimi Buia et al.

63 semnalată din lunca Jiului în împrejurimile Craiovei, o încadrăm

ca subasociaţie la Alopecuretum pratensis-trijolietosum maritimi (Buia
et al. 63) comb. nova. Motivele pentru care s-a făcut această încadrare

sînt atît solurile pe care vegetează cît şi elementele floristice prepon-

derente, caracteristice pajiştilor mezofile dominate de Alopecurus pra-

tensis şi care se deosebesc fundamental de fitocenozele descrise de

M. J. Àndriani (J934) ca Trifolietum maritimi încadrate în vegetaţia
halofilă.

în cadrul asociaţiei mai sînt descrise următoarele subasociaţii :

trifolietosum micheliani Păun (64) 66, poëtosum pratensis Soö 57, trijo-

lietosum resupinati Păun (64) 66, medicaginetosum arabicae Păun (64)

66, plantaginet osum maximae Markov 38 em. E. Schneider-Binder 70,
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Deschamsio-Alopecuretum-Cariceto-Plantaginetosum Soö 47, Agrostideto-

Festucetum pratensis Soö 47, festucetosum. sulcatae Păun (64) 66, medi-

caginetosum hispidae Păun (64) 66, caricetosum melanostachyae Soö 57,

trifolietosum pcdlidi Păun (64) 66, festucetosum pseudovinae Soö 57,

menthetusum dubiae Păun (64) 66, ranunculetosum acris Juhâsz Nagy

apud Soö 57 (Syn. : Ranunculo-Alopecuretum (pratensis) Krisch 73).
De asemenea skit semnalate următoarele faciesuri de către D. Cîrţu

(1971) : Trifolium resupinatum, T. repens, T. angnlatum, T. striatum,

T. resupinatum x pallidum, T. subterraneum, Medicago hispida şi de

I. Safta şi Pitiş (1969) cu : Trifolium pratensis, T. piaritimum-, T. incur-

natum var. molinerii, Medicago arabica.

51. Festueetum pratensis Soö 33

(Syn. ; Poaeto-Festucetum Soö 49, Festucctum pratcn;i< mezophilum Csüröj

med. apud Csürös 70). (

Cenozele mezofik ale acestei asociaţii vegetează in condiţii asemă-

nătoare cu cele ale asociaţiei Alopecuretum pratensis. Specia edifica-

toare pentru asociaţie este Festuca pratensis. Alături de aceasta apar

numeroase specii mezofile şi în special cele caracteristice alianţei

Cynosurion, care indică succesiunea lor spre aceste grupări, odată cu

administrarea îngrăşămintelor organo-minerale. Sub aspect economi:

aceste pajişti sînt foarte valoroase, atît în ceea ce priveşte producţia

vegetală cît şi valoarea nutritivă a furajelor. Ca subasociaţii au fost

identificate următoarele : poëtosum pratensis Soö 64, poëtosum trivialii

Soö 57; Siroki 63 (Syn.: Poa trivial is-Fe stuc a pratensis Borza 59j
transsilvanicum Soö 38, 47, 59, festucetosum valesiacae Gh. Popescu

(74) 75, festucetosum pratensis Soö 64, dactyletosum glomerati Grigore
71, brometosum commutati Soö 57, alopecuretosum Bodrogk. 62. halo-

philum Csürös 47, brometosum mollishordeacei (Siroki inee.) apud Soö

64. ranunculetosum acris Nagy apud Soö 57, caricetosum distantis (Hor-
vatic 30) Pâzmany 71.

Ca variante au fost semnalate şi descrise : var cu Viola elatior şi

var. cu Galium mullugo Danciu 74.

Au mai fost semnalate faciesurile cu : Trifolium mollieneri Maria

Cîrţu 71, Trifolium pallidum Păun 66 şi Holcus lanatus Horvat 61.

52. Phleetum pratensis Popescu et Bujorean 57

(Syn. : As. de Phleum pratensis Popescu et Bujorean 57 n.n.)

Este amintită sumar din pajiştile lăcoviştilor sărăturate din partea
de vest a Banatului, interpunîndu-se între fitocenozele mezohigrofile
dominate de Alopecurus pratensis şi cele caracteristice terenurilor cu

un grad mai accentuat de sărăturare alcătuite de Puccinellia distans,

Hordeum hystrix şi Statice gmelini.
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O cercetare mai atentă a acestor cenoze semnalate ca nomen nudum

poate ar impune ataşarea lor la Alopecuretum pratensis.

Dcschampsion caespitoase (Horvatic 30 s. sir.) Sod 71

însumează pajiştile dominate de Deschampsia caespitosa ce vege-
tează într-un regim de umiditate sporită a solului.

53. Deschampsietum caespitosae Horvatic 30 ; Domin 33 ; Sillinger 33

(Syn. : Agrostideto-Deschampsietum caespitoasae Ujvârosi 47 ; Deschampsie-

tum caespitoasae transsitvanicum Borza 34 ; Cariei (leporinae) — Deschampsietum

caespitosae Dihoru 75 ; As. Deschampsia caespitosa — Calaraagrostis arundinacea

Şerbănescu 39 ; Sanguisorba — Deschampsietum caespitosae Moravec 65).

Grupăm în acest cenotaxon fitocenozele edificate de Deschampsia

caespitosa din etajul montan inferior, cantonate in locuri cu exces de

umiditate, spre deosebire de cele de altitudine, recent încadrate de Gh.

Coldea (1983) în asociaţia Phleo alpîni-Deschampsietum caespitosae

(Krajina 33) Coldea 83. '
Fizionomia asociaţiei este imprimată de Deschampsia caespitosa,

care se instalează pe terenuri mai profunde şi cu umiditate sporită din

apropierea unor izvoare, pe soluri gleizate sau cu un început de glei-

zare. Specia caracteristică se dezvoltă abundent, realizînd o acoperire
de 100%. în felul acesta împiedică instalarea altor specii sau chiar eli-

mină pe unele dintre acestea. Din Piatra Craiului (V. Sanda et al. 1977)

am notat (pg. 135) ca însoţitoare pe : Poa pratensis, Festuca rubra,

Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Rumex alpinus, Poa annua,

Sambucus ebulus, Poa annua, Stellaria nemorum, etc.

Prezenţa speciilor : Rumex alpinus, Poa annua, Sambucus ebulus

în cadrul fitocenozelcr analizate de noi denotă o acumulare mare de

substanţe organice, rezultate din staţionarea mai îndelungată a anima-

lelor în timpul păşunatului. I
în cadrul asociaţiei sînt semnalate următoarele subasociaţii : festu-

cetosum rubrae (Soö 44) Raţiu Flavia et Gergely 75 (Syn. : Ajs. Des-

champsia caespitosa-Festuca rubra Soö 44, Festuceto (rubrae)-Des-

champsietum caespitosae Flavia Raţiu et Gergely 78), juncetosum ejfusi

(Horvatic 30) Soö 64. caricetosum distantis (Horvatic 30) Soö 64, prae-

rossicum Soö 47, caricetosum paniceae Horvatic 30, transsilvanicurn

Borza 34.

De asemenea mai sînt semnalate faciesurile cu : Carex nigra Stor

covici 77, Juncus articulatus (Gergely et al. 88) comb, nova (Syn. : Fes-

tuco (rubrae)-Deschampsietum caespitosae Flavia Raţiu et Gergely 78,

juncetosum articulaţi Gergely et al. 88), Taraxacum officinale (Gergely

et al. 88) comb, nova (Syn. : Festuco (rubrae)-Deschampsietum caespi-

tosae Flavia Raţiu et Gergely 78, taraxacetosum ojficinali Gergely et

al. 88), Viola epipsila (Gergely et al. 88) comb, nova (Syn. : Festuco

(rubrae)-Deschampsieium caespitosae Flavia Raţiu et Gergely 78, viole-

tosum epipsilae Gergely et al. 88).
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54. Caricetum brizoidis montanum O. Raţiu 66

Asociaţia a fost descrisa de O. Raţiu (1966) din bazinul Stîna de

Vale. Apoi, O. Raţiu şi I. Gergely (1969) o semnalează de pe valea Dră-

ganului şi valea Zi'rnei, precum şi din valea Sebişelului (1976), vegetînd

în genere în locuri mlăştinoase, pe soluri lutoase, pseudogleice. Carex

brizoides, este o specie invadatoare exclusivistă, de unde şi sărăcia com-

poziţiei floristice a asociaţiei. Alături de speciile din alianţa Deschamp-

sion caespilosae în asociaţie apar şi unele elemente de Molinietalia.

Umiditatea constantă a substratului este oglindită şi în spectru eco-

logic al speeciilor, dominante fiind mezohigrofitele ; temperatura joasă şi

cea medie a staţiunilor condiţionează dominarea mezotermelor, iar soiul

acid favorizează instalarea speciilor acidofile. Alături de speciile edifi-

catoare şi caracteristice în compoziţia floristică a asociaţiei întîlnim

numeroase specii de făgete şi de tăieturi de pădure.Specia edificatoare

formează stratul ierbos al unor molidişuri instalate pe sol reavăn.

L'ÉTUDE DES PHYTOCÉNOSES DE LA CLASSE

MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 37 DE LA ROUMANIA

iRé sumé

Les cénoses de la classe s'étendent dans

les Carpathes roumaines sur de vastes surfaces, oscillant entre 100 m

d'altitude dans le défilé du Danube jusqu'à environ 2000 m dans les

montagnes Rodna, Retezat, Paring, Ţarcu-Godeanu etc. La végétation

de cette classe se développe à l'horizontale dans des stations très

différenciées du point de vue écologique, à cause de la diversification

des conditions climatiques, orographiques et pedo-génétiques existantes

sur toute l'étendue de la chaîne carpathiques roumaine. Donc, les

conditions écologiques ont favorisé et continuent de favoriser le déve-

loppement dans les Carpathes roumaines d'une végétation diversifiée,

répartie en 54 associations.
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