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Lucrarea prezintă principalele caracteristici ale florei şi vegeta-

ţiei Deltei Dunării, scoţînd în evidenţă at.it structura fitocenozelo-

dominante şi caracteristice pentru diferite biotopuri cît şi multiplele

transformări suferite în urma îndelungatei influenţe antropice.

Teritoriul aflat între cele trei braţe ale Dunării, la vărsarea aces-

tora în mare, este caracterizat prinr-o floră şi vegetaţie specifică, de

o inegalabilă frumuseţe şi unicitate în Europa, reprezentînd din punct

de vedere ecologic un biom (N. Botnariuc, 1976), an ansamblu de eco-

sisteme aflate în interdependenţă şi interacţiune funcţională. Totalita-

tea acestor ecosisteme deltaice sînt dominate de cele acvatice şi pa-

lustre, care imprimă nota caracteristică a teritoriului.

Bogăţia în specii a Deltei Dunării, regiune cunoscută ca pămîntui
cel mai tînăr al ţării şi care este supus unor continui transformări, este

unanim recunoscută de toţi specialiştii. Astfel, flo/a cormofitelor este

evaluată în prezent la un număr de 1156 specii (G. Dihoru şi G. Ne-

grean, 1976) care sînt în mare majoritate elemente eurasiatice. Speciile

submediteraneeno deţin un procent de 23%, cele balcanice 6% iar cei

adventive 3%, fiind în acelaşi timp taxoni noi citaţi în flora acestui

teritoriu. Repartiţia acestor specii după formele biologice scoate în evi-

denţă faptul că procentul cel mai mare îl deţine Hemicriptofitelo

(35<y 0 ), urmate de Therofite (23<y 0 ) şi Hydrohelofîte (11%).

Dintre speciile recent semnalate în flora deltei amintim : Petunia

parviflora, Heliotropium curassavicum, Solanum retroflexum subsp.
ponticum, Bidens frondosa, B. vulgata, Agropyron littoralis, Senecio

borysthenicus, Syrenia montana, Hordeum jubatum, Vincetoxicum ni-

grum.

Ca taxoni specifici Deltei Dunării, deci cu o localizare limitata

amintim : Plantago coronopus, Centaurea pontica, Eleocharis parvula,

Coronopus didymus, Erianthus ravennae şi Ornithogalum nanum.

Din punct de vedere ecologic, speciile de cormefite sînt grupate

în 2 categorii : de apă şi de uscat.

Vegetaţia hidrojilă, după modul cum îşi dezvoltă cea mai mare

parte a mesei vegetative, se împarte în două categorii : emersă (la su-

prafa apei) şi submersă (în interiorul maspi de apă).
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Vegeaţia emersä poate fi liberă, nefixată de substrat, purtată de

curenţii de apă sau cei aerieni, şi fixată, care este ancorată de substrat

cu rădăcini puternice. Vegetaţia emersă şi liberă se încadrează în ali-

anţele Lemnion minuris şi Hydrocharitiun (clasa Lemnetea), iar cea-

laltă categorie, emersă şi fixată, în alianţa Nymphaeion din clasa

Potametea. i

Tipurile de staţiuni, respectiv de bazine acvatice întîlnite în Delta

Dunării se pot clasifica în : deschise şi închise (V. Sanda, A. Popescu,

1980). Bazinele acvatice deschise sînt puternic vîntuite, mai sărace în

vegetaţie plutitoare (liberă sau fixată), din această categorie fac parte 1

bazinele cu întinderi mari de apă (Roşu, Puiu), care se caracterizează

şi printr-o vegetaţie submersă destul de restrînsă. Straturile de apa
sînt de cele mai multe ori puternic răscolite de curenţii de fund şi de

suprafaţă, fiind bine oxigenate şi oferind condiţii optime pentru pisci-
cultura, în aceste bazine, de dată mai recentă, aportul de apă adus

prin diferite canale este mare.

Bazinele acvatice închise, mult mai vechi ca origine, sînt adăpos-

tite, ferite de vînturi şi puţin răscolite de curenţii de fund, care uneori

sînt inexistenţi. Ele se caracterizează printr-o bogată vegetaţie pluti-

toare şi submersă şi prin procese de descompunere, sedimentare şi coi-

matare destul de puternice, de aceea se impune periodic dragarea loi

(complexul Ciamurlia, lacub. etc.) (Fig. 1).

— Bazine acvatice aflate într-un grad avansat de colmatare ; supra-
faţa apei este acoperită de Nyphaea alba, Trapa natans şi Stratiotes aloides

(Complexul Ciamurlia).

Fig. 1
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Dintre grupările-vegetale libere, nefixate, cantonate în general in
apropierea fîşiei de stuf sau în interiorul acesteia amintim : Spirude-
letum polyrrhizae, Lemno-Azolletum carolinianae

,
Lemnu-Salvinietum

natantis şi Lemno-Utricularietum vulgaris, ultima fiind localizată cu

predilecţie m bazinele- în care procesele de colmatare si descompunere
a substanţelor organice sînt mult avansate.

Dintre fitocenozele fixate şi submerse cele mai răspîndite, în ma-

joritatea bazinelor, sînt : Ceratophijlletum demersi si Potametum vec-

tinati.

Grupările fixate şi emerse sînt dominate de fitocenozele alianţei
Nymphaeion şi anume : Nymphaeetum albo-luteae, Polygonetum natan-

tis, Potametum natantis, Potameto-Nupharetum lutei si Trapetum
natantis (Fig. 2). Toate acestea, indicînd un grad avansat de colmatare

al bazinelor acvatice şi cu un rol negativ în economia bazinelor respec-
tive, împiedicînd circulaţia apei şi sufocă peştii.

Fig. 2 — Fitoeenoze emerse compacte dominate de Trapa natans în com-

plexul Ciamurlia.

Vegetaţia palustră, de macrofite a Deltei Dunării, este dominată de

stufării, grupate în asociaţia Scirpo-Phragmitetum, care imprimă nota

caracteristică, fiind în acelaşi timp cea mai bine exploatată economic,

cu întrebuinţare în industria celulozei sau de către populaţie la învelitul

caselor, grajdurilor şi la încălzirea locuinţelor.

Plaurul, rezultat prin mortificarea rizomilor şi desprinderea stufarii-

lor de fund, este purtat în diferite direcţii datorită acţiunii curenţilor
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şi a vîntului, astupind du multe ori canalele şi împiedicînd circulaţi

şalupelor şi a bărcilor. i

După poziţia pe care o ocupă în cadrul formelor de microrelief, л

substratului, etc., se pot deosebi următoarele tipun de stufării : de pe

grindurile fluviatile, dintre bălţi şi grinduri, din depresiunile dintre grin-
durile marine şi de pe grindurile maritime (Gh. Şerbănescu, 1966).
Nota dominantă a asociaţiei Scirpo-Phragmitetum e.ste dată de Phrag-
mites australis care creşte luxuriant, fiind însoţită de : Thelyteris palus-

tris, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Eupatorium cannabinum

Calystegia sepium, Galium palustre, Seriecio paludosus, Oenanthe aqu-

atica, Stachys palustris, Ranunculus lingua, Sparganium ramosum, Po-

lygonum amphibium, Salix cinerea, Myosotis scorpioides, Lysimachia
vulgaris, Symphytum officinale, Alisma plantago-aquatica, iar pe alo-

curi, pe dîmburi, de Cladium mariscus. în Scirpo-Phragmitetum se

creiază un microclimat propriu, ceea ce explică dezvoltarea în lumini-

şurile sau la adăpostul asociaţiei a grupărilor natante sau natanto-sub-

merse.

în alternanţă cu stufăriile, uneori interpunîndu-se între acestea şi

mal, sînt cantonate fitocenozele de papură, Typhetum angustifoliae şi

Typhetum latifoliae, c?>re prezintă în general ae2leaşi specii însoţitoar.'

ca şi Scirpo-Phragmitetum (Fig. 3).

Fig. 3 — Canal de circulaţie în Delta Dunării ; marginile sale sînt populate
de Phragmites australis, Typha angustifolia şi Schoenoplectus lacustris.

Cîmpurile de pipirig (Schoenoplectetum lacustris) se instalează cu

precădere în depresiunile mai înalte dintre grinduri, limitîndu-se a

vegeta în special pe malurile canalelor. Dintre celelalte asociaţii de ma~

crofite palustre cele mai frecvente sînt : Schoenoplectetum taberna-
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emontani, Glycerietum maxima? (Fig. 4), Boiboschoenetum maritimi

Kleocharidetum palustris, Caricetum elatae (Fig. 5).
Vegetaţia de uscat, după substratul pe care se dezvoltă se clasi-

fica în : halojilă şi psamofilă.

Fig. 4
— Vegetaţia de popîndaci alcătuită de Carer elola (Grindul Lumina)

Vegetaţia halojilă din Delta Dunării este alcătuită şi dintr-o seric

de specii rare în flora ţării noastre ca : Heleocharis parvula, Plantage

coronopus etc., taxom caro măresc interesul ştiinţific pentru cercetarea

în continuare a acestui teritoriu. Acest tip de vegetaţie, întîlnită de

regulă pe nisipurile maritime aflate în diferite stadii de fixare, dar m ii

ales în jurul microdepresiunilor, se dezvoltă în strînsă corelaţie cu

gradul de mineralizare al apelor freatice. Dinamica sărurilor, variind

foarte mult de la an la an în funcţie de o serie de factori (temperatul';
la nivelul solului, precipitaţii, evapotranspiraţie, vînturi etc.), influen-

ţează direct structura şi dispoziţia în spaţiu a vegetaţiei. în microde-

presiuni, se poate observa, în funcţie de gradul de sărăturare al nisipu-

rilor, o anumita scriere a vegetaţiei. Astfel, după evaporarea apei, cen-

trul microdepresiunii, cu concentraţia cea mai mare de săruri, este

ocupat de asociaţia Salicomietum eurupaeae, urmată spre periferie de

Aeluropo-Salicomietum, Plantag inetum maritimae, Aeluropetum littu-

ralis (Fig. 6), Puccinellietum limosae, Agropyretum elongati şi Spergu-

larietum marginatae. !
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— Gîycerietum maximae abundent dezvoltau pe grindul Lumina.
Fig. 5

Fig. 6 — Aeluropiis littoralis pe nisipurile de la Sfiştofca şi C. A. Rosetti
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Pe grindurile marine ale insulei Sacalin, în funcţie de gradul de
mineralizare al apelor freatice, precum şi de umiditatea nisipurilor se

constată că în imediata vecinătate a braţului Sfîntu Gheorghe se dez-
voltă pajişti compacte de Acorellus pannomcus, care vegetează bine pe
aluviunile depuse ele apele dulci ale Dunării. în continuare, pe ac

grinduri, pe măsura apropierii de apele Mării Negre, gradul de

rare al nisipurilor creste si, ca o consecinţă directă, dispoziţia vegetaţiei
este influenţată corespunzător. Astfel, se întîlnesc în ordine următoa-

rele asociaţii : Bassietum sedoyiis, Juncetum maritimi, Suaedetum mari-
timae şi Salicornietum europaeae.

Vegetaţia psamojilă este mult influenţată de apele de inundaţie

prin natura şi durata revărsărilor. Solurile din Delta Dunării se înca-

drează în categoria celor genetic neevoluate. Vegetaţia psamofilă este

reprezentată în Delta Dunării de următoarele asociaţii : Festucetv i n

arenicolae,Ephedro-Caricetum colchicae, Elymetum gigantei Brorno-

Cynodontetum, Aperetum maritimae, Holoschoeno-Calamagrostetum
epigeios, Scabioso (argenteae) — Artemisietum campestris, Koelerio

(glaucae) — Stipetum borysthenicae etc. Toate aceste grupări deţin un

rol important în procesul de fixare al nisipurilor şi al solificării aces-

tora. Nisipurile marine de dune mobile şi slab fixate, fiind sărace în

substanţe organice şi cu un regim hidrologic accentuat deficitar, precum

şi datorită temperaturilor din timpul verii, extrem de ridicate, nu per-

mit instalarea decît a unui număr restrîns de plante, ce formează o

vegetaţie pionieră.
Dintre asociaţiile caracteristice nisipurilor literale cităm pe Elyme-

tum gigantei care prezintă o importanţă deosebită in fixarea nisipurilor
mobile. în cadrul acestor fitocenoze cele mai frecvente însoţitoare sînt :
Secale silvestre, Cynodon dactijlon, Bromus squarrosus, Melilotus alba,

Euphorbia seguerana, Centaurea arenaria, Salsola suda, Eryngium mari-

timum, Polygonum arenarium, Crambe maritima. Faza următoare, d

înţelenire, este formată de Festuca becheri (F. arenicola) care prin sis-

temul său radicular bogat, fiind o graminee de talie mică şi cu tufă

deasă, reuşeşte să fixeze bine nisipurile, mai ales împreună cu Carex

ligerica, care prin rizomii săi întinşi şi fixaţi la suprafaţa nisipului, în

formă de rozetă, contribuie activ la procesele d: solificare. Valoarea

economică a acestor pajişti este redusă, însă ca vegetaţie pionieră est '
de o importanţă deosebită, avînd rol primordial în fixarea nisipurilor
mobile.

Una din fazele cele mai avansate de axare a nisipurilor o realize; zi

asociaţia Dauco (guttati) — Chrysopogonetum grylli, în cadrul căreia

sînt cantonate in majoritate specii de nuanţă xerofilă. Dintre cele mai

frecvente amintim : Medicago jalcata, Plantago lanceolata, Crépis roho-

eadifolia, Bromus tectorum, Poa bulbosa, Inula salicina, Euphorbia se-

guerana, Holoschoenus vulgaris, Centaurea arenaria Dianthus polymor-

phus var. bessarabicus etc.

Vegetaţia lemnoasă, ocupă în cuprinsul Deltei Dunării suprafeţe

mult mai reduse decît celelalte tipuri de vegetaţie, situaţie datorită

reliefului tînăr din această zonă, care se află într-o continuă transfor-
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mare. Vegetaţia lemnoasă prezintă un aspect particular, formînd un

peisaj caracteristic, cu aspecte deosebite în cadrul celor două unităţi

mari şi anume : delta fluviatilă şi cea maritimă.

Pădurile din delta fluviatilă sînt alcătuite din speciile : Salix alba,

S. fragilis, Populus nigra, P. alba, acestea fiind locilizate pe grindurile

din lungul braţelor şi canalelor, în apropiere de apă şi fiind cunoscute

sub denumirea de zăvoaie.

Instalarea zăvoaielor şi menţinerea acestora este condiţionată de

dinamica nivelului apelor Dunării. Pe depozitele aiuviale proaspete, se

acumulează cantităţi apreciabile de seminţe de salcie, care germinează
alcătuind adevărate benzi în lungul malurilor. Creşterea rapidă a exem-

plarelor de salcie duce la. instalarea unor păduri tinere cu numeroşi

indivizi. Arborii tineri fiind foarte înalţi, pot fi uşor culcaţi de curentui

de apă sau rupţi de gheţurile din timpul iernii. Pătura ierboasă з

compune din speciile : Pua trivialis, Symphytum officinale, Polygonum

hydropiper, Glycyrrhiza echinata, Solanum dulcamara, Lysimachia num-

mularis, Mentha aquatica.

Pe terenurile mai înalte, rezultate prin depuneri aiuviale continue,

zăvoaiele de amestec evoluează către cele de plop în care speciile domi-

nante sînt : Populus alba, P. nigra precum şi exemplare de P. x

canescens.

Deşi specie caracteristică zăvoaielor, Alnus giutinosa, este foarte

puţin răspîndită în deltă, aceasta fiind cunoscută clin puţine locuri, ar-

boretele cele mai reprezentative aflîndu-se pe braţul Sf. Gheorghe în

apropiere de localitatea cu acelaşi nume.

Pe grindurile maritime Letca şi Caraorman, unde există condiţii

ecologice deosebite, pădurile prezintă un aspect cu totul aparte. In

locurile depresionare dintre dune, unde apa freatica este foarte aproape

de suprafaţă, se instalează o vegetaţie lemnoasă destul de bogată ce

poartă numele local de hasmacuri. Acestea sînt alcătuite din Quercus

robur, Q. peduncxdiflora, Populus alba, P. tremula, P. canescens, Fra-

xinus angustifolia, F. pallisae, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Malus syl-

vestris şi mai rar Tilia tomentosa.

în cadrul acestor păduri există un bogat strat arbustiv alcătuit din

speciile : Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Rosa canin-a, Prunus

spinosa, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Cornus sanguinea, C. mas,

Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Corylus avellana.

Un aspect deosebit îl oferă acestor păduri existenţa lianelor, dintre

cele mai caracteristice sînt : Humulus lupulus, Clematis vitalba, Vitis

silvestris, Hedera helix şi Periploca graeca. Vitis silvestris şi Periploci

graeca sînt cunoscute la noi în ţară numai din lungul Dunării în aval

de Giurgiu. Plantele agăţătoare cresc deosebit de abundent, ureînd in

coronamentul arborilor, uneori pînă în vîrful acestora, conferind pădu-
rilor din Deltă un aspect particular, ceea ce atrage mult pe turişti în

vizitarea lor.

Stratul ierbos clin cadrul arboretelor este alcătuit din : Calamci-

grostis epigeios, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Ranun-

culus ]icaria, Poa trivialis, Aristolochia clematitis, Alliaria petiolala,

Lysimachia nummularia, Symphytum officinale, Lycopus europacu>,
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Valeriana officinalis, Eupaturium cannabinum, Convallaria majalis, Po-

lygonatum multiiloram. în locurile cu umiditate în exces tot timpul
anului se dezvolta : Phragmites australis, Thelypleris palustris, Iris

pseudacorus etc.

Tot în cadrul vegetaţiei lemonase trebuie să amintim tufărişurile
de Hippophäe ihamnoides, specie în continuă expansiune în delta mari

timă şi anume la С A. Rosetti şi Sfîntu Gheorghe.

Vegetaţia zăvoaielor este dominată de asociaţia Salici-Populetuv\

cea a hasmacurilor este alcătuită din Fraxino pallisae-angustijoliac-
Quercetum roboris Popescu et al. 79 jraxinetosum palHsae (Krausch 6j)
comb nova (Tabel 1) şi Quercetum robori-pedunculhlorae Simon 60 iar

cea a tufărişurilor de Calamagrostio (epigei) — Hippophäetum rhai

noides Popescu et al. 87.

Tabel 1

Fraxino palUsae-angustifoliae — Quercetum roboris Popescu et al. 79

— fraxinetosum pallisae (Krausch 65) comb, nova

Numărul coloaneiNumărul coloanei 11 ■ *

4l

»1

Ал Numărul coloane 11

Numărul de releveuriNumărul de releveuri PГ 1(1Id Numărul de releveuri
сС 1010

Char. ass. -+- D/f. regionale

Fraxinus pallisae
Quercus robus

Vitis sylvestris

V

IV

IV

V

V

Fraxinus angustifolia

Periploca graeca

Galioim rubioides

IV

I

V

I

Alno-Padion

Lysimachia nummularia

Rubus caesius

Sërratula tinrtoria

Fopulus alba

Rumex sanguineus

Braehypodium sylvaticum
Galium aparine
Scutellaria hastifolia

Gladiolus imbricaitus

IV

V

111

V

1

IV

III

II

II

II

I

Viburnum opulus

Symphytum officinale

Glechoma hederacea

Frangula alnus

Salix cinerea

Cruciata laevipes
Ranunculus acris

Ranunculus nepens

V

V

па

in

и

II

I

111

II

II

II

I

Quercetea pubescenti-petraeae

Acer tataruum

Vincetoxicum hirundinaria

Aristolochia clematitis

Crataegus pentagyna
Quercus farnetto

Quercus pedunculiflora

Polygonatum o loratum

Rosa gallica
.

IV

II

I

I

I

I

I

1

Poa nemoralis

abis hirsuta

fi sparagus officinalis

Lychnis coronaria

Quercus cerris

Polygonatum latifolium

Prunus spinosa

Scutellaria altissima

i

IV

1

1

I

I

I

I

I

Querco-Fagetea

Loranthus europaeus

Cornus sanguinea

Pyrus pyraster

Asparagus tenuifolius

Carex spieata

Dactylis aschersoniana

Ornithogalum pyrcnaicum

V

V

и

II

IUI

II

П

11

II

Ulmus minor

Populus tremula

Crataegus monogyna

Carex divulsa

Getim urbanum

Ligustrum vulga -e

Prunella vulgaris

IV

и

V

II!

II

li

II

11
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Provenienţa ridicărilor : 1 — Krausen D., 1965, Delta Dunării ; 2 — Po-

pescu A., Sanda V., Doltu M. 1., Nedelcu G., 1984, Cîmpia Muntelui.

Vegetaţia naturală a Deltei Dunării a suferit profunde modificări

în decursul timpurilor. Astfel, în multe locuri, s-a ajuns prin păşunat

intensiv, cu plantele bune furajere să fie înlocuite cu alte specii necon-

sumate de către animale. în prezent, multe izlazuri (exemplu, Cimpul

Chiliei) sînt extrem de degradate, fiind inundate de Artemisia austriaca

ca specie dominantă, alături de care mai vegetează : Artemisia maritima

ssp. monogyna, J uncus gerardi, Pholiurus panonicus, Taraxacum bi

rabicum, Puccinellia limosa, Centaurea diffusa, Trifolium
Frankenia pulverulenta etc.

De asemenea, influenţa îndelungată a omului şi a animalelor a

determinat instalarea în masă a vegetaţiei ruderale reprezentată prin

următoarele asociaţii : Descurainetum sophiae, Onopordetum acanthii,

Conietum maculaţi, Hordeetum murini şi Atriplicetum tatarieae.

Numărul coloanei Numărul coloanei

Trifolium medium

Acer campestire
Carex sylvatiica

i vesca

Malus sylvestris
Ranunculus auricom us

Rosa canina

Veronica spilcata

I

и

i

i

i

i

i

i

Veronica longifolia
-vallaria maj

Dianthus arm<

Leucojum vermim

Myosotis s des

Rhamnus cathartica

Scrophullartia nodi

II

I

1

i

I

1

I

I

Phragmitetea

Galium palustre

Agrostis stolonifera

Lysiiniachia vulgaris

Stachys palrustris

Mentha aquatica

! is pseudacorus
Berula erecta

Eupatorium cannabinum

Rorippa sylvestris

\ rem

Phragmites australis

Typha a/ngustifolia

IV

IV

IV

IV

IIB

III

II

I

v

i

u

и
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Măsurile de regularizare a cursului Dunării, îndiguirile făcute, asa-

narea unor bălţi etc., au dus în primul rînd la restrîngerea treptată a

vegetaţiei acvatice şi palustre şi la transformarea acestor suprafeţe in

terenuri agricole.

Multiplele şi îndelungatele influente antropice au dus, printre altei",

la dispariţia unor specii din flora Deltei Dunării, inclusiv a ţării noastre,

cum ar fi : Isoetes setacea, CcUystegia soldanetla, Blackstonia serotina,

Caldesia parnassijolia, Calla palustris, Erodium hoefftianum etc. Alte

specii sînt în evidenţa împuţinate ca număr de indivizi. Dintre acestea

amintim : Apium nodiflorum, Lepidium cartilagineum ssp. crassijoliun:,

Zygophyllum fabago, Ceratophyllum platycanhuiv, Cirsium setigerum

etc. In schimb, altele sînt in prezent într-o continua expansiune, cuce-

rind noi spaţii si în consecinţă trebuiesc permanent supravegheate şi

luate măsuri corespunzătoare pentru a le Limita răspindirea. Din aceasta

categorie cităm pe : Brachyactis aliata, Elodea canadensis şi

spurius (Fig. 7). Ultima specie prezintă în ultimii ani o expansiune

puternică, observîndu-se populaţii compacte în jurul satelor, pe malurile

nisipoase ale Canalelor de la Sulina şi Sfîntu Gheorghe, cît şi pe
nisi-

purile marine de la Ciotic.

_ petasites spurius, fitocenoze în continua expansiune la Sfiştofca
Fig. 7

O atenţie deosebită trebuie acordată ocrotirii unor elemente rare

din flora ţării noastre, cum este cazul speciei Convolvulus persïcus,

care pentru păstrarea unor populaţii reprezentative se impune înfiinţa-

rea unor rezervaţii naturale.
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CHARACTERIZATION OF VEGETATION IN THE DANUBE DELTA

Summary

One of the characteristic and most striking trends of the dell.i

biom is the fact that a remarkable huge number of ecosystems of

such great a diversity is concentrated on a rather restricted surface

so that even their simple enumeration is difficult rnongh.

The paper points ont the main charactersitbs of flora and ye

tation, the specificity and dominance of aquatic and paludous ècosy

terns, the fragility of the psammophyle ones and their important pur;

played in fastening the sands ; at the same lime the evolutive pro-

cesses under the a long and constant are being dealt with factor

The organization of reservations and national parks, future basi

anthropic.

for studies as concerns the dynamics and evolution of biocenosis for

a quantitative evaluation of the productive biological potential of

delta ecosystems, all these are necessary for the keeping of the specific

elements of the biome.
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