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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA VEGETAŢIEI
DIN CÂMPIA OLTENIEI

GH. POPESCU

Câmpia Olteniei, ca parte a Câmpiei Române, este cuprinsă în lungul

Dunării, între Drobeta Tr. Severin 1a vest şi Olt 1a est, sub forma unui arc de

cerc, cu centrul 1a sud de oraşul Filiaşi-Balş-Robăneşti-Coşoveni-Radovan-

Pleniţa-Oprişor-Corlăţel-Rogova-DealulStârmina-Hinova-Halânga-Magheruşi
Dudaşul Schelei, până 1a altitudinea de circa 200 m. Deci, Câmpia Olteniei ne

apare ca „o limbă de uscat" strâns legată de Podişul Getic prin formele de relief

de tranziţie 1a nord şi înconjurată de un brâu de ape 1a vest, sud şi est pe o

lungime de 445 km (distanţa de 1a Slatina 1a Schela Cladovei). Aceasta se prezintă

ca un complex de câmpuri, terase şi lunci cu variate soluri: cernoziomuri,

psamosoluri, aluviuni şi soluri aluviale, lăcovişti etc. Clima Câmpiei Olteniei

este temperat-continentală de tranziţie cu unele influenţe submediteraneene.

Cadrul geomorfologic variat a dus 1a diversificarea învelişului vegetal. Deşi
flora şi vegetaţia Olteniei, în general, şi a Câmpiei Olteniei, în special, a fost

cercetată începând cu sfârşitul secolului XIX, această muncă nu poate fi

considerată ca încheiată nici pe departe. Continuu se descoperă staţiuni

noi pentru unele specii, altele se reconsideră din punct de vedere taxonomic,

pentru altele se constată îngustarea arealului sau chiar extincţia. Cauzele sunt

multiple şi acţionează conjugat, încât de multe ori este greu să se stabilească o

ierarhizare a acestora. Totuşi, factorii istorico-naturali de vegetaţie ai

plantelor sau comunităţilor acestora sunt tot mai mult influenţaţi direct

şi mai ales indirect de acţiunile omului în domeniul agricol, de amenajări ale

teritoriului, industrial etc.

Contribuţii 1a cunoaşterea învelişului vegetal al Câmpiei Olteniei, în ordine

cronologică, au adus următorii: D. Grecescu, P. Enculescu, E. I. Nyârady,
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E. Тора, I. г, С. С. Georgescu, Al Buia, I. Şerbănescu, M. Păun,

N. Roman, Gh. Popescu, С. Maloş, D. Cârţu s.a.

în cele ce urmează se vor prezenta câteva asociaţii vegetale din Câmpia

Olteniei (fig. 1). Deşi există o doză de subiectivism inevitabil în stabilirea

asociaţiilor şi a alcătuirii floristice a acestora, consideram că acestea pot constitui

date cu caracter istoric pentru o viitoare monografie a învelişului vegetal al

provinciei dintre Dunare-Carpaţi şi Olt (Oltenia). Fără a neglijamultitudinea de

date asupra vegetaţiei din ţările vecine României, adoptareaasociaţiilor descrise

de diverşi autori străini nu este o soluţie viabilă în toate situaţiile.
De aceea, bazându-ne pe o îndelungată experienţă de teren, dar şi pe

rezultatele publicate din alte zone ale ţării sau din Europa, se prezintă în continuare

unele asociaţii bine conturate, dar şi unele noi, arătând specificul local, ecologic

şi fitocenologic.

CONSPECTUL FITOCENOLOGIC

/. LEMNETEA W. KOCH et 7X 1954

Lemnetalia W. Koch et Tx. 1954

Lemnion minons W. Koch et Tx. 1954 ap. Oberd. 1957

1. Lemno-Azolletumfiliculoides (Lang. 1935) Br.-81. 1952

2. Lemno-Salvinietum natantis Myawaki etTx. 1960

3. Salvinio-Hydrocharietum (Oberd. 1957) Boşcaiu 1966

//. PHRAGMITETEA TX. etPRSG. 1942

Phragmitetalia W. Koch 1926 end. Pign. 1953

Phragmition australis W. Koch 1926 em. Soo 1947

.
4. Acoretum calami (Eggler 1933) Schulz 1941

ПI PUCCINELLIOSALICORNIETEA ŢOPA 1939

Puccinellietalia Soô 1940

Cypero-Spergularion Slavnic 1948

5. Lindernio-Crypsidetum alopecuroides nova ass.

Puccinellion limosae (Klika 1937) Wendelbg. 1943, 1950

6. Matricario (recutitae) - Hordeetum hystricis nova ass.

7. Puccinellietum distantis Soo 1937, Knapp 1948

Descrierea asociaţiilor

1. Lemno-Azolletum filiculoides. Specia adventivă de origine nord-

americană, AzoUa filiculoides, a fost observată în Oltenia începând cu anul

1984 pe lacurile din Grădina Botanică din Craiova (fig. 2). Ulterior (1988) a
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Fig. 1. Arealul asociaţiilor în Câmpia Olteniei
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Lacul din Grădina botanică a Univ. din Craiova cu: I. Azolla filicuJoides + Lcmna; 2.

Lemna minor + L. gilba + Azolla filiculoides; 3. Nasturtium officinalis; 4. Sparganium emersum.

Fig. 2.

fost semnalată şi pe canalele din lunca Dunării, din zona Corabia-Orlea-Potelu

(jud. Olt) până 1a Măceşu (jud. Dolj). Este o specie natantă de ape stagnante sau

slab mobile, semnalată pentru prima dată în România pe lacul Cernica de lângă

Bucureşti, având încă, pe nedrept, statutul de specie rară (Beldie 1977, Ciocârlan

1988). în unele primăveri (martie-aprilie) se înmulţeşte foarte mult, încât

înlocuieşte pe Lemna minor, care de obicei formează un tapet, mai mult sau mai

puţin compact, 1a suprafaţa bălţilor şi lacurilor de unde este adunată de către

localnici pentru hrana păsărilor de curte. Pteridofita Azoila filiculoides nu are

valoare furajeră, încât extinderea acesteia ia aspectul unei calamităţi pentru bălţile

şi canalele noastre, care primăvara au culoare roşie-cărămizie datorită frondelor

acesteia. De fapt, credem că şi această specie adventivă, ca mai toate celelalte

specii adventive, pe lângă nota de noutate pe care o are 1a început semnalarea

lor, sfârşesc prin a deveni specii-problemă, greu de combătut şi cu mari implicaţii

ecologice şi chiar economice (vezi Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora,

Ambrosia artemisiaefolia, specii de Amaranthus etc.). Pe baza a 4 releveuri,

alcătuirea floristică a asociaţiei este următoarea: Azolla filiculoides

2-3 (V); Lemna gibba 3-4 (V); L minor 1-2 (III); Cladophora sp. 1 (IV);
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Spirogyra + Sium erectum + (II); Ranunculus repens + (II); Oenanthe

aquatica + (II); Potamogeton crispus 1 (П); Zannichellia palustris + -1 (I).
Această ultimă specie a fost găsită numai într-un canal 1a Orlea-Olt.

2. Lemno-Salvinietum natantis. Salvinianatans (Peştişoară) este o pteridofită
natantă întâlnită pe suprafaţa bălţilor de 1a Piscul Sadovei din lunca Jiului, 1a

Obedin şi Mihăiţa, Tunarii Vechi-Pisculeţ-Poiana mare, Flămânda, Ciuperceni,
Desa în jud. Dolj; Balta Ciociorânc 1a Burila Mare, jud. Mehedinţi, unde se

asociază cu alte specii acvatice alcătuind cele două asociaţii.
în aceste bălţi, unde se face mai puţin simţită influenţa omului şi a animalelor

domestice, luciul apei este ocupat de Salvinia natans, iar printre frunzele acesteia

se află numeroşi indivizi de Lemna minor sau de Spirodella poiyrrhiza (în unele

bălţi din jud. Dolj).

Alcătuirea floristică pe baza a 8 releveuri: Salvinia natans 3-5 (V); Spirodella

poiyrrhiza + -l (II); Lemna minor 1-2 (V); Myriophyllum spicatum 1-2 (III);

Utricularia \>ulgaris + (I). Acesta este arealul speciei Salvinia natans în Oltenia

1a nivelul anului 1990, deoarece ea poate să apară în alte bălţi sau dispare prin

desecarea altora. Astfel, în unele bălţi din lunca Dunării, de 1a Piscuieţ, prin

desecarea acestora, Salvinia natans a fost observată vegetând pe solul ud în anii

1978-1979, dar în 1986 din balta respectivă, dispăruse. Pe solul ud, după secarea

bălţii a fost notată următoarea alcătuire floristică: Salvinia natans 3-4;

Sparganium ramosum 1; Polygonum amphibium f. terrestre 1; Nymphoides

peltata + Nymphaea alba +; Myriophyllum spicatum +; Myosotis palustris +.

Ъ. Salvinio-Hydrocharietum. Reprezintă o nouă combinaţie cenotică a

speciei Salvinia natans cu broscariţa (Hydrocharis morsus- ranae). în bălţile din

lunca Jiului, de 1a Obedin şi Mihăiţă, lângă Craiova, din lunca Dunării, de 1a

Piscuieţ şi Tunari, pe porţiuni de sute de metri pătraţi, luciul apei este acoperit

de frunzele şi florile albe ale speciei Hydrocharis morsus-ranae (2-3) printre

care se află exemplare de Salvinia natans (1-3). Alcătuirea floristică mai cuprinde:

Potamogeton natans + -2; Polygonum amphibium + -1; Lemna minor 1-2;

Nymphaea alba 1.

4. Acoretum calami. Este cunoscut faptul că bălţile din lunca Dunării

reprezintă paroxismul dezvoltării asociaţiilor de stuf (Phragfnites australis),

papurei (Typha latifolia şi T. angustifolia), nuferi albi şi galbeni (Nymphaea

alba şi Nuphar luteum) etc. Pe raza localităţii Salcia-Mehedinţi, 1a Podul lui

Argetoianu, ne-a atras atenţia 1a marginea unei astfel de bălţi, o plantă deosebită

prin habitus, dar mai ales prin inflorescenţa ei - spadix. Această specie, Acorus

calamus (obligeană) este citată din câteva localităţi numai din jud. Mehedinţi:

Dubova, Gruia, Gârla Mare, Salcia.
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în a doua jumătate a lunii mai, am cercetat fitocenoza de circa 400 m 2

(L = 200 m; 1 = 2 m) 1amarginea unei bălţi în această ultimă localitate. Fizionomia

caracteristică a fitocenozei o dă Acorus calamus, o plantă robustă (120 cm) cu

frunze late de un verde intens, pe lângă care se află indivizi rari de Iris

pseudacorus, Eleocharis palustris, Mentha aquatica, Agrostis stolonifera,

Polygonum persicaria, Rorippa austriaca, R. amphibia, Potentilla reptans,

Alisma plantago-aquatica, Ranunculus repens, Oenanthe aquatica, Lycopus

europaeus, Rumex hydrolopathum, Lythrum salicaria, Bolboschoenus maritimus,

Nymphoides peltata, Glyceria maxima, Lysimachia nummularia, Myosotis

palustris, Butomus umbellatus, Veronica anagallis-aquatica, Batrachium

trichophyllum, Plantago major.

Arealul disjunct al acestei asociaţii, în puţine localităţi din Banat,

Transilvania şi Oltenia, ne îndreptăţesc să propunem ocrotirea acesteia, mai

ales pe plan local.

5. Lindemio-Crypsidetum alopecuroides ass. nova. în micro-depresiuni

inundabile, crovuri etc., pe soluri umede primăvara, cu început de salinizare, se

formează fitocenoze dominate copios de gramineea cespitoasă fâră valoare

furajeră (Heieochloa) Crypsis alopecuroides.

Fitocenozele au suprafeţe de 15-300 m 2 şi prezintă mare diversitate floristică

de 1a o staţiune 1a alta, încât nu toate pâlcurile aparţin asociaţiei. De exemplu,

prin desţelenirea unor terenuri, pâlcuri mai mult sau mai puţin pure de Crypsis

se menţin în culturi de prăsitoare 1-2 ani (în anii 1976-1977 1a Piscul Sadovei -

Dolj). în anii 1989-1990 au fost analizate două fitocenoze reprezentative în

depresiuni umede, înconjurate de culturi de porumb, 1a Cârcea - Dolj. Nucleul

de specii de recunoaştere ale asociaţiei este alcătuit din Crypsis alopecuroides,

Lindemia procumbens, Isolepis supina, specii cu ecologie asemănătoare. în

cele două releveuri de 150 m 2 şi 450 m 2 apar şi numeroase specii segetale, ca

urmare a vecinătăţii cu cultura de porumb: Crypsis alopecuroides, 4; Lindemia

pixidaria + -1; Isolepis supina +; Lythrum hyssopifolia + -1; Gnaphalium

uliginosum +; Cirsium arvense +; Chenopodium hybridwn +; Portulaca oleracea

+; Bidens tripartita +; Echinochloa crus-galli +; Gypsophila muralis +; într-un

releveu: Matricaria inodora, Ranunculus sceleratus, Sonchus arvense, Rorippa

austriaca, Plantago major, Setaria lutescens, Amaranthus albuş, Digitaria

sanguinalis, Senecio vulgaris, Convolvulus arvensis.

Fitocenozele descrise sub numele de Heleochloetum alopecuroides din lunca

Jiului aparţin 1a noua asociaţie Lindernio-Crypsidetum alopecuroides.
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6. Matricario (recutitae) - Hordeetum hystricis nova ass. (Hordeetum

hystricis (Soo 1933) Wendelbg. 1943).

Deşi a fost semnalată din mai multe provincii ale României (7), asoc*

Hordeetum hystricis, prezintă diferenţieri floristic ; în funcţie de numerus

gradul de sărăturare al soiului, raportul între speciile perene şi ceh ani

umiditatea solului din precipitaţii sau din pânza freatică etc. Cel puţin se:

Câmpia Olteniei, în pâlcurile de Hordeum hystrix, nelipsită de Matru

recutita, aşa cum a remarcat cu mulţi ani în urmă marele I. Prodan (1 \ }, Amb

specii sunt anuale, de săraturi slabe sau medii, uneori şi pe terenuri ruderalizai :

puternic însorite, neînţelinite, umede primăvara şi uscate vara. Fizionomia

asociaţiei o dă Hordeum hystrix, printre care apar numeroasespecii anuale sau

bianuale: Matricaria recutita, Lepidium ruderale, Spergularia rubra, Lepidiam

lanfolium, Plantago tenuiflora s.a. (tabelul nr. 1).

Caracterul de asociaţie pionieră, deschisă, este dat de numărul шаге al

speciilor din alte unităţi fitocenologice, însă cu constanţă foarte scăzută şi cu

răspândire mai largă şi pe alte tipuri de soluri şi în alte asociaţii. Fitoceoüzele

semnalate din lunca Dunării şi Jiului (3,9) aparţin tot acestei asociaţii.

7. Puccinellietum distantis. Deşi puţine, speciile de Puccinellia sunt greu

de determinat. Materialul din herbarul catedrei de Biologie - Craiova, necesită

reconsiderări critice, ceea ce se va face într-o lucrare ulterioară.

Pentru început se prezintă fitocenozele de Puccinellia distorts, o specie

relativ uşor de recunoscut prin limbul frunzei, dimensiunile spiculeţelor, alemei

şi a glumei inferioare, deşi nuanţele de culoare ale spiculeţelor nu coincid

îmotdcauna cu diagnemele date de diferiţi autori. Datorită cerinţelor sale

ecologice, Puccinellia distans poate vegeta atât pe terenuri slab-mediu

săraturoase, dar şi pe locuri ruderale în tovărăşia multor specii cu largă

amplitudine ecologică.

Fitocenozele de 1a Dăneasa şi Orlea-Gura Padinii - jud. Olt, în lungulunor

canale de irigaţie pe suprafeţe de 200-300 m
2, prezintă similitudini floristice şi

un grad scăzut de ruderalizare, după cum rezultă din lista floristică. în două

releveuri: Puccinellia distans 2-3; Hordeum hystrix+;Atriplexhastata +; Bidens

tripartita +; într-un releveu: Spergularia rubra +;Atriplex nitens +; Polygonum

lapathifolium +; Juncus bufonius +; Veronica catenata +; Catabrosa aquatica

+; Echinochloa crus-galli 1 ; Pycreus flavescens +; Crypsis alopecuroides î ; С

aculeata +; Lolium perenne +; Lepidium ruderale +; Juncus infiexus +;

Bolboschoenus maritimus +; Lactuca serriola +; Trifolium fragiferum +;

Plantago major +.
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Tabel 1

Matricario (recutiiae) -
Hordeetum hystricis nova ass.

■ i i
■■

i ~~

în 1-2 releveuri: Th-TH, Eu. Ranunculus sardous (1,3); Th, Cosm Polygonum aviculare

(1,6); Th-TH, Eua.-sMd. Bromus mollis (1,2); G, Eua Taraxacum officinale (1,6); Th-TH, Eua

Arenaria serpyllifolia (2,4); ThC, Cosm. Cerastium glomeratum (2,4); TH, Cosm. Centaurea

calcitrapa (3,8); H, Adv. Xanthium spinosum (3,8); Th, Eua. Apera spica-venti (5,8); H, Cp.

Juncus articulatus (5,7); Th-TH, Cosm. Sonchus oleraceus (7,8); Th-TH, Cosm. Poa annua

(1,2); Eleocharis palustris, Mentha longifolia, Scleranthus polycarpus, Poa silvicola, Trifolium

repens, Erodium cicutarium, Medicago lupulina, M. rigidula, Festuca pratensis, Convolvulus

arvensis, Gnaphalium uliginosum, Veronica arvensis, Sisymbrium altissimum, Matricaria

inodora, Onopordon acanthium, Verbena officinalis, Bromus tectorum, Carduus acanthoides,

C. nutans, Polypogon monspeliensis, Hordeum murinum.

Locul şi data releveurilor. 1-2 Interdună umedă, între loc. Tunari şi Pisculeţ - Dolj (iunie

1975); rel. 3 canal orezărie 1a loc. Dăneasa - Olt (iunie 1975); rel. 4-8 canalul de 1a Orlea-Gura

Padinii-Olt (iunie 1988).

I Denumirea speciilor I 1 5
b. E.f.

SP. REC. AS. şi AL.

Eua.-sMd Hordeum hystrix

Eua Matricaria recutita

III
h-TH Eua. Lepidium ruderale

PUCCINELLIETALIA

j. Ill
Ct. Puccinellia distans

Spergularia rubra
II

h-H Cp.

Trifolium fragiferum
Ii

Eua.

Juncus gerardi
II

Cp

într-un releveu: Th, Adv. Lepidium latifolium; H, P.-sMd. Podospermum conum; Th, Balc-

Cauc. Trifolium aneulatum; Th, P.-sMd. Trifolium retusum; TH-H, Eua.-sMd. Aster tripolium:

PUCCINELLIO-SALICORNIETEA

Plantago tenuiflora II
Eua.

Rorii a kemeri II
Pan.

Eua.-sMd. Mentha pulegium
II

ÎNSOŢITOARE
I

Eua. Lotus corniculatus

H(G) Cosm. Cynodon da< Ion

sMd.-Ct. Bromus japonicus IV

B-Pan. Planta; ;o altissima II

Eua.-sMd. Lolium perenne

Cp. Agropyron repens
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în lungulcanalelor, în habitate deschise, umede ± säraturate, a fost colectata

pentru prima dată în Oltenia, specia cu areal méditeraneea-

monspeliensis. în afara arealului normal, pe nisipuri maritime umede ± sărata

nu pare a avea o afinitate pentru o anume asocial

,- vegetală.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE VEGETATION PLAIN

OF OLTENIA

Summary

The plain of Oltenia consists of fields, terraces and flood plains along the

Danube, of an altitude up to 200 m, bordered in the north by an imaginary line

passing through the following places: Schela Cladovei-Halânga-Hinova-Kogova-

Corlăţel-Oprişor (district of MehedinţO-Pleniţa-Radovanu-Coşoveni (district of

Dolj>Robăneşti-Balş-Slarina (district of Olt).



This territory has been studied since the end of the 19* century; the

following associations have been found

1. Lemno-Azolletum filicuioides (Lang. 1935) Br.-BL 1952.

Reported for the first time in literature only near the lake Cemica, near

Bucharest, it was studied, beginning with 1984, on the channels and lakes in the

flood plains of the Danube, between the places Măceşu (district of Dolj) and

Potelu-Orlea-Corabia (district of Olt).

2. Lemno-Salvinietum natantis Myawaki et Tx. 1960 in the pools on the

Danube terraces in the districts of Dolj and Mehedinţi

3. Sahrinio-Hydrocharietum (Oberd. 1957) Boşcaiu 1966 - in the pools on

the terraces of the rivers Danube and Jiu.

4- Acoretum calami (Eggler 1933) Schulz 1941 - can be found only in a

pools in the plan called Salcia-Mehedinţi, at the point called Argetoianu's bridge.

5. Puccinellietum distantis Soô 1937, Knapp 1948 - along the irrigations

canals at Dăneasa-Orlea-Gura Padinii (district of Olt).

Two new vegetal associations are described in the paper

1. Lindernio-Crypsidetum alopecuroides (Heleochloetum alopecuroides

auct. Olt). Can be found in floodable microdepressions on soils with a start of

salinization where in springtime phytocenoses of 15-300 m 2 apper they have the

following floristic structure: Crypsis alopecuroides 4; Linderma procumbens + -

1; Isolepis supina +; Lythrum hyssopifolia + -1; Gnaphalium uliginosum +;

Cirsium arvense +; Chenopodium hybridum +; Portulaca oleracea +; Bidens

tripartita +; Echinochloa crus-galli +; Gypsophila muralis + s.a.

2. Matricaris (recutitae) - Hordeetum hystricis nova ass. (Hordeetum

hystricis (Soô 1933), Wendelbg. 1943 et auct.). On slight or medium saline soils,

ruderals plaecs, that are not lying fallow, with a lot of sun, that are moist in

spring and dry in the summer the following species can be found: Hordeum hystrix,

Matricaria recutita, Lepidium ruderale, Spergularia rubra, Lepidium laHfolium,

Plantago teniflora.


