
CONSIDERAŢII NOI ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI

BRIOFITELOR DIN MUNŢII BUCEGI

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

în urma unor consideraţii generale geomorfologice şi pedoclima-

tice se analizează cu elements noi caracterul florei şi al vegetaţiei Brio-

fitelor din masivul de calcare titonice a Munţilor Bucegi. Se fac totodată

unele corelări, sub acest aspect, cu Munţii Piatra Craiului ce aparţin

aceluiaş masiv din Carpaţii meridionali ai României.

Rezultatele cercetărilor noastre briologice îndelungate (1940 —1963)

referitoare 1a etajul alpin şi subalpin al Munţilor Bucegi, sînt concre-

tizate şi expuse în lucrarea de faţă în următoarele 3 capitole : I — ele-

mente componente dintre Briofite în principalele asociaţii vegetale ;

II — Asociaţii muscinale propriu-zise (inclusiv unii licheni şi alge),

caracteristice unor formaţii vegetale de altitudine ; 111 — Semnificaţia

ecologică, fitocenologică şi fitogeografică a unor Briofite relicte-alpine,

termofile (Hepalicae, Musci), care determină caracterul general specific

al florei şi vegetaţiei Munţilor Bucegi.

Sub aspect briocenologic se anunţă descrierea în mod holocenotic

a unor noi asociaţii muscinale, denumite după următoarele specii de

Briofite : Catoscopium nigritum, Plagiobryum demissum, Buxbaumia

aphylla (subalpină), Bucegia romanica, Schistidium alpicola var. latifo-

Uα, unele Splachnaceae etc., ca şi alţi briocenotaxoni identificaţi în

aceşti munţi.

Sa insistă asupra raportului fitocenotic dintre anumite Briofite şi

anumite Angiospermae. Aceasta permite cunoaşterea mai îndeaproape a

valorii şi semnificaţiei ecologice, florogenetice, sociogenetice şi fitogeo-

grafice a unor elemente muscinale aparţinînd vegetaţiei primare şi

secundare contribuind prin aceasta 1a studiul coTiplex asupra evoluţiei

şi a caracterului lor fitosocial, specific structurii şi componenţei unor

cenotaxoni din etajul alpin şi subalpin al Munţilor Bucegi.
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Studiul diferitelor grupe d? criptograme din Munţii Bucegi a avut

în decursul timpului, şi în prima etapă, un caracter sporadic cu semna-

larea însă de către specialişti, a numeroase şi valoroase specii de alge,

ciuperci, licheni şi muşchi. Intensificarea, în cea dea a doua etapă a

studiilor de criptogamie în acest masiv, a permis cunoaşterea mai în-

deaproape, atît sub aspect foristic cît şi în parte fitcsociologic, încadrarea

unor Talofite în asociaţiile de Cormofite sau chiar de delimitare separat

a unor asociaţii de muşchi, licheni etc.

Flora şi vegetaţia Briofitelor din etajul subalpin şi alpin inferior

şi mediu al Munţilor Bucegi este, datorită configuraţiei geomorfologice

şi a substratului, deosebit de variată şi aparţine marilor grupări de vege-

taţie carcteristice acestui masiv. Ne referim atît numeric cît şi canti-

tativ 1a prezenţa şi semnificaţia unor Briofite dintre care unele constituie

elemente componente şi formatoare de asociaţii în unele formaţii de

vegetaţie. Unele Brofite, prin frecvenţă şi raportul lor fitocenotic faţă

de anumite Cormofite indică caracterul ecologic, fitosocial şi succesional

al multor asociaţii. Este şi firesc că tocmai din această cauză anumite

Briofite sînt tot mai mult luate în considerare 1a delimitare, caracteri-

zarea, clasificarea şi chiar 1a denumirea unor asociaţii cum sînt îndeo-

sebi acele cunoscute în zonele reci şi temperate ca de ex. de sfagnete,

turbării, tundre (de diferite tipuri), păduri (de diferite esenţe), zăvoaie

plaiuri, stîncării, zăcători de zăpezi, vegetaţia muscinală epifită, s.a. din-

tre care unele sînt relativ bine reprezentate şi în etajul alpin şi subalpin
al Munţilor Bucegi.

Fără a face un istoric al cercetărilor briologice efectuate asupra

acestui masiv, care de fapt rezultă din publicaţiile noastre anterioare,

menţionăm aici doar faptul că timp de peste două decenii (1940 —1960),

studiu' metodic şi monografic a! florii şi vegetaţiei Briofitelor din aceşti

munţi a constituit o preocupare a noastră din care a rezultat pînă acum

publicarea a numeroase contribuţii ştiinţifice personale (1946, 1948, 1949,

1949, 1951, 1958, 1963. s.a.) ca şi a unor colaborări (1951, 1956).
Numeroase sînt observaţiile şi însemnările briologice de teren ca şi

recoltările făcute în timp asupra întregului masiv, cu care prilej s-a

înjghebat şi cea mai bogată colecţie de Briofite aflată în herbarul nostru.

Dat fiind faptul că din punct de vedere geomorfologic, Bucegii îm-

preună cu Piatra Craiului, constituie o mare şi puternică unitate tecto-

nică — titonică, ne-a fost dat prilejul să stabilem o serie de corelaţii

şi concordanţe a unor valoroase elemente briofloristice, relicte şi ende-

misme, comune ambelor grupe de munţi, de o deosebită semnificaţie

fitogeografică.

Mai este de semnalat faptul că Bucegii, datorită abordării unei vaste

şi ample tematici de cercetare în general a ştiinţelor naturii (geografie,

geologie, climatoligie, pedologie, biologie s.a.), masiv care a atras si

găzduit îndeosebi în ultima vreme, numeroase manifestări ştiinţifice cu

caracter teoretic şi aplicativ, constituie şi pentru botanişti o adevărată

şcoală fericită, ceace a dus 1a publicarea unor lucrări botanice de sinteză

şi abordoarea altora. Toate acestea au determinat organizarea în Munţii

Bucegi în anul 1970 (23—28, VII) a celei de a VTII-a Consfături de Geo-

botanică de către Secţia de Botanică a Societăţii de Ştiinţe Biologice
din R. S. România, care şi-a desfăşurat lucrările în etajul alpin şi sub-
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alpin al acestui impunător masiv şi cu care prilej a fost prezentată şi

comunicarea de faţă.
Cercetările botanice din ultimele decenii asupra acestor munţi, au

devenit astfel tot mai temeinice, mai fructoase şi mai profunde, referin-

du-se nu numai 1a enumeraţii floristice dar şi 1a studii monografice com-

plexe de floră şi vegetaţie, cu interpretări privind variate şi actuale

probleme de biologie teoretică şi aplicativă, de istorie şi geneză, de

ecologie, de dinamică şi evoluţie a vegetaţiei s.a. pe care ştiinţele naturii

1c pun astăzi tuturor ca un important deziderat. La toate acestea pre-

ocupările briologice şi de criptogamie, în general, nu au lipsit. Este

îmbucurător de relevat acest fapt chiar în cercetările geobotanice actuale

asupra vegetaţiei României.

Fără a insista prea mult asupra cercetărilor de strictă specialitate
în briologie, ne vom opri pe scurt în expunerea noastră asupra urmă-

toarelor aspecte generale :

I — Elemente componente dintre Briofite în principalele asociaţii

vegetale a Cormofitelor din etajul subalpin şi mediu alpin a Munţilor

Bucegi ;

II — Asociaţii muscinale propriu-zise (inclusiv unii licheni şi alge),
caracteristice unor formaţii vegetale de altitudine din Munţii Bucegi ;

111 — Semnificaţia ecologică, fitocenotică şi fitogeografică a unor

Briofite relicte, arctice-apline, termofile s.a. care contribuie 1a determina-

rea caracterului general al florii şi vegetaţiei Bucegilor.

I. Elemente componente dmtre Briojite (şi unii licheni) 'în princi-

palele asociaţii vegetale din Munţii Bucegi.

în pajiştile alpine şi subalpine, numărul Briofiţelor este relativ mare

Deşi speciile diferenţiale dintre Briofite sînt greu de stabilit pentru

diferiţii cenotaxoni şi numărul acestora este destul de mic, totuşi prezenţa

unor elemente muscinale caracterizează îndeaproape calitativ şi canti-

tiv, componenţa şi structura variatelor asociaţii şi formaţii de pajişti.
Eiste de remarcat de 1a început faptul că asociaţiile vegetale bine

închegate, formate din graminee de talie mai mare meso- şi mesohigro-

file, de 1a altitudini mai mici, subalpine, cu anumite expoziţii, ca de ex.

Festucetum versicoloris, Festucetum amethystinae, Seslerietum haynal-
dianae sempervirentis, Festucetum saxatilis, Caricetum sempervirentis
seslerietosum coerulantis, Festucetum rubrae fallax cu diferite variante

s.a., cuprind un număr mic de Briofite şi ele sînt cantitativ slab repre-

zentate. Dimpotrivă pajiştile alpine şi subalpine neînchegate, cu graminee

scunde, de talie mică mezo-xerofile se evidenţiază, numeric şi cantitativ,

cu o serie de elemente caractertistice dintre Hepaticae şi Musci (muşchii
frunzoşi) ca de ex. Caricetum curvulae, Elynetum myosuroides, Festu-

cetum glacialis etc.

Vom exemplifica în cele ce urmează frecvenţa şi constanţa unor

Briofite din următoarele asociaţii de pajişti alpine şi subalpine :

A. între cenotaxonii din vegetaţia ierboasă şi subarbustivă a Mun-

ţilor Bucegi sînt delimitate şi unele asociaţii denumite după anumite
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Briofite
; astfel sînt din Sphagnetalia — Sphagetum acutifolii, Montio-

Cardaminetalia — Cratoneuretum commutatae, Salicetalia — Polytri-

chetum sexangulare şi Anthelietum juratzkanae, Parvocaricaetalia

Catoscopietum nigriti s.a. ; în Rhoreto-Vaccinetalia (eu : Rhododendron,

Juniperus, Vaccinium div. sp., Loiseleuria procumbens s.a.) sînt adeseori

caracteristice populaţiile de Briofite cu Polytrichum juniperinum, Dicra-

num albicans, D. neglectum, D. bonjeanii, D. scoparium, Drepanoclaudus

uncinatus, Pleurozium schreberi, Distichium montanum, rareori Spha-

gnum nemoreum s.a.

în asociaţiile de plante ierbacee din etajul alpin şi subalpin, numă-

rul Briofitelor este relativ mare. Deşi speciile diferenţiale sînt greu de

delimitat, prezenţa unor Briofite caracterizează, ecologic şi fitocenotic,

anumite asociaţii. Astfel numărul Briofitelor variază după cum urmează :

Caricetum curvulae — 23 specii, Festucetum supinae bucegicum — 18

specii, Elynetum myosuroides — 30 specii, Agrostidetum rupestris —

18 specii, Nardetum strictae alpinum — 26 specii, Loiseleurietum pro-

cumbentis — 15 specii s.a. ca numărul acestora să crească în Hygronar-

detum strictae şi în general în asociaţiile de mlaştini şi turbării, pînă

1a 47—55 de specii. Cantitativ dominanţa unor specii de Briofite dau

unor asociaţii mezo-hidro- şi higrofile subalpine un caracter specific deter-

minant.

11. Asociaţiile muscinale propriu-zise caracteristice unor formaţii

vegetale ale Bucegilor, 1c putem încadra în următoarele trei regiuni geo-

morfologice ale masivului :

A. Valea lalomicioarei, cu urme vădite de glaciaţiune, păstrează în-

tre Lăptici şi Obîrşia unele asociaţii mucinale turficole relictare :

1. Sphagnetum acutifolii din turbia de 1a Lăptici aparţine zonei in-

ferioare a molidului (1470 m s.m.) şi anume tipului cu următoarele Cor-

mofite şi Briofite : Carex rostrata, C. stellutata, C. canescens, Cardamine

rivularis s.a. cu Sphagnum nemoreum, Sph. magellanicum, Sph. girgen-

sohnii, Polytrichum commune, P. strictum, P. gracile, Aulacomnium palus-

tre, Philonotis călcarea, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon gigan-

teum, Cratoneurum commutatum, Mylia anomala, Meesia triquetra, Dre-

panocladus revolvens, Fissidens adiantoides, Scapania paludicola, Pohlia

nutans var. sphagnetorum s.a.

2. In sphagnetul de 1a Lăptici, este caracteristică în unii ani asocia-

ţia coprofilă cu Tayloria tenuis şi T. acuminata, aflată în marginea ti-

novului cu Picea excelsa, Pinus montana ssp. mughus (1a mică altitudine),

Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium myrtillus s.a., iar vegetaţia musci-

nală este formată din : Sphagnum fuscum, Sph. plumulosum, Sph. re-

curvum, Dicranum scoparium, Campylium stellatum, Dicranodotium de-

nudatum, Dicranella cerviculata ca şi un număr mare de diferite Hepa-

ticae, aparţinînd genurilor : Calypogeia, Riccardia, Cephalozia, Scapania
s.a.

3. Frecventă în Valea lalomicioarei şi în alte regiuni ale masivului

este As. Cratoneuretum commutati, bine şi masiv dezvoltată mai ales

pe pantele slab înclinate şi văile cu expoziţia nord-vestică 1a altitudinea

ce variază între 1400 —2100 m s.m. Pe lîngă elementele caracteristice
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din Cl. Montio — Cardaminetalia, cresc adeseori cu dominanţă mare ur-

mătoarele Briofite : Cratoneurum commutation, Bryum pseudotriquetrum,
Philonotis călcarea, Cratoneurm jilicinum, C. decipiens, Acrocladium

cuspidatum, Climacium dendroides, Drepanocladus exannulatus, Bryum

pollens, Riccardia pinguis, Conocephalum conicum, Marchantia poly-

morpha s.a.

4. De 1a Lăptici (1470 m s.m.) şi pînă 1a sfagnetul de 1a confluenţa
Văii Sugarilor cu Valea Doamnele (1750 m s.m.), întîlnim asociaţia mus-

cinală (*)*) cu acoperirea pe alocuri de 95—100% pe I—41 —4 m 2 din vege-

taţia higrofilă cu Junucs, Carex, Eriophorum, Equisetum, Parnassia, Sela-

ginella, Saxifraga şi îndeosebi Blysmus compressus. Pe lîngă Catoscopium
nigritum, notăm dintre Briofite : Cratoneurum commutatum, (inclusiv
var. sulcatum), Fissidens exilis, Philonotis fontana, Ph. călcarea, Meesea

trichodes, Anoectangium compactum, Amblyodon dealbatus, Riccardia in-

curvata, Pellia sp. şi mai ales Preissia quadrata.

5. Plagiobryetum demissae (*), notată în 2 staţiuni din Bucegi (Obîr-

şia — Mecetul turcesc 1a 2000 m s.m.) şi o staţiune din Piatra Craiului

(versantul sud-vestic al brîului Ciorînga 1a 1650 m s.m.), pe humusul negru

şi fin din Loiseleurieto — Vaccinion Br. 81. 1926 cu Saxifraga, Sesleria,
Cetraria şi următoarele specii de muşchi frunzoşi : Plugiobryum demis-

sum, Encalypta ciliata, Bartramia ithyphylla, Schistidium apocarpum,

Leskea catenulata, Stegonia latitjolia, Distichium capillaceum, Drepano-
cladus uncinatus, Saelania glaucescens, Hypnum hamulosum, H. vaucheri,

Desmatodon latifolius, Polytrichum piliferum, Syntrichia alpina,
rella julacea, Tortella tortuosa s.a., iar dintre Hepaticae : Sauteria alpina,

Scapania calcicola, Se. curta, Cephaloziella sp.

B. In Valea Dorului şi munţii cu pantele domoale din împrejurimi
— Munţii Blana, Nucet şi Lăptici —

1a cea 1800 m s.m. se remarcă

sfagnetele subalpine (Sphagetum subalpinae) cu asociaţia Sphagnetnm

ucutijolii alcătuită din : Sphagnum nemoreum, Sph. robustum, Sph. ru-

bellum, Sph. subsecundum, Sph. recurvum, Sph. compactum, Sph. inun-

datum, Polyctrichum strictum, P. gracile, Dicranum bonjeanii, D. neglec-

tum, D. bergeri. Fissidens osmundoides, Gymnocolea inflata, Drepano-

cladus vernicosus, D. revolvens, Tomenthypnum nitens, Tayloria lin-

gulata, Riccardia pinguis şi deosebit de numeroase Desmidiaceae.

în asociaţiile muscinale din higronardetele cu muşuroaie (marghile)
din această vale şi munţii învecinaţi (Blana, Nucet, Lăptici), sînt abun-

dente şi deosebit de caracteristice, adeseori pe suprafeţe foarte mari,

terenurile cu muşuroaie, formate secundar în urma despăduririlor din

limita superioară a molidului — Piceetum montanum Br.-81. Aceste

formaţiuni îşi au originea în dinamica creşterii unor muşchi higromezofili
■ca de ex. Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum nemoreum, Sph.

magellanicum, Sph. contortum 1a care se asociază Dicranum scoparium,
Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, Diphyscium sessile, Dicra-

nella subulata, Lophlozia alpestris, Mylia anomala, Nardia scalris, Sca-

pania curta, Cephalozia bicuspidata. Pe variatele expoziţii şi zonal, con-

1) Asociaţiile muscinale enunţate în acest text şi însoţite în paranteză de un

rsterix (*), vor fi prezentate tabelaric fitoeenologic într-o lucrare ce va urma ; unele

fiind, în narte, delimitate şi descrise în lucrările noastre publicate anterior.
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centric, Ja diferite înălţimi ca şi 1a baza muşuroaielor, remarcăm brio-

cenoze cu anumite specii de muşchi frunzoşi şi hepatici.

C. Pe podişul Bucegilor, abrupturile şi seile Caraiman-Coştila, Bucşoiu-

Omul, au fost analizate numeroase asociaţii muscinale, şi cele mai carac-

teristice dintre care ca mai importante, notăm următoarele :

1. Buxbaumietum aphyllae subalpinum (*) frecventă în partea sud-

estică a masiviului între Jepii Mari — Piatra Arsă, Blana — Nucet şi

partea superioară a Văii Peleşului (1700—2040 m s.m.). Se instalează pe

podzolul de climat umed şi rece de jneapăn de pe conglomeratele de

Bucegi cu intercalări de faciesuri grezoase micacée.

Pe o distanţă continuă de cea 9 km au fost notate 35 de staţiuni

de cea mai mare altitudine pentru acest muşchi cunoscut pînă acum

din întregul areal, depăşite (recent) numai în M-ţii Caucaz (A. L. Abra-

mova şi /. /. Abramov), majoritatea aparţinînd zonei actuale de vege-

taţie cu Pinus montana. Numărul sporogoanelor variază adeseori între

30—40 pe 1 dm 2
.

Frecvenţa diferitelor Briofite în asociaţie cu acest

muşchi relict arctic în raport cu numărul releveurilor notate, este urmă-

toarea : Buxbaumia aphylla (35), Lophozia alpestris (18), Polytrichum

juniperinum (16), Pohlia nutans, Pleurozium schreberi (15), Lophozia

excissa, Anisothecium varium, Dicranella subulata, Nardia scalaris (14),

Polytrichum commune, Oligotrichum hercynicum (12), Dicranum neglec-

tum, Polystrichum alpinum
t

Cephalozia bicuspidata (9—10), Pogonatum

urnigerum, Polytrichum piliferum (8) s.a.

Dintre Cormofite menţionăm : Festuca supina, Gnaphalium, supinum,

s.a. aparţinînd asociaţiei Festucetum suspinae bucegicum cu variantele

sale.

2. Bucegietum romanicae (*), frecventă pe alocuri în partea supe-

rioară a unor văi din etajul subalpin (1600—2200 m) pe conglomerate,
roci nisipoase, pe soluri humoase, umede şi reci, în locuri adeseori tem-

porar umbrite din conformările geomorfologice cu vădite fenomene de

glaciaţiune ale masivului. Bucegia romanica creşte de obicei în asocia-

ţie cu alte hepatice eutalice : Preissia quadrata, Fimbriaria lindenbergiana

şi cormoide : Scapania aequiloba, Plagiochila asplenioides ca şi unii

muşchi frunzoşi : Ôncoporus virens, Distichium montanum, Meesia uli-

ginosa, Timmia austriaca, Polytrichum alpinum, Ctenidium molluscum

s.a. Dintre Cormofite, această asociaţie muscinală este caracterizată în

Bucegi mai ales de Saxifraga adseendens, în asociere cu Ranunculus

montanus, Cortusa matthioli, Saxifraga aizoides s.a., iar în Piatra Cra-

iului, unde Bucegia romanica este incomparabil mult mai răspîndită, o

găsim crescînd în masă mai ales 1a baza marelui abrupt cu acumulări

de humus şi umiditate continuă din limita cu Salix retuşa var. kitai-

beliana.

3. Polytricheum sexangularis din etajul alpin, caracteristică nisipu-
rilor glaciare umede din zăcătorile de zăpezi, se află numai fragmentar

pe partea nord-vestică a masivului (1900 —2350 m s.m.). Polytrichum

sexangularis (== norvegicum) es'e asociat frecvent cu următoarele Brio-

fite caracteristice asociaţiei : Kiaeria starkei, K. jalcata, Pohlia commu-

tata şi între însoţitoare : Oligotrichum hercynicum, Dicranum albicans^
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Lophozia alpestris, Nardia scalaris. Anthelia juratzkana, Solenostomn

sphaerocarpum s.a.

Cormofitele care participă în această asociaţie muscinală sînt cu

oarecare constanţă : Arenaria biflora, Salix herbacea, Plantago montana,

Carex curvula, Ranunculus alpestris, Soldanella pusilla, Gnaphalium su-

pinum, Anthémis pyrethrijormis s.a.

4. Anthelietum juratzkanae, asociaţie muscinală pionieră pe aceleaşi
substraturi prezentînd după locul de instalare 2 variante :

— în văi domoale şi depresiuni, ocupă suprafeţe adeseori cu stadii

de tranziţii din marginea pilcurilor cu Polytrichum norvegicum, aso-

ciată 1a f.?l cu Kiaeria starkei, Pohlia eommutata s.a. dar cu predomina-
rea hepaticei Anthelia juratzkana ;

— pe podişuri, şei şi coame alpine, în care caz remarcăm în aso-

ciaţiune : Marsupella varians, Gymnostomum concinnatum, Nardia scalaris,

Lophozia alpestris, Dicranum albicans, Polytrichum alpinum, rareori

Conostomum boreale.

5. Stegonietum latifoliae, prezentă în Bucegi (Strunga — Bătrîna —

Omul 2000 m s.a.) şi Piatera Craiului (Ţimbanul Mare — 2148 m. ; Omul

2244 m) pe humus fin negru, îngrăşat, pe chelituri din Elynetum myo-

suroides. In Bucegi Stegonia latifolia este asociată cu Polytrichum pili-

ferum, P. juniperinum, Distichium montanum, Syntrichia ruralis var.

calcicola, Hypnum vaucheri, Myurella julacea, Desmatodon latifolius, iar

în Piatra Craiului, pe lîngă ultima specie, mai notăm Encalypta rhabdo-

carpa ; în ambele masive cu numeroşi licheni : Thamnolia vermicularis,
Cetraria nivalis, Cladonia silvatica, Alectoria ochroleuca s.a.

6. Schistidietum alpicolae (*), asociaţie muscinală din etajul alpin,
analizată în cîteva releveuri (2—4 m 2) pe versanţi abrubţi, cu scurgeri
de ape şi zăpezi, din climat umed şi rece de altitudine, de pe Bucşoiu
şi Ţigăneşti. Dintre elementele higrofile Schistidium alpicola var. lati-

jolium este asociat cu : Bryum pseudotriquetrum. Campylium stellatum,

Cratoneurum filicinum var. curvicaule, Hygrohypnum palustre, Crato-

neurum commutatum, Philonotis tomentella şi mesofile : Distichium ca-

pillaceum şi în cantitate mai mică : Bucegia romanica, Solenostoma,

schiffneri, Sauteria alpina, Timmia austriaca, Polytrichum alpinum s.a.

Dintre Algae, menţionăm Vaucheria terrestris, Gongrosira debaryana

şi Trentepohlia sp., iar dintre Angiosperтле : Arabis alpina si Saxijraaa

moschata, însoţite de Achillea schurii, Saxifraga oppositifolia, Oxyria

digyna.

7. Conostomietum borealis (*), notată numai în partea nord-vestică

a masivului, instalată pe gresii şi conglomerate cenomamniene, în sta-

ţiuni cu cele mai mari amplitudini a elementelor climatice. Asociaţia a

fost analizată din 3 relevée : şaua mare deasupra văii Ţigăneşti spre

Gaura (2300 m). şaua dintre Gaura şi Mălăeşti (2390 m) şi prima şa largă

a Bucşoiului (2400 m).

Ca elemente caracteristice I ale asociaţiei sînt : Conostomum boreale,
Anthelia juratzkana, Diphyscium sessile var. alpinum, Marsupella varians,

Dicranum albicans, Gymnomitrium concinnatum, Nardia scalaris, iar

caracteristice II şi însoţitoare : Polytrichum juniperinum, Lophozia alpe-
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stris, Rhacomitrium canescens, Polytrichum piliferum, Ceratodon pur-

pureus, Lophozia hatcheri, L. ventricosa s.a.

Dintre Algae, au fost identificate frecvent în această asociaţie pe

diferite Briofite : Stigonema tomentosum şi S. minutum, iar dintre

licheni cresc în cantitate nu prea mare : Thamnolia vermicularis, Cetraria

islandica (var.), Solorina crocea, Dermatocarpon sp., Cetraria nivalis,
С. aculeata, Stereocaulon sp.

Angiospermele sînt bine reprezentate cu : Primula minima şi Salix

herbacea, iar mai puţin cu : Carex curvula, C. atrata, Loiseleuria procum-

bens, Polygonum viviparum, Campanula alpina, Gnaphalium supinum,
Festuca glacialis, Luzula spicata, Saxifraga bryoides, S. moschata, Festuca

supina, Scleranthus sp. s.a.
Dintre asociaţiile de Splachnaceae coprofile de altitudine, a fost

descrisă asociaţia Tetraplodonetum angustati (*) de pe muşuroaiele înier-

bate de pe spinarea largă dintre Mălăeşti şi Gaura (2390 m). Prezentarea

sintetică a elementelor asociaţiei analizate în 6 releveuri (0,5—1 m 2) are

între Briofitele caracteristice Tetraplodon angustatus (3—4) şi Tayloria
serrata (*), iar între cele însoţitoare : Pogonatum urnigerum, Drepano-
cladus uncinatus, Hylocomium splendens, Dicranum neglectum Ptilium

ciliare, Hypnum fastigiatum, Ceratodon purpureus, Pleurozium schreberi,

Plagiochila asplenioides, Brachythecium velutinum, Lophozia lycopo-

dioides var. parvijolia, Hypnum pratense, Plagiothecium denticulatum în

cantitate mică şi care propriu-zis diferă, ecologic, de cele 2 elemente

•caracteristice asociaţiei.

Lichenii sînt slab reprezentaţi cu : Cetraria islandica şi Thamnolia

vermicularis ; iar dintre Angiospermae : Festuca glacialis (2—3), Poten-

tilla ternata, Cerastium lanatum şi Primula minima (cîte 2), Festuca

supina, Sesleria haynaldvana, Avenastrum versicolor, Luzula spicata,

Soldanella montana, Senecio carpaticus s.a. care sînt caracteristice, sta-

ţional-altitudinal, biotopului.

111. Semnificaţia ecologică, fitocenologică şi fitogeografică a unor

Briofite din etajul alpin şi subalpin al Munţilor Bucegi.

Atît din CI. Hepaticae, cît şi din CI. Musci, majoritatea şi cele mai

caracteristice Briofite din Bucegi reprezintă forme calcicole, nu lipsesc
însă — în număr mai mic — şi diferite alte Briofite dependente de sub-

strat turficol, silicicol sau unele indiferente.

Dintre Hepaticele eutalice întîlnim în diferitele formaţiuni geomor-

fologice şi expoziţii ale masivului următoarele : Riccia sorocarpa var.

nana, Clevea hyalina (inclusiv var. suecica), Sauteria alpina, Peltolepis

quadrata, Reboulia hemisphaerica, Grimaldia pilosa, Gr. rupestris, Fim-

briaria (Asterella) lindenbergiana, Preissia quadrata, Conocephalum
conicum ; caracteristică este îndeosebi Bucegia romanica, element relict

terţiar cu areal disjunct : România (Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraşi),
Cehoslovacia (Tatra), America de Nord (Rocky Mts.), iar Moerckia floio-
wiana (Valea Peleşului) reprezintă un element montan silvestru.

Unele dintre aceste Hepaticae ca : Riccia sorocarpa var. nana, Clevea

hyalina (inclusiv var. suecica), Reboulia hemisphaerica s.a. ce cresc pe

abruptul Caraimanului în asociaţie cu unii muşchi frunzoşi (Saelania
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glaucescens, Myurella julacea, Encalypta diferite sp.), reprezintă ele-

mente termofile.

Dintre Hepaticele cormoide, preterţiare, cu areal disjunct sînt de

relevat în Bucegi : Anastrepta orcadensis cu creştere în perini cu Sphag-

num girgensohnii şi Sph. nemoreuvi din etajul cu Pinus montana (Piatra

Arsă-Jepii Mari) ca şi Lophozia hatcheri în unele staţiuni de pe Bătrîna,

Bucşoi, Ţigăneşti.

Dintre elementele holarctice, relicte glaciare, merită a fi subliniate

din brioflora Bucegilor, următoarele specii de muşchi frunzoşi : Cato-

seopium nigritum (holarctic), Amblyodon dealbatus (subarctic), Plagio-

bryum demissum (boreal subarctic cu caracter alpin şi subnival), Schi-

stidium alpicolum var. latijolium (glaciar alpin), Meesia triquetra şi

M. longiseta (relict turficol interglaciar şi postglaciar), Conostomum

boreale (arctic postglaciar cu migraţie nord-sudică), Buxbaumia aphylla

(element polizonal, frecvent în etajul jneapănului din Bucegi), Poly-
trichum norvegicum (alpin şi subnival), Stegonia latifolia (arctic alpin) s.a.

Majoritatea acestor Briofite 1c aflăm în văile cu urme de glaciaţiune

şi aparţin în parte terenurilor decretate rezervaţii ala Bucegilor.

Este interesant de relevat constatarea că majoritatea elementelor

arctice şi subarctice din brioflora Munţilor Bucegi reprezintă forme

dioice acrocarpe asemănătoare morfologic, structural, ecologic şi fito-

cenologic şi aparţin unităţilor taxonomice apropiate din sistemul muşchi-
lor frunzoşi (mai ales Bryidae),

Unele din aceste Briofite au fost cercetate de noi şi în Munţii Piatra

Craiului, ceea ce ne-a dat posibilitatea să stabilim cîteva asemănări eco-

logice şi briocenologice asupra unor valoroase elemente briogeografice

ca de ex. : Bucegia romanica, Stegonia latifolia, Plagiobryum demissum.

Asociaţiile muscinale de sfagnete de diferite tipuri şi turbării sînt

caracterizate în primul rînd prin prezenţa a 22 taxoni dintre Sphagnidae,

dintre care 14 specii şi 8 varietăţi.

Semnificativ pentru brioflora Bucegilor este şi numărul relativ mare

al speciilor de Splachnaceae
,

identificate pînă acum — în număr de 9,

dintre care 6 aparţin genului Tayloria, 2-Splachnum şi 1-Tetraplodon.
Ele formează, în general, asociaţii muscinale monospecifice. în unele

cazuri au fost notate şi cîte două specii diferite de Splachnaceae în

acelaş loc, pe acelaş substrat, constituind asociaţii muscinale ca atare,

deşi unii nu 1c consideră astfel ; Kruzenstjerna 1c încadrează în

Al. Splachnion, iar alţii 1c denumesc numai ca ~small societis" (Gams)

s.a. Prezenţa lor în unele asociaţii şi mai ales în sfagnete şi turbării a fost

determinată în vechime de migraţiile unor ierbivore ca de ex. zimbrii,

sau în zilele noastre de influenţa antropozoică asupra vegetaţiei.

Cunoaşterea raporturilor fitocenotice dintre unele Briofite şi Cor-

mofite, caracteristice unor asociaţii, ne-a interesat îndeaproape, din punct
de vedere geobotanic, asupra vegetaţiei acestui masiv. Astfel putem men-

ţiona raportul fitocenotic dintre Catoscopium nigritum-Preissia quadrata

şi Blysrrius compressus, între Cratoneurum commutatum, СатруНитп

stellatum (în unele staţiuni) cu Pleurogyne carinthiaca între Stegonia

latifolia şi Elyna myosuroides, între Tetraplodon angustatus şi Festuca
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glacialis, între Polytrichum norvegicum (sexangulare) şi Arenaria biflora,

între anumite specii de Encalypta şi anumite specii de Saxifraga, între

unele Hepaticae eutalice termofile cu Saelania glaucescens şi anumite

specii ale genului Sesleria s.a. Acest raport defineşte fie speciile caracte-

ristice ale unor grupe mari de plante (Briofite, Cormofite etc.), fie carac-

terul diferenţial, vicariant al unor elemente în diferite asociaţii vegetale.

Din punct de vedere istoric, fitogeografic şi fitosociologic unele

specii dintre grupele de Cryptogamae privite în general : alge, ciuperci,
licheni şi muşchi şi mai ales ultimele două, avînd în vedere specificul

unor formaţii de vegetaţie din etajul alpin şi subalpin al Carpaţilor

sud-estici, au aceiaşi valoare fitocenotică ca şi Cormofitele cu care se

condiţionează reciproc şi determină împreună specificul unor fitocenoze,

asociaţii şi grupări.

Privind în general flora şi vegetaţia Briofitelor din Munţii Bucegi

remarcăm, în concluzie, că există suficiente elemente dintre aceste crip-

togame care duc nu numai 1a cunoaşterea populaţiilor, a sinuziilor şi

a asociaţiilor muscinale propriu-zise caracteristice etajului alpin şi

subalpin a acestui masiv, ci şi 1a considerarea în acelaş timp a valorii geo-

botanice a acestora din punct de vedere florogenetic şi sociogenetic apar-

ţinînd vegetaţiei primare şi secundare, a evoluţiei şi a caracterului speci-
fic al unor cenotaxoni, de diferite categorii, în care Briofitele cu

anumite grupe şi elemente dau chiar timbrul specific, nelipsind astfel

nici în nomenclatura şi sistemele actuale de clasificare a vegetaţiei unui

masiv ca şi a vegetaţiei în general.
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NOUVELLES CONSIDÉRATIONS SUR LA FLORE ET LA VÉGÉTA-

TION DE BRYOPHYTES DES MONTS BUCEGI (ROUMANIE)

Résumé

Après quelques considérations géomorphologiques et pédoclimatéri-

ques générales, est analysé à l'aide de nouevaux éléments la caractère de

la flore et de la végétation des Bryophytes du massif calcaire titoniques

des Monts Bucegi. On établit aussi certaines corrélations selon le même

point de vue avec les Monts Piatra Craiului appartenant au même

massif des Carpathes Méridionales de Roumanie.

Les rézultats de longues recherches bryologiques (1940—1963) de

l'auteur concernant les étages alpin et sous-alpin des Monts Bucegi sont

exposés sous les trois chapitres suivants : I-Bryophytes entrant dans la

composition des principales associations végétales des Cormophytes ;

11-Associations muscinales proprement-dites (y compris certains lichens

et algues) caractéristiques de certaines formations végétales d'altitude ;

Hl-Signification écologique, phytocénologique et phytogéographique de

certaines Bryophytes rélictes alpines, thermophiles (Hepaticae, Musci)

qui déterminent le caractère général spécifique de la flore et de la

végétation des Bryophytes des Monts Bucegi.

Du point de vue bryocénologique, sont ennoncés certaines associa-

tions muscinalles nouvelles, désignées d'après les espèces suivantes de

Bryophytes : Catoscopium nigritum, Plagiobryum demissum, Buxbaumia

aphylla (sous-alpine), Bucegia romanica, Schistidium alpicola var. lati-

folia, certaines Splachnaceae etc. et d'autres cenotaxons identifiés dans

ces montagnes.

On insiste sur le rapport phytocénotique entre certaines Bryophytes

et Angiospermes, ce qui permet de mieux connaître la valeur et la sig-

nification écologique, florogénétique, sociogénétique et phytgéographique

de certaines Bryophytes appartenant à la végétation primaire et secon-

daire. Ceci contribue à l'étude complexe de leur évolution et de leur

caractère phytosocial, spécifique pour la structure et la composition de

certains cenotaxons des étages, alpin et sous-alpin, des Monts Bucegi.


