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TYPHA LAXMANNI LEPECHIN, VARIABILITATEA ŞI SEMNIFICAŢIA

EXPANSIUNII RECENTE A PLANTEI

IULIU MORARIU

Autorul prezintă variabilitatea şi semnificaţia răspîndirii recente

a speciei Typha laxmanni Lepech. şi descrie două unităţi sistematice

noi şi anume var. getica nov. var. şi f. bispica nov. f., deasemenea unele

date fitocenologice şi ecologice din staţiunile Băneasa, Pantelimon şi

Dudu, unde formează asociaţia Typhaetum laxmanni Morariu 1967.

Una din speciile ce atrag în ultimul timp mult atenţia, nu numai în

România ci şi în alte ţări ca Bulgaria, Cehoslovacia şi Ungaria, pentru
recenta şi rapida ei răspîndire în anumite zone mai joase şi mai calde,

este Typha laxmannii Lepechin.

Istoric. Specia este de origine central-asiatică, esteuropeană şi
caucazică. Din aceste ţinuturi a migrat mai departe şi a apărut sporadic

prin părţile sud-estice şi sudice ale Europei (România, Bulgaria, Grecia,

Italia, Franţa?).

La noi în ţară a fost semnalată prima dată de D. BRANDZA (1898),
din Delta Dunării de 1a Caraorman, unde a rămas mult tip localizată.

După al doilea război mondial, frecventa circulaţie a omului, legată de

lucrările de exploatare economică-ştiinţifică a deltei, a favorizat (pro-

babil) dispersiunea fructelor şi migraţia plantei.

în afara deltei, 1a un interval mare de timp de 1a prima semnalare,

a fost găsită de I. CIOCÏRLAN şi С CHIRILÄ (1960) 1a Chirnogi lîngă

Olteniţa. Pe bălţile din jurul Bucureştilor, pe care le-am frecventat pînă

prin 1947, n-a fost cunoscută. Prima dată o publică de aici G. NEDELCU,

de pe balta Cernica (1967) şi apoi de pe balta Dudu (1968) din împre-

jurimile capitalei. E. ŢOPA mai indică planta din Dobrogea între Cerna-

voda şi valea Carasu şi de 1a Bizigheşti în jud. Vrancea (1966). în pre-

zent este abundentă pe Colentina 1a Băneasa şi mai sporadică 1a Pante-
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limon şi în aval pe rîu, precum şi în Oltenia în Lunca Gilortului 1a

Copăcioasa-Brăneşti (leg. I. ZAHARIA, 3 VIII, 1968).
în Bulgaria se cunoaşte din secolul trecut (J. VELENOVSKY, 1891),

ar în Grecia de 1a începutul secolului nostru (H. HALÄCSY, 1904). Nu

era cunoscută din Ungaria, unde prima menţionare apare 1a R. SOÖ —

S. JÄVORKA (1951) de la Buda : Lâgymânyos, ca plantă adventivă. Din

părţile sudice ale Ungariei, după relatarea lui G. ÜBRIZSY (1959), apare
în asociaţia Scirpo-Phragmitetum subas. typhaetosum laxmanni, în cul-

turile de orez. în Cehoslovacia este semnalată din regiunea carstului

slovac de K. FIALA şi V. JANKOVSKA (1966) şi publicată împreună

cu o hartă corologică a speciei.

Taxonomic Sub raport taxonomic Typha laxmanni Lepechin.

(Nov. Act. Acad. Petrop. XII (1801) 335), aparţine secţiei Ebracteolatae

Kronfeld, primul monograf al genului (1889), menţinută ca atare şi de

al doilea monograf, P. GRAEBNER (1912).
Primul monograf a sinonimizat Typha stenophylla Fisch, et May.,

Bull. Class, phys. math. Acad. Se. St. Petersb. 11l (1845) 209, cv Typha

latifolia Lepechin, sinonimizare menţinută de toţi autorii florişti de mai

tîrziu. Totuşi este de reamintit faptul că E. BOISSIER (1882) 'considera

distincte cele două specii şi 1c clasifica în două serii diferite. După acest

autor Typha laxmanni Lepechin face parte din seria Déhiscentes, eu

pericarpul sulcat şi neconcrescut cu sămînţa, caracter verificat şi de noi
t

iar Typha stenophylla din seria Indéhiscentes, caracterizată prin peri-

carpul nesulcat şi concrescut cu sămînţa.
KRONFELD (1889) distinge 1a Typha laxmanni, după lăţimea frun-

zelor, două varietăţi a) mongolica, cu frunze de 2—3 mm lăţime, din

deşertul Gobi din Mongolia şi ß) planifolia, cu frunze de 4—6 mm

lăţime, din Persia.

Plantele noastre, din jurul Bucureştilor, au frunzele, în stare proas-

pătă de 4—B (9) mm lăţime, prin uscare ele se mai îngustează. Se disting
însă prin alte caractere, parţial semnalate şi de G. NEDELCU (1968),
mai ales prin portul mai viguros şi prin lungimea şi grosimea spicelor
femele mature, măsurată de noi, pe teren şi în laborator la peste 1000

de exemplare, depăşind datele biometrice cuprinse în diagnozele din

diferite flore, ceea ce a determinat descrierea ei ca o varietate aparte :

Var. getica nov. var.

Planta elata (robustiora), 100—200 (220) cm alta. Spicis femineis

maturis (7)8—13(16) cm longis, masculis usque duplo longioribus. Flo-

ribus femineis ebracteolatis. Fructu fusiforme, muturus ± 7 mm longus,
in carpophoro disposito; stilo carpophoro aequilongo vel breviore (di-

midio), stigmatis bruneo-fuscis, planis, incrassatis curbatisque ; pilis
perigonii plurimis (35—60), juvenilibus erectis, maturis a basi recurva-

tis. Semina pericarpio non connata, cylindrica, basim versus acuta vel

acuminata, apicem truncata et breviter mucronata (Fig. 1, 3, 4).

Habitat in paludosis ditione metropoli Bucureşti, ad littorem rivi

Colentina.

Tvpus in Herb. Fac. silv. Braşov et in FRE nr. 3190, leg. I. MORA

RIU, 3 sept. 1967.

f. bispica nov. f.
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Spicis fomineis duobus supcrpositis (Fig. 2).

Habitat : cum typo sed rarior ad ripam rivi Colcntina, in ditione mo-

tropoli Bucureşti.

Typus in Herb. Fac. silv. Braşov, leg. I. Morariu, 3 sept. 1967.

După mai bine de o jumătate de secol de cînd se cunoaşte planta
localizată în delta Dunării, s-a extins aproape brusc, în cîţiva ani, poate

un deceniu, spre apus, mai spre nord şi mai sus altitudinal (190 m în

Cehoslovacia). Semnificaţia acestei lărgiri vertiginoase de areal la o

plantă cu o autecologie pretenţioasă a fost interpretată diferit de către

autorii ce s-au ocupat de ea. în unele regiuni, în flora Europei este

considerată adventivă şi introdusă cu culturile de orez (N. STOJANOV

1848, G. ÜBRIZSY 1959). K. FIALA şi V. JANKOVSKA (1968) admit

posibilitatea răspîndirii ei prin păsări.

Centrul genetic al speciei este prin Asia centrală, calea ei de migra-

ţiune recentă spre apus este iliro-panonică, de tipul hemapofitelor.

Dar dinamismul recent al acestei migraţiuni nu poate fi atribuit numai

intervenţiei omului în economia apelor continentale şi lărgirii unui bio-

top palustru de o anumită nuanţă. Trebuie să fie intervenit ceva de ordin

biologic intern ce a determinat modificări în substratul genetic al speciei,

fie o mutaţie genetică, fie o poliploidizare, însoţită de noi caractere

morfo-fiziologice şi ecologice, ce i-au permis salturi corologice mari,

prin noi populaţii.

TYPHAETUM LAXMANNI Morariu 1967

Numărul releveului 12 3

Locul releveului Băneasa Dudu Dudu

Suprafaţa releveului m 2 500 100 100

Grad de acoperire în % 100 100 90

Data 25.8.1967 30.8.1967

Typha laxmanni 5 5 5 5 4 5

Typha angustifolia — +1 -fi

Typha latifolia — +1 +1

Agrostis stolonifera +2 +4 -j- 1

Alisma plantago-aquatica +1 +3 +

Polygonum mite +1 — + 2

Polygonum amphibium f. terrestris -4-5 +

Marsilea quadrifolia f. terrestris
— +5 I—2 5

Sium erectum +4 — —

Sparganium erectum -4- l — —

Lythrum salicaria +2 +2 —

Rorippa amphibia — — -f-

Schoenoplectus lacustris 4-
— — pe

Bolboschoenus maritimus —
—

+3 mar-

Oryza clandestina + 3 — —
gini

Eorippa silvestris 4- — —
.
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Fig. 1. Typha laxmanni Lepechin var. getica ; Fig. 2. f. bispica ;



119

Fig. 3 şi 4, fructe
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Ecologie. Fit ос en ologi e. Urmărind în tot cursul verii

anului 1967 cenozele de Typha laxmanrd, 1a Băneasa, Pantelimon şi Dudu,
am remarcat cîteva caractere biologice şi ecologice ce asigură victoria ei

în concurenţa cu alte specii palustre.
La Băneasa cenozele plantei se întind pe ambele maluri ale Colen-

tinei, dar am analizat numai cele de pe malul stîng, unde forma o fîşie

lungă de peste 1 km, cu oarecare întreruperi, lată de I—lo1 —10 m, uneori

mai mult. Interesant că, în anul precedent, cînd am studiat din aceleaşi
locuri asociaţia Juncelletum ser ot ini (13) Typha laxmanni nu

formase tulpini şi nici în anul 1968, apele fiind scăzute, n-au apărut de

cît plante sterile, numai cu frunze.

Ecologia plantei este selectivă şi pretenţioasă. Se dezvoltă optim pe
sol mîlos sau fin nisipo-mîlos, cu bună troficitate minerală, cu conţinut
ridicat de Ca ■" +

şi Mg + +
(6), îmbibat de apă primăvara şi prima jumă-

tate a verii, dar nivelul apei să nu se ridice mai mult ± 10 cm deasupra

solului, nici să scadă atît încît solul, să se svînte mai înainte de mijlocul
verii. La uscarea timpurie a solului nu formează tulpini, numai frunze.

Creşterea adîncimii apei determină regresul ei, concurată de alte specii,
ceea ce se poate vedea în bălţile de 1a Pantelimon (unde Typha latifolia

şi Phragmites communis formează pîlcuri independente sau în amestec

pe zeci de hectare).
în condiţii favorabile optime pilcurile plantei sînt dominante, foarte

compacte, concurînd viguros, atît în sol cît şi în mediul aerian, alte

specii. Vegetează bine, cresc rizomii subterani şi se ramifică, cresc tulpi-
nile aeriene înalte, spicele femele cresc pînă 1a finele lunii august cînd

începe maturaţia fructelor.

în raport cu ridicarea nivelului malului Colentinei, T y phaetum
laxmanni formează, lîngă firul apei, prima zonă de vegetaţie, acolo

unde contactul între apă şi pămînt se face în pantă lină.

Fizionomia asociaţiei este foarte caracteristică, deşi uşor heterogenă
ca înălţime, pe marginea externă a pilcurilor plantele rămănînd mai

mici, de aproximativ 1 m înălţime. în centru şi spre apă ele se ridică

înalte, atingînd frecvent doi metri. Sub greutatea spicelor, porţiuni din

pilcurile înalte se încovoaie de 1a bază şi se culcă 1a pămînt.

Specii cu care să se asocieze Typha laxmanni constant, manifestînd

■sinergism cenotic nu se constată, ci dimpotrivă în optimul cenozelor do-
mină cu exclusivitate şi plantele străine care se mai menţin sînt etiolate,
firave, alungite, rareori ajung 1a lumină, înflorire şi fructificare, fiind

evident oprimate. Ecologic şi floristic se delimitează aproape tot atît de

net ca şi Juncelletum scr ot ini.

A doua zonă de 1a malul apei, cu sol ceva mai nisipos, inundată

primăvara o durată mai scurtă, este ocupată de Juncelletum ser o-

tini, de care se delimitează clar, fără întrepătrunderi. Dacă panta se

ridică mai mult Typha laxmanni este mărginită înafară de pajişti
dominate de una din plantele Trifolium fragiferum, Pycreus flavesce'ns
sau chiar Poa pratensis, după gradul de înclinare.

Balta Dudu lîngă satul cu acelaşi nume, se află în lunca Dîmboviţei.
Fiind amenajată, are fundul nivelat, marginile dinspre E şi N îndiguite,
iar cele opuse limitate de coasta platoului. Apa fiind parţial scursă 1a
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data cercetării noastre este uşor accesibilă, dar n-am analizat decît strict

pilcuri cu Typha laxmanni.

Importanţă practică. Din punct de vedere practic, planta

nu poate fi folosită 1a împletit, ca speciile mari de papură. Totuşi prin

coloritul plăcut bruniu-roşcat al spicelor femele, poate avea o valoare

decorativă. Tăiată înainte de maturaţia deplină a fructelor şi pusă în

vază îşi păstrează mult timp coloritul şi integritatea. Pentru unele culturi

de orez pare să fie o buruiană periculoasă, invadantă, regimul de scurgere

tîrzie a apei creindu-i un mediu prielnic de viaţă.
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TYPHA LAXMANNI LEPECHIN, DEREN VARIABILITÄT UND DIE

BEDEUTUNG IHRER GEGENWÄRTIGEN AUSBREITUNG

Zusammenfassung

Der Verfasser bespricht die Variabilität und Bedeutung der gegen-

wärtigen Ausbreitung der Art Typha laxmanni Lepechin. Es werden

auch 2 neue Taxa beschrieben u. zw. var. getica nov. var. und f.

bispica nov. forma. Desgleichen werden phytocoenologische und oekolo-

gische Angaben aus den Stationen Bäneasa, Pantelimon und Dudu vor-

gelegt, wo diese Art die vom Autor im Jahre 1967 beschriebene Pflanzen-

assoziation Typhaetum laxmannii bildet.


