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10 — Lucrările grădinii Botanice

VEGETAŢIA PĂŞUNILOR ŞI FÎNEŢELOR DIN BAZINUL INFERIOR

AL BISTRIŢEI

(Judeţul Bistriţa-Năsăud)

I. CRISTUREAN

Lucrarea tratează cele mai importante asociaţii de plante ierba-

cee din zona deluroasă a Bistriţei (Judeţul Bistriţa-Năsăud). Sînt

prezentate 16 asociaţii (descrise anterior în teza de doctorat a auto-

rului), sub aspect ecologic, corologic şi economic. Pentru fiecare aso-

ciaţie se face o sumară apreciere privind aspectul productiv (calitativ

şi cantitativ). Se fac, de asemenea, recomandări privind ameliorarea

asociaţiilor studiate.

Vegetaţia regiunilor deluroase din Transilvania a fost. pînă nu

demult, puţin studiată. în ultimele decenii s-a simţit nevoia studierii

mai amănunţită a vegetaţiei din zonele cu caracter pronunţat agricol,
în întreaga ţară s-au extins studiile de geobotanică şi acele tipologice

contribuind la sporirea producţiei în păşuni şi fineţe.

în cercetările noastre am urmărit cunoaşterea cit mai detaliată

a structurii floristice a asociaţiilor ierboase, dinamica sezonieră şi în

timp mai îndelungat a unor asociaţii vegetale, precum şi posibilităţile

sporirii producţiei de masă vegetală.

Tabelele asociaţiilor, tratate în prezenta lucrare, au fost incluse

în teza de doctorat a autorului (6). In cele ce urmează ne vom referi

mai ales la unele probleme de ordin economic şi corologic ale celor

mai semnificative asociaţii ierboase din regiunea deluroasă cuprinsă

între oraşul Bistriţa la nord, valea Budacu la est, rîul Şieu la sud

şi valea Rosua la vest.

încadrarea asociaţiilor a fost făcută în baza lucrărilor de geobo-

tanică, recent apărute în ţară şi străinătate (3, 9, 13).
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Conspectul asociaţiilor analizate

Cl. Molinio-Juncetea Br.-81. 1949.

Ord. Molinietalia W. Koch 1962.

Al. Agrostion stoloniferae Soö (1933) 1971.

1. Deschampsietum caespitosae Horvatic 1930.

— Caricetosum distantis Horvatic 1930.

2. Agrostetum stoloniferae Univarosi 1941 cm. Soö 1971.

3. Caricetum distantis — vulpinae Todor 1947, Borza 1959.

4. Festucetum pratensis Soö 1936.

— festucetosum pratensis Soö 1964.

— brometosum commutati Soö 1957.

5. Typhoidetum arundinaceae Egg. 1933.

Cl. Arrhenatheretea Br.-81. 1947.

Ord. Arrhenatheretalia Pawl. 1928.

Al. Arrhenatherion elatioris Br.-81. 1925.

6. Arrhenateretum elatioris Br.-81. 1925.

— trisetosum flavescentis Horvatic 1930.

— faciès : Poa pratensis ; Dactylis glomerata Trifolium pratense.
— Al. Cynosurion cristati Br.-81. et Tx., 1943.

7. Festuco rubrae — Cynosuretum Tx. 1940, Soö 1957, 1962.

8. Lolio — Cynosuretum (Br.-81. et D. Leuw. 1936) Tx., 1937.

Cl. Puccïnellio — Salicornietea Topa 1939.

Ord. Artemisio — Festucetalia pseudovinae Soö 1968.

Al. Festucion pseudovinae Soö 1933.

9. Achilleo — Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soö 1933,
1945.

Cl. Festuco — Brometea Br.-81. et Tx. 1943.

Ord. Festucetalia valesiacae Br.-81. et Tx. 1943.

Al. Festucion rupicolae Soö (1929 nom. nud.) 1964.

10. Festucetum valesiacae Burduja et colab. 1956.

11. Pulsatillae — Festucetum rupicolae (sulcatae) (Döstal 1933) Soö

1963.

12. Andropogonetum ischaemi Krist. 1937.

13. Caricetum humilis transsilvanicum Zolyomi 1939.

Cl. Plantaginetea majoris Tx. et Psrg. 1950.

Ord. Plantaginetalia majoris Tx. (1947) 1950.

Al. Polygonion avicularis Br.-81. 1931.

14. Polygonetum avicularis Gams 1927.

15. Poëtum annuae Gams 1927 em. Soö 1971.

Al. Agrospyro — Rumicion crispi Nordh. 1940.

16. Juncetum effusi Egger 1933.
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Aspecte ecologice, corologice şi economice

ale asociaţiilor enumerate

1. Deschampsietum caespitosae. Ocupă terenuri la poalele dealurilor

sau în depresiuni, inundate de apa izvoarelor din jur. Asociaţia este

legată de solurile brune podzolite sau de solurile negre de fîneaţă

umedă.

Este o asociaţie compactă, cu grad mare de acoperire, bogată în

specii edificatoare, caracteristice atît asociaţiei şi alianţei, cît şi ordinului

şi clasei. Spectrele asociaţiei indică, pentru bioforme, dominarea netă

a hemicriptofitelor (76,8%), iar dintre elementele fitogeografice, acelor

eurasiatice, (46,30/0 ).

în regiunea cercetată este răspîndită pe suprafeţe întinse în terenu-

rile depresionare dintre Sigmir şi Bistriţa, Bistriţa-Viişoara, din Valea

Măgheruşului, Caila etc.

Terenurile cu această vegetaţie sînt folosite ca păşuni şi fineţe,
avînd o productivitate de peste 20.000 kg masă verde la ha. Nu au un

fîn de calitate superioară. Se recomandă folosirea acestor terenuri

pentru păşunat, sau ameliorarea lor prin drenaj.

în cuprinsul acestei asociaţii se întîlnesc adesea subasociaţii şi

faciesuri diferite.

— Subasociaţia caricetosum distantis. Specia de rogoz Carex distans,

formează în regiune grupări caracteristice pe suprafeţe destul de întinse,

mai ales pe terenuri ± înclinate şi cu un anumit grad de salinizare.

Dintre speciile de plante mai importante ale subasociaţiei menţionăm:
Carex distans, Agrostis stolonifera, Potentilla reptans, Eleocharis palus-

tris, Trifolium fragiferum. Lotus tenuis, etc. Predomină hemicriptofitele

(80.8%) şi elementele eurasiatice (51%).

în structura acestei cenoze se remarcă un grad mare de acoperire

şi o mare variaţie floristică, însă fără o valoare furajeră însemnată.

Este răspîndită în păşunile din împrejurimile localităţilor Valea

Măgheruşului, Caila, Blăjeni, etc.

2. Agrostetum stoloniferae. Asociaţie de luncă, ocupă terenuri

umede, lăcoviştite şi este relativ săracă în specii. Componentele edifi-

catoare, de bază, au indicii de abundenţă-dominanţă foarte ridicaţi, unele

formează subasociaţii şi faciesuri pe suprafeţe întinse.

Bioformele dominante sînt hemicriptofitele (65,7%), iar elementele

fitogeografice sînt dominate de cele eurasiatice (55,2%).

în regiunile cercetate, asociaţia a fost identificată în văile Bistriţei,

Şicului, Rosua. Măgheruşului etc.

Valoarea economică a acestei asociaţii este variabilă în funcţie de

faciesurile sau subasociaţiile dominante.
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3. Caricetum distantis-vulpinae. Se dezvoltă în depresiuni şi lunci,

pe soluri lăcoviştite, slab sărăturate, datorita scurgerilor de apă (bogată

în săruri) rezultate din izvoarele de pe versanţii învecinaţi şi acţiunii

apelor de precipitaţii.

Ca si în asociaţiile precedente, predomină hemicriptofitele (64,7%)

şi elementele eurasiatice (35,3%)-

Asociaţia a fost notată în V. Sărată spre Caila, în v. Rosua spre

Blăjenii de jos, în V. Bistriţei şi Şicului în vecinătatea satelor Sărata,

Domneşti etc. Are un aspect luxuriant, relativ bogată în specii halofile.

Productivitatea asociaţiei depăşeşte 20.000 kg masă verde 1a ha,
finul fiind de calitate inferioară.

4. Feslucetum pratensis. Ocupă terenuri plane, mai cu seamă

în luncă, pe soluri brune de pădure, slab podzolite şi uneori pe soluri

negre de fineţe umede.

în afară de Festuca pratensis s-au mai notat ca specii codominante

Alopecurus pratensis şi Poa trivialis, dintre caracteristicile asociaţiei,

precum şi unele specii caracteristice cenotaxonilor superiori. Se întîlnesc,
adesea faciesuri cu Trifolium pratensis (caracteristică ordinului) care

ridică foarte mult valoarea furajeră a acesteia, precum şi subasociaţiile

festucetosum pratensis şi brometosiim commutati .
Analiza spectrelor indică predominarea hemicriptofitelor (71,8°/o)

şi elementelor eurasiatice (60.5%).

A fost notată în împrejurimile oraşului Bistriţa, spre Sigmir, în

V. Măgheruşului s.a.

Producţia de masă verde este în jur de 20.000 kg, sau chiar mai

mare, dacă se aplică măsuri de ameliorare, dînd un nutreţ de calitate

superioară.

5. Typhoidetum arundinaceac. Răspîndită pe terenuri mlăştinoase,
în jurul bălţilor, pe soluri lăcoviştite, bogate în substanţe nutritive

provenite din aluviuni. Specia edificatoare, Typhoides arundinacea, este

notată cu indici maximi de abundenţă-dominanţă rezultînd o asociaţie
cu specii puţine. Elementele dominante sînt aceleaşi ca şi în asociaţiile
anterioare. Se întâlneşte sporadic prin păşuni şi fineţe la Şieu Măgheruş,

Sigmir şi Blăjenii de jos.

6. Arrhenatheretum elatioris. Reprezintă asociaţia cea mai frecventă

în păşunile si mai ales în fîneţele din regiune. Este răspîndită pe

terenuri plane, lunci, terase, ca şi pe pantele domoale ale dealurilor.

Solurile ocupate de această asociaţie suit de regulă acele brune de fîneţe

şi negre de fîneţe umede.

Este o asociaţie bogată în specii, cu numeroase elemente carac-

teristice alianţei, ordinului şi clasei. Printre speciile mai importante,
în afară de Arrhenatherum elatius, menţionăm : Dactylis glomerata,
Trifolium pratense, Poa pratensis s.a. care formează faciesuri sau chiar

subasociaţii.

Remarcăm o dominare netă a hemicriptofitelor cu 72,8% Şi a

elementelor eurasiatice cu 48,1°/ 0 .
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Se întâlneşte pe suprafeţe întinse în împrejurimile oraşului Bistriţa,
în Valea Şicului, Valea Măgheruşului etc.

în anii bogaţi în precipitaţii, producţia de masă verde 1a ha este

foarte ridicată, frecvent între 20 — 30.000 kg, iar în terenurile îngrăşate,
chiar mai mult. Producţia variază şi în funcţie de raportul dintre diferite

elemente care formează variate subunităţi ale asociaţiei.

Intre cele mai importante am notat : trisetosum flavescenlis, faciesuri

cu Trifolium pralense, Dactylis glomerata, Poa pratensis s.a. în unele

terenuri asociaţia este invadată de Colchicum autumnale, care fiind

plantă medicinală de mare importanţă, poate fi recoltată de unităţile
„Plafaru dînd o valoare foarte mare asociaţiei. în fîneţele neîngrijite
remarcăm invazia speciei semiparazite Rkinanthus rumelicus care poate
fi combătută prin alternarea cositului cu păşunat.

Prin ameliorarea terenurilor ocupate cu cenoze ale acestei asociaţii
se pot obţine, în regiune, producţii record de fin, de calitate superioară.

7. Fesluco rubrae — cynosuretum. Domină păşunile şi fîneţele
de deal. de pe versanţii nordici, nord-estici şi nord-vestici. S-a remarcat

o structură floristică asemănătoare cu aceea din asociaţia anterioară,

dominînd însă alte specii, cu o valoare furajeră mai mică. Vegetează

pe soluri brune cu un uşor grad de podzolire.

Din analiza spectrelor se observă, ca şi în cazul celorlalte asociaţii,

predominarea hemicriptofitelor (68,8%), fiind urmate de un procent

ridicat de terofite 19,4 n/o). Dintre elementele fitogeografice domină acele

eurasiatice şi europene.

Productivitatea terenurilor cu această asociaţie este relativ mică,

variind între 10 —15.000 kg masă verde la ha. Pot fi mult ameliorate

prin administrarea de îngrăşăminte sau prin tîrlire.

8. Lolio-cynosureium. Este răspîndită pe terenuri bătătorite, relativ

îngrăşate, în fîneţe şi păşuni din apropierea localităţilor, instalată pe

soluri brune sau negre de fîneţe şi pe aluviunile torenţilor. Asociaţia

a fost notată în Valea Măgheruşului, Sigmir, Cai]a, Blăjenii de jos etc.

Are o valoare furajeră mare, datorită speciilor de bună calitate

pentru nutreţ, cum sînt : Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium

pratense, T. repens s.a.

Producţia de masă verde la ha este între 15—20.000 kg. Terenul

se foloseşte la fel de bine atît, pentru păşunat, cît şi pentru cosit.

9. Achilleo — Festucetum pseudovinae. Ocupă suprafeţe întinse

în păşunile de pe terasele mai înalte ale luncilor şi pe pantele uşor

înclinate ale unor dealuri. Se instalează pe soluri moderat sau slab sără-

turate de tip soloneţ sau alte soluri lutoargiloase slab sărăturate.

în afara speciilor edificatoare, în această asociaţie am notat atît

specii halofile (Podospermum laciniatum, Aster tripolium), cît şi unele

xerofile care nu sînt legate neapărat de terenuri sărăturate (Potentilla

argentea, Centaurea micranthos, Plantago lanceolata s.a.). Este răspîndită
în Valea Măgheruşului, la Sărata, Caila, Blăjenii de jos.
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Productivitatea o apreciem 1a cel mult B—lo.ooo8 —10.000 kg masă verde

1a ha. Poate fi îmbunătăţită prin păşunat raţional, alternarea acestuia

cu cositul, prin tîrlire etc.

10. Festucetum valesiacae Această asociaţie caracterizează mai cu

seamă regiunile sudice ale ţării, în zona cercetată fiind instalată pe

versanti estici sau vestici, pe pante cu înclinaţie variată (5°—30°), legată

de solurile brune şi brune gălbui, relativ bogate în humus, cu reacţie
slab acidă. Este foarte bogată în specii (peste 150, notate în 16 releveuri).

Bioformele dominante sînt tot hemicriptofitele, procentul fiind de 76,2%,
iar dintre elementele fitogeografice eurasiaticele cu 47% Şij de men-

ţionat, procentul relativ ridicat, 7,5%, de specii mediteraneene. Notările

au fost făcute pe dealurile din apropierea localităţilor : Sărata, Viişoara,

Caila, Bistriţa. Chintelnic şi Valea Măgheruşului.

Productivitatea terenurilor cu această asociaţie este relativ scăzută.

Se foloseşte mai ales pentru păşunat.

11. Pulsatillae — Festucetum rupicolae Constituie o asociaţie xerofilă

de pajişti calcifile. răspîndită pe versanţii sudici, puternic însoriţi ai

dealurilor cu pante puternic înclinate. Se instalează pe soluri super-

ficiale de pe conglomerate, grohotişuri, cu reacţie neutră.

în general, este bogată în specii, unele dintre ele formează faciesuri

pe suprafeţe mari (Carex humilis, Geranium sanyuineum, Iris hun-

garia s.a.).
Procentul de hemicriptofite este mic, faţă de alte asociaţii (40,7%),

în timp ce terofitele sînt într-un procent relativ mare (29%). Dintre

elementele fitogeografice. se remarcă de asemenea un procent ridicat

de elemente sudice (mediteraneene şi submediteraneene, 13,2%), în

timp ce eurasiaticele sînt în procent mic (39%) pentru regiunea geogra-
fică respectivă.

în zona cercetată a fost notată pe suprafeţe de mai multe hectare

pe Arşiţă, la Şieu-Măgheruş, în poienile sudice de pe dealurile Gropii,

Pietrii, Corhana (în jurul văii Măgheruşului), pe dealul Copen la Stila,
satul Sărata.

Vegetaţia în această asociaţie este puţin folosită, foarte rar păşu-

nată, din cauza pantelor abrupte pe care se instalează. Este mult

păşunată de vînat, mai ales iarna.

12. Andropogonetum ischaemi. Se instalează pe terenuri în pantă,

degradate, cu soluri rendzinice, superficiale, sărace.

Este bogată în specii, cu structură şi fizionomie foarte variată în

decursul unui an de vegetaţie. Primăvara şi începutul verii este dominată

de Medicago minima, Trifolium arvense, Cruciata pedemontana s.a.,

iar mai tîrziu abundă specia edificatoare Andropogon ischaemum,

întreruptă de faciesuri cu Dorycnium herbaceum, Festuca rupicola etc.

în regiunea cercetată, asociaţia se întîlneşte frecvent pe suprafeţe
de I—31 —3 ha, fiind de regulă păşunată de oi. Nu prezintă interes practic.
Poate fi ameliorată prin tîrlire.

13. Caricetum humilis transsilvanicum. Este o asociaţie caracteris-

tică crestelor stîncoase ale dealurilor din Transilvania, instalată de
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regulă pe terenuri împoienite sau în rarişti de păduri termofile. în

regiunea cercetată am notat-o pe dealul Hederiş, în partea superioară
a „Arşiţei" pe un sol foarte bogat în humus. Nu prezintă valoare

furajeră decît pentru vînat.

14. Polygonetum avicularis. Se întîlneşte pe terenuri bătătorite,

prin localităţi, prin locuri de pasaj, ale turmelor şi cirezilor, etc. Planta

edificatoare este aproape exclusivistă. E'.ste o asociaţie săracă în specii,
predominînd terofitele (66°/0 ) şi elementele eurasiatice (4O°/o). Nu are

valoare economică ; este păşunată de porci.

15. Poëtum annuae. Are o structură asemănătoare cu precedenta,
fiind răspîndită pe terenuri umede, în jurul izvoarelor, sau în jurul

adăposturilor de animale. Nu prezintă importanţă practică, fiind şi
restrînsă ca suprafaţă.

16. Juncetum effusi. Asociaţie cu răspîndire largă, specifică mlaş-
tinilor din jurul izvoarelor şi pe malul pîraelor din întreaga regiune.

Planta edificatoare, Juncus effusus, este frecvent însoţită de Carex

leporina. Ranunculus repens. Myosotis palustris, Agrostis stolonifera

s.a. Valoarea economică a asociaţiei este redusă. Se întîlneşte în toată

zona cercetată, dar pe suprafeţe reduse.

Nunărul asociaţiilor ierboase, din regiunea cercetată este mult

mai mare, însă suprafeţele pe care se întind sînt neînsemnate, iar

valoarea economică de regulă scăzută. Multe dintre aceste asociaţii se

găsesc în terenuri mlăştinoase sau sărăturate, folosite în general pentru

păşunat.

Păşunile din regiunea cercetată au un potenţial productiv ridicat

avînd şi structură floristică de calitate superioară din punct de vedere

furajer.
Sînt însă necesare o serie de măsuri pentru defrişarea tufărişurilor

aparţinînd asociaţiei Pruno-spinosae — Crataegetum (care invadează

unii versanti) pentru administrarea îngrăşămintelor naturale şi tîrlire

bine organizată şi dirijată, precum şi o exploatare raţională. Instalarea

adăpătorilor să se facă în puncte cît mai variate pentru a se evita

crearea unui număr exagerat de căi de acces spre o singură adăpătoare.

Respectîndu-se unele reguli simple de exploatare a acestor păşuni

randamentul acestora poate fi mult sporit.

LA VÉGÉTATION DES PÂTURAGES ET PRAIRIES DU BASIN

INFÉRIEUR DE BISTRIŢA (DISTRICT DE BISTRIŢA NASAUD).

Résumé

Cette étude est consacrée aux plus importantes associations de

plantes herbacées de la zone collinaire de Bistriţa (district de Bistriţa

Năsăud). 16 associations (antérieurement écrites dans la thèse de

doctorat de l'auteur), sont présentées du point de vue écologique,

chorologique et économique. On fait une sommaire évalution sur la

productivité (quantitative et qualitative) et on fait également des

recommandations concernant l'amélioration des associations examinées.
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