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24 — Lucrările grădinii Botanice

PAJIŞTILE DIN MUNŢII BUCEGI SUB ASPECT CENOTAXONOMIC

ŞI FITOGEOGRAFIC *

EVDOCHIA PUŞCARU-SOROCEANU şi MARIA CIUCĂ

Pe exemplul analizei fitocenozelor de pajişti din Bucegi, ca şi

din toţi Carpaţii, stabilite după metoda şi principiile cenotaxonomice

a lui BRAUN-BLANQUET, se subliniază necesitatea aplicării şi a

criteriului fitogeografic regional, după care majoritatea cenotaxonilor

din Carpaţi se diferenţiază ca variante geografice faţă de cele din

Alpi şi din Europa Centrală.

Pajiştile din Munţii Bucegi reprezintă cele mai extinse formaţii
ierboase din „golul alpin", însumînd peste 15 000 ha. Ele sînt inegal

răspîndite pe teritoriul acestor munţi : începînd cu mici poieni din

pădurile de fag şi molid se extind pe suprafeţe tot mai mari, prin

rărişurile de limită de 1a 1 400 — 1 500 m alt. şi în etajul subalpin, al

jneapănului (1 700 — 2 200 — 2 300 m alt.) urcînd apoi pe culmile cele

mai înalte 1a 2 500 m alt. unde devin predominante.

Provenienţa pajiştilor din Munţii Bucegi, în majoritatea lor, este

secundară şi derivată, atît în etajul montan al făgetelor şi al molidişu-
rilor cît şi în etajul subalpin al jnepenişurilor şi rhodoretelor, unde

pajiştile au apărut în urma despăduririlor şi distrugerii tufărişurilor

pentru păşunat. Numai în etajul alpin superior pajiştile reprezintă

formaţii ierboase primare, dar şi acestea sînt intens influenţate prin

păşunat, prin eroziuni, de drumuri, cărări etc.

Considerate după compoziţia floristică şi structura specifică în

corelaţie cu condiţiile staţionale determinante, se disting numeroase

asociaţii de pajişti care aparţin 1a diferite unităţi fitocenotice superioare

(alianţe, ordine, clase) prezentate şi descrise în cele două monografii

privind vegetaţia pajiştilor din Bucegi (Puşcaru şi colab. 1956 şi Beldie

1967).

* Comunicare ■ susţinută 1a a VHI-a Consfătuire Naţională de geobotanică în

Munţii Bucegi, 23—28/V11.1970.
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în acest referat prezentăm numai schema principalelor asociaţii de

pajişti din Bucegi, pe etaje de vegetaţie (tabel nr. 1) din care vom

analiza din punct de vedere fitocenotic-taxonomic îndeosebi asociaţiile
de bqză din Seria silicicolă, care au cea mai mare extindere şi care sînt

cele mai expresive indicatoare ale etajelor pedo-climatice şi de vegetaţie
din aceşti munţi. Comparativ, vom prezenta şi asociaţiile din Seria

calcicolă de pe brînele Bucegilor, care fac atracţia geobotaniştilor prin

bogăţia şi originalitatea compoziţiei lor floristice.

A. Pajiştile din seria silicicolă

Alianţa Сar i ci o n cur v vi ae Br.-81. 1926

Caricetum curvulae (Kerner 1863) bucegicum Puşcaru et col. 1956

Pajiştile edificate de specia Carex curvula reprezintă o asociaţie

primară, autentic alpină, caracteristică munţilor înalţi din Europa

Centrală, inclusiv în Carpaţii României, dezvoltîndu-se de predilecţie

pe soluri silicioase.

în Munţii Bucegi, datorită substratului litologic nefavorabil, format

din conglomerate şi gresii calcaroase, asociaţia Caricetum curvulae este

slab reprezentată, fiind cantonată exclusiv în etajul alpin superior,
între 2 300 — 2 500 m alt., unde înierbează suprafeţe mici, insular

printre alte asociaţii alpine. Numai pe platourile Munţilor Caraiman şi

Coştila, la peste 2 400 m alt. asociaţia se extinde pe suprafeţe aprecia-

bile, însumînd circa 100 ha, formînd o pajişte relativ bine structurată şi

încheiată.

Condiţiile staţionale determinate se caracterizează prin umiditate

accentuată a solului primăvara, urmată de o perioadă de uscăciune

excesivă în timpul verii, factori neprielnici pentru dezvoltarea normală

a acestei asociaţii, obişnuit mezofile, cu umiditate constată.

Solul de tipul humico-silicatic, superficial şi gleizat împiedică de

asemenea realizarea unei structuri floristice tipice.
în consecinţă, Caricetum curvulae din Bucegi, deşi reprezintă aso-

ciaţia primară climax pentru etajul alpin superior, ocupă suprafeţe
relativ restrînse.

Structura şi compoziţia floristică se distinge prin specia caracte-

ristică Carex curvula care înierbează 60 —95% din suprafaţa pajiştei

şi care imprimă un aspect suriu, mohorît, înviorat de puţine diverse

specii (25 —45 de specii într-un releveu). Componentele sînt specii alpine

şi arctice-alpine, de largă răspîndire în asociaţiile ce formează alianţa
Caricion curvulae. Printre cele mai constante specii pentru asociaţia
sintetică sînt : AgrosUs rupestris, Festnca supina, Avenastrum versicolor,
Pea alpina, Campanula alpina, Hieracium, alpinum, Pulsatilla alpina,
Geniiana kochiana, Veronica bellidioides, Alchcmilla flabellata, Ligu-
sticum mutellina, Pedicularis verticillata. Frecvente sînt şi cleme]

carpato-dacice (balcanice) ca : Sesleria coerulans, Poa media, Potentilla

ternata, Viola declinata, Anthémis pyrethrijormis, mai rar, Senecio

carpaticus şi altele.

Caricetum curvulae se remarcă şi prin frecvenţa a numeroase specii

diferenţiale — transgresive, reprezentate prin elemente aretice-alpine,
din Al. Salicion herbaceae ca : Primula minima, . Silène acaulis, Minu-
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artia sedoides, M. gerardii, M. recurva, Polygonum viviparum, Sedum

alpestre, Saxijraga moschata, Gnaphalium supinum, Luzula spicata etc.

printre care si unele elemente endemice Carpaţilor Româneşti ca Festuca

glacialis, Phyteuma nanum, Soldanella pusilla, Dianthus gelidus, Achillea

schurii etc. Majoritatea acestor specii sînt rămase din asociaţiile pionere
care au populat iniţial terenul respectiv.

Speciile lemnoase sînt rare şi sînt reprezentate îndeosebi prin Loise-

leuria procumbens şi Rhododendron kotschyi.
Spectrul fitogeografic al asociaţiei se caracterizează prin : 56°/ 0

elemente alpine, 300/q| arcto-alpine. 7% curo-asiatice şi un procent ridicat

de specii carpatice balcanice — 11%. ceea ce o deosebeşte de aceeaşi

asociaţie din Alpi.
Analizînd spectrul ecologic al asociaţiei Caricetum curvulae din

Bucegi, se constată participarea mare a elementelor oligoterme 43%,

oligotrofe 28% Şi chino-higrofile 13%.

Comparativ cu asociaţia Caricetum curvulae din ceilalţi munţi din

Carpaţii României, spre exemplu din Făgăraş, Paring, Retezat — se

constată că asociaţia din Bucegi prezintă o componenţă floristică aproape

identică, deosebindu-se totuşi prin lipsa cîtorva specii silicicole ca :

Sesleria disticha, Juncus trifidus, Luzula spadicea, L. sudetica, Senecio

glaberrimus s.a., fapt pentru care se poate considera ca o variantă

locală — Caricetum curvulae bucegicum.

Festucetum supinae (Domin 1933) carpaticum Puşcaru et colab. 1956

Pajiştile formate de această asociaţie în Bucegi sînt printre cele

mai răspîndite. ocupînd suprafeţe extinse din etajul subalpin (1750 m alt),

şi pînă în cel alpin superior (2 400 m alt.), însumînd astfel 26% din

totalul pajiştilor din aceşti munţi.

Fitocenozele de Festucetum supinae inierbează îndeosebi spinările

şi coastele domoale ale munţilor : Vîrful cu Dor. Furnica, Jepii Mari,

Jepii Mici, Caraiman, Coştila. Nucet, Blana. Lăptici, Babele, Obîrşia etc.

Pajiştile de Festucetum supinae fiind extinse pe o arie largă de

răspîndire pe verticală (peste 800 m alt.) sînt relativ variate privind
microclima şi solul care determină mai multe subasociaţii şi facie-

suri (tab. 1).

In etajul alpin superior (2 200 — 2 500 m alt.) inierbează podişu-

rile înalte cu condiţii climatice extrem de aspre, cu ierni friguroase

(0—2 C) cu zăpadă mai îndelungată, adesea puternic vîntuite, iar vara

intens însorite şi excesiv de secetoase. Solurile de pe podiş sînt puţin

profunde, adesea scheletice, de tipul solurilor brune şi brune humico-

silicatice, feriiluviale podzolice, în general puternic acide, oligotrofe

(majoritatea formate sub fostele Rhodorete de acUm o mie de ani).

In etajul subalpin (1 750 — 2 200 m alt.), Festucetum supinae se

dezvoltă în condiţii mai prielnice, înierbînd mai ales coastele vestice,

nord-vestice şi nordice, mai puţin secetoase. Solurile sînt ceva mai

profunde (50 —60 cm) de tipul podzolurilor alpine, secundar înţelenite

(după înlăturarea jnepenişurilor), relativ bogate în humus brut, acid

sau moder.

în cazul substratului calcaros, solul este de tipul brun mediu

podzolit, bine debazificat.
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Provenienţa pajiştilor de Festucetum supinae este in general secun-

dară, inţelenind terenurile defrişate odinioară de jnepenişuri şi rhodo-

rete, după cum se constată din profilul solului. Mici excepţii fac unele

fitocenoze primare din etajul alpin superior, care prezintă o succesiune

după asociaţiile ierbacee iniţiale, fapt reflectat în tipul solului de obicei

nediferenţiat pe profil.
In compoziţia floristică predomină o singură specie caracteristică —

Festuca supinae, care edifică esociaţia, înierbînd terenul pînă 1a 75 —

100%. Vegetaţia este scundă, deasă, încheiată, are un colorit verde-

violaceu închis. Avînd o amplitudine ecologică atît de largă, specia

dominantă, după variaţia biotopurilor se asociază cu o serie de specii

diferenţiale cu care formează subasociaţii distincte. Cel mai frecvent se

asociază cu Agrostis rupestris ce devine codominantă îndeosebi pe solu-

rile scheletice, nisipoase ; cu Sesleria coerulans pe soluri brune humico-

silicatice din etajul alpin superior ; cu Nardus stricta — pe soluri

puternic podzolite, acide — din etajul subalpin ; mai rar o întîlnim cu

Carex sempervirens — pe solurile debazificatc, 1a contact cu vegetaţia
calcicolă.

Diversele specii componente, în general, sînt caracteristice Ordinului

Caricelalia curvulae, fiind elemente alpino-arctice ca : Hieracium alpinum,

Pulsatilla alpina, Homogyne alpina, Armeria alpina, Pedicularis vertici-

llata, Cetraria islandica, Thamnolia vermicularis, Polytrichum juniperi-

num etc. acestea însă cu frecvenţă slabă.

Deosebit de constante şi abundente sînt elementele carpato-dacice

ca : Poa media, Sesleria coerulans, Potentilla ternata, Viola declinata,

Antennaria carpatica, Hieracium alpicola ssp. ullepitschii, mai rar

Senecio carpaticus. Aceste specii, pe drept cuvînt se pot considera cele

mai caracteristice asociaţii Festucetum (supinae) din Carpaţi şi Balcani

şi prin care se distinge tranşant de Festucetum supinae din Pirinei, unde

a fost descrisă de Braun-Blanquet (1948). Subliniem că dintre alte specii

transgresive, în Festucetum supinae din etajul subalpin se întîlnesc

adesea o seamă de specii oligoterme din vegetaţia alpină iniţială ca :

Primula minima, Minuartia sedoides, Gnaphalium supinum, Dianthus

gelidus, Phyteuma nanum, Silène acaulis, Soldanella pusilla, Erigeron
unijlorus, Festuca glacialis etc.

In etajul subalpin eu biotopuri mai favorabile, în Festucetum supi-
nae pătrund frecvent elemente diferenţiale mezofile, carpato-dacice din

etajul montan : Campanula abietina, C. napuligera. Scorzonera rosea etc.,

cît şi numeroase elemente europene ca : Leucorchis albida, Ranunculus

montanus, Trifolium repens s.a.

Dintre speciile lemnoase sînt frecvente, adeseori pînă 1a abundente :

Rhododendron kotschyi, apoi Loiseleuria procumbens, Vaccinium myr-

tillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum, Bruckenthalia spiculifolia, a căror

prezenţă este o mărturie evidentă a providenţei secundare a pajiştilor

cu Festucetum supinae care s-au instalat pe terenurile fostelor rhodorete

şi jnepenişuri. distruse de secole şi chiar de milenii pentru a mări

suprafaţa păşunabilă.

Din analiza spectrului fitogeografic al acestei asociaţii, se constată

47% elemente alpine. 26«/ o eurasiatice, numai 7% elemente arctice-

alpine şi 20% elemente carpato-balcanice.
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Spectrul ecologic este reprezentat, in majoritate, prin elemente

oligotrofe 38°/oi mai puţine elemente oligterme, 20%, ca şi multe ingre-
diente transgresive — 38%.

în linii generale, asociaţia se caracterizează printr-o componenţă

mezo-xerofită, oligotrofă şi mezo-oligotermă.
Floristic, pajiştile din Bucegi, comparate cu cele de Festucetum

supinae din Făgăraş sau din Paring şi Retezat, sînt lipsite de aceleaşi

specii diferenţiale, silicicole, ca şi în Caricetum curvulae bucegicum,
adică fără Sesleria disticha, Luzula sudetica, Senecio glaberrimiis, Tri-

folium pratense var. nivalis, T. repens var. och rant hum.

Este de remarcat însă că Festucetum supinae din munţii Ciucaş,

prezintă o mare asemănare floristică cu asociaţii din Bucegi, atît prin

prezenţa speciilor caracteristice ordinului Caricetalia curvulae cît şi prin

însoţitoarele oligoterme (M. Ciucă, 1971).

Alianţa Nardi on strici a e al pi nu m Br. 81. 1926—1948

Nardetum strictae alpinum Borza 1934

Pajiştile înierbate de Nardus stricta sînt cele mai răspîndite unităţi
fitocenotice din Bucegi, acoperind peste 40Vn din suprafeţele etajului

subalpin, începînd de 1a limita pădurilor de molid şi pînă 1a 2 100—2 200 m

alt. Se extind îndeosebi, pe platoul Bucegilor dintre abruptul prahovean

şi valea lalomiţei, de 1a Dichiu şi Vînturiş, peste Nucet şi Blana, pînă
sub Babele şi Caraiman. Ele înierbează spinările şi coastele domoale,

însorite, în majoritate pe terenul fostelor jnepenişuri incendiate şi

„curăţate".
Condiţiile pedo-climatice sînt caracteristice jnepenişurilor, cu soluri

de tipul podzolurilor alpine acide relativ profunde şi diferenţiate pé

orizonturi, cu înţelenire numai 1a suprafaţă sub acţiunea secundară a lui

Nardus.

Structura şi compoziţia floristică a pajiştei se caracterizează prin

specia Nardus stricta — dominantă şi edificatoare, care înţeleneşte
terenul pînă 1a 60 — 95% din suprafaţă. Vegetaţia este scundă, deasă,

cu tufe pîsloase, aspre, cu un aspect monoton.

Speciile componente sînt în general puţine 1a număr (într-un releveu

10 —15). dar foarte variate delà o cenoză 1a alta după biotopul respectiv,
însumînd pe suprafeţe mari, majoritatea speciilor caracteristice Ordinului

Caricetalia curvulae. Astfel sînt frecvente : Agrostis rupestris, Festuca

supina, Avenastrum versicolor, Phleum alpinum, Hieracium alpinum,

Pulsatilla alpina, Homogyne alpina, Geum moj-itanum, etc. ; apar mai

rar Gentiana kochiana. Pedicularis verticillata. Ligusticum mutellina,

Alchemilla flabellata. Deosebit de frecvente pînă 1a abundente sînt

speciile carpato-dacice (balcanice) : Potentilla ternata. Viola declinata,

Thymus parviflorus, Antennaria carpatica etc.. specii comune şi în

Festucetum supinae. Unele din speciile alpine din Caricetum curvulae

se pot considera caracteristice şi alianţei Nardion strictae alpinum — ca

unitate cenotaxonomică superioară, distinctă de Nardion montanum.

De subliniat că în etajul montan, deosebit de frecvente pînă 1a

abundente sînt speciile eurasiatice ca : Festuca rubra ssp. commutata,

Agrostis tenuis, Carex leporina, C. pallescens, Deschampsia caespitosa,
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D. flexuosa, Genista oligospermia, Hieracium aUrantiacum, Scorzonera

rosea. Campanula abielina, C. napuligera, Leucorchis albida, Soldanella

montana s.a. caracteristice pajiştilor din etajul molidi.şurilor.

în conformitate cu diferenţierea, speciilor componente, asociaţia
Nardelum striclae alpinum, formează două subasociuţii — în partea

superioară — Nardctum stricteţe festucetosum supinae cu preponderenţa
elefnntelor alpine, iar în partea de jos a etajului alpin inferior

(subalpin) — subasociaţia Nardetum-festucetosum rubrae commutatae,
cu preponderenţa elementelor eurasiatice montane.

Analizînd spectrul fitogeografic al asociaţiei Nardetum strictae

alpinum. se constată 38Vo elemente europene, 24% balcanice. 2O°/o alpine,
10Vo arcto-alpine, 5% endemice şi 3% cosmopolite.

Spectrul ecologic al asociaţiei se caracterizează prin dominarea

elementelor oligotrofe 44%, fapt excepţional, datorită levigării şi sărăcirii

solului în substanţe nutritive ; restul de 56 0/
0 reprezintă specii de largă

răspîndire din zona subalpină şi forestieră.

Comparativ cu pajiştile de Nardetum strictae alpinum din munţii

Făgăraş, Paring. Retezat, se constată multă asemănare în compoziţia
floristică, cu mici diferenţieri locale, fapt care îndreptăţeşte includerea

lor în aceeaşi alianţă — Nardion strictae alpinum.

B. Pajiştile din scria calcicola de pe brînele din etajul alpin şi montan

Versanţii stîncoşi, puternic înclinaţi şi însoriţi ai masivului Bucegi,

îndeosebi de pe abruptul prahovean sînt înierbaţi cu o vegetaţie calci-

colă-saxicolă — cu totul deosebită de aceea a culmilor şi a coastelor

domoale de pe podiş. Plantele de talie 30 — 50 cm, se dezvoltă îndeosebi

pe micile praguri stîncoase denumite „brîne" cît şi pe grohotişurile
fixate de sub bîrne. formînd un mozaic de cenoze din numeroase şi

variate specii xerofile şi mezofile, iubitoare de lumină, căldură şi de sol

bogat în calciu.

Condiţiile ecologice deosebit de variate sînt determinate pe de

o parte de substratul calcaros, format din conglomerate şi gresii calca-

roase, alternat şi amestecat cu grohotişuri silicioase în diferite stadii de

fixare ; pe de altă parte, mezo şi micro-relieful foarte variat al brînelor,

fac ca iluminarea şi încălzirea să fie neuniforme. Toate aceste condiţii
— micro-orografice şi pedo-climatice variate — înlesnesc gruparea

.speciilor în mai multe asociaţii cu diverse faciesuri, ce aparţin 1a trei

alianţe din Ordinul Seslerietalia coeruleae. care au fost caracterizate

şi clasificate în cele două monografii (Puşcaru 1956 şi Beldie 1967).

în referatul de faţă vom analiza trei din asociaţiile brînelor cele

mai reprezentative pentru fiecare etaj în parte.

De subliniat că floristic şi fitocenotic, vegetaţia calcicola de pe

brînele din Bucegi este cea mai bogată şi mai variată din toţi Carpaţii

româneşti, fapt care a atras atenţia şi interesul numeroşilor specialişti
din ţară şi din străinătate (Puşcaru 1956. Beldie 1967).

Asociaţia Sesleria haynaldiana-Carex sempervirens. Beldie 1967

(sin. Seslerietum haynaldianae-sempervirentis, Puşcaru et colab. 1956).
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Alianţa Seslerion riyidae (Soö 1944) este cea mai răspîndită
de pe brînele şi pragurile versanţilor abrupţi şi însoriţi din etajul alpin,

între 1 800—2 400 m alt., mai ales pe versantul prahovean, de la Vîn-

turiş, Jepi. Caraiman, Costila pînă la Bucşoiu.
Asociaţia este edificată de două specii caracteristice : Sesleria

haynaldiana şi Carex sempervirens, de obicei în proporţii egale cu

acoperire de 50 —75%.

După compoziţia floristică ea este una dintre cele mai bogate şi
variate dintre asociaţii, enumerînd peste IUO de specii care împodobesc

brînele într-un colorit viu şi atractiv.

Printre elementele alpine carpatice, caracteristice Ordinului Sesle-

rielalia se evidenţiază : Fesiuca amethystina, Poa violacea şi multe legu-
minoase cum sînt : Trifolium alpestre, Anthyllis alpestris. Astragalus

alpinus, A. frigidus, Hedysarum hedysaroides, iar din alte familii :

Leontopodium alpinum. Aster alpinus, Potenlilla thuringiaca, Scabiosa

lucida, Phyieuma orbiculare, Bartsia alpina, Saussurea alpina, Calamin-

tha baumgarteni etc.

Dintre elementele endemice carpato-balcanice. alături de Sesleria

haynaldiana apare Festuca versicolor, mai rar Bromus barcen'sis şi

Koeleria transsilvanica, Oxytropis carpatica. Onobrychis transsilvanica,

Linum extraaxilare. Alyssum repens, Dianthus tenuifolius, D. spiculi-

folius, Geranium coerulatum, Iris ruthenica şi multe altele care imprimă

o nuanţă originală autohtonă.

Datorită variaţiei mari de microrelief şi microclimă cit şi a naturii

solului de pe aceste brîne, în această asociaţie intervin multe modificări

structurale, exteriorizate prin codominanţa unor ierburi ce formează

diverse faciesuri, dînd pajiştei un caracter mozaicat. Astfel se disting
următoarele faciesuri : cu Sesleria haynaldiana, cu Poa violacea sau cu

Festuca saxatilis, mai rar cu Festuca versicolor.

Analizînd spectrul fitogeografic general al asociaţiei Sesleria hay-
naldiana — Carex sempervirens, se constată că în vegetaţie predomină

elemente alpine (34%). urmează cele europene (22"/ u) şi puţine elemente

arctice-alpine (7%), condiţiile ecologice fiind în general intens uscate

şi calde.

Spectrul ecologic evidenţiază mediul specific de brîne, predominînd

speciile rupicole (sO°/o) şi saxicole (12%) printre care sînt însă şi

numeroase specii de largă arie geografică.

As. Festucetum amethystinae Soö 1944. Această asociaţie înierbează

brînele largi, uşor înclinate, cu grohotiş fin, fixat, fiind răspîndită
sub abrupturile de 1a 1 300—2 300 m alt.

Specia edificatoare şi dominantă este Festuca amethystina. care,

cu tufele sale puternice şi bogate, înierbează terenul în trepte discon-

tinui, cu o participare de 60 —80%. Speciile componente în majoritate
sînt calcicole, xerofile şi termofile, caracteristice ordinului Seslerietalia

coerulaeae. Dintre speciile mai constante sînt elementele alpine, de

largă răspîndire geografică cum sînt : Scabiosa lucida, Phyizuma orbi-

culare. Potentilla thuringiaca, Biscutella laevigata, Bupleurum falcatum,
Helianlhemum alpestre, Nigritella rubra, Thesium alpinum.. Calaminiha

baumgarteni, Saussurea alpina şi nelipsit. Leontopodium alpinum.
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Pe terenurile cu pante mai mari şi mai bogate în calcar este

abundentă Poa violacea care formează un facies mai xerofil.

Elementele endemice carpato-dacice (balcanice), prin frecvenţa şi

abundenţa lor. imprimă asociaţiei un caracter local, specific munţilor

Bucegi. Aşa sînt : Ccnîaurea pinnatifida, C. kolschiana, Geranium

coerulatum, Linum extraaxilare, Iris rulhenica, Primula carpatica,
Cerastium transsilvanicum, Dianthus tenuijolius, Alyssum repens etc.

şi dintre leguminoase creşte adesea Onobrychis transsilvanica.

Analizînd întreg spectrul fitogeografic se constată că elementele

alpine reprezintă 31V0
5

tele cndemice-carpatice şi balcanice 21%, iar

cele europene 41°/ p ; speciile continentale însumează 7—8%.
Privite sub aspect ecologic, jumătate din speciile componente

reprezintă elemente rupicole (38Vo) şi saxicole (3%) ; restul de 59%
sînt elemente de largă răspîndire în cadrul formaţiei Seslerietalia

coernleae.

Festuceium versicolors (Pawl. 1923) bucegicum Beldie 1967 (din

Alianţa Festucion versicoloris Krajina 1933)
Edificată de Festuca versicolor, asociaţia înierbează stîncăriile de

conglomerate şi calcare jurasice din etajul alpin superior între 2 200 —

2 500 m altitudine din munţii Caraiman, Colţii Morarului, Colţii Obîrşiei,

Bucşoiu, Ţigăneşti, Scara, Gaura, unde pe alocuri ocupă suprafeţe

apreciabile, pe crestele însorite şi supuse în bătaia vîntului.

Structura asociaţiei este în general deschisă, cu acoperirea terenului

slabă, între 50 —75%. Specia edificatoare şi dominantă în asociaţie
este Festuca versicolor — plantă saxicolă-heliofilă, ce creşte în tufe

compacte, dar distanţate între ele.

Solul este de tipul rendzinelor alpine, superficiale, pe substrat

pietros-calcaros.

Compoziţia floristică a asociaţiei este în general săracă şi neomo-

genă ; puţinele specii convieţuitoare abia străbat printre tufele speciei
dominante. Printre speciile mai constante se enumera următoarele,

caracteristice din Alianţa Festucion versicoloris : Helianthemum tomen-

tosum, Saxijraga a'izoon var. brevijolia, Campanula cochlearifolia, Viola

alpina, Oxytropis halleri etc. Printre speciile acestea cresc şi multe

elemente din vegetaţia iniţială a pietrişurilor calcaroase ca : Silène

acaulis, Minuartia sedoides, Saxijraga moschata, S. oppositijolia, Ceras-

tium lanaturn, iar dintre graminee şi ciperacee : Poa molinerii, P. violacea,

Carex sempervirens, Carex capillaris, C. rupestris.

Deosebit de frecvente sînt unele elemente endemice carpatice :

Alyssum repens, Artemisia petrosa, Dianthus tenuifolius, Oxytropis

carpatica, Cerastium transsilvanicum. Saxijraga luteo-viridis şi îndeosebi

Saxijraga demissa, endemică numai în Bucegi şi Piatra Craiului, iar

dintre graminee endemice. Sesleria haynaldiana care este constantă

pretutindeni.

Spectrul fitogeografic al asociaţiei reflectă condiţiile vitrege de

mediu ; predomină elementele arctice-alpine (450/ o) ca şi cele alpine

(3%0). Se subliniază însă frecvenţa mare a elementelor endemice (20%)

fapt care îndreptăţeşte denumirea de bucegicum (Beldie 1967), fiind

varianta cea mai bogată faţă de cele din munţii Făgăraş, Paring

(E. Puşcării).
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încheiere şi concluzii

Analiza cenotaxonomică şi fitogeografică a asociaţiilor de pajişti
din Bucegi ridică o serie de probleme de ordin teoretic şi practic care

impun rezolvarea lor într-o concepţie unitară şi pe deplin fundamentat

ştiinţific astfel ca unităţile fitocenotice identificate să fie concret evidente

pe teren şi realmente valabile pe întreaga ţară şi comparabile cu aso-

ciaţiile din masivele ţărilor vecine.

— Concepţia asociaţiei de pajişte — unitate fitocenotică. funda-

mentală, după cum s-a văzut în Munţii Bucegi şi cum reiese din

studiul pajiştilor din munţi din ţară — se bazează în primul rînd pe

specia dominantă — edificatoare (una, 2 —3) care deţine rolul principal
în construirea structurii pajiştei, menţinînd concurenţa şi echilibrul

biologic dintre celelalte specii competente — convieţuitoare. Aceste

specii sînt şi caracteristice.

— Grupa jitocenotică cu speciile diferenţiale indicatoare sau de

recunoaştere constituie un auxiliar preţios pentru caracterizarea mai

aprofundată a asociaţiei din punct de vedere genetic, ecologic şi geo-

grafic, circumscriind aria ei de extindere în cadrul unităţilor fitocenotice

superioare : Alianţe, Ordine, Clase. Astfel se constată că grupa speciilor

de recunoaştere pe teren are un rol selectiv larg, fără o fidedelitate abso-

lută pentru o asociaţie, cum s-a crezut 1a începutul secolului, cînd nu se

cunoşteau toate asociaţiile din lanţul unei clase de asociaţii.

—Nomenclatura asociaţiilor în mod logic, se impune după speciile
dominante şi codominante, care edifică unităţile fitocenotice respective.

Numai în cazuri speciale se utilizează denumirea unor specii caracte-

ristice — indicatoare, pentru a accentua natura biotopului sau arealul

fitogeografic al fitotaxonilor respectivi. Astfel, se produc confuzii regre-

tabile, cum este cazul cu Potentilla ternata, specie carpato-balcanică de

largă răspîndire, frecventă atît în Caricetum curvulae, în Festucetum

supinae cît şi în Nardetum strictae şi Festucetum rubrae şi pe care

unii autori (Boşcaiu, 1971) o atribuţie drept caracteristică incluzînd-o

în denumirea asociaţiei.

Calificativele regionale-locale sînt binevenite cînd, în adevăr, scot

în relief variante locale cum este cazul 1a Caricetum curvulae bucegicum,

diferenţiat prin lipsa unor specii caracteristice din pajiştile de coamă

din Carpaţii româneşti, sau prin lipsa unor specii alpine, dar distincte

prin prezenţa altor specii regionale Carpato-dacice care îndreptăţesc
denumirea de Caricetum curvulae carpaticum spre deosebire de cel din

Alpi, sau Festucetum supinae carpaticum deosebit de cel din Pirinei etc.

în consecinţă, nomenclatura trebuie să oglindească succint conţi-

nutul specific al asociaţiei.

Pentru a uşura orientarea tinerilor începători se impune întocmirea

unui Prodrom jitocenologic, cu asociaţiile cunoscute pînă acum din

Carpaţii româneşti, indicîndu-se conţinutul lor floristic (calitativ şi

cantitativ) pe asociaţii, alianţe, ordine, clase, care să servească astfel

şi drept termen de comparaţie cu asociaţiile similare din Masivele

muntoase ale ţărilor vecine.
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— Clasificarea asociaţiilor însă constituie multe contraverse, majo-
ritatea geobotaniştilor români înţelegînd să aplice sistemul fitocenotic

Braun-Blanquet „ad literam", fapt care duce adesea 1a prezentarea
eronată a unei puzderii de asociaţii mărunte care în realitate sînt stadii

de dezvoltare ale asociaţiilor climax şi se găsesc uneori pe suprafeţe
neînsemnate.

Din păcate adesea se consemnează că s-a folosit metoda lui Braun-

Blanquet, iar în realitate se aplică o metodă proprie, adică există

foarte mare subiectivitate în stabilirea asociaţiilor. Poate tocmai din

acesta cauză vegetaţia pajiştilor este descrisă din punct de vedere

cenotaxonomic, dar aspectul corologic (geografic) lipseşte (cu foarte mici

excepţii) în lucrările geobotaniştilor noştri.

Astfel şi în munţii Bucegi. pentru vegetaţia pajiştilor există două

monografii, dar 1a ambele lipseşte harta vegetaţiei. Considerăm mult

mai eficient aplicarea sistemului Braun-Blanquet începînd cu asociaţiile
de bază reprezentative pe zone şi etaje de vegetaţie altitudinal (de jos
în sus sau invers) care să oglindească specificul climatic, edafic şi fito-

geografic al vegetaţiei respective (climax, paraclimax, disclimax etc.),
iar în cadrul acestora pe capitole să fie prezentate fitocenozele după

biotopuri : de stînci. grohotişuri, izvoare etc. care adesea pot accentua

specificul regional şi zonal.

Evidenţierea justă, obiectivă a asociaţiilor vegetale, prezentarea lor

pe etaje, mai ales în munţi, poate servi drept bază de orientare pentru

întocmirea legendei 1a cartarea vegetaţiei respective.

Cartarea asociaţiilor de pajişti, prin natura lor puternic influenţată

de activitatea omului, ridică probleme diferenţiate comparativ cu uni-

tăţile de păduri, care în majoritatea sînt unităţi primare.

De subliniat, că harta vegetaţiei 1a orice scară ar fi, reprezintă

un document grafic concret şi obiectiv care înfăţişează unităţile ceno-

taxomice 1a grade ierarhi ate în măsură să înfăţişeze valoarea lor

actuală şi totodată sub aspect dinamic.

Harta vegetaţiei unui masiv muntos, oglindind mediul 1a nivel

ecologic şi geografic specific, redă totodată parte din zonele şi etajele

de vegetaţie ale ţării, fiind astfel un preţios document pe plan european.

Pentru aplicaţiile practice în praticultură harta pajiştilor este un

document deosebit de preţios servind atît 1a estimarea producţiei vege-

taţiei actuale, cît şi 1a orientarea măsurilor de îmbunătăţire pentru

sporirea productivităţii în perspectivă.

Tabelul nr. 1

PAJIŞTI DIN MUNŢII BUCEGI

A. Seria silicicolă

AJIŞTI ALPINE DE PE PLATOURI ŞI COASTE DOMO A LIE

I. Ordinul Caricetalia curvulae Br. Bl. 1926

Al. Caricion curvulae Br. Bl. 1925

s. Caricetum curvulae (Kerner 1863) bucegicum Puşcaru et colab. 1956
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PHYTOCOENOLOGISCHE UND PHYTOGEOGRAPHISCHE ANALYSE

DER GRASFLUREN DES BUGECI—GEBIRGES

Zusammenfassung

Bei der achten Nationalen ..Geobotanischen Beratung" die im

Bucegi-Gebirge (Sommer. 1970) stattgefunden hat, wurde ein Referat

in schematischer Form über hauptsächliche alpine Pflanzengesellschaf-

ten, nach der Höhenlage geordnet, vorgelegt.

Ein Beispiel, phytocoenologischer Analyse der Vegetation von

Bucegi, sowie der gesamten Karpaten-Kette, dar nach der Methode

und nach den coenotaxonomischen Prinzipien von BRAUN-BLAN-

QUET festgestellt wurde, urterstreicht die Notwendigleit zur Anwen-

dung auch von regionalen phytogeographischen Kriterien, welche in der

Mehrheit der Coenotaxonen der Karpaten sich als geographische

As. Festucelum supinae (Domin 1933) Puşcaru et colab. 1956

— agrostidetosum rupestris Puşcaru et colab. 1956

— juncetosum trifidi, Puşcaru et colab. 1956

— seslerietosum coerulantis, Puşcaru et colab. 1956

— poaetosum mediae, Puşcaru et colab. 1956

s.

Al. Nardion strictae alpinum Br. Bl. 1926

As. Nardetum strictae alpinum Borza 1934

— festucetosum supinae, Puşcaru et colab. 1956

— festucetosum rubrae, Puşcaru et colab. 1956

.\s. Hygronardetum Br. Bl. 1925.

II. Ordinul Agrosteto (tenuis)-Festucetalia rubrae Puşcaru et colab. 195

Al. Agrosteto-Festucion rubrae subalpinum Puşcaru et colab. 1956

As. Festucetum rubrae commutatum, Beldie 1967

— nardetosum strictae

— agrostetosum tenuis

B. Seria calcicolă

PAJIŞTI DE BRÎNE ŞI COASTE REPEZI DIN ETAJUI

MONTAN ŞI ALPIN

Ordinul Seslerietalia coerulaeae Br. Bl. 1926

AL Seslerion rigidae Soô 1944

As. Seslerietum rigidae bucegicum. Beldie 1967

As. Sesleria haynaldiana-Carex sempervirens, Beldie 1967

As. Festucetum amethystinae (Pawl. 1923), bucegicum Beldie 1967

As. Caricetum sempervirentis, Beldie 1967

Al. Fesiucion versicolor is Krajina 1931

As. Festucetum versicoloris (Pawl. 1925), bucegicum Beldie 1967

AI. Feslucion sulcatae Soô 1944

As. Festucetum rupicole montanum, Beldie 1967.
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Varianten im Vergleich zu den Alpen und zu den von Zentral-

Europa unterscheiden.

Für eine gerechte Lösung der Phytocoenotaxonomie von Rumä-

nien, wird eine neue objektive und einheitliche Auffassung für die

bisher bekannten rumänischen Karpaten, ein phytocoenologischer

Prodromus der Pflanzengesellschaften, mit der Bezeichung des cha-

rakteristischen Inhaltes für jede Pflanzengesellschaft, Verband, Ordnung

und Klasse vorgeschlagen. Diese neue Auffassung soll als Vergleich für

gleichartige Coenotaxonen der Nachbarländer und von Zentral Europa,

dienen.
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