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CERCETĂRI ASUPRA VEGETAŢIEI DIN CÎMPIA BRĂILEI

DOINA IVAN, I. CRISTUREAN, VENERA IONESCU-ŢECULESCU, A POPESCU,

P. RACLARU, N. ROMAN. V. SANDA şi LUCREŢIA SPIRIDON

Lucrarea se ocupă de vegetaţie, îndeosebi de săraturi, din stînga

rîului Călmăţui, cantonată în vecinătatea unor lacuri sau în depre-

siuni largi, supuse în parte unor lucrări hidroameliorative (irigare şi

desecare). S-au identificat un număr de 27 de asociaţii cu unele sub-

asociaţii şi faciesuri aparţ ; nînd următoarei >r : Potametea, Phrag-

mitetea, Puccinellio — Salicornietea, Chenopodietea şi Plantaginetea

majoris.

Teritoriul luat în studiu este situat în stînga rîului Călmăţui, cuprin-

zînd următoarele localităţi : Comăneasea (C), Esna (E), lanca (I), Valea

lencii (V.1.) Lutu Alb (L.A.), Mihai Kogălniceanu (M.K.) Movila Miresii

(M.M.), Plopu (P), Secu (S), Traia'n (T) şi Urleasca (U). întreaga regiune
este formată din zone largi depresionare, în centrul unora cu lacuri,

cuprinzînd întinse săraturi, cu o vegetaţie proprie, care constituie obiec-

tivul central al lucrării de faţă. în unele sectoare s-au efectuat lucrări

hidroameliorative (irigare şi desecare), care au produs schimbări în

structura şi compoziţia floristică a fitocenozelor.

Cercetările de teren au fost efectuate în perioada anilor 1976 şi 1977.

Algoflora

Cercetările algologice asupra lacurilor : lanca, Plopu, Esna şi Secu

se referă la structura calitativă şi cantitativă a algoflorei acestor lacuri

redînd totodată aspectele legate de cunoaşterea condiţiilor ecologice care

determină dezvoltarea acestora.

a) Structura calitativă

Algoflora lacurilor lanca, Plopu şi Secu este structurată calitativ

din alge aparţinînd cianofitelor, euglenofitelor, crizoficeelor, diatomeelor

şi clorofitelor.
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Materialul prelucrat cuprinde 64 taxoni, după cum urmează :

CYANOPHYTA

Xenococcus schousboei Thur., Nosloc linckia (Roth) Born, et Flah.,

Nodularia harveyana (Thwait.) Thur. var. sphaerocarpa (Born, et Flah.)

Elenk., Spirulina major Kütz.. Oscillatoria brevis (Kutz.) Gom., O. formosa

Bor., O. laetevirens (Crouan) Gom.. O. limosa Ag., O. ornată (Kütz.)

Gom., O. sancta (Kütz.) Gom., O. tenuis Ag., O. terebriformis Ag.

EUGLENOPHYTA

Euglena ehrenbergii Klebs, E. limnophila Lemn., E. oxyuris Schmarda,

E. polymorpha Dang., E. proxima Dang.. Phacus pleuronectes (0.F.M.) Duj.

CHRYSOPHYTA

Chrysophyceae: Dinobryon sertularia Ehr.

DIATÖ M E A E

Fragilaria capucina Desmaz., Synedra vaucheriae Kütz., Achnant-

hes brevipes (Lyngb.) Ag., A. hauckiana Grun., A. lanceolata (Bréb.)

Grun., Cocconeis pediculus Ehr., С. placentula Ehr., С. placen-

tula Ehr. var. euglypta (Ehr.) Cleve, Anomoeoneis sphaerophora

(Kütz.) Pfitz., Navicula cryptocephala Kütz., N. cryptocephala Kütz.

var. veneta (Kütz.) Grun., N. halophila (Grun.) Cleve
,

N. mutica Kütz.,

N. pygmaea Kütz., N. rhy'nchocephala Kütz., Gyrosigma attenuatum

(Kütz.) Rabenh., G. scalproides (Rabenh.) Cleve, Amphora veneta Kütz.,

Cymbella pusilla Grun., С ventricosa Kütz., Gomphonema longiceps

Ehr., Rhooalodia ribberula (Ehr.) O. Müll. var. vanheurckii O. Müll.,

Nitzschia amphibia Grun., N. apiculata (Greg.) Grun., N. hungarica

Grun., N. linearis (Ag.) W. Sm., N. lorenziana Grun., N. pălea (Kütz.)

W. Sm., N. stagnorum Rabenh., N. tryblionella Hantzsch, N. vermicularis

(Kütz.) Hantzsch, Surirella ovalis (Kütz. var. pinnata (W. Sm.) Hustedt,

Campy lodiscus norieus Ehr., С. norieus Ehr. var. hibernicus (Ehr.) Grun.

CHLOROPHYTA

Scenedesmus granulatus W. et G.S. West, Ankistrodesmus setigerus

(Schroder) G S. West., Ulothrix implexa Kütz., U. subtilissima Kütz..

U. zonata (Web. et Mohr) Kütz., Enteromorpha intestinalis (L.) Link,

Cladophora fracta Kütz. ampl. Brand, Cosmarium polygonum (Naeg.)

eh., Spirogyra bellis (Hass.) Cleve.

b) Structura cantitativă a fitoplanctonului.

Structura cantitativă a i jtoplanctonului (nr. celule / 1) din lacurile

Tanca, Esna şi Secu este ilustrată în tabelele nr. I—3.1 —3.

După cum reiese din datele prezentate în aceste tabele, aportul

microfiţelor în producţia biologică a acestor bazine este semnificativă

doar în cazul lacurilor lanca şi Esna.

Lacul Secu se caracterizează printr-un plancton foarte sărac, iar

în ceea ce priveşte lacul Plopu, la data recoltării probelor (6. VII. 1977)
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întreaga masă a apei era ocupată de Cladophora fracta (în stadii de

progresivă degradare), care stînjenea dezvoltarea unor forme euplanctonice.
Ca o remarcă specială pentru lacul lanca menţionăm şi prezenţa

unei singure antofite : Ruppia rostellata.

c) Consideraţii ecologice

Algoflora lacului lanca este dominata de prezenţa speciilor de

cianofite : Oscillatoria tenuis. O. brevis, Spirulina tenuissima, S. subti-

lissima, a căror dezvoltare în masă este determinată de existenţa conţi-
nutului ridicat de substanţă organică al apelor acestui lac. Acelaşi lucru

este subliniat şi de prezenţa diatomeelor : Amphora veneta, Nitzschia

pălea, Navicula cryptocephala (p.p.).
Alcalinitatea ridicată (pH în jur de 8) constituie un mediu deosebit

de prielnic existenţei unor specii alcalifile ca Navicula cryptocephala

şi Cocconeis placentula var. euqlypta.
Pe de altă parte gradul ridicat al salinităţii apelor este atestat de

prezenţa mezohalobilor: Rhopalodia gibberula var. vanheurckii. Amphora

veneta, Navicula cryptocephala, Nitzschia pălea, care ajung Uneori la

o dezvoltare numerică impresionantă.

în ceea ее priveşte gradul de saprobitate, menţionăm pentru acest

lac o poluare de gradul B/A — mezosaprobă (moderată).

Lacul Plop'U păstrează în linii mari aceleaşi caracteristici ecologice

care determină dezvoltarea în masă a cianofitelor : Nodularia harveyana

var. sphaerocarpa, Spirulina subtilissima, Oscillatoria brevis, O. sancta,

O. terebriformis şi a speciilor alcalifile ş 1 mezohalobe, d. ex. Achnanthes

lanceolata.

Gradul de poluare este mai ridicat şi anume de tipul A/B mesosaprob.

In lacul Esna, adîncimea redusă (20—40 cm) nu favorizează dez-

voltarea unor forme euplanctonice. Aşa se explică faptul că probele

prelucrate din stratul de apă superior au evidenţiat prezenţa domi'nan'iă

a unor alge tipice bentonice ca de exemplu : Campylodiscus noricus

var. hibernicus.

Sub raport chimic, speciile cu o prezenţă apreciabilă indică o sali-

nitate ridicată.

Gradul de poluare B/A — mezosaprob.
Pentru lacul Secu menţiunea de a fi cel mai puţin poluat B-

mezosaprob.

Asociaţii vegetale

Conspectul asociaţiilor identificate

POTAMETEA Tx. et Prsg. 42

POTAMETALIA W. Koch 26

Pot am ion (W. Koch 26) Oberd. 57

1. Parvopotameto —
Zannichellietum (Bauman'n 21) W. Koch 26

PHRAGMITETEA Tx. et. Prsg. 42

2. Scripo-Phragmitetum W. Koch 26

PHR AGMITET ALI A (W. Koch 26) emend. Pign. 53

Phragm i t i o n W. Koch 26

— phragmitetosum Soö (27) 57

— typhetosum Sceuer 37
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Tabelul nr. 1

Structura cantitativă (nr. celule /1) a fitoplanctonului în lacul lança 6.V11.1977

Tabelul nr. 2

Structura cantitativă (nr. celule/l) a fitoplanctonului din lacul Esna la 6V11.1977

Tabelul nr. 3

Structura cantitativă (nr. celule/l) a fitoplanctonului din lacul Secu la 6VJ1.1977

Denumirea taxonului Nr. celule/l

Spirulina tenuissima Kütz. 48.240

Oscillatoria brevis (Kütz.) Gom. 32.160

Oscillator ia tenuis Ag. 91.120

Coeconeis placentula (Esr.). var. euglypta (Ehr.) Cleve 268

Navicula cryptocephala Kutz. 268

Amphora veneta Kütz. 1.072

Rhopalodia gibberula (Ehr.) O Müll,

var. vanheurckii O. Müll. 3.752

Nr. total celule/l 176.830

Denumirea taxonului Nr. celule 1

Nostoc linckia (Rolh.) Born, et Flah. 1.800

Anornoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pütz. 200

Surirella ovalis Kutz.
var. pinnata (W. Sm.) Hustedt 200

Campylodiscus noricus Ehr. var. hibernicus

(Ehr.) Grun. 2.600

Ulothrix implexa Kütz. 17.8C0

Cladophora fracta (Dillv.) Kütz. ampl. Brand 2.800

T- -

total celule 1 25.400

Denumirea taxonului Nr. celulei

Campylodiscus noricus Ehr.
244

Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kütz 12.200

Nr. total celule/1 12.444



3. Typhaetum laxmanni (Übriszy 61) Nedelcu 68

Bolboschoenion maritimi Soö 57

4. Bolboschoenetum maritimi continentale Soô (27) 57

5. Schoenoplectetum tabernaemontani Rapaics 27

PUCCINELLIO — SALICORNIETEA Topa 39

SALICORNIETALIA Br-81. (28) 33

Thero-S alico rnion Br.-81. (30) 33, Pign. 53

6. Salicornietum europaeae (Br.-Bi. 30) Wendelbg. 43.

PUCCINELLIETALIA Soô 40

Puccinellion limosae (Klika 37) Wendelbg. 43, 50.

7. Suaedetum maritimae Soô 27

8. Suaedeto-kochietum hirsutate (Br.-81. 28) Topa 39

9. Puccinellietum limosae Rapaics 27

— cynodontetosum I. Karpati 59 n.n.

10. Puccinellietum distantis Soô 39, Knapp 48.

11. Bassietum sedoidis (Übrizsy 49) Soô 64

12. Champhorosmetum annuae (Rapaics 16) Soô 33

13. Staticeto — artemisietum monogynae Topa 39

— artemisietosum subass. nova

— staticetosum Todor 48

14. Obionetum verrucijerae Topa 1939

15. Obionetum pedunculatae (Topa 1939) I. Şerbănescu 65

16. Agropyretum elongati I. Şerbănescu 65

17. Hordeetum hystricis (Soô 33) Wendelbg. 43

Сyp c r o-S pergularion Slavinic 48

18. Crypsidetum aculeatae (Bojko 32) T°Pa 39

19. Spergularietum marginatae I. Şerbănescu 65

20. Spergularietum salinae Tx. et Volk 37

21. Acorelletum pannonici Soô 39

Juncion gerardi Wendelbg. 43, 50

22. Juncetum gerardi (Warming 1907) Nordh. 23

23. Caricetum divisae Slavnic 48

24. Triglochineto (palustris) — Asteretum (pannonici) ass.

nova. V. Sanda et A. Popescu.
CHENOPODIETEA Br.-81. 51 emend. Lohn. J. Tx. et Tx. 61

SYSYMBRIETALIA J. Tx. 61

Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. et Prsg. 50

25. Atriplicetum tataricae (Prodan 23) Borza 26.

PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 50

Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. et Prsg. 50

Polygonion avicularis Br.-81. 31

26. Lolio-Plantaginetum (Linkola 21) Beger 30

Agго p y г о —R umiс i o n crispi Nordh. 40

27. Trifoïio (fragifero) — Cynodonetum Br.-81. et Bolos 58.

Descrierea asociaţiilor din staţiunile noi cercetate.

1. Parvopotameto-Zannichelletum (Baumman 21) W. Koch 26, popu-

lează canalele de colectare a apelor la vest de Traian, instalîndu-se de

preferinţă în locurile unde apa nu depăşeşte 25—30 cm şi viteza de

curgere este lentă. Pe o suprafaţă de 10 mp s-a notat : Ruppia rostellata

4, Potamogeton pectinatus +
,

Zannichelia palustris 1.

225
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2. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26 phragmitetosum Soö 57 s-a

întîlnit în întreaga zonă cercetată, stuful fiind reprezentat prin f. rivu-

laris, care formează fitocenoze compacte, atît în lacurile cu apă dulce

(Lutu Alb), cît şi în cele saline (Movila Miresii). Fiind o specie exclusi-

vistă, formează fitocenoze monodominante, numai în periferia acestora

pătrund puţine specii, întîlnite mai ales în lacul Movila Miresii, cum

sînt : Acorekus pannonicus, Aster tripolium, Bassia sedoides, Chenopo-

dium glaucum. Salicornia europaea. Suaeda maritima.

în microdepresiunile ocupate de stuf, prin desecare, aceste fitoce-

noze sînt într-un regres evident. în cadrul acestora pătrund o serie de

specii halofile, xerofile sau xero-mezofile şi în special buruieni, care

indică eliminarea treptată, dar sigura a stufului. Dintre aceste specii

amintim : Artemisia austriaca, Cirsium arvense, Centaurea diffusa, Cryp-
sis alopecuroides, Erigeron canadensis, Eryngium campestre, Gnapha-

lium luteo-album, Lolium perenne, Lactuca saligna, Polygonum avicu-

lare, Pulicaria vulgaris. Taraxacum bessarabicum, Xanthium spinosum.
Subas. typhetosum Sauer 37 prezintă o răspîndire restrînsă fiind domi-

nată de Typha angustifolia.

3. Typhaetum laxmannii (Übriszy 61) Nedelcu 68, s-a întîlnit frag-
mentar în canalele de colectare a apelor din zona Traian, şi Comăneasca,
iar fitocenozele cele mai reprezentative au fost notate în partea estică

al acului Lutu Alb, unde atinge înălţimea de 2 m şi acoperirea de 100%.
în cadrul asociaţiei pătrund numeroase specii halofile, dintre care cu

participare mai importantă amintim : Aster tripolium, Puccinellia dis-

tans, Puccinellia limosa, Juncus gerardi, Spergularia salina.

4. Bolboschoenetum mariiimi continentale Soö (27) 57, formează fito-

cenoze întinse în întreaga zonă cercetată, ocupînd microdepresiunile cu

apă permanentă în majoritatea sezonului de vegetaţie, precum şi margi-
nea canalelor de colectare a apelor. Mărgineşte frecvent fîşia de stuf,
făcînd trecerea spre asociaţiile tipice halofile. De aceea în cuprinsul
acestor fitocenoze se întîlnesc numeroase specii halofile, ca : Aster tri-

Puccinellia limosa, Chenopodium glaucum, Obione pedunculata.

5. Schoenoplectetum taberпаеmontani Rapaics 27, s-a notat la Tra-

ian şi Lutu Alb, unde populează de regulă locurile unde apa prezintă

o adîncime variind între 20—40 cm. La coada lacului Lutu Alb fitoce-

nozele de Schoenoplectus tabernaemontani sînt invadate de Phragmites
communis. Speciile din Puccinellion limosae şi Puccinellietalia se întîl-

nesc frecvent în cadrul asociaţiei, dar au o participare redusă.

6. Salicornietum europaeae (Br.—81. 33) Wendlbg. 43, ocupă supra-

feţe întinse în majoritatea localităţilor menţionate. Se asociază cu :

Suaeda maritima, Puccinellia limosa, Obione pedunculata, Spergularia

marginata. Spergularia salina. Prin irigarea terenurilor şi spălarea aces-

tora se observă instalarea asociaţiei Puccinellietum limosae. în cadrul

asociaţiei s-a identificat un facies cu Aeluropus littoralis, la lanca. Re-

zultatele determinărilor densităţii la mp a unor specii componente ale

asociaţiei efectuată la Plopu (iulie. 1977) sînt prezentate în tabelul de

mai jos.
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7. Suaedetum maritimae Soô 27

Creşte în aceleaşi condiţii staţionale ca şi Salicornietum europaeae,
dar se intîlneşte pe suprafeţe mult mai restrînse. Nelipsite din cadrul
asociaţiei sînt : Salicornia europaea, Puccinellia limosa, Obione pedun-
culated Spergularia marginata.

8. Suaedeto-Kochietum hirsutae (Br.-81. 28) Тора 39, are exigenţe
asemănătoare cu precedenta şi din punct de vedere al umidităţii solului

şi gradului de salinizare. Prezenţa ei a fost semnalată la lanca'şi Plopu.
ocupînd suprafeţe nu prea întinse.

9. Puccinellietum limosae Rapaics 27, este cea mai răspândită aso-

ciaţie halofilă şi una dintre cele mai bine consumate de animale. Se in-

stalează cu precădere pe săraturile drenate în locurile în exclusivitate

plane, alternînd cu fitocenozele întocmite de Obione pedunculata, care

de multe ori ajung să fie codominante. Dintre speciile cele mai frecvent

întîlnite în cadrul asociaţiei amintim : Artemisia maritima, Obione pe-

dunculata, Aster tripolium, Taraxacum bessarabicum, Suaeda maritima,
Juncus gerardi, Alriplex tatarica. Fiind consumată destul de bine de că-

tre animale se pretează pentru ameliorarea soloneţurilor în prealabil spă-
late, impunîndu-se totodată ca la primii ani de la însămînţare păşunatul
să fie mult redus, pentru a se putea reface pajiştea. Subasociaţia cyno-

dontetosum I. Kărpati 59 s-a instalat cu precădere pe terenurile cele

mai înalte, acolo unde sărăturarea este foarte slabă, făcînd trecerea de

la asociaţiile halofile spre cele xeromezofile. Prezenţa a numeroase spe-

cii halofile (Lotus tenuis, Puccinellia limosa, Artemisia maritima, Tara-

xacum bessarabicum, Hordeum marinum ssp. gussoneanum, Juncus ge-

rardi) justifică încadrarea acestor fitocenoze ca subasociaţie la Puccinel-

lietum limosae.

10. Puccinellietum distantis Soô 39, Knapp 48 s-a întîlnit la Lu tu

Alb. Esna. lanoa, Plopu şi Secu. Uneori (la Lu tu Alb) se interpune

între banda de Acorellus pannonicus, ce se instalează pe marginea

lacului şi terenurile mai înalte ocupate de Artemisia maritima. Cele

mai frecvente specii întîlnite în cadrul acestor fitocenoze sînt : Campho-

rosma annua, Spergularia marginata, Crypsis aculeata, Suaeda mari-

tima, Juncus gerardi, Chenopodium glaucum, Trifolium fragiferum,

Taraxacum bessarabicum, Podospermum canum, Atriplex tatarica, Cy-

nodon dactylon etc. Creşte cu precădere pe săraturile umede, faţă de

Puccinellia limosa, care se instalează pe săraturile drenate, mult mai

uscate.

Specii D. min D. max I D. i ■ ,

Salicornia europaea

Suaeda maritima

Obione peduncula'.a
Bassia hirsuta

Puocinellia distans

80

48

16

1560

705

93

88

4 tufe

670

391

23

12

1 tufă 8 tufe
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în cadrul asociaţiei s-au identificat şi următoarele faciesuri : cu

Spergularia marginata şi cu Taraxacum bessarabicum.

11. Bassietum sedoidis (Übrizey 49) So6 64, s-a întîlnit, la Comă-

neasca, lanca, Plopu, Lutu Alb, pe marginea canalelor colectoare în

partea superioară a malurilor acestora, sau pe terenurile plane din

vecinătate, unde se asociază de regulă cu : Salicornia europaea, Puc-

cinellia limosa, Aeluropas littoralis, Acorellus pannonicus, Spergularia

marginata, Suaeda maritima. Fitocenozele ating înălţimea de pînă la

40 cm şi realizează o acoperire medie de 60%.

12. Camphorosmetum annuae (Rapaics 16) Spö 33, formează fito-

cenoze întinse mai ales în partea sud-vestică a lacului Lutu Alb. Se

instalează pe locurile mai înalte, formînd o bordură interpusă între

banda de Acorelletum pannonici, ce se instalează pe locurile apătoase

şi cea de Fuccinellietum distantis şi Artemisietum maritimae. La Movila

Miresii creşte pe nisipurile semifixate, împreună cu Bassia sedoides,

Puccinellia distans, Spergularia marginata, Lepidum crassifolium etc.

13. Staticeto-Artemisietum monogynae Ţopa 39, s-a instalat cu

precădere pe locurile mai înalte sau cele plane drenate, formînd 2

subasociaţii distincte. Subasociaţia artemisietosum subass. nova, ocupă

terenurile mai xerofile, înţelenite, făcând trecerea spre pajiştile de

Festuco-Brometea. Subasociaţia staticetosum Todor 48 se interpune la

Traian între culturile agricole şi terenurile halofile ocupate de Salicornia

europaea şi mai ales de Obione pedunculata. Speciile cele mai frecvente

sînt : Juncus gerardi, Puccinellia limosa, Bupleurum tenuissimum,

Spergularia marginata, Cynodon dactylon, Plantago laîiceolata, Asperula

humifusa şi Atriplex tatarica.

14. Obionetum verruciferae Ţopa 39, ocupă suprafeţe restrînse (lanca,

Plopu), dispuse insular,' pe soluri argiloase, compacte, moderat pînă la

puternic sără'turate, umede.

15. Obionetum pedunculatae (Ţopa 39) I. Şerbănescu 65, este una

dintre asociaţiile cele mai răspîndite în zona Comăneasoa, Traian. Se

instalează pe terenurile plane, drenate, alternînd cu Puccicellietum limo-

sae, uneori formînd fitocenoze intercalare. Cele mai întinse suprafeţe, cu

fitocenoze bine dezvoltate, au fost observate la SV de Traian, unde se

realizează o acoperire de 100%. Speciile cele mai frecvente în*tîlnite în

cadrul asociaţiei sînt : Aster tripolium, Spergularia marginata, Salicornia

europaea, şi Suaeda maritima. în sectorul lanca asociaţia se interpune
între Salicornietum europaeae, ce populează microdepresiunile şi Atri-

plicetum tataricae, instalată pe dîmburile puternic bătătorite şi păscute
de animale.

16. Agropyretum elongati I. Şerbănescu 65, este caracteristică locu-

rilor cu sărăturare medie, mai ridicate. Fitocenozele de la Lutu Alb,

se interpun între bordura înaltă ocupată de Camphorosma annua şi

suprafeţe dominate de Artemisia maritima. Dintre speciile halofile

mai frecvente întîlnite aici amintim : Taraxacum bessarabicum, Artemisia

maritima, Bupleurum tenuissimum, Lotus tenuis.
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17. Hordeetiim hystricis (Soô 33) Wendlbg. 43. Deşi Hordeum rna-

rinum participă în majoritatea asociaţiilor halofile şi uneori oi nehalofile

(Atriplicetum tataricae), totuşi în puţine cazuri formează asociaţii bine

conturate, cum ar fi pe malurile canalelor de drenaj de la vest de

Traian şi la Seou. Structura unui releveu (Traian) este următoarea :

suprafaţa 100 mp ; înălţimea vegetaţiei 15 cm, acoperirea 95% ; Hordeum

marinum ssp. gussoneanum 4—5, Xanthium spinosum +
,

Trifolium fra-

gijerum +
,

Taraxacum bessarabicum +, Cynodon dactylon +, Poly-

gonum avicidare +, Echinochloa crus — galii +
,

Artemisia aus-

triaca +, Artemisia maritima +
,

Puccinellia limosa +, Plantago lan-

ceolata -\-
,

Festuca arundinacea +, Lepidum ruderale +, Spergularia

salina +, Juncus gerardi +, Podospermum canum +, Lolium perenne

•f, Cyodon dactylon +.

18. Crypsidetum aculeatae (Bojko 32) Ţopa 39, ocupă microdepresiu-

nile din cadrul săraturilor puternice cu Salicornia şi Obione pedunculata

sau Puccinellia limosa. Crypsis aculeata poate participa şi în cadrul

asociaţiilor halofile ce cresc pe terenuri ou exces de umiditate, ca :

Acorelletum pannonici
)

Caricetum. divisae, Triglochineto (palustris)-Aste-

retum (pannonici) sau Juncetum gerardi. Fitocenozele de Crypsis aculeata

sîn'fc destul de bine reprezentate la est de Cornăneasca, precum şi în zona

lanca. Speciile cele mai frecvent întîrnite în cadrul asociaţiei sînt :

Spergularia marginata, Obione pedunculata, Puccinellia limosa, Artemisia

maritima, care se infiltrează din săraturile alăturate, unde acestea for-

mează asociaţii de sine stătătoare.

19. Spergularietum marginatae I. Şerbănescu 65, se dezvoltă cu

precădere în mierodepresiunile care seacă la sfîrşitul verii sau pe marginea

unor lacuri. lată un releveu de la lanca : suprafaţa 150 mp, acoperirea

90%. înălţimea vegetaţiei 5 cm ; Spergularia marginata 4, Puccinellia

limosa-{-, Aster tripolium +
,

Statice gmelini +
,

Plantago major +
,

Xan-

thium spinosum +, Chenopolium дlаисит +,
Salicornia еигораеаЛ-

,

Obione pedunculata-\-
,

Polygonum aviculare+, Crypsis aculeata +, Atri-

plex tatarica-{-
,

Atriplex hastata +
.

20. Spergularietum salinae Tx. et Volk 37, formează fitocenoze bine

încheiate spre sfîrşitul verii, pe fundul microdepresiunilor uscate, la mar-

ginea lacurilor, acolo unde apa s-a redus şi unde solul este acoperit cu

o crustă abundentă de săruri. Dintre speciile însoţitoare amintim :

Spergularia marginata, Puccinellia limosa, Camphorosma annua, Aster

tripolium, Puccinellia distans, Chenopodium glaucum, Suaeda maritima.

21. Acorelletum pannonici Soô 39, formează o bandă pronunţată în

jurul lacurilor Lutu Alb, Seou, Movila Miresii. Abundă pe soluri smîreoase,

bogate în săruri, uneori aceste săruri formează o crustă la suprafaţa
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solului. Dintre speciile cele mai frecvent întîlnite amintim : Crypsis

aculeata, Spergularia marginata, Puccinellia limosa, Puccinellia distans,

Aster tripolium, Chenopodium glaucum, Triglochin palustris, Taraxacum

bessarabicum.

22. Juncetum gerardii (Warming 1906) Nordh. 23, formează pajişti

întinse mai ales pe izlazul comunei M. Kogălniceanu şi la vest de Traia'ri.

în cadrul asociaţiei se întâlnesc multe specii de sărătură, ca : Puccinellia

limosa, Bupleurum tenuissimum, Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum

etc., dar şi specii, din Festuco-Brometea : Medicago minima, Asperula

humifusa, Bromus squarrosus, Artemisia austriaca etc.

23. Caricetum divisae Slavnic 48, se află puţin răspîndită la lanca,
unde vegetează pe soluri cu apă la suprafaţă. Se interpune între Bolbo-

schoenetum maritimi continentale şi Triglochineto (palustris) — Asteretum

(pannonici). Nelipsite din cadrul asociaţiei sînt : Triglochin palustris,

Aster tripolium, Acorellus pannonicus, Spergularia marginata, Crypsis

aculeata, Bolboschoenus maritimus.

24. Triglochineto (palustris) — Asteretum (pannonici) ass. nova

V. Sanda, A. Popescu ; vegetează pe solurile umede pînă la ude, smîr-

coase tot timpul anului. Cele două specii caracteristice (Triglochin palus-

tris şi Aster tripolium ssp. panonicum), codominante, reuşesc să formeze

fitoeenoze bine conturate, întîlnite la noi în lacul Lu'lu Alb, mai ales

în partea sud-vestică. Specii frecvent întîlnite în cadrul asociaţiei sînt :

Spergularia salina, Acorellus pannonicus, Puccinellia distans, Trifolium

fragiferum, Suaeda maritima, Taraxacum bessarabicum (Tabel nr. 4).

25. Atriplicetum tataricae (Prodan 23) Borza 26, este frecventă în

jurul stînelor, de-a lungul drumurilor, la marginea culturilor pe locuri

bătătorite, păscute şi îngrăşate. în cadrul asociaţiei pătrund numeroase

specii halofile, ca : Puccinellia limosa, Puccinellia distans, Artemisia

maritima, Aster tripolium, Spergularia marginata, Hordeum marinum,

Taraxacum bessarabicum, etc.

26. Lolio — Plantaginetum majoris (Linkola (21) Berger 30, a fost

semnalată la lanca, pe suprafeţe mai restrînse, şi la Secu, pe suprafeţe
mai mari. Specia caracteristică Lolium perenne preferă solurile moderat

— umede. Este o excelentă plantă furajeră. Structura unui releveu (lanca)

este următoarea : suprafaţa 100 mp, a operirea 90°/0 ; Lolium perenne 5.5,

Cynodon dactylon +2, Plantago major +3, Matricaria chamomilla +
,

Cen-

taurea diffusa-\-, Căldări-, draba J
r

.ArtemAsia austriaca -f 2, Bromus hor-

daceus + ,
Althaea Lepidium ruderale + ,

Bromus tectorum-ţ-,

Erodium cicutarium.

27. Trifolio (fragifero) — Cynodontetum Br.-81. et Bolos 58, frecventă

în tot teritoriul cercetat, pe marginea canalelor de colectare a apelor, şi

pe izlazuri. Es*ie o asociaţie bogată în specii din Plantaginetea, Chenopo-

dietea, Puccinelio-Salicornietea şi Festuco-Brometea.
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Tabelul nr. 4

Triglochineto (palustris)—Asteretum (pannonici) Sanda et Popescu ass. nova

Locul e Fectuării releveelor : 1, 2, 3 — Lutu Alb ; 4, 5 — Burta lencii ;

fi — Coada lendi.

Concluzii

Diversitatea asociaţiilor vegetale întîlnite în teritoriul cercetat

reflectă multitudinea condiţiilor staţionale în primul rînl gradul de

sărăturare a solurilor şi factorul hidric.

Analiza comparativă a releveurilor în cei doi ani de studiu nu evi-

denţiază schimburi esenţiale în compoziţia specifică a asociaţiilor. Se

remarcă însă modificarea unor indici ecologici, ca urmare a fluctuaţiilor

unor fitopopulaţii.

Numărul releveului 1 2 3 4 5 6

Suprafaţa (m.p.) 250 300 300 200 200 150
F. b. E. f.

înălţimea vegetaţiei (om) 40 40 45 25 30 30

Acoperirea (%) 100 95 100 100 100 70

Juncion gerardii

H

H

Cp

Eua

Trigloehin palustris

Aster tripolium

ssp. pannonieus

2

3

3

2

4

1

4

1

4

1

4

1

Cypero-Spergularion

Th

Th

Th

Th

Cs

Atl- Md

Eua

Eua

Spergularia salina

Spergularia marginata

Aster pannonieus

Crypsis aculeata

+ 1

+

+

+

1—2

+

1

+

+

Puccincllion limosae +

PuccineUietalia

H

H

Pn

Eua

Puccinellia limosa

Puccinellia distans + + +

+

Beckmannion

H Eua Trifolium fragiferum J - + +

Bolboi:hoenion

ни

(G)

Eua Schopnoplecti's
tabernaemontani + +

(G)

нн

Cs Eolboschoenus maritimus

Thero-Sal> югпюп

+ 1

Th

Th

Cp

E

quaeda maritima

Salieornia europaea

+ + + +

+

Puccinellio-Salicornietea

H Eua Taraxacum bessarabicum + + + + +

însoţitoare

Th Aidv Xanthium italicum + +
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Răspîndirea asociaţiilor

Asociaţiile halofile obligatorii prezintă o compoziţie şi structură

simplă, determinate pe de o parte de dominanţa câtorva specii adaptate

la condiţiile de salinizare accentuară şi de faptul că diferitele specii, în

majoritatea anuale, sînt de talie mai mult sau mai puţin apropiată.

Dintre asociaţiile cu valoare furajeră bună menţionăm: Puccinellietum

limosae, Puccinellietum distantis, urmate de Trifolio-Cynodontetum, cu

valoare medie. Excelentă furajeră este Lolium perenne, specie de recu-

noaştere a ass. Lolio-Plantaginetum majoris.

în compoziţia unor asociaţii mai intră unele specii foarte bune fura-

jere ca : Agrostis stolonijera, Medicago lupulina, Lotus tenuis. Specii de

Asociaţia
с Е I

Localitate;

l.a.|m.k.|m.m.

Localitatea'Я

Р S т и | V.I

Parvopotameto-Zannichellietum +

Scirpo-Phragmitetum + + + +

Tpyhaetum laxmannii + + +

Bolbosehoenetum maritimi

continentale + + + + + + + +

Schoenoplectum
tabernaemontani + +

Salicornietum europaeae

Suaedetum maritimae

+

+

+ + +

+

+ +

+

+ +

Suaedeto-kochietum

hirsutae + +

Puccinellietum limosae + + + + + +

Puccinellietum distantis + + + + +

Bassietum sedoidis +
+ +

Camphorosmetum annuae 4- + +

Staticeto-Artemisietum

monogynae + + + +

Obionetum verruciferae + +

Obionetum pedunculatae + + + + +

Agropyretum elongati + +

Hordeetum hystricis + +

Crypsidetum aculeatae + + + +

Spergularietum marginatae + +

Spergularietum salinae + + + +

Acorelletum pannonici + + + + +

Juncetum gerardii + + + + +

Caricetum divisae +

Triglochineto (palustris)-

Asteretum (pannonici) +
+

Atriplicetum tataricae + + + +
+ +

Lolio-Plantaginetum majoris + +

Trifolio (fragifero)-

Cynodonetum + + + + + +



valoare furajeră medie sînt : Taraxacum bessarabicum, Podospermum
canum, Podospermum laciniatum, Bromus tectorum.

Pe suprafeţele de teren amenajate prin drenaj închis se observă

următoarea succesiune a vegetaţiei : Phragmition — Bolboschoenion,

Juncion gerardii — Puccinellion limosae. Prin aplicarea irigării se constată

următoarea evoluţie : Thero-Salicornion — Puccinellion limosae, pajişti
mezoxerofile.

RECHERCHES SUR LA VÉGÉTATION DE ~CÎMPIA BRĂILEI"

Résumé

Le travail concerne la végétation surtout halophile de la gauche du ruisseau

Călmăţui, cantonnée dans le voisinage de certains lacs où dans les larges dépres-

sions, soumisent partiellement à certains travaux hydroamélioratifs (irrigation

et dessèchement).

Nous avons identifié un nombre de 27 d'associations, avec certaines sous-

associations et faciès, en appartenant aux clases suivantes : Potametea, Phrag-

mitetea, Puccinelio - Salicornietea, Chenopodietea et Plantaginetea majoris.
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