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UN ASPECT DE VEGETAŢIE NATURALĂ DIN DOBROGEA

IULIU MORARIU

In lucrare se menţionează unele fitocenoze şi asociaţii de plante

din Dobrogea (la comuna 23 August), de lîngă lacul Tatlageac şi platoul

pe malul lui sudic. Ca specii rare sau de interes fitogeografic deosebit

în stepa dobrogeană de aici apar: Paeonia tenuifolia, Buf fonia tenuifolia,

Minuartia viscosa, Helianthemum salicifolium, Satureja coerulea. Inula

oculus-christi, Centaurea naipulifera, Ornithogalum refractum s.a.

Datorită modificărilor la care este supusă în prezent stepa dobro-

geană, prin tehnicizarea şi intensificarea culturilor agricole, fitocenozele

îrt care cresc aceste specii sînt în pericol de desfiinţare şi însăşi speciile

respective ameninţate să dispară. Spre a le asigura condiţii de con-

servare se propune crearea unei rezervaţii ştiinţifice pe platoul Tatla-

geac, între lac şi plantaţia de viţă de vie.

Stepa dobrogeană îşi are evoluţia şi importanţa ei geobotanică parti-

culară, incontestabilă în vegetaţia patriei noastre, dar cea ce ni s-a con-

servat în stare naturală pînă în prezent a suferit în decursul timpului
istoric multe transformări antropogene. Influenţele modificatoare s-au

exercitat periodic, cu intensitate mai mare sau mai mică, după densitatea

populaţiei şi modul de folosire al pămîntului, dar ele s-au acumulat cu

secolele parcurse şi de aici provine un anumit gen de rudelarizare foarte

frecventă în vegetaţia stepei din Dobrogea.
Nici odată însă vegetaţia naturală a acestei interesante regiuni n-a

fost în pericol de alterare radicală mai marc şi mai profundă decît în

prezent. în urma colectivizării agriculturii terenurile de cultură lucrate

mecanic, plantaţiile de vii extinse pînă şi pe pantele abrupte, prin tera-

sare, suprafeţe însămînţate cu furaje de cultură s.a. constituiesc progrese
evidente şi incontestabile în activitatea omului de a supune natura şi de

a îi cuceri daruri cît mai multe şi cît mai bune.
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Toate acestea, trebuie să recunoaştem, imprimă o profundă transfor-

mare ireversibilă în vegetaţia naturală, chiar şi pe suprafeţele mici, pe

care se mai menţinuse pînă acum cu mai puţine alterări. Consecinţa este

dispariţia celor mai autentice şi mai caracteristice specii şi biocenoze

conservate încă pe suprafeţe restrînse pînă în zilele noastre. Nu vom

putea reconstitui nici odată adevărata fizionomie şi compoziţie a vege-

taţiei de stepă şi silvostepă dobrogeană, nu numai din mileniile trecute,

de cînd a început să înflorească civilizaţia umană aici, dar nici măcar

din secole trecute. Din această cauză există puternice interese ştiinţifice

geobotanice, dar şi educativ-sociale, de a cunoaşte sub raport botanic cit

mai complect stepa din Dobrogea, chiar şi numai după suprafeţele natu-

rale mici, ce s-au menţinut într-o stare de echilibru cu climatul actual

şi cu modul de folosire din trecut. Este singura cale prin care putem

ajunge să cunoaştem imaginea, deşi imperfectă, a cadrului în care s-a

dezvoltat viaţa şi civilizaţia omenească pe acest colţ de pămînt românesc.

Cele mai caracteristice suprafeţe, cu vegetaţia cea mai bine conser-

vată trebuiesc luate sub ocrotire eficientă, pe anumite zone şi îngrijite ca

bunuri ale întregului popor, cu o valoare echivalentă cu cea a terenurilor

producătoare de bunuri de consum. Argumentul frecvent adus în spri-

jinul ocrotirii lor este că păstrează urmele încrucişării căilor de migra-

ţiune ale unor elemente fitogeografice sudice şi est-mediteraneene, cu

cele continentale răsăritene, cu unele din Asia Mică şi altele central euro-

pene. Unele din aceste elemente aici îşi au punctul terminus de expan-

siune, iar altele pontice centrul genetic.

O astfel de insulă cu vegetaţie naturală, rămasă necunoscută în lite-

ratura noastră botanică, se află în Valea Tatlageac şi mai ales pe platoul
de pe marginea sudică a ei şi a Lacului Tatlageac.

Lîngă comuna 23 August, la est de şoseaua Constanţa— Mangalia,
Valea Tatlageac se lărgeşte mult într-o depresiune umedă şi mlăştinoasă,
care în cele din urmă se pierde în Lacul Tatlageac, întins spre mare şi

alungit în direcţie est-vest. Lacul este un vechi golf-liman, separat de

mare printr-un cordon îngust de nisip, peste care trece linia ferată. Apa
lacului se vară în mare printr-un canal îngust.

Malul nordic al lacului, lîngă mare este pietros şi mai ridicat. Aici

pare să fi fost în antichitate o aşezare, probabil portuară, după urmelr

de ceramică (amfore) ce ies la suprafaţă. Mai departe spre vest este puţin
înclinat şi se ridică lent în spre platou şi adăposteşte pajişti mezofile

păscute de oi şi higrofile păscute de gîşte. Vegetaţia acestora n-am cerce-

tat-o. în colţul nord-estic din spre linia ferată, pe un teren nisipos-pietros,

apar : Crypsis aculeata, Chenopodium rübrum (mult, necitat cu indicaţie

sigură din flora Dobrogei), Ch. qlaucum, Atripex hastata, Rumcx mariti-

mus, Althaea officinalis, Xanthium italicum, X.ital.f .riparium s.a.

Pe marginile lacului, cu deosebire în partea sud-vestică a lui, se află

o bogată vegetaţie palustră, în care se disting mai ales trestişuri (Phrag-

mitetum), în compoziţia cărora întîlnim (31.V11. 1964) :

Phragmites communis 5 5

Agrostis alba + 2

Carex acutiformis + 2

Schoenoplectus tabernae-

montani + 3

Heleocharis palustris + 1

Bolboschoenus maritimus + 1

Typha latifolia 1 2

Sparganium ramosum + 1

Alisma plantago -j- 1

Lemna minor -j- 3

Atriplex hastata -j- 2
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Polygonum mite li. angusti-

lolium + 2

Apium graveolens var. sil-

vestre Presl 1 5

Sium erectum + 2

Trifolium fragiferum + 2

Rumex conglomeratus f.

pusillus -+- 1

Kpilobium parviflorum + 2

Lythrum virgatum + 1

Mentha aquatica I—31—3 5

Lycopus europaeus -\- 4

Solanum dulcamara I—31—3 5

Calystegia sepium + 2

Bidens cernuus + 1

Hi dens triparti tus + 2

Malul sudic al lacului prezintă aspecte şi mai interesante decît lacul,

din punct de vedere geobotanic şi floristic. Sub raport geomorfologn

este mai variat decît malul nordic. Calcarele cochilifere, sarmatice, ies la

suprafaţă în malul abrupt şi înălţat brusc, pînă în platou, mai ales in

porţiunea dintre şosea şi Coada Lacului.

începînd dinspre mare, din vecinătatea căii ferate (la fîntînă) pmă

lîngă şor.eaua Constanţa —Mangalia, o marc suprafaţă este plantată recent

cu. viţă de vie. Plantaţia se întinde pînă la pădurea Comarova. Pe mar-

ginea dinspre lac, a tinerei podgorii, trece un drum lucrat. Intre drum şi

ţărmul lacului se află o făşie, de lăţime variabilă din platou, cu pajişte
naturală. Pe o întindere considerabilă, începînd de la marginea estică

din spre mare şi pînă la vest de Coada Lacului, podgoria este îngrădită

cu gard de sîrmă înalt. Această parte nefiind păscută adăposteşte pe

făşia cu ţelină pilcurile asociaţiei de Andropogon ischaemum, relativ bine 1

conservate. Pe mici porţiuni, la marginea de sus a pantei, prin pajişte

apare în plină înflorire, cu florile albastre violacei, în toată splendoarea
lor cromatică, în lumina soarelui de octombrie, subarbustul repent Satu-

reja caerulea. Această raritate floristică este un element vest pontic, răs-

pîndit numai în România şi Bulgaria.
Prin pajişte sau pe micile rupturi şi întreruperi ale ei se mai află

la această dată (3.X.1964) exemplare cu înflorire tîrzie de : Anagallis coe-

rulea, Anthémis tinctoria, Asperula cynanchica, Asperula humifusa, Bal-

lota nigra, Buffonia tenuijolia (multă mai apare şi la staţia Dulceşti),
Centaurea diffusa, С. solstitialis, Cichorium intybus, Cirsium lanceola-

tum, Chondrilla juncea, Crépis rhoeadifolia, Diplotaxis tenuifolia. Del-

phinium consolida, Echium italicum, Echinops ritro, Falcaria rivini, Lina-

ria genistifolia, Malva neglecta, Medicago falcata, Mentha longifolia,
Odontites rubra. Origanum vulgare, Reseda lutea, Salvia nemorosa, Side-

ritis montana, Scabiosa ochroleuca. Sisymbrium orientale, Solanum ni-

grum, Sonchus palustris, Taraxacum serotinum, Teucrium chamaedrys.
T. polium, Thymus marsch all ianus, Xeranthemum annuum. Pe platoul

înalt, în partea de către şosea mai apar : Aster canus, Inula oculus-christi

şi Scolymus hispanicus.
Lacul Tatlageae face un intrînd, numit Coada Lacului, pînă lîngă

pădurea Comarova. în trecut pădurea, fiind mai extinsă a atins marginea
lacului şi în alte părţi. în toată porţiunea situată la est de Coada Lacului

apar pe marginea lacului exemplare sporadice sau grupe mici de : Cra-

taegus monogyna, Cynanchum acutum, Evonymus curopaea, Ligustrum

vulgare, Rhamnus cathartica, Rosa canina şi Vitis silvestris (fructificată)
incontestabile mărturii de extensiune de odinioară a pădurii.

De la Coada Lacului spre vest pînă la şoseaua naţionaă, platoul este

mai ridicat, iar coasta dintre el şi malul lacului, o adevărată faleză, mai

abruptă şi mai pietroasă. Din coasta ei, pe alocuri rîpoasă, se scoate piatră
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de calcar pentru construcţie, din mai multe locuri. Datorită caracterului

ei pietros şi abrupt faleza este puţin ospitalieră pentru vegetaţie şi adă-

posteşte doar cîteva specii ca : Achillea setacea, Astragalus monspessu-

lanus, Carthamus lanatus, Onopordon tauricum, Origanum vulgare f.

prismaticuin Gaud., Salvia nemorosa f. submollis Borb., Scabiosa ochro-

leuca, Scolymus hispanicus, Sideritis montana f. xanthocoma Azn., Teu-

crium polium f. angustifolium Benth., T. chamaedrys, Verbascum bana-

naticum şi altele, dintre cele comune pe platou.

Din şoseaua naţională se desprinde un drum, care merge pe lingă

lac, pe sub coastă şi serveşte la cărat piatra şi trestia ce se recoltează

de pe margini. Terenul pe care trece drumul uneori se lărgeşte şi adăpos-

teşte pajişti mezofile şi higrofile, mai mult sau mai puţin ruderalizatc.

Ele au un strat de iarbă măruntă şi deasă, datorită păscutului cu oile,
dar se păstrează verde aproape tot timpul anului, deoarece în sol există

suficientă umezeală. O asociaţie de trifoi-frag Trifolium fragiferum, cu

facies de Hordeum hystrixse recunoaşte clar pe unele porţiuni. Analizată

pe o suprafaţă de 100 m
2, pe teren plan, între drum şi marginea bălţii

prezintă următoarea compoziţie (31.V11. 1964) :

Puccinellia distans + 5

Cynodon dactylon 1 5

Hordeum hystrix I 5

Lolium perenne + 4

Festuca pratensis + 2

Carex distans + 1

Trifolium fragiferum 5 5

Medicago lupulina + 3

Spergularia marginata + 2

Euphorbia cyparissias + 1

Plantago major + 4

— lanceolata + 3

— tenuiflora + 1

Verbena officinalis + 2

Asperula humifusa + 2

Centaurea calcitrapa + 1

— diffusa + 1

Carduus acanthoides + 1

Cirsium lanceolatum + 1

Matricaria chamomilla + 2

Taraxacum bessarabicum + 5

Pe suprafeţele mai restrînse unele dintre buruieni se îndesesc şi

compoziţia vegetaţiei se schimbă, ajungînd să domine cîte una din spe-

ciile : Centaurea calcitrapa, C. diffusa, Cynodon dactylon şi Hordeum

hystrix.

Podişul în această parte este un platou înclinat, o parte către lac,

spre N, iar alta către şosea, spre V. Suprafaţa neplantată cu viţă de vie

este o păşune puternic degradată, din cauza păscutului excesiv şi nera-

ţional, cu oi, de cum se desprimăvărează.
La începutul lunii mai, cînd porneşte înflorirea bujorilor, abia se

mai întîlnesc urme, aproape de nerecunoscut din speciile păscute (Andro-

pogon ischaemum, Bromus, Agropyron, Poa bulbosa etc.). Altele sunt

ciuntite sau pipernicite (Ornithogalum refractum, Silène conica, Potentilla

etc.).
Mai tîrziu vara speciile care au înflorit în primăvară (Adonis verna-

lis, Paeonia tenuifolia, Centaurea napulifera s.a.) sunt uscate şi scorojite,
încît cu greu mai găseşti urmele lor pe sol. Alte specii abia acum înflo-

resc după natura ritmului lor fonologie, dar şi datorită liniştei, oile ne

mai avînd ce paşte au plecat în altă parte. Dintre aceste plante menţio-

năm : Andropogon ischaemum, Echium italicum, Ajuga chamacpitys, Sca-

biosa ochroleuca, Inula oculus-christi, Taraxacum serotinum, Teucrium

polium s.a. Este surprinzător de multă Euphorbia gerardiana, care se

menţine verde pînă toamna.
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Vegetaţia este foarte degradată în privinţa structurii, astfel încît

aproape peste tot se vede solul, neputîndu-1 acoperi, dar este deosebit de

interesantă în privinţa compoziţiei floristice şi a fenofazelor, după care

bănuim cel puţin două asociaţii, dar nu le putem separa, nici chiar după
metoda comodă a domianţei.

Pe o suprafaţă de aproximativ 200 m 2 se prezintă cu următoarea

compoziţie, în aspectul vernal şi estival (3. V, 31. VII, 1964) :

Promus japonicus + 1

— squarrosus + 1

Poa bulbosa + 5

Agropyron cristatum + 2

Astragalus monspessulanus + 1

Taeonia tenuifolia I—21—2 5

Odonis vernalis + 5

— flammea + 3

Nigella arvensis + 1

Holosteum umbellatum + 1

Tunica prolifera + 2

Oerastium brachypetalum + 1

.'-Hiene conica + 1

Euphorbia gerardiana 1 5

— agraria + 5

Erodium cicutarium -|- 2

Thesium ramosum + !

Draba verna + 1

Alyssum desertorum + 1

Alyssum hirsutum + 1

Potentilla tauriciformis + 4

Vinca herbacea + 1

Linum austriacum + 1

Echium italicum + 1

Ajuga chamaepitys + 1

Sideritis montana + 3

Thymus marschallianus -f- 4

Teucrium polium + 2

Androsace maxima + 5

Asperula humifusa + 1

Srabiosa ochroleuca -j- 3

Centaurea napulifera + 2

Carthamus lanatus + 1

Onopordon tauricum + 1

Cichorium intybus + 3

Scolymus hispanicus -f- 1

Taraxacum laevigatum + 2

— serotinum + 2

Xeranthemum annuum + 2

Inula oculus-christi ■

Aster canus
-

f

Ornithogalum
lin atara supra-

refractum
teţei anallzate

Minuartia viscosa

Stepă cu vegetaţie asemănătoare se află, după informaţiile obţinut' ■

şi lîngă comuna Filimon Sîrbu, în păşunea de la Cainaci sau Izvoarele

Reci, unde cresc deasemenea bujori (Paconia tenuifolia). După extensiu-

nea şi izolarea ei trebuie să fie mai bine conservată.

Vegetaţia păşunii de pe platoul de la Tatlageac arată că acest colţ
restrîns —■ după cît se pare nearat nici odată — păstrează o insulă relic-

tară de vegetaţie stepică dobrogeană, de podiş, incomplet caracterizată

prin comunicarea de faţă, făcută mai mult cu intenţia de semnalare.

După compoziţia vegetaţiei, deşi din cauza degradării nu prezintă

„pîsla stepică" formată din rămăşiţele uscate de graminee, ori apare cu

totul sporadică şi slab dezvoltată în stepa podişului Tatlageac este natu-

rală şi primară. Chiar dacă pădurea, în trecut, a avut o mai mare extin-

dere de pe suprafeţele mai ridicate sau mai înclinate n-a putut disloca

stepa ierboasă. Extensiunea formaţiunilor ei ierboase s-a putut produce
şi pe suprafeţele din care pădurea a fost defrişată. în timpurile mai apro-

piate de noi stepa ierboasă a fost dislocată prin desţelenire şi înlocuită

eu plante de cultură. Dacă facem o comparaţie între stepa de la Tatlageac

şi stepele descrise din U.R.S.S. de LAVRENKO (1954), LAVRENKO-

SOCIAVA (1956), IAROŞENKO (1962), deşi are unele specii comune ev.

acestea (Paconia tenuifolia, Adonis vernalis, Teucrium polium, Agropyror.

cristatum, Poa bulbosa etc.), stepa noastră se deosebeşte prin multe ele-

mente mediteraneene, sud europeene-caucazice, est-pontice etc. (Adonis

flammea, Buf fonia tenuifolia, Centaurea napulifera, Ornithogalum re-

fractum, Satureja caerulea, Tunica prolifera s.a.). Mai degrabă se poate
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alătura la tipul de „stepă submediterancană", al lui MEUSEL (1940), dar

cu atributul de nuanţă pontică-dobrogeană.
Această încadrare este restrînsă şi provizorie, deoarece nu avem un

studiu complect al stepei şi insulelor stepice, nici din Dobrogea şi nici

din alte părţi ale ţării. Pentru Dobrogea nici nu este uşor de realizat

numai după fragmentele existente, in general prea mult păscute. lULIU

PRODAN (Flora voi. 11, p. 235—238) a dat o listă de plante caracteristice

stepei dobrogene „care în restul ţării lipsesc", dar aceasta indică numai

specificul floristic şi în prezent necesită o revizuire atentă. Unele specii

cuprinse în ea trec şi la nord de Dunăre, iar altele se află numai în Bul-

garia (Cadrilatei).

Peisajul de vegetaţie dobrogeană (fitolandşaftul) de la Tatlageac re-

prezintă în totalitatea lui o succesiure de tipuri de vegetaţie şi de aso-

ciaţii, într-o serie ecologică ce merge de la baltă la stepa ierboasă, car*

nu apare destul de clară cu toate caracterele, datorită numai acţiunilor

secundare zoo-antropeice. Prezenţa în fitocenozele acesteia a unor rari-

tăţi floristice, ca : Satureja caerulea, Buffonia tenuifolia, Miruartia vis-

cosa, Centaurea napulijera, Paeonia tenuifolia, Ilclianthemum salicifo-

lium, Ornithogalum rejractum s.a. îi dau o deosebită importanţă ştiin-

ţifică, geobotanică şi impune cu necesitate crearea unei rezervaţii. Aceasta

ar urma să cuprindă întreaga serie ecologică de la vegetaţia hidrofiticà

din lac pîny la cea xerofitică de pe podiş. Teritorial s-ar extinde asupra

întregii fîşii nedesţelenite de teren de la marginile plantaţiei de vie spre

lac, atît în interiorul îngrădirii cît şi în afara ei, întreaga faleză şi părţile

vestice ale lacului.

Rezervaţia, exceptată de la păscut, ar putea servi la rezolvarea unei

serii de probleme de dinamica vegetaţiei (fitocenogeneză, succesiuni etc.)

şi la reconstituirea unor caractere ale stepei din Dobrogea. Concluziile

la care s-ar ajunge ar putea servi la îmbunătăţirea păşunilor din situaţii
similare. Rezervaţia ar putea fi valorificată şi din punct de vedere turis-

tic, îndeplinind o funcţie estetica, educativ-soeială şi propagandistică.
Ocrotirea eficientă, reală, a rezervaţiei s-ar asigura cu uşurinţă, dată

fiind vecinătatea plantaţiei masive de vie. în condiţiile actuale ale orga-

nizării ocrotirii naturii la noi, asigurarea protejării rezervaţiilor este

o problemă de primul ordin.
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ÜBER EINEN UNALTERIERTEN VEGETATIONSASPEKT

AUS DER DOBRUDSCHA (DOBROGEA)

Zusammenfasuung

Es werden einige Phytocoenosen und Pflanzenassoziationen aus der

Nähe des Tatlageac-Sees und der Hochebene des südlichen Abhanges

(Dobrogea-Rumänien, Provinz zwischen der Donau und dem Schwarzen

Meere gelegen) besprochen.

Als seltene und von besonderem phytogeographischen Werte für

die Steppe der Dobrudscha kommen hier, unter anderen, folgende Arten

vor: Paeonia tenuifolia, Buffonia tenuifolia, Minuartia viscosa, Helian-

themum salicifolium, Satureja coerulea, Inula oculus-Christi, Centaurea

napulifera, Ornithogalum refractum u.a.m.

Da die Steppe der Dobrudscha grossen Veränderungen unterliegt,

als Folge der gesteigerten Technisierung und einer Intensivierung land-

wirtschaftlicher Tätigkeit sind die Phytocoenosen der Steppe in Gefahr

gänzlich zu verschwinden und mit diesen auch die obererwähnten Arten,

sowie auch andere.

Für deren Erhaltung wird vorgeschlagen die betreffenden Gelände

als wissenschaftliches Schutzgebiet zu erklären.


