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DATE PRELIMINARE DESPRE FLORA ŞI VEGETAŢIA IERBOASĂ

DINTRE VALEA MRACONIEI ŞI CAZANELE MARI ALE DUNĂRII

GH. DIHORU, M. ANDREI. I. CRISTUREAN

Ca rezultat al analizei preliminare a florei dintre „Valea Mraconiei"

.şi „Cazanele Marr au fost identificate 450 specii. Unele din ele sînt rare

sau noi pentru regiune. Chaenorrhinum litorale este nouă pentru ţară.

Vegetaţia ierboasă este variat grupată. în funcţie de condiţiile sta-

ţionate diversificate.

Au fost înregistrate 16 asociaţii vegetale, care au fost încadrate în

următoarele grupe : fitocenoze pioniere, hidrofile, mezohidrofile. mezofile.

subxerofile s.a.

Din analiza preliminară a florei recoltate din regiunea cuprinsă între

Valea Mraconiei şi Cazanele Mari a rezultat un număr de cea 450 specii
eormofite, unele genuri avînd numeroşi reprezentanţi cum ar fi : Carex

(12 specii), Trifolium (14 specii), Veronica (14 specii), s.a.

Cu această ocazie amintim un grup de specii rare, unele încă

nesemnalate de aici : Carex otrubae, Oxalis europaea, Daphne laureola,

Lathyrus setifolius, Geranium purpureum, Medicago arabica, Acorus ca

lamus, Trifolium strictum, Chaeywrrhinum litorale *), Lythrum hyssopi-

foium, Arum orientale s.a.

în sectorul cercetat, vegetaţia ierboasă se prezintă într-o gamă bogată
de grupări, determinate de condiţiile staţionale extrem de diferite (mlaş-
tini, coaste uscate, stîncării etc.) (fig. 1 şi 2). Au fost înregistrate pînă
acum următoarele grupări :

I. Fitocenoze pionier e (Vegetaţia prundurilor)

Se întîlnesc pe prundul plan din partea dreaptă a pîrîului Mraconia.

Substratul bolovănos şi viiturile nu permit instalarea unei vegetaţii în

cheiate. Se deosebesc două grupări :

*) Plantă nouă pentru ţară.
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1. de Erysimum cuspidatum care se găseşte lingă podul ce traversează

pîrîul. Are o acoperire slabă (20%) şi este alcătuita din Erysimum cuspi-

datum la care se mai adaugă indivizi izolaţi ai unor specii cu ecologic

diferită : Festuca valesiaca, Poa nemoralis, Erigeron canadensis, Petro-

rhagia saxijraga, Berteroa incana, Cichorium intybus. Nu s-a evidenţiat

stratificarea ;

Profilul vegetaţiei ierboase de pe Valea Mraconiei.

A. veget. naturală primară

B. veget. secundară

1. Salix purpurea (Valea Mraconiei) 8. Festuca rubra

I. Erysimum cuspidatum 9. Agrostis tenuis

3. Verbascum speciosum 10. Fagus sylvatica

4. Alnus glutinosa 11. Vulpia myuros

5. Anthoxanthum odoratum + Hay- 12. Bromus mollis

naldia villosa 13. Equisetum arvense

Kestuca
valesiaca 14. Anisantha sterilis

hrysopogon gryllus 15. Anisantha tectorum

Fig. 1.

2. de Verbascum speciosum, cunoscută din alte părţi ca o grupare

nitrofilă, vremelnică. Aici apare pe grindul Mraconiei, unde pîrîul iese din

pădure. De aici, în 1967, s-a extins şi în pajiştea de Anthoxanthum odo-

ratum + Rhinanthus rumelicus în jurul cantonului silvic (în acest caz

ca grupare nitrofilă). Acoperirea este de 40%. Rol marc în alcătuirea

grupării îl au exemplarele juvenile de Verbascum speciosum la care se

mai adaugă : Anisantha tectorum, Cardaminopsis arenosa, Veronica ar-

vensis, Scleranthus perennis, Chondrilla juncea, Rumex acetosella, Cen-

taurea micranthos, Trifolium arvense, Arenaria serpylli folia, Vulpia
myuros, Teucrium chamaedrys, Ceratodon purpureas *) etc.

*) Det. Prof. Tr. Ştefureac.
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П. Fitocenoze de pîrl о ад ă

în 1967 existau pe Valea Mraconiei cîteva ogoare necultivate. înre-

gistrările efectuate ne permit să vorbim de fitocenozele vremelnice, do-

minate de : Bromus mollis, Anisantha sterilis, A. tectorum, Rhinanthus

rumelicus, Vulpia myuros, Equisetum arvense. Acestea alcătuiesc pilcuri

alternative, după cum s-a realizat colonizarea. Dominarea anualelor do-

vedeşte abandonarea recentă a ogoarelor respective. Ca număr de specii
cele mai multe sînt cele perene (61%), urmate de cele anuale (26%) şi
bianuale (13%).

Se găsesc specii care apar în toate pilcurile : Cynodon dactylon,

Plantago lanceolata, Convolvulus arvensis, Poa sylvicola, Trifolium cam-

pestre, Chondrilla juncea, Cruciata pedemontana, Rubus caesius, Cicho-

rium intybus, Moenchia mantica s.a. Nu s-a evidenţiat decît un singur
strat.

în unele porţiuni necultivate ale ogoarelor de deasupra Cazanelor

Miei s-a instalat în masă Viola tricolor şi chiar Ornithogalum gussonei.

111. Asociaţiile hidr ojii e (Ord. Phragmitetalia)

Vegetaţia hidrofilă este bine reprezentată în Depresiunea Dubova.

în funcţie de cantitatea de apă, aceasta prezintă o întreagă gradaţie suc-

cesională (fig. 1). Unele asociaţii sînt numai fragmentare.

3. Caricetum gracilis Tx. 37

Este asociaţia cea mai întinsă ca suprafaţă. Ocupă părţile joase ale

depresiunii, cu exces de umiditate. Vegetaţia se dezvoltă luxuriant, arc

acoperire mare, de 70—100% (90% în medie) şi este relativ bine strati-

ficată, în primul strat se găsesc plante scunde, care au acoperire slabă,

de 2—3% (Lysimachia nummularia, Potentilla reptans) şi muşchi care

realizează o acoperire de 70—800/0 Calliergonella cuspidata, Drepano-
cladus sp.)

Stratul al doilea (70—90%), edificatorul asociaţiei, înalt de 40—60

cm este alcătuit din diferite specii. Dominarea unora conduce la separa-

rea subasociaţiilor :

—■ l eue oj o sum care acoperă părţile umede dinspre Cazanele

Mari ale depresiunii. Este alcătuită din Leucojum . aestivum, Carex gra-

cilis, Eleocharis palustris, Poa palustris, Agrostis stolonifera, Gratiola

officinalis s.a. ;

— trifoliosum, instalată pe locuri mai scurse, alcătuită din

Trifolium resupinatum, Carex gracilis, Caltha palustris, Galium palustre.
Această subasociaţie a fost foarte dezvoltată în anul 1968 ;

— e qui set o sum, aflată pe locuri înălţate, pe substrat ± nisi-

pos. Se găseşte în stînga drumului care vine la şosea din satul Dubova.

Stratul al treilea al asociaţiei cu plante înalte de 80—150 cm, arc

acoperire slabă (2—3%) şi este reprezentat de : Poa trivialis, Glyceric,

aquatica, Lysimachia vulgaris, Alopecurus pratensis, Oenanthe silaifolia.

Speciile constante în asociaţie, dar fără importanţă edificatoare sînt :
Rorippa sylvestris, Eleocharis palustris, Poa trivialis, Carex buccki,
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Oenanthe silaifolia, Ranunculus repens, juncus articulatus, (kilium pa-

lustre, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, Lathyrus paluster.

4. Eleocharidetum palustris Übrizsy 48

Apare ca o fîşic lungă, paralelă cu drumul spre sal, care probabil

a fosl cîndva desţelenită şi în cîteva puncte lingă Cazanele Mari. La

Eleocharis palustris dominant, se adaugă Agrostis stolonifera, Ranuncu-

lus repens, Persicaria amphibia, Taraxacum sp., Symphytum officinale.

5. Scirpo-Phragmitetum W. Koch

Este reprezentată aici prin două subasociaţii :
— phragmitetosum Soö 57, instalată în locuri băltoase, alcătuită din

trei straturi, primul format din Agrostis stolonifera, Myosotis palustris,
Caltha palustris. Ranunculus repens, al doilea clin Bulboschoenus mari-

timus, Lycopus europaeus, Oenanthe silaifolia şi al treilea din Phrag-
niites australis, Calystegia sepium, Salix cinerea.

— glycerietosum Soö 57, care se găseşte mai ales dealungul pâraie-
lor ce străbat depresiunea. Subasociaţia apare ici colo, fragmentar. La

alcătuirea ei participă : Gratiola officinalis, Bidens tripartita, Epilobium

palustre, Typhoides arundinacea, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus,

Leersia oryzoides s.a.

6. Bulboschoenetum maritimi continentale Soö

Se întîlneşte pe lingă pîraie şi terenuri umede sau temporar umede.

Uneori face trecere spre vegetaţia hidro-mezofilă. Este reprezentată prin

subasociaţia :

— agrosti d e t o sum Bodrogk 62, formată din Bulboschoenus

maritimus, Agrostis stolonifera, Butomus umbellatus, Galium palustre,
Oenanthe silaifolia s.a.

IV. Asociaţii me z o-h idr of il e (Ord. Molinietalia)

Se găsesc pe locuri mai înalte, situate între culturi şi vegetaţia pa-

lustră. Ocupă suprafeţe mici.

7. Agrostidetum stoloniferae (Ujv. 41)

Apare în suprafeţe nu prea întinse, în locuri cu apă în exces, sau

numai umede. De aceea alcătuirea floristică este eterogenă. Se găsesc atît

plante tipice de mlaştină (Iris pseudacorus. Glyceria maxima, Leersia

oryzoides cit şi mezo-hidrofile (Rorippa sylvesltris, Alopecurus praten-

sis, Trifolium fragiferum, Lotus corniculatus s.a.).

8. Festucetum pratensis Soö 38

Este o asociaţie încheiată (100%), cu plante relativ înalte, instalata

pe soluri reavăne. După cît se pare această asociaţie a ocupat şi locul

actualelor ogoare din Depresiunea Dubova. Este evident mai ales stra-

iul mijlociu, dominat cu Festuca pratensis, la care se adaugă specii ce nu

apar în asociaţiile palustre \Moenchia mantica, Trifolium pratense, Leon-

lodon autumnalis, Rumex acetosa, Holcus lanatus s.a.
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9. Alopecuretum pratensis Nowinski 28

Pare să continuie asociaţia Caricetum gracilis trifolietosum pe locuri

mai scurse. Stratul ierburilor înalte are acoperirea mare (60—70%) şi este

alcătuit din Alopecurus pratensis. Şi stratul mijlociu este bine dezvoltat

(36—40°/o). Aici participă Rorippa austriaca, Lythrum virgatum, Festuca

pratensis, Poa palustris, Euphorbia palustris. Stratul ierburilor scunde

lipseşte.
Aceste două asociaţii se întrepătrund în unele locuri ceea ce ar co-

respunde cu Alopecureto-Festucetum pratensis Gergely 64.

V. Asociaţii ruder al e me z o -hi dr oj ii e (Plantaginetalia

majoris)

10. Caricetum hirtae Soö 27

Se găseşte sub formă de petice, pe locuri ridicate în Depresiunea

Dubova, în cadrul asociaţiei Caricetum gracilis. Asociaţia este alcătuită

din Carex hirta, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Trifolium resu-

pinatum, Carex vulpina etc.

VI. Asociaţii mezо f il e (Arrhenathcretalia)

11. Poëtum pratensis Răv. et Tur. 56

Reprezintă stadiul cel mai îndepărtat faţă de excesul de apă din De-

presiunea Dubova. Apare pe suprafeţe mici. Primul strat (Potentilla rep-

tans) aminteşte originea asociaţiei. Stratul al doilea (70°/o) este bine

exprimat, prin contribuţia plantelor : Poa pratensis, Stellaria graminea,
Orchis coriophora, Taraxacum officinale, Carex praecox, Tragopogon pra-

tensis.

12. Festuco-Agrostidetum tenuis prov.

Se găseşte ca o făşie între Chrysopogonetum grylli şi pădure pe Va-

lea Mraconia. Participă următoarele specii : Festuca rubra, Agrostis te-

nuis, Moenchia mantica, Leontodon autumnalis, Poa sylvicola, Filipen-
dula hexapetala, Carex hirta, Festuca pratensis, Campanula patula.

13. Anthoxanthum odoratum + Rhinanthus rumelicus

(Asoc. de Anthoxanthum odoratum Buia şi colab. 59)

Această asociaţie a fost puţin studiată. Primăvara domină masiv

Anthoxanthum odoratum şi Rhinanthus rumelicus, iar vara Uaynaldia
villosa. Se găseşte pe Valea Mraconiei. în cadrul acestei grupări sînt dîm-

buri pe care se găseşte Chrysopogan gryllus, Festuca valesiaca, Poa bul-

bosa (fig. 2).

VII. Asociaţii sub -xc r o fil e (Festucetalia valesiacae)

Se găsesc pe coaste sudice terase înalte sau culmi. în alcătuirea lor

participă multe componente mezofile (Trifolium mollinerii, Moenchia

mantica), care îi imprimă caracterul subxerofil —xeromezofil.
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14. Chrysopogonetum grylli

Este instalată pe coaste sudice şi pe terase înalte (V. Mraconiei) de

obicei ca o asociaţie compactă (acoperirea generală de 70—100%. în

medie 90%). In stratul inferior se găsesc foarte multe plante anuale :

Sclcranthus annuus, Trifolium campestre, Veronica verna, Trifolium ar-

vense, T. diffusum, T. parviflorum şi cîteva specii perene : Cynodon dac-

tylon, Genista sagittalis, Lotus corniculatus, Poa bulbosa, etc. în stratul

mijlociu apar Trifolium mollinerii, Koeleria macrantha, Festuca vale-

siaca, Rhinanthus rumedicus, Moenchia mantica.

Stratul al treilea, cel mai evident este dominat de Chrysopogon gryl-
lus împreună cu Filipendula vulgaris, Campanula rapunculus, Achyro-

phorus maculata s.a.

în literatură sînt descrise numeroase asociaţii în care Chrysopogon

gryllus este specia edificatoare (1), (2), dar sistematica formaţiei respec-

tive nu este încă definitivă.

15. Festucetum valesiacae Burduja şi colab. 56

Apare pe suprafeţe restrînse deasupra Cazanelor Mici. Este alcătuită

din Festuca valesiaca, Rumex acetosa, R. crispus, Lathyrus sphaericus,
Viola tricolor, Coronilla varia, Poa pratensis, Taraxacum laevigatum,

Trifolium campestre, Haynaldia villosa s.a.

16. Haynaldietum villosae (As. de Haynaldia villosa Buia şi colab. 59)

A fost identificată pe un teren înclinat (30%) clin Depresiunea Du-

bova. Acoperirea este de 100° 'o. Principalele plante însoţitoare sînt Orlaya

grandiflora, Trifolium campestre, T. diffusum, Vulpia myuros, Poterium

sanguisorba, Aegylops cylindrica, Cruciata pedemontana, Sherardia ar-

vensis s.a.

Este socotită ca o asociaţie efemeră (2). în regiunea cercetată Hay-
naldia villosa este destul de răspîndită şi urmează să fie cercetată mai

temeinic din punctul de vedere fitocenotic.

BIBLIOGRAFIE

1. BORZA AL., BOŞCAIU N., Introducere în studiul covorului vegetal. Edit. Acad.

R.P.R., 1965.

2. BUIA AL., PĂUN M., SAFTA L, POP M., Contribuţii geobotanice asupra păşuni-

lor şi fîneţelor din Oltenia. Lucrări ştiinţifice, Institutul Agronomic „T. Vla-

dimirescu", Craiova, 1959, 93—182.

?,. CSÜRÖS ŞT.. NIEDERMAIER K., Phytozönologische Untersuchungen über die

Chrysopogon-Gesellschaften des Tîrnavahochlandes (R. S. Rumänien). Vege-

tatio-Acta geobotanica 13, 6, 1966, 302—318, Den Haag.

4. GERGELY 1., Flora şi vegetaţia regiunii cuprinse între Mureş şi Masivul Bedeleu

(autoreferat). Bucureşti, 1964.

5. OBERDORFER E., Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie, X,

Jena, 1957.



(i. POP 1.. Flora şi vegetaţia Ciynpiei Cricurilor situată in partea de vest a raionu-

lui Salonta (Reg. Crişana), (Autoreferat). Cluj. 1965.

7. POPESCU VIOREL, Contribuţii la cunoaşterea răspindirii speciei Chrysopogon

gryllus (Torn.) Trin. in Transilvania. Not. Bot. Hort. Agrobot. Clujensis, 1966.

57—58.

o. PUŞCARU-SOROCEANU EV. şi colab. Păşunile şi fineţele din R.P.R. Edit. Acad

R.P.R., 1963.

9. ŞERBANESCU 1., Cercetări geobotanice în Oltenia de vest. Dări de seamă ale

şedinţelor Comitetului Geologic, 41, 1953—1954. 181—188.

K). SOÖ R., Les associations végétales de la Moyenne-Transsylvanie. Acta Geobota-

nica Hungarica, 6, I—lo7, 1949, Debrecen

11. SOÖ R., Synopsis systematica — Geobotanica Florae Vegetationisque Hungarian

I. Akadémiai Kiadô. Budapest, 1964.

12. STIEPANOVICI —
VESELICICI L.. Végétation de Deliblatska Pescaua. Beograd.

1953.

13. STIEPANOVICI — VESELICICI L., Sekundarne fitocenoze podunavskih peşkova

Srbiie. Archives des Sciences Biologiques 8, I—2,1 —2, 121—134, Beograd, 1956.

14 * * * Vegetation of Meadows and pastures in Bulgaria. Bulgarian Academy of

Sciences Press, Sofia. 1964.

PRELIMINARY RECORDS CONCERNING TO THE FLORA AND THE

HERBACEOUS VEGETATION BETWEEN "VALEA MRACONIA" AND

"CAZANELE МАШ" OF DANUBE DEFILE

Abstract

As a result of the preliminary analysis of the Flora between "Va-

lea Mraconia" and "Cazanele Mari-
,

450 species were identified. Some of

them are rare or new for the region. Chaenorrhinum litorale is a new

plant for the country.

Concerning to the herbaceous vegetation there are various grups

determinated by the conditions of station. 16 Herbaceous associations

were inregistrated. They belong to the folowing grups : Pioner commu-

nitys, Phytocoenoses of tallow, Hydrophilic. Meso-hydrophilic. Ruderal

meso-hydrophilic. Mesophilic and Subxerophilic associations.

Fig. 1. Profile of the herbaceous vegetation on the Mraconia Valley.

A. Primary natural vegetation
B. Secondary vegetation

Fig. 2. Chorologic successions of some species in the Dubova Depression


