
TREI STATIUNI DN TAXUS BACCAT,A t. IN MUNTII BUZIUIUI
DBEI STANDOBTE yON EIBD (TAXtlS BACC.{TA t.) IM BUZtrU-GEBTBGD

de Ing, AT. UABATAIIB

In num[rul precedent al acestor Anale, s'a semnalat existen.ta unei
staliuni importante de Taxus baecata L. in regiunea dealiirilor din jud.

Buzd,u. Prezen!a,
sa intr'o regiune
aga de joasi -

spre limita inferi-
oarfl a zonei fagu-
lui- apdrea drept:
cev& neobiqnuit,
tisa fiind citati pi
socotit5, drept o
specie aparfin6,nd-
zonei cu eoniferel).

Fiind o specie
diseminatd, qi sor-
titX, dispariliei ditr
catrza distrugerii
ei de c6tre toli
cei ce o intA,lnesc,
socotesc ci este
potrivit si se sem-
naleze, c6,t nu este
prea tflrziu, locu-
rile unde se mai
gilsepte. In cele de
mai jos, voiu in-
dica trei noui sta-

,tiuni.
r) S. Pagcotsschi: Tisil gi ienuper

cercetdri gi experimentalie forestierd.
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Situarea celor trei stafiuni semnalate (*)



De data aceasta ele se afld, in partea muntoasi a judelului
BuzXu, fiind situate la 7 pi 11 km dela Nehoiapi (locul de virsare
al B6,scei in Buz5,u) in sus pe valea Buz[ului.

1, Prima se gH,seqte pe dreapta r6ului Buzd,u in muntele Ja-
rigtea in basinul larg deschis spre N. Est-Est al pd,r6,ului Bonlul
Mic, cunosout gi sub numele de Bon-tul Sec. Aocesul este ugor. Se

Cel mai gros exemplar de tisl tlin staliunoa Bonlul-Mio

pornegte din centrul satului Broasca (425 m alt.) pendinte de comuna
Siriu, dela km 79, urmfind plaiul zis al tiselor care duce spre golul
muntelui Monteoru. Duph ce se las5, in urmi, gi ultimele case situate
pe pH,r,tile mai agezate ale acestui basin, precum gi fd,nelele ereate aici
in dauna pidurii, din care n'a mai r5,mas dec6,t ceva mesteac[n men-

,tinut pentru a da frunzare in anii c6,nd se face pu,tin ffln - pidurea
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incepe sH, std,pff,neascH, terenul constituit din gresie, indatd ce panta
se mdregte.

P5,durea in basinul Bonlului Mic este compusd,, in cea mai mare
parte, din fag; doar de pe la jum5,tatea coastei in sus, apare bradul.
Spre creast6, este qi ceva molid, mult mai pulin insil dec6,t bradul.
Mesteacinul este nelipsit.

Nu mult dup5, ce se p5,trunde in pddure, la punctul numit Glodul,
chiar ldngd, plai, afli,m staliunea cu tise. Altimetrul marcheazd, B?0 m.
Este punctul de unde fagul incepe s5, se amestece cu bradul.

Ne gilsim aici in prezenla unei colonii. Pe o suprafalb, de circa
150 mp. - terenul avdnd o pantd foarte mare - la add,postul pS,durii
de brad pi fag, gd,sim vreo 13 tufe mari de tis6. Nici una din ele nu
este intreag5,, c[,ci au fost oiopdrlite de oameni. Resturile, rH,mase
net5,iate, au insX, grosimi exceplionale, demne de remarcat.

Exemplarul cel mai gros, ti,iat dela ind,llimea de 2,50 m, are la sol
o circonferinlH, de 2 m. (A se vedea fotografia). Buturul acesta are
crd,ci, de grosimea bra,tului, numai in partea din vale; cea din deal,
lipsitS, de cr5,ci, a intrat in putrefaclie. Celelalte exemplare, incdrcate
de crd,ci multe, dar tA,ritoare, au diametre care ajung p6,n[ la 35 cm.

Muntele Jarigtea este proprietate moqneneasch,.
Potrivit obiceiului din partea locului, portiunea cu tise este pds-

tratd, - fiind socotitd, drept proprietate - de locuitorul Ni!5, Posea
din cH,tunul Musceluqa, pendinte de comuna Siriu.

2. A doua sta,tiune se gH,segte gi mai sus pe valea BuzH,ului, in pii,-
durea statului Giurca, care lmpreunH, cu o altd, porliune de pddure
- azi proprietate particulard, - constitue versantul stdng al p6,r6,ului
Giurca, afluent de stdnga al Buz[ului, in care se varsfl (ceva mai jos
de vd,rsarea Siriului) pe la kilometrul 82,500. Expusd, spre Nord, p5,-
durea Giurca este constituiti din fag cu brad qi ceva molid.

Staliunea de tisX, se afl[ la 7b0 m altitudine, pe malul stA,ng al
apei Traivanului, afluent de st6,nga al Giurcei, la circa 500-600 m
de confluenla lui. Nu afl6,m ins6 decd,t un singur exemplar. Fiind cio-
pdrlit, prezintd, doar 3 ramuri principale de 8 cm. diametru md,surat
la sol. Doud, din ele sunt t6,ritoare; cea de a treia cresouti in sus, are
3 m. Iungime. La cele tfiritoare se poate observa fenomenul de marco-
tare. Solul fresc, cu litierd, abundentE, este provenit din gresie.

3. In sffi,rqit, a treia sta{iune se gisepte tot po st6,nga rflului
Buziu, in cuprinsul basinului afluentului siu Cagoca. Aoest p6lA,u,
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cu o lungime ce depd$e$te 20 km, care impreunb, cu nenumd,ratele
sale isvoare igi trage apele abundente dintr'o regiune complet imp[-
duriti, se varsfl in BuzH,u, in dreptul chilometrului 79,500 depe

,oseaua Buzilu-Bragov.
Staliunea de tisd, se aflh, pe proprietatea Maican, la 10 km in

interiorul basinului, la confluenla pflrAia;ului Titillu cu Cagoca,
ohiar in marginea apei. Am desooperit in total vreo 30 tufe, din
care 5 pe dreapta Titilh,ului gi 25 pe st6,nga. Toate snnt mici, ne-
depigind 3 m inbllime gi 4-5 cm diametru la sol. Un singur exem-
plar, td,iat insb la 20 cm dela sol, are un diametru de 15 cm. Se
spune ci in acest punct a fost aqa de multb tis[ gi de dimensiuni
apreciabile, incAt in anul cd,nd societatea forestier5, de exploatare
dela Nehoiu a pus in construclie calea feratb industrialS, pe aceastd,
vale, lucrbtorii igi f5,ceau cozi la unelte din tis6.

Altitudinea locului variazd, intre 845 m pentru tufele din dreapta
pdrd,ului gi 880 m pentru cea mai de sus tufd, - gH,sit6 de mine -

din st6nga lui. Expozilia este sudic5, pentru cele din dreapta gi
nordicf, pentru cele din st6,nga. Subsolul este constituit din gresie.

Se gdsege tn plinil regiune de brad qi molid.




