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DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE
INTENSIVĂ A PRINCIPALELOR ECOSISTEME
FORESTIERE, PRIN URMĂRIREA EVOLUŢIEI 

COMPOZIŢIEI FLORISTICE

VALENTIN BOLEA, DAN CIOBANU, ANY-MARY PANĂ

1. INTRODUCERE

Diversitatea biologică are două roluri majore: de a asigura anumite funcţii esenţiale
şi de a permite adaptarea la noile condiţii de mediu.

Un ecosistem forestier, ca toate ecosistemele, nu poate supravieţui decât dacă toate
elementele care concură la diferite etape sunt prezente şi sunt funcţionale. Două  pro-
cese sunt indisociabile în ecosistemul forestier: captarea de energie solară, prin redu-
cerea de gaz carbonic, şi utilizarea de energie astfel captată prin oxidarea materiei orga-
nice.

Mediul nu este niciodată stabil. Condiţiile climatice prezintă puternice variaţii
anuale şi sunt subiectul unor modificări continui, de mare amplitudine, într-un timp mai
mult sau mai puţin îndelungat. În afară de accidentele sau de variaţiile climatice, eco-
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REZUMAT

În trei ani (2000-2003),  în zece tipuri de ecosisteme forestiere au fost puse în
evidenţă principalele particularităţi ale compoziţiei floristice, folosind metodele
de cercetare standard din Europa (Dobremez ş.a., 1997) după cum urmează: în
majoritatea (9) tipurilor de ecosisteme forestiere, bogăţia floristică totală a fost
mai mare în anul 2001 decât în anul 2000 şi anul 2002, în făgetul înalt productiv
cu Asperula – Asarum – Stellaria de la Baia Mare, unde an de an (2000-2002)
poluarea a scăzut, bogăţia floristică totală a crescut din anul 2000 până în anul
2002, speciile indicatoare relevă o creştere de la un an la altul (2000-2003), dife-
renţiată pe tipuri de ecosisteme forestiere, a acidităţii, sărăciei, compactităţii şi
umidităţii solurilor.

Cuvinte cheie: ecosistem forestier; dergadarea şi aciditatea solurilor; bogăţie
floristică; poluare cu SO 2;
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sistemele forestiere sunt supuse unor agresiuni de mare amploare: incendii, păşunat,
poluare, înmulţiri de dăunători s.a. Diversitatea biologică permite formularea răspun-
sului la aceste diferite perturbaţii şi găsirea unei soluţii adaptată la fiecare situaţie nouă.

Compoziţia fitocenozelor, prezenţa sau absenţa unei specii, sau a unei grupe de
specii, permite evaluarea foarte precisă a caracteristicilor edafice şi climatice ale
biotopului şi, mai ales, a impactului unui poluant asupra ecosistemului. Urmărirea în
timp a compoziţiei floristice permite stabilirea sensului şi ritmului de evoluţie atât a
însuşirilor solului cât şi a modificărilor climatice.

2. SCOP ŞI OBIECTIVE

Obiectivele urmărite au constat în: 
- monitorizarea parametrilor şi indicilor care caracterizează fitocenozele din cele

mai reprezentative ecosisteme forestiere, decelarea pe termen lung a eventualelor mo-
dificări a factorilor de mediu globali (schimbări climatice, modificări ale aportului
atmosferic în ecosistem);

- determinarea evoluţiei echilibrului nutritiv a speciilor edificatoare de ecosistem,
sau locali (doborâturi, lucrări de îngrijire şi conducere, intervenţii neculturale);

- cunoaşterea mai bună a biodiversităţii floristice pe regiuni ecologice, asociaţii ve-
getale, tipuri de ecosistem şi pe specii determinante de ecosistem (molid, brad, fag,
gorun şi stejar);

- compararea biodiversităţii fitocenozelor din România cu cea a ţărilor europene,
care folosesc aceeaşi metodă de cercetare şi alinierea la preocupările ştiinţifice
europene;

- crearea unor “bioinstrumente” capabile să detecteze în ecosistemele forestiere,
schimbările pe termen lung a factorilor globali şi locali de mediu;

- evidenţierea prezenţei şi evoluţiei florei endemice din ecosistemele forestiere ale
Carpaţilor româneşti.

3. METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat prin metoda observaţiei, în cadrul a opt benzi permanente,

de câte (50 m x 2 m) 100 m
2
. Pentru a identifica toate speciile vernale, estivale şi autum-

nale, inventarierea florei s-a făcut în trei etape: 15 martie-30 aprilie, 15 iunie-15 iulie
şi  15 august-15 septembrie.

În discuţiile privind rezultatele obţinute în cele zece ecosisteme s-au folosit ca
nivele de referinţă valorile înregistrate în 101 suprafeţe din Franţa (Dobremez ş.a.,
1997). 

Releveul floristic evidenţiază flora pe cinci strate: (1) stratul arborilor cu înălţimea
> 7 m, (2) stratul arbuştilor înalţi de 2-7 m, (3) stratul arbuştilor scunzi de 0,3-2,0 m
înălţime, (4) stratul ierbos şi de puieţi a speciilor lemnoase sub 0,3 m înălţime, (5) strat-
ul muscinal format din muşchii şi lichenii de la suprafaţa solului.
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Pentru fiecare speciie dintr-un strat s-a apreciat indicele de abundenţă-dominanţă
Braun-Blanquet şi procentul de sol acoperit. Bogăţia specifică medie s-a exprimat prin
numărul mediu de specii diferite pe bandă identificate în timpul verii. Frecvenţa repre-
zintă numărul de benzi în care o specie a fost inventariată cel puţin odată în cursul anu-
lui. Valorile ei sunt cuprise între 0 şi 4.

4. REZULTATE şI DISCUŢII

4.1. Variaţia bogăţiei floristice totale şi pe strate în perioada anilor 2000-2002

Anul 2001, cu un regim pluviometric mai favorabil în timpul sezonului de vegetaţie,
s-a caracterizat printr-o bogăţie floristică mai mare decât anii 2000 sau 2002, cu o sin-
gură excepţie: făgetul de deal de la Baia Mare. Aici bogăţia floristică înregistrează o
creştere continuă de la 37 specii în 2000 la 50 specii în 2001 şi la 61 specii în 2002.

Se ştie că la Baia Mare, la 400m altitudine în condiţiile unei temperaturi medii

anuale de 9,8
o
C cad în medie 1000 mm precipitaţii anuale, ceea ce conferă plantelor

condiţii excepţionale de vegetaţie, confirmat prin cel mai mare indice CVP- climat ve-
getaţie şi productivitate- (313) calculat pe ţară de Bereziuc şi Stănescu (1962). Acest
potenţial ridicat a fost perturbat prin poluarea puternică cu dioxid de sulf şi metale grele
care au diminuat bogăţia floristică la nivelul de 37 specii în 2000. După diminuarea evi-
dentă a poluării în 1996 potenţialul staţional poate fi folosit la nivelul lui superior, ceea
ce se manifestă evident prin creşterea an de an a bogăţiei floristice.

Variaţia anuală a bogăţiei floristice totale este mai mare în staţiunile cu soluri având
regim hidric alternant, ca şi Baia Sprie sau în zona montană la Postăvarul - Râşnov şi
foarte mică în gorunetul normal cu floră de mull de la Baciu - Cluj. Pe straturi, aceste

modificări, de la un an la altul, sunt: foarte mici în stratul mai înalt de 7 m şi stratul
între 2-7 m, mici în stratul 0,3-2 m şi în stratul muscinal şi mari în stratul mai mic de
0,3 m.

4.2. Semnificaţii ecologice ale modificării  frecvenţei, abundenţei şi dominanţei
speciilor ierboase, în perioada 2000-2002

Monitorizarea compoziţiei floristice în perioada 2000-2002 evidenţiază gradele de
acidificare a solului prezentate în tabelul 1.

a) Acidificarea incipientă, sesizabilă după scăderea de la un an la altul a frecvenţei,
abundenţei şi dominanţei speciilor care indică soluri neutre până la slab acide, cum este
cazul făgetului normal cu floră de mull de la Sinaia.

b) Acidificarea foarte slabă, indicată nu numai prin diminuarea frecvenţei, abun-
denţei şi dominanţei speciilor care vegetează pe soluri neutre şi slab acide, ci şi prin dis-
pariţia lor, cum s-a constatat la făgetul montan pe soluri schelete de la Fundata - Rucăr.
Se observă la molideto-brădetul normal cu floră de mull de la Predeal.

c) Acidificarea slabă, relevată prin dispariţia, diminuarea frecvenţei, abundenţei şi
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dominanţei speciilor care vegetează pe soluri neutre şi slab acide şi creşterea frecvenţei,
abundenţei şi dominanţei speciilor indicatoare de soluri moderat acide şi acide. 

d) Acidificare moderată, evidenţiată prin dispariţia ultimelor specii indicatoare de
soluri neutre până la slab acide, creşterea frecvenţei şi apariţia speciilor care vegetează
pe soluri moderat acide şi acide, aşa cum se prezintă situaţia stejăretului normal de
terasă de la Baia Sprie.

e) Acidificare puternică, când nu mai există specii care indică soluri neutre şi slab
acide dar apar şi creşte frecvenţa speciilor care vegetează pe soluri acide.

În aceaşi concepţie, se diferenţiază o sărăcire incipientă a solului la Sinaia, cauzată
de eroziunea puternică favorizată de panta foarte mare a versantului, sărăcire foarte
slabă a solului la Poiana Braşov, cauzată de păşunat, sărăcire slabă  a solului la
Mihăieşti, sărăcire moderată a solului la Baia Sprie, cauzată de păşunat şi poluare, sără-
cire aproape puternică a solului la Baia Mare, cauzată prin poluare îndelungată cu di-
oxid de sulf.

Urmărirea compoziţiei floristice a mai pus în evidenţă următoarele aspecte:
- compactizarea solului prin păşunat, în stejăretul normal de terasă de la Baia Sprie; 
- accentuarea regimului de umiditate alternant la Baia Sprie pe toată suprafaţa şi la

Baia Mare pe microstaţiuni, de formă concavă sau plană;
- iluminarea mai puternică a solului în făgetul de deal de la Baia Mare în urma

doborâturilor produse de vânt apărute ;

Specii indicatoare ale acidificării solului prin Suprafaţa 
experi- 
mentală 

Creşterea frecvenţei Apariţia de la un 
an la altul 

Scăderea 
frecvenţei 

Dispariţia de la un 
an la altul 

ACIDIFICARE INCIPIENTĂ 

Sinaia 

  Anemone 
nemorosa 
Aegopodium 
podagraria 
Stachys 
sylvatica 
Glechoma 
hederacea 

Eritronium 
 denscanis 

ACIDIFICARE FOARTE SLABĂ 

Fundata 

  Anemone 
nemorosa 
Corydalis solida 
Stachys 
sylvatica 
Primula veris 

Corydalis cava 
Anemone 
ranunculoides 
Cardamine 
impatiens 
Helleborus 
purpurascens 
Taraxacum 
officinale 

Tabelul 1. Diferenţierea gradului de acidificare a solului după creşterea sau scăderea frecvenţei speciilor
indicatoare şi după apariţia sau dispariţia de la un an la altul a acestora

The diferentiation of degrees the soils acidification with regard to the change of the indicato-
ry species frequency
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Specii indicatoare ale acidificării solului prin Suprafaţa 
experi- 
mentală 

Creşterea frecvenţei Apariţia de la un 
an la altul 

Scăderea 
frecvenţei 

Dispariţia de la un 
an la altul 

ACIDIFICARE FOARTE SLABĂ SPRE SLABĂ 

Warte 

Glechoma hirsuta  Viola mirabilis 
Anemone 
nemorosa 
Vinca minor 
Glechoma 
hederacea 

 

ACIDIFICARE SLABĂ 

Poiana Braşov 

Luzula luzuloides 
Hieracium 
transsilvanicum 
Festuca drymeia 
Gentiana 
asclepiadea 

 Mercurrialis 
perenis 

Helleborus 
purpurascens 
Aegopodium 
podagraria 
Stachys sylvatica 

ACIDIFICARE SLABĂ 

Predeal 

  Primula veris 
Viola mirabilis 
Anemone 
nemorosa 
Glechoma 
hederacea 

Geranium phaeum 
Aegopodium 
podagraria 
Circaea lutetiana 
Ranunculus 
cassubicus 
Geum rivale 

ACIDIFICARE SLABĂ SPRE MODERATĂ 

Postăvarul 

Hieracium 
transsilvanicum 
Epilobium 
montanum 
Geum urbanum 
Glechoma hirsuta 
Isophyrum 
thalictroides 

Luzula sylvatica 
Poa nemoralis 

Anemone 
nemorosa 
Glechoma 
hederacea 
Geranium 
phaeum 
Polystichum 
aculeatum 
Helleborus 
purpurascens 

Viola mirabilis 
Allium ursinum 
Viola hirta 
Aegopodium 
podagraria 
Corydalis solida 
Stachys sylvatica 
Cardamine 
impatiens 
Convallaria majalis 

ACIDIFICARE SLABĂ SPRE MODERATĂ 

Mihăieşti 

Luzula sylvatica 
Agrostis tenuis 

 Viola mirabilis 
Stachys 
sylvatica 
Melica nutans 

 

ACIDIFICARE MODERATĂ 

Baia Sprie 

Luzula luzuloides 
Luzula sylvatica 
Agrostis tenuis 

Veronica 
officinalis 
Rumex 
accetosella 

Anemone 
nemorosa 
Stachys 
sylvatica 
Circaea 
lutetiana 

 

ACIDIFICARE MODERATĂ SPRE PUTERNICĂ 

Baia Mare 
Calamagrostis 
arundinacea 
Juncus effusus 

Poa nemoralis 
Rumex acetosella 

Circaea 
lutetiana 

 

Tabelul 1. (continuare)
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- începerea timidă a unui proces de îmbogăţire a ecosistemelor forestiere în azot, cu
excepţia gorunetului pe suprafaţa experimentală Cluj;

Diminuarea umidităţii solurilor este foarte puţin sesizabilă în făgetul instalat  pe
soluri schelete de la Fundata – Rucăr şi în molideto-făgeto-brădetul cu Rubus hirtus de
la Poiana Braşov, puţin sesizabilă în molidişul normal cu Oxalis acetosella de la
Postăvar – Râşnov şi în făgetele de la Sinaia şi Warte şi în goruneto-făgetul de la
Mihăieşti, uşor sesizabilă în făgetul de deal de la Baia Mare şi stejăretul normal de
terasă de la Baia Sprie şi evidentă în gorunetul normal de la Baciu – Cluj.

În fiecare tip de ecosistem, analizat sub raportul compoziţiei floristice, s-au identifi-
cat câte 3-4 specii înscrise pe “Lista roşie a plantelor din România”. Cele mai multe
plante rare, endemice şi vulnerabile s-au idenficat în staţiunea cea mai puţin poluată şi
cu cea mai mare bogăţie floristică: gorunetul normal de la Baciu – Cluj. O singură
specie rară – Leucojum vernum, şi aceea în curs de dispariţie a fost găsită în stejăretul
poluat de la Baia Sprie. În făgetul de deal de la Baia Mare, speciile rare ca Symphitum
cordatum, endemice precum, Cardamine glanduligera, care în 1964 mai existau în eco-
sistem, au dispărut din cauza poluării cu dioxid de sulf şi metale grele. Mai sunt
ameninţate cu dispariţia Galanthus nivalis şi Lilium martagon, specii recoltate şi co-
mercializate fără discernământ din făgetul montan pe soluri schelete de la Fundata-
Rucăr.

5. Propuneri de valorificare a rezultatelor cercetărilor

Bogăţia floristică, frecvenţa şi abundenţa-dominanţa speciilor din minim 4 relevee
de câte 50x2 m, sunt indicatori ai compoziţiei floristice edificatori şi utili pentru
gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere din toate ocoalele silvice existente în
România, dacă sunt urmărite anual (primăvara şi vara), ori periodic. 

Cele 4 benzi de 50x2 m se instalează în forma unui careu: două pe curba de nivel
(din care unul în amonte şi unul în aval) şi două pe linia de cea mai mare pantă, în dreap-
ta şi stânga primelor benzi.

Amplasarea releveelor se va face cu prioritate:
- în pădurile din jurul uzinelor poluatoare cu SO2 pentru a monitoriza acidificarea,

sărăcirea şi destructurarea solurilor.
- în ecosistemele forestiere aflate sub presiunea factorilor antropici (păşunat, turism

neecologic, recoltarea fructelor de pădure) pentru a urmării drenajul biologic, com-
pactizarea,  degradarea şi sărăcirea solurilor.

- la începerea tuturor lucrărilor majore din silvicultură: împăduriri, operaţiuni cul-
turale, tratamente, ameliorarea terenurilor degradate, pentru a evalua anual în ce măsură
aceste lucrări duc la îmbunătăţirea sau înrăutăţirea compoziţiei floristice (diminuarea
florei vernale şi a florei de mull, creşterea proporţiei gramineelor, ericaceelor sau extin-
derea stratului muscinal).

- la începutul oricărei acţiuni de colonizare a vânatului (cerb lopătar, zimbru, capra
neagră, castor etc) în interiorul sau în apropierea ecosistemele forestire.
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- pentru monitorizarea pe tipuri de ecosisteme reprezentative a modificărilor clima-
tice, cum ar fi: ridicarea temperaturii şi umidităţii atmosferice, înrăutăţirea regimului
hidric al solurilor etc.

- în pădurile din apropierea oraşelor, a fermelor zootehnice şi a şoselelor pentru a
urmări creşterea concentraţiei de azot în ecosistemele forestiere.

- în toate pădurile periclitate, în care acţionează factori de biotop, limitativi, în zona
de silvostepă sau subalpină, pentru a monitoriza starea de sănătate a biocenozei şi
echilibrul dinamic al ecosistemului forestier.

Aplicarea în producţie nu necesită decât un instructaj practic pe teren privind iden-
tificarea speciilor, determinatorul “Flora ilustrată a României” (V. Ciocârlan, Ed. Ceres,
2000), o panglică de 50 m lungime, un topor şi ţăruşi pentru materializarea releveelor
de 50 x 2 m.

Există 10 suprafeţe experimentale, a câte 8 releveuri de 20x20 m amplasate  la scară
de producţie în 8 ocoale silvice din ţară: Râşnov, Braşov (Warte, Poiana Braşov şi
Predeal) Sinaia, Rucăr, Mihăieşti, Cluj, Baia Mare, Baia Sprie. La solicitare, aceste
suprafeţe experimentale se pot extinde şi în alte ocoale silvice din ţară.Pornind de la
Tema A 15 - Dezvoltarea sistemului de supraveghere intensivă a principalelor ecosis-
teme forestiere prin urmărirea evoluţiei compoziţiei floristice, care a avut un caracter de
cercetare fundamentală se pot  propune următoarele cercetări aplicative:  integrarea
compoziţiei floristice în sistemul de monitorizare a calităţii aerului prin analize foliare,
monitorizarea compoziţiei floristice în rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale, rezer-
vaţiile cu monumente ale naturii, determinarea corelaţiilor dintre parametrii compoziţiei
floristice şi conţinutul frunzelor în elemente naturale ori conţinutul aerului în noxe.

De asemenea se propune constituirea unei bănci de date privind evoluţia, pe tipuri
de ecosisteme, a frecvenţei şi abundenţa-dominaţei la flora vernală şi estivală.

Rezultatele obţinute în cadrul acestei teme de cercetare s-au publicat şi se va con-
tinua publicarea lor  în Revista de Silvicultură Braşov şi în Revista Pădurilor, sub urmă-
toarele titluri: “Monitoringul compoziţiei floristice în ecosisteme forestiere poluate” -
Revista de Silvicultură şi Cinegetică 15-16 /2002 Braşov, “Bogăţia şi diversitatea speci-
fică, indicatori de urmărit în gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere”,
“Monitorizarea compoziţiei floristice în România, comparativ cu Franţa”.
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF THE INTENSIVE MONITORING SYSTEM OF THE MAIN FOREST ECOSYSTEMS THROUGH

MONITORING OF FLORA COMPOSITION

The main peculiarties of flora composition in three years (2000-2002), in ten forest ecosystem types
have been emphasised, using a research method developed in Europa (Dobremez et al., 1997) as follows:

- in nine forest ecosystem typees the total flora richness have been higher in 2001 than in 2000 and
2002;

- in very productive Beech with Asperula – Asarum – Stellaria forest type from Baia Mare, affected
less in 2001 and 2002 than in 2000 by SO2 pollution, the total flora richness have been higher in 2001 and

2002 than in 2000;
- the characteristic species  indicated differently degrees of accidification, pauperization, and natural

dryng process of soils in forest ecosystem types.
Keywords: species richness, beech stands, SO2 pollution, forest ecosystem typees, degrees of accidifi-

cation of soils.


