
15

FRĂSINETO-PĂLTINIŞURILE REZIDUALE 
DIN VALEA VASERULUI (O.S. VIŞEU):
TIPOLOGIE ŞI IMPORTANŢĂ PENTRU 
CONSERVAREA FITODIVERSITĂŢII

PAVEL HORJ
1
,  DAN GAFTA

2
, GHEORGHE GROZA

3

1
Ocolul silvic Vişeu, Direcţia Silvică Maramureş

2
Catedra de Taxonomie şi Ecologie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

3
Catedra de Botanică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Analele ICAS 49: 15-29, 2006

Abstract
THE RESIDUAL ASH-SYCAMORE STANDS IN THE VASER VALLEY 
(VISEU FOREST DISTRICT): TYPOLOGY AND IMPORTANCE FOR PHY
TODIVERSITY CONSERVATION
The cluster analysis and non-metric scaling of eight phytosociological releves,

performed in mixed ash-sycamore stands from the Carpathians, have revealed the ecological-
floristic distinctiveness of two groups: forest communities from the montane belt that include
more orophilous species (Abies alba, Polystichum aculeatum, Campanula patula ssp. abietina),
and analogous communities from the hilly belt that differentiate from the former through the
occurrence of hornbeam (Carpinus betulus), small-leaved lime (Tilia cordata) and some
subthermophilous species (Cornus mas, Arabis turrita). The montane mixed (ash-)sycamore
stands do not fit within the current forest typology, and therefore a new zonal-altitudinal variant
of the 3418 forest ecosystem type (montane ash-sycamore stand, highly and medium productive,
with mull or mull-moder, on eubasic brown soils, excessively moisturised in bottom horizons,
with Phyllitis-Lunaria) have been proposed, along with a redefinition of the 0311 forest type
whose new denomination is 'montane Wych elm-sycamore stand'.

Under similar habitat conditions, the vascular plant diversity and community
equitability are conspicuously higher in the ash-sycamore stand than in the adjacent spruce
plantation (control). These patterns are undoubtedly related to lower medium indicator values of
species of  soil moisture and acidity calculated in the spruce plantation than their  counterparts
in the deciduous stand. This suggests a "xerophytisation" and, especially, an  acidification of the
upper soil horizon.

In the context of spruce plantation in formerly deciduous stands, a stringent
conservation and restoration of ash-sycamore communities is needed, as they are rare,
occupying small areas, having a high vascular plant diversity and plaing the role of refugia for
many forest herbs (Carpathian endemics included).

Keywords: conservation, ash-sycamore stands, spruce plantations, community
structure, forest typology



16

1. INTRODUCERE

Păltinişurile pure sau amestecate din Carpaţi sunt încadrate, din punct de
vedere cenotaxonomic, în subalianţa Moehringio muscosae-Acerenion din alianţa
endemică Symphyto cordatae-Fagion (Sanda et al., 2001). O parte din (frăsineto-)păl-
tinişurile descrise sunt situate la poalele coastelor calcaroase şi pe terasele înalte ale
luncilor, în staţiuni deluroase (FD3 şi FD4) din etajul gorunetelor şi goruneto-făgetelor
(Paucă, 1941; Boşcaiu et al., 1966). Ca atare, tipologia forestieră din România (Doniţă
et al., 1990) încadrează aceste arborete în tipul de pădure 0421 (frăsinet amestecat de
dealuri) şi în tipul de ecosistem forestier 3418 (frăsineto-păltiniş înalt productiv cu
mull, pe soluri brune şi aluviale gleizate, eubazice, hidric excedentare în profunzime,
cu Phyllitis-Lunaria). Pe de altă parte, formaţiuni analoage relevate în Postăvaru (Fink,
1977), Piatra Mare (Buiculescu, 1975), Bucegi (Sanda şi Popescu, 1988), Piatra
Craiului (Sanda et al., 1977), dar şi cele încă nestudiate din Valea Vaserului, apar în
staţiuni din etajul montan inferior-mijlociu. Aceste diferenţe staţionale pot crea pre-
mise pentru individualizarea unei variante zonal-altitudinale în cadrul tipului de eco-
sistem forestier menţionat anterior.

Cu puţine excepţii, pădurile naturale de foioase din România, ca de altfel din
toată Europa, au suferit un îndelungat proces de sinantropizare (Gafta, 1997). În funcţie
de intensitatea presiunii antropo-zoogene, aceste păduri se află în diverse stadii de
degenerare (sensu Falinski, 1986). Cele mai întâlnite forme de degenerare a arboretu-
lui în pădurile de foioase din România sunt: juvenilizarea şi neofitizarea (sensu
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Rezumat
Analiza cluster şi ordonarea non-metrică a opt relevee fitosociologice de frăsineto-păl-

tinişuri din Carpaţi au evidenţiat existenţa a două grupuri, eco-floristic distincte: arboretele din
etajul montan, ce conţin o serie de specii mai orofile (Abies alba, Polystichum aculeatum,
Campanula patula ssp. abietina), şi arboretele din etajul deluros, ce se diferenţiază prin prezenţa
carpenului (Carpinus betulus), teiului pucios (Tilia cordata) şi unor specii subtermofile (Cornus
mas, Arabis turrita). Păltinişurile montane amestecate (cu sau fără frasin) nu pot fi încadrate în
tipologia forestieră actuală, astfel încât s-a propus o nouă variantă zonal-altitudinală a tipului de
ecosistem forestier 3418 (frăsineto-păltiniş montan, înalt şi mijlociu productiv, cu mull sau mull-
moder, pe soluri brune eubazice, hidric excedentare în profunzime, cu Phyllitis-Lunaria), precum
şi redefinirea tipului de pădure 0311 a cărui nouă denumire este 'ulmeto-păltiniş montan'.

În condiţii staţionale practic identice, diversitatea cormofitică şi echitabilitatea cenotică
sunt evident mai mari în frăsineto-păltiniş decât în molidişul artificial (martor) limitrof. Aceste
diferenţe sunt cu siguranţă legate de valorile indicatoare medii mai mici ale speciilor, în raport
cu umiditatea şi reacţia solului, în cazul molidişului decât în arboretul de paltin şi frasin. Acest
lucru sugerează o "xerofitizare" şi, mai ales, o acidificare a orizontului pedogenetic superior.

Conservarea şi refacerea (frăsineto-)păltinişurilor este imperios necesară datorită ra-
rităţii şi extinderii lor reduse, marii lor diversităţi cormofitice şi rolului lor de refugiu pentru
numeroase specii ierboase nemorale (inclusiv endemite carpatice), în contextul extinderii artifi-
ciale a răşinoaselor în staţiuni proprii pădurilor naturale de foioase.

Cuvinte cheie: conservare, frăsineto-păltinişuri, molidişuri artificiale, structură fito-
cenotică, tipologie forestieră
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Olaczek, 1974), carpinizarea şi înrăşinarea. În subarboret, degenerarea prin înrăşinare
se manifestă prin reducerea vizibilă a gradului de acoperire a stratului ierbos-subarbus-
tiv (Pigott, 1990; Augusto et al., 2003), prin invazia speciilor ruderale şi nitrofile
(Bürger 1991; Lücke şi Schmidt, 1997), precum şi prin reducerea bogăţiei specifice a
cormoflorei (Teuscher, 1985; Kirby, 1988; Simmons şi Buckley, 1992; Saetre et al.,
1997).

Ţinând cont de premisele sus-menţionate, studiul de faţă a avut următoarele
obiective: a) evaluarea asemănării eco-floristice a frăsineto-păltinişurilor de pe Valea
Vaserului cu formaţiuni forestiere analoage descrise în restul ţării; b) încadrarea
(frăsineto-)păltinişurilor montane în tipologia forestieră curent folosită în România; c)
evaluarea influenţei molidişurilor artificiale, instalate pe locul frăsineto-păltinişurilor,
asupra structurii stratului ierbos-arbustiv şi orizontului pedogenetic superior.

2. MATERIALE ŞI METODE

2.1. Locul cercetărilor

Valea Vaserului străbate o platformă masivă de şisturi cristaline în Munţii
Maramureşului. În etajul montan inferior şi mijlociu, vegetaţia naturală era reprezentată
de făgete cu carpen, şi respectiv, de făgete amestecate cu paltin şi brad. Pe versanţii cu
umiditate edafică ridicată, datorită scurgerilor de izvoare subterane, aceste făgete
amestecate erau întrerupte de frăsineto-ulmeto-păltinişuri intrazonale.

Pădurile de foioase din Valea Vaserului, fiind ceva mai greu accesibile, au
început să fie exploatate sistematic la sfârşitul sec. al XVIII-lea, dar cu consecinţe
majore şi uşor vizibile: bazinul mijlociu şi inferior al Vaserului este actualmente
acoperit, în cea mai mare parte, de molidişuri pure sau amestecate. Cele mai afectate,
sub raportul suprafeţelor ocupate în prezent, sunt aninişurile din lunca Vaserului şi
frăsineto-ulmeto-păltinişurile de pe versanţi. Acestea din urmă sunt azi reduse la câte-
va mici nuclee reziduale (sub 1 ha fiecare), înglobate în masa molidişurilor artificiale.
Marea competitivitate şi vitalitate a foioaselor este totuşi evidentă, întrucât parchetele
exploatate şi plantate cu molid sunt invadate de paltin, ulm de munte şi frasin.

Arboretele investigate sunt situate în u.a. 52C (Vaser_2), 22A (Vaser_1) şi 23A
(molidiş artificial) din U.P. II (O.S. Vişeu). Toate subparcelele sunt localizate pe
macroversantul sud-estic, format din micaşisturi cu granaţi.

2.2. Inventarierea floristică

Două nuclee reziduale de frăsineto-păltiniş şi un molidiş artificial adiacent au
fost inventariate floristic prin metoda releveului fitosociologic în pieţe de probă de

1000 m
2

(Cristea et al., 2004). Acoperirea relativă a tuturor speciilor cormofitice a fost
estimată vizual, pe straturi, utilizând 5 clase de abundenţă-dominantă (+: <1%; 1: 1-5%;

Horj et al.
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2: 5-25%; 3: 25-50%; 4: 50-75%; 5: 75-100%).
Alte patru relevee floristice, efectuate în (frăsineto-)păltinişurile din Colţii

Trascăului (Gergely, 1962), Defileul Crişului Repede (Boşcaiu et al., 1966), masivele
Piatra Mare (Buiculescu, 1975) şi Postăvaru (Fink, 1977), au fost preluate din literatu-
ra de specialitate, în vederea evaluării asemănării lor eco-floristice cu cele din Valea
Vaserului.

Frăsineto-păltinişul (Vaser_1) şi molidişul artificial adiacent, ce au fost supuse
comparării, se află în acelaşi stadiu de dezvoltare (codru mijlociu) şi au consistenţe
apropiate (0,8 şi respectiv, 0,9).

2.3. Analiza numerică a datelor

Codurile corespunzătoare claselor de abundenţă-dominanţă au fost convertite
în procente, luând în considerare valoarea mediană a fiecărei clase. Datele astfel
obţinute au fost transformate prin extragerea rădăcinii pătrate, pentru a diminua impor-
tanţa speciilor dominante care tind să mascheze diferenţele induse de speciile (cele mai
numeroase) cu acoperire relativă scăzută.

Deosebirea floristică a fost cuantificată, pentru toate perechile de relevee, prin
complementul indicelui Steinhaus (Legendre şi Legendre, 1998), iar matricea core-
spunzătoare de disimilaritate a fost folosită ca input în analize multivariate succesive.
Frăsineto-păltinişurile luate în studiu au fost clasificate prin analiza cluster ierarhică
aglomerativă, folosind algoritmul "complete linkage". Estimarea indirectă a princi-
palilor gradienţi ecologici, responsabili pentru variabilitatea floristică observată, s-a
realizat cu ajutorul scalării non-metrice a releveelor (Legendre şi Legendre, 1998).

Un frăsineto-păltiniş (Vaser_1) şi un molidiş artificial limitrof, situaţi în ace-
leaşi condiţii staţionale, au fost comparaţi sub raportul fitodiversităţii, echitabilităţii şi
valorii indicatoare a florei cormofitice din stratul ierbos-arbustiv faţă de umiditatea şi
reacţia solului. În acest scop s-a făcut uz de distribuţia entropiei generalizate (Renyi,
1961), de curbele dominanţă-diversitate (Whittaker, 1975) şi de media - ponderată cu
prezenţa - a valorilor indicatoare ale speciilor cormofitice (Popescu şi Sanda, 1998).

Prelucrarea datelor numerice s-a efectuat cu ajutorul software-ului SAS v8.2
(SAS Institute, 2000).

2.4. Referinţe nomenclaturale şi tipologice

Denumirile ştiinţifice ale speciilor au urmat nomenclatura actualmente valabilă
din versiunea digitală a Florei Europaea (http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html). Ca
referinţe pentru încadrarea tipologică s-au folosit: Târziu (1997) pentru tipurile de staţi-
uni; Pascovschi şi Leandru (1958) pentru tipurile de pădure; Sanda et al. (2001) pentru
asociaţiile vegetale; Doniţă et al. (1990) pentru tipurile de ecosistem.

Analele ICAS 49, 2006
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3. REZULTATE

3.1. Individualitatea eco-floristică a (frăsineto-)păltinişurilor montane

Pe baza compoziţiei lor floristice, releveele analizate se pot individualiza în
două grupe de câte patru relevee fiecare (fig. 1). Grupul A cuprinde arborete ceva mai
termofile, cu un cortegiu floristic din care fac parte şi unele specii caracteristice
şleurilor de deal şi gorunetelor (Tilia cordata, Carpinus betulus, Cornus mas, Sedum
telephium ssp. maximum, Vincetoxicum hirundinaria, Arabis turrita, Melampyrum
bihariense), deşi altitudinea poate atinge 1000 m pe versanţii calcaroşi şi însoriţi
(tabelul 1). 

Dimpotrivă, grupul B include arborete situate în staţiuni montane (FM1), cu un
strat ierbos-arbustiv tipic făgetelor şi amestecurilor naturale de fag cu răşinoase (Abies
alba, Polystichum aculeatum, Campanula patula ssp. abietina, Streptopus amplexi-
folius).

Poziţia releveelor în spaţiul bidimensional de ordonare confirmă separarea
celor două grupuri distinse anterior, dar exclusiv în lungul axei 1 (fig. 2). Axa 1 se
suprapune peste un gradient termic pozitiv, aşa cum se deduce din corelaţiile statistic
semnificative pe care le au câteva specii bune indicatoare cu această axă (tab. 2). Axa
2 explică, mai ales, variabilitatea floristică a releveelor din interiorul grupului B, mult
mai heterogen datorită releveului "Cris_Rep", care este mai bogat în specii şi situat la
numai 440 m deasupra nivelului mării.

Horj et al.

Fig. 1. Dendrograma a opt frăsineto-păltinişuri din Carpaţii româneşti.

Dendrogramme of eight mixed ash-sycamore stands from the Romanian Carpathians.
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Fig. 2. Scalarea non-metrică a
celor opt frăsineto-păltinişuri în
spaţiul primelor două axe.

Non-metric scaling of
the eight mixed ash-sycamore
stands in the space of the first
two axes.

Tabelul 1. Relevee fitosociologice ordonate pe straturi şi prezenţe descrescătoare ale speciilor (sunt 
evidenţiate cele cu valoare potenţială de diferenţiale între cele două grupe de relevee - A şi B)

Phytosociological releves ordered by layer and descending occurrence of species (those with a 
potential discriminant value between the two releves groups - A and B - are highlighted

Localizarea geografică Criş Rep CTrascău Postăv 1 Postăv 3 Piatr M1 Piatr M2 Vaser 1 Vaser 2 
Altitudine (m) 440 <1000 1000 850 950 1230 1000 1100 
Expoziţie NE NV SE SV V V SE SV 
Înclinare (grade) 45 45 35 45 30 20 34 40 
Acoperirea relativă cu ierburi (%) ? 80 60 85 90 90 85 90 
Acoperirea relativă cu arbori (%) 60 50 60 50 80 80 80 70 
Suprafaţa (m.p.) 100 ? 400 400 400 400 1000 1000 
Grupul de relevee (vezi fig. 1) A B 

STRATUL ARBORILOR         
Fraxinus excelsior 2 2 3 + 3 1 3 3 
Acer pseudoplatanus + 1 2 3 2 4 1 2 
Fagus sylvatica . + + . + 1 2 + 
Acer platanoides + + . . . . + + 
Ulmus glabra . + . . . . 1 + 
Picea abies . . . . . . 1 + 
Tilia platyphyllos + . . . . . . . 
Tilia cordata . 1-2 . . . . . . 
Carpinus betulus + . . . . . . . 
Populus tremula . . . . + . . . 
Prunus avium . . . . + . . . 
Sorbus aucuparia . . . . + . . . 

STRATUL ARBUŞTILOR         
Fraxinus excelsior + . . . . . 2 1 
Acer pseudoplatanus + . . . . . + 1 
Corylus avellana . + + . + . . . 
Abies alba . . . . . + + + 
Cornus mas + . . + . . . . 
Acer campestre + . . . + . . . 
Picea abies . . + . + . . . 
Lonicera xylosteum . . + . + . . . 
Sambucus nigra . . + . + . . . 
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Tabelul 1 (continuare)

Localizarea geografică Criş Rep CTrascău Postăv 1 Postăv 3 Piatr M1 Piatr M2 Vaser 1 Vaser 2 
Salix caprea . . . . + + . . 
Fagus sylvatica . . . . . . 2 + 
Ulmus glabra . . . . . . + 1 
Clematis vitalba + . . . . . . . 
Spiraea chamaedryfolia . 1-2 . . . . . . 
Clematis alpina . + . . . . . . 
Euonymus europaeus  . . 1 . . . . . 
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius . . + . . . . . 
Viburnum lantana . . + . . . . . 
Lonicera nigra . . . . . . + . 
Sambucus racemosa . . . . . . + . 
Acer platanoides . . . . . . . + 

STRATUL IERBOS Car. Symphyto cordatae-Fagion (endemice * sau carpato-balcanice **)  
Symphytum cordatum * . . . . . + 2 + 
Silene heuffelii ** + . . . . . . . 
Cardamine glanduligera * . + . . . . . . 
Ranunculus carpaticus * . . . . + . . . 
Pulmonaria rubra ** . . . . . . . 1 
Aconitum lycoctonum ssp. moldav.* . . . . . . . + 
 Car. Moehringio muscosae-Acerenion     
Lunaria rediviva + 2-3 . 2 . . + 3 
Aruncus dioicus . + . . . . + + 
Polystichum aculeatum . . . . + . + + 
Asplenium scolopendrium + + . . . . . . 
  Alte specii       
Mercurialis perennis + 1-2 + . + . 2 2 
Mycelis muralis + + + . . + + + 
Poa nemoralis + 1 + . 2 1 . . 
Dryopteris filix-mas . + . . 1 1 3 1 
Athyrium filix-femina . . + . 1 3 1 + 
Asarum europaeum + . . + 1 . . + 
Urtica dioica . 1 + 2 + . . . 
Salvia glutinosa . . + . + . + 1 
Geranium robertianum . + 2 . . + . + 
Oxalis acetosella . + . . + + 1 . 
Senecio nemorensis ssp. fuchsii . + . . + + + . 
Rubus hirtus . . + . + 1 + . 
Impatiens noli-tangere . . . 2 + + . 1 
Stellaria nemorum . . . . + + + 1 
Actaea spicata . . . . + + + + 
Pulmonaria officinalis + 1 1 . . . . . 
Campanula trachelium + + . . . . . 2 
Sedum telephium ssp. maximum + . + 1 . . . . 
Cardamine bulbifera + . . . . . 1 + 
Galium odoratum + . . . . . + 1 
Milium effusum . + . . . . + + 
Lamiastrum galeobdolon . . + . 2 1 . . 
Campanula patula ssp. abietina . . . . + + + . 
Carex sylvatica . . . . + + + . 
Euphorbia amygdaloides . . . . + + . + 
Lilium martagon . . . . + . + + 
Galeopsis speciosa . . . . . + + + 
Asplenium trichomanes + + . . . . . . 
Valeriana officinalis + . 1 . . . . . 
Campanula rapunculoides + . + . . . . . 
Cystopteris fragilis + . . . + . . . 
Glechoma hirsuta + . . . . . 1 . 
Bromus benekenii + . . . . . . + 
Galium schultesii . 1 . + . . . . 
Paris quadrifolia . + . . . . + . 
Peltaria alliacea . . 2 2 . . . . 
Lamium purpureum . . + + . . . . 
Silene latifolia ssp. alba . . + + . . . . 
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Alte specii din stratul ierbos-subarbustiv cu prezenţa într-un singur releveu:
Criş_Rep (rel. 1, tab. 25 din Boşcaiu et al., 1966): Acinos alpinus ssp. majoranifolius: +; Astragalus

glycyphyllos: +; Campanula persicifolia: +; Cardamine flexuosa: +; Cardaminopsis arenosa: +; Carex
muricata ssp. lamprocarpa: +; Dactylis glomerata ssp. aschersoniana: +; Erysimum odoratum: +; Fallopia
dumetorum: +; Fragaria viridis: +; Galium aparine: +; Geum urbanum: +; Hedera helix: +; Inula conyza:
+; Lamium maculatum: +; Lathyrus vernus: +; Melica uniflora: +; Phleum montanum: +; Polystichum
setiferum: +; Potentilla thuringiaca: +; Smyrnium perfoliatum: +; Torilis japonica: +; Trifolium medium:
+; Stellaria holostea: +;

CTrascău (rel. 1, pag. 283 din Gergely, 1962): Digitalis grandiflora: +; Doronicum columnae: +;
Doronicum austriacum: +; Hepatica nobilis: +; Polypodium vulgare: +; Scrophularia nodosa: +;

Postăv_1 (rel. 5, tab. 51 din Fink, 1977): Chelidonium majus: 1; Anthriscus nitida: +; Campanula
carpatica: +; Laserpitium latifolium: +; Polygonatum odoratum: +;

Postăv_3 (rel. 7, tab. 51 din Fink, 1977): Geranium lucidum: 1; Carduus personata: 1; Epilobium
angustifolium: +;

Piatr_M1 (rel. 12, tab. 4 din Buiculescu, 1975): Telekia speciosa: 3; Brachypodium sylvaticum: +;
Eupatorium cannabinum: +; Filipendula ulmaria: +; Fragaria vesca: +; Helleborus purpurascens: +;

Piatr_M2 (rel. 8, tab. 4 din Buiculescu, 1975): Ajuga reptans: +; Circaea lutetiana: +; Veronica urtici-
folia: +; Chrysosplenium alternifolium: +; Petasites albus: +; Lapsana communis: +; Poa trivialis: +;
Ranunculus repens: +; Veronica beccabunga: +; Prunella vulgaris: +; Hypericum hirsutum: +; Hypericum
maculatum: +; Rumex alpinus: +; Tussilago farfara: +;

Vaser_1 (loc. Alunis, iulie 2004): Festuca altissima: +; Maianthemum bifolium: +; Sanicula europaea:
+; Valeriana dioica ssp. simplicifolia: +; Veratrum album: +;

Vaser_2 (loc. Bardau, iulie 2004): Epilobium montanum: +; Ribes uva-crispa: +.

Separarea ecologică a celor două grupuri de relevee (A şi B) nu este tranşantă
sub raportul distribuţiei lor altitudinale. Prin prisma compoziţiei lor floristice,
arboretele din grupul A ar trebui să se circumscrie exclusiv staţiunilor deluroase, dar

Analele ICAS 49, 2006

 
Localizarea geografică Criş_Rep CTrascău Postăv_1 Postăv_3 Piatr_M1 Piatr_M2 Vaser_1 Vaser_2 
Cirsium oleraceum . . . + + . . . 
Rubus idaeus . . . + . + . . 
Luzula luzuloides . . . . + + . . 
Gentiana asclepiadea . . . . + . + . 
Viola reichenbachiana . . . . . + + . 
Festuca gigantea . . . . . + . + 
Geranium phaeum . . . . . + . + 
Stachys sylvatica . . . . . + . + 
Euphorbia dulcis . . . . . . 1 1 
Adoxa moschatellina . . . . . . + 1 
Cicerbita alpina . . . . . . + + 
Streptopus amplexifolius . . . . . . + + 
Dryopteris carthusiana . . . . . . + + 
Hordelymus europaeus . . . . . . + + 
Polygonatum verticillatum . . . . . . + + 
Ranunculus platanifolius . . . . . . + + 
Vincetoxicum hirundinaria + . . . . . . . 
Arabis turrita . + . . . . . . 
Melampyrum bihariense . + . . . . . . 
Phegopteris connectilis . . . . . . 1 . 
Prenanthes purpurea . . . . . . + . 

 
 

Tabelul 1 (continuare)
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multe depăşesc pragul bioclimatic de 850 m. Prezenţa la astfel de altitudini a carpenu-
lui, teiului pucios, jugastrului, etc. se explică prin caracteristicile fizice ale substratului
calcaros, care acumulează căldură în timpul sezonului vegetativ. De aceea, în etajul
submontan-montan inferior apar arborete de tranziţie, ce sunt o expresie a continuum-
ului în distribuţia vegetaţiei.

Deşi cele două arborete de pe Valea Vaserului sunt singurele situate pe sub-
strate cu reacţie slab acidă (necalcaroase), diferenţierea lor floristică în raport cu cele-
lalte din acelaşi grup B, dar instalate pe calcare (Piatr_M1, Piatr_M2), este destul de
slabă (tabelul 1). Acest fapt se datorează atât calităţii şi cantităţii ridicate a humusului
(re-lativ independent de tipul de subtrat), cât şi diminuării diferenţelor de natură chim-
ică în orizontul mineral superior (pH, capacitatea totală de schimb cationic) pe măsura
creşterii altitudinii (în etajul montan).

Frăsineto-păltinişurile analizate prezintă evidente particularităţi floristice
regionale, care le diferenţiază de formaţiile forestiere asemănătoare din Europa cen-
trală, şi anume prezenţa unor specii endemice şi carpato-balcanice (tabelul 1).

3.2. Încadrarea tipologică a frăsineto-păltinişurilor montane

Diferenţierea eco-floristică destul de clară a frăsineto-păltinişurilor montane de
cele deluroase, ultimele strict circumscrise tipului de ecosistem 3418, impune
încadrarea primelor într-o variantă zonal-altitudinală care nu a fost descrisă până în
prezent. În condiţiile în care noua variantă zonal-altitudinală propusă va fi acceptată,
accepţiunea tipului 3418 va trebui lărgită, astfel încât să cuprindă şi ecosistemele
forestiere corespunzătoare din etajul montan inferior-mijlociu. În plus, tipul de pădure
0311 (păltiniş amestecat pe grohotiş), care corespunde doar parţial noii variante zonal-
altitudinale, trebuie redefinit ecologic şi floristic, astfel încât să cuprindă şi arboretele
situate pe substrate consolidate, până la 1500 m altitudine.

Pe baza consideraţiilor anterioare şi a fişei tipologice consacrate, diagnoza noii
variante zonal-altitudinale este următoarea:

Tipuri de pădure: 0311 Ulmeto-păltiniş montan (denumire nouă)

Horj et al.

Tabelul 2. Coeficienţi de corelaţie Spearman şi probabilităţile asociate de transgresiune dintre axa 1
a scalării non-metrice şi câteva specii cu valoare potenţială de diferenţiale (sunt prezen
tate numai speciile cu corelaţii statistic semnificative).

Spearman correlation coefficients and associated alpha probabilities between the first  
NMDS axis and some potential discriminant species (only species with statistically 
significant correlations are listed).

Specia Coeficient de corelaţie Probabilitate de transgresiune 
Sedum telephium ssp. maximum +0.87 0.0054 
Cornus mas +0.76 0.0300 
Abies alba -0.85 0.0082 
Campanula patula ssp. abietina -0.73 0.0388 
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Tipuri de staţiune: Montan intrazonal de făgete sau de amestecuri, de bonitate superioară-mijlocie,
brun gleizat sau freatic umed, în luncă înaltă, pe conuri de dejecţie sau versanţi cu izvoare subterane (FM1-
2.Bs-m.TIV-V.HIV-V.Ue4-3)

Tip de ecosistem forestier: 3418b Frăsineto-păltiniş montan, înalt şi mijlociu productiv cu mull sau
mull-moder, pe soluri brune eubazice, hidric excedentare în profunzime, cu Phyllitis-Lunaria

- subtip înalt productiv (edafic mijlociu şi în staţiuni FM1)
- subtip mijlociu productiv (edafic mic sau/şi în staţiuni FM2)
Asociaţii vegetale: Acero-Ulmetum Beldie 1951
Areal: Ecosistem intrazonal răspândit în etajul făgetelor şi amestecurilor de fag cu răşinoase, din

domeniul munţilor mijlocii şi înalţi, pe suprafeţe restrânse
Altitudine: 1000-1500 m
Relief: terase înalte, conuri de dejecţie, versanţi cu diverse pante şi expoziţii
Material parental: calcare, conglomerate calcaroase, micaşisturi
Soluri: brune eubazice (TIV-V), intens humifere, cu mull sau mull-moder, cu ae-raţie bună doar în ori-

zontul superior, mijlociu-profunde până la superficiale, permanent jilav-umede (Uv5-4/Ue4-3)
Factori limitativi: sezon vegetativ redus (spre limita altitudinală superioară, pe versanţii umbriţi, la

baza versanţilor afectaţi de inversiuni termice), volum edafic mic
Compozitia naturală a stratului arborilor: paltin (edificator), ulm de munte (constant în stratul dom-

inat), frasin (de la co-edificator până la absent), fag; uneori apare diseminat bradul.
Productivitatea: clasa de producţie II-III
Regenerarea naturală: bună
Stratul arbustiv: constituit, în special, din puieţii speciilor arborescente, la care se adaugă sporadic

Lonicera nigra, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Rosa pendulina
Specii-cheie din stratul ierbos-arbustiv: Lunaria rediviva, Polystichum aculeatum (diferenţială în

raport cu varianta deluroasă), P. lonchitis, P. braunii, Asplenium scolopendrium, Aruncus dioicus,
Moehringia muscosa

3.3. Influenţa molidişurilor artificiale asupra stratului ierbos-arbustiv

Bogăţia specifică a stratului ierbos-arbustiv din frăsineto-păltinişul 'Vaser_1'
este de peste două ori mai mare decât cea a molidişului limitrof (tabelul 3). Diferenţe
clare, chiar dacă mai puţin spectaculoase, se observă şi în ceea ce priveşte fitodiversi-
tatea, întrucât profilul de diversitate al arboretului 'Vaser_1' se menţine deasupra celui
corespunzător molidişului (fig. 3). Acest trend se datorează indubitabil echitabilităţii
fitocenotice mai mici a molidişului, aşa cum rezultă din pantele sensibil diferite ale
curbelor dominanţă-diversitate (fig. 4; vezi şi coeficienţii lui x din ecuaţiile de regresie
respective). În plus, valorea însumată a acoperirii speciilor indică o fitomasă mult mai
mare a vegetaţiei ierboase-arbustive din frăsineto-păltiniş (tabelul 3).

În compoziţia molidişului artificial apar sporadic puieţi de frasin, paltin şi fag,
ceea ce indică sensul succesiunii secundare spre refacerea pădurilor de foioase naturale.
Dintre cele opt specii exclusiv prezente în molidiş, cinci sunt acidofile (tab. 3). Tendinţa
de acidificare şi "xerofitizare" a orizonului pedogenetic superior este confirmată de va-
lorile indicatoare medii ale speciilor (în raport cu reacţia şi umiditatea solului) calcu-
late pentru cele două fitocenoze forestiere comparate (tabelul 3).

Analele ICAS 49, 2006
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Tabelul 3. Lista speciilor exclusive din molidişul artificial faţă de frăsineto-păltinişul 'Vaser_1' 
(speciile evidenţiate sunt acidofile; R şi U = valoarea indicatoare medie a speciilor pen
tru reacţia şi respectiv, umiditatea solului).

List of the exclusive species occurring in the spruce plantation with  respect to the 
'Vaser_1' stand (the highlighted species are acidophilous; and   = weighted mean indicator 
value of species for soil acidity and moisture, respectively).

Releveu Molidiş artificial Vaser_1 
Număr total de specii 17 42 
Suma valorilor de acoperire a speciilor (%) 114 41 
R  2,47 3,30 

U  3,10 3,44 
Sorbus aucuparia (puiet) + . 
Luzula sylvatica 2 . 
Calamagrostis arundinacea 1 . 
Vaccinium myrtillus + . 
Luzula luzuloides + . 
Hieracium acuminatum + . 
Gymnocarpium dryopteris + . 
Solidago virgaurea + . 

 

Fig. 3. Profile de diversitate ale celor două arborete comparate ('Vaser_1' şi molidişul artificial).

Diversity profiles of the two compared forest stands ('Vaser_1' versus spruce plantation).
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4. DISCUŢII

Păltinişurile amestecate montane, cum sunt cele din Valea Vaserului şi unele
masive din Carpaţii Meridionali, reprezintă indubitabil arborete eco-floristic distincte
de cele situate în staţiuni deluroase, şi ca atare, trebuie separate tipologic. Diagnoza noii
variante zonal-altitudinală de ecosistem forestier va trebui completată cu populaţiile
diferenţiale de descompunători şi consumatori, dar şi continuu ajustată pe măsura acu-
mulării de noi date. Acest ultim lucru este necesar datorită, în special, numărului mic
de relevee analizat şi suprafeţelor de mărimi diferite ale acestora. După cum rezultă din
analiza releveelor publicate în literatură, chiar şi această variantă montană prezintă o
anumită variabilitate ecocenotică. Mai importante sub raport silvicultural sunt dife-
renţele induse de profunzimea solului şi altitudine. Este de aşteptat ca, pe soluri cu
volum edafic mic şi rocă la suprafaţă, productivitatea arboretului să fie mai scăzută, iar
participarea frasinului mult redusă. Consecinţe asemănătoare apar şi odată cu trecerea
din etajul montan inferior (FM1) în cel mijlociu (FM2), cu menţiunea că frasinul poate

Analele ICAS 49, 2006

Fig. 4: Curbe dominanţă-diversitate rezultate din regresia log-liniară a distribuţiei acoperirilor 
relative cumulate ale speciilor în cele două arborete comparate ('Vaser_1' şi molidişul arti
ficial).
Dominance-diversity curves resulted from the log-linear regression of  the distribution of 
cumulative species relative cover in the two compared forest stands ('Vaser_1' versus 
spruce plantation).
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deveni chiar absent (vezi păltinişurile situate la peste 1300 m altitudine în Postavaru,
Piatra Mare şi Piatra Craiului).

Chiar dacă rezultatele comparării structural-floristice dintre arboretul natural şi
molidişul cultivat nu au nici o acoperire statistică (şi deci nu pot fi generalizate), extin-
derea artificială a molidului pe Valea Vaserului în detrimentul foioaselor pare să fi pro-
dus aceleaşi efecte negative ca şi în alte zone din Europa. Astfel, rezultatele noastre sunt
în consens cu alte studii, ce au relevat influenţa inhibitoare a molidişurilor cultivate în
afara arealului asupra fitomasei şi bogăţiei specifice a stratului ierbos-subarbustiv (Hill
şi Jones, 1978; Teuscher, 1985; Kirby, 1988; Simmons şi Buckley, 1992; Saetre et al.,
1997; Augusto et al., 2003). Acidificarea şi scăderea raportului C/N în orizontul supe-
rior al solului a fost de multe ori observată în molidişurile artificiale (Gloaguen şi
Touffet J., 1982; Sohet et al., 1988; Koch şi Matzner, 1993; Bergkvist şi Folkeson,
1995; Augusto et al., 2003; Rothe et al., 2000). Tendinţa de "xerofitizare" a primilor 10-
15 cm de sol este probabil o rezultantă a mai mulţi factori, printre care: acumularea
masivă pe sol de necromasă greu degradabilă (Howard & Howard, 1991; Wedraogo et
al., 1993); înrădăcinarea superficială a molidului care, în condiţiile termice din afara
arealului natural, absoarbe şi consumă mai multă apă din orizontul pedogenetic superi-
or (Mitscherlich, 1981; Řkland şi Eilertsen, 1993); retenţia mai ridicată a precipitaţiilor
în coroanele molizilor (Benecke şi Mayer, 1971; Nihlgard, 1971; Parker, 1983;
Schmidt-Vogt, 1991).

Pericolul "invadării" de către molid a (frăsineto-)păltinişurilor reziduale este
întreţinut de enorma sursă de seminţe din zonă şi de nişele de regenerare libere apărute
în urma răririi arboretelor edificate de paltin şi ulm de munte. Acestea necesită o
gospodărire specială în regim de protecţie, care să aibă printre obiective menţinerea
unei consistenţe relativ ridicate, în condiţiile extragerii treptate a exemplarelor de molid
existente.

Conservarea (frăsineto-)păltinişurilor reziduale, precum şi refacerea celor
degenerate sau dispărute, prezintă o mare importanţă naturalistică şi protectivă,
deoarece: sunt formaţiuni forestiere rare şi de extindere redusă; adăpostesc o mare
diversitate floristică (cormofitică); au rol de refugiu pentru numeroase specii din
pădurile de foioase (inclusiv endemisme carpatice), în contextul situării lor în contact
cu molidişurile de origine artificială; îndeplinesc funcţii antierozive, de drenaj si de sta-
bilizare a terenurilor.
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