
Lucrarea „Habitatele din România” este
o primã încercare de descriere unitarã a
principalelor tipuri de habitate care se
întâlnesc pe teritoriul þãrii, dintre care, majo-
ritatea figureazã cu denumiri ºi caracterizãri
sumare în sistemele de clasificare a habi-
tatelor CORINE (1991) ºi PALAEARCTIC
HABITATS (1996, 1999). S-au fãcut, în
limita posibilitãþii, corespondenþe cu princi-
palele clasificãri existente pe plan european
– NATURA 2000, EMERALD, CORINE,
PALAEARCTIC HABITATS ºi EUNIS.

Au fost descrise 357 tipuri de habitate care
se încadreazã în 7 clase ºi 24 subclase ale
sistemului de clasificare PALAEARCTIC
HABITATS. Pentru a face legãtura cu acest
sistem de clasificare, în care sunt incluse
majoritatea habitatelor prezente în România,
în codurile habitatelor româneºti, primele
douã cifre reprezintã codul subclaselor din
PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele
douã numãrul de ordine al habitatelor în
subclasa respectivã. Numerotarea habita-
telor s-a fãcut începând cu cele de la altitu-
dini mari spre cele de la altitudini mici.
Codul conþine ºi majuscula R (România).

Denumirea habitatelor s-a fãcut într-o
concepþie unitarã, prin utilizarea a trei ele-
mente definitorii pentru habitatele natu-
rale: i) unitatea fitocenologicã mare (pãduri,
tufãriºuri, pajiºti, comunitãþi de mlaºtini ºi
terenuri înmlãºtinate, de stâncãrii, de dune
de nisip, de ape etc.); ii) localizarea în dome-
niul geografic (sud-est carpatic, dacic, getic,
moldav, panonic, danubian, vest-pontic,
ponto-sarmatic, balcanic); iii) speciile de
plante definitorii pentru tipul de habitat.

Habitatele au fost descrise dupã urmã-
toarea schemã:
• Cod ºi denumire;
• Corespondenþa cu NATURA 2000,

EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC
HABITATS, EUNIS;

• Corespondenþa cu asociaþiile vegetale,
iar pentru pãduri ºi cu tipurile de eco-
sisteme forestiere;

• Rãspândirea în România;
• Suprafeþe aproximative;
• Staþiuni: altitudinea, clima, relief, roci,

soluri;
• Structura biocenozei;
• Compoziþia floristicã;
• Valoarea de conservare;
• Literatura utilizatã;
• Redactorul habitatului.

Întrucât nu existã încã suficiente date
despre componentele animalã ºi micro-
biologicã, caracterizarea biocenozelor 
s-a fãcut doar pe baza fitocenozelor, care
reprezintã scheletul stabil ºi sunt produ-
cãtorii principali ai acestor sisteme supra-
individuale ºi care determinã de fapt ºi
prezenþa populaþiilor consumatoare.

Numãrul mare de habitate din România se
datoreazã variaþiei mari a climei, determi-
natã geografic, la trecerea de la climatul
oceanic la cel continental, dar ºi reliefului
muntos-deluros care modificã puternic
clima pe altitudine.

Mare este însã ºi diversitatea rocilor ºi a
substratului (de la acide la bazice), a solurilor
(de la spodosoluri la cernoziomuri), a florei
(3868 specii, cu geoelemente foarte diferite,
de la arcto-alpine la submediteraneene,
de la atlantice la pontice) ºi a vegetaþiei.

Multe asociaþii vegetale, dar ºi unitãþi de
clasificare superioarã, care caracteri-
zeazã habitatele, sunt specifice spaþiului
carpato-danubiano-pontic. De menþionat,
în acest sens, sunt 11 alianþe regionale din
acest spaþiu cu peste 40 de asociaþii. Din
România a fost descrisã clasa Puccinellio-
Salicornietea în cadrul cãreia 19 asociaþii
sunt specifice stepei ºi litoralului Mãrii
Negre.
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