
ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE 
DIN NORDUL DEPRESIUNII BRAŞOVULUI ŞI ÎMPREJURIMI 

KOVACS S.- RACZ G. 

Studierea florei şi vegetaţiei Carpaţilor, a stat de la începutul cer
cetărilor botanice în centrul atenţiei specialiştilor din ţara noastră 
şi de peste hotare. MaramuDeşul, Munţii Rodnei, Ceahlăul, masivele 
de calcar Hăghimaş, Lacul Roşu, Munţii Bucegi şi Piatra Craiului, 
Făgăraş şi Retezat precum şi MunţJii Apuseni au stat în permanenţă sub 
ochii specialiştilor. In colocviul pentru cartarea florei şi vegetaţiei Car
paţilor (Bucureşti 1967) s-a atras atenţia asupra regiunilor muntoase 
insuficient cercetate floristic-fitogeografic şi geobotanic. Intre aceste 
regiuni insuficient cercetate geobotank putem încadra şi zona Carpa
ţilor de curbură. In ultimele decenii şi a1c1 s-au intensificat 
cercetările ; o serie de lucrări importante, recent apărute au contribuit la 
o mai temeinică cunoaştere în amănunte, puncte pînă acum insuficient 
cunoscute sau albe. 

Terenul la care ne referim în prezentarea cercetărilor botanice din 
cadrul acestui referat cuprinde cîteva bazine intracarpatioe din zona 
Carpaţilor de curbură : Bazinul Tîrgu Secuiesc, Bazinul Sfîntu Gheorghe 
şi Bazinul Baraolt precum şi o mică parte din nordul Ţării Bîrsei şi masi
vele muntoase din împrejurimile lor. Aici se încadrează lanţurile muntoase 
Munţii Perşani nordici, Munţii Baraolt şi Bodoc, Munţii Breţcului şi Oitu
zului precum şi o parte din Munţii Buzăului. Din punct de vedere geologic 
ele sint alcătuite mai ales din f 1 i ş, iar fundul Depresiunii Braşovului, 
îndeosebi din depozite plio-pleistocene. Altitudinea medie a Carpaţilor de 
curbură este mult mai mică decît aceea a Carpaţilor Orientali şi Meridionali, 
jumătate din suprafaţa ţinutului fiind ocupată de muncei, iar culmi mai 
înalte ca Nemira Mare (1653 m), Nemira Mică (1627 m), Sandru Mare 
(1639 m) sau Lăcăuţi (1777 m). Datorită faptului că marea depresiune 
intracarpatică, Depresiunea Braşovului, spre Podişul Transilvaniei este 
limitată numai prin culmi joase, care nu împiedică influenţa atlantică, în 
cea mai mare parte a regiunii predomină o climă continental-moderată, 
ceva mai uscată, asupra cărei1a acţionează şi influenţele continentale est-
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europene (mai ales prin pasul Oituz). Altitudinea variată a regiunii a 
determinat o zonalitate pe verticală a vegelaţiei deranjate brusc de inver
siunile termice. 

Studii botanice asupra acestui teritoriu au fost efectuate de nume
roşi cercetători. După caracterul cercetărilor întreprinse asupra florei şi 
vegetaţiei, în care remarcăm de la un timp şi prezentarea primelor cerce
tări de floră şi vegetaţie, putem deosebi următoarele trei etape : etapa 
floristică, etapa fitogeografică şi cea fitocenologică. "Aceste trei etape 
- menţionează O. RAŢIU - sînt separate convenţional, deoarece 
ele nu s-au înlocuit unele de altele, ci interferează mereu .astfel că si azi 
le putem identifica, însă în diferite stadii de dezvoltare". · ' 

Etapa floristică începe de la apariţia primelor cercetări de floră din 
secolul 18-lea şi se intensifică treptat în secolul 19 şi începutul secolului 
20. Ea se caracterizează prin aceea că cercetătorii s-au preocupat îndeosebi 
cu enumerarea speciilor de Cormofite, lucrări însoţite de unele date sta
ţionale şi chiar mai tîrziu de descrierea unor aspecte generale de vegetaţie. 

Primele date floristice din a doua jumătate a secolului al 18-lea 
aparţin cunoscutului istorician şi botanist JOSEPHUS BENKO (17 40-
1814) originar din comuna Brăduţ. El este autorul primei caracteristici 
floristice detaliate din regiunea noastră (13/I). O listă floristică asupra 
florei din fostul scaun Micloşoara, păstrată în manuscris în .,Transsilvania 
Specialis" (13/II) a fost elaborată de J. Benko în perioada anilor 1777-. . 
1781 (54, 91, 150). Dintre speciile mai însemnate apar Lysimachia thyr..; 
siflora, Chimaphila umbellata şi Stratiotes aloides, Sisoon amomum care 
se mai citează doar în Banat, dar şi Marsilia quadrifolia, dispărut de 
mult din flora Transilvaniei. 

J. BENKO este precursorul orientării fi;togeografice. Intr-un articol 
din 1780 (150, 13) observă deosebirile floristice dintre diferite ţinuturi, iar 
în vederea caracterizării florei Bazinului Baraolt - de care s-a ocupat 
mai aprofundat- atrage atenţia şi asupra speciilor care lipsesc din această 
regiune, dar apar în ţinuturile limitrofe. Cea mai de seamă operă botanică 
a lui Benko, int,itulattă "Flora Transsilvanica" rămasă în manuscris, s-a 
pierdut. Trebuie să amintim însă că Benko în lucrarea intitulată .Nomina 
Vegetabilium, Bratislava 1783 (205) publică una din cele mai .valo
roase culegeri de numini româneşti de plante, alături de cele maghiare, 
indicînd pentru fiecare plantă şi numele latinesc, fapt care a fost semnalat 
şi de E. POP (133). 

Prima floră tipărită a Transilvaniei se consideră a fi luorarea 1ui 
J. CHR. BAUMGARTEN apărută la Viena în anul 1816 (6). Şi autorul 
acestei opere a cutreierat o însemnată parte din zona Depresiunii Braşo
vului, în introducerea lucrării figurează numele unor munţi de pe cuprinsul 
acestuia (Balvanyos, Budos, Cernica-Oituz, etc.). La caracterizarea răspin
dirii diferitelor specii se mai citează următoarele localităţi şi toponimii din 
acest teritoriu : Mereni, Baraolt, Bodoc, Racoşul de Sus, Tîrgu Secuiesc, 
Ojdula, Poiana Sărată, Doboşeni, Sîntionlunca, Telechia, Turia, Zălan şi 
Zoltan (151). 

In flora Transilvaniei a lui Baumgarten găsim citate localităţi din 
nordul Depresiunii Braşovului la un număr de aproximativ 70 de specii, 
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în unele cazuri numai cu menţinerea "scaunului" în altele cu indiearea 
exactă a localităţilor. Explorînd regiunea L:::.cului Sf. Ana şi a turbăriei 
Mohoş (Kukojsz<is) semnalează prezenţa speciilor Drosera rotundifolia şi 
D. intermedia Hayne. El introduce în ştiinţă taxonul Schollera paludosa 
var nana plantă descoperită în turbăria Mohoş, înoadrată ulterior în genul 
Oxycoccos. Semnalează de asemenea abundenţa de Vaccinium myrtillus L. 
şi de V. vitis-idaea L. în apropierea Lacului Sf. Ana, indicînd şi prezenţa 
speciilor Polemonium coeruleum L., Rosa alpina L., (R. pendulina L.) şi 
Pinus mughus Jacq. (în realitate P. silvestris L. f. turfosa). (151). 

F. SCHUR în urma călătoriei sale botanice prin Transilvania din 
anul 1853 trece şi prin teritoriul nostru, vizitînd Munţii Harghita, Băi'le 
Tuşnad şi Muntele Budos (Puciosul) (164, 165). Intr-o lucrare apărută în 
1857, dă o amplă descriere a drumului dintre Braşov şi Muntele Budos; 
în prezentarea itinerarului insistă şi asupra porţiunii dintre Tîrgu 
Secuiesc şi Puciosul din Turia şi descrie 14 plante lemnoase. De pe 
Budos şi împrejurimi enumără 167 de specii, majoritatea acestor date au 
fost incluse apoi în flora sa apărută în 1866 (166). 

După cum menţionează E. POP (130), F. SCHUR este întîiul care a 
descris floristic şi fizionomie un tinov de la noi, Mohoşul de lîngă Lacul 
Sf. Ana. In opera fundamentală (Enumeratio ... ) (166), F. SCHUR descrie 
numeroşi taxoni noi şi prezintă o serie de date privind răspîndirea speciilor 
din Transilvania cu indicarea multor localităţi din teritoriul nostru. După 
părerea lui Schur fiecare regiune îşi are formele sale specifice diferenţiate, 
de plante. (151). 

In anul apariţiei florei lui SCHUR (1866) a fost publicată şi 
"Flora Transsilvaniae Excursoria" a lui M. FUSS (59), în care la diferite 
specii apar, alături de datele autorului şi staţiuni publicate din Trei
Scaune de cărtre BAUMGARTEN şi F. FRONIUS (58) . 

Ca exemple menţionăm speciile Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, 
Rumex obtusifolius L., Salix silesiaca Willd, sau Telekia speciosa (Schreb) . 
Baumg de la Turia. F. FRONIUS ierborizează pe cuprinsul Depresiunii 
Braşovului (partea nordică) în cursul excursiei sale din 1858. Conform 
descrierii sale versanţii nordici şi estici ai muntelui Puciosul sînt acope
riţi de exemplare înalte de fag, dar pe versanţii sudici şi vestici se găseşte 
numai mesteacăn, alun şi lăstari de regenerare ale fagului. 

GUTENBRUNNER F.X. (67) publică doar două plante de la Intor
sura Buzăului, dar menţionează că l-a însoţit în acest loc, pe L. HAYNALD. 

In anul 1887 a apă~ut "Flora critică a Transilvaniei" publicată de 
L. SIMONKAI (171) în care sînt consemnate toate datele cu privire la 
răspîndirea plantelor vasculare a:părute în publicaţii sau care s-au găsit 
în diferite colecţii. 

La sfîrşi1tul secolului trecut botanistul braşovean J. ROMER 
publică un studiu detaliat cu privire la flora oraşului Covasna (158). !şi 
exprimă regretul că staţiunile din localitate nu sînt citate în literatura 
de specialitate, acestea nu se găsesc nici în flora critică a lui SIMONKAI 
(171). In lucrarea lui ROMER nu sînt cuprinse plantele care înfloresc 
primăvara, lista sa floriSitică conţine totuşi un număr de 300 de specii. 
In unele cazuri găsim date precise cu privire la unele staţiuni. Astfel 
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Melampyrum bihariense Kern. se poate gas1 m păduricea de molid de 
pe Muntele Mare precum şi în grădina castelului de la Zăbala, pe cînd 
M. cristatum L. creşte în stejerişurile din spatele "noii promenade", de la 
Covasna-Voineşti. ROMER semnalează prezenţa unor taxoni mai rari 
pentru flora 'Transilvaniei, cum ar fi Achillea neilreichii A. Kern., sau 
Agrimonia odorata Mill, var. gladulosa Simk. De pe terirtoriul localitătii 
Covasna şi împrejurimii citează prezenţa unui număr de peste 30 d~ 
plante medicinale importante şi astăzi. Intr-un alt studiu, ROMER (159) 
caracterizează flora dintre Tg. Secuiesc şi Poiana Sărată. 

In caracterizarea floristică a fostului judeţ Odorhei L. GbNCZI 
(66) dă şi cîteva indicaţii privind flora Bazinului Baraolt. 

In primele două decenii ale secolului nostru la cunoaşterea plan
telor vasculare din zona Baraoltului a contribuit şi J. BUDAI (26). 

Bibliografia amplă referitoare la Cormofitele Secuimii a fost întoc
mită de E. J. NYARADY şi publicată în anul 1929 în volumul omagia! al 
Muzeului din Sfîntu Gheorghe (110). Datele acumulate sînt înglobate în 
Prodromus ... (175) şi Supplementum (176) de R. SOO. Autorul indică 
la fiecare specie staţiunile din literatura de specialitate, sau din herbare. 

Etapa fitogeografkă începe chiar de la sfîrşitul secolului 19. Para
lel cu studiile floristice asupra cromofitelor, care se extind tot mai mult 
(ca şi studiul unor grupe de Talofite) cercetătorii se ocupă şi de unele 
probleme principale privind caracterizarea vegetaţiei, pe baza unor con
sideraţii ecologice, geografice, corologice, fitogenetice. 

Opera Enumeratio Florae Transilvaniae Vasculosae Critica (171) a 
lui SIMONKAI sint,etizează prima dată datele bibliografice din toate 
publicaţiile botanice ale TTansilvaniei, rămînînd pînă-n ziua de astăzi o 
lucrare de valoare monografică. 

Pe plan local J. ROMER publică lucrări şi articole floristice cti 
date fitogeografice (158, 159). In această perioadă se desfăşoară activitatea 
lui G. MOESZ, pe atunci profesor de biologie la Braşov. El descrie pentru 
prima dată mlaştina de la Hărman în 1905. Cyperacceele de aici, din 
mlaştina de la Prejmer şi cele de la Mestecănişul de la Reci le 
publică în anul 1908 (97), pentru ca în 1910 să ne dea o substanţială 
listă de plante de la Reci şi preţioase comparaţii cu flora de la Hărman. 
In bălţile de la Reci a găsit speciile Caldesia parnassifolia (Bassi). Pari., 
Comarum palustre L., Lysimachia thyrsiflora L. Sphagnum inundatum 
Russ et Wtf. şi Sph. subbicolor Hampe var. virescens. Unele informaţii 
fi togeografice şi de vegetaţie asupra mlaştinilor regiunii se pot găsi în 
lucrările lui MOESZ despre Aldrovanda (96) şi Elatine (98). 

In cercetările sale floristice asupra Carpaţilor (120, 121) F. PAX 
împarte teritoriul studiat pe baza aceloraşi criterii în districte flo
ristice dintre care două din Carpaţii Orientali (Munţii marginali 
din estul Transilvaniei şi Munţii Birsei) aparţin în parte teritoriului la 
care ne referim. Raionarea floristică a lui PAX din 1908 - Grundziige 
der Pflanzenverbreitung in den K arpathen II a stat la baza raionărilor de 
mai tîrziu precizate de AL. BORZA (22) şi de TR. SĂ VULESCU (161). 
Astfel în harta realizată de AL. BORZA teritoriul nostru este încadrat în 
întregime în provincia central europeană estcarpatică, circumscripţia zona 
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flişului transilvano-moldovean: Munţii Bucegi şi Bîrsei şi Munţii Har
ghita-Perşani. 

Cu privire la vegetaţia forestieră, P. ENCULESCU (55), bazat pe 
criteriul zonării, al stabilirii legăturilor dintre diverşi factori ecologici, 
inclusiv aspectul istoric, cuprinde teritoriul nostru în zona forestieră (sub
zona coniferelor, fagului şi gorunului). In harta zonelor de vegetaţie publi
cată ulterior o mică porţiune de "antestepă" apare şi în regiunea Sf. 
Gheorghe - Tg. Secuiesc. "Aici însă, relevă PAŞCOVSCHI şi DONIŢĂ 
(117), este o discordanţă căci pe harta solurilor în aceiaşi regiune nu este 
indicat cernoziomul degradat, ci solul brun-roşcat. Ultimele cercetări 
pedologice (FLOREA-CERNESCU: Harta solurilor R.S.R. Buc. 1958) 
indică într-adevăr în această regiune cernoziomuri degradate. Trebuie să 
fie vorba - susţin autorii în continuare - de un petec de antestepă în 
regresie (după terminologia lui P. ENCULESCU) gata de a se ataşa adevă
ratei zone forestiere". 

Un studiu fitogeografic asupra speciilor lemnoase forestiere pentru 
acest teritoriu a fost publicat de L. FEKETE-T. BLATTNY (56). Autorii 
analizează fitogeografic elementele forestiere din Carpaţii Orientali. Alte 
contrribuţii fitogeografice sau floristice referitoare la Cormofitele şi în 
parte asupra unor Talofite au fost publicate mai tîrziu de către E. J. 
NYARADY (111, 112, 113). Studiile sale detaliate în regiunea Harghitei 
au fos~t începute în anul 1916. In studiul consacrat vegetaţiei apelor, mlaş
tinilor, pajiştilor higro-, şi mezolife din regiunea Harghita (111) are un 
capitol foarte bogat în observaţii personale. Autorul descrie prima oară 
pre~enţa la noi în ţară a mesteacănului pitic Betula nana L., descoperit 
de geologul J. BANYAI în tinovul Llics. E. POP atrage atenţia (130) asupra 
faptului că specia îşi are punctul său c.el mai sudic de pe glob în mlastina 
din Harghita de Sud. 

Incă o serie de lucrări apărute mai recent (A. BOROS (14, 15, 16). 
M. şi A. ŞERBAN (169); M. UJVAROSI (190); R. SOO (174) şi L. SZUCS 
(187), precum şi J. CSAPO (31), J. KELLER (75), Z. HARGITAI (68, 69, 70) 
conţin de asemenea date fitogeografice asupra unor elemente de floră din 
teritoriul nostru. In Podromus Florae Terrae Siculorum I. (1940) şi II. 
(1943) R. SOO (175, 176) dă o caracterizare florristică a întregului teritoriu. 

Ca şi refugii pentru multe relicte, mlaştinile de turbă din regiune 
(Tinovul Luci şi Odorfenyă, Ozunca Băi, Mohoş şi Bufog6, Apa Lentă şi 
Apa Roşie, Comandău, Hărman etc.) s-au bucurat de atenţi~e deosebită a 
multor specialişti. Din pun~t de vedere floristic şi fitogeografic a~este 
mlaştini au preocupat în primul rînd botaniştii de seamă, E. J. NYARADY 
(111), B. ZOLYOMI (203), A. BOROS (14, 15, 16) şi E. POP. Din mlaştina 
de turbă de la Comandău A. BOROS publică (14)- între altele - speciile 
Calla palustris L., Spiraea salicifolia L, şi Ligularia sibirica L. Unele cer
cetări s-au referit chiar si asupr~a anumitor specii, astfel răspîndirea 
pinului silvestru dintre cele' două Bîsce a fost urmărit de 1. ŞERBĂNESCU 
(167), iar în bazinele pîraielor Braţul Incet şi Apa Roşie din Munţii 
Oituzului de către GH. PREDESCU (138). 

E. POP, fondatorul şcolii palinologice româneşti a întreprins cerce
tări sistematice şi arealografice privind flora, vegetaţia şi istoricul vege-
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taţiei mlaştinilor de turbă din regiunea noastră (207, 126, 127, 128 129, 
130). Datele lui au adus contribuţii de o deosebită importanţă la c~noaş
terea relictelor glaciare (130, 132). El a evidenţiat bogăţia de relicte glaciare 
a depresiunilor intracarpatice reci şi a precizat semnificaţia fitogeogra
fică a acestor specii relictare ; studiile arealografice efectuate de E. p()P 
i-a permis să stabilească că unele din aceste relicte ating în ţara noastră 
puncte extreme în arealele lor mondiale sau europene. Dintre speciile 
relictare din flora Depresiunii Braşovului Dryopteris cristata (L.) A. Gray 
realizează un asemenea avanpost sudic în ţara noastră, alături de Stallaria 
longifolia Muhlenb., Pedicularis sceptrum-carolinum L., Spiraea salici
folia L. şi probabil Cnidium dubium (Schkuhr) Tell. O altă categorie de 
relicte, răzbat mai spre sud prin puncte e~treme de areal, dar pe alte 
meridiane decît ale Carpaţilor noştri; aşa sînt din flora noastră: Carex 
dioica L., Polemonium coeruleum L., Ligularia sibirica L. Aceste specii 
se regăE".esc rupte de arealullor continuu în munţii peninsulelor din vestul 
Europei, sau în munţii Asiei, spre est de Carpaţi, alte specii relictare apar 
sporadic în sudul ţării noastre, în Peninsula Balcanică. 

Ampla monografie (130) a lui E. POP consacrată mlaştinilor de 
turbă din ţara noas,tră conţine atît caracterizarea floristică - arealogra
fică cît şi o bibliografie completă. 

Referitor la corologia unor specii de asemenea găsim date cu privire 
la flora teritoriului nostru. Astfel de lucrări sînt cele publicate de B. DIA
CONEASA (50) în care descrie prezenţa speciei Drosera ang·lica Huds. la 
staţiunea Ozunca Băi. Tot de aici au fost găsite în prealabil speciile Carex 
diandra Schrank şi Selinum carvifolia L. de către E. POP (129) iar la Mal-· 
naş-Băi Polemonium coeruleum L. Tot aici (129) E. POP se ocupă pe larg de 
prezenţa speciei Trientalis europaea L. în singura staţiune din ţara noastră 
din mlaştina "Kicsi Romlas-lapja" din valea Braţului Incet (Apa Lentă), 
la vest de muntele Sandru Mare. G. RACZ, Z. KISGYORGY si 1. FVZI 
(148) publică specia Scopolia carniolica Jacq la Bicsad-Olt şi Malnaş-Băi 
ca prima staţiune din Valea Oltul~i. Flora văii Rîului Negru şi a afluen
ţilor au fost studiate de A. KOVACS (78, 82, 87) , iar cu privire specială 
asupra răspîndirii plantelor medicinale de J. FUZI, G. RĂCZ şi Z. KIS
ţilor au fost studiată de A. KOV ĂCS (78, 82, 87), iar cu privire specială 
Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch din Ţara Bîrsei au fost publicate de 
H. HELTMAN şi H. FINK (71). 

Flora Republicii Socialiste România (204) în cele 12 volume apărute 
cuprinde toate criptogamele vasculare şi spermatofitele de pe tot cuprinsul 
ţării. La speciile larg răspîndite, comune, nu se pot indica staţiunile, la 
majoritatea taxonilor sînt însă citate toate staţiunile cunoscute pînă la 
data redactării. Flora R.S. România reprezintă totodată cea mai completă 
sinteză şi cu privire la plantele care cresc pe teritoriul nordului Depresiunii 
Braşovului şi împrejurimi. Plante vasculare precum şi talofite (în mai 
puţină măsură) recoltate din teritoriul nordului Depresiunii Braşovului 
şi împrejurimi se găsesc înserate în colecţii importante. Dintre acestea se 
evidenţiază Herbarul Universităţii din Cluj, a Facultăţii de Silvicultură 
din Braşov şi cele 6000 de foi din Muzeul Sf. Gheorghe (Colecţia J. BIBO 
din sec. 19, K. LĂSZLO şi AL. KOVACS). 
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Cele mai importante cercetări privind plantele inferioare (alge, ciu
perci, licheni, briofite) au fost efectuate după cum urmează : G. l\'IOESZ 
publică în 1902 şi 1904 (206) date referitoare la flora algologică din apele 
din jurul Braşovului, iar cea mai amplă lucrare privind algele din Meste
cănişul de la Reci a fost elaborată de ST. PETERFI (122, 123) prezentînd 
un număr de peste 300 unităţi sistematice de alge precum şi o descriere 
fitocenologico-ecologică. Aproape 100 de specii !?i multe varietăţi descrise 
aici sînt noi pentru ţară. Bibliografia cercetărilor micologice pînă în anul 
1929 a fost întocmită de G. l\'IOESZ (101), iar dintre lucrările micologice 
mai recente referitoare si la teritoriul nostru mentionăm cele semnate de 
M. CSOROS-KAPTALAN şi ŞT. CSUROS (43) asupra macromicetelor din 
Munţii Harghita şi de M. CSUROS-KAPTALAN (40) asupra unor specii 
di!: Bazinul Casin. Mai recent publică date ~icologice l\'1. BABOS, K. 
LASZLO şi GH. SILAGHI (3), precum şi K. LASZLO (94, 95,). Autorul 
din urmă a publicat şi macromicetele din Bazinul Sf. Gheorghe şi împre
jurimi. Briofitele au fost semnalate de A. DEGEN (49), A. BOROS (16, 17) 
şi A. BOROS - L. VAJDA (18). Multe date briologice sînt cuprinse în 
determinatorullui C. PAPP (115). De licheni din judeţul Braşov s-a ocupat 
P. CRETZOIU (30). 

Studiul istoricului vegetaţiei pe baza analizelor de polen de pe 
cuprinsul Carpaţilor de curbură a făcut obiectul cercetărilor întreprinse 
de J. SZALAI (186), E. POP (125, 131). E. POP-I. CIOBANU (134), E. 
POP-B. DIACONEASA (135) precum şi de A. BARTMUS (5), B. DIACO
NEASA-J. TOVISSI (51) şi Z. KISGYORGY geolog Baraolt (76). 

Etapa fitocenologică o remarcăm treptat în tranziţia cercetărilor 
din etapa anterioară prin aceea că botaniştii se preocupă în afară de stu
diile floristice şi fitogeografice şi de studiul asociaţiilor vegetale, cu unele 
cercetări sau consideraţii asupra condiţiilor ecologice care determină 
prezenţa lor în staţiunile respective. Aceste studii uneori sînt însoţite şi 
de cercetări de vegetaţie pe unităţi fitocenologice deja stabilite. 

Intre cele două războaie mondiale R. SOO analizează vegetaţia din 
Harghita Sudică (173) şi după ce în 1940 şi 1943 dă o listă critică a florei 
Transilvaniei Orientale, în 1944 strînge toate datele despre asociaţiile 
vegetale din Secuime (180) : de păduri şi mlaştini, de la Reci, Luci, Mohoş 
(Kukojszas) etc., precum şi acele stabilite de B. ZOLYOMI la Mohoş (203). 
Acesta din urmă construieşte şi harta asociaţiilor vegetale din Mohoş care 
devine astfel una dintre cele mai cercetate mlastini din tară. La această 
campanie mai participă Z. HARGITAI, care ce~cetează ~laştinile cţ_e la 
Comandău (68), precum şi vegetaţia de la Zagon (69, 70); E. J. NYARADY 
(112, 113) care enumeră Hieraciile întîlnite în Harghita Sudică (Luci). 
Flora şi vegetaţia masivului Penteleu (Munţii Buzăului) este studiată şi 
publicată de 1. ŞERBĂNESCU (168). 

Inceputul etapei aduale considerată ca etapă ecologo-fitocenologică 
începe cu cercetările ştiinţifice în colective de diferiţi specialişti. Prin 
aceste cercetări se studiază temeinic şi multilateral vegetaţia ţării, în 
vederea aplicării în practică a rezultatelor obţinute. In concordanţă cu 
directivele partidului privind dezvoltarea economică a ţării, tot mai mulţi 

29- ALUTA 449 



cercetători îşi canalizează studiile în direcţia cerinţelor practice ale eco
nomiei naţionale. Studiul floristic însă continuă şi în etapa actuală. 

AL. BELDIE prezintă într-o lucrare (7) făgetele montane supe
rioare de pe Valea Buzăului şi publică vegetaţia masivului Piatra Craiului 
(8). 

In studiul vegetaţiei forestiere merită a fi subliniate lucrările de 
ridicare a suprafeţelor de vegetaţie lemnoase (foioase şi răşinoase) , pla
nurile de amenajamente (parcelare) ale marilor unităţi forestiere, care ală
turi de rezultatele cercetărilor de tipologie forestieră S. PASCOVSCHI- V. 
LEANDRU (116) aduc o substanţială contribuţie problemelor de cartare a 
vegetaţiei pentru această parte a ţării. !n această activitate un rol însem nat 
a avut colectivul de cercetări al Facultăţii de silvicultură din Braşov. 
Planurile de amenajamente cuprind, în bună parte şi formaţiile de pajişti 
dinspre golurile de munte, poieni, etc. 

Cercetări geobotanice asupra păşunilor din Carpaţii Orientali şi de 
curbură sînt efectuate de ST. CSVROS şi colaboratorii, apar lucrări de 
sinteză asupra Nardo-Callunetelor (33), pajiştilor de Festuca rubra L. (37, 
38) şi de Nardus stricta (155) din Transilvania. 

Fitocenoze din Bazinul Tg. Secuiesc - Munţii Oituzului ne sînt 
cunoscute din cercetări întreprinse de ANDREI KOVACS. Acest autor a 
caracterizat în general vegetaţia din împrejurimile oraşului Tg. Secuiesc 
(78), s-a ocupat apoi de vegetaţia higrofilă (85), de vegetaţia fîneţelor şi a 
păşunilor (80), a urmărit succesiunea vegetaţiei ierboase (79). Acelaşi 
autor analizează pajiştile din împrejurimile localităţilor Sînzieni (77) şi 
Breţcu (82), precum şi flora şi vegetaţia de luncă din Pasul Oituzului (81, 
83, 86). Cercetări fitocenologice au fost întreprinse de G. COLDEA şi A. 
KOVACS în Munţii Nemirei (29). . 

Stejeretele din şesul Ţării Bîrsei au fost descrise de AL. SĂ VU
LESCU şi colaboratorii (162). Vegetaţia Ţării Bîrsei însă este cunoscută, 
în primul rînd, pe baza studiilor întreprinse de botaniştii braşoveni (1. 
MORARIU, P. ULARU, M. DANCIU, H. HELTMAN). Memebrii acestui 
colectiv au continuaţ. şi mai departe cercetările floristice-fitogeografice 
ale înaintaşilor (J. ROMER şi G. MOESZ) şi ne-au prezentat lucrări r efe
ritoare la vegetaţia mlaştinilor de turbă de la Hărman-Prejmer (102, 104, 
196), Munţilor Perşani Sudici şi Măgura Codlei (105, 106, 192, 193, 194, 
195, 197, 199, 200), precum şi asupra altor puncte importante ale Car
paţilo:r- de curbură, de pildă asupra florei şi vegetaţiei Munţilor Bar aolt. 
Cercetarea acestui masiv, precum şi ale Perşanilor sudici (192, 193, 194, 
195, 197, 199, 200) şi Măgura Codlei (105, 106) a avut loc după oolocviul 
pentru cartarea florei şi vegetaţiei Carpaţilor organizată în 1967 în 
Bucureşti. Aici s-a atras atenţia botaniştilor asupra regiunilor muntoase 
insuficient cercetate floristic şi geobotanic. 

M. DANCIU studiază sistematic covorul vegetal al Munţilor Baraolt 
între anii 1968-197 4 şi publică succesiv date r eferitoare asupra vegetaţiei 
zonei (44, 45', 46, 47). Autorul a căutat ca pr in inventarierea, cît mai r igu
roasă a plantelor şi prin descr ierea unităţilor de vegetaţie să aducă 
elemente utile pentru o bună evaluare a resurselor vegetale. Numărul 
speciilor vasculare identificate de M. DANCIU din aceşti munţi '(48) este 
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de 1188. In raporrt cu cele 3350 specii din Flora R.P.R.-R.S.R. I-XII, flora 
acestui teritoriu redus reprezintă o bogăţie imensă (35,50j0). Contribuţia 
botanistului M. DANCIU la completarea inventarului floristic al Munţilor 
Baraolt însumează 793 specii, printre care unele rar semnalate din terito
riul ţării noastre : Elatine triandra, Cytisus procumbens, Spiraea crenata, 
Cnidium dubium, Isolepis setacea. Pentru alte specii rare, ca Ligularia 
sibirica şi Adenophora liliifolia, au fost identificate staţiuni noi. 

Flora Munţilor Baraolt prezintă şi interes fitogeografic : unele 
plante (Adonis vernaUs, Spiraea crenata, Amygdalus nana, Prunas fru
ticosa, Salvia nutans, Scorzonera purpurea, Stipa pulcherrima, S. joannis, 
Alyssum murale, Cirsium pannonicum, Anemone sylvestris) îşi au în 
regiunea cercetată cele mai estice staţiuni din Transilvania. 

Vegetaţia Munţilor Baraolt a fost prezentată de M. DANCIU (48) 
prin 64 asociaţii descrise. Analizînd această regiune variată şi colorită, 
autorul ne-o prezintă prin trepte : 

Vegetaţia treptei inferioare, pe versanţi sudici sînt formaţi de 
gorunete ; odată cu creşterea înclinaţiţei pantelor însorite, pădurile de 
gorun cedează locul tufărişurilor xerofile de lizieră. Cu prezenţa insulară · 
mai apar pe expoziţiile sudice pajişti uscăţive din alianţele Seslerio
Festucion pallentis şi Festucion rupicolae ori pajişti subxerofile din alianţa 
Cirsio-Brachypodion. Pe pantele nordice vegetează mai ales păduri de 
şleau, alături de care apar pîlcuri insulare de fag. Cea mai mare parte a 
pajiştilor secundare din această treaptă aparţin asociaţiei Festuco-Agros
tietum. Păşunile mai puţin extinse din perimetrul şleaurilor de stejar cu 
carpen au fost încadrate la Junco-Molinietum nardetosum. · 

Vegetaţia culmilor treptei mai înalte se caracterizează prin larga 
extindere a pădurilor de fag, în timp ce gorunetele devin sporadice. Făge
tele cu floră de mull (Fagetum carpaticum) ocupă coarnele şi versanţii 
nordici, pe care coboară pînă la 850 m altitudine. Cea mai mare parte a 
arboretelor de fag din regiune a fost încadrată de M. DANCIU în aso
ciaţia Festuco drymeiae-Fagetum. La baza versanţilor nordici ai treptei 
superio-are, pe soiuri reavăn-jilave vara se întîlnesc arboretele de amestec 
ale fagului cu carpenul (Carpino-Fagetum). Intinsele pajişti secundare din 
subetajul fagului din Munţii Baraolt aparţin asociaţiei Festuco-Agrostie
tum, asociaţie apropiată de cea Agrosti-Festucetum rubrae montanum. 

In văile largi, în lunea Oltului fîneţele mezohigrofile şi cele higrofile 
ocupă suprafeţe însemnate. 

Vegetaţia celor mai înalte piscuri de pe cuprinsul Lăcăuţului (1777 
m) au fost caracterizate de E.C. VICOL, ERIKA SCHNEIDER-BINDER 
şi GH. COLDEA (201, 202) fiind semnalate de pe vîrful Goru (1785 m) 
asociaţia Pinetum mughi carpaticum Pawlowski 1927 (Braun Blanquet, 
1964)- tipul oligotrof, pe punctul ei cel mai estic din Carpaţi. 

In imediata vecinătate a Muntilor Bodoc si Oituz a întreprins cer
cetări geobotanice sistematice ST. c'sUROS. R~zultatele cercetărilor au 
fost prezentate într-o lucrare (35) care ne dă o analiză amplă asupra florei 
şi vegetaţiei pe bază de observaţii ecologice şi practice. 

Paralel cu aceste cercetări amintite colectivul de botanişti al Inst i
tutului Medico-Farmaceutic din Tg. Mureş a întreprins o cartare cuprin-
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zătoare a plantelor medicinale existente pe teritoriul judeţu1ui C o
v a s n a. Concomitent cu această campanie s-a făcut şi o inventariere a 
covorului vegetal din acest colţ al ţării. Cele două lucrări (60, 64) încadrate 
în volumul Plante medicinale din judeţul Covasna (141) au avut scopul 
de a oglindi această bogăţie a judeţului : flora şi vegetaţia. Folosind datele 
din literatură şi cele adunate de pe teren, lucrarea Flora judeţului Covasna 
(60) prezintă şi o caracterizare generală a acestuia făcînd -pe lîngă ana
liză după bioforme - o analiză areal-geografică a florei. Această analiză 
atestă predominarea elementelor europene, care împreună cu cele circum
polare însumează peste 70o;0 din flora judeţului. 

Dintre speciile balcanice lucrarea relevă Melandrium nemorale, 
Thymus pulegioides ssp. montanus, Knautia dumetorum, Campanula 
abietina, Achillea tenacetifolia, Jurinea mollis, Centaurea spinulosa si 
Juncus thomassi. Semnalează în continuare şi multe elemente daco-bai
canice ca : Dianthus puberulus, Viola declinata, Waldsteinia geoides, 
Bupleurum diversifolium, Oenanthe banatica, BruckenthaHa spiculifolia, 
Scopolia carniolica, Rhinanthus rumelicus. Thymus balcanus, Pulsatilla 
montana, Gentiana praecox, Telekia speciosa, Achillea lingulata, A. dis
tans, Narcissus angustifolius, Crocus heuffelianus, Heleocharis carniolic•a, 
Helictotrichon planiculme. 

Un colorit puternic îl conferă florei elementul dacic reprezentat 
prin specii dacice propriuzise, endemisme locale şi endemisme carpatice. 
Dintre aceste plante autorii menţionează : Silene dubia, Helleborus purpu
rascens, Aconitum moldavicum, A. toxicum, Hepatica transsilvanica, 
Ranunculus carpaticus, Dentaria glandulosa, Alyssum repens, Viola jooi, 
Hypericum transsilvanicum, Rubus rariglandulosus, Cytisus heuffelii, 
Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Melampyrum bihariense, Cam
panula napuligera, Phyteuma tetramerum, Chrysanthemum rotundifolium, 
Carduus kerneri, Cirsium furiens, Jurinea simonkaiana, Centaurea indu
rata, Picris sonchoides, Hierarcium transsilvanicum, Allium fuscum, 
Linaria dalmatica ssp. transsilvanica. 

Analiza repartizării elementelor floristice din judeţ atestă aparte
nenţa netă a zonei la regiunea floristică central-europeană, provincia Sud
Est-Carpatică şi Cotul Carpaţilor Orientali (22). Dintre raioanele floristice 
Harghita-Baraolt aparţin primului, iar Munţii Bodoc şi Oituz-Breţcu ulti
mului. Menţionăm aici că bazinele Bîrsei şi Tg. Secuiesc - Sf. Gheorghe 
(Treiscaune) sînt unite de C.C. GEORGESCU şi N. DONIŢA (63) în raionul 
floristic Depresiunea Braşovului. 

Tot acest volum (148) conţine şi analiza în ansamblu, referitoare 
la vegetaţia judeţului Covasna (64) întocmită de 1. GERGELY, J. FtJZI 
şi A. MARTON. In caracterizarea generală autorii semnalează lipsa totală 
a vegetaţiei spontane din depresiuni : "cea mai mare parte din mlaştini, 
a fost drenată şi este în curs de integrare în cultură agricolă, astfel pajiş
tilor mezofile şi numeroaselor asociaţii de rogozuri li s-a restrîns arealul 
la suprafeţe reduse. Pădurile de luncă, extinse odinioară pot fi întîlnite 
doar pe alocuri, pe malul apelor". 

Etajul stejarului este bine reprezentat în Munţii Baraolt şi Bodoc, 
iar în partea estică a Bazinului Tg. Secuiesc ele apar într-o fîşie îngustă. 
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Pădurile compacte de stejar, în care esenţa edificatoare dominantă este 
gorunul, se ridică altitudinal la cea. 800, iar pe versanţii insoriţi pînă la 
900 m. Vegetaţia ierboasă a aces·tui etaj este reprezentată de pajişti xero
file, în a căror compoziţie floristică se integrează şi numeroase elemente 
mezofile. 

Etajul fagului este bine reprezentat în întreaga regiune muntoasă 
a judeţului, limita superiuară fiind cuprinsă între 1200-1300 m altitudine 
(dar în pîlcuri mici fagul urcă pînă la 1400 m altitudine). Deasupra acesteia 
se întind păduri de molid, pînă la 1600-1700 m altitudine. Vegetaţia ier
boasă în aceste etaje este reprezentată de pajişti mezofile, bogate în ele
mente montane şi dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 

Etajul tufărişurilor alpine este slab dezvoltat, fiind restrînse pe 
culmile cele mai înalte ale Munţilor Breţcu şi Oituz. 

La limita de contact dintre etajul gorunului şi al fagului, în urma 
tăierilor rase şi repetate se instalează carpenul, acolo unde condiţiile edafice 
sînt favorabile, rezultînd astfel păduri mixte, în alte locuri, pe soluri 
podzolice, apar şi pîlcuri de mesteceni: Microclima răcoroasă şi umedă a 
văilor favorizează . dezvoltarea molidului, dacă şi condiţiile de lumină sînt • 
prielnice. Aşadar în aceste văi molidul coboară sub 700 m altitudine, chiar 
sub făgete, realizînd fenomenul de inversiune a vegetaţiei. Din cauza 
acestor inversiuni este foarte greu de trasat limita fermă a unor etaje 
păduroase : fagul se amestecă în afară de carpen atît cu bradul cît şi cu 
molidul. Caracteristic acestei regiuni este tocmai această variaţie a pădu
rilor de amestec. 

Autorii acestei lucrări - pe bază de literatură şi observaţii proprii 
prezintă 79 asociaţii vegetale descrise de pe teritoriul judeţului. 

Tot în acest volum (149) a fost publicată lucrarea intitulată Flora 
relictară a judeţului Covasna de FL. RATIU (152). Autorul prezintă un 
număr de 22 specii relicte glaciare şi subliniază deosebita semnificaţie a 
acestora în flora judeţului Covasna şi ridică problema păstrării, ocrotirii 
lor. 

în anul 1975 GH. DIHORU publică o lucrare (51 bis) amplă asupra 
învelişului v egetal din muntele Siriu (Munţii Buzăului). Valoarea ştiinţi
fică deosebită a lucrării este întregită de o listă bibliografică care merită 
atenţia specialiştilor. · 

Pe lîngă lucrări de importanţă fitocenologică au apărut şi cîteva 
publicaţii fenologice (107, 108) şi o serie de lucrări din domeniul ocrotirii 
naturii (25, 90, 102, 103, 128, 130, 188, 196, 198). 

Consr-ectul speciilor şi al asociaţiilor, care alcătuiesc covorul vegetal 
din nordul Depresiunii Braşovului nu este încă definitiv; cu certitudine 
cercetările viitoare vor urmări numărul speciilor şi asociaţiilor. Structura 
floristică originară a asociaţiilor s-a schimbat mult în cursul dezvoltării · 
lor şi în special în urma intervenţiei factorului antropo-zoogen; s-a modi
ficat de asemenea şi aria lor de răspîndire în perimetrul respectiv. Extin
derea culturilor agricole a restrîns simţitor pajiştile mezofile şi higr o
file ; totodată practica agro-productivă a omului a favorizat înmul
ţirea şi diversificarea asociaţiilor nitrofile, de buruieni. În preajma con
strucţiilor industriale apar noi asociaţii efemer e şi ruderale. Păşunatul 
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iraţional şi deosebit de intensiv a contribuit la ' extinderea spaţială a pajiş
tilor de părul porcului (Nardus stricta). 

Imbunătăţirea fîneţelor şi păşunilor montane, în special a celor de 
Nardus stricta, este imperios necesară în vederea creşterii şi dezvoltării 
şeptel ului. 

Pădurile care acoperă peste 170.000 ha, constituie cea mai însemnată 
bogăţie naturală în acest colţ al ţării ; în afară de produsul principal, 
lemnul ca materie primă, pădurile oferă şi alte resurse naturale ; fructe 
de pădure, plante medicinale, ciuperci, vînat etc. 

Pădurile au importanţă primordială şi în asigurarea unui bilanţ 
hidric echilibrat, într-o regiune dată. Ele sînt în egală măsură mecanisme 
importante de purificare a atmosferei. Aceste însemnate roluri ce revin 
pădurilor trebuie avute în vedere în eventualele acţiuni de defrişare şi 
împăduriri. Aprofundarea cercetărilor de botanică, sub aspectul cunoaşterii 
acestor bogăţii naturale, va trebui să stea în atenţia specialiştilor în vii,tor. 
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KIVONAT 

A flora es vegetaciokutatas tortenete az eszak-Brassoi . 
medenceben es kornyeken 

A szerz6k ~oviden attekintik a cimben szerepl6 - nagy vonalai
ban Kovaszna megye teri.iletevel azonos - videk novenytani kutatasai
nak tortenetet. A dolgozat teljessegre torekvo, tobb mint ketszaz dolgo
zatot tartalmaz6 szakirodalmi felsorolasa a peremteri.iletekre vonatkoz6 
fontosabb szakmunkakat is kozli. 


