
Pajîştile mezofile din subcarpaţii Gorjului 

ION LACEANU 

Vegetaţia actuală din această zonă aparţine zonei fo
restiere şi cuprinde vegetaţia lemnoasă şi ierboasă. Impor
tantă deosebită prezintă veqetati-a ierhoasă mezofilă care 
cuprinde valoroase pajişti dominate de Fcstuca rubra şi 
Aqrostis tenuis. 

A.ceste pajişti se încadrează în urmăloarele unităţi fi
toceno!ogi,ce ; 

CL. ANRHENATHERETEA Br.-Bl. 1947 

Ord. ARRHE~THERETALIA Pawl. 1928 

1. FESTUCO - AGROSTETUM Horv. 1951 

Răspândire .şi ecologic. Pajiştile dominate de Festuca 
rubra în codominanţă cu Agrostis tcnuis ocupă suprafeţe 

întinse între limitele altitudinii de 240-67 om. unde ocupă 
soluri brun-gălbui de pădure şi potzolice cu conţirut scii
zut de umiditate, cu pH slab acid. 

Compoziţie şi structură floris.tică. Speciile edifioatoare 
din Festuc0-Agrostetum sunt concurate de speciile din cJa
sa Festuco-Brometea, care realizează indiq de abundenţă -
dominantă. Se obsPrvă caracterul limitat de competitor al 
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speciilor diri clasa Moiinio ~ Juncetea. Legăturile cu ve
getaţia lemnoasă dominată de quercinee sunt slabe, iar con-. 
tactU'l cu pădurile d-e mesteacăn este evidenţiat de domi
!1anţa s,peciei Pteridium aquilinium. 

In teren vegetaţia este dispusă în trei 1stra turi clise 
tinete. Stratu1 inferior neuniform dezvolt·at atinqe înălţimea 
de 25--30 cm 1per:mite evid,eruţierea spel:iilor ou talie mi
că Trifoli um repens ( 1,350/0 Lotus corniculatu.s, Trifo!im 
dubium, Euphrasia stricta, Rorippa pyranaica, Plantago lan
celolalta s.a. 

In alcătuirea stratului mijlociu se remarcă specii cu 
indici ridica'ti ele abundentă-dominanţă ; Triiolium :patens, 
Trifolium montanurn (70/o), Rhinanthus rumelicus {4,60/o). 
Trifoliurn incarnatum var. molinerii (120;0). Lolium perene, 
Eryngium cimpestre (50/o), Fili~ndula hexaipetala, Moenchia 
mantka, Carex pallescens s.a. 

L:i formarea stratuiui superior înalt până la 60 cm. par
ticipă igramineele Festuca rubra {150/ol. Agrostis . tenuis 
~80/o), Briza media '(20/o), Antoxanthum odora turn ( 1.60/o), 

Cynosorus cristatus ( 1,So/0), iar 'în unele fitocenoze mai 
participă Agrostis canina (50/o). Peste acest nivel rar se mai 
înaltă exemplare sau pâ.lcuri de Festuca pratensis (l.So/0), 

Chrysopogon, Cichorium intybus, Centaur:a .micranthos, 
Pterridium aquilinium ş.a. 

Pajiştile cu Festuca rubra conţin pe lângă speciile me
zofile (730/ol, un nuinăr însemnai de specii xerifite (220/o), 
la care se adaugă un mi.c număr cte spe.cii higrofile (50/o). 

Spectrul biologic evidenţiază dominata hemicriptofite
lor (65°/0), în asociere cu terofitele anuale (200/0), geofitele 
(70/o), terofitele bianuale ( 50/0), Chamefi te (20/o) ş.a. 

Spectrul floristic se prezintă astfel; Eua (360/o). E (160/o), 
M (10-0/0), Cp (70/nl. PM (2°/07, B {10/o). C (70/0 ). Ec (4). 

Importanţă economică. Aceste pajişti conţin un număr 
de 165 specii cormofite repartizate pe următoarele. grupe 
economice; 24 specii graminee (14,50/o). 31 specii legumi
noase (18,60/0), 7 specii cyperaccc + junoacee (40/o7, şi res
tul speciilor din 'llte familii (63°/0). Biomasa este cuprinsă 
intre 3-14 tone/hectar, 'iar pajiştile au o bună valoare 
furajeră şi sunt folisite ca ;păşuni şi fâneţe. Cele din apro
pieiea localităţi.lor sunt putemiC ruderalizate din cauza pă
şunatului abuziv. 
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2. AGROSTETUM TENUIS Szafer, Pawl. Kulcz 192] 
Răspândire şi ecologie. Pajiştile dominate de Agrostis 

tenuis se in terferează cu .cele de Fes tu.ca rubra, dar ocupă 
terenuri mai umede, indiferent de expoziţie, pc soluri brun
gi;l.Jbui podzolic. sol· podzolic argiloiluvial, sol acid brun
găibui montan. sil brun slab gleizat, soluri ce se găsesc îr:
Lr-un anumit stadiu de pseudogleizare cu un pH acil sau 
slab acid. 

Compoziţi.a şi struclura floristică. Analiza spectrului 
ceriotic pe.tmite observarea unor diferenţieri întf'e asociB:
ţiile dominate de agrostis tenuis şi a c0loT dominate de 
Festuca rubra ; cu toate .ră ambele s-e qăessc în aceiaşi zo
nă subcarpatică. Observăm că la formarea asociaţiei A
qrostetum ·tenuis intâlnim un număr mare de specii mezo
file (I..90/o) din Ord. Arrhenaheretalia, el. Molinio - Jun
cetea şi el. Cynosurion, la acestea se adaugă specii indica
toare de umiditate Centaurium umbeUatum şi Ho}cus lana
tus care sunt specii caracteristi.ce ipentru asodaţia Agro
stetum tenuis. 

La fitocenozele înfiripate pe pârloage lipseşte stratul 
inferior, ,care în cenozele închei.ale se individualizează 
prin specii ca Trifolium r0pens. Trifolium duhium, Leonto
don hispidus, Polygala vulgari~. Eu,phrasia stricta, Hiera
cium pilosel!a ş.a. 

Stratul mijlociu înalt de~ 40-50 cm. este dominat de 
leguminoase ; Trifolium pratense, Trifolium patens, Doryc
nium herba.ceum, Lotus corniculatus. Se mai întâlnes.c cu 
constanţă ridkată speciile de Cer.tauriurn umbellatum, Rhi
nanthus rume'.icus, Lolium perene, Poten til!a argentea, Hy
pericum perforatum, Mo0nchia mantica ş.a. 

Stratul superior este alcătuit din Aqrostis lenuis (280,'.-0). 
alături de Festuc.] ruhra (6%). Anthoxanthum odoratum. 
Cichorium intyhL1s, Holcus, lanatus, Achillea millefolium, 
Filipcndula hexapetala. 

Ca forme biologice se .constat'ă .că sp<P.ciile hemicrip
tofite dl'ţin un procent de 62°/o, urmate, de terofitJe anuale 
şi bieanuale. qe::ifite ş.a. Spectrul floristic al asociaţiei A
grostetum tenuis Cire urmMoarea componenţă : Eua (350/o), 
E (130/o). Cp (90/o), M (130/0 ). Cosm (80/0). P-M 30/o), B 
(2,50/o), Adv .(20/0) ş.a. Se remarcă elemeentul mediteranean 
care contribuie la. formarea biomasei acestor pajişti, mai 
pre"gnant decât în cadrul asociaţiei Testuco-Agrostetum. 
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' Împorta:nia · ecoriomidi. fn cv:::easfă asociaţie vE';geteazii 
35 de specii de graminee {15°/o), 35 specii leguminoase 
(150/o, 12 s.pecii cyperacee + jungq.cee {6°/0), şi circa 140 
specii din alte. familii (ţl3il/o) cu v·aloare furajeră bună. Pro
ducţia de biomasă este în jur de 7 tone/ha, 

lri anumite zone întâlnim un infrataxon. nou pentru 
ştiinţă în cadrul asociaţiei Agrostetum tenuis sub forma 
U:nei subasociaţii de trifolietosum patens şi a unor specii 
de origină sudică. Acest infrataxon se poate încadra în a
sociaţia Agrostetum tenuis, Szafer, Pawl, Kukz, 1933. · 

CONCLUZII 

Pajiştile mezofile din zonta subcarpatică a Gorju1u·i 
sunt dominate de Festuca rubrn şi Agrostis tenuis şi. mul
te specii caracteristice ord. Festucetali a valesiacee ş1 d. 
Festuco-Brometea, care imprimă pajiştilor o nuanţă xero
filă. 

In aceste pajiş.li întâlnim nwnernase speci de origine 
sudică ; Rorippa pyrenaica, Trifolium .patens, Trifolium 
pallidum, Orchis cariciphora, Dorycnium herbanceum, Mo-
enchia mantica ş.a. · · 

Imburuienarea unor porţiW1i ocupat~ dt aceste. pajişti 
este rezultatul păşunatului neraţional care se . practică .îl1 
zonă. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Braun - Blanqu<>tj., 196.l - Pflanzensoziolo.gie, Wien. 

2. Buia,, Al,· Păun. M\., S8!fta, I., Pop, M„. 19~~~ - Cop:tribu!ţii asu-

. pra păş1.llflilor 'şi fâneţe Jur. din Oltenia. Lucr. ştiinţ. Ţl)~t. 
·agro. Craiova. · 

3. Popescu, Gh., 1970 - Consideraţii asupra caradPrului florei An

giospermelor din bazinul Bistriţei (jud. Vâlcea). Analele U-
lniv. Craiova. · 

4. Zaharia, I., 197~. - Flora şi vegetaţia bazinului Gilart de Ia li-· 
Illit.a superioară a păiiirii până ia confluenţa cu Jrui: Ul1iv. 
Bucureşti. rezwtrnt teză - doctorat. 

247 




