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1. Introducere 
 
Prezenta lucrare î i propune analizarea comparativ  a dou  asocia ii cu o 

pondere semnificativ  în cadrul vegeta iei forestiere din zona bazinului râului 
Moldovi a, asocia ii încadrate în clasa Vaccinio – Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
1939. Este vorba despre asocia ia Hieracio transsylvanici – Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 
1939, din ordinul Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, alian a 
Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al.1928 i asocia ia Hieracio 
transsylvanici – Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991, din ordinul Athyrio – 
Piceetalia Hada  1962, alian a Abieti – Piceion  (Br. – Bl. in Br. – Bl. et al. 1939) Soó 
1964. 

Moldovi a reprezint  principalul afluent al râului Moldova, de pe teritoriul 
Obcinelor Bucovinei. Acest râu marcheaz  limita între Obcina Mare i Obcina 
Feredeului, bazinul s u având o suprafa  de 653 km2 i o altitudine medie de 814 m 
(1). 

Zona a fost relativ pu in studiat , fie mai ales din punct de vedere agroproductiv 
(9, 10, 11), fie tangen ial, în lucr ri ce privesc bazinul Moldovei, Obcinele Bucovinei 
sau vegeta ia Jude ului Suceava în general (8, 13, 14, 15). Este de remarcat faptul c  
majoritatea acestor lucr ri trateaz  mai ales aspecte legate de vegeta ia ierboas , datele 
privind vegeta ia forestier  rezumându-se la semnalarea unor asocia ii din bazinul 
râului Moldovi a (8), f r  a se realiza descrieri pentru fiecare tip. 
 

2. Materiale i metode de cercetare 
 

Conturarea asocia iilor s-a realizat prin utilizarea metodei colii fitocenologice 
de la Zürich - Montpellier, metod  ce cuprinde 4 etape: preg titoare, analitic , 
sintetic  i cea de elaborare a studiului. Descrierea asocia iilor, pe baza speciilor 
edificatoare, dominante i diferen iale a condus la întocmirea tabelelor fitocenologice, 
realizate pe baza metodologiei elaborate de Al. Borza i N. Bo caiu (1965) (2). 

Denumirea asocia iilor a fost stabilit  în conformitate cu prevederile prev zute 
în “Codul de nomenclatur  fitosociologic ”. Încadrarea cenotaxonomic  a asocia iilor 
ine cont de lucr rile elaborate de Gh. Coldea (5) i Susanne Wallnöfer (16). 

Formele biologice i elementele floristice s-au stabilit pe baza lucr rilor lui V. 
Ciocârlan (3, 4), precum i A. Popescu, V. Sanda (12). 

Valorile indicilor ecologici au fost stabilite utilizând lucr rile elaborate de 
Ellenberg H. (6), respectiv  Kovács J. A. (7). 
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În cazul fiec rei asocia ii s-au precizat localit ile în care au fost efectuate 
releveele, s-au indicat speciile caracteristice, edificatoare i cele înso itoare, s-a stabilit 
ecologia fitocenozelor respective, s-a efectuat analiza bioformelor, elementelor 
floristice i indicilor ecologici, trecându-se apoi la compararea acestor date, pentru 
eviden ierea caracterelor distinctive. 
 

3. Rezultate 
 
Asocia ia Hieracio transsylvanici – Piceetum are o r spândire mai restrâns  în 

bazinul Moldovi ei, dat  fiind altitudinea relativ redus  din aceast  zon . Fitocenozele 
asocia iei sunt dominate de Picea abies, ceea ce le imprim  o fizionomie 
caracteristic , monoton , rareori întrerupt  de apari ia izolat  a unor specii de foioase 
(Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica). Acest fapt se reflect  i în 
compozi ia floristic , în medie fiind identificate aproximativ 17 specii într-un releveu 
(tabel 1). 

În ceea ce prive te asocia ia Hieracio transsylvanici – Abietetum, în stratul 
arborescent speciile Abies alba i Picea abies devin codominante, realizând acoperiri 
de pân  la 90%. Analiza releveelor eviden iaz  o mai mare diversitate a speciilor, 
media fiind de 28 specii/releveu (tabel 1). 

Compozi ia floristic  a ambelor asocia ii relev  dominan a speciilor 
caracteristice clasei Vaccinio-Piceetea i cenotaxonilor inferiori acesteea, ceea ce 
justific  încadrarea lor cenotaxonomic . Se remarc , îns , propor ia semnificativ  a 
speciilor caracteristice clasei Querco-Fagetea, atât în cadrul asocia iei Hieracio 
transsylvanici – Piceetum, cât mai ales în cazul asocia iei Hieracio transsylvanici – 
Abietetum. Acest fapt se poate explica prin localizarea fitocenozelor cercetate la limita 
inferioar  a etajului p durilor de r inoase (750-1000 m alt.). Situa ia este cu atât mai 
explicabil  în cazul asocia iei Hieracio transsylvanici – Abietetum, inând cont de 
faptul c  fitocenozele sale se afl  în zona de tranzi ie de la p durile de fag i fag în 
amestec cu conifere, apar inând clasei Querco – Fagetea, c tre p durile pure de 
conifere, din clasa Vaccinio – Piceetea. 

Analiza elementelor fitogeografice eviden iaz  dominan a speciilor eurasiatice 
(Eua.), urmate de cele circumpolare (Circ.) i europene (Eur.), situa ie valabil  pentru 
ambele asocia ii (Fig. 1). Acest fapt demonstreaz  apartenen a zonei cercetate, din 
punct de vedere floristic, la domeniul eurasiatic. În acela i timp, propor ia destul de 
însemnat  a elementului circumpolar poate fi corelat  cu condi iile generale climatice 
ale teritoriului investigat, unde, pe fondul unui climat temperat-moderat-continental, 
apar influen ele altitudinale, precum i cele ale climatului rece din nordul Europei.  

În ceea ce prive te bioformele, în cazul ambelor asocia ii predomin  
hemicriptofitele, urmate de geofite i fanerofite (Fig. 2). Dominan a hemicriptofitelor 
ilustreaz  un climat moderat, precum i influen a pe care o exercit  extinderea mare a 
forma iunilor ierboase în teritoriul investigat. Aceste informa ii se coreleaz  atât cu 
datele climatice privind regiunea, cât i cu faptul c , în aceast  zon , suprafe e foarte 
mari de teren sunt ocupate de paji ti secundare. Num rul relativ mic de fanerofite, de i 
este vorba despre fitocenoze forestiere, este explicabil prin relativa uniformitate a 
acestui tip de forma iune vegetal .  
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Din analiza indicilor ecologici (Fig. 3), rezult  c , în ceea ce prive te 
preferendumul fa  de lumin , predominante în ambele asocia ii sunt speciile de 
umbr  i semiumbr , fapt explicabil prin condi iile mai restrictive pe care aceste tipuri 
de p duri le asigur . Din punct de vedere al preferendumului fa  de temperatur  
domin  speciile caracteristice unui climat temperat, de tip submontan. Se remarc  
îns , participarea mai important  a speciilor caracteristice unui climat rece în cadrul 
asocia iei Hieracio transsylvanici – Piceetum (cu aproximativ 44% din num rul de 
specii), fa  de 31% în cazul asocia iei Hieracio transsylvanici – Abietetum.  

Indicele de continentalitate, prin dominarea speciilor de tip suboceanic, cu aria 
de r spândire în întreaga Europ  Central , este un argument în plus pentru încadrarea 
acestui teritoriu în Regiunea Central European .  

Fitocenozele ambelor asocia ii sunt constituite preponderent din specii mezofile, 
care prefer  soluri slab acide pân  la neutre. Se observ , totu i, c  în cazul asocia iei 
Hieracio transsylvanici – Piceetum, propor ia speciilor acidofile este mai mare fa  de 
fitocenozele asocia iei Hieracio transsylvanici – Abietetum.  În ceea ce prive te 
troficitatea solului, în cazul celor dou  asocia ii predomin  speciile care prefer  un 
con inut redus pân  la moderat în azot. 

 
4. Discu ii i concluzii 
 
Din punct de vedere al compozi iei floristice, ambele asocia ii corespund 

încadr rii lor cenotaxonomice. Se remarc  participarea destul de important  a speciilor 
caracteristice clasei Querco – Fagetea, mai ales în cazul asocia iei Hieracio 
transsylvanici – Abietetum. 

Elementele fitogeografice, bioformele i valorile indicelui de continentalitate 
sunt în conformitate cu raionarea floristic  i condi iile climatice specifice teritoriului 
studiat. 

De i cu valori apropiate ale indicilor ecologici, se eviden iaz  propor ia mai 
mare de specii caracteristice unui climat rece (montan) i unor soluri acide în cadrul 
asocia iei Hieracio transsylvanici – Piceetum. 
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Abstract 
 
Contributions to the study of the wooden vegetation from the 
drainage basin of Moldovi a River (Suceava county) 
 
The authors compare the floristic and ecological characteristics of two 

associations from the drainage basin of Moldovi a River (Suceava county): Hieracio 
transsylvanici – Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 1939 (Vaccinio – Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. 
et al. 1939 Class, Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 Order, 
Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al.1928 Alliance) and Hieracio 
transsylvanici – Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 (Vaccinio – Piceetea Br.-Bl. 
in Br.-Bl. et al. 1939 Class, Athyrio – Piceetalia Hada  1962 Order, Abieti – Piceion  
(Br. – Bl. in Br. – Bl. et al. 1939) Soó 1964 Alliance). 

Keywords: wooden vegetation; Vaccinio – Piceetea; drainage basin of 
Moldovi a River 
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