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1. Introducere 
 

În aceast  lucrare am prezentat diversitatea floristic  la nivelul comunit ilor 
pure de molid i a molidi o-br detelor apar inând Clasei Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 
et al. 1939. Aceste forma iuni au fost studiate de pe versantul stâng al lacului de 
acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, zon  apar inând Mun ilor Stâni oarei. 

Analiza corologic , ecologic , cenotaxonomic , a bioformelor i elementelor 
floristice a f cut obiectul unei lucr ri anterioare (Zamfirescu, Chifu sub tipar). 

Fitocenozele studiate, au fost încadrate pe baza analizei cenotaxonomice în 
dou  asocia ii: Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 i 
Hieracio rotundati-Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 1931, din ordinul Vaccinio-
Piceetalia, alian a Piceion abietis. 

P durile mixte de brad i molid, grupate în asocia ia regional  Hieracio 
rotundati-Abietetum populeaz  versan ii pu in înclina i, cu soluri brune acide, 
moderat profunde, bine saturate în baze (60 – 80%) cu pH-ul cuprins între 5,8 i 
6,5, la altitudini cuprinse între 875 – 970m. Ele se afl  la limita p durilor de 
amestec din Clasa Querco-Fagetea, ceea ce explic  prezen a în num r mare a 
speciilor caracteristice acestei clase precum i cenotaxonilor inferiori acesteia. 

P durile pure de molid grupate în asocia ia Hieracio rotundati-Piceetum 
prezint  o larg  r spândire pe to i versan ii etajului montan superior. Ele vegeteaz  
pe soluri brune acide, puternic saturate în baze, bogate în humus de tip moder i cu 
reac ie foarte acid  sau moderat acid , în zona luat  în studiu, la altitudini cuprinse 
între 880 – 990m. 

 
2. Material i metode de lucru 

 
Analiza s-a realizat pe datele a 10 relevee, câte cinci pentru fiecare asocia ie 

urm rit . Locurile i datele releveelor au fost urm toarele: pentru asocia ia 
Hieracio rotundati-Abietetum Rel. 1, 2 – Hangu, 22-07-1998, Rel. 3 – Buhalni a, 
28-07-1998, Rel. 4 – Buhalni a, 30-07-2002, Rel. 5 – Dealul Frasinului, 30-07-
2002, iar pentru asocia ia Hieracio rotundati-Piceetum Rel. 1 – Hangu sat, 30-07-
2000, Rel. 2 – Hangu sat, 30-07-2000, Rel. 3 – Buhalni a, 20-07-2002, Rel. 4 – 
Buhalni a, 31-07-2002, Rel. 5 – Hangu – Valea Sasu, 31-07-2002. 

Diversitatea s-a calculat cu ajutorul num rului de specii, valorilor indicelui 
de diversitate Shannon i echitabilit ii (Cox 1996): 
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Indicele de diversitate Shannon: 
H = - pi•log2pi     (1) 

unde pi – propor ia speciei i fa  de toate celelalte specii 
Echitabilitatea: 

E = H/Hmax             (2) 

unde Hmax – diversitatea maxim , este egal  cu valoarea indicelui Shannon 
pentru o comunitate cu acela i num r de specii dar cu propor ii (pi) egale 
 

Propor ia speciilor din relevee s-a calculat înlocuind notele Braun-Blaquet 
(+, 1, 2, 3, 4 i 5) cu valorile procentelor medii de acoperire (0,1%, 5%, 17,5%, 
37,5%, 62,5% i respectiv 87,5%) dup  Tüxen et Ellenberg (Coldea et Cristea, 
1998). 

Valorile indicelui Shannon cresc odat  cu num rul de specii i cu 
echitabilitatea reprezent rii acestora. 

Valorile echitabilit ii i cuprinse între 0 i 1, ceea ce permite compararea 
diversit ii comunit ii cercetate cu diversitatea maxim  posibil  pentru acela i 
num r de specii. 

Diversitatea comunit ilor a fost exprimat  ca media diversit ii releveelor 
din asocia ia respectiv . Pentru caracterizarea comunit ilor s-au mai folosit 
devia ia standard i coeficientul de varia ie (raportul dintre devia ie standard i 
medie). 

Semnifica ia diferen elor dintre valorile coeficientului Shannon a fost 
verificat  cu testul Mann-Whitney (U) (Fowler et al. 2000). 

Diversitatea fiec rei comunit i în parte a fost reprezentat  grafic în func ie 
de valorile corespunz toare ale indicelui Shannon, echitabilit ii i bog iei 
specifice. 

 
3. Rezultate i discu ii 
 
Rezultatele analizei diversit ii (tabelul 1, figura 1) au relevat urm toarele: 
În privin a asocia iei Hieracio rotundati-Abietetum, diversitatea cea mai 

mare a fost identificat  în primul releveu (1,735). Cel mai mare num r de specii 
(36) a fost identificat atât în releveul 1 cât i în releveul 2. Diferen a dintre valorile 
coeficien ilor corespunz tori celor dou  relevee se explic  prin valorile diferite ale 
echitabilit ii speciilor – în releveul 1 acoperirea speciilor a fost ceva mai 
echitabil  (0,336) decât în cazul releveului 2 (0,303). Valorile cele mai mici ale 
indicelui i echitabilit ii au fost identificate pentru releveul 5, care a avut i cel 
mai mic num r de specii identificate (21). 

În general, Hieracio rotundati-Abietetum are o valoare medie a indicelui 
Shannon de 1,405, o echitabilitate medie de 0,282 i o bog ie specific  de 
aproximativ 30 specii. Releveele acestei asocia ii au fost destul de omogene, 
coeficien ii de varia ie corespunz tori nedep ind 22%. În privin a asocia iei 
Hieracio rotundati-Piceetum, releveul 2 a avut valorile cele mai mari ale indicelui 
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Shannon (0,164), ale echitabilit ii (0,043) i ale bog iei specifice (14specii 
identificate).  

Releveele 1 i 3 au avut valori egale pentru toate cele trei caracteristici, 
ocupând locul al treilea ca diversitate, în cadrul comunit ii. Valorile cele mai mici 
au corespuns releveului 4. 

Valorile medii pentru asocia ia Hieracio rotundati-Piceetum au fost 0,129 
pentru indicele Shannon, 0,037 pentru echitabilitate i aproximativ 11 specii. 
Rezultatele corespunz toare celor 5 relevee sunt relativ uniforme, coeficientul de 
varia ie fiind sub 21% 

 
Tabelul 1. Valorile indicelui Shannon, echitabilit ii i num rul de specii 
pentru releveele asocia ilor Hieracio rotundati-Abietetum i Hieracio rotundati-
Piceetum 
Table 1. Values of Shannon index, equal ness  and species number for sample 
areas for Hieracio rotundati-Abietetum and Hieracio rotundati-Piceetum 
associations 

Asocia ia Nr. Releveu Indicele 
Shannon Echitabilitatea Nr. 

Specii. 
 1 1,735 0,336 36 
 2 1,566 0,303 36 
Hieracio rotundati-
Abietetum 3 1,451 0,283 35 

 4 1,339 0,279 28 
 5 0,937 0,213 21 
 media 1,4056 0,2828 31,2 
 devia ia standard 0,300131 0,045069 6,610598 

 coeficientul de 
varia ie 0,213525 0,159366 0,211878 

 1 0,127 0,037 11 
 2 0,164 0,043 14 
Hieracio rotundati-Piceetum 3 0,127 0,037 11 
 4 0,089 0,03 8 
 5 0,139 0,039 12 
 media 0,1292 0,0372 11,2 
 devia ia standard 0,027078 0,004712 2,167948 

 coeficientul de 
varia ie 0,209579 0,126658 0,193567 

 
Compara ia celor dou  comunit i din punctul de vedere al diversit ii, 

reflectate prin num rul de specii, echitabilitate i indicele Shannon (Figura 1), 
scoate în eviden  pozi ia superioar  a asocia iei Hieracio rotundati-Abietetum fa  
de Hieracio rotundati-Piceetum. Diferen a dintre valorile indicelui Shannon 
corespunz toare celor dou  asocia ii este semnificativ  statistic în propor ie de 
95% conform testului Mann-Whitney (Umin=0, U(0,05;5;5)=2). 

Dup  cum rezult  din analiza indicelui de diversitate Shannon-Weaver, 
diversitatea floristic  este mai ridicat  în cazul p durilor de amestec, molidi o-
br dete, decât în cazul molidi urilor pure. Acest fapt observabil i în tabelele 
fitocenologice poate fi explicat prin prezen a în num r mare a speciilor 
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caracteristice clasei Querco-Fagetea (ordinul Fagetalia, alian a Symphyto-
Fagion), aceste p duri aflându-se în contact direct cu p durile de amestec, fag cu 
molid, reunite în asocia ia Leucanthemo waldsteinii-Fagetum. 

 

 
Figura 1. Diversitatea comunit ilor vegetale. (cifrele 1 – 5 – num rul 
releveelor din fiecare asocia ie) 
Figure 1. Diversity of vegetal communities  

 
Stratul arborescent este format din Abies alba i Piceea abies, codominante, 

realizând o acoperire de 60 – 80%. 
În schimb, în cazul p durilor pure de molid, stratul arborescent este dominat 

doar de Picea abies, care realizeaz  o acoperire de 65 – 85%. Din cauza acidit ii 
substratului, sinuzia ierboas  are o acoperire foarte redus  (de 1 – 2%) reprezentat  
fiind în principal de specii acidofile caracteristice ordinului i alian ei. 

La limita inferioar  p trund i specii nemorale caracteristice p durilor de 
fag, dar în num r mai mic, aceste p duri dezvoltându-se la altitudini mai ridicate. 

 
4. Concluzii 
 
În urma analizei celor dou  tipuri de comunit i din punct de vedere al 

bog iei specifice s-a observat superioritatea asocia iei Hieracio rotundati-
Abietetum fa  de Hieracio rotundati-Piceetum. 
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Indicele Shannon-Weaver i echitabilitatea au avut valori mai mari în cazul 
asocia iei Hieracio rotundati-Abietetum, ceea ce arat  c  speciile acesteia 
realizeaz  acoperiri mai echitabile. 
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Abstract 
 
Diversity analysis of plant communities of class vaccinio-piceetea 
br.-bl. Et al. 1939 from the south-western zone of the Stâni oara 
Mountains 
 
In the studied area, the plant communities of Class Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 

et al. 1939 belong to two associations: Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 
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1971) Coldea 1991 and Hieracio rotundati-Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 1931. The 
diversity was expressed as species richness, Shannon Index and evenness. All 
these values were higher in Ass. Hieracio rotundati-Abietetum which, 
consequently is more divers than Ass. Hieracio rotundati-Piceetum. This fact 
resulted from the higher occurrence of Class Querco-Fagetea characteristic 
species, from lower altitudes, in Hieracio rotundati-Abietetum communities, 
combined with the grass species poorness, due to acid soils, in Hieracio rotundati-
Piceetum communities. 

Keywords: plant communities, diversity, species richness, Shannon Index, 
evenness 
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