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1. Introducere 
 
 

În urma cercet rilor effectuate la nivelul bazinului hidrografic al râului 
Suceava (2003-2005), au fost studiate numeroase fitocenoze apar inând asocia iei 
Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994. Acestea au 
fost identificate în zona localit ilor Calafinde ti, Vârfu Dealului, Mitocul 
Dragomirnei, Todire ti, Dealul Ederii-Marginea, Mitoca i, Costâna, erb u i, 
Mihoveni i D rm ne ti, la altitudini cuprinse între 380-550 m, în general pe 
terenuri cu pante relativ mici, cu valori ce nu dep esc 15 grade (exceptând 3 
relevee), pe expozi ii predominant nord-vestice sau nord-estice, mai rar estice sau 
sudice. 

T. Chifu i N. tefan, în 1994 în urma cercet rilor de teren întreprinse, 
identific  i descriu fitocenoze ale acestei asocia ii, în numeroase localit i din 
Podi ul Sucevei, dintre care una se afl  pe teritoriul bazinului hidrografic al râului 
Suceava, respectiv Burdujeni-Suceava. Acestea sunt cantonate la altitudini 
cuprinse între 200 i 450 m, în mod obi nuit în lungul v ilor i versan ilor pu in 
înclina i, cu expozi ie predominant sudic . 

În 1999, T. Chifu i C. urubaru, ca urmare a cercet rilor întreprinse în 
perioada 1997-1998, identific  i descriu noi fitocenoze ale acestei asocia ii, pe 
suprafe e relativ întinse, în p durile din zona localit ilor Ili e ti i P ltinoasa, la o 
altitudine de 450-550 m, pe terenuri cu înclinare redus  i expozi ie general  estic  
sau vestic . 

Aceasta asocia ie este data în literatura de specialitate i sub urm toarele 
denumiri: Carpino-Fagetum moldavicum Burduja, Mihai et Sârbu 1973 i 1974; 
Carpino-Fagetum sensu auct. mold. 

 
 

2. Materiale i metode de cercetare 
 

În studiul vegeta iei a fost utilizat  metoda clasic , în spiritul colii 
fitocenologice de la Zürich-Montpellier, care a fost elaborat  i perfectat  de c tre 
J. Braun-Blanquet, de la Zürich, i J. Pavillard, de la Montpellier. Pentru definirea 
i caracterizarea fitocenozelor asocia iei studiate au fost utilizate speciile 

caracteristice, în strâns  concordan  cu cele dominante, precum i cu cele 
înso itoare. Suprafe ele releveelor efectuate a fost de 1000 m2. 

 



C. Tomescu, T. Chifu Asocia ia Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994… 
 

 114

3. Rezultate 
 

Încadrare cenotaxonomic :  
QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 

 FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928 
LATHYRO HALLESTEINII-CARPINION Bo caiu 1974 

GALIO SCHULTESII-CARPINENION Tauber 1991-1992 
as. Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994 
Condi ii sta ionale - Aceste fitocenoze, cunoscute i sub denumirea silvic  

de f gete colinare, ocup  terenuri relativ plane, cu soluri brune, cu volum edafic 
mare, bogate în humus de tip mull i cu pH neutru. Aceste fitocenoze ocup  
suprafe e apreciabile la nivelul jude ului Suceava, la nivelul podi ului cu acela i 
nume.  

Compozi ia floristic  i fitocenotic  - În cele 29 de relevee studiate au fost 
identificate 122 specii de cormofite, num rul acestora în relevee variind destul de 
mult, de la doar 12 specii în releveul nr. 11, pân  la 41 specii în releveul nr. 2, 
stabilindu-se o medie de 37 pe releveu (tabelul 1). 

Ca i în cazul altor fitocenoze forestiere, se remarc  i aici o etajare a p r ilor 
supraterane ale fitoindivizilor, deosebindu-se în general trei sinuzii.  

Stratul arborescent, la care acoperirea variaz  între 75-100%, este constituit 
din specia dominant  i edificatoare Fagus sylvatica, al turi de care apare 
Carpinus betulus în propor ii destul de însemnate, iar diseminat pot s  mai apar : 
Acer platanoides, Tilia cordata, Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Quercus 
daleschampii sau Quercus robur. 

Stratul arbustiv realizeaz  acoperiri foarte mici, fiind reprezentat prin 
exemplare rare de Sambucus migra, Acer campestre, Corylus avellana i 
Crataegus monogyna. Stratul regenerativ este slab reprezentat, uneori putând 
realiza acoperiri de maxim 25-30%, i este constituit în principal din puie i de fag 
i carpen. Stratul ierbos realizeaz  acoperiri cu valori cuprinse între 1-75 %, în 

func ie în principal de închiderea coronamentului, la constituirea acestuia 
participând numeroase specii caracteristice clasei. Datorit  regimului luminii anual 
specific f getelor, în spectrul floristic sunt prezente numeroase specii geofite sau 
hemicriptofite vernale, ce au înflorirea i perioada de maxim  dezvoltare pân  la 
înfrunzirea complet  a speciilor lemnoase. 

În cadrul releveelor studiate, pe lâng  speciile edificatoare pentru asocia ie 
au fost identificate numeroase specii caracteristice cenotaxonilor de ordin superior 
asocia iei luate în studiu, astfel: 9 specii caracteristice subalian ei Galio schultesii-
Carpinenion (7,39%), 5 specii caracteristice alian ei Lathyro hallersteinii-
Carpinion (4,10%), 24 specii caracteristice ordinului Fagetalia (19,67%) i 19 
specii caracteristice clasei Querco-Fagetea (15,58%), toate acestea, împreun  cu 
speciile caracteristice ale altor cenotaxoni din aceast  clas , reprezintând cca. 
64,75% din totalul speciilor existente în aceste fitocenoze. 

Al turi de acestea, au mai fost identificate i 7 specii caracteristice 
tuf ri urilor din clasa Rhamno-Prunetea (5,74%) precum i 3 specii caracteristice 
clasei Epilobietea angustifoliae. 
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Figura 1. Spectrul bioformelor as. Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 
1972) Chifu et tefan 1994 
Figure 1. Bioform specter of Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 1972) 
Chifu et tefan 1994 association 

 
Spectrul bioformelor (figura 1) - Analizându-se spectrul bioformelor, se 

constat  c  speciile hemicriptofite au cea mai bun  reprezentare numeric , 
de inând 41,18% din totalul speciilor identificate. Fanerofitele sunt foarte bine 
reprezentate, comparativ cu alte asocia ii forestiere, prin 27,73%, fiind urmate de 
geofite, ce de in o pondere important , respectiv 21,01%. Hemiterofitele, 
camefitele i terofitele sunt slab reprezentate, prin 3,36% fiecare.  
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Figura 2. Spectrul elementelor floristice ale as. Galio schultesi-Fagetum 
(Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994 
Figure 2. Specter of floristic elements of Galio schultesi-Fagetum (Burduja et 
al. 1972) Chifu et tefan 1994 association 

 
Spectrul fitogeografic (figura 2) - Din analiza spectrului elementelor 

floristice, se poate observa o predominare a elementelor: eurasiatic cu 38,05%, 
european, cu 22,12% i central european, cu 15,93%, toate acestea la un loc 
reprezentând 76,10% din totalul speciilor identificate. Elementul circumpolar este 
mai slab reprezentat fa  de alte fitocenoze de fag asem n toare, dar situate la 
altitudini mai mari, fiind în propor ie de 11,50%. Elementele pontice i cele 
cosmopolite au o pondere foarte mic , de doar 4,42% fiecare, iar endemismele 
carpatice, elementele atlantice, cele est-mediteraneene i cele submediteraneene au 
ponderi foarte mici, de sub 1%, fiecare. 

Spectrul indicilor ecologici (figura 3) - Acest spectru prezint  urm toarele 
particularit i: sub raportul preferin elor speciilor fa  de lumin , ponderea cea mai 
mare o de in speciile semiumbrofil-sciafile (L4), urmate de speciile sciafile (L5), 
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existând îns  i specii umbrofile dar i specii subheliofile i heliofile; sub aspectul 
preferin elor speciilor fa  de temperatur , ponderea cea mai mare o de in speciile 
mezoterme (T5) urmate de cele amfitolerante (Tx) i de cele mezoterm-
subtermofile (T6); în ceea ce prive te continentalismul speciilor, ponderea cea mai 
mare o de ine categoria speciilor de climat intermediar între cel oceanic i cel 
suboceanic (K3), urmate de cele de climat suboceanic (K4);   
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Figura 3. Spectrul indicilor ecologici pentru as. Galio schultesi-Fagetum 
(Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994 
Figure 3. Specter of ecological index of  Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 
1972) Chifu et tefan 1994 association 

 
În ceea ce prive te preferin ele speciilor fa  de umiditatea solului, se 

constat  c  cea mai bun  reprezentare o au speciile mezoxerofite (F5) urmate de 
speciile din categoriile vecine, spre mezofite i spre xerofite; sub aspectul 
toleran ei fa  de reac ia solului, exist  o majoritate a speciilor neutrofile (R7) dar 
i o pondere important  a speciilor amfitolerante (Rx); în ceea ce prive te 

preferin ele speciilor fa  de cantitatea de azot accesibil din sol, categoriile cel mai 
bine reprezentate sunt cele ale speciilor amfitolerante (Nx), a celor nitrofile (N7), 
mezonitrofil-nitrofile (N6) i mezonitrofile (N5), ce formeaz  un nucleu larg în 
partea superioar  a spectrului. 

Din analiza mediilor indicilor ecologici (fig. 3.3.60.5) se poate eviden ia: 
valoarea mediei indicelui de lumin  (4,67) este mic , reflectând prezen a speciilor 
sciafile i semiumbrofile. Media indicelui de temperatur  (5,22) este mai ridicat  
comparativ cu alte fitocenoze de fag, indicând astfel o preferin  a acestora pentru 
altitudini mici, cu un regim termic mai bun; media indicelui de umiditate (5,18), 
este relativ sc zut , fapt ce reflect  prezen a în num r mare a speciilor 
mezoxerofite precum i a unora xerofit-mezoxerofite; media relativ mare a 
indicelui reac iei solului (6,53), indic  prezen a semnificativ  a speciilor neutrofile 
i slab neutrofile; media indicelui cantit ii de azot liber din sol este relativ mare 

(5,83), fapt corelat cu prezen a semnificativ  a speciilor din categoriile mijlociu-
superioare ale spectrului, ce constituie acel nucleu destul de larg de specii 
neutrofile. 

 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2006 
 

 117

4,67
5,22

3,45

5,18

6,53
5,83

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

va
lo

ri 
al

e 
m

ed
iil

or

L T K F R N

indici ecologici

 
Figura 4. Valorile medii ale indicilor ecologici pentru as. Galio schultesi-
Fagetum Chifu et tefan 1994 
Figure 4.  The average values of ecological index of Galio schultesi-Fagetum 
Chifu et tefan 1994 association 

 
4. Concluzii 

 
În cele 29 de relevee studiate a fost identificat un num r destul de mare de 

specii cormofite, chiar dac  acoperirea stratului arborescent este foarte bun  în 
cele mai multe cazuri. Speciile caracteristice cenotaxonilor de ordin superior 
asocia iei studiate de in o pondere semnificativ , fapt ce justific  încadrarea 
fitocenozelor studiate în aceasta asocia ie. Se remarc  prezen a i a unor specii 
caracteristice tuf ri urilor din t ieturile de p dure de pe coastele uscate (Rhamno-
Prunetea). 

Prin analizele realizate sub aspectul bioformelor, elementelor floristice 
precum i sub raportul indicilor ecologici, au fost ob inute rezultate ce concord  cu 
cele din lucr rile din literatura de specialitate, ce analizeaz  aceast  asocia ie. 
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Abstract 
 
The Galio schultesi-Fagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 

1994 association in basin of Suceava River 
 

In this paper, the authors present 29 phytocoenoses of Galio schultesi-
Fagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan 1994 association, from watershed of 
Suceava River. They were analysed in terms of their structure and composition as 
well as according to the spectres of their bioforms, to the phytogeographic 
elements and H. Ellenberg’s ecological indexes. The cenotaxonomic framing 
adopted by the autors is: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 class, 
Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 1928 order, Lathyro hallesteinii-
Carpinion Bo caiu 1974 alliance, Galio schultesii-Carpinenion Tauber 1991-1992 
suballiance. 
 Keywords: beech, phytocoenose, bioforms, phytogeographic elements, 
surveys. 
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