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INTRODUCERE 
 

         Flora şi vegetaţia Câmpiei Nirului a constituit o tematică de cercetare amplă pentru mulţi 

botanişti din ţara noastră. Acest teritoriu care are orizonturile (straturile) respective în nisip şi 

care totodată conţine bălţi şi mlaştini, adăposteşte o floră extrem de variată, rezultată în urma 

interacţiunii factorilor climatici, edafici şi de microrelief. În urma studiilor pe care le-am efectuat 

am constatat că în această zonă, au pătruns elemente floristice din regiuni geografice foarte 

diferite, pe fondul dominării elementelor europene. Am întâlnit aici specii mediteraneene, daco-

balcanice, pontice, panonice, atlantice, circumpolare, cosmopolite, dar şi endemisme.  

           În urma celor menţionate, putem spune că studiul vegetaţiei Câmpiei Nirului, a oferit  

rezultate surprinzătoare, aici fiind bine reprezentate asociaţiile de pajişti mezofile şi xero-

mezofile, a bălţilor şi mlaştinilor, a terenurilor ruderalizate, respectiv a suprafeţelor agricole. 

Studiile noastre au pus în evidenţă un număr mare de asociaţii vegetale în zona luată în studiu, 

aceasta fiind cheia varietăţii deosebite a covorului vegetal. O parte din asociaţiile vegetale  s-au 

dovedit a fi caracteristice doar acestui teritoriu. 

 

CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ  A  

TERITORIULUI  STUDIAT 
 

            Nisipurile continentale din nord-vestul României, situate într-o regiune de şes, se întind 

de-a lungul graniţei de nord-vest a ţării, deţinând o treime din suprafaţa totală a nisipurilor din 

ţara noastră, iar restul (numit Nyirség) aparţin Ungariei.  

             Partea românească, a Câmpiei Nirului are o suprafaţă de aproximativ 27.000 ha (26.390 

ha), şi ocupă extremitatea vestică a judeţelor Satu Mare şi Bihor.  

            La sfârşitul pleistocenului râurile mari care porneau din Carpaţii Răsăriteni, părăsesc 

teritoriul depunând  nisipul de culoare galbenă. Ulterior, vânturile au modelat suprafaţa solului, 

astfel încât s-au format şiruri de dune paralele care alternează cu terenuri mlăştinoase de 

interdune.                            

             În structura dunelor de nisip benzile feruginoase (de limonit), cu capacitate mare de 

reţinere a apei de infiltraţie, au avut un rol major în formarea covorului vegetal al zonei. Dacă la 

început pe suprafaţa dunelor de nisip exista o vegetaţie forestieră, datorită defrişărilor masive, 

aceasta a fost înlocuită pe alocuri de nisipuri zburătoare.  
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Fig. 1 - Aşezare şi unităţi limitrofe ale Câmpiei Nirului (după A.P.M. Satu Mare, 2007) 

 

ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE ŞI ECOLOGICE 
 

        Istoricul cercetărilor floristice şi ecologice a fost descris făcând trimitere la cele mai 

importante lucrări publicate de cercetători români şi maghiari despre Câmpia Nirului: Prodan, 

Buia, Balász, Máthé, Spârchez, Resmeriţă, Karácsonyi, Burescu.  

 

METODE DE ANALIZĂ ŞI DE PREZENTARE A FLOREI ŞI 

VEGETAŢIEI 

 

         Metodele de analiză, cercetare şi prezentare a florei şi vegetaţiei Câmpiei Nirului s-au bazat 

în primul rând pe materialul de herbar colectat personal în urma deplasărilor în zona studiată. 

Paralel cu colectarea materialului de herbar a fost studiată toată literatura botanică, respectiv 

geografică, referitoare la acest teritoriu, precum şi la zonele limitrofe. 

         Enumerarea speciilor s-a efectuat conform sistematicii adaptate de Ciocârlan cu privire la 

Flora României. Am efectuat analiza generală a bioformelor şi a elementelor floristice. Acestea 

au fost urmate de analiza ecologică a cormofitelor, luând în considerare valorile principalilor 

factori edafo-climatici (U T R). S-a mai precizat şi valoarea economică a plantelor utilitare. 

         Metodele de cercetare s-au bazat pe criteriile elaborate de Braun-Blanquet, luând în 

considerare şi particularităţile vegetaţiei României (Borza şi Boşcaiu). 
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FLORA CÂMPIEI NIRULUI 
 

            Între cele 1174 de cormofite identificate în Câmpia Nirului, se găsesc specii:  de interes 

economic, specii cu regim special de ocrotire: rare, vulnerabile etc. în flora ţării. Totodată, unele 

dintre ele sunt incluse în categoria speciilor ameninţate, pe lista roşie a plantelor vasculare din 

România (Dihoru Gh., Negrean G., 2009). 

           Speciile remarcabile ale teritoriului le-am inclus în următoarele categorii: 

*- specii care constituie relicte postglaciare (boreale) pentru această regiune: Calamagrostis 

stricta, Calamagrostis canescens, Carex appropinquata. 

*- alte specii cu caracter relictar: Carex nigra, Spiraea salicifolia, Menyanthes trifoliata,    

Carex  echinata, Peucedanum palustre. 

*- specii rare de baltă: Aldrovanda vesiculosa, Stratiotes aloides, Hottonia palustris,       

Nymphaea  alba, Potamogeton acutifolius. 

*- specii rare ale terenurilor mlăştinoase, în special în regiunile de câmpie: Carex serotina,    

Cirsium brachycephalum, Dactylorhyza incarnata, Senecio paludosus, Stellaria palustris,        

Eriophorum angustifolium, Orchis coriophora, Centaurium littorale subsp. uliginosum  

Thelypteris palustris, Salix rosmarinifolia, Triglochin palustris, Ranunculus lingua.    

*- rarităţile păşunilor higrofile şi mezohigrofile: Blysmus compressus, Spiranthes spiralis,   

Veratrum album.  

*- specii rare cantonate la marginea mlaştinilor, pe alocuri pe terenuri slab sărăturoase:    

    Silene  multiflora, Radiola linoides, Veronica anagalloides. 

*- taxoni caracteristici nisipurilor: Festuca vaginata, Pulsatilla pratensis ssp. hungarica,           

Iris   arenaria, Corynephorus canescens.    

*- specii psamofile rare: Kochia laniflora, Plantago arenaria, Polygonum arenarium,   

Centaurea  arenaria. 

*- specii cu areal pronunţat disjunct: Onosma pseudarenarium ssp. tuberculatum, Silene    

conica, Spergula petandra, Scorzonera purpurea, Minuartia viscosa, Stipa capillata.  

 *- planta eurasiatică cu caracter continental: Chrysopogon gryllus, la Foieni, se găseşte în    

staţiunea cea mai nordică de pe continent.  
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VEGETAŢIA CÂMPIEI NIRULUI 
 

          Pe teritoriul studiat am identificat şi analizat un număr de 53 de asociaţii vegetale. În 

scopul studierii aprofundate a covorului vegetal, au fost efectuate aici peste 500 de ridicări 

fitocenologice. În toate cazurile, s-a efectuat analiza bioformelor, a geoelementelor, precum şi a 

indicilor ecologici (umiditate, temperatură şi reacţia solului). Acestea sunt reprezentate şi grafic 

în cadrul analizei unui număr de 32 de asociaţtii vegetale. Deoarece numărul asociaţiilor 

prezentate este destul de mare, dintre ele am ales 12 ca pilot, la care s-au mai întocmit câte o 

dendrogramă şi matricea de disimilaritate. 

         Cele mai multe dintre asociaţii (39,62%) sunt asociaţii de mediu umed, mai exact 6 

asociaţii aparţin zonei de vegetaţie acvatică, iar 15 de asociaţii aparţin zonei de vegetaţie  

palustră. 

    

ÎNCADRAREA FITOGEOGRAFICĂ A TERITORIULUI CERCETAT 
                                                           

          Din punct de vedere fitogeografic, teritoriul cercetat se încadrează în sectorul nordic al 

provinciei panonice.  

           În urma cercetărilor din teren, am observat că, pe pantele sudice (în comparaţie cu cele 

nordice) se instalează specii eurasiatice cu caracter continental, respectiv elemente pontice şi 

ponto-mediteraneene, adaptate la lipsa de apă şi la mari varaţii de temperatură. Dintre acestea se 

întâlnesc: Stipa capillata, Euphorbia sequieriana, Chondrilla juncea, Inula ensifolia, Stachyis 

recta, Scorzonera purpurea, Centaurea spinulosa. 

          Pe dunele de nisip apar în număr mare şi reprezentanţii elementelor floristice de origine 

sudică, adaptate la staţiuni cu umiditate şi temperatură mai ridicate. Sunt prezente specii de 

origine mediteraneană ca: Stachylea pinnata, Chrysopogon gryllus, Saxifraga bulbifera; de 

origine balcanică: Tilia tomentosa, Veronica orchidea; de origine atanto-mediteraneană: 

Corynephorus canescens, Spiranthus spiralis, Rumex pulcher.   

             Dunele de nisip din Câmpia Nirului se caracterizează prin prezenţa benzilor feruginoase 

suprapuse şi paralele, de culoare brun-roşcată, care pot fi observate prin deschizăturile din 

structura orizontală  a acestora. Astfel unele specii de plante la care rădăcinile pătrund la 

adâncimi mai mari, cresc în condiţii bune în aceste staţiuni. Pe lângă unele specii de psamofile, 

apar şi o serie de specii cu un areal pronunţat disjunct, ca: Spergula pentranda, Silene conica, 

Minuartia viscosa, Alyssum montanum subsp. gmelinii.  
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Pe terenurile de interdune, pe alocuri mlăştinoase, se dezvoltă un covor vegetal 

caracteristic regiunii nisipurilor din Câmpia Nirului, cu particularităţi distincte faţă de zonele de 

câmpie limitrofe. În unele asociaţii - de ex. în as. Carici-Calamagrostetum neglectae de la 

Sanislău elementele circumpolare depăşesc procentul de 30%. Pe lângă  o serie de specii ce apar 

şi în bălţile şi mlaştinile zonelor limitrofe, cresc aici un număr mare de plante, care în general 

sunt răspândite în regiunile montane, ca: Betula pubescens, Calamagrostis stricta, 

Calamagrostis canescens, Menyanthes trifoliata.  Păstrarea acestor elemente ale florei în zona 

nisipurilor Câmpiei Nirului, a fost condiţionată  de doi factori: intervenţia antropică mai redusă 

în regiunea nisipurilor şi în special condiţii de microclimă locale.  

               La varietatea floristică a acestui teritoriu, contribuie în mod substanţial şi factorii 

edafici. În această zonă domină psamosolurile, care sunt populate de o serie de specii psamofile, 

ca: Kochia laniflora, Polygonum arenarium, Plantago arenaria, Festuca vaginata etc.  

             

CONSIDERAŢII ECOLOGICE, ECOPRODUCTIVE ŞI DE PROTECŢIE 
 

Solurile nisipoase din nord-vestul ţării sunt în general acide sau neutre şi sărace în calcar. 

S-a constatat că, unele specii acidofile ca: Spergula pentranda, Corynephorus canescens, 

Minuartia viscosa etc., dispar din covorul vegetal al teritoriului după acumularea unei cantităţi 

mai însemnate de carbonaţi în sol. 

În privinţa temperaturilor din lunile de vară, acestea  în zona nisipurilor sunt mai 

moderate faţă de terenurile de câmpie limitrofe. Numărul zilelor în care solul este acoperit cu 

zăpadă este destul de mare: 35-45 zile pe an. Comparând temperaturile măsurate în diferite 

asociaţii vegetale ale nisipurilor, am observat diferenţe remarcabile. Astfel, pe dunele semifixate 

şi însorite populate prin as. Festuco vaginatae-Corynephoretum, temperatura este cu peste 50C 

mai ridicată, faţă de cenozele dominate de Calammagrostio - Salicetum cinereae, care populează 

mlaştinile de interdune,  unde temperatura este de 27,40C. 

              În schimb umiditatea relativă în unele asociaţii de mlaştină (Scirpo-Phragmitetum, 

Caricetum appropinquatae) este foarte mare - 62, faţă de staţiunile de pe dune, unde creşte as. 

Festuco vaginatae - Corinephoretum.  Evaporaţia înregistrează valorile cele mai mari în 

staţiunile cantonate pe dunele însorite şi bătute de vânturi, în asociaţii vegetale tipic arenicole, 

spre deosebire de terenurile de interdune, populate de rogozuri înalte.  

              Am analizat diversitatea covorului vegetal de pe nisipurile din nord-vestul României, 

prin studiul comparativ al compoziţiei florei de pe dunele de nisip de la Urziceni şi Foieni, cu 
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cea a terenurilor joase de interdune de la Sanislău - Vermeş şi Pişcolt. Pentru stabilirea 

condiţiilor ecologice  ale acestor staţiuni, sunt importanţi indicii ecologici: umiditate, 

temperatură şi reacţia solului. În flora dunelor de la Urziceni şi Foieni domină speciile 

xeromezofile (33,9)%  iar la Sanislău se evidenţiază  mezohidrofitele (23,1%), alături de 

hidrofite (18,3%) şi ultrahidrofite (15,0%). 

         În privinţa necesităţii plantelor faţă de reacţia solului, se constată dominanţa speciilor slab 

acido-neutrofile şi a celor acido-neutrofile. 

            

Posibilităţi de valorificare raţională a potenţialului vegetal 
 

                Pe Câmpia Nirului am identificat 399 de speciide plante spontane şi subspontane cu 

importanţă economică: alimentare, furajere, melifere, toxice şi decoraative. Unele dintre ele pot 

fi folosite în mai multe ramuri ale economiei. Numărul total de utilizări  diferite ale acestora se 

ridică la 683, dintre care:  

  - plante alimentare (Al.) 46: 

                   - culinare (Al.cu) – 33,  

                   - aromatice (Al.ar) – 8,  

                   - oleaginoase (Al.ol.) – 5. 

- plante furajere(Fr.) – 96, 

                  - cu valoare economică foarte bună (Fr. 4) – 12,  

                  - bună (Fr. 3) – 15, mediocră (Fr.2) – 37,  

                   - slabă (Fr.1) – 32. 

- plante melifere (Me) – 183, 

                  - cu pondere economico-agricolă foarte mare (Me 4) – 1,  

                  - mare (Me 3) – 15, mediocră (Me 2) – 141,  

                  - mică (Me 1) – 26.  

- plante medicinale – 94. 

- plante toxice – 148. 

- plante industriale (In) 82 

                  -  industria lemnului (In. lm) 18 

                  - industria casnică (In. Ca) 10 

                  - industria chimică (In. ch) 4 

                  - industria celulozei şi hîrtiei (In cl) 5 
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                  - industria coloranţilor şi a pielăriei (In. tc) 43 

                  - industria textilă (In. te) – 2. 

   - plante decorative (De) – 39.  

 

Impactul antropic exercitat asupra vegetaţiei 
 

              În urma defrişărilor masive au apărut nisipurile zburătoare de origine antropogenă. 

Analiza microstratigrafică a aşezărilor arheologice cu continuitate de lungă durată de la Sanislău 

şi Pişcolt, dovedeşte că, nisipul zburător lipseşte din stratele depuse în antichitate. 

             În secolul trecut, pe lângă defrişări, alţi trei factori au contribuit la restrângerea 

substanţială a vegetaţiei naturale de pe nisipuri:  

1- din anul 1879 îşi începe activitatea o societate a cărei scop era asanarea bălţilor şi mlaştinilor 

teritoriului;  

2- după atacul masiv al filoxerei, desfăşurat în această parte a ţării între anii 1885-1886, pe 

nisipuri se extind plantaţii de viţă – de - vie;  

3- începând cu anul 1892 sunt înfiinţate primele plantaţii de salcâm la Sanislău şi Ciumeşti, 

care se extind ulterior în întreaga zonă a nisipurilor.  

             În ultimele decenii au crescut substanţial suprafeţele agricole, extinzându-se în special 

culturile de pepeni, secară, cartofi etc. şi livezile. Administrarea unor îngrăşăminte, în special al 

amendamentelor calcaroase, are repercursiuni profunde asupra vegetaţiei naturale din zona 

nisipurilor. 

            Cu scopul de a mecaniza lucrările agricole în domeniul pomiculturii, dunele de nisip au 

fost pe alocuri taluzate, uniformizate până la nivelul terenurilor de interdune. În urma acestor 

lucrări s-a distrus în întregime nu numai covorul vegetal natural al dunelor  ci şi o parte dintre 

stratele de limonit ce reţineau o cantitate apreciabilă de apă. Prin urmare, taluzările  au avut 

repercursiuni negative nu numai asupra dezvoltării plantelor spontane  ci şi asupra culturii mai 

multor plante de pe terenurile respective.   

              

Propuneri privind ocrotirea florei şi vegetaţiei teritoriului cercetat 
 

            În lista roşie a plantelor vasculare din România (Dihoru Gh., Negrean G., 2009) dintre 

speciile şi subspeciile prezente în zona de referinţă, sunt incluse: Aldovandra vesiculosa, 
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Alyssum montanum ssp. gmelinii, Angelica palustris, Centaurea arenaria, Dianthus serotinus, 

Elatine hungarica, Galanthus nivalis, Juncus bulbosus, Minuartia viscosa, Pulsatilla flavescens, 

Silene multiflora, Spergula pentranda, Urtica kioviensis.     

            - În rezervaţia naturală de la Urziceni “Grădina Cailor”, am regăsit majoritatea speciilor 

rare ale teritoriului. Pe unele dune de nisip expansiunea tufelor de Crategus monogina  şi de 

Prunus serotina, pot influienţa în viitor în sens negativ persistarea unor specii ierboase ocrotite. 

De aceea ar fi de dorit rărirea sau tăierea totală a acestor arbuşti. Este de recomandat ca în viitor  

aceste terenuri să nu fie suprapăşunate - în special de oi – fapt care poate influenţa de asemenea 

în sens negativ starea rezervaţiei de la Urziceni.  

         - La Sanislău, în zona mlaştinilor de la “Vermeş”  cu toate că nu s-au efectuat lucrări de 

canalizare, s-a constatat scăderea nivelului de apă stagnantă. Pe alocuri terenurile cultivate 

pătrund adânc în teritoriul acestui complex mlăştinos contribuind substanţial la schimbarea 

covorului vegetal natural. Se pare că lucrările de hidroameliorare efectuate pe terenurile 

nisipoase învecinate au contribuit la restrângerea mlaştinilor din această staţiune.  

       - Mlaştinile de la Pişcolt îşi păstrează încă vechea lor configuraţie, respectiv suprafaţa, 

favorizând astfel creşterea în bune condiţii a unor rarităţi. Ar fi recomandabil ca atât în cazul 

terenurilor ocrotite de la Sanislău şi de la Pişcolt, în viitor, nivelul apei stagnante să se menţină la 

o cotă ridicată şi constantă, ţinând cont de acest fapt şi în cazul lucrărilor de hidroameliorare ce 

vor fi executate pe terenurile învecinate. În acest sens credem că, trebuie protejat şi acel cordon 

de mlaştini, care leagă în direcţia nord teritoriile rezervaţiilor de la Sanislău şi Pişcolt, şi care în 

prezent are o vegetaţie spontană încă nederanjată.  

        - În cazul corineforetelor de la Voivozi în viitor trebuie luate măsuri pentru a evita 

invadarea salcâmului. Plantaţiile de Robinia pseudacacia  înaintează rapid formând tufărişuri, 

care din punct de vedere economic nu au nici o utilitate. Planta heliofilă Corynephorus 

canescens  copleşită de aceste tufărişuri dispare rapid din covorul vegetal al teritoriului, fapt de 

care trebuie să se ţină cont în perimetrul acestei staţiuni ocrotite.  

         - Mlaştina Pinet de la Curtuiuşeni este unul din terenurile de interdune cu caracter arhaic 

interesant.   

         - Pădurea Liget de la Foieni ar fi de dorit să fie ocrotită în aşa fel încât pe suprafaţa ei să fie 

cuprinse nu numai o serie de rarităţi floristice ci şi diferite asociaţii vegetale de pădure, atât 

dintre cele caracteristice staţiunilor umede (aninişuri, stejăreto-ulmete), cît şi cele uscate (as. 

Festuco- Quercetum roboris şi Convalario – Quercetum roboris)     
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Specii noi în staţiuni din Câmpia Nirului 
 

             Prin inventarierea realizată pe parcursul studiului, am identificat în Câmpia Nirului  186 

de taxoni în staţiuni  neprecizate în literatura de specialitate referitoare la zonă, dintre care un 

număr de 7 taxoni sunt noi pentru teritoriul cercetat: Thalictrum flavum L.-  la Foieni; 

Verbascum nigrum ssp. austriacum L. – la Curtuiuşeni; Cirsium oleraceum (L) Scop. la 

Urziceni; Crepis setosa  Haller – la Şimian; Helianthus annuus L. – la Curtuiuşeni; Iva 

xanthiifolia Nutt. – la Valea lui Mihai; Panicum dichotomiflorum Michx – la Curtuiuşeni lângă 

linia ferată.  

 

Studii asupra unor specii de plante caracteristice nisipurilor din nord-vestul  

României 
 

            În urma deplasărilor în teren, în cursul anului 2008 am regăsit câteva specii rare, dintre 

care unele nu au mai fost semnalate în ultimii treizeci de ani, fiind considerate dispărute din flora 

nisipurilor din nord-vestul României (Ardelean A, Oprea A, 2009).  

            Dintre elementele floristice rare ale teritoriului, am regăsit următoarele specii: Iris 

arenaria Waldst. et Kit; Onosma pseudarenarium Schur. subsp. tuberculatum (Kit.) Rauschert; 

Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borb. (syn. Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soó; 

Corynephorus canescens (L.) Beauv.    

             În cursul anului 2008, pe păşunea „Grădina Cailor” de la Urziceni am identificat 11 

exemplare florifere de Iris arenaria Waldst. et Kit  (syn. Iris humilis Georgi subsp. arenaria 

(Waldst. et Kit) A. et D. Löve). care cresc în grup relativ compact, pe o dună nepăşunată, iniţial 

înglobată pe teritoriul rezervaţiei de la Urziceni.  

 
Fig. 2 - Iris arenaria Waldts. et Kit (original) 
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           Onosma pseudarenarium Schur. subsp. tuberculatum (Kit.) Rauschert. Ultima dată a fost 

colectată la păşunea „Grădina Cailor” de la Urziceni în anul 1978. În urma cercetărilor repetate, 

a fost regăsită în cursul anului 2008 la Foieni. Aici se găseşte pe pantele ierboase ale dunelor de 

nisip în zona periferică a rezervaţiei fiind reprezentată printr-un număr restrâns de exemplare. 

 
Fig. 3 -  Onosma pseudarenarium  Schur. subsp. tuberculatum (original) 

 

          Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borb. (syn. Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica 

Soó).  În ultimele decenii a fost identificată cu regularitate doar la Urziceni şi la Foieni. La 

Pişcolt a fost  semnalată  ultima dată în anul 1970. 

 
Fig. 4 - Pusatilla flavescens (Hazsl.) Borb (original) 

 

           În prezent, efectivele cele mai mari ale speciei Pulsatilla flavescens, sunt cantonate la 

„Grădina Cailor” de la Urziceni, unde apare în diferite porţiuni ale dunelor de nisip înierbate. 

            În luna iunie 2008, am redescoperit în hotarul localităţii Valea lui Mihai, o altă populaţie 

destul de viguroasă, semnalată de către Karácsonyi în urmă cu treizeci de ani. Aici, Pulsatilla 

flavescens creşte pe dune înierbate, în vecinătatea viilor de pe nisipuri.   

            Corynephorus canescens (L.) Beauv. În urma unui studiu asupra răspândirii pe Câmpia 

Nirului (Karácsonyi, 1979), am observat, că această specie apare pe pantele de dune sudice şi 

vestice. 
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Fig. 5 – As. Festuco vaginatae –  Corynephoretum Soó ex Aszód (original) 

 

              În urma cercetărilor din ultimii ani, am constatat, că această asociaţie vulnerabilă, s-a 

perpetuat în mai multe staţiuni, pe alocuri pe suprafeţe restrânse. Asfel, am găsit populaţii 

însemnate de Corynephorus canescens nu numai la Voivozi, ci şi la Valea lui Mihai, Pişcolt, 

Sanislău şi Ciumeşti. Se pare că reducerea cantităţii amendamentelor chimice (a 

îngrăşămintelor), a favorizat local perpetuarea sau chiar expansiunea speciei.  

 

Caracterizarea florei Câmpiei Nirului în comparaţie cu celelalte nisipuri din  

România 
 

             O analiză comparativă a florei Câmpiei Nirului cu cea a terenurilor nisipoase ale 

României – Hanu Conachi din sudul Moldovei, nisipurile din sudul Olteniei şi cele din Delta 

Dunării sau de pe litoral – evidenţiază existenţa unor specii caracteristice  numai nisipurilor din 

nord-vestul ţării. Dintre reprezentanţii florei Nirului se remarcă: Pulsatilla flavescens (syn. P. 

pratensis subsp. hungarica), Melampyrum nemorosum L. subsp. debreceniense, Corynephorus 

canescens, Onosma  pseudarenarium  subsp. tuberculatum, Silene multiflora, Calamagrostis 

stricta, Rhinanthus borbasii, Silene conica, Ranunculus lateriflorus, Equisetum x moorei, 

Laserpitium pruneticum, Rindera umbellata, Trigonella procumbens, Corispermum nitindum, 

Peucedanum arenarium, Draba nemorosa, Carex supina.  

                   

Asociaţii noi pentru Câmpia Nirului 
 

             În urma studiului efectuat pe teritoriul Câmpiei Nirului, am identificat 5 asociaţii 

vegetale noi pentru zona  cercetată: Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973, Botriochloetum 

(Andropogonetum) ischaemi Kristiansen 1937 Pop 1977, Onopordion acanthii Br. – Bl. et al. 
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1936, Calamagrostietum epigei Juraszek 1928, Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 

(Basionim:Thelyperidi – Alnetum Klika  (1940) 

 

IX. CLS. FESTUCO-BROMETEA  Br.-Bl. et R. Tüxen in  Br.-Bl  1949 ex Klika et Hadač 

1944 

ORD. FESTUCETALIA VALESIACAE Br.-Bl. et R. Tüxen ex Br.-Bl. 1949 

Al. Festucion valesiacae Klika 1931 (Syn.: Festucion rupicolae Soό (1929 n.n.) 1940 corr. Soό 

1964 

          1.  Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937)  Pop 1977 

           Am identificat pentru prima dată în Câmpia Nirului asociaţia Botriochloetum 

(Andropogonetum) ischaemi care  populează terenuri degradate de pe pantele însorite de la 

Văşad (jud. Bihor). Analizând comportamentul speciilor faţă de principalii factori ecologici (U T 

R), se constată că cele mai multe dintre ele sunt xero-mezofite (30,43%), mezoterme (34,78%), 

respectiv plantele euriionice (34,78%). 

 
Fig. 6 - As.  Botriochloetum (Andropogonetum) 

ischaemi -Văşad (original) 

 
Fig. 7 - Diagrama indicilor ecologici în 

As. Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi 

 

XI. CLS. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in R. Tüxen 1950 

ORD. ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadač 1944 (Syn.: 

Artemisietalia vulgaris R. Tüxen 1947 

Al.Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936 (Syn. Artemision absinthii Elias 1979) 

           2.   Onopordion acanthii Br. – Bl. et al. 1936 

           Am identificat asociaţia Onopordetum acanthii pe o păşune ruderalizată, lăsată în 

paragină, în staţiunea Văşad (jud. Bihor). Această asociaţie nu a mai fost semnalată în literatură 

din Câmpia Nirului.  Fitocenozele  succed din as. Amarantho-Chenopodietum albi, după care se 
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formează  în urma călcării şi a păşunatului Preferă locurile însorite în care specia dominantă  

Onopordon acannthium poate să crească până la 2 m înălţime.  
% din nr. total de specii  

 
                                   (a)                                                                                       (b)    

Fig. 8 -  Spectrul bioformelor (a) şi al  elementelor floristice (b) din As. Onopordetum acanthii 

 

       În spectrul bioformelor(a) procentele cele mai mari le deţin terofitele (38,88%) urmate de 

hemicriptofite (33,33%). Spectrul elementelor floristice (b) este dominat de eurasiatice (38,88%). 

 

Al. Brachyaction ciliatae I. Pop et Viţalariu 1971 

    3. Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973 

     Este o asociaţie nouă pentru  nisipurile din Câmpia Nirului pe care am identificat-o pentru 

prima dată în staţiunile: Urziceni, Foieni, Sanislău. Ambrosia artemissifolia, care a fost 

identificată ca plantă nouă în nord-vestul României cu trei decenii în urmă, în prezent a invadat 

toate staţiunile din Cîmpia Nirului. Se instalează pe nişele ecologice libere, pe terenuri de 

cultură, pârloage, la marginea drumurilor, având pe alocuri un caracter invadant.  
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Fig. 9- As.  Ambrosietum artemisiifoliae- 

Urziceni  Grădina Cailor 

  % din nr. total de specii 

 
Fig. 10 - Diagrama indicilor ecologici din 

As. Ambrosietum artemisiifoliae 

           Din punct de vedere a necesităţii faţă de umiditate, scala speciilor componente este destul 

de largă, fiind reprezentate xero-mezofitele – cu procent cel mai ridicat (32,25%). Acelaşi lucru 

se poate afirma şi în urma analizei speciilor pe baza indicelui termic, dintre care cel mai bine este 

reprezentată grupa amfitolerantelor (25,80%) urmată de mezoterme moderat - termofile (22, 

58%). În privinţa raecţiei solului prosperă plantele euriionice şi plantele slab acido-neutrofile 

(38, 70).  

 

XV. CLS. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen et Preising in Tüxen 1950 

ORD. ATROPETALIA Vlieger 1937 

Al. Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Soó  1933 em. R. Tüxen 1950 

            4.  Calamagrostietum epigei Juraszek 1928   

        Am identificat asociaţia Calamagrostietum epigei Juraszek 1928, în rezervaţia de la Foieni. 

 
Fig.11 - As. Calamagrostietum epigei - Foieni – rezervaţie (original) 
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         Este o asociaţie nouă, în expansiune, identificată pentru prima dată în  Câmpia Nirului. 

Prezenţa elementelor aparţinătoare Cl.-sei Festuco-Brometea denotă caracterul xeromezofil al 

staţiunii. În prezent, această asociaţie este întâlnită la marginea pădurii din Foieni şi Urziceni 

 

XVI. CLS. ALNETEA GLUTINOSAE Br. –Bl. et R. Tüxen ex  Westhoff et al. 1946 

ORD. ALNETALIA GLUTINOSAE R. Tüxen 1937 

 Al. Alnion glutinosae Malcuit 1929 

          5.  Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 (basionim: Thelyperidi – Alnetum Klika                    

1940) 

       Am identificat asociaţia Carici elongatae – Alnetum Koch 1926 (Basionim: Thelypteridi – 

Alnetum  Klika 1940) din Câmpia Nirului în mlaştina Pinet (Csalános) de la Curtuiuşeni 

(Ardelean A., Oprea A., 2011). Asociaţia analizată  pe baza a 6 relevee cuprinde fitocenoze în 

curs de formare, inventarul floristic al fitocenozelor acestei asociaţii însumează un număr de 36 

de specii de cormofite, având ca specii caracteristice şi edificatoare: Alnus glutinosa şi 

Thelypteris palustris. 

 
 

 

 

                      (a) 

   0                        42,30       

                  

                  (b) 
 

Fig. 12 -  As. Carici elongatae – Alnetum           Fig. 13 -  (a) Dendrograma şi (b) matricea de similitudine 

   Koch –în Mlaştina Pinet la Curtuiuşeni                                ale  As. Carici elongatae- Alnetum     

 

           Dendrograma şi matricea de similitudine oglindeşte valori de asemănare ridicate între 

releveele noastre care provin dintr-o singură staţiune. 
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Asociaţii caracteristice nisipurilor 

 
Sanislău Mlaştina „Vermeş” şi mlaştinile de la Pişcolt 

 *- Vegetaţia de baltă: Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Müller et Görs 1960, Lemno –   

Utricularietum Soó 1928, Hydrochari – Stratiotetum (Langendonck 1935) Westhoff 1942,  

Hottonietum palustris Tx. 1957 

 *- Vegetaţia de mlaştină: Scirpo – Phragmitetum W. Koch 1926,  Typhaetum latifoliae Soó 

1927,  Schoenoplectetum lacustris Eggler 1933  

 *- Asociaţiile cu rogozuri înalte: Caricetum acutiformis  Soó (1927) 1930, Caricetum  elatae 

(Kerner 1858) W. Koch 1926, Caricetum appropinquatae (W. Koch 1926) Tx. 1947,  Carici 

– Calamagrostetum neglectae Soó  (1938) 1971    

 *-  Fâneţe mezohigrofile: Asociaţia Agrostio – Caricetum distantis (Rapaics 1927) Soó 1930.    

 *- zăvoaie de Salix cinerea, care formează o asociaţie persistentă Calamagrostio – Salicetum   

cinereae Soó et Zólyomi 1955 

 Urziceni păşunea „Grădina Cailor” şi rezevaţia de la Foieni 

* - asociaţia pionieră este Brometum tectorum, cu o acoperire generală scăzută.     

*- asociaţia caracteristică nisipurilor din nord-vestul ţării, este Festuco vaginatae – 

Corynephoretum Sóo ex Aszód 1936, 1939     

Corineforetele de la Voivozi 

* - esre singura staţiune viguroasă din ţară, a speciei Corynephorus canescens, de origine   

atlanto-mediteraneană, care în general creşte pe unele nisipuri litorale ale Europei.    

 

Dinamica vegetaţiei Câmpiei Nirului 
 

               Analizând în ansamblu sindinamica vegetaţiei Câmpiei Nirului am constatat, că 

succesiunea se desfăşoară pe patru căi diferite. Se poate distinge o cale succesională a vegetaţiei 

de baltă, a vegetaţiei de mlaştină, a vegetaţiei terenurilor de interdune şi a vegetaţiei dunelor de 

nisip.  

 

 

 

 



 191

STUDIUL ECOTONULUI  

de la marginea pădurii „Liget” din rezervaţia de la Foieni 
 

               În urma studiului realizat la marginea pădurii „Liget” din rezervaţia de la Foieni se pot 

constata următoarele: ecotonul este dominat obişnuit de hemicriptofite, secondate de terofite 

anuale – (care traversează perioada de iarnă sub formă de seminţe, probabil astfel fiind mai bine 

protejate de  îngheţ ) - şi de fanerofite. 

             În privinţa spectrului elementelor floristice, marginea pădurii „Liget”este dominată de 

specii eurasiatice, secondate de cele europene.  

Faţă de factorii ecologici, speciile au o distribuţie obişnuită pentru marginile de pădure cu 

menţiunea că, faţă de temperatură, speciile mezoterme sunt într-un procent mult mai ridicat decît 

în asociaţiile caracteristice nisipurilor, iar pentru reacţia solului ponderea speciilor slab acido-

neurrtofile, acido-neutrofile şi euriionice  este foarte apropiată.    

           În ecotonul studiat, speciile caracteristice lizierei sunt într-un procent de 50%, în timp ce 

speciile caracteristice pădurii (23,52%) şi  cele specifice terenurilor înierbate (26,47%), au 

pondere asemănătoare.  

                                  

 

 

CONCLUZII 
 

 

            După cele prezentate în urma analizei efectuate pe teritoriul Câmpiei Nirului, se pot 

extrage următoarele concluzii:  

           1. Inventarul speciilor de plante ierboase şi lemnoase din Câmpia Nirului  cuprinde 1174 

taxoni din 109 familii, aparţinând la următoarele încrengături: Pteridophyta şi Spermatophyta. 

Din cele 1174 specii de plante, 7 sunt specii semnalate prima dată în Câmpia Nirului.  

           2. Au fost identificate specii noi în următoarele staţiuni din Câmpia Nirului:  Urziceni - 

Cirsium oleraceum (L.) Scop.; Şimian – Crepis setosa Haller; în hotarul localităţii Valea lui 

Mihai - Iva xantiifolia Nutt; Curtuiuşeni, lângă linia ferată – Panicum dichotoniflorum Michx; 

Foieni, în asociaţia Festucetum pratensis, - Thalictrum flavum L.;  Curtuiuşeni – Verbascum 

nigrum ssp. austriacum (Schott) Hayeck; Curtuiuşeni -  Helianthus annuus L.  
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           3. Spectrul ecologic al florei analizate evidenţiază următoarele: 

 - din punct de vedere al cerinţelor faţă de umiditate, plantele xeromezofile (398 taxoni-

33,87%), sunt cele mai bine reprezentate, alături de care mezofilele (350 taxoni- 29,80), ating 

procente mari. 

 - faţă de temperatură, climatul general şi cel local al zonelor umede determină 

preponderenţa mezotermelor (550 taxoni – 46,86%), urmate de moderat termofile (196 taxoni-

16,70%) şi de cele mezoterme-moderat termofile (183 taxoni-15,65%). 

 - din punct de vedere al exigenţelor faţă de reacţia solului, ponderea cea mai mare o deţin 

speciile slab acido-neutrofile (375 taxoni - 31,97%) şi a plantelor amfitolerante (368  taxoni -

31,40%).în concordanţă cu tipul de sol în care vegetează. 

 4. Analiza bioformelor scoate în evidenţă dominanţa hemicriptofite – 40.11% - 471 

taxoni; terofite – 29,98%- 352 taxoni; fanerofite – 6,98% - 82 taxoni ; geofite – 9,02% - 106 

taxoni; helohidatofite – 6,81% - 80 taxoni; chamefite – 2,55% - 30 taxoni; epifite - 0 17% - 21 

taxoni în concordanţă cu condiţiile de climă. 

 5. Analiza elementelor floristice evidenţiază predominanţa speciilor eurasiatice 48,63%  – 

571 taxoni; europene 10,22% - 120 taxoni; central-europene 5,28% - 62 taxoni; circumpolare 

7,06% - 83 taxoni; mediteraneene 4,34% - 51 taxoni; pontice 6,04% - 71 taxoni; atlanto – 

mediteraneene 1,36% - 16 taxoni;  panonice 0,76% - 9 taxoni; daco - balcanice 0,51% - 6 taxoni; 

balcanice 0,42% -5 taxoni; endemice 0,17% - 2 taxoni; cosmopolite 6,38% - 75 taxoni; adventive 

6,21% - 73 taxoni.    

            6. Câmpia Nirului  are evidente relaţii floristice şi de vegetaţie cu Valea Ierului, Câmpia 

Ecedea, Câmpia Careiului şi teritoriul Nyirségului din Ungaria. Specii precum: Pulsatilla 

flavescens (Hazsl.) Borbás, Melampyrum nemorosum L. ssp. debreceniense (Rapaics) Soó, 

Polygonum arenarium  Waldst. et Kit., Kochia laniflora (S.F. Gmelin) Borbás, Festuca vaginata 

Waldst. et Kit. ex. Willd, Plantago arenaria Waldst et Kit., Corynephorus canescens (L.) 

Beauv., Spergula pentranda L., Alyssum montanum ssp. gmelinii (Jordan) Hegi et Schimd, 

Minuartia viscosa (Schreber) Schinz et Thell., Iris arenaria Waldst. et Kit., Silene multiflora 

(Waldst. et Kit.) Pers., Carex supina Willd ex Wahlenb lipsesc din flora câmpiilor limitrofe fiind 

caracteristice nisipurilor Câmpiei Nirului. Speciile: Aldovandra vesiculosa L., Radiola linoides 

L., Spiranthes spiralis (L.) Chevall, Lathyrus aphaca L., sunt întâlnite numai în partea 

românească a Nirului, lipsind din teritoriul Nyirségului din Ungaria.     

           7. Din analiza comparativă a florei Câmpiei Nirului cu cea a celorlalte terenuri nisipoase 

ale României – Hanul Conachi din sudul Moldovei, nisipurile din sudul Olteniei şi din Dobrogea 
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se evidenţiază specii care apar numai în teritoriul cercetat şi anume: Rumex tenuifolius 

(Waldt.)A. Love, Spergula arvensis L., Lychnis coronaria (L.) Desr., Euphorbia vilosa Waldst et 

Kit. ex Willd., Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borbás, Melampyrum nemorosum L. ssp. 

debreceniense (Rapaics) Soó, Corynephorus canescens (L.) Beauv., Silene multiflora (Waldst. et 

Kit.) Pers., Calamagrostis stricta (Timm) Koeler.; Ranunculus binatus Kit., Ranunculus falax 

(Wimm. et Grab.) Sloboda, Draba nemorosa L., Lepidium virginicum L., Sedum sexangulare L., 

Vicia sepium L., Anthyllis vulneraria L., Eryngium planum L., Seseli annuum L., Peucedanum 

oreoselinum (L.) Moench., Onosma pseudarenarium Schur. ssp. tuberculatum (Kit.) Rauchert, 

Salvia pratensis L., Centaurea indurata Janka f. hirsuta Balász et Nyár., Centaurea sadleriana 

Janka,  Rhinanthus borbasii (Dörfler.) Soó.; Silene conica L., Ranunculus lateriflorus DC., 

Equisetum moorei Newman, Iris arenaria W. et K.,  Iris variegata L. var. foenii Prod., Carex 

lipocarpus Gaudin, Agrostis capilaris L.,  Festuca rupicola Heuff. f. hirsuta  (Host.) Beldie. 

        8. Marea varietate a covorului vegetal este dată de numărul relativ mare de asociaţii 

analizate - 53.  Au fost identificate aici asociaţii şi faciesuri noi pentru ştiinţă, după cum 

urmează: 

          - Asociaţii noi descrise în Câmpia Nirului: Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973,  

Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi Kristiansen 1937 Pop 1977, Onopordion acanthii 

Br. – Bl. et al. 1936, Calamagrostietum epigei Juraszek 1928, Carici elongatae-Alnetum Koch 

1926 (Basionim: Thelyperidi – Alnetum Klika  1940) 

           -  Faciesuri noi: as. Digitario – Portulacetum Facies: Convolvulus arvensis; as. Festuco 

vaginatae – Corynephoretum Facies: Cynodon dactylon (nou perntru România) as. Setario – 

Digitarietum Facies: Ambrosia artemisiifolia (facies nou pentru literatura de specialitate) as. 

Sambucetum ebuli Facies: Artemisia vulgaris (facies nou prntru România), as. Querco –Ulmetum 

Facies: Geranium phaeum (facies nou pentru România).    

            - Am identificat un număr de 186 de taxoni din asociaţii ale Câmpiei Nirului în staţiuni 

unde  nu au mai fost  menţionaţi în literatura de specialitate. 

         9. Asociaţia  Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. 1956 [Syn.: Rorippo 

sylvestris-Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd. et Müller1961] a fost analizată pentru 

prima dată în staţiunea Curtuiuşeni, pe o fâneaţă. Am identificat şi analizat pentru prima dată 

asociaţia Caricetum elatae W. Koch 1926 din staţiunea Foieni, fapt ce demonstrează începutul 

procesului de colmatare a mlaştinilor de interdune din staţiunea respectivă.  

            10.  După Dihoru Gh., Negrean G., (2009) dintre speciile şi subspeciile aflate pe lista 

roşie a plantelor vasculare din România, prezente în zona de referinţă, am identificat: 
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Aldovandra vesiculosa, Alyssum montanum ssp. gmelinii, Angelica palustris, Centaurea 

arenaria, Dianthus serotinus, Elatine hungarica, Galanthus nivalis, Juncus bulbosus, Minuartia 

viscosa, Pulsatilla flavescens, Silene multiflora, Spergula pentranda, Urtica kioviensis. Aici am 

mai identificat şi alte specii rare, pe cale de dispariţie, ca: Allium spherocephalum, Arum 

orientale, Blysmus compressus, Calamagrostis stricta, Carex caespitosa, Centaurea triumfetti 

ssp. stricta, Cirsium brachycephalum, Crepis praemorsa, Crocus reticulatus, Dactylorhiza 

incarnata, Dianthus superbus, Epilobium palustre, Gypsophila paniculata, Helichrysum 

arenarium, Hottonia palustris, Iris arenaria, Iris variegata var. foenii, Leucojum aestivum, 

Lilium martagon, Listera ovata, Melampyrum nemorosum ssp. debreceniense, Menyanthes 

trifoliata, Nymphaea alba, Onosma pseudarenarium ssp. tuberculatum, Peucedanum palustre, 

Ranunculus illyricus, Salix rosmarinifolia, Saxifraga bulbifera, Senecio integrifolius, Stellaria 

palustris, Stratiotes aloides, Trollius europaeus ssp. europeaus.    

        11. Pe baza studiului floristico-fitocenologic efectuat asupra plantelor periclitate şi rare 

identificate în teritoriul studiat, propun  4 zone pentru a fi declarate arii naturale protejate: 

           - Mlaştinile de la Pişcolt care îşi păstrează încă vechea lor configuraţie, respectiv 

suprafaţă, favorizând astfel creşterea în bune condiţii a unor rarităţi floristice. 

           - Corineforetele de la Voivozi cu planta heliofilă Corynephorus canescens, care este 

copleşită de tufărişurile de Robinia psedacacia dispare rapid din covorul vegetal al teritoriului, 

fapt de care trebuie să se ţină cont în perimetrul acestei staţiuni ocrotite.  

            - Mlaştina Pinet de la Curtuiuşeni este unul din terenurile de interdune cu caracter arhaic 

cel mai interesant.   

            - Pădurea Liget de la Foieni cu asociaţiile: Festuco - Quercetum roboris şi Convalario – 

Quercetum roboris.  

        12. Biocenozele originale (în situaţia analizată mlaştinile) conservă cele mai multe elemente 

arhaice.   

        13.  Pe dunele de nisip, expoziţia pantelor joacă rolul determinant în răspândirea  vegetaţiei 

teritoriului. 

        14. Intervenţiile antropice asupra vegetaţiei naturale au ca repercursiuni negative 

restrângerea arealului specii spontane. Unele rarităţi ale florei din zona Câmpiei Nirului, 

semnalate în trecut, au dispărut din regiune. Dintre acestea: Bulbochodium versicolor (Ker-

Gawler) Sprengel, care odinioară creştea în masă la marginea pădurilor dintre Curtuiuşeni şi 

Valea lui Mihai; nu am regăsit nici Centaurea sadleriana Janka la Urziceni, în singura staţiune 
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din România unde a fost semnalată. De asemeanea nu am identificat nici planta  Mollugo  

cerviana (L) Ser. semnalată în mai multe staţiuni ale Câmpiei Nirului de unii autori. 

        16. Încadrarea fitogeografică corectă a unui ţinut necesită studiul fiecărui sector al 

teritoriului respectiv (Câmpiei Banato – Crişane, inclusiv al zonei Câmpiei Nirului).  

 

Cuvinte cheie: psamosoluri, dune semifixate, benzi feruginoase, terenuri de interdune, 

terenuri  mlăştinoase, plante ruderale, flora nisipurilor, vegetaţie arenicolă,  „vegetaţie de 

popândaci”, plante mezofile, plante mezoterme,  plante slab acido – neutrofile,  hemicriptofite, 

eurasiatice.  
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