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INTRODUCERE 

 
Realizarea unei teze de doctorat având ca obiect de studiu flora și vegetația halofilă 

din Câmpia Aradului, la sud de Crișul Alb este justificată din cel puțin două motive: 

- zonele de sărături din împrejurimile localităților Grăniceri, Nădab, Pilu, 

Sânmartin, Socodor, Vărșand nu au fost studiate detaliat și unitar până astăzi, sub 

aspectul diversității specifice și cenotice. DRĂGULESCU et MACALIK (1996) 

apreciau flora din valea Crișului Alb ca fiind “relativ bine cunoscută”, în timp ce 

vegetația sectorului inferior al Crișului Alb - puțin studiată, situație care nu s-a 

schimbat semnificativ; 

- o mare parte din sărăturile din vestul județului Arad, la sud de Crișul Alb, au fost 

recent (2011) incluse în situl de importanță comunitară ROSCI 0231 Nădab – 

Socodor – Vărșand. Stabilirea planului de management al sitului impune 

cunoașterea, în primul rând, a florei de cormofite și a covorului vegetal. 

Astfel, scopul tezei este acela de a întocmi un tablou actual al biodiversității vegetale 

din complexul de ecosisteme de pe terenurile sărăturate din Câmpia Aradului, în vederea 

cunoașterii, conservării și evaluării posibilităților de utilizare a acesteia. 

Obiectivele subordonate acestui scop sunt: 

- întocmirea unui inventar / conspect floristic actual al cormofitelor halofile, 

cuprinzând și speciile nehalofile însoțitoare; 

- descrierea principalelor tipuri de fitocenoze (asociații vegetale) halofile; 

- identificarea principalelor specii de cormofite cu potential de utilizare de pe 

terenurile sărăturate și vecinătățile lor imediate; 

- identificarea amenințărilor la adresa speciilor și asociațiilor de interes conservativ 

și formularea de recomandări în vederea prezervării și restaurării biodiversității; 

- efectuarea unui studiu de microscopie electronică asupra unor populații de 

cormofite, specii puțin cercetate în România (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze 

și Camphorosma annua Pallas.). 
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CAPITOLUL I. 

ISTORICUL CERCETĂRILOR ASUPRA FLOREI ȘI VEGETAȚIEI 

HALOFILE ÎN CÂMPIA ARADULUI 

Menționări istorice ale florei și covorului vegetal din Câmpia Aradului apar cu 

caracter mai mult sau mai puțin sporadic în KITAIBEL (1798, in LÖKÖS, 2001), BORBAS 

(1884), SIMONKAI (1893). Cercetările sunt continuate de PRODAN (1939), PRODAN 

(1956), POPESCU et BUJOREAN (1957) etc. 

Cele mai recente sunt efectuate de DRĂGULESCU et MACALIK (1997), 

ARDELEAN (1999, 2002, 2006), LUPEI (2006), în teza sa de doctorat enumeră doar câteva 

specii de halofite din Câmpia Aradului, accestul fiind pus pe tipurile de soluri; ERDÖS et al. 

(2011) publică un studiu comparativ al vegetației halofile de la Gyula (Ungaria) și Vărșand; 

publicația nu include liste floristice, ci referiri la conservare. 

Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI 0231 Nădab – Socodor – Vărșand, 

actualizat în ianuarie 2011, mentionează 58 de specii de cormofite. 

 

CAPITOLUL II. 

CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A TERITORIULUI 

STUDIAT 

În literatura științifică (monografii, tratate de geografie, floră, pedologie etc.), Câmpia 

Aradului este prezentată ca având delimitări diferite, de diverși autori: 

ARDELEAN et al. (1979) încadrează Câmpia Aradului între Mureș și Crișul Alb; 

VELCEA et al. (1979) și ARDELEAN (2006), Câmpia Mureşului sau Câmpia Aradului 

apare ca o treaptă intermediară între Câmpia Crişului Alb, care este mai coborâtă, şi cea a 

Vingăi, mai înaltă; POSEA (1997), zona luată în studiu aparține în cea mai mare parte 

Câmpiei Crișurilor; GRIGORAȘ (1999) Câmpia Aradului se întinde de la Mureș în partea 

sudică până la lunca Crișului Alb și Cigherului; MÂNDRUȚ (2011), Câmpia Aradului este 

cuprinsă în Câmpia Crișurilor, fiind o diviziune interioară a Câmpiei înalte a Crișurilor, 

situată între Crișul Alb și Mureș etc. 

Zonele (siturile) luate în studiu se află în apropierea localitățiilor Grăniceri, Nădab, 

Pilu, Sânmartin, Socodor și Vărșand, toate la sud de Crișul Alb și corespunzând mai mult sau 

mai puțin cu zonele ce alcătuiesc situl Natura 2000 ROSCI 0231 Nădab – Socodor – Vărșand 

cu o suprafață de însumează 4052,71 ha. Zona de sit din apropierea localității Grăniceri 

ocupă o suprafață de 2.234,78 ha, iar zona studiată 760,84 ha; zona de sit din apropierea 
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localității Nădab ocupă 275,92 ha, iar zona studiată 240,12 ha; zona de sit din apropierea 

localității Pilu ocupă 257,03 ha, cea studiată 106,07 ha; zona de sit din apropierea localității 

Sânmartin ocupă o suprafață de 2.496,41 ha, iar zona studiată 1.658,80 ha; zona de sit din 

apropierea localității Socodor are o suprafață de 1.051,88 ha, zona studiată 886,27 ha; iar 

zona din apropierea localității Vărșand 345,21 ha, iar cea studiată de 400,62 ha. 

 

CAPITOLUL III. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetarea s-a desfășurat pe următoarele direcții / axe: 

1. studiul florei de cormofite, în primul rând al florei de pe pajiștile de sărătură, dar și al 

florei din canalele de desecare și al celei ruderale din siturile ce au constituit zona 

noastră de studiu. 

2. descrierea vegetației halofile, sub aspectul compoziției floristice, sinmorfologiei, 

sindinamicii, sinecologiei, în corelație cu: 

- proprietățile chimice ale solului din majoritatea suprafețelor de probă care au servit 

la efectuarea releveelor; 

- studii la nivel microscopic și fiziologic asupra unor specii de plante de sărătură 

(microscopie electronică); 

- evaluarea potențialului economic al speciilor de plante și vegetației de sărături 

studiate.  

 

CAPITOLUL IV. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

4.1. Conspectul floristic și caracterizarea florei 

În perioada studiului, în cele 6 situri din Câmpia Aradului, au fost identificați 344 

taxoni, marea lor majoritate de rang specific. Cu cele mai multe specii contribuie la flora 

generală (ce include și speciile ruderale, segetale, acvatice, palustre și de pajiști nehalofile) 

familiile Gramineae, Compositae și Leguminosae, care împreună constituie peste 3/10 din 

floră. Depășesc pragul de 10 specii familiile: Cyperaceae, Ranunculaceae și Umbelliferae. 

Comparând diversitatea specifică a siturilor studiate, se constată că cel mai mare 

nivel al acestui parametru a fost înregistrat în situl Vărșand (230 specii), urmat de Pilu (214). 

Numărul de specii nu pare proporțional cu suprafața sitului, nici cu presiunea de pășunat 

(aproximativ aceeași în toate siturile). Existența categoriilor mari de habitate (de pajiști 
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halofile, ruderale, acvatice și palustre, de pajiști nehalofile) în diverse proporții în fiecare sit 

explică parțial diferențele de biodiversitate specifică. Siturile cu suprafețe mari (Sânmartin și 

Socodor) se caracterizează prin diversitatea cea mai scăzută (181, respectiv 196 specii). 

În vederea interpretării florei halofile, din numărul total de 344 specii identificate, am 

eliminat speciile nehalofile, obținând un număr de 71 specii.  

Situl cu cele mai multe specii halofile este Vărșandul (58 specii), urmat de Sânmartin 

și Socodor (cu câte 55 de specii). Ca și în cazul diversității specifice totale (incluzând și 

speciile nehalofile), diversitatea nu este corelată cu mărimea sitului. Suprafața mare ocupată 

în situl Vărșand de cenozele de Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae și Achilleo 

setaceae-Festucetum pseudovinae, asociații considerate de POP (1968), dar și de MOLNÁR 

et BORHIDI (2003) ca asociații de climax intrazonal, poate constitui un indiciu al unei 

perturbări (sau desalinizări) mai reduse, deci și al unei diversități mai mari a halofitelor. 

Nuanța ușor termofilă a florei halofile este indicată mai clar în spectrul ecologic 

pentru temperatură al florei halofile (Fig. 1.), decât în spectrul similar întocmit pentru toată 

flora (Fig. 2.). Astfel, speciile considerate halofile se grupează, lăsând deoparte speciile 

euriterme, doar în trei categorii, ele având note ale indicelui T de 3, 3,5 și 4. 

  

Fig. 1. Spectrul ecologic pentru temperatură al florei 

halofile din Câmpia Aradului (2011-2013). 

Fig. 2. Spectrul pentru temperatură al florei 

identificate în cele 6 situri din Câmpia Aradului în 

perioada 2011-2013. 

 

Includerea în categoria halofitelor a unor specii evident adaptate habitatelor 

salinizate, dar care nu sunt prezentate de literatură ca halofile, face ca în spectrele pentru 

factorul R (Fig. 3.) și spectrul categoriilor de halofilie (Fig. 4.) să regăsim specii euriionice, 

respectiv fără indice de halofilie (f.S). Faptul că în spectrul pentru factorul R nu predomină 

speciile cu nota maximă (R=5), coroborat cu acela că în spectrul categoriilor de halofilie 
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predomină speciile cu note ale indicelui S de la 2 la 4, denotă că pe sărăturile din județul 

Arad nu predomină flora extrem-halofilă. 

  
Fig. 3. Spectrul ecologic pentru reacția solului al florei 

halofile din Câmpia Aradului (2012-2013). 

Fig. 4. Spectrul categoriilor de halofilie al florei 

halofile din Câmpia Aradului (2012-2013). 

   

Privită din prisma structurii pe categorii floristice, flora halofilă din cele șase situri 

din Câmpia Aradului este constituită majoritar din specii eurasiatice (inclusiv cele cu nuanțe 

continentală sau mediteraneeană). Împreună luate, speciile mediteraneene, atlantice-

mediteraneene, pontice (sens larg) și panonice (sens larg) constituie, la mare distanță de 

speciile eurasiatice, categoria următoare. 

4.2. Conspectul și descrierea unităților de vegetație 

  Asociația Camphorosmetun annuae Rapaics ex Soó 1933 

Fitocenozele edificate de Camphorosma annua ocupă suprafețe mici în toate cele 6 

locații, precum și în majoritatea regiunilor ce compun arealul acestei asociații (Ungaria, 

Slovacia, Austria, Ucraina, Bulgaria, Croația, Serbia și Macedonia) ELIÁŠ jun. et al. (2008). 

Tabelul sintetic al asociației conține 12 specii de cormofite în 15 relevee. După specia 

dominantă acoperirea cea mai mare o are Puccinellia distans subsp. limosa, care realizează și 

constanța maxină V; urmează ca frecvență Artemisia santonicum, Hordeum hystrix, 

Lepidium ruderale, Limonium gmelinii și Pholiurus pannonicus. 

Acoperirea medie este de 15,20%, cu variații foarte mari, de la 5 la 34%. Am 

constatat că acoperirea speciei edificatoare depinde foarte mult de momentul efectuării 

releveului și de regimul pluviometric al anului respectiv: tulpinile de Camphorosma annua 

cresc până la momentul înfloririi putând depășii 20-30 cm lungime, în condiții favorabile, iar 

în anii secetoși tulăpinile nu depășesc câțiva centimetrii chiar în momentul înfloririi.  

Caracterul pregnant halofil nu este redat în tocmai spectrul de halofilie însă este 

ilustrat foarte clar de analizele solului. Astfel am măsurat cele mai mari valori medii ale pH-
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ului: 9,50 (0-10 cm) și 10,16 (10-20 cm); pentru ambele straturi de sol marjele de variație 

sunt foarte mici. 

Din punct de vedere sindinamic această asociație poate fii considerată ca una pionieră 

pe terenurile puternic salinizate apărute prin evaporarea lacurilor sărate (cazul Câmpiei 

Panonice) și pe porțiunile de solonețuri puternic perturbate. 

Aceste fitocenoze sunt lipsite de importanță economică (cel mult pot servi ca surse de 

mușețel), însă contribuie la biodiversitatea complexului de ecosisteme de sărături.  

 

Asociația Puccinellietum limosae Magyar ex Soó 1933 

Asociația este descrisă în județul Arad, la Bocsig, Grăniceri, Socodor și Pilu 

(ARDELEAN, 2006).  

Cele 16 ridicări alcătuiesc un tabel sintetic cu 27 specii de cormofite la care se adaugă 

în unele cazuri Nostoc sp. ce poate realiza acoperiri consistente pe alocuri. Din punct de 

vedere al frecvenței specia dominantă este urmată de Artemisia santonicum, Chamomilla 

recutita, Camphorosma annua, Festuca pseudovina, Pholiurus pannonicus și Polygonum 

aviculare. Numărul mediu de specii per releveu este de 6,93 cu variații de la 4 la 13 specii 

per releveu. 

Covorul vegetal al acestor fitocenoze este foarte variabil în privința acoperirii: o 

medie de 32,56%, dar cu variații de la 12 la 60%. Specia dominantă realizează o acoperire de 

cca. 20%, mult mai mică decât media de 35% prezentată de COLDEA et al. (2012). 

Spectrul reacției solului relevă numărul mare de specii bazifile, cu nota 5, între care și 

specia dominantă, precum și absența speciilor cu note de la 1 la 2,5. În tabelul sintetic se mai 

găsesc 7 specii euriionice. Cele 22 de specii halofile din asociație (cf. SÂRBU et al., 2013) 

sunt distribuite aproximativ în proporții egale în categoriile de halofilie 2-7. Caracterul 

halofil al asociației este  confirmat și de analizele de sol, cu valori medii ale pH-ului de 8,79 

(0-10 cm) respectiv 9,76 (10-20 cm). 

Considerentele de structură floristică ne conduc la ipoteza că în Câmpia Aradului 

aceste cenoze reprezintă mai mult o fază în evoluția covorului vegetal, decât pajiști închegate 

și stabile așa cum raportează alți autori români mai ales din sudul României și Moldova (eg. 

CHIFU et al., 1998 in COLDEA et al., 2012). 

Asociația Puccinellietum limosae poate rezulta din Camphorosmetum annuae în 

condițiile instalării unui regim hidric cu apă stagnantă primăvara, dar și evoluția inversă este 

posibilă prin aridicare și salinizare. Unii autori insistă asupra importanței furajere a pajiștilor 
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de Puccinellia, cu producții de 6t masă verde/ha (POP, 1968), 3t masă verde/ha 

(ARDELEAN, 1999), 2-4t masă verde/ha (COSTE et ARSENE, 2000). 

 

Asociația Plantagini tenuiflorae-Pholiuretum pannonici Wendelbg. 1943 

Ridicările incluse în tabelul sintetic al acestei asociații provin de la Socodor, Pilu, 

Grăniceri și Sânmartin. Specia dominantă este în toate cazurile Pholiurus pannonicus, 

halofită obligatorie, cu arealul cuprinzând Europa Centrală și Câmpia Panonică, dar și 

Peninsula Iberică și zone izolate din Asia și Siberia. 

În Câmpia Aradului biodiversitatea rezultată din cele 11 relevee selectate este de 27 

specii. Pe lângă speciile caracteristice frecvențe mari realizează Polygonum aviculare, 

Artemisia santonicum, Puccinellia distans subsp. limosa, Rorippa sylvestris subsp. kerneri. 

Este de menționat ca Plantago tenuiflora apare cu acoperire redusă și nu în toate releveele 

(K=IV). Acoperirea medie este de cca. 27%, însă cu variații mari de la 15 la 60 %. 

Se constată o asemănare a spectrului pentru temperatură cu acela al asociației 

Hordeetum hystricis, în sensul prezenței, exceptând speciile euriterme, numai a speciilor cu 

note de 3, 3,5 și 4. Reiese deci un caracter mezoterm – moderat termofil. 

În privința reacției solului, spectru ecologic arată un număr aproximativ egal de specii 

neutrobazifile și bazifile, din categoria ultimă făcând parte și cele două specii caracteristice. 

În spectrul pentru halofilie  nu se remarcă în mod deosebit o categorie de specii. Analizele 

eșantioanelor de sol din suprafețele de probă pentru relevee indică valori medii ale pH-ului 

de 7,65 (0-10 cm) și 8,73 (10-20 cm), deci un sol cu sărăturare moderată. 

Date fiind structura floristică și parametrii solului, evoluția acestei asociații este 

foarte posibilă spre Puccinellietum limosae. POP (1968) încadrează asociația într-o schemă 

de succesiune legând-o în sens progresiv de Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae. 

Evoluția spre Hordeetum hystrycis sau Camphorosmetum annuae este și ea posibilă. 

Importanța furajeră a acestor fitocenoze este foarte redusă, datorita taliei mici, 

compoziției floristice și închegării slabe a covorului vegetal și datorită inundării prelungite în 

prima parte a sezonului de vegetație. 

 

Asociația Hordeetum hystricis Wendelbg. 1943 

Acest tip de fitocenoze este semnalat în Moldova, Oltenia, Muntenia, Crișana și 

Banat (POP, 2002). COLDEA et al. (2012) consideră prezența acestei asociații în sudul 

României ca fiind sporadică. În cele 15 ridicări, am identificat un număr de 47 specii de 

cormofite. În tabelul sintetic alături de Hordeum hystrix apar cu frecvențe mai mari 
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următoarele specii: Scorzonera cana, Bromus hordeaceus, Festuca pseudovina, Trifolium 

angulatum, Bupleurum tenuissimum, Chamomilla recutita, Limonium gmelinii. În structura 

floristică a acestor fitocenoze coexistă specii halofile și specii ruderale (Lepidium ruderale, 

Chamomilla recutita, Lolium perenne, Polygonum aviculare). Numărul mediu de specii per 

releveu este de 10,53, cu variații de la 6 la 14. 

Covorul vegetal prezintă o acoperire medie de cca. 77%, cu o participare a speciei 

dominantde de cca. 50%, valoare apropiată de acoperirea medie constatată de COLDEA et 

al. (2012) – 40%.  

Solurile pe care se instalează aceste fitocenoze au, după COLDEA et al. (2012) pH de 

la slab acid (6,5-6,7) la bazic (8). PĂTRUȚ (2003), pentru o cenoză de Hordeetum hystricis 

de la Timișoara, menționează un pH de 8,48-8,79.  În cazul fitocenozelor analizate aici, am 

înregistrat valori medii ale pH-ului de 7,63 (0-10 cm), respectiv 8,22 (10-20 cm). valoarea 

minimă a fost de 6,54 (0-10 cm), iar cea maximă de 9,16 (10-20 cm). 

Asociația Hordeetum hystricis este considerată de MUCINA (1993, in DÍTĔ et al., 

2012a) asociația de solonețuri cu cel mai pronunțat caracter zoo-antropogen, constituind 

stadiul de degradare (prin pășunat și circulația intensă a animalelor) a cenozelor de 

Puccinellietum limosae, Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae și Artemisio santonici-

Festucetum pseudovinae. Reducerea sau încetarea perturbărilor antropice, pe fondul 

constanței generale a condițiilor climatice, conduce la inversarea acestei evoluții (demararea 

unei succesiuni secundare progresive).  

Valoarea furajeră a pajiștilor de orz de sărătură sau orzul țiganului este redusă atunci 

când această specie domină net; faciesurile cu specii de Trifolium sau cu Lolium perenne au 

evident o mai mare valoare ca pășune. 

 

Asociația Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae Soó (1933) 1947 corr. Borhidi 1966 

Eșantioanele de fitocenoză analizate și reunite în tabelul sintetic provin din toate cele 

6 locații. Suprafețele cele mai mari au fost identificate la Vărșand de unde provine o treime 

din cele 15 relevee. Asociația Achilleo setaceae – Festucetum pseudovinae Soó (1933) 1947 

corr. Borhidi 1966 împreună cu Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae Soó in Máthé 

corr. Borhidi 1966 reprezintă vegetația de pajiște tipică a bioregiunii Panonice. 

Tabelul sintetic de asociație conține 51 de specii cormofite, cu un număr mediu de 

specii per releveu de 12,93 și cu o variație de la 5 la 20 specii per releveu. Specia 

caracteristică este Achillea setacea și realizează o ADm de 15%.  
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Achillea setacea este subdominantă în raport cu Festuca pseudovina, care realizează 

o acoperire dublă, de regulă (cca. 31% cu variații de la 5 la 54%). În ordinea descrescătoare a 

participării cantitative urmează după cele două specii codominante Cynodon dactylon, 

Limonium gmelinii, Bromus hordeaceus. 

Sinmorfologia este caracterizată de o acoperire generală de circa 80%, cu variații 

relativ mici în jurul acestei valori și de prezența a două etaje, primul dat de tulpinile florifere 

de Achillea setacea și de cele ale gramineelor, și putând atinge 35 cm.  

Analizele probelor de sol prelevate din suprafețele de probă arată o valoare medie a 

pH-ului în stratul 0-10 cm de 7,28, ușor mai scăzută decât în stratul subiacent (pH=7,84). 

Rezultă astfel caracterul mai puțin salin al stațiunilor, comparativ cu asociația Artemisio 

santonici-Festucetum pseudovinae; această diferențiere reiese și din valorile parametrilor: 

sodiu schimbabil și ale conductivității (Tab. 1.). 

Tabelul 1. Valorile comparative ale parametrilor solului pentru fitocenoze de Achilleo setaceae–

Festucetum pseudovinae și Artemisio santonici–Festucetum pseudovinae 

Parametrul:  

(valori medii) 

Achilleo setaceae–Festucetum 

pseudovinae 

Artemisio santonici–Festucetum 

pseudovinae 

pH 0-10 cm 7,28 7,40 

pH 10-20 cm 7,84 8,24 

Na sch. 0-10 cm (me/100g sol) 1,89 6,29 

Na sch. 10-20 cm (me/100g sol) 4,56 9,02 

Conductivitate 0-10 (μS/cm) 159,96 244,21 

Conductivitate 10-20 (μS/cm) 173,15 314,10 

 

 Caracterul mai halofil al asociației Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae este 

ilustrat prin comparația spectrelor pe categorii de halofilie (Fig. 5.): până la categoria 3, după 

criteriul numărului de specii, se observă o predominanță a asocieției Achilleo setaceae-

Festucetum pseudovinae, în timp ce procentul de specii mezohaline și polihaline (cu note de 

5-7) este mai mare în asociația Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae. 

 
Fig. 5. Comparație între spectrele de halofilie ale asociațiilor Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae 

(Ar.s.-F.p.) și Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae (Ac.s.-F.p.).  
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Din punct de vedere al sindinamicii această asociație prezintă evidente afinități cu 

Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae și cu Limonio gmelini-Artemisietum santonici 

(discutate mai sus). Schema de succesiune prezentată de POP (1968) prezintă ca posibilă 

transformarea unor asociații mezo-higrofile (Alopecuretum pratensis, Eleochari-

Alopecuretum geniculati) în Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae, ca și evoluția în 

sens invers. O altă direcție evolutivă este net sugerată de prezența consistentă a speciei 

Cynodon dactylon în câteva relevee; pirul gros formează pâlcuri compacte și poate sufoca 

complet aproape celelalte specii. 

 

Asociația Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae Soó in Máthé corr. Borhidi 1966  

Această asociație a fost identificată în toate cele 6 locații. Fitocenoze ale acestei 

asociații sunt descrise în România de (COLDEA et al., 2012): POP (1968 – Interfluviul 

Crișul Repede – Crișul Negru), GRIGORE (1977 – Câmpia Banatului), KARÁCSÓNY 

(2002 – Câmpia Careiului), POP (1983 – Ocna Dej). 

Tabelul sintetic cuprinde 44 specii de cormofite, cu un număr de specii per releveu de 

la 4 la 12, media fiind de 8,4 specii per releveu. Cele două specii codominante și 

caracteristice sunt prezente în toate releveele, urmate fiind după criteriul constanței (K), dar 

și a ADm de Limonium gmelinii. Valori mai ridicate ale constanței (K) realizează și speciile 

Scorzonera cana, Hordeum hystrix, Gypsophila muralis, Chamomilla recutita, Bupleurum 

tenuissimum și Trifolium angulatum. 

Acoperirea generală este în majoritatea cazurilor ridicată (peste 75%), valorile 

minime extreme fiind întâlnite în ridicările de la Grăniceri (34 și 35%). 

Aceste fitocenoze ocupă terenuri plane sau ușor ridicate. Analizele de sol arată 

niveluri medii ale pH-ului de 7,40 (stratul 0-10 cm) și 8,29 (în stratul 10-20 cm), valori 

apropiate de cele raportate de COLDEA et al. (2012): 7,5-9; pH-ul în probele noastre variază 

de la 6,3 la 8,79 în stratul 0-10 cm, respectiv de la 6,95 la 9,38 în stratul 10-20.  

Geneza și evoluția pajiștilor de pelin de sărătură cu păiușul oilor sunt explicate de 

diverși autori, fără a exista până astăzi în România experiențe de dinamică în staționar. În 

condiții de pășunat, fitocenoza este foarte stabilă. Astfel, POP (1968) arată afinitățile 

evolutive ale acestei asociații cu asociațiile Achilleo setaceae–Festucetm pseudovinae și 

Festucetum pseudovinae cynodontosum, înspre care Artemisio santonici–Festucetum 

pseudovinae poate evolua în condiții de desărăturare, respectiv bătătorire prin pășunat. În 

condiții de pășunat intensiv crește prezența speciei Limonium gmelinii (POP, 2002), ceea ce 
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determină inclusiv schimbarea încadrării acestor fitocenoze în Limonio gmelini–

Artemisietum santonici (Soó 1927) Țopa 1939. 

În stațiunile de la Vărșand ca și în cele de la Socodor, în special, am constatat 

prezența unor pâlcuri consistente de Cynodon dactylon, cu tendințe evidente de expansiune 

în fitocenozele acestei asociații. 

Înspre Artemisio santonici–Festucetum pseudovinae pot evolua și fitocenoze de 

Camphorosmetum annuae, Hordeetum hystricis și/sau Polygono–Plantaginetum tenuiflorae 

(=Plantagini tenuiflorae – Pholiuretum pannonici) prin înțelenire. În condiții de perturbare 

puternică a solului (drumuri, arat sau discuit, cărări circulate de animale), acoperirea solului 

se reduce foarte mult și poate avea loc regresia spre Camphorosmetum annuae (pe soluri cu 

pH mai ridicat), Hordeetum hystricis (în condiții de pH mai scăzut), eventual Plantagini 

tenuiflorae–Pholiuretum pannonici (în microdepresiunile cu apă stagnantă primăvara). 

Fără excepție, fitocenozele acestei asociații sunt exploatate ca pășuni; POP (1968) 

menționează și utilizarea ca fâneață, caz  în care producția a fost de 4-5 t masă verde/ha. 

COSTE et ARSENE (2000) dau ca nivel al producției pășunii 1-2 t substanță uscată/ha și 

citează experiențe efectuate de SAMOILĂ et BRATU (1965) pe pajiști dominate de Festuca 

pseudovina și în urma cărora fertilizarea cu NP a dublat sau chiar triplat producția. 

 

Asociația Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelbg. 1943 

Pâlcurile edificate de Juncus gerardi au fost încadrate în asociația Scorzonero 

parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelbg.1943, deși în zona studiată în aceste 

cenoze nu apare Scorzonera parviflora, pentru a urmări consecvent schema sintaxonomică 

prezentată de COLDEA et al. (2012). De altfel în tabelul sintetic regăsim specii din 

Scorzonero-Juncetalia gerardii (Lotus tenuis, Rorippa sylvestris subsp. kerneri), precum și 

specii caracteristice, frecvente în alte unități de vegetație. 

Cele 5 relevee provin de la Vărșand, Socodor, Pilu și Sânmartin, cu o biodiversitate 

totală de 31 de specii de cormofite, asociația prezintă un număr de specii per releveu de 9-13. 

În ordinea frecvenței după specia dominantă tabelul sintetic conține în ordine descrescătoare 

următoarele specii: Alopecurus pratensis, Scorzonera cana, Carex stenophylla, Inula 

britannica, Oenanthe silaifolia, Poa pratensis, Bupleurum tenuissimum etc. 

Acoperirea generală variază între 46 și peste 75%, cu o medie de 63%. Juncus 

gerardi participă cu cca. 37%, urmat fiind de Alopecurus pratensis, Inula britannica, 

Agrostis stolonifera, Scorzonera cana, Poa pratensis etc. 
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Spre deosebire de celelalte asociații halofile studiate, în cazul acesteia nu mai 

predomină numeric speciile xero-mezofile, ci cele mezofile – mezo-higrofile. 

Analiza sinecologică pentru reacția solului indică pe de-o parte prezența unui număr 

consistent de specii euriionice (12) și pe de altă parte a speciilor moderat bazifile spre 

bazifile, ceea ce poate fi considerată ca o altă expresie a caracterului tranzitoriu al acestor 

cenoze între cele halofile și nehalofile. Analizele de sol au dat valori medii ale pH-ului de 

7,24 (0-10 cm) și 8,11 (10-20 cm), fără variații prea mari pe fiecare strat. 

Astfel de fitocenoze urmează în succesiune după vegetația higrofilă, în condițiile 

creșterii salinității, spre fitocenoze de Puccinellietum limosae și ulterior spre fitocenoze de 

Artemisio santonice-Festucetum pseudovinae. Este posibilă uneori și evoluția regresivă din 

fitocenoze halofile, în condițiile băltirii mai îndelungate a apei în ultimii ani. Condițiile 

staționale și numărul mare de specii comune cu asociația Hordeetum hystricis sugerează că și 

pajiștile de acest tip se pot transforma în Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii. 

Valoarea furajeră a pajiștilor de pipirig de sărătură este scăzută și direct proporțională 

cu participarea gramineelor și a puținelor leguminoase, aspect subliniat și de GRIGORE et 

COSTE (1979). 

 

Asociația Agrostio stoloniferae-Beckmanietum eruciformis Rapaics ex Soó 1933  

Pajiștile de ierboi de bahnă (Beckmannia eruciformis) cu Agrostis stolonifera (iarba 

câmpului) ocupă stațiuni cu apă stagnantă o perioadă mult mai lungă din an, cu sol ușor 

sărăturat. Ele sunt semnalate din toate zonele sărăturate ale României (COLDEA et al., 

2013), bine reprezentate în Câmpia Crișurilor (POP, 1968) și Banat (COSTE et ARSENE, 

2000) - toți autorii menționează însă caracterul insular, fragmentar al acestor fitocenoze, 

precum și suprafețele mici ocupate de acestea.  

Am identificat această asociație în aproape toate siturile studiate și mai frecvent am 

întâlnit situații în care specia Beckmannia eruciformis apărea împreună cu petice de Agrostis 

stolonifera pe suprafețe mai mici decât eșantionul pentru un releveu. În cele 7 relevee 

selectate și incluse în tabelul sintetic, am reunit 40 de specii. 

Covorul vegetal prezintă grad mare de închegare, cu valori ale acoperirii de peste 80-

90% și o stratificare netă. Putem considera, ca și GRIGORE et COSTE (1979), că astfel de 

fitocenoze sunt tri-stratificate: stratul superior, ce poate depăși 1 m, este format din tulpinile 

de Beckmannia eruciformis, Lythrum virgatum, Glyceria fluitans, Rumex stenophyllus; 

stratul mijlociu, din specii ca Eleocharis palustris, Gratiola officinalis, Mentha pulegium 

etc., iar stratul inferior, din Ranunculus lateriflorus, Lysimachia numularia, specii de 
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Trifolium. Prezența speciei Cirsium brachycephalum, prin indivizi relativ rari, dar care 

depășesc 2 m înălțime adaugă un al patrulea strat. Sinmorfologia acestor cenoze erbacee este 

variabilă, depinzând de structura floristică și regimul hidric. 

Spectrul pentru reacția solului arată caracterul halofil al acestor comunități, însă 

spectrul pe categorii de halofilie indică neta predominanță a halofitelor din grupele 1-4. Se 

poate astfel conchide că analiza sinecologică indică o asociație moderat-halofilă. Analizele 

eșantioanelor de sol confirmă acest fapt: pH-ul mediu în stratul de sol 0-10 cm are valoarea 

de 6,25, în timp ce în orizontul 10-20 cm, pH-ul mediu este de 7,02. 

În geneza și menținerea acestor fitocenoze, un rol important îl are factorul hidric, 

urmat de salinitate. Este de presupus că astfel de comunități provin, în sens progresiv, din 

scăderea nivelului apei (drenaj, desecare)  în zone depresionare cu strat constant de apă. 

GRIGORE (1971) prezintă o astfel de evoluție, din Ranunculetum lateriflori. Afinitățile 

floristice cu Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis sugerează o evoluție înspre 

această asociație în condițiile diminuării nivelului salinității, eventual combinată cu creșterea 

presiunii de pășunat.  

Aceste fitocenoze sunt exploatate ca pășuni, exploatarea prin cosit fiind restricționată 

de suprafețele mici ocupate adesea, denivelările și umiditatea mare a solului. Importanța 

furajeră (subliniată de GRIGORE et COSTE, 1979, mai ales în ceea ce privește calitatea 

furajului) devine însă secundară în cazul prezenței speciei Cirsium brachycephalum, caz în 

care preocupările de conservare trebuie să treacă în prim plan. 

 

Asociația Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis Soó (1933) 1947  

Pajiștile de Alopecurus pratensis cu Agrostis stolonifera se găsesc în Câmpia de Vest 

a României (COLDEA et al., 2012), pe soluri umede, gleizate, slab salinizate. În siturile 

studiate, Alopecurus pratensis apare în diverse combinații cenotice, iar Agrostis stolonifera 

atât în zone microdepresionare, cât și în canalele de mică adâncime, în care nu stagnează apa 

vara. Cele 5 relevee cuprinse în tabelul sintetic provin de la Vărșand și Sânmartin. 

Biodiversitatea asociației este dată de cele 33 de specii de cormofite. Numărul mediu de 

specii per releveu este de 12,4 (variație de la 8 la 18 specii). 

În structura floristică a asociației, cu frecvențe mari, am identificat următoarele 

specii: Juncus gerardi, Lotus tenuis, Mentha pulegium, Oenanthe silaifolia, Rorippa 

sylvestris subsp. kerneri. Acoperiri mai mari, după cele două specii codominante, realizează 

Juncus gerardi, Lotus tenuis, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris subsp. kerneri, însă sub 

4% fiecare.  
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Acoperirea solului este foarte mare, în general peste 90%, în principal datorită 

modului de dezvoltare a specie Agrostis stolonifera. 

Spectrul pe categorii de halofilie conține specii din toate cele 7 grupe și este ușor 

asimetric, ceea ce confirmă caracterul ușor halofil al acestor fitocenoze. și analizele de sol 

conduc către aceeași concluzie, dat fiind ca ph-urile medii măsurate au fost de 7,30 (0-10 

cm) și 7,80 (10-20 cm); variațiile valorilor de pH sunt mici pentru ambele straturi de sol. 

Însușirile stațiunii (microdepresiuni, cu sol ușor salinizat), covorul vegetal bine 

închegat fac ca aceste pajiști să fie relativ stabile, iar modificarea lor semnificativă, în 

absența perturbărilor antropice să aibă loc pe perioade foarte lungi de timp. Se poate 

presupune că drenajul natural și scăderea nivelului apei freatice imprimă o evoluție înspre 

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae și eventual Artemisio santonici-Festucetum 

pseudovinae. 

 

Asociația Eleochari palustris-Alopecuretum geniculati (Ujvárosy 1937) Soó 1947  

Asociație identificată pe suprafețe mai mici sau mai mari în toate cele 6 situri. Dintre 

ridicările efectuate am selectat în tabelul sintetic căteva de la Vărșand, Socodor, Pilu și 

Nădab. Eleocharis palustris este în special abundentă la Nădab unde am identificat populații 

mari în microdepresiunile longitudinale din apropierea satului (foarte probabil acestea au fost 

canale de desecare de adâncime mică).  

Din cele șase relevee am constituit un tabel sintetic cu 28 de specii de cormofite, cu o 

medie per releveu de 10 specii (minimum 7 și maximum 15). 

În tabelul sintetic Alopecurus geniculatus lipsește in jumătate dintre relevee fiind însă 

prezente cu constanțe mari Oenanthe silaifolia, Rorippa sylvestris subsp. kerneri, Carex 

vulpina, Ranunculus sardous, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Ranunculus 

lateriflorus. Abundența speciei dominante este în medie de 28,5% cu ADm clasându-se apoi 

Agrostis stolonifera, Oenanthe silaifolia, Alopecurus pratensis și Rorippa sylvestris subsp. 

kerneri, Alopecurus geniculatus. 

Spectrul pentru reacția solului este constituit majoritar din specii euriionice (11) și 

slab acid-neutrofile (R=4); urmează speciile bazifile (Juncus gerardi, Mentha pulegium etc.). 

Cele mai multe dintre speciile indexate pentru halofilie sunt din categoriile S=1-3, de unde 

rezultă un caracter slab halofil al acestor comunități.  

Alcătuirea floristică sugerează cele mai mari afinități cu Agrostio stoloniferae-

Alopecuretum pratensis (în condiții de diminuare a aportului hidric, sens evolutiv prezentat 

și de POP în 1968), dar și cu Bolboschoetum maritimus. 
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4.2.2. Caracterizare generală a vegetației halofile din zona studiată 

Din eșantionarea folosită au rezultat fișe de vegetație ce au fost incluse în tabelele 

sintetice ale celor 10 asociații prezentate în conspectul de vegetație. Pe lângă cele trei 

asociații halofile semnalate de ARDELEAN (2006) în județul Arad, în zona studiată am mai 

constatat prezența a încă șapte asociații. Se constată că nu există diferențe semnificative între 

cele șase situri în privința repartizării tipurilor de fitocenoze. Este cunoscut (CRISTEA et al., 

2004; CHIFU et al., 1998; PĂTRUȚ, 2003 etc.) că vegetația de sărături traduce foarte bine 

diferențele de însușiri ale solului mai ales pH. Astfel din gradienții de pH, rezultă fitocenoze 

insulare, de câțiva metri pătrați (Camphorosmetum annuae și Plantagini tenuiflorae-

Pholiuretum pannonici) până la fitocenoze întinse pe mai multe hectare (Artemisio santonici-

Festucetum pseudovinae). 

Clasificarea asociațiilor după criteriul biodiversității specifice separă în mare două 

categorii de fitocenoze: fitocenozele de Camphorosmetum annuae, Plantagini tenuiflorae-

Pholiuretum pannonicus și Puccinellietum limosae, de condiții staționale extreme, la care se 

adaugă Eleochari palustris-Alopecuretum geniculati, cu număr mic de specii (sub 30) și 

celelalte asociații formând grupul celor cu biodiversitate mai ridicată (valoarea cea mai mare 

este de 51 specii în Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae). 

Variațiile în jurul valorilor medii per asociație sunt mici în cazul asociației 

Camphorosmetum annuae și Hordeetum hystricis și însemnate în cazul a două asociații de 

soluri mai umede (Agrostio stoloniferae-Beckmannietum eruciformis și Eleochari palustris-

Alopecuretum geniculati) precum și în cazurile asociațiilor Plantagini tenuiflorae-

Pholiuretum pannonicus și Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae. Remarcabilă este 

variația mică a numărului de specii per releveu în eșantioanele de Artemisio santonici-

Festucetum pseudovinae; această asociație considerată de unii autori (MOLNÁR et 

BORHIDI, 2003) ca vegetație primară de climax prezintă variații de compoziție floristică ce 

pot fi interpretate ca subasociații sau faciesuri însă numărul de specii rămâne relativ constant. 

Din punct de vedere al acoperirii generale asociațiile pot fi grupate în trei categorii: 

- cenoze cu acoperirea solului sub 30%: Camphorosmetum annuae, Plantagini 

tenuiflorae-Pholiuretum pannonici și Puccinellietum limosae; 

- cenoze ce realizează acoperidi de 50-75%: Scoronero parviflorae-Juncetum 

gerardii, Eleochari palustrisi-Alopecuretum geniculati, Artemisio santonici-Festucetum 

pseudovinae; 
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- asociații caracterizate prin acoperirea medie peste 75%: Hordeetum hystricis, 

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae, Agrostio stoloniferae-Beckmnnietum eruciformis 

și Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis. 

Cele mai închegate și de asemenea cu variațiile cele mai mici ale parametrului ADm 

sunt fitocenozele de microdepresiuni umede, slab salinizate în care domină sau este 

consistent prezentă Agrostis stolonifera (Agrostio stoloniferae-Beckmnnietum eruciformis și 

Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis). 

Pentru toate asociațiile și aproape pentru fiecare releveu, am măsurat valori mai mici 

ale pH-ului în stratul superior al solului, comparativ cu stratul 10-20 cm. Aceste diferențieri 

merg de la 0,49 unități pH (Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis) la 1,08 unități pH 

(Puccinellietum limosae). 

În spectrele geoelemetelor, în cazul tuturor asociațiilor domină net speciile eurasiatice 

în sens larg, rezultat ce concordă cu interpretările similare ale autorilor ce au studiat 

sărăturile din județul Arad (ARDELEAN, 2006), Bihor (POP, 1968) și Timiș (GRIGORE, 

1971; POP, 1977; PĂTRUȚ, 2003). 

 

4.3. Potențialul de utilizare bioeconomică a fitoresurselor 

Prezentarea florei și vegetației unei regiuni și sub aspectul importanței economice / de 

utilizare a constituit o direcție comună în studiile de floristică și fitosociologie din România. 

Forma cea mai frecventă de prezentare a importanței economice a plantelor și covorului 

vegetal a fost aceea a spectrelor floristice pe categorii economice / de utilizare (POP, 1982, 

CRISTEA et al., 2004). 

O parte dintre rezultate, privind utilizarea medicinală a principalelor specii de pe 

sărăturile studiate din județul Arad a fost deja publicată (DĂRĂBAN et al., 2013). Referiri la 

importanța furajeră (productivitatea și calitatea furajului) sunt cuprinse în descrierile 

principalelor asociații. Potențialul de utilizare medicinală a celor mai multe dintre speciile de 

importanță economică este evaluat conform bazei de date Plants for a Future 

(http://www.pfaf.org/...), întocmită pe baza publicațiilor cu caracter științific.  

Flora de pe solurile saline este cunoscută, în special în zona de litoral și medii aride 

(ANSARINIA et JOUYBAN, 2012 ); interesul în agricultura salină recoltând halofite este în 

creștere în regiunile aride și semiaride (KHAN et DUKE, 2001) și poate fi mult îmbunătățită 

de schimbările climatice (se reiterează idea de cultivare domestică a halofitelor medicinale – 

QUASIM et al., 2011).  

http://www.pfaf.org/
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Vegetația continentală salină în Europa de est și România, a fost folosită în sisteme 

pastorale extensive (TOROK et al., 2011 , MOLNAR  et BORHIDI , 2003 , ARDELEAN et 

MOHAN , 2008 etc), ca și alte tipuri de vegetație, fitocenozele halofile au fost mai mult sau 

mai putin folosite ca și zone de colectare a plantelor medicinale.  

Halofitele sunt studiate și sub raportul potențialului economic (e.g. ZHAO et al., 

2011), ca sursă de biomasă și etanol (e.g. ADIBEEN et al., 2011), ca potențială sursă de furaj 

pentru rumegătoare (e.g. SHAER, 2010), ca sursă de gene pentru toleranța la stresul abiotic 

(e.g. RAJALAKSHMI et PARIDA, 2012), ca sursă de ulei comestibil (e.g. WEBER et al., 

2007), pentru restaurarea terenurilor saline (e.g. RAVINDRAN et al., 2007). 

Majoritatea speciilor identificate în cele șase zone au utilizări medicinale certe sau 

potențiale. Cele mai valoroase specii rămân: Achillea millefolium, Chamomilla recutita și 

Mentha sp. Populațiile din speciileArtemisia santonicum și Limonium gmelinii par specii cu 

potențial ridicat pentru studii farmaceutice și biochimice.  

Analiza sintezei bibliografice privind potențialul bioeconomic al speciilor de 

cormofite din zonele studiate 

Din totalul de 344 de specii cormofite din care este compusă lista floristică  pentru 

cele șase zone studiate, din bibliografia consultată (e.g. Flora Republicii Populare/Socialiste 

Romîne/România, vol. I – XIII; KOVÁCS, 1979; POP, 1982) am identificat un număr de 

189 de specii cu potențial bioeconomic, încadrat în 5 categorii (uz medicinal, furajer, 

alimentar, ornamental și alte utilizări). Cele mai multe specii fac parte din categoria de uz 

furajer (138), urmate de cele cu alte/diferite întrebuințări (118), cele cu uz medicinal sunt în 

număr de 101, cele alimentare 75, iar pe ultimul loc se situează cele din categoria 

ornamentale. 

Numărul celor din categoria ornamentală poate fi mult mai mare, ținând cont că 

specii remarcabile nu au fost menționate cu această utilizare (în bibliografia utilizată), câteva 

exemple sunt: Salix alba, Iris pseudacorus, Iris spuria subsp. halophila, Butomus umbellatus 

etc. 

 

4.4. Rezultatele cercetărilor de microscopie 

Plantele de Limonium gmelinii analizate provin din populația de la Vărșand și au fost 

examinate prin SEM, ESEM și EDAX (metoda a fost descrisă în capitolul Material și 

metodă). Structurile observate sunt glandele salifere și stomatele de pe frunză și epiderma 

tulpinii. Probele au fost obținute de la 10 indivizi diferiți. Măsurătorile privesc aria glandelor 

salifere, densitatea pe epiderma frunzelor, dimensiunile longitudinale și transversale ale 
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stomatelor și distanța între glandele salifere și cea mai apropiată stomată. Au fost efectuate 

observații ESEM cu măsurători ale epidermei și observații EDAX pentru excrețiile glandelor 

salifere. O sinteză a măsurătorilor facute este prezentată în tabelul 2. 

Tabelul 2. Valorile parametrilor măsurați la epidermele de Limonium gmelinii (SEM). 

Parametrul  Media  Min. Max. 

Frunză: 

Epidermă superioară: 

Suprafață glande salifere (μm
2
) 976.75 733.98 1308.67 

Lungimea celulelor stomatice (μm) 30.47 26.39 35.24 

Lățimea stomatelor (μm) 25.07 17.97 31.57 

Densitatea glandelor salifere (cm
2
) 756 632 843 

Epidermă inferioară: 

Suprafață glande salifere (μm
2
) 901.34 693.23 1267.78 

Lungimea celulelor stomatice (μm) 29.34 24.45 36.30 

Lățimea stomatelor (μm) 23.96 17.93 30.48 

Densitatea glandelor salifere (per cm
2
) 668 512 701 

Distance between the limits of the salt gland and 

the limits of surrounding stomata (μm) 

58.28 46.77 77.26 

Tulpină: 

Suprafață glande salifere (μm
2
) 738.18 517.13 983.45 

Lungimea celulelor stomatice (μm) 34.57  40.56 

Lățimea stomatelor (μm) 17.66 15.67 19.57 

 

Analiza EDAX arată prezența acelorași elemente chimice în ambele mostre, excepție 

făcând sodiul, găsit doar în secreții, și sulful, găsit pe celulele epidermei. Mari cantități de 

calciu au fost relevate în corpusculii excretați. 

Exemplarele de Limonium din populația de la Vărșand prezintă diferențe în structura 

epidermei în concordanță cu organul examinat. Aria glandelor salifere este ușor mai mare în 

epiderma superioară a frunzelor, comparată cu epiderma inferioară (976.75 µm², respectiv 

901.34 µm²).  Stomatele tulpinii sunt mai lungi decât stomatele frunzelor, dar lățimea medie 

este mai mică. Rezultatele au fost publicate anterior (DĂRĂBAN et al., 2013). 

Din eșantioanele de sol prelevate din zona rizosferei de la fiecare dintre cele 3 

exemplare analizate prin microscopia electronică am obținut valori ale pH-ului: 

- 9,37 cu o conductivitate electrică de 398 μS/cm; 

- 9,63 cu o conductivitate electrică de 495 μS/cm; 

- 9,83 cu o conductivitate electrică de 500 μS/cm. 

Plantele de Camphorosma annua analizate provin din populațiilde de la Vărșand și au 

fost analizate prin ESEM (metoda a fost descrisă în capitolul Material și metodă). Structurile 

observate sunt perii și stomatele din epiderma frunzei. Măsurătorile au fost efectuate asupra 

dimensiunilor longitudinale și transversale ale stomatelor și asupra deschiderii osteolei 

(dimensiunea transversală maximă). O sinteză a măsurătorilor efectuate este prezentată în 

tabelul 3. 
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Tabelul. 3. 

Valorile parametrilor stomatelor din epiderma frunzelor de Camphorosma annua (3 indivizi din 

populația de la Vărșand) 

Parametrul Lungimea stomatei 

(μm) 

Lățimea stomatei 

(μm) 

Deschiderea osteolei 

(μm) 

Epiderma superioară (97 măsurători): 

Media 23.13 13.50 2.60 

Valoarea minimă 14.54 10.17 0.8 

Valoarea maximă 31.75 19.42 4.24 

Abaterea standard 2.85 1.90 0.79 

Epiderma inferioară (93 măsurători): 

Media 22.78 13.83 2.98 

Valoarea minimă 16.5 10.43 1.82 

Valoarea maximă 28.27 18.59 9.25 

Abaterea standard 2.77 1.71 1.21 

 

 Diferențe semnificative între valoarea medie a lungimii și lățimii medii a stomatelor 

pe cele două fețe ale frunzei nu există. Principala diferență între stomatele din epidermele 

celor două fețe ale frunzei constă în variația mai mare a deschiderii osteolei, mai mare în 

cazul epidermei inferioare (cu maximul de 9,25 μm, față de 4,24 μm). 

 

4.5. Considerații privind conservarea naturii 

În foarte mare măsură, zonele / siturile studiate sunt părți ale sitului de importanță 

comunitară ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărșand, declarat ca atare în anul 2011 prin Ordinul 

de ministru nr. 2387/ 2011 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 846 / 29 noiembrie 

2011) și provenind din extinderea sitului de importanță comunitară „Solurile sărăturate 

Socodor„ declarat prin Ordinul nr. 1964 / 2007 (publicat în Monitorul Oficial nr. 98/ 07 

februarie 2008). Fișa acestui sit, pe site-ul Comisiei Europene cuprinde specii de plante și 

două specii de mamifere de interes conservativ (Mustela eversmannii – dihorul de stepă, 

Spermophilus citellus – popândăul). 

Specii de plante de interes prioritar în conservarea naturii 

Trifolium ornithopodioides L. 

Este inclusă în lista roșie (DIHORU et NEGREAN, 2009) din România. Nu figurează 

în anexele Directivei Habitate. Este menționată în fișa sitului. Specia este menționată în 

diferite localități din Ungaria (Békéscsaba, Nagyér, Orosháza, Szarvas, Deszk, Szentes), din 

apropierea graniței cu România încă din 1938 (PENKSZA et al., 1998, JAKAB, 2005 – Fig. 

4.5.4.). Menționată și în Lista Roșie din Ungaria (KIRÁLY, 2007), în aceasta din urmă cu 

statutul de specie amenințată. 

A fost identificată sub forma unor populații mici la Pilu, Sânmartin, Socodor și 

Vărșand. Nu necesită aplicarea de măsuri specifice de conservare, menținerea populațiilor 
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acestei specii va rezulta din aplicarea măsurilor generale de management a  întregului 

habitat. Poate fi folosită prin supraînsămânțare în cadrul eventualelor acțiuni de restaurare 

ecologică. 

Lotus angustissimus L. 

 Specia este citată în fișa sitului ROSCI0231 și este inclusă în lista roșie din România 

(DIHORU et NEGREAN, 2009). Este prezentă în mai multe localități din estul Ungariei, mai 

ales (JAKAB, 2005 – Fig. 4.5.4.). Conform observațiilor din teren, populațiile acestei specii, 

găsite la Socodor, Vărșand, Nădab, sunt mai numeroase la scara sitului decât cele ale speciei 

Trifolium ornithopodioides. De asemenea, ca și T. ornithopodioides și alte specii de pajiști 

halofile din sit, menținerea populațiilor depinde de aplicarea unor măsuri minime de 

management. 

Iris spuria L. subsp. halophila (Pall.) D.A.Webb & Chater (Iris halophila Pall.) 

 În nord-estul sitului Sânmartin, am identificat o populație de cca. 100-150 de indivizi 

(tufe) de Iris halophila (I. spuria subsp. halophila – Fig. 4.5.2.). Dimensiunea mică a 

populației, faptul că specia Iris spuria este amenințată (SCHNITTLER et GÜNTHER, 1999), 

deși nu este introdusă în anexele variantei consolidate (2007) a Directivei habitate, justifică 

stabilirea menținerii acesteia ca obiectiv în planul de management al întregului sit 

ROSCI0231. Valoarea ornamentală a acestei specii de stânjenel poate face din aceasta o 

specie charismatică, atractivă pentru public, în acțiunile de educație/conștientizare ecologică. 

Cirsium brachycephalum Jur. 

Specie din Anexa II a Directivei habitate, specie de interes comunitar care necesită 

desemnarea unor arii speciale de conservare. Identificată la Nădab, în două tipuri de stațiuni: 

într-un canal cu adâncime mică, împreună cu Scirpus lacustris subsp. lacustris dominant și 

în trei zone de mlaștină sărăturată, cu solul neuniform. Conform clasificării EUNIS  aceste 

cenoze se încadrează la  Brackish and alkaline [Cirsium brachycephalum] beds, codul 

C3.2A. Am identificat alte două populații de dimensiuni mai reduse și la Grăniceri. 

Deși endemică în bazinul panonic (Austria, Croația, Cehia, Ungaria, Slovacia, Serbia) 

și România, nu este încă inclusă în Lista roșie din România. În Lista roșie a IUCN se 

menționează că în România specia a fost semnalată în 15 stațiuni și neconfirmată în nici una. 

Principalele amenințări pentru această specie sunt constituite de modificarea regimului 

hidric, prin drenaj. Pășunatul nu constituie un pericol. O altă amenințare o reprezintă 

hibridarea cu Cirsium arvensis.  

Sedum caespitosum (Cav.) DC. 

Deși specia poate fi întâlnită și în regiunea de deal din România, este importantă în 
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zona studiată, din punct de vedere biogeografic: este considerată specie componentă a 

vegetației halofile primare din bazinul panonic (mai precis, Slovacia), alături de 

Camphorosma annua, Oenanthe silaifolia, Phlomis tuberosa, Pholiurus pannonicus, 

Puccinellia distans subsp. limosa, Thalisctrum minus, Plantago schwarzenbergiana, Rorippa 

sylvestris subsp. kerneri și Suaeda pannonica (MARHOLD et HINDÁK, 1998, in FEHÉR, 

2007). Este inclusă în lista roșie din Ungaria (KIRÁLY, 2007). 

Am întâlnit puține exemplare, la Socodor, o parte dintre ele în afara sitului. Dată fiind 

talia plantei (câțiva cm), este sigur că nu este o specie rezistentă la pășunat. Și această specie 

poate face obiectul prelevării de semințe și semănatului în sit, în vederea conservării. 

Marsilea quadrifolia L. 

Nu este menționată în fișa sitului ROSCI0231. Specie de interes comunitar, listată în 

Anexa II a Directivei habitate, ca și Cirsium brachycephalum. Am găsit o populație 

numeroasă la Grăniceri, într-un canal principal. O amenințare potențială la adresa speciei o 

constituie scăderea nivelului apei (prin pompare) în lunile iunie-iulie, când își desfășoară 

creșterea această specie. Perturbarea malurilor (prin călcarea și intrarea în apă a vitelor venite 

la adăpat) nu constituie o amenințare la scară mare. Deoarece este plantă acvatică și de 

importanță conservativă, planul de management al sitului trebuie să țină seama de această 

specie și să prevadă menținerea cel puțin a unor canale cu apă în care să se dezvolte Marsilea 

quadrifolia.  

Echium russicum J.F. Gmelin 

 Am identificat doar câțiva indivizi din această specie, în stadiul de rozetă, în 

marginea de sud-est a sitului Sânmartin, într-o porțiune cu pajiște xerofil-mezofilă, puțin 

pășunată. Specia este dată în listele de specii de plante din peste 40 de situri românești 

Natura 2000, majoritatea din jumătatea de est a țării. Este inclusă în Anexa II a Directivei 

Habitate. Prelevarea unei părți dintre semințele produse de puținele exemplare pot servi la 

cultivarea ex situ, urmată de reînsămânțare în sit. Porțiunea în care crește această plantă 

trebuie exclusă de la cosit (sau cosită mai târziu de 01-15 iulie). Specia are un statut de 

conservare în Ungaria apreciat ca favorabil. 

Observații privind conservarea habitatelor (sensu Natura 2000) 

  În perioada cercetărilor de teren (2011, 2012 și în special 2013), am constatat ca 

principale impacte antropice asupra speciilor de plante și covorului vegetal în ansamblul lui: 

- pășunatul și trecerea animalelor pe solul umed; 

- supraîncărcarea cu animale a unor părți ale zonei studiate; 
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- densitatea mare a stânelor și transformarea unora dintre ele în ferme de mari 

dimensiuni, locuite permanent; 

- lipsa măsurilor de eliminare a unor specii cu spini din porțiunile cu pajiști xerofile 

nehalofile; 

- lipsa de informare a unor proprietari de terenuri, care au arat porțiuni din pajiște, ce 

fac parte dintr-un sit Natura 2000; 

- ruderalizarea, exprimată prin existența la periferiile fiecărei zone componente a 

sitului a unor comunități fără valoare conservativă; 

- marcarea unei porțiuni din situl Pilu în vederea implantării unei stații electrice de 

panouri fotovoltaice; 

- traversarea siturilor cu tractoare și alte vehicule fără nici o restricție, în orice 

perioadă a anului; 

- travesarea sitului Sânmartin, în partea de est a acestuia de câteva canale de evacuare 

a dejecțiilor de la ferme de creștere a animalelor, însoțită de instalarea vegetației 

nitrofile nu numai pe taluzuri, dar și în preajma canalelor pe o lățime de cca 10-15 m. 

Prin decolmatarea acestor canale (care inevitabil va urma), banda ocupată de 

vegetația nitrofilă se poate extinde și mai mult, în detrimentul comunităților halofile 

edificate de Camphorosma annua, Hordeum hystrix, Puccinellia distans subsp. 

limosa; 

- incendierea pe alocuri a vegetației de buruienărișuri ruderale, care poate afecta și 

vegetația halofilă; 

- existența în sit, la Pilu, a unui deponeu de gunoi ce ocupă o suprafață de peste 1 ha, 

precum și depozitarea unor cantități mici de deșeuri menajere în canale, depresiuni 

din sit. 

Un aspect ce merită a fi monitorizat îl reprezintă situația populațiilor de pir gros 

(Cynodon dactylon), una dintre cele mai periculoase buruieni la nivel mondial. Ocurența 

pirului gros chiar în porțiuni de sol cu Camphorosma annua sau Puccinellia distans subsp. 

limosa dominante ridică semne de întrebare. Un alt factor favorizant al extinderii pirului gros 

este constituit de suprapășunat. 

Pentru habitatul 1530* există un document ce conține recomandări privitoare la 

management, elaborat sub egida Comisiei Europene (ŠEFFEROVA et al., 2008). Acesta 

conține trei categorii de măsuri de management: 

- managementul activ (pășunat, cosit, reabilitare hidrologică, suprimarea speciilor 

invazive, incendiere); 
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- măsuri de restaurare / reabilitare; 

- alte măsuri (monitorizare). 

Dintre acestea, urgentă este (datorită scării spațiale a impactului) reglementarea 

pășunatului. Deși este invocat adesea ca factor de perturbare a cenozelor de pajiști, 

suprapășunatul nu constituie, după MOLNÁR et BORHIDI (2003), o amenințare pentru 

speciile halofile, care sunt adaptate la medii extreme. Existența animalelor pe pășunile 

sărăturate, în număr rezonabil (ŠEFFEROVA et al., 2008, recomandă o încărcătură de 1 

U.V.M. / ha, animale la pășune) poate chiar favoriza extinderea unor specii halofile de soluri 

bătătorite (e.g. Camphorosma annua). Cu toate acestea, prin natura sa de management 

adaptativ, managementul de conservare a acestor pajiști trebuie să ia în considerare fiecare 

situație concretă din teren. 

În România nu există date publicate despre restaurarea ecologică a pajiștilor 

sărăturate. LENGYEL et al. (2012) au făcut un astfel de experiment în Ungaria (pe care îl 

descriu ca fiind “excepțional la scara spațială a Europei”): după semănarea unui amestec de 

semințe de plante halofile și de specii din pajiștile de loess pe un fost teren arabil în Parcul 

Național Hortobágy, autorii constată după 4 ani scăderea ponderii buruienilor și creșterea 

ponderii speciilor semănate (specii-țintă), precum și heterogenitatea covorului vegetal. Acest 

experiment demonstrează posibilitatea accelerării succesiunii secundare spre pajiști halofile, 

necesitatea efectuării unor astfel de experimente în diferite condiții de mediu și arată 

importanța în creștere a pajiștilor halofile ca habitate protejate. 

MOLNÁR et BORHIDI (2003) consideră că cel mai eficient (ecologic și economic) 

mod de exploatare a pajiștilor alcalice din Ungaria îl constituie pășunatul extensiv cu vaci și 

oi din rase tradiționale într-un sistem de agricultură biologică (ecologică). Date fiind 

prețurile mai ridicate ale alimentelor produse în regim ecologic, probabil că aceasta ar fi o 

cale care ar putea satisface atât cerințele conservării naturii, cât și ale eficientizării 

pășunatului și pe sărăturile din județul Arad. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 În cele șase situri din Câmpia Aradului, studiate în perioada 2011-2013, flora de 

cormofite este compusă din 344 specii. Dintre acestea, speciile halofile sunt în număr 

de 71.  Restul speciilor sunt specii ruderale, segetale, acvatice, palustre și de pajiști 

nehalofile. În ansamblul ei, flora halofilă este xero-mezofilă, moderat-termofilă, 

majoritar compusă din specii eurasiatice, aparținând în proporțiile acela mai mari 

categoriilor terofitelor anuale și hemicriptofitelor. 

 Nu se confirmă prezența în zona studiată a speciilor Kochia prostrata, Salsola soda și 

Suaeda maritima, specii semnalate de diverși autori (e.g. in SĂVULESCU, 1952-

1976). Specii halofile ca Sedum caespitosum, Cryspsis sp., Spergularia marina sunt 

prezente în populații foarte mici. 

 Fitocenozele halofile identificate au fost încadrate în 10 asociații vegetale (dintre care 

7 nu au mai fost semnalate sau au fost prezentate ca potențial prezente în zonele 

studiate). Acestea sunt:  

Camphorosmetun annuae Rapaics ex Soó 1933 

   Puccinellietum limosae Magyar ex Soó 1933 

   Plantagini tenuiflorae-Pholiuretum pannonici Wendelbg. 1943 

   Hordeetum hystricis Wendelbg. 1943 

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae Soó (1933) 1947 corr. Borhidi 

1966 

Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae Soó in Máthé corr. Borhidi 1966 

Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelbg. 1943 

   Agrostio stoloniferae-Beckmanietum eruciformis Rapaics ex Soó 1933 

   Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis Soó (1933) 1947 

Eleochari palustris-Alopecuretum geniculati (Ujvárosy 1937) Soó 1947 

 Asociația cu cea mai mare diversitate specifică este Achilleo setaceae-Festucetum 

pseudovinae (51 de specii), iar asociația cu cea mai mică diversitate specifică este 

Camphorosmetum annuae (12 specii).  

 Numărul mediu de specii per releveu (suprafețe de probă de 4 m
2
) variază de la 4,67 

(Camphorosmetum annuae) la 13,29 (Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae).  

 Cele mai mici grade de acoperire a solului, sub pragul de 35 %, s-au înregistrat în 

cazurile asociațiilor Camphorosmetum annuae, Plantagini tenuiflorae-Pholiuretum 
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pannonici și Puccinelitum limosae. Asociațiile în care Agrostis stolonifera este 

edificatoare se caracterizează prin acoperir medii de peste 70 %. 

 Valorile măsurate ale pH-ului sunt mai mari cu 0,5-1 unitate pH în stratul de sol 10-

20 cm, comparativ cu stratul superior (0-10 cm). În probele de sol prelevate din 

suprafețele de probă ale asociațiilor care realizează acoperirile cele mai reduse, au 

fost măsurate și cele mai mari valori ale pH-ului (în general peste 8), pe ambele 

profunzimi ale solului. 

 Conținutul de humus în stratul 0-20 cm înregistrează mari variații de la releveu la 

releveu și de la o asociație la alta. Conținuturile medii variază de la 2,66% 

(Camphorosmetum annuae) la 4,51 % (Artemisio-Festucetum pseudovinae). 

 În structura floristică a tuturor asociațiilor, ca și în conspectul florei halofile, domină 

hemicriptofitele și terofitele anuale, precum și speciile mezoterme-moderat termofile. 

 Potențialul economic al florei și vegetației din cele șase situri studiate este dat în 

principal de speciile medicinale. În prezent, exploatarea acestora se face sporadic, la 

o scară mică. Culegerea plantelor medicinale din zonă trebuie subordonată statutului 

de sit Natura 2000 al acesteia. Sub aspectul importanței furajere, cel mai bun mod de 

exploatare a pajiștilor halofile, este pășunatul extensiv în cadrul unui sistem de 

agricultură ecologică. Nu s-au întreprins încă cercetări asupra populațiilor de plante 

din zona studiată în vederea folosirii acestor specii ca sursă de germoplasmă, sau 

pentru cultivare ex-situ în acțiuni de reconstrucție ecologică a solurilor poluate cu 

săruri. 

 Din punct de vedere al sistemului Natura 2000, toate fiteocenozele halofile 

identificate se încadrează în habitatul prioritar 1530* Stepe și mlaștini sărăturate 

panonice. 

 Pe lângă cele două specii identificate și incluse în lista roșie din România (DIHORU 

et NEGREAN, 2009), Trifolium ornithopodioides și Lotus angustissimus, considerăm 

ca specii-țintă pentru măsurile de conservare, următoarele specii: 

 Cirsium brachycephalum (specie din Anexa II a Directivei habitate), 

 Echium russicum (specie din Anexa II a Directivei habitate), 

 Marsilea quadrifolia (specie din Anexa II a Directivei habitate), 

 Iris spuria subsp. halophilla (rară în județ – ARDELEAN, 2006), 

 Sedum caespitosum (rară în zona de câmpie și indicatoare a caracterului 

primar al vegetației halofile). 
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 Din totalul de 344 de specii cormofite din care este compusă lista floristică, din 

bibliografia consultată am identificat un număr de 189 de specii cu potențial 

bioeconomic, încadrat în 5 categorii de utilizare. Cele mai multe specii fac parte din 

categoria de uz furajer (138), urmate de cele cu alte/diferite întrebuințări (118), cele 

cu uz medicinal sunt în număr de 101, cele alimentare 75, iar pe ultimul loc se 

situează cele din categoria ornamentale. 

 Numărul celor din categoria ornamentală poate fi mult mai mare, ținând cont că 

specii remarcabile nu au fost menționate, câteva exemple sunt: Salix alba, Iris 

pseudacorus, Iris spuria subsp. halophila, Butomus umbellatus etc. 

 Cercetările proprii de microscopie electronică asupra indivizilor de Limonium 

gmelinii de la Vărșand demonstrează că aria medie a glandelor salifere din epiderma 

superioară a frunzei este mai mare (976.75 μm
2
) comparativ cu epiderma inferioară 

(901.34 μm
2
). Extinderea unor astfel de cercetări la alte populații din specii halofile 

poate contribui la clarificarea unor aspecte taxonomice. 

 Măsurătorile de microscopie electronică a stomatelor din frunza de Camphorosma 

annua au condus la următoarele valori medii pentru epiderma superioară: lungimea 

stomatei: 23,13 μm, lățimea stomatei 13,50 μm, deschiderea maximă a osteolei 2,60 

μm; iar pentru epiderma inferioară: lungimea stomatei: 22,78 μm, lățimea stomatei 

13,83 μm, deschiderea maximă a osteolei 2,98 μm. Numărul de celule anexe variază 

între 3 și 8, cu 4 fiind cea mai frecventă valoare. 

 Factorii cei mai importanți (impactele) care contribuie la degradarea vegetației 

halofile studiate sunt: pășunatul irațional (în tot timpul anului, cu încărcături mari de 

animale), transformarea unor suprafețe în arabil și extinderea speciilor ruderale. 

Studiul descriptiv al cenozelor de sărături nu permite desprinderea unor concluzii 

nete referitoare la modul în care pășunatul influențează diversitatea specifică și 

implicit cenotică. Pășunatul, în diverse grade și cu diferite specii de animale, 

modifică variabilele stațiunii (umiditatea solului, salinitatea, gradul de compactare și 

gradul de eroziune a solului etc.), după cum arată UNGAR (1998) într-un studiu de 

sinteză. Sunt necesare, sub acest aspect efectuarea de studii în staționar, în cel puțin 

două situri (e.g. Vărșand și Socodor) în vederea determinării în primul rând a 

încărcăturii optime cu animale.  
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 Este imperios necesară prelevarea de semințe / fructe de la speciile halofile ale căror 

populații sunt mici și păstrarea lor în bănci de gene, în vederea unor viitoare acțiuni 

de re-introducere sau reconstrucție ecologică. 

 În vederea adoptării unor măsuri eficiente de management al pajiștilor și mlaștinilor 

ce compun habitatul prioritar 1530* Pajiști și mlaștini sărăturate panonice, 

recomandăm implementarea unui sistem de monitorizare detaliată a covorului vegetal 

în siturile studiate. 

 Flora și vegetația halofilă din Câmpia Aradului constituie o parte importantă a 

patrimoniului natural al județului Arad. Prin modul tradițional de exploatare din 

trecut, aceste pajiști au constituit suportul material al agriculturii practicate de 

importante comunități umane, deci au și importanță ca peisaj cultural. Păstrarea 

acestor pajiști halofile înseamnă menținerea unei resurse pentru dezvoltarea durabilă 

a zonei. 
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