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INTRODUCERE 

 

 Flora şi vegetaţia Dealurilor Tăşnadului nu a constituit până în prezent tema unui studiu 

complex şi aprofundat. Acest teritoriu, dominat de coline şi dealuri de joasă altitudine, parte 

integrantă a Piemonturilor Vestice, pare a nu fi o zonă unde pot fi înregistrate rezultate floristice 

spectaculoase. Până în prezent nu a atras atenţia specialiştilor. Însă, contrar aşteptărilor, teritoriul 

prezentat adăposteşte o floră extrem de bogată, respectiv un covor vegetal variat, datorate 

factorului geomorfologic, care constituie o regiune de contact ce se întinde în vecinătatea 

regiunii de câmpie şi a faptului că este o zonă de interferenţă în care au pătruns elemente 

floristice din regiuni geografice foarte diferite. Ca urmare, pe fondul dominării elementelor 

europene, se întâlnesc aici specii mediteraneene, daco-balcanice, pontice, panonice, atlantice, 

circumpolare, cosmopolite, dar şi endemisme carpatice. Pe lângă influenţele sudice şi carpatice, 

unele specii tipice teritoriilor interioare ale Transilvaniei, ating avanposturile vestice tocmai în 

zona cercetată. Dinspre regiunea de câmpie pătrund aici şi elementele panonice, formându-se o 

paletă floristică foarte diversificată. 

 Deşi activităţile antropice au avut o influenţă profundă asupra covorului vegetal, aici s-au 

păstrat o serie de staţiuni în stare cvasi-naturală. Dintre acestea amintim în primul rând pădurile 

din zonă. La fel, este de remarcat că Dealurile Tăşnadului se întind în vecinătatea unei regiuni de 

câmpie care a fost complet despădurită, fapt pentru care ecoturismul bine organizat are aici 

perspective reale. 

 

Arad, mai 2011 
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CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A 

TERITORIULUI STUDIAT 

 

 Teritoriul cercetat este situat în partea de nord-vest a României, în judeţele Satu Mare, 

Bihor şi Sălaj.  

 În literatura geografică, acest teritoriu este consemnat sub diferite denumiri: a) Dealurile 

Tăşnadului, care se referă în special la partea nordică piemontană ce se individualizează în 

perimetrul dealurilor şi depresiunilor Silvaniei; b) Colinele Toglaciului, nume care iniţial s-a 

folosit doar pentru partea centrală mai înaltă a teritoriului; c) Platforma sălăjană marginală; d) 

mai nou, zona piemontană întinsă la vest de râul Crasna şi la nord de Barcău este consemnată 

sub numele de Dealurile Crasnei.  

 Compartimentarea morfologică actuală a teritoriului se bazează pe tectonica 

postamentului cristalin, însă modelarea definitivă a zonei a fost finalizată de apele curgătoare, ce 

porneau din regiunile montane situate mai la est.  

 Aici se întind dealuri pericarpatice, înşirate pe latura vestică a Carpaţilor, având altitudini 

relativ joase (sub 400 m), cu o energie maximă de relief de 246 m. În general, domină tipurile de 

dealuri mai domoale, printre care s-au format depresiuni colinare largi, alungite pe culoarul 

râurilor, având terase estompate, supuse unui proces intens de glacisare. 

 Suprafeţe orizontale şi cvasiorizontale se găsesc în albiile majore ale afluenţilor Barcăului 

(Inot, Camăr) şi Crasnei (Carastelec, Zănicel, Mejii), respectiv ai pârâului Cehal. Partea centrală 

şi, parţial, cea sudică a teritoriului are o formă de culme unitară; aici apar şi cele mai mari 

înălţimi: Vârful Dorian – 381,5 m (între Dumuslău şi Camăr) şi Văratecul – 376,9 m (în apropiere 

de Camăr). 

 Înspre nord, culmile Piemonturilor Tăşnadului se termină brusc, pe când spre vest se 

găsesc în contact direct cu Dealurile Barcăului sau Colinele Ierului. Deoarece în această parte a 

teritoriului culmile rămân sub 200 m altitudine, în unele lucrări de geografie zona respectivă este 

tratată şi ca o câmpie înaltă. 

 Regiunea cercetată are o reţea hidrografică centrifugă şi parţial insecventă. Cursurile care 

drenează teritorii mai mici de 30-40 km2 sunt de regulă intermitente. Din partea centrală mai 

înaltă, cunoscută sub numele Colinele Toglaciului, cursurile conduc apele în diferite direcţii. 

Dealurile Tăşnadului sunt drenate de trei râuri – Ierul, Crasna şi Barcăul – care practic curg în 

afara zonei cercetate.  

 Teritoriul prezentat are o climă temperat continentală, local cu uşoare influenţe 

subatlantice. 
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Harta teritoriului cercetat (original) 
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 Marea majoritate al teritoriului este acoperit de soluri ce s-au format sub vegetaţia 

forestieră. Materialul parental al acestora îl constituie argila, lutul, nisipul, gresia, iar pe 

alocuri şi loessul. 

 Aici domină argiluvisolurile, şi anume cele brune, precum şi brune podzolice. În zona 

Dealurilor Tăşnadului apar relativ frecvent şi luvosoluri. 

 

METODE DE ANALIZĂ ŞI DE PREZENTARE A FLOREI ŞI 

VEGETAŢIEI 

 

 La întocmirea prezentei lucrări ne-am bazat în primul rând pe materialul de herbar 

colectat personal. 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. S-a efectuat analiza generală a bioformelor, precum 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). 

 Pe teritoriul studiat au fost identificate un număr de 89 de asociaţii vegetale. În scopul 

studierii aprofundate a covorului vegetal, au fost efectuate aici peste 900 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 29 de asociaţii vegetale. Deoarece numărul asociaţiilor 

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

o dendrogramă şi matricea de disimilaritate.                         

 

ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE 

 

 Prima lucrare asupra florei teritoriului a fost publicată în secolul al XIX-lea de 

Feichtinger. Asupra răspândirii unor specii au publicat date şi: Máthé, Silaghi, Negrean şi 

Karácsonyi. Vegetaţia teritoriului a fost studiată de Karácsonyi şi Burescu.  
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FLORA DEALURILOR TĂŞNADULUI ŞI A COLINELOR 

MARGINALE 

 

 În urma cercetărilor de teren efectuate în ultimii ani numărul speciilor de plante 

superioare cunoscute a ajuns la 1.060. În general, flora teritoriului cercetat este caracteristică 

etajului dealurilor, în care pătrund o serie de elemente specifice regiunilor de câmpie, dar şi 

zonei montane. 

 Între cele 1.060 de cormofite identificate în zona Dealurilor Tăşnadului, se găsesc o 

serie de specii remarcabile şi rare în flora ţării. Totodată, unele dintre ele sunt incluse în 

categoria speciilor ameninţate, mai precis pe lista roşie a plantelor superioare din România 

(Oltean şi colab.). Speciile remarcabile ale teritoriului le-am inclus în următoarele categorii: 

- Rarităţi în flora României: Elatine hydropiper, Galium abaujense, Genista germanica, 

Montia fontana, Lathyrus lacteus, Sagina subulata, Succisella inflexa. 

- Specii de origine sudică cu importanţă fitogeografică deosebită: Chamaecytius banaticus, 

Chrysopogon gryllus, Quercus frainetto, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, 

Piptatherum virescens, Vulpia bromoides. 

- Specii remarcabile cu origine geografică diferită: Allium flavum (ponto-mediteranean), 

Trinia ramosissima (balcano-pontic), Stipa tirsa (eurasitic cu caracter continental), Thlaspi 

alliaceum (atlanto-mediteranean), Limosella aquatica (cosmopolit), Urtica kioviensis 

(pontic). 

- Specii montane în staţiuni de joasă altitudine: Aconitum moldavicum, Calamagrostis 

canescens, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Chrysosplenium alternifolium, Epilobium 

palustre, Dentaria glandulosa, Monotropa hypophogea, Polystichum braunii. 

- Specii cu caracter relictar în staţiuni de joasă altitudine: Calamagrostis stricta, Carex 

appropinquata, Carex paniculata, Menyanthes trifoliata.  

- Plante cu valoare decorativă ridicată: Adonis vernalis, Erythronium dens-canis, Galanthus 

nivalis, Iris graminea, Orchis laxiflora subsp. elegans. 

 

VEGETAŢIA DEALURILOR TĂŞNADULUI ŞI A 

COLINELOR MARGINALE 

 
 Vegetaţia teritoriului studiat este extrem de variată. Am identificat şi analizat un 

număr de 89 de asociaţii, ceea ce înseamnă o cifră remarcabilă pentru acest teritoriu relativ 
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restrâns. Varietatea mare a cenozelor vegetale este determinată în bună parte de poziţia 

geografică a zonei deluroase, întinsă în vecinătatea regiunii de câmpie. Pe Dealurile 

Tăşnadului se întâlnesc specii cu origine geografică foarte diferită.  

 

Asociaţiile vegetale din zonă 

 

I. SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 

 SALICETALIA PURPUREAE Moor 1958 

 Salicion triandrae Th. Müller et Görs 1958 

1. Salicetum triandrae Malcuit 1929 

 Salicion albae Soó 1930 em. Th. Müller et Görs 1958 

2. Salicetum albae Issler 1927 s.l. 

II. ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R. Tüxen ex Westhoff et al. 1946 

 ALNETALIA GLUTINOSAE R. Tüxen 1947 

 Alnion glutinosae R. Tüxen 1937 

3. Thelypteridi-Alnetum Klika 1940 (Carici elongatae-Alnetum Koch 1936) 

 Un ariniş compact şi remarcabil din punct de vedere floristic, se găseşte pe plaurul 

Lacului Vărgat între Săcueni şi Olosig. Exemplarele de Alnus glutinosa, care se înrădăcinează 

în ţesătura vegetală a plaurului domină solitar stratul arborescent. Stratul ierbaceu este 

copleşit de Thelypteris palustris. 

 SALICETALIA AURITAE Doing ex Westhoff et Den Held 1964 

 Salicion cinereae Th. Müller et Görs ex Passarge 1958 

4. Calamagrostio-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi 1955 

5. Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1931) Soó 1954 

 Asociaţie relictară, pe cale de dispariţie. Pe plaurul Lacului Vărgat de la Săcueni se 

dezvoltă un strat muscinal, compact din care nu lipsesc nici unele specii de muşchi de turbă 

(Sphagnum squarrosum şi S. fimbriatum). 

III. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1957 

 FAGETALIA SYLVATICAE Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

 Symphyto cordati-Fagion Vida 1959 

 Symphyto-Fagenion Boşcaiu 1982 

6. Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968 

 Această asociaţie caracteristică etajelor superioare de vegetaţie din Transilvania a fost 
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identificată sub formă de pâlcuri la Corboaia, Chegea şi între Săcăşeni şi Orbău, la altitudini 

coborâte. În stratul ierbaceu, dominat de Festuca drymeja au fost identificate specii montane 

remarcabile, ca: Dentaria glandulosa, Polystichum braunii şi Monotropa hypophegea. 

 Lathyro hallerstenii-Carpinenion Boşcaiu et al. 1982 

7. Carpino-Fagetum Paucă 1941 

8 . Melampyro bihariensi-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em. Coldea 1975 (Melampyro 

bihariensi-Quercetum roboris Sanda et Popescu 1999) 

9. Querco robori-Carpinetum Soó et Pócs (1932) 1957 

10. Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975 (Querco petraeae-Carpinetum Soó et 

Pócs 1957) 

11. Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 

 QUERCETALIA ROBORIS Tüxen 1931 

 Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 

12. Genisto germanicae-Quercetum petraeae Klika 1932 

 Asociaţie extrem de rară în România, care în zona studiată a fost identificată la Bobota, 

Săcăşeni şi Boianu Mare. Speciile local caracteristice ale asociaţiei sunt: Genista germanica, 

Sedum cepaea, Piptatherum virescens, Deschampsia caespitosa. 

IV. QUERCETEA PUBESCENTI-PETRAEAE (Oberdorfer 1948) Jakucs 1960 

 QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.-Bl. 1931 em. Soó 1964 (QUERCETALIA  

 PUBESCENTIS Jakucs 1962; QUERCETALIA CERRIS Borhidi 1996) 

 Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963 

13. Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1932 

14. Quercetum petraeae-cerris Csapody et Soó 1963 

 Este asociaţia de pădure cea mai răspândită în zona studiată. Dintre cele 42 de relevee 

executate de noi, am ales 20 care sunt cele mai reprezentative. Ele sunt compuse din peste 150 

de specii de plante dintre care remarcăm: Quercus frainetto, Iris graminea, Festuca 

heterophylla, Doronicum hungaricum, Lathyrus versicolor, Melittis melisophyllum şi Carex 

michelii. 

15. Cytiso nigricantis-Quercetum petraeae Paucă 1941 

16. Quercetum robori-cerris Csapody et Soó 1957 

17. Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 

 Robinion pseudacaciae M. Csűrös-Káptalan 1968 

18. Bromo sterilis-Robinetum pseudacaciae (Pócs 1954) Soó 1964 

 SILVAE CULTAE 
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19. Pinetum sylvestris (cult.) 

V. RHAMNO-PRUNETALIA Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 

 PRUNETALIA SPINOSAE R. Tüxen 1932 

 Prunion spinosae Soó 1952 

20. Pruno spinosae-Crataegetum (Soó 1927) Hueck 1931 

21. Roso caninae-Rubetum canescentis ass. nova prov. 

 Această asociaţie se formează pe terenuri defrişate şi în special în locul unor culturi de 

viţă de vie abandonat. A fost întâlnită în hotarul satelor Cehal şi Boianu Mare. Pretutindeni 

domină Rubus canescens însoţit de: Rosa canina, Prunus spinosa, Rosa gallica, 

Calamagrostis epigejos, Centaurium erythraea. Considerăm că Roso caninae – Rubetum 

canescentis este o asociaţie nouă. 

  Prunion fruticosae R. Tüxen 1952 

22. Prunetum fruticosae Dziubalatowski 1926 

 Asociaţie relativ rară în România, care în zona cercetată a fost identificată într-un 

singur loc, pe Dealul Salamon de la Cehăluţ. Deoarece aceasta este înconjurată cu asociaţii de 

tip mezo-xerofil, în fitocenozele analizate, pe lângă arbuşti (Prunus fruticosa, Chamaecytisus 

ratisbonensis, Prunus spinosa), apar şi o serie de elemente tipice vegetaţiei ierboase termofile, 

ca: Danthonia alpina, Dianthus pontederae, Thesium linophyllon şi Latyrus latifolius. 

VI. TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Th. Müller 1961 

 ORIGANETALIA VULGARIS Th. Müller 1961 

 Trifolion medii Th. Müller 1961 

23. Clinopodio-Pteridietum aquilini Dihoru 1975 

 Geranion sanguinei R. Tüxen 1961 

24. Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müller 1961 (Trifolion (medii)-Geranietum sanguinei  

Kovács 1979)  

25. Inulo ensifoliae- Peucedanetum cervariae (Kozlowska 1925) Gils et Kovács 1977 

 Apare în special la liziera pădurilor, precum şi la marginea tufărişurilor. În zona 

studiată a fost identificată la: Cehăluţ, Orbău, Reghea şi Camăr. Pe lângă Inula ensifolia şi 

Peucedanum cervaria am notat şi prezenţa altor specii remarcabile: Scorzonera hispanica, 

Galium eruptivum, Artemisia pontica. 

VII. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tüxen in Br.-Bl.1949 

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

 Festucion valesiacae Klika 1950 

26. Agrostideto-Festucetum rupicolae M. Csűrös-Káptalan (1962) 1964 
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27. Poterio-Festucetum valesiacae J. Danon 1964 (Festucetum valesiacae-rupicolae Csűrös 

et Kovács 1962) 

28. Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) I. Pop 1968 

29. Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli D. Ivan et al. 1992 

 Fitocenozele dominate de Chrysopogon gryllus au fost identificate pe colinele de la: 

Pir, Sălacea, Săuca şi Boianu Mare. În această asociaţie termofilă apar o serie de specii 

remarcabile, ca: Echium russicum, Echium italicum, Adonis vernalis, Cirsium eriophorum 

subsp. degenii. 

30. Artemisietum ponticae (Borza 1931 n.n.) Păun (1964) 1966 

31. Festuco-Agropyretum intermedii (Boros ex Soó 1968) Soó 1971 

 Este o asociaţie de legătură între ord. Agropyretalia repentis, respectiv cl. Festuco-

Brometea, deoarece în cenozele analizate, pe lângă unele plante ruderale se găsesc şi o serie 

de specii caracteristice păşunilor mezo-xerofile. A fost analizată pe baza de 13 relevee 

executate la: Pir, Săuca, Sărvăzel, Cehăluţ, Otomani, Sălacea şi Camăr. Dintre speciile 

componente acestor fitocenoze remarcăm: Xeranthemum cylindraceum, Euphorbia 

cyparissias, Stachys annua, Erigeron annuus, Dorycnium pentaphyllum, Falcaria sioides, 

Stachys recta. 

 BRACHYPODIO-CHRYSOPOGONETALIA (Horvatić 1958) Boşcaiu 1972 

 Danthonio-Brachypodion Boşcaiu 1972 

32. Danthonio alpinae-Stipetum stenophyllae Ghişa 1941 

 Această asociaţie remarcabilă pentru regiunea de nord-vest a României a fost 

identificată într-un singur loc, pe Dealul Salamon de la Cehăluţ. Aici domină solitar Stipa 

tirsa, care este secondată de Danthonia alpina. Dintre celelalte specii componente remarcăm: 

Galium eruptivum, Trinia ramosissima, Linum hirsutum, Prunus fruticosa, Inula ensifolia şi 

Thesium linophyllon. 

33. Festuco rupicolae-Danthonietum provincialis Csűrös et al. 1961 

VIII. KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novák 1941 

 CORYNEPHORETALIA CANESCENTIS Klika 1934 

 Thero-Airion R. Tüxen et Oberdorfer 1957 

34. Filagini-Vulpietum Oberdorfer 1958 

IX. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tüxen 1957 

 MOLINIETALIA CAERULEAE Koch 1926 

 Molinion caeruleae Koch 1926 

35. Serratulo tinctoriae-Sanguisorbetum officinalis ass. nova 
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        Asociaţia fost descrisă pe bază de 20 de relevee reprezentative, care au fost executate în 

valea Cehalului, Inotului, Boianului şi Carasteleului. În aceste fitocenoze dominate de 

Sanguisorba officinalis şi secondată constant de Serratula tinctoria, apar o serie de specii 

caracteristice ordinului Molinietalia, ca: Senecio erucifolius, Ranunculus strigulosus, 

Filipendula ulmaria subsp. denudata, Selinum carvifolia, Thalictrum lucidum etc. Pe baza 

compoziţiei floristice, diferenţele dintre fitocenozele analizate de noi şi cele aparţinătoare as. 

Sanguisorba officinalis-Silaetum silai Klapp 1951 - descrisă din Germania - este evidentă. 

 Calthion palustris R. Tüxen 1937 

36. Scirpetum sylvatici Ralski 1931, Maloch 1935 em. Schwick 1944 

 Agrostion stoloniferae Soó (1933) 1971 

37. Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. 1956 

38. Ranunculo repenti-Alopecuretum pratensis Ellmauer et Mucina in Mucina et al. 1993 

(Alopecuretum pratensis Regel 1925) 

39. Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovski et Ruzicková 1975 (Festucetum pratensis 

Soó 1975 

 ARRHENATHERETALIA R. Tüxen 1931 

 Arrhenatherion Koch 1926 

40. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. et Scherrer 1931 

41. Pastinaco-Arrhenatheretum elatioris (Knapp 1954) Passarge 1964 

42. Dactylidi glomerati-Geranietum pratensis ass. nova 

 Fitocenozele dominate de Geranium pratense din valea Mureşului au fost încadrate, ca 

subasociaţie, în as. Pastinaco-Arrhenathertum elatioris (Drăgulescu, 1994). Deoarece această 

din urmă apare şi în zona studiată, s-a putut constata, că releveele noaste dominate de 

Geranium pratense nu au legături cenotice directe  în sensul susmenţionat.  Ele se formează la 

marginea albiilor, unde în urma spălării, substanţele chimice bogate în special în azot se 

depozitează în sol. Este o asociaţie independentă, identificată la: Chegea, Cehal, Cehăluţ, 

Doh, Carastelec şi Zalnoc. Cele  20 de relevee analizate sunt compuse din 130 de specii. Pe 

lângă Geranium pratense şi Heracleum sphondylium, remarcăm prezenţa constantă al 

speciilor: Dactylis glomerata, Knautia arvenis, Thalyctrum lucidum, Symphytum officinale. 

Fitocenozele dominate de Geranium pratense se extind local şi pe porţiunile mai înalte ale 

malurilor (de ex. La Chegea), unde se înmulţeşte mult Nepeta pannonica, formând facies. 

43. Anthoxantho-Festucetum rupicolae Dénes 1997 

 Cynosurion R. Tüxen 1947 

44. Trifolio repenti-Lolietum Krippelová 1967; Resmeriţă et al. 1967 



 12

45. Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. et Leeuw 1936 em. R. Tüxen 1937  

46. Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933 

 POTENTILLO-POLYGONETALIA R. Tüxen 1937 

 Potentillion anserinae R. Tüxen 1937 

47. Potentilletum anserinae Felföldy 1942 

 Juncenenion effusi Westhoff et van Leeuwen ex Hejný et al. 1979 

48. Juncetum effusi Soó (1931) 1949  

49. Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953 

 Ocupă  staţiuni asemănătoare cu specia precedentă. Este aici destul de răspândită, fiind 

întâlnită la: Sărvăzel, Săuca, Cehal, Cehăluţ, Becheni şi Buduslău. Speciile care apar mai 

frecvent în această asociaţie sunt: Juncus inflexus, Mentha longifolia, Ranunculus strigulosus, 

Angelica sylvestris, Caltha palustris, Scirpus sylvaticus şi Symphytum officinale. 

50. Holcetum lanati Issler 1936 em. Passarge 1964 

 DESCHAMPSIETALIA CAESPITOSAE Horvatić 1956 

 Deschampsion caespitosae Horvatić 1930 

51. Deschampsietosum caespitosae Hayek et Horvatić 1930  

X. LEMNETEA O. de Bolós et Mascalans 1955 

 LEMNETALIA MINORIS O. de Bolós et Mascalans 1955 

 Lemnion minoris O. de Bolós et Mascalans 1955 

52. Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller et Görs 1960 

 Utricularion vulgariss Passarge 1978 

53. Lemno-Utricularietum Soó 1958  

XI. POTAMOGETONETEA PECTINATI R. Tüxen et Preising 1942 

 POTAMOGETONETALIA PECTINATI Koch 1926 

 Potamogetion lucentis Rivas-Martinez 1973 

54. Myriophyllo-Potametum Soó 1934 

 Potamion pusilli Vollmar em. Hejný 1978 

55. Potametum crispi Soó 1927 

 Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 

56. Potametum natantis Soó 1957 

XII. ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et R. Tüxen ex Westhoff et al. 1946 

 NANOCYPERETALIA Klika 1935 

 Nanocyperion Koch ex Libbert 1935 

57. Juncetum bufonii Felföldy 1942 



 13

  A fost identificată pe terenurile microdepresionare, temporar inundate, de la Sechereşa 

şi Viişoara. Vegetaţia scundă este dominată de Juncus bufonius, la care de regulă se 

asociează:Lythrum hyssopifolia, Rorippa sylvestris, Gypsohila muralis, Ranuculus repens, 

Lythrum virgatum şi Anagallis arvensis. 

58. Pulicaria vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951 

XIII. PHRAGMITETEA AUSTRALIS R. Tüxen et Preising 1942 

 PHRAGMITETALIA Koch 1926 

 Phragmition communis Koch 1926 

59. Scirpo-Phragmitetum Koch 1926 

60. Typhaetum latifoliae Lang 1973 

61. Glycerietum maximae Hueck 1931 

 NASTURTIO-GLYCERIETALIA Pignatti 1953 

 Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. et Sissingh 1942 

62. Leersietum oryzoidis Krause in R. Tüxen 1955 em. Passarge 1957 

63. Catabrosetum aquaticae Rübel 1912 

 Această asociaţie rară în România, semnalată numai în Moldova, a fost găsită în 

hotarul satului Orbău, în valea pârâului Timiş. În cele cinci relevee analizate, sărace în specii 

(în total 22), pe lângă Catabrosa aquatica, au fost identificate: Veronica beccabunga, 

Eleocharis palustris, Ranunculus sceleratus, Juncus atratus, Alopecurus aequalis etc. 

Vegetaţia acoperă solul într-un procent redus (60-70 %). 

64. Phalaridetum arundinacae (Koch 1926) Libbert 1931 

 MAGNOCARICETALIA Pignatti 1953 

 Magnocaricion elatae Koch 1926 

 Caricenion rostratae (Balátová-Tulačková 1963) Oberdorfer et al. 1967 

65. Caricetum elatae Koch 1926 

66. Carici-Menyanthetum Soó 1955 

 În trecut acoperea suprafeţe mai însemnate la periferia plaurului de la Lacul Vărgat 

între Săcueni şi Olosig. În prezent s-a fragmentat, însă mai multe specii care caracterizau 

fitocenozele compacte de odinioară (Menyanthes trifoliata, Thelypteris palustris, Equisetum 

fluviatile, Epilobium palustre, Carex pseudocyperus), au fost regăsite în această staţiuni. Pe 

baza celor cinci relevee executate aici, încadrarea acestor fitocenoze în as. Cicuto-Caricetum 

pseudocyperi Boer & Sissingh in Boer 1942 (Sanda & al., 2008) nu găsim justificată. 

 Caricenion gracilis (Neuhäusl 1959) Oberdorfer et al. 1967 

67. Caricetum acutiformis Eggler 1933 
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68. Caricetum ripariae Knapp et Stoffer 1962 

69. Caricetum gracilis Almquist 1929 

70. Caricetum vesicariae Chouard 1924 

71. Caricetum vulpinae Nowinski 1927  

XIV. BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tüxen et al. ex von Rochow 1951 

 BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadac 1944 

 Bidention tripartiti Nordhagen 1940 em. R. Tüxen in Poli et R. Tüxen 1960 

72. Polygono lapathifolii-Bidentetum tripartiti Klika 1935  

XV. STELLARIETEA MEDIAE R. Tüxen et al. ex von Rochow 1951 

 CENTAURETALIA CYANI R. Tüxen, Lohmeyer et Preising in R. Tüxen 1950 

 Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946 

73. Digitario sanguinalis-Galinsoginetum Beck 1941 

74. Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy 1942 em. Mucina 1993 

75. Setario glaucae-Eriochloëtum villosae Ardelean, Karácsonyi et Negrean in press. 

 Este o asociaţie vegetală nouă care a fost analizată în cursul anului 2009 în regiunile de 

câmpii şi colinare din vestul ţării. În zona cercetată a fost identificată la Pir, unde a început să 

invadeze culturile de porumb. Pe lângă aceste două specii, la alcătuirea fitocenozelor participă 

cu constanţă mai ridicată şi: Digitaria sanguinalis, Setaria verticillata, Oxalis stricta etc.  

 CHENOPODIETALIA ALBI R. Tüxen (1937) 1950  

 Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissing in Westhoff et al. 1946 

76. Spergulo-Aperetum spicae-venti Soó (1953) 1962 

 ERAGROSTIETALIA R. Tüxen et Poli 1966 

 Amarantho-Chenopodion albi Morariu 1943 

77. Xanthietum spinosi Felföldy 1943 

 Matrichario-Chenopodion albi Timár 1957 

78. Dauco-Matricharietum inodorae I. Pop 1968 

 SISYMBRIETALIA J. Tüxen in Lohmeyer et al. 1952 

 Sisymbrion officinalis J. Tüxen, Lohmeyer et Preising in R. Tüxen 1959 

79. Xeranthemo cylindracei-Brometum arvensis G. Popescu 1992 

 Se dezvoltă pe coastele ruderalizate, pe alocuri în staţiuni cu soluri afânate, în toată zona 

cercetată. A fost analizată la: Cehal, Huta, Boianu Mare, Almaşu Mare, Doh şi Camăr, pe baza 

de 13 relevee. În aceste fitocenoze, dominate de Xeranthemum cylindraceum, apar des speciile: 

Bromus arvensis, Trifolium arvense, Agrimonia eupatoria, Echium vulgare, Linaria vulgaris şi 

Cichorium intybus. 
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XVI. PLANTAGINETEA MAJORIS J. Tüxen et Preising 1950 

 PLANTAGINETALIA MAJORIS R. Tüxen et Preising in Preising 1950 

 Lolio-Plantaginetum R. Tüxen 1947 

80. Poëtum annuae Gams 1927 

81. Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940 

XVII. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in R. Tüxen 1950 

 ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et al. 1950 

 Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936  

82. Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1970 

 Artcion lappae R. Tüxen 1935 

83. Tanaceto-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950 

84. Conietum maculati I. Pop 1968 

 AGROPYRETALIA REPENTIS Oberdorfer et al. 1967 

 Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 

85. Convolvulo-Agropyretum repentis Felföldy 1943 

XVIII. GALIO-URTICETEA Passarge 1967 em. Kopecký 1969 

 LAMIO ALBI-CHENOPODIETALIA BONI-HENRICI Kopecký 1969 

 Galio-Alliarion Lohmeyer et Oberdorfer 1967 in Oberdorfer et al. 1967 

86. Sambucetum ebuli Felföldy 1942 

 A fost găsită în zona cercetată sub formă de pâlcuri, în apropierea aşezărilor umane şi a 

saivanelor, pe substrat bogat în substanţe organice în descompunere. A fost analizată pe baza 

releveelor executate la. Becheni, Cehăluţ, Săcăşeni, Buduslău şi Albiş. În fitocenozele dominate 

de Sambucus ebulus, apar cu regularitate: Sinapis arvensis, Rumex crispus, Erigeron annuus, 

Urtica dioica, Rubus caesius. 

 CONVOLVULETALIA SEPIUM R. Tüxen em. Mucina 1993 

 Senecion fluviatilis R. Tüxen 1952 

87. Urtico-Convolvuletum Görs et Müller 1969 

88. Rudbeckio-Solidaginetum R. Tüxen et Raabe 1950 em. Soó 1961 

XIX. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R.Tüxen et Preising in R.Tüxen 1950 

 ATROPIETALIA Vliger 1937 

 Carici piluliferae-Epilobion angustifolii R. Tüxen 1950 

89. Calamagrostietum epigei Juraszek 1928 

 Calamagrostis epigejos este mult răspândit pe tot teritoriul cercetat, invadând suprafeţe 

mari, în special pe pantele însorite ale dealurilor. Fitocenozele dominate de această specie, din 
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punct de vedere  a compoziţiei floristice nu sunt unitare, deoarece ele se extind în staţiuni cu 

caracter diferit. Speciile însoţitoare mai frecvente sunt: Tanacetum vulgare, Carduus crispus, 

Trifolium arvense, Rubus caesius şi  Conyza canadensis.  La Regea s-a notat şi un facies nou, 

cu Aster linosyris. 

 

Dinamica vegetaţiei 

 Analizând în ansamblu sindinamica vegetaţiei Dealurilor Tăşnadului s-au constatat, că 

succesiunea se desfăşoară pe două căi diferite. Anume, se poate distinge o cale succesională a 

terenurilor cu apa freatică la mica adâncime, respectiv a staţiunilor xero-mezofile ce se găsesc 

pe pantele însorite ale dealurilor. 

 

Trecutul şi evoluţia vegetaţiei teritoriului în perioada postglaciară  

 Analizele de polen au fost efectuate din sedimentele ce provin de la Lacul Vărgat 

Săcueni. 

 Straturile depuse în perioada preboreală, boreală, atlantică, subboreală şi subatlantică 

dovedesc continuitatea acestei înmlăştiniri în decursul mileniilor anterioare. 

 

ÎNCADRAREA FITOGEOGRAFICĂ A TERITORIULUI 

CERCETAT 

 

 Pe baza împărţirii fitogeografice mai recente a ţării, Dealurile Vestice au fost incluse 

într-o provincie separată, anume a Piemonturilor Vestice (Ciocârlan). După autorul acestei 

lucrări, următoarele plante sunt caracteristice acestui teritoriu: specii de Quercus subtermofile 

(Quercus cerris, Q. frainetto, Q. petraea, Q. dalechampii), iar dintre plantele ierboase: 

Melampyrum bihariense, Lychnis coronaria, Crocus flavus şi Helleborus purpurascens. În 

ceea ce priveşte specia Helleborus purpurascens, pe care şi noi am găsit-o în pădurile 

apropiate Dealurilor Tăşnadului la Lelei (Karácsonyi), credem că situaţia este asemănătoare 

cu a altor endemisme carpatice identificate aici (Aconitum moldavicum, Dentaria glandulosa). 

Anume, acestea ajung, în unele cazuri de excepţie, şi în zona Piemonturilor Vestice, însă nu 

sunt caracteristice acestui teritoriu. În ceea ce priveşte specia Crocus flavus, arealul său se 

limitează doar pe teritoriile sudice ale ţării. 

 Dintre plantele amintite anterior în acest sens (Ciocârlan), încadrăm aici speciile 

subtermofile de Quercus, precum şi pe Melampyrum bihariense. Celelalte specii ierboase 
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caracteristice Piemonturilor Vestice sunt: Potentilla micrantha, Piptatherum virescens, Sedum 

cepaea şi Saxifraga bulbifera. Dintre esenţele lemnoase se mai încadrează aici Quercus 

pubescens şi Fraxinus ornus, iar dintre subarbuşti Ruscus aculeatus. Chiar dacă ultima specie 

nu a fost identificată în sectorul cercetat de noi, în secolul al XIX-lea a fost găsită aproape de 

culoarul râului Barcău la Sânnicolau (Janka). 

 O caracteristică a florei sectorului nordic al zonei piemontane vestice este apariţia 

numeroaselor elemente montane (Aconitum moldavicum, Dentaria bulbifera, Chrysosplenium 

alternifolium, Polystichum braunii, Atropa bella-donna, Monotropa hypophegea). 

 Ca urmare, teritoriul prezentat se profilează nu numai ca o zonă de contact a diferitelor 

unităţi geomorfologice, ci ca un  loc de întâlnire şi de concentrare a reprezentanţilor diferitelor 

grupe fitogeografice. Acest fapt explică pe deplin mare varietate floristică a Dealurilor 

Tăşnadului. 

 

Observaţii asupra unor populaţii de plante cantonate la periferia arealului 

lor de răspândire 

 Pe teritoriul Dealurilor Tăşnadului trec limitele cardinale fitogeografice ale unor plante 

caracteristice continentului european, respectiv eurasiatic. Originea geografică a elementelor 

floristice, care apar aici la periferia arealului, este destul de diversă. 

 Pe teritoriul Dealurilor Tăşnadului au fost efectuate analize privind talia generală a 

unor specii, precum şi densitatea populaţiilor cantonate la limita lor de răspândire, care apoi 

au fost  comparate cu cele care cresc în interiorul arealelor respective. 

 S-a constatat că la periferia arealului de multe ori apar populaţii compacte reprezentate 

prin exemplare viguroase. 

 

CONSIDERAŢII ECOPRODUCTIVE ŞI DE PROTECŢIE 

 

 Pe Dealurile Tăşnadului au fost identificate 516 specii de plante spontane şi 

subspontane cu importanţă economică: alimentare, furajere, medicinale, toxice, industriale şi 

decorative. Unele dintre ele pot fi folosite în mai multe ramuri ale economiei. Numărul total 

de utilizări diferite ale acestora se ridică la 928, care se împart astfel: 

- plante alimentare (Al) 68, dintre care: culinare (Al.cu) – 53, aromatice (Al.ar.) - 11, 

oleaginoase (Al.ol.) -4; 
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- plante furajere (Fr) - 114; cu valoare nutritivă foarte bună (Fr 4) – 15, bună (Fr 3) – 15, 

mediocră (Fr 2) – 43, mică (Fr 1) – 44; 

- Plante melifere (Me) – 249; cu pondere economico-apicolă foarte mare (Me 4) – 3, mare 

(Me 3) – 15, mediocră (Me 2) – 198, mică (Me 1) – 32; 

- plante medicinale (Md) – 118; 

- plante toxice (Tx) – 188; 

- plante industriale (In) – 124; industria lemnului (In.lm) – 42, industria casnică (In.ca) – 12, 

industria chimică (In.ch.) – 9, industria celulozei şi hârtiei (In.cl.) – 5, industria 

coloranţilor şi a pielăriei (In.tc.) – 49, industria textilă (In.te.) – 7; 

- plante decorative (De) – 67. 

 

CONSIDERAŢII PRIVIND PROTECŢIA FLOREI 

        

 Odată cu intensificarea activităţilor economice, covorul vegetal a suferit în cele mai 

multe locuri schimbări profunde. Modificările nedorite în acest sens pot fi observate în toată 

zona.  

 Astfel acest teritoriu, care originar a fost aproape pretutindeni acoperită cu păduri, 

astăzi este în bună parte despădurit. Defrişările, care au fost oarecum curmate în ultimele 

decenii, odată cu trecerea în proprietate privată  a unor păduri, au primit un nou elan.  În urma 

acestor activităţi, pe alocuri pădurile sunt mult rărite, schimbându-se totodată şi compoziţia 

lor floristică, de multe ori în direcţii nedorite. O consecinţă a defrişărilor este apariţia şi 

înmulţirea torenţilor, care pe alocuri sunt extrem de adânci. Terenurile străbătute de torenţi, în 

multe locuri trebuiau scoase din circuitul agricol. 

 Cu toate că pe teritoriul propriu zis nu există râuri mai însemnate, totuşi au fost 

executate aici lucrări de asanare, şi anume în valea pârâului Chegea. Astfel au dispărut 

mlaştinile cele mai mari din zona studiată; ele păstrându-se doar pe unele terenuri 

microdepresionare restrânse. Mai menţionăm, că în mai multe locuri, cositul excesiv a 

schimbat radical compoziţia florei fâneţelor. 

 În multe staţiuni pantele de dealuri sunt suprapăşunate, din care cauză vegetaţia se 

pauperizează. În unele locuri apar chiar şi goluri în covorul vegetal. Pe păşunile degradate se 

instalează de obicei as. Dichanthietum ischaemi, care marchează nişte păşuni de  calitate 

inferioară.  
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 Tot pe acest teritoriu s-au observat destul de des consecinţele nefaste ale 

supraîngrăşatului şi a depozitării unor deşeuri agricole şi menajere. Acestea contribuie la 

expansiunea speciilor nitrofile, mai puţin valoroase, cu capacitate de înmulţire sporită. 

 În cele două decenii care au urmat după schimbările politice din România, a apărut un 

nou pericol, şi anume: lăsarea în paragină a unor terenuri odinioară cultivate. Asemenea locuri 

au devenit focare de expansiune a unor specii de plante invazive.  Astfel aici se înmulţesc 

haotic nu numai unele buruieni periculoase, ci şi o serie de tufărişuri spinoase, care invadează 

rapid o serie de staţiuni naturale. 

 

PROPUNERI PRIVIND OCROTIREA PEISAJULUI  ŞI  A  

FLOREI PE TERITORIUL  CERCETAT 

 

        În acest sens este de remarcat în primul rând, că în zona Dealurilor Tăşnadului s-au 

păstrat până azi o serie de staţiuni, care au o vegetaţie naturală sau cvasi-naturală.  Există 

chiar şi unele „colţuri“, care fiind departe de aşezările umane, sunt aproape intacte. În acest 

context câteva staţiuni merită – desigur -  o atenţie sporită din punct de vedere a protecţiei.  

 Pe teritoriul cercetat (întocmai la extremitatea sud-vestică), se găseşte singura staţiune, 

care figurează pe lista rezervaţiilor naturale din România. Aceasta este  Lacul Vărgat cu plaur 

întins între Săcueni şi Olosig. Considerăm că această staţiune – cercetată de noi încă în anul 

1981- merită a atenţie sporită, deoarece este unică în felul ei nu numai în România ci şi în 

Europa.  Datorită faptului, că este extrem de greu accesibilă şi periculoasă, a fost vizitată până 

în prezent de relativ puţini specialişti.  Lacul Vărgat ar trebui inclus pe lista rezervaţiilor 

ştiinţifice româneşti. Nu considerăm potrivită executarea unor amenajări, care ar servi nişte 

scopuri didactice, care se preconizează în prezent.  

 Dintre celelalte staţiuni care ar merita statut de ocrotire, remarcăm următoarele: 

− Dealul Salamon de la Cehăluţ, cu o vegetaţie mezo-xerofilă remarcabile, din care nu 

lipsesc speciile: Stipa tirsa, Prunus fruticosa, Chamaecytisus banaticus, Galium 

eruptivum, Danthonia alpina; 

− fâneţele cu Chrysopogon gryllus  la sud-est de satul Boianu Mare, cu o floră subtermofilă, 

extrem de variată (Echium russicum, Trifolium rubens, Rhinanthus borbasii, Dianthus 

pontederae). 

− păşunile mezo-higrofile de lângă Viişoara, din valea pârâului Inot, cu populaţii extinse de 

Sanguisorba officinalis, care este însoţită de: Galium boreale, Peucedanum officinale, 
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Clematis recta etc.; tot aici apare şi Succisella inflexa; 

−  pâlcul de făget de la Chegea cu exemplare remarcabile de Fagus sylvatica. Speciile 

montane remarcabile de aici sunt: Dentaria glandulosa, Polystichum braunii şi 

Chrysosplenium alternifolium; 

− carpino-făgetele de joasă altitudine de la Săcăşeni, cu exemplare monumentale de fag, şi 

cu unele specii remarcabile în stratul ierbaceu: Aconitum moldavicum, Epipacis latifolia, 

Aposeris foetida; 

− ceretele de la Măierişte, unde Quercus frainetto atinge unul  dintre cele mai nordice 

staţiuni ale arealului său de răspândire. 

 Desigur trebuie  propagată şi conştientizată în rândurile populaţiei importanţa 

protecţiei unor specii decorative, unele chiar ocrotite prin lege, ca: Iris graminea, Eryhronium 

dens-canis, Lilium martagon şi Epipactis purpurata. 

 În mod îmbucurător educaţia ecologică locală arată unele semne pozitive. Astfel recent 

a fost organizată la Tăşnad o acţiune benefică, de curăţire a pădurii din hotarul oraşului de 

deşeuri, de către populaţie. 

 Considerăm, că teritoriul Dealurilor Tăşnadului au un peisaj natural remarcabil, care 

poate oferi în viitor posibilităţi multiple pentru dezvoltarea turismului ecologic în această 

regiune.  

 

REZULTATE ŞI CONCLUZII 

  

 1. Pe baza analizei florei teritoriului s-a putut identifica aici un număr de 1.060 de 

specii, precum şi o serie de hibrizi respectiv taxoni infraspecifici. Dintre ele, circa 700 au 

devenit cunoscute în urma cercetărilor noastre. Printre speciile găsite recent există numeroase 

rarităţi ale florei ţării. În acest sens remarcăm pe Elatine hydropiper, al cărei prezenţă se 

confirmă în flora României, după mai bine de o sută de ani. 

 2. Vegetaţia majorităţii teritoriului nu a fost cunoscută până în prezent aproape de loc. 

Numărul ridicat de asociaţii (89 la număr) studiat de noi subliniază marea varietate a 

covorului vegetal. Au fost identificate aici asociaţii, subasociaţii şi faciesuri noi pentru ştiinţă, 

precum şi prezenţa unor formaţiuni vegetale neidentificate până în prezent în România, după 

cum urmează: 
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- Asociaţii noi descrise: Serratulo tinctoriae-Sanguisorbetum officinalis ass. nova; 

Dactylidetum glomeratae-Geranietum pratensis ass. nova; Roso caninae-Rubetum 

canescentis ass. nova prov. 

- Subasociaţii: Genisto germanicae-Quercetum petraeae quercetosum cerris subass. nova; 

Cytiso nigricantis-Quercetum petraeae quercetosum cerris subas. nova. 

- Faciesuri noi: Lathyro hallersteinii-Carpinetum Facies: Carex remota; Agrostideto-

Festucetum rupicolae Faciesuri: Euphorbia cyparissias şi Rosa canina; Ranunculo 

repenti-Alopecuretum pratensis Faciesuri: Veronica longifolia şi Carum carvi; 

Sclerochloo-Polygonetum aviculatis Facies: Matricharia chamomilla; Calamagrostetum 

epigeii Facies: Aster linosyris. 

- Asociaţii noi pentru România: Anthoxantho-Festucetum rupicolae. 

- Confirmarea prezenţei asociaţiilor în România: Genisto germancae-Quercetum petraea, 

Festuco-Agropyretum intermedii; Setario glaucae-Eriochloëtum villosae. 

- Asociaţie nouă pentru Transilvania: Catabrosetum aquaticae. 

 3. În urma cercetărilor de teren, s-au stabilit staţiunile cu interes deosebit, care se 

recomandă să primească în viitor statut de teritoriu protejat. 

 4. S-a stabilit caracterul fitogeografic al Dealurilor Tăşnadului, devenind astfel 

posibilă încadrarea precisă a zonei cercetate din acest punct de vedere. 

 Concluziile generale care rezultă din studiul florei şi vegetaţiei se rezumă la 

următoarele: 

a) S-a constatat că, într-o zonă periferică de contact (în cazul de faţă între dealuri şi câmpii) 

apare o biodiversitate mai mare. 

b) Biocenozele originale (în situaţia analizată pădurile) conservă cele mai multe elemente 

arhaice. 

c) În etajul dealurilor cu înălţimi reduse (sub 400), nu altitudinea, ci expoziţia pantelor joacă 

rolul determinant în răspândirea vegetaţiei teritoriului. 

d) Numeroase specii, aflate aici la periferia arealului de răspândire, apar în masă şi pe alocuri 

domină chiar asociaţiile.  

e) Unele asociaţii cunoscute din regiunile sudice ale ţării sau din părţile centrale ale 

Transilvaniei, au aici o compoziţie şi o sindinamică parţial schimbată; ele pot fi 

considerate nişte variante geografice. 

f) Speciile noi adventive, chiar dacă formează unele asociaţii vegetale, nu sunt în general 

durabile.  
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g) Intervenţiile antropice asupra vegetaţiei naturale au în ultima instanţă şi repercusiuni 

negative şi din punct de vedere economic (scade productivitatea primară a ecosistemelor). 

h) Menţinerea populaţiilor stabile de la periferia arealului de răspândire are o importanţă 

majoră în protecţia speciilor respective.  

i) Încadrarea fitogeografică exactă a unui ţinut necesită studiul fiecărui sector al teritoriului 

respectiv (în cazul Piemonturilor Vestice, inclusiv al zonei Dealurilor Tăşnadului). 
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