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FLORA SI VEGETATIA PODISULUI
NORD DOBROGEAN (PND)



Flora – enumerarea speciilorde plante prezente într-o zonă
Vegetația – modul în care se asociază indivizi ceaparțin 
diferitelor specii de plante, ceacoperă o anumită zonă

Specii stenobionte – indicatoare, edificatoare – vegetează numai în anumite
condiții ale substratului (de exemplu pentru PND – climat arid - umiditate
scazută a aerului și solului, soluri scheletice, diferențe mari de temperatură
sezoniale și nocturn- diurne )

Specii euribionte – ubicviste, oportuniste – vegetează în orice condiții pedo-
climatice, suportă oscilații mari ale umidității aerului și solului, ale regimului de
temperaturi, pe soluri diferite,



Sigla sau numele aici

Metode de identificare plante (flora)
 Chei de determinare (determinatoare cu text si planse – picturale)
De exemplu: Dianthus nardiformis

Flora  Republicii Populare Romane(RPR), T. Savulescu et al, 1952
Mic atlas de plante din Flora RPR, L. Todor, 1968



Sigla sau numele aici



Sigla sau numele aici



Sigla sau numele aici

Cheie simplă de determinare graminee
B. Poacee cu frunze ce prezintă prefoliaţia răsucită (convolută)
1A Ligula lipseşte. În loc de ligulă se află un rând de perişori sau o
margine îngustă, prevăzută cu perişori scurţi…………….................................2
1B Ligula prezentă…………………………………………….................................3
2A Plantă cu tufă rară. Tulpinile sunt ascendente. Baza
lăstarilor de culoare roşie-violacee. Urechiuşele lipsesc. Limbul lat de 2-3
mm,este păros pe ambele feţe, cu perişori mai lungi pe faţa superioară. La
baza limbului şi de ambele părţi ale acestuia, perişorii sunt grupaţi şi
alcătuiesc două fascicole. Plantă perenă, frecventă pe coaste uscate şi
erodate din stepă, silvostepă şi regiunile de deal………. Botriochloa
ischaemum – Bărboasa
2B Plantă cu rizomi şi stoloni lungi. Limbul lat de 2-4 mm, păros, cu
lingula înlocuită de perişori. Frunzele situate către vârful lăstarilor sunt
dispuse în evantai. Frecventă ca buruiană în culturi şi pe pajiştile uscate, pe
soluri nisipoase şi slab sărăturate din stepă şi silvostepă…………….Cynodon
dactylon – Pirul gros.



Sigla sau numele aici

Cheie simplă de determinare leguminoase
2B. Foliola din mijloc mai lung peţiolată decât cele laterale….................. 3
3A. Foliole zimţate în treimea superioară, fin păroase…………..... Medicago

a. Flori albastre-violacee, grupate în raceme alungite. Foliole oval-alungite
sau lanceolate. Forma de creştere în tufă erectă, de talie înaltă. Perenă. Nu
se găseşte în mod curent în flora spontană ………............ Medicago sativa –
Lucerna albastră.
b. Flori galbene………………………………………………........................................… c,
c. Foliole aproape rotunde, obovat până la eliptice sau obcordate. Flori
dispuse în raceme capituliforme, mici. Tufă cu tulpini ascendente, de talie
joasă. Bienală sau perenă. Frecventă în pajiştile uscate din zona de stepă şi
silvostepă. Se întâlneşte şi în etajele forestiere.………………Medicago lupulina
– Trifoiul mărunt



Sigla sau numele aici

Ierbar sn [At: DA / V: (înv) he~ / Pl: ~e / E: iarbă + -ar (cdp fr herbier)] Colecție de plante uscate, presate între foi de

hârtie (sugativă) și păstrate în cutii sau în mape etichetate și aranjate sistematic pentru studiile de botanică. 2. Mapă

specială în care se păstrează un ierbar (1). (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010)



Sigla sau numele aici

Metode moderne de identificare plante

 Aplicații pentru telefonul mobil

10



Sigla sau numele aici

 Exemplu: Dianthus nardiformis

11

• Element dobrogean

• Înfloreşte în lunile iunie-august.

• Vegeteaza pe soluri uscate, neutre, sărace în 
azot, pe stanci, in locuri pietroase, prin 
păsuni foarte uscate

• în Podişul Babadag creşte împreună cu: 
Campanula romanica, Euphorbia myrsinites, 
Iris mellita, Koeleria lobata, Paronychia 
cephalotes, Satureja caerulea, Scutellaria 
orientalis, Sempervivum zeleborii



Sigla sau numele aici

Habitatele neforestiere din PND
62C0* Stepe ponto-sarmatice

12

8230 Comunităţi pioniere  din Sedo-Scleranthion sau din 
Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase



Sigla sau numele aici

Habitatele neforestiere din PND

13

62C0* Stepe ponto-sarmatice
8230 Comunităţi pioniere  
din Sedo-Scleranthion sau 
din Sedoalbi- Veronicion-
dilleni pe stâncării silicioase



Sigla sau numele aici

14



Sigla sau numele aici

Habitatele forestiere din PND
 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu 

stejar pufos/Păduri estice de stejar alb

15

91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus 
spp./Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.



Sigla sau numele aici

Habitatele forestiere din PND
 91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc

16

91X0* Păduri de fag dobrogene



Sigla sau numele aici

Habitatele forestiere din PND
 91Y0 Păduri de stejar şi carpen dacice

17

92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba



Sigla sau numele aici

18

Specii de plante de interes comunitar din PND

Centaurea jankae
Echium russicum
Himantoglossum caprinum
Iris aphylla ssp. hungarica
Moehringia jankae
Campanula romania
Potentilla emilii-popii



Sigla sau numele aici

19

Specii de plante de interes național

❑ Pe suprafața PND sunt prezente un numar 67 de specii de plante de
interes național

❑ PND include cel mai mare număr de rezervații naturale de tip botanic
❑ Un sfert din specii înfloresc primăvara timpuriu (ghiocelul - Galanthus

plicatus, brândușele - Crocus chrysanthus, C. flavus- ) sau primăvara
târziu (bujorul românesc și cel de stepă - Paeonia peregrina, P. tenuifolia
sau orhidee - Orchis morio, Platanthera chlorantha, laleaua pestriță-
Fritillaria orientalis)

❑ Majoritatea înfloresc vara, din lunile iunie până în august



Sigla sau numele aici

Concluzii
❖ Utilizarea determinatoarelor este precisă până la nivel de

specie, varietate, subspecie, dar necesită un mai mare efort și
cunoștințe de morfologie și anatomie a plantelor, de accea
NU sunt recomandate amatorilor, ci numai specialiștilor

❖ Planșele, cheile picturale, software –urile, aplicațiile pentru
mobil pot determina plantele cu o oarecare precizie până la
nivel de gen, nu specie, de aceea SUNT RECOMANDATE
amatorilor , pentru care identificarea plantelor este un
hobby

(În exemplul anterior pentru Dianthus nardiformis – software-ul
folosit a identificat corect genul, dar nu și specia, confundand
cu D. deltoides)
❖ Habitatele nu pot fi identificate fără a cunoaște comunitățile

vegetale și speciile de plante edificatoare pentru acestea



Sigla sau numele aici

Concluzii

Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă

DAKIA

Situl de Importanță Comunitară
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean
adăpostește 74 de specii de plante și
10 tipuri de habitate pe o suprafață de
84.812 ha, reliefând diversitatea
biologică deosebită a acestei zone și
necesitatea protejării acestui
patrimoniu extraordinar.



Sigla sau numele aici

22

Mulțumim pentru atenție!


