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Caracterizarea geografică: Masivul Bucegi este situat în partea estică a Carpaţilor 

Meridionali fiind delimitat la est de Valea Prahovei, la nord de Valea Cerbului şi Valea 
Glăjăriei, la vest de culoarul Rucăr-Bran, iar la sud intră în contact cu Subcarpaţii şi Masivul 
Gurguiatu. 
 Structura geologică: Fundamentul geologic al masivului este reprezentat de roci 
cristaline ce aparţin Pânzei Getice a Carpaţilor Meridionali. Ele apar mai ales în zona vestică şi 
doar izolat în Valea Ialomiţei sau pe versantul sudic. Deasupra acestora sunt depozite 
suplimentare din jurasic şi cretacic, alternând cu calcare şi marnocalcare, gresii şi conglomerate. 
În cuaternar a avut loc formarea văilor glaciare (ex. Valea Cerbului, Mălăieşti, Gaura, Ialomiţa) 
şi a depozitelor ce constituie morenele frontale în marea majoritate a văilor. Datorită adâncirii 
râului în aceste calcare, pe valea superioară a Ialomiţei se succed următoarele 10 chei: Cheile 
Urşilor, Cheile Peşterii, Cheile Vărariei, Cheile Coteanu, Cheile Tătarului, Zănoaga Mică, 
Zănoaga Mare, Orzei, Dobreşti, Galma. Caracteristic pentru Masivul Bucegi sunt şi văile de tip 
“Horoabe”, cu rupturi de pantă mari, surplombe şi marmite condiţionate de un drenaj subteran. 
(VALERIA VELCEA, SAVU Al., 1982)

Reţeaua hidografică: Masivul Bucegi se caracterizează printr-o reţea de ape 
curgătoare, cu debit bogat şi permanent fiind alimentate din precipitaţii, topirea zăpezilor şi din 
ape subterane. Ea este constituită din cursul superior al râului Prahova, valea superioară a 
Ialomiţei şi Valea Glăjăriei, iar în zona centrală şi la limita sudică a parcului sunt două lacuri 
artificiale: Zănoaga şi Scropoasa.  

Clima: Clima este tipic montană, variaţiile termice fiind direct proporţionale cu 
creşterea altitudinii. Temperatura medie anuală este, în general, cuprinsă între -10oC şi -4oC 
iarna, iar vara între 5,4oC şi 12oC. Cantitatea de precipitaţii variază în funcţie de altitudine, cea 
mai ploioasă fiind luna iulie, iar cele mai secetoase lunile octombrie şi noiembrie. 

 
MATERIALE ŞI METODE 
Conspectul taxonilor a fost întocmit pe baza cercetărilor personale de teren, precum şi a 

consultării unor materiale din literatura de specialitate. Nomenclatura sintaxonomică a fost 
adoptată în conformitate cu prevederile stabilite în Codul Internaţional de Nomenclatură 
Fitosociologică elaborat de H. E. Weber, J. Moraveç, J.-P. Theurillat (2000). 

                                                 
1 Grupul Şcolar Chimie Industrială, Piteşti 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În cadrul Parcului Natural Bucegi se află, alături de altele, şi rezervaţia naturală 

Peştera-Cocora-Valea Horoabei ce face parte din categoria a-IV-a IUCN.  
Rezervaţia cuprinde Peştera Ialomiţei, Cheile Urşilor, Cheile Peşterii, Valea Horoabei, 

cea din urmă apărând ca o zonă protejată distinctă ce figurează pe lista Academiei Române sub 
numele de „Canionul Horoabei”. Ea se află la 1500-1600 m altitudine, pe o suprafaţă de 6 ha. 

Rezervaţia prezintă o importanţă deosebită sub aspect botanic deoarece aici se găsesc 
numeroase specii din Lista Roşie a României (Oltean & al. 1994), dintre care menţionez: Pinus 
cembra, Dianthus glacialis ssp. gelidus, Doronicum carpaticum, Ligularia sibirica, Silene 
nutans ssp. dubia, Festuca pratensis ssp. apennina, Secale montanum (R), Angelica 
archangelica, Aquilegia nigricans (V), Leontopodium alpinum  Gentiana lutea, (V şi R), Salix 
myrtilloydes (Ex) etc. 

Printre speciile ameninţate se află următorii taxoni:  
 Buxbaumia viridis (taxon european ameninţat)  
 Campanula patula ssp. abietina (taxon european ameninţat)  
 Dianthus spiculifolius (taxon subendemic ameninţat) 
 Dianthus tenuifolius (taxon subendemic ameninţat)  
 Hesperis matronalis ssp. moniliformis (taxon endemic ameninţat)  
 Larix decidua ssp. carpatica (taxon ameninţat la nivel global)  
 Linum perenne ssp. extraaxilare (taxon subendemic ameninţat)  
 Sesleria rigida ssp. haynaldiana (taxon subendemic ameninţat)  
 Thymus comosus (taxon endemic ameninţat)  
 Trisetum macrotrichum (taxon subendemic ameninţat).  

Datorită condiţiilor staţionale favorabile, pe Valea Horoabei se întâlnesc şi fitocenoze 
care aparţin buruienişurilor înalte de munte. În cadrul acestui tip de vegetaţie luxuriantă, au fost 
distinse două asociaţii de megaforbiete: Adenostylo-Doronicetum austriaci Horv. 1956 şi Cirsio 
waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawl. et Walas 1949. 

Cenozele celor două asociaţii se întâlnesc de-a lungul văilor abrupte din etajele montan 
şi subalpin, în apropierea râurilor. Ele vegetează pe soluri coluviale, umede şi reci, bogate în 
substanţe nutritive. 

Bioformele cu ponderea mare sunt hemicriptofitele (75%), urmate de geofite (8,33%) şi 
fanerofite (7,14%), iar celelalte categorii se află într-un procent mai redus. 

Elementele floristice bine reprezentate sunt cele eurasiatice (30,95%), urmate de 
speciile central-europene (13,09%) şi circumpolare (13,09%). Taxonii carpatici şi endemici au o 
pondere mai mică (8,33%, respectiv 4,76%). 

Din analiza indicilor ecologici se constată că, din punct de vedere al umidităţii (U), 
majoritatea megaforbietelor luate în studiu sunt mezofile (U3=55,95%) şi mezo-higrofile 
(U4=28,57%), iar speciile xero-mezofile (U2=10,71%), higrofile (U5=2,38%) şi amfitolerante 
(U0=8,57%) au o participare modestă. În cazul temperaturii (T), microtermele (T2=57,14%) şi 
micro-mezotermele (T3=23,80%) sunt cel mai bine reprezentate, indicând astfel un climat rece 
specific etajelor montan superior şi subalpin. Speciile criofile (T1=4,76%) şi euriterme 
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(T0=14,28%) sunt slab reprezentate, iar cele moderat-termofile (T4) şi termofile (T5) lipsesc. 
Indicele  privind reacţia solului (R), evidenţiază prezenţa unor specii euriionice  (R0=30,95%) 
alături de cele acido-neutrofile (R3=29,76%) şi slab-acid-neutrofile (R4=23,80%). La edificarea 
buruienişurilor înalte de munte, cu un procent însemnat participă şi speciile acidofile 
(R2=10,71%), însă cele neutro-bazifile (R5=2,38%) şi puternic-acidofile (R1=2,39%) sunt slab 
reprezentate. 

 
CONCLUZII 
Din analiza studiului megaforbietelor semnalate din rezervaţia naturală Peştera-

Cocora-Valea Horoabei se desprind următoarele aspecte:  
• ponderea mare a hemicriptofitelor în cadrul acestui tip de vegetaţie; 
• procentul ridicat de specii eurasiatice, europene şi central-europene care relevă apartenenţa 

la regiunea central-europeană; 
• elementele circumpolare, alpice şi carpatice subliniază caracterul montan al florei; 
• existenţa speciilor endemice sugerează conservatorismul ecologic al staţiunilor în care 

vegetează acestea; 
• buruienişurile înalte de munte sunt reprezentate în general de elemente mezo- şi mezo-

higrofile, microterme şi micro-mezoterme, respectiv acid-neutrofile şi slab- acid-neutrofile. 
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