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ETAJAREA VEGETAŢIEI BAZINULUI SUPERIOR AL VĂII PRAHOVA 
 

Claudia D. BIŢĂ-NICOLAE1  

 Bazinul superior al Prahovei cuprinde versanţii prahoveni ai masivelor 

Bucegi respectiv Baiului, ambii aparţinând Carpaţilor de Curbură din Carpaţii 

româneşti. Districtul munţilor Leaota-Bucegi constituie o zonă de trecere între 

Carpaţii Meridionali şi cei de Curbură, având o structură complexă, cu platforme 

întinse, abrupturi mari, chei şi depresiuni cu înălţimi ce trec peste 2000 m, în timp 

ce districtul Ciucaş-Baiu-Buzău, dezvoltat în fliş, are înălţimi mai reduse (1200-

1400 m). 

Clima teritoriului cercetat este temperat continentală dar cu influenţe datorate factorilor 

abiotici regionali, iar în ultima perioadă şi a celor antropogeni. Astfel, vegetaţia întâlnită în  

bazinului superior al Prahovei este alcătuită dintr-o mare diversitate de grupări vegetale, bine 

individualizate, care sunt răspândite pe altitudine sunt formă de benzi, alcătuind etaje şi subetaje 

de vegetaţie (Pignatti 1982). 

Limitele actuale ale acestora nu sunt de cele mai multe ori cele naturale, datorită 

factorilor antropici, însă drept criterii de bază se folosesc: vegetaţia lemnoasă potenţială şi 

vegetaţia secundară instalată după defrişarea pădurilor (Coldea 1990). 

Etajul montan cuprinde vegetaţia forestieră în lungul bazinului Prahovei şi este divizat 

în trei subetaje: 

 subetajul montan inferior reuneşte pădurile pure de fag (asociaţia Phyllitidi-

Fagetum) sau cele de amestec ale fagului cu carpen (grupate în asociaţia 

Carpino-Fagetum, excluzând, de cele mai multe ori, răşinoasele spontane; la 

acest nivel se găsesc şi asociaţiile de prundişuri: Salicetum purpureae, 

Sambucetum ebuli, Salici incanae-Hippophaetum rhamnoidis. 

În cadrul arealului studiat, acesta ocupă o suprafaţă relativ redusă, la limita inferioară 

(Comarnic), sub altitudinile de 600-700 m.  

 subetajul montan mijlociu cuprinde pădurile pure de fag (Symphyto-Fagetum) – 

care se întâlnesc mai ales în partea superioară a subetajului, formând făgete de 

mare altitudine pe muntele Caraiman şi Coştila, de amestec al fagului cu bradul 

(Pulmonario rubre-Fagetum) sau cu molidul (Leucanthemo waldsteinii-

Fagetum); limita superioară a subetajului oscilează între 1350-1450 m. 

 subetajul montan superior reuneşte pădurile de molid din asociaţiile Hieracio 

rotundati - Piceetum şi Leucanthemo waldsteinii - Piceetum dar şi pădurile de 
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larice din asociaţia Saxifrago cuneifoliae - Laricetum; pe versantul prahovean al 

Bucegilor, reprezintă o bandă foarte îngustă, sau poate lipsi cu desăvârşire pe 

unele porţiuni, observându-se trecerea directă de la pădurile din subetajul 

montan mijlociu în etajul subalpin. 

Etajul subalpin reuneşte, în principal, rariştile de limită, tufărişuri de jneapăn şi ienupăr 

din asociaţiile Rhodondendro myrtifolii-Pinetum mugo şi Rhodondendro myrtifolii-Vaccinietum. 

De asemenea, sunt prezente buruienişurile de munte Cirsio waldstenii - Heracleetum 

transsilvanici, Seslerio haynaldianae - Caricetum sempervirentis, Deschampsietum caespitosae, 

ca şi vegetaţia caracteristică grohotişurilor Diantho tenuifolii - Festucetum amethysthinae, 

Seslerio - Festucetum versicoloris, Carduo kerneri - Festucetum carpaticae. 

Etajul alpin cuprinde vegetaţia tufărişurilor scunde şi a pajiştilor alpine din golurile de 

munte; aceasta este caracterizată de asociaţii de tundră alpină şi asociaţii de stâncării şi 

bolovănişuri: Primulo - Caricetum curvulae, Potentillo chrysocraspedae - Festucetum airoidis, 

Cetrario - Loiseleurietum procumbentis, Scorzonero roseae - Festucetum nigricantis, Violo 

declinatae - Nardetum, Oxytropido carpaticae - Elynetum, Achilleo schurii - Dryadetum, Sileno 

acaulis - Minuartietum sedoidis. 

În limitele acestui etaj, se pot distinge: un subetaj  alpin inferior, unde se găsesc pajişti 

edificate de Nardus stricta ca şi pajişti cu Festucetum amethisthinae având limita superioară a  

versantului abrupt prahovean al Bucegilor între 2300-2350 m şi un subetaj alpin superior, care 

se întinde în regiunile înalte ale masivului Bucegi cu asociaţii de tundră alpină, pajişti edificate 

de Carex curvula. 
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