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Zona studiată



Cercetări floristice 
anterioare

• Panţu (1908-1912) – 75 
taxoni

• Ţopa (1951) – Aldrovanda 
vesiculosa

• Purcelean (1955) –
Pădurea Snagov

• Şerbănescu (1959) – as. 
Spirodelo-Aldrovandetum

• Flora României (red. 
Săvulescu T.) – 46 taxoni



Tipuri de habitate din 
ANPLS şi împrejurimi

• 7210* Mlaştini calcaroase cu 

Cladium mariscus

• 3150 Lacuri eutrofe naturale cu 

vegetaţie de Magnopotamion sau 

Hydrocharition

• 3160 Lacuri şi iazuri distrofice 

naturale

• 91M0 Păduri balcano-panonice de 

cer şi gorun



7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus



Habitat: 7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi 
specii din Caricion davallianae

Data: 21 septembrie 2011

Localizare / Coordonate:

Snagov, în Coada Căţelului
-N44º43'14.6", E26º11'06.3" 

Atribute Valori / parametrii înregistraţi

Cantitatea

•Suprafaţa ~ 300 mp

Compoziţia în specii

•Bogăţia în specii 
vasculare

3-5 specii / mp

•Specii 
caracteristice 

Cladium mariscus, Phragmites australis, 

Schoenoplectus tabernaemontani

•Specii dominante Cladium mariscus, Phragmites australis

•Specii rare Nu au fost identificate

•Specii cu impact 
negativ (alohtone)

Amorpha fruticosa

•Alte specii de 
floră

Typha angustifolia, Hydrocharis morsus-

ranae, Thelipteris palustris, Calystegia 

sepium, Ceratophyllum demersum



Habitat: 7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi 
specii din Caricion davallianae

Structura vegetaţiei

•Înălţimea vegetaţiei 100-130 cm

•Acoperirea Peste 95%

Caracteristici fizice

•relief Depresiuni cu exces de umiditate.

•solul Gleisol înmlăştinit.

•altitudine 83-85 m

Caracteristici chimice

•pH Nu s-a determinat

•Funcţii (habitat pt 

specii Natura 2000)

Nu au fost observate la momentul 
vizitei.



3150 Lacuri eutrofe naturale cu 

vegetaţie de Magnopotamion sau 

Hydrocharition



Habitat: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu 

vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition

Data: 9 iulie 2011, 16 iulie 2011

Localizare / Coordonate:

N44º42'10.7", E26º09'34.1", alt. 96 m; 

N44º42'22.9", E26º09'36.6", alt. 101 m; 

N44º42'32.1", E26º09'28.9", alt. 100 m; 

N44º43'35.3", E26º09'28.8", alt. 93 m; 

N44º44'21.6", E26º12'20.2", alt. 83 m; 

N44º44'26.9", E26º11'29.3", alt. 86 m

Atribute Valori / parametrii înregistraţi

Cantitatea

•Suprafaţa Între 1 şi 10 mp, printre stufăriş, 
păpuriş, la marginea fitocenozelor 
cu Nelumbo nucifera



Habitat: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de 

Magnopotamion sau Hydrocharition

Compoziţia în specii

•Bogăţia în 
specii vasculare 

3-5 specii / mp

•Specii 
caracteristice 

Lemna minor, Spirodela polyrhiza, 
Salvinia natans

•Specii 
dominante

Lemna minor, Spirodela polyrhiza, 
Salvinia natans

•Specii rare Aldrovanda vesiculosa, Wolffia arrhiza, 

Salvinia natans, Najas minor

•Specii cu 
impact negativ 
(alohtone)

Nelumbo nucifera în golful 3 
(debarcader) – frunzele acestei plante 
umbresc fitocenozele cu lintiţă şi 
peştişoară determinând reducerea 
suprafeţelor habitatului.

•Alte specii de 
floră

Lemna trisulca, Phragmites australis, 

Typha latifolia, Typha angustifolia, 

Myriophyllum spicatum, 

Ceratophyllum demersum, 

Hydrocharis morsus-ranae, 

Sparganium ramosum, Potamogeton 

natans, Alisma plantago-aquatica, 

Ranunculus rionii, Butomus 

umbellatus, Carex riparia, Lysimachia

vulgaris, Lycopus europaeus



Habitat: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de 

Magnopotamion sau Hydrocharition

Structura vegetaţiei

•Înălţimea 
vegetaţiei

Fitocenozele acestui habitat sunt natante, dar se 
întrepătrund cu stufăriş sau păpuriş care pot 
ajunge la peste 2 m înălţime.

•Acoperirea Peste 95%

Caracteristici fizice

•relief Bazine (golfuri) lipsite de curenţi

•solul Depuneri aluviale, nisipuri

•altitudine 83-101 m

Caracteristici chimice

•pH Nu s-a determinat

•Funcţii (habitat 

pt specii Natura 

2000)

Este habitat adecvat pentru Aldrovanda 

vesiculosa, plantă care a fost raportată în trecut 
din mai multe zone ale lacului Snagov, dar care 
a fost identificată de noi doar la Siliştea 
Snagovului, în afara ariei protejate LS. Speciile 
asociate cu Aldrovanda vesiculosa au fost: 
Thypha angustifolia, Wolffia arrhiza, Lemna 

trisulca, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-

ranae, Phragmites australis, Ceratophyllum 

demersum, Lycopus europaeus, Lythrum 

salicaria, Sparganium ramosum. Au putut fi 
număraţi 7 indivizi, dar cu siguranţă în 
ochiurile stufărişului ar putea fi mai multe 
exemplare.



3160 Lacuri şi iazuri distrofice 

naturale



Habitat: 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale

Data: 9 iulie 2011, 16 iulie 2011

Localizare / Coordonate:

N44º42'24.8", E26º09'38.6", alt. 99 m

N44º43'42.8", E26º10'00.7", alt. 80 m 

N44º44'21.1", E26º12'20.9", alt. 83 m

Atribute Valori / parametrii înregistraţi

Cantitatea

•Suprafaţa Între 1500 şi 5000 mp.

Compoziţia în specii

•Bogăţia în specii 
vasculare 

2-5 specii/mp

•Specii 
caracteristice 

Nymphaea alba

•Specii 
dominante

Nymphaea alba, Nuphar luteum, 

Potamogeton natans

•Specii rare Nu au fost identificate.

•Specii cu impact 
negativ (alohtone)

Nelumbo nucifera

•Alte plante Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, 

Potamogeton crispus, Lemna minor



Habitat: 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale

Structura vegetaţiei

•Înălţimea 
vegetaţiei

Natantă 

•Acoperirea Peste 95%

Caracteristici fizice

•relief Bazine acvatice cu curenţi slabi

•solul Aluviuni 

•altitudine 80-99 m

Caracteristici chimice

•pH 7,5-8

•Funcţii 

(habitat pt 

specii Natura 

2000)

Nu au fost identificate.



91M0 Păduri balcano-panonice de cer 

şi gorun



Habitat: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun

Data: 9 iulie 2011, 16 iulie 2011

Localizare / Coordonate:
N44º42'17.8", E26º09'40.8", alt. 95 m; N44º42'40.2", E26º09'40.7", alt. 

96 m; N44º43'01.0", E26º09'52.2", alt. 90 m; N44º43'39.7", 

E26º10'48.16", alt. 87 m

Atribute Valori / parametrii înregistraţi

Cantitatea

•Suprafaţa Pădurile de pe marginea lacului Snagov se 
întind pe mai multe sute de hectare, dar 
inventarierea s-a făcut de-a lungul lacului, 
pe o adâncime de până la 100 m

Compoziţia în specii

•Bogăţia în specii 
vasculare 

45 specii /500 mp

•Specii 
caracteristice 

Quercus cerris, Fagus sylvatica

subsp. moesiaca

•Specii 
dominante

Quercus cerris, Quercus 

pedunculiflora, Tilia tomentosa

•Specii rare Neottia nidus-avis, Platanthera 

bifolia, Cephalanthera damassonium, 
Epipactis helleborine

•Specii cu impact 
negativ (alohtone)

Parthenocissus inserta



Habitat: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun

Structura vegetaţiei

•Înălţimea vegetaţiei ~ 20 m

•Acoperirea Circa 90-95%

•Stratificare
Stratul arborilor: Quercus cerris, Quercus pedunculiflora, 
Fagus sylvatica subsp. moesica, Acer platanoides, Prunus 

avium, Sorbus torminalis, Acer campestre, Acer tataricum, 
Pyrus pyraster, Malus sylvestris. Pe marginea lacului mai 
apar Populus canescens, Populus alba, Salix alba.
Stratul arbuştilor: Cornus mas, Cornus sanguinea subsp. 
australis, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, 
Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana

Stratul ierburilor: Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Ajuga 

genevensis, Asperula taurina, Galium odoratum, 
Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Carex 

divulsa, Dactylis glomerata, Lathyrus niger, Lathyrus

venetus, Sedum maximum, Pulmonaria officinalis, Asarum 

europaeum, Arum orientale, Geranium phaeum, Tamus 

communis, Veronica chamaedrys, Melica uniflora, 
Polygonatum latifolium, Scutellaria altissima, Stachys

sylvatica, Hedera helix

Caracteristici fizice

•relief Suprafaţa plană, cu mici văi în dreptul 
golfurilor

•solul Brun roşcat de pădure / luto-argilos 

•altitudine 87-96 m



Flora din ANPLS şi 
împrejurimi

ANPLS 
inclusiv maluri

405 taxoni



Plante rare şi de interes 
comunitar

• Neottia nidus-avis
• Cephalanthera damasonium
• Platanthera bifolia
• Epipactis helleborine
• Hordeum bulbosum
• Urtica kioviensis
• Salvinia natans
• Najas minor 
• Vallisneria spiralis
• Wollfia arrhiza
• Nymphaea alba 
• Aldrovanda vesiculosa



Neottia nidus-avis

Oltean et al. 1994 - Rară



Cephalanthera damasonium

Oltean et al. 1994 -
nedeterminată



Platanthera bifolia

Oltean et al. 1994 - Rară



Epipactis helleborine

Oltean et al. 1994 - Rară



Hordeum bulbosum

Oltean et al. 1994 - Rară



Urtica kioviensis

Oltean et al. 1994 - Rară



Salvinia natans

Oltean et al. 1994 -
nedeterminată



Najas minor

Oltean et al. 1994 - Rară



Vallisneria spiralis

Oltean et al. 1994 –
Vulnerabilă / Rară



Wollfia arrhiza

Oltean et al. 1994 - Vulnerabilă



Nymphaea alba

Boşcaiu et al. 1994 -
Vulnerabil



Aldrovanda vesiculosa

Oltean et al. 1994 –Periclitată

Specie de interes comunitar



Aldrovanda vesiculosa L.
Otrăţel

• Plantă perenă, acvatică, lipsită de rădăcini. 

• Tulpina prezintă numeroase articulaţii, este 
simplă sau ramificată, verde sau brună, de 
circa 10 cm lungime, rar mai lungă. 

• Frunzele sunt dispuse in verticile, câte opt. 
Baza lor este îngustată în formă de peţiol şi 
este acoperită de numeroase glande mici 
(700-900). Vârful fiecărei frunze se termină 
cu 4-6 segmente înguste, lungi de 6-8 mm. 
Lamina frunzei se închide prin îndoire de-a 
lungul nervurii mediane. Se formează astfel 
două valve între care sunt prinse organisme 
de dimensiuni mici prezente în apă. 

• Florile sunt solitare; se dezvoltă în axila 
frunzelor, pe pediceli mai lungi decât 
acestea. Sunt pe tipul cinci şi au corola albă 
sau alb-verzuie. 

• Fructul este o capsulă pendulă, globuloasă, 
înconjurată de caliciul persistent. 

Descriere:



Aldrovanda vesiculosa L.
Otrăţel

Răspândire:

• Europa: Au, Bu, Cz, Ga, Ge, He, Hu, 
It, Ju, Po, Rm, Rs (C, W, E)

• România:
– BH&SM: câmpia Careiului, Câmpia Ierului;

– CV: Mesteănişul de la Reci (în Fl. Rm. Se 
spune că a dispărut de aici în urma secării 
bălţilor);

– DJ: Ciuperceni-Desa;

– TL: Delta Dunării (Incinta Ceamurlia, 
Vătafu-Lunguleţ, Lacul Babadag, Gârla 
Porcului, Canalul Madgearu, Mila 23, 
Pardina, Perişor, Heraclea, Gârla împuţită, 
Canalul Litcov, Carasuhat, Dranov, 
Obretinul Mare, Lacul Mare, Balta 
Somova);

– IL: Snagov, Scroviştea;



Aldrovanda vesiculosa L.
Otrăţel

• Habitat: 3150

• Ecologie: Ape stagnante, puţin 
adânci, cu fund mâlos.



Specii neregăsite
• Marsilea quadrifolia
• Potamogeton perfoliatus
• Urtica urens
• Chenopodium hybridum
• Euphorbia platyphyllos
• Leonurus cardiaca
• Mentha × dumetorum
• Caldesia parnassifolia
• Epipactis atrorubens
• Epipactis palustris
• Linaria genistifolia subsp. dalmatica
• Digitalis lanata
• Melampyrum arvense
• Galium mollugo 
• Bidens cernua
• Achillea millefolium
• Achillea aspleniifolia 
• Centaurea solstitialis
• Hippuris vulgaris
• Elodea canadensis (alohtonă)



Concluzii
• Lacul Snagov îşi merită din plin 

statutul de arie protejată având în 
vedere speciile rare şi de interes 
comunitar prezente aici.

• Este necesară o investigare şi mai 
aprofundată a ariei în vederea 
reconfirmării prezenţei unor specii 
precum Marsilea quadrifolia sau 
Caldesia parnassifolia.

• Prezenţa speciei de interes 
comunitar Aldrovanda vesiculosa şi 
a habitatului cu Cladium mariscus
sunt argumente puternice pentru 
extinderea ariei protejate şi 
includerea ei în reţeaua Natura 
2000.


