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ABSTRACT 
This article is a short review about digital mapping and monitoring of a plant 

species. The plant species chosen for this purpose was Centaurea ruthenica, a 

very rare forest steppe species in both Romanian and Europe’s flora, being 

considered a postglacial relict. The monitoring and the data collected for digital 

mapping was realized at the Bontida-Jucu site of Centaurea ruthenica. The data 

obtained after monitoring the species for several years were compared with the 

already existing data in the literature.  
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INTRODUCERE 

Centaurea ruthenica face parte din subgenul Centaurea s.str. (sin 
Centaurium Cass.) secţia Ruthenicae. Originea subgenului Centaurea a fost plasată 
în cadrul Bazinului Mării Mediterane (Coldea et al., 1997-1998), specia fiind de 
asemenea considerată un relict postglaciar. 

C.ruthenica este o plantă perenă. Rizomul este îngroşat şi foarte lung, 
acesta emite fasciculi lipsiţi de frunze şi tulpini florifere. 

Tulpina este erectă şi ajunge de la 60 cm până la 180 cm la exemplarele 
foarte bine dezvoltate, mai este caracterizată ca fiind glabră, striată, simplă, sau în 
partea superioară simplă sau puţin ramificată (de obicei cu trei ramuri lungi) şi care 
prezintă în partea superioară capitul (Săvulescu, 1964). 

Frunzele sunt peţiolate, lungi de 25-30 cm şi late de aproximativ 12cm, iar 
cele superioare sunt mai scurte; toate penat compuse sau penatifide cu 6-12(-20) 
perechi de foliole. Aceste foliole sunt de culoare verde-închis („saturate verzi”), 
sunt late de 8-10 mm şi lungi de 3½-6½ cm. Foliolele frunzelor mijlocii şi 
superioare decurente, precum şi perechile superioae şi inferioare toate sunt glabre, 
de asemenea au marginile mucronat-ascuţit-serate şi prezintă mucronii albi 
(Săvulescu, 1964). 

Capitulele sunt vat-cilindrilce, la bază excavate, mai umflate, iar spre vârf 
sunt constrânse. Lungima capitulelor variază între 25-30 mm iar lăţimea între 20-22 
mm (Prodan, 1930). 

Foliolele involucrale sunt măslinii, în partea superioară acestea sunt de 
culoare bruniu-roşcate, prezintă striaţii. Foliolele externe sunt lat-ovate, obtuze, 
fără apendincul,iar pe margini se prezintă a fi îngust membranoase. Foliolele 
mijlocii sunt eliptice sau alungit-ovate, mai evident membranoase marginate,. 
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Foliolele din seria internă au apendice membranos sau lanceolat, ovat sau orbicular 
(Săvulescu, 1964). 

Printre foliole se poate observa un suc mâzgos scurgându-se pe foliole, 
care se aseamănă cu nişte picuri de apă. Acest suc are un miros foarte neplăcut dar 
este agreat de unele insecte cum sunt furnicile, asa cum se poate observa în figura 1 
(Prodan, 1930).  

 

 
Fig.1. Antodie de Centaurea ruthenica 

 
Florile la început sunt alb-gălbui iar mai târziu devin palid-sulfurii-

deschise. Florile marginale sunt radiante, pendule, mai lungi decât cele interne, 
prezintă cinci lacinii de aprozimativ 2 cm, adesea acoperă întregul capitul 
(antodiu). Achenele sunt lungi de circa 5 mm iar papusul aproape de lungimea 
achenei (idem). 

C. ruthenica are perioada de înflorile începând cu jumătatea lunii iunie şi 
continuând cu luna iulie (Prodan, 1930). C. ruthenica este o plantă de silvostepă, 
originară stepelor din Asia, de unde prin Rusia mijlocie şi sudică şi prin Galiţia 
estică a ajuns în Vechiul Regat. De aici, ea „a descins” în Câmpia Transilvaniei. 
De aemenea este considerată ca o relicvă din era preglaciară sau postglaciară 
(Prodan, 1930). 

Conform Teoriei lui Hayek (1913), elementele de vegetaţie silvostepice au 
migrat de la est (din Nordul Mării Negre) către vest, spre Câmpia Panonică. 
Potrivit acestei teorii, elementele silvostepice s-au aşezat în Depresiunea 
Transilvaniei, de unde au migrat spre Câmpia Panonică şi Valahia. Această teorie 
este susţinută de prezenţa unor specii în Nordul Mării Negre, în Depresiunea 
Transilvaniei şi în Câmpia Panoniei, care nu sunt prezente şi în Defileul Dunării şi 
Dobrogea, cum ar fi: Serratula radiata, Salvia nutans, Bulbocodium versicolor, 
Adonis  volgensis etc. Există şi elemente de silvostepă care s-au oprit din migraţie 
în Depresiunea Transilvaniei, nefiind prezente în Câmpia Panonică şi Defileul 
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Dunării: Peucedanum tauricum, Stipa lessigiana, Allium albidum, Serratula wolffi, 
Centaurea ruthenica, Centaurea trinervia etc. 

Arealul său este fragmentat fiind legat de distribuţia teritoriilor stâncoase 
în estul Palearcticii, din această cauză, specia putând fi găsită în insule mai mari 
sau mai mici de populaţie. Localităţile cele mai estice se află în partea vestică a 
Munţilor Alai, Munţii Tarbagatai, Djungarskii Alatau, nord-estul şi centrul 
Munţilor Tian-Shan şi Pamiro-Alai. Mai poate fi găsită de asemenea în 
împrejurimile Lacului Balkhash. În cadrul unor teritorii mai mici, Centaurea 
ruthenica se poate întâlni în silvostepele din regiunile precaucaziană şi armeniană. 
Cel mai extins teritoriu, în care această specie se găseşte aproape în mod continu, îl 
reprezintă teritoriul silvostepei de la nord de Marea Neagră până la Subcarpaţii 
ucrainieni. Localităţile cele mai vestice în care se poate întâlni se przintă sub formă 
de populaţii izolate şi sunt localizate în Câmpia Transilvaniei (Boju şi Bonţida-
Jucu); 
 

MATERIALE ŞI METODE 

Pentru evaluarea populaţiei de Centaurea ruthenica din cadrul sitului de la 
Bonţida-Jucu s-au folosit programele Global Mapper 8.0, Garmin Map Source 5.0. 
şi Google Earth. 

Colectarea datelor s-a realizat prin parcurgerea terenului pas cu  pas cu 
ajutorul următoarelor GPS-uri mobile: GPS 60, GPS Harta 60, GPS Harta 60 CSX, 
GPS Harta 76 CSX. 

Hărţile GIS (Geographic Information System sau Sistem Informatic 
Geografic în lb. română) au fost salvate ca fişiere .gpx (GIS exchange format) iar 
apoi au fost importate în programul Global Mapper. 

Cu ajutorul în programului Global Mapper s-a putut calcula apoi 
perimetrul si aria suparfeţelor poăpulate cu spacia de interes. 

Pentru o mai bună înţelegere a hărţii, datele din Global Mapper  au fost 
salvate ca fişiere .kmz (Keyhole marca ZIP) fiind apoi transferate şi utilizate în 
Google Earth. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru prima dată în Transilvania, C. ruthenica a fost menţionată în jurul 
anului 1816 de către Baumgarten în Fânaţele Clujului. Acesta o confundase cu o 
specie rară din flora silvostepică transilvăneană Serratula wolffii, fiind dus în 
eroare de asemănarea frunzelor ale celor două specii. 

În 1853, în timpul vizitei sale prin Transilvania, F. Schur a descoperit 
adevărata Centaurea ruthenica Lam. la graniţa vestică a silvostepei transilvănene. 
Situl era situat undeva între localităţile Apahida şi Cojocna. 

În urma menţionării acestei descoperiri, situl a fost vizitat de tot mai mulţi 
botanişti, ca urmare a acestui fapt s-a intensificat prelevarea de indivizi ai 
populaţiei, ducând în cele din urmă la extincţia acesteia. Astfel, în 1910 Wragner a 
afirmat faptul că C. ruthenica a dispărut din flora transilvăneană. 

În 1923, deplasându-se cu trenul, E. J. Nyárády zăreşte câteva exemplare 
de C. ruthenica. Cercetând locul el descoperă nu departe de gara din Boju, între 
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satele Boju şi Iuriu de Câmpie, o populaţie mare de C. ruthenica formată din sute 
de indivizi. Un număr de câţiva indivizi au fost colectaţi pentru a putea fi publicaţi 
mai apoi în colecţia de ierbar „Flora Romaniae Exsiccata”. 

Acest sit a mai fost vizitat încă o dată de către Prodan şi A. Nyárády în 
1948, dar după moartea acelor patru botanişti care ştiau locaţia sitului, nimeni nu a 
mai putut sa-l găsească. Localizarea exactă a sitului de aici nu a fost posibilă 
datorită descrierilor imprecise şi a micşorării populaţiei de C. ruthenica (Bădărău 
et al., 2001). 

După mai mult de nouă ani de investigaţii pe teren în vederea găsirii 
respectivului sit, Bădărău a declarat specia dispărută din flora Transilvaniei în 
1996. Cu toate acestea, doi ani mai târziu (în 1998), odată cu punerea cap la cap a 
informaţiilor topografice ale zonei, Al. S. Bădărău a reuşit să descopere populaţia 
iniţială de la Boju. Din păcate această populaţie nu era într-o stare prea bună fiind 
formată doar din 35 de indivizi. 
 În timp ce investigau vegetaţia stepică dintre Bonţida şi Jucu, situate de 
asemnea la limita vestică a silvostepei transilvănene, Al. S. Bădărău şi N. Dura, au 
făcut o descoperire uimitoare. Astfel, a fost găsită cea de-a treia populaţia de pe 
teritoriul Transilvaniei de C. ruthenica. La data la care a fost descoperită, populaţia 
număra în jur de 200 exemplare atât mature cât şi tinere (Bădărău et al., 2001).  
 În figura 2, realizată în Global Mapper, se observă distanţa dintre cele două 
situri (Boju şi Bonţida-Jucu) cu Centaurea ruthenica, fiind reprezentată prin linia 
roşie. 
 În urma calculelor, am ajuns la valoarea de 18,5 km, reprezentând distanţa 
în linie dreaptă între cele două situri. Pentru parcurgerea dinstanţei dintre situri cel 
mai simplu tarseu ar fi prin Valea Gădălinului, situată în partea dreaptă a figurii 2. 

 

 
Fig.2. Modelul digital de elevaţie al părţii vestice a Câmpiei Transilvaniei, unde se află cele 

două populatii de Centaurea ruthenica.  
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C. ruthenica se întâlneşte de obicei în cadrul fitocenozelor silvostepice 
arbustive rare.  Pentru susţinerea acestei afirmaţii, putem lua ca exemplu Bazinul 
Fergana din Asia Centrală. Aici, Centaurea ruthenica creşte în împrejurimile 
muntoase care înconjoară acest bazin, în asociaţii silvostepice de tipul tufărişurilor 
şi care sunt formate din: Crataegus songorica, C. turkestanica, Malus kirghisorum, 
Prunus sogdiana, Amygdalus ulmifolia, Rosa kokanica etc., care formează 
vegetaţia de bază la liziera rariştilor. Alt exemplu este în silvostepa din 
Bashkiristan, unde C. ruthenica creşte în cadrul tufărişurilor cu Rhamnus 
cathenica, Caragana frutex etc. (Coldea et al., 1997-1998). 

Cu toate acestea, C. ruthenica se poate întâlni şi în câmp deschis. Prezenţa 
indivizilor acestei specii într-un astfel de peisaj se datorează faptului că tufărişurile, 
care iniţial constituiau locul lor de viaţă, au fost înlăturate de acţiunea antropică sau 
au dispărut datorită consumării în exces a acestora de către animalele domestice 
(Coldea et al., 1997-1998). 

În ceea ce priveşte situaţia din Transilvania (Câmpia Transilvaniei), C. 

ruthenica întâlnită aici, se află atât în câmp deschis cât şi în tufărişuri cu diferite 
asociaţii de specii.  

Se poate observa diferenţa între indivizii care sunt situaţi în câmp deschis 
şi cei care se află în cadrul unor tufărişurii. Astfel, cei din cadrul tufărişurilor sunt 
indivizi foarte bine dezvoltaţi, având până la 2,4m înălţime şi prezentând multe 
tulpini şi calatidii.  În schimb, indivizii care sunt situaţi în asociaţiile ierboase din 
câmpul deschis, sunt mai puţin viguroşi ajungând doar la înalţimi de 1,5m şi având 
tulpinile mult mai fragile, ele putând sa fi rupte  în cazul vânturilor puternice 
(idem). 

Populaţia de C. ruthenica din localitatea Bonţida-Jucu număra în jur de 
250 de indivizi când a fost descoperit în 2000. Situl este localizat pe Dealul 
Urieşelul sau Csergés, populaţia fiind plasată aproximativ pe vârful dealului 
(Bădărău et al., 2001). învecinându-se cu un drum agricol.  

În anul 2008, cercetările realizate pe dealul Urieşelul au arătat faptul că 
în cadrul acestui sit se mai aflau doar 7 exemplare de C. ruthenica. Diferenţa 
mare în ceea ce priveşte numărul de indivizi între 2000 şi 2008 se datorează 
păşunatului cu oi pe tot cuprinsul anilor 2002-2005, cât şi mutării acestora de la 
un loc de păşunat spre altul.  

Dacă procesul de păşunare va continua, cu siguranţă va duce în câţiva 
ani la dispariţia populaţiei (Bădărău et al., 2001). 

Ca urmare a faptului că Dealul Urieşelul era afectat de alunecări de teren, 
din 2008 s-a realizat o plantaţie de Robinia pseudacacia pentru stabilizarea 
versantului. Odată cu această plantaţie, paşunatul cu oi în zonă s-a redus, fiind 
interzis. Această plantaţie de Robinia pseudacacia este favorabilă într-o prima fază 
dezvoltării şi înmulţirii indivzilor speciei C. ruthenica, ei agreând sa vieţuiască în 
tufărişurile şi oferindu-le protecţie împotriva păşunatului. 
 Acest sit este cel mai nou descoperit, dar care considerăm că a suferit cea 
mai mare degradare. În anul 2000, când a fost descoperit, situl număra în jur de 
250 de indivizi maturi cât şi juvenili. În anul 2008 şi mai apoi în 2009 şi 2010, 
studiile şi datele prelevate de pe teren au evidenţiat o scădere foarte mare a 
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numărului de indivizi, ajungând la doar 7 exemplare. Precizăm ca cele 7 exemplare 
s-au mentinut de-a lungul celor trei ani de monitorizare. 
 Considerăm că realizarea acestei plantaţii va duce la înmulţirea numărului 
de indivizi şi implicit mărirea populaţiei de Centaurea ruthenica, poate chiar la 
valoarea la care a fost descoperită. 
 În cadrul modelului digital de elevatie tridimensional realizat (figura 3), 
este prezentat relieful din vecinătatea sitului de al Bonţida-Jucu. Se mai poate 
vizualiza în partea dreaptă Valea Gădălinului iar în partea stangă Valea  Someşului 
Mic. Locul de confluenţă al celor două râuri menţionate, se poate vizualiza în 
partea de sus a modelului digital. 

 
 

 
Fig.2. Imagine realizată în Google Earth, reprezentând situl de la Bonţida-Jucu cu 

Centaurea ruthenica. 

 
 Figura 2 prezintă localizarea exactă a indivizilor speciei C. ruthenica ce 
alcătuiesc situl de la Bonţida-Jucu. După cum se poate observa pe imagine, 
populaţia de la Bonţida-Jucu este una de dimensiuni mici, numărând 7 exemplare. 
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Fig. 3. Model digital de elevaţie tridimensional  al regiunii în care se 

încadrează populaţia de la Bonţida-Jucu a speciei Centaurea ruthenica 

 
 
CONCLUZII 

 De-a lungul timpului pe teritoriul Transilvaniei au fost descoperite mai 
multe situri cu Centaurea ruthenica. Lipsa unei legislaţii care să protejeze aceasta 
plantă foarte rară din ţara noastra face ca precizările legate de viitoarul acesteia să 
fie nu tocmai cele mai bune. Datorită numărului foarte mic de indivizi cât şi 
numărului mic de situri si distanţei relativ mare între acestea, factorul antropic 
joacă un rol decisiv în păstrarea sau distrugerea populaţiior. Cu toate acestea 
populaţiile de Centaurea ruthenica au reuşit să supravieţuiască de-a lungul 
timpului. 
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