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O "RECENZIE" A CĂREI AUTOR SE AUTOACUZĂ DE

INCOMPETENŢĂ ŞI INFANTILISM

Plămadă Emanuel*

în revista "Acta Botanica Horti Bucurestiensis" din 1999, la capitolul "Recenzii", dl.

Gh. Dihoru publică un articol denigrator asupra cărţii "Flora briologică a României, Musci"

(voi. I, fasc. 1) redactată de subsemnatul.

încep cu precizarea că formularea peiorativă folosită în titlu, reprezintă un adevăr,

confirmat chiar de către autorul "recenziei" în cauză, aşa după cum rezultă din totalitatea

aberaţiilor "ştiinţifice" pe care le debitează. După vocabularul agresiv şi insolent folosit în

articolul cu pricina, dl. Dihoru demonstrează că n-a intenţionat să facă o evaluare obiectivă a

cărţii analizate, ci să atace deliberat pe autorul ei. Motivul adevărat al acestui atac la adresa

unui coleg care nu i-a făcut nici un rău, ci din contră, a fost acela că s-a simţit lezat de faptul

că a fost inclus între briologii "amatori ocazionali", inclusiv o invidie nedisimulată. N-am

înţeles şi nu pot înţelege ce este atât de rău să fii amator, adică să fii pasionat, să te ocupi
de ceva din plăcere (fără obligaţie profesională). Peste tot în lume, majoritatea celor care se

ocupă de bnofite sau alte grupe de criptogame sunt amatori, iar mulţi dintre ei au devenit

specialişti de înaltă clasă, recunoscuţi pe plan mondial. Amatorismul reprezintă astfel un titlu

de onoare şi nicidecum ofensă, aşa după cum înţelege dl. Gh. Dihoru. Dar, există amatori şi

amatori. Unii consacraţi domeniului ales, cu o bogată şi valoroasă activitate publicistică, iar

alţii doar din când în când, ocazional, cum este şi cazul d-lui Dihoru. în cei peste 25 de ani

de când se ocupă de briofite, a publicat excact 6 (şase) articole strict de briologie, dintre

care unul o simplă listă, fără răspândire, adică fără nici o valoare documentară. Dar, să nu

mint, a mai publicat un articol în "The Bryological Times" (1980) unde propune numele de

"bryangium" pentru organele sexuale ale briofitelor. Am să revin mai jos asupra acestei

absurdităţi care l-a făcut "celebru" (de râs).
în continuare, consider necesar să redau unele din "aprecierile" sale asupra cărţii

"analizate": "Am studiat cu mare atenţie această lucrare, pe care am s-o evaluez prin prisma

cunoştinţelor mele de începător sau amator ocazionaT. Până aici are perfectă dreptate, se

vede clar. Dar continuă cu: "Vom vedea însă că şi unicul rămas activ [...] are lipsuri

fundamentale, erori cu duiumul, dovedind totodată necunoaşterea literaturii briologice

moderne"
3

. Apoi, "[...] şi am să-i mulţumesc şi acum pentru ajutorul oferit (atenţie la aceste

mulţumiri), dar acest lucru nu-l scuteşte de lipsurile inadmisibile din domeniul ştiinţific pe

care le destăinuie în această carte frumoasă. Una este să spui numele corect al unei specii

şi alta să dovedeşti cultură ştiinţifică în elaborarea unei cărţr.
în primul rând eu nu ajut pe nimeni pentru a-mi fi iertate "lipsurile" atunci când public

ceva. în al doilea rând, toate etichetările impertinente formulate la adresa mea, sunt realităţi

spuse însă invers, el aflându-se în această postură, lucru pe care îl voi demonstra în cele ce

urmează.

'

Institutul de Cercetări Biologice, str. Republicii, nr. 48, RO-3400 Cluj-Napoca
3

Modern = relativ recent, actual, sau, eventual, "la modă", în pas cu ultimele descoperiri ştiinţifice (în

tehnică sau alte domenii). în ambele cazuri afirmaţiile sale sunt gratuite: în primul caz, la bibliografie

există şi această literatură briologică (1981, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1995); în cel de-al doilea

caz, cartea a fost redactată la calculator, cu număr ISBN (973- 9354- 49- 1), după toate regulile

internaţionale.



426 Plămadă Emanuel

între aceste calificative răutăcioase şi stupide, strecoară şi o "laudă" formulată în trei

cuvinte: "această carte frumoasa, exact cum se exprimă un copil de grădiniţă. Probabil că

se referă la copertă, deoarece despre interior nu spune nimic frumos. Să fie oare numai din

nepricepere?

Dar, înainte de toate, deosebit de grav este faptul dă dl. Dihoru îşi permite să mă insulte,
fără pic de ruşine şi bun simţ, atribuindu-mi calificative oribile, cu nimic justificate, adică

CALOMNII, motiv întemeiat pentru a fi acţionat în justiţie, dar nu merită.

Referitor la părerea sa că "trebuia institua un comitet de radacţie" (pentru elaborarea

cărţii), îi amintesc - observ că nu ştie - că astfel de comitete există numai la REVISTE şi
unele ZIARE. Redactarea cărţilor - în toată lumea - se face numai de către autorul sau

autorii care publică, indiferent de 'interesul naţional. Uneori, se mai obişnuieşte şi "sub

redacţia" (o personalitate de prestigiu în domeniu). Probabil că a făcut aluzie şi la

"personalitatea sa".

Observaţia sa, cum că titlul ales de "Flora briologică" ar însemna "flora ştiinţei despre
briofite" este o aberaţie. înainte de a face astfel de afirmaţii eronate, dacă n-a învăţat la

şcoală, îi recomand să se mai şi uite prin dicţionare, în oricare doreşte (Dicţionarul

enciclopedic român, Dicţionar de neologisme, etc.). în acest fel, se va convinge că

"briologic, -ă" vine de la gr. bryon - muşchi şi logos - studiu. Deci, înţelesul corect este

"Studiul briofitelor sau "Flora briologică", noţiuni echivalente. După el, briolog n-ar

însemna specialist în briologie, ci "briofită ştiinţifică, după cum s-ar numi şi cei care se

ocupă de COPROLOGIE ("excrement ştiinţific").

lată deci, cine acuză de "lipsuri inadmisibile în domeniul ştiinţific, necunoaşterea
literaturii bhologice moderne" ("râde hârb de oală spartă"). în aceeaşi categorie se înscrie şi

propunerea sa de "bryangium" amintită mai înainte, exemplu tipic - dacă mai era nevoie -

pentru un "mare om de ştiinţă". într-o scrisoare (1980) am fost solicitat să-mi spun părerea

asupra acestui "organ complex" la care s-a gândit el. Răspunsul meu a fost: "N-am înţeles

de ce aţi numit acel organ bryangium? [...] angium vine de la gr. angeion care înseamnă

vas sau cutie, ceva închis. Ori, organul la care vă referiţi, are gametangiile (arhegoanele şi

anteridiile) libere, neînchise într-o cutie. în acest fel, bryangium = briofite închise (?)". Şi,

iată cum a fost primită propunerea sa de către alţi briologi, după cum îmi spune chiar el în

alte două scrisori trimise ulterior: "Cât despre noul termen, Bryangium, m-am cam grăbit cu

alcătuirea lui. Materialul deja a apărut. A fost aspru criticat şi s-a observat ceea ce aţi

observat şi Dv., că s-ar înţelege un vas cu muşchi..." (în "The Bryological Times": G. Scott,

2: 6,1980; R. Grolle, 3: 7-8, 1980). Deci, una este să greşeşti ("scrise în legile omeneşti") şi

cu totul altceva să scrii enormităţi.

Şi încă o precizare: din cele 4 pagini de "erori cu duiumul", în realitate există doar una.

Este vorba de frunze "alterne (în verticil)
n

,
greşeală inexplicabilă şi pentru mine, probabil o

asociere între spiralat şi verticilat, cu gândul la ramuri. în rest, toate celelalte "erori", fie că

ele nu există, fie că există doar în capul lui (necunoaştere), sau pur şi simplu sunt greşeli

inerente, de tehno-redactare pe calculator (care nu-mi aparţin), efectuate de către 5

persoane (de meserii diferite), uneori direct de pe ciorna în creion. De ele mă voi ocupa mai

în jos.
Interesant este şi modul de grupare a "erorilor" vânate în cele 5 puncte. La punctul 1

include "Erori de diferite grade". Presupun că s-a gândit la "grade de dificultate", pentru că

de conţinut în alcool nu poate fi vorba, spre exemplu. Dacă primele sunt "diferite" (adică de

toate felurile, diverse, etc.), atunci celelalte 4 grupe devin altele faţă de... altele. Este

anormal să începi cu "diferite" înainte de a cunoaşte pe celelalte, căci cu etcetera se termină

ceva şi nu invers.

Pentru majoritatea aberaţiilor sale, redate în cele 5 grupe de "erori", trebuie să facem, în

cele ce urmează, şi unele explicaţii sau precizări care, inevitabil, vor mări numărul de pagini

necesar.
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a) Ce "ştie" el nu există, sau le ştie greşit. Dovezi
4

- "Polytrichum pumilum" n-a fost pus la sinonime (2) pentru că o astfel de specie nu

există, nu numai în Europa, dar nici pe alte continente.

- La Musci, ar trebui să ştie că nu există "protonemă taloidă" (3), întâlnită numai la

Hepaticae tăioase care n-au făcut obiectul volumului publicat.
- Dacă nu ştie, "fascicul central" (2) se întâlneşte numai la plantele superioare, fiind

format din fibre lemnoase şi liberiene, pe care briofitele nu le au. La acestea există numai

funicul central, termen care nu este "abandonat"

- Numai unele frunze sunt lamelare (pericheţiale) şi nu "toate" (4). Dacă nu ştie, lamelele

(nu lamele) sunt mai late decât lungi şi niciodată nu au nervură.

- Am folosit "membrană celulară" (2) în sensul de înveliş (membrană + perete) şi nu ca

structură anatomică (submicroscopică) de care se ocupă tratatele de anatomie şi nu

"florele". în determinatoare se întâlnesc fie membrană (fr. "membranes cellulaires"; Augier,

1966) fie perete ( fr. "parois cellulaires"; Demaret, 1959-1964).
- Dacă nu ştie, acrocarp este sinonim cu cladocarp (3), iar dacă nu crede, să explice el

care este "diferenţa".

- La fel, dacă nu ştie (4), lamelele asimilatoare sunt formate din celule, iar cele terminale

(la Polytrichum commune) dau aspectul de canal al lamelelor.

- După dl. Dihoru, endostomul n-ar aparţine de peristom, deoarece, "corectează" el

"cilii sunt numai la endostom" (2). Dar, există cili, laterali, şi la exostom (Funaria, unele

specii de Bryum s.a.).
- Nu în Flore "obişnuit se dă etimologia numelui taxonilor" (3) ci în tratatele de

sistematică şi taxonomic, care sunt cu totul altceva. în "Flore", aşa ceva se face foarte rar,

numai unde este cazul, dacă este.

- Dacă nu cunoaşte, la descrierea grupelor mari (clase, ordine, familii), nu este "nefiresc

să se înceapă "cu ecologia" (4), ci în mod obişnuit aşa se procedează.
Celula ventrală se află "lângă oosferă" (aşa este scris, p. 19) şi nu în "în oosferă" (1),

după cum aparent se vede în schema arhesporului (fig. 4 a). Redarea schematică se face

pentru oamenii mari, care ştiu să "citească" un desen neanimat.

- Dacă "montan şi temperat sunt insuficiente pentru caracterizarea elementului floristic"

(3), îi sugerez să facă contestaţie la cei care se ocupă cu "răspândirea fitogeografica a

speciilor de Musci din Europa (Hübschmann, "Tuxenia", 1982, Band 2; R. Duell, 1984, Band

4, 5; 1992, Band 8/9).

b) Inconsecvenţă şi limbaj "inovator" de nimeni acceptat Dovezi:

Sunt acuzat că folosesc un "limbaj" neadecvat (2), că româneşte nu se spune bulbile ci

"bulbiir, nu haustor ci "picior", nu rostrum ci "rostru", nu păr hialin ci "aristă" hialină (la

Polytrichum piliferum) nu apofiză ci "hipofiză" s.a. Nu ştiu dacă aceşti termeni consacraţi

în toate limbile, trebuiesc "românizaţi", deoarece, spre exemplu, plantele nu-şi extrag hrana

prin "picioare", iar arista de la spicele de graminee este cu totul altceva faţă de părul hialin,

consacrat şi în alte limbi (fr. = poil hyalin; ger. = farblos haar; engl. = hair-points), iar

"hipofiză" este un termen consacrat pentru glanda endocrină de la animale.

Pe de altă parte, mi se reproşează că nu folosesc termeni "adecvaţi" (1, 2), precum:

"andrecif şi nu androceu; "sogametangir (din rusă) în loc de gametangii; celule" canalare"

şi nu celule canal; "гатеаГ şi nu ramai, "ramf şi nu rămurele; "puMne" şi nu periniţe;

"stramineiT şi nu galben-pai; "unistratozăT (4) şi nu un singur strat; "filidă" sau "filoidă" şi

nu frunzişoară; "diagnemă" şi nu diagnoză; "tomenf şi nu rizoizi, s.a. (curat "româneşte"),

termeni inventaţi sau preluaţi întocmai din alte limbi, mai ales din engleză. Obsedat de

această idee fixă, publică chiar şi o lucrare pe acesta temă, cu "recomandări competente"

(în "An. Univ. Bucureşti", 1981: 127). Interesant este însă faptul că el consideră ca fiind

greşeli" de neiertat tot ce nu corespunde propriilor sale aiureli şi că lui îi revine misiunea de

4 între paranteze indic numărul prin care autorul grupează cele 5 categorii de "erori
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a face "ordine" în briologia românească, şi nu numai, un fel de MESIA, trimis providenţial

(apropo la afirmaţia sa deplasată că "dr. E. Plămadă se consideră singurul zeu...").

c) Erijare în "profesor", care însă se autodescalifică. Dovezi

Dl. Dihoru, deşi nu se pricepe, el "corectează" şi dă "sfaturi preţioase" de limba română,
chiar şi de ortografie şi punctuaţie.

- După el "ca şi" (2) ar fi "regionalism" (nu este româneşte?), dar nu este, deoarece

spunem: ca şi cum, ca şi catârul, ca şi caii şi nu: ca cum, ca catârul, ca caii, etc.

- Nu "întotdeauna" (corectează el) ci "totdeauna" (chiar regionalism), nu "de asemeni" ci

"de asemenea", nu herbarii, zice el, ci "herbare", neştiind însă că toate aceste forme sunt

corecte, acceptate în limba română literară.

- Pentru a umple mai multe pagini cu "erori", repetă mereu aceleaşi cuvinte: nu rămurele

ci "ramuri", nu tulpiniţe ci "tulpinr, nu frunzişoare ci "fmnze", nu dinţişori ci "dinţi' etc. (2,

3, 4). Astfel, după el n-ar fi corect: linguriţe ci numai "linguri", nu păhărele ci numai

"pahare", nu pietricele ci numai "pietre" etc.

- Repent şi plagiotrop, la briofite, sunt noţiuni sinonime (târâtor), deoarece se fixează,

pe toată lungimea, prin rizoizi, spre deosebire de cormofite.

- Dl. Dihoru consideră "eroare" faptul că la Sphagnum există şi scoarţă şi epidermă,

respectiv hialodermă (4). Până şi copiii din ciclul primar ştiu că orice scoarţă are şi

epidermă, aşa după cum pielea (la animale) este formată din astfel de ţesuturi (derma şi

epidermă). Fără alte comentarii.

- "Descoperă" că poziţia clorocitelor (la frunzele de Sphagnum) nu poate fi "pe faţa

internă, externă sau în interiorul hia/otitelor"
,

ci "doar expuse, adică vizibile, incluse între

acestea" (4). în toate determinatoarele din lume, în acest fel se consideră poziţia

clorocitelor, în secţiune transversală, bineînţeles. Dar, acum are ocazia să mai facă o

propunere (precum "bryangium") pentru schimbarea acestor "anomalii învechite". îmi

amintesc, că exact pentru acest spect, am fost solicitat, într-o scrisoare (13.09.1994) de

către o elevă din clasa Xl-a, din Sibiu, pe nume Ana Maria Benedek, care nu înţelegea de

ce clorocitele sunt pe faţa internă sau externă a hialocitelor, când "frunzuliţele la Sphagnum

sunt unistratificate"
.

lată deci, că nici dl. Dihoru n-a depăşit încă acest stadiu.

- Precizarea "lateral-axilar" este corectă, deoarece "lateral" nu presupune neapărat şi

axilar (4). Ramurile sau frunzele se dezvoltă lateral dar nu axilar (la subsuoară).

d) Incompetenţă crasă, dar îngâmfare absolută. Dovezi

Dl. Dihoru include la "erori" şi ceea ce el "crede sau nu crede", nefiind de acord cu nimic.

- Crede că "Potythchum ştefureacii nu este decât o formă de P. commune pentru că

spre marginea frunzei, lamelele au o altă formă decât cele centrale" (4). Dacă nu ştie,

tocmai lamelele centrale se iau în considerare şi nu cele marginale care nu sunt

semnificative. Dar, mai există şi alte caractere, complet diferite de P. commune. De peste

26 de ani, nimeni, nici un briolog de talie internaţională, n-a contestat că P. ştefureacii n-ar

fii o specie bună, lucru pe care, iată, îl contestă acum dl. Dihoru ("mai mare decât cei mai

mari"), deşi cunoaşte mai puţin decât un începător.
- Nu crede "că cheile dicotomice sunt originale pentru că briofitele au diagneme puţine"

(4). N-am înţeles ce vrea să spună cu "diagneme puţine", probabil că se referă la caractere.

După el sunt "puţine" pentru că atât cunoaşte, de unde ar reieşi că au fost "înmulţite" de

către noi. Altfel, care ar fi legătura între "puţine" şi "original'? lată deci, cu ce fel de

"argumente" infantile vine el pentru a susţine un neadevăr. La fel şi pentru cheia secţiilor de

Sphagnum, care nu este "cea clasică", deoarece aşa ceva nu există nici unde sub forma

redată de noi, deci o altă minciună sfruntată. De ce nu spune şi cu ce anume a "comparat"
el această cheie? Apropo de cheia pentru secţii (la Sphagnum), nu este "inutilă" (4) din

moment ce clasificarea genului s-a făcut şi pe secţii (p. 32).

- "Corectează" că lamina şi limb "în briobgie nu sunt identice" (4). Dar, exact aşa se

spune şi în alte limbi (franceză "limbe", engleză "lamina"). La fel, dacă nu ştie, la
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Polytrichum lamina este bistratificată şi nu "unistratoză" (4) după cum crede el, care

confundă marginea (fără lamele) cu limbul foliar (cu lamele).
- Speciile de Polytrichum, în majoritatea cazurilor, sunt cu sporogoane şi nu fără, după

cum crede dl. Dihoru (4). Când acestea sunt sterile, în cheia noastră, şi nu numai, se merge

foarte uşor (începând cu 2 a) numai pe caracterele frunzelor. Deci, se poate "intra în cheie",

însă pentru asta trebuie să ştii să lucrezi cu determinatoarele.

- Nu crede "că era necesară menţionarea" datelor corologice numai pentru unele specii,

iar pentru cele"/arg răspândite" nu (4). Din moment ce unele specii se află peste tot,

inutilitatea răspândirii lor este logică. Spre exemplu, interesează răspândirea Dropiei sau a

Cocoşului de Munte, dar nu şi a vrăbiilor sau ciorilor.

- Este corect că rămurelele la Sphagnum sunt inserate evident verticilat, inclusiv în

capitul şi nu altfel (1). înainte de a susţine un neadevăr, dacă nu ştie, ar trebui să se

documenteze, din oricare tratat de briologie. Mai mult, chiar şi la celelalte grupe de Musci,

inserţia ramurilor este neregulat verticilată: "rameaux non régulièrment verticillés" (Augier,

1966] p. 107, 7 B).

- Nu crede (la gen. Andreaea) că frunzele pericheţiale (nu
ü

bracteele") "sunt dispuse în

verticir (1). Exact aşa se spune şi în germană: Reihenfolge (cercuri succesive), adică pe

mai multe cercuri, respectiv nivele = verticile.

- Nici la Pogonatum şi nici la Polytrichum alpinum dinţii frunzelor nu sunt

"multicelularf, după cum greşit crede el (3), ci unicelulari (în afară de Pogonatum

dentatum din nordul Scandinavie!). Dar, dinţii la aceste genuri nu sunt caractere pentru

determinarea speciilor, nici chiar în tratatele de morfologie, pe care mereu le confundă. La

fel, nici după "tomenf cum denumeşte el rizoizii. Acolo unde a fost cazul (la Polytrichum

strictum, p. 157), acest caracter a fost amintit la descriere.

- în mania lui de a nu fi de acord cu nimic, se "leagă" până şi de cenologia indicată la

specii (4). Dacă nu ştie, atât "pădurile de conifere şi jnepenişurile", cât şi "luncile" sunt

ecosisteme forestiere, iar ecologia nu este identică cu cenologia unei specii. în primul caz

este vorba de condiţiile de mediu, iar în al doilea de ecosistem. Dar, cenologia indicată nu

este o părere personală, ci luată din literatură: A. Scamoni (1963), A. Boros (1968), S.

Orbân et L. Vajda (1983), Gh. Coldea şi E. Plămadă (1980, 1989) s.a. Acelaşi aspect şi la

Polytrichum juniperinum (4): "frecvent prin pajişti degradate", dar car. Vaccinio-Pinetalia

(Scam et Pass 59).

e) Neadevăruri şi interpretări eronate datorită necunoaşterii. Dovezi

Un proverb înţelept spune că "dacă tăceai, filozof rămâneai", ceea ce domnului Dihoru i se

potriveşte de minune. în plus, el chiar face "recomandări" şi dă "sfaturi" în ceea ce nu ştie,

popularizându-şi astfel ignoranţa. Nu eu îl acuz, ci el se autodefineşte.

- Nu este adevărat că la bibliografie există 93 de titluri cu "erori" evidenţiate de el (1), între

care: "cuvinte scrise greşit, accente absente sau puse unde nu trebuie, ordine cronologică şi nu

alfabetic? etc. în ce priveşte ordinea, ea este numai alfabetică; celelalte "erori" aparţin tehnicii

de redactare pe calculator ("greşeli de tipar" cum le numeşte el), care trebuiau incluse la ultimul

punct (5) unde figurează doar 3 (trei), scopul fiind lesne de ghicit. Atunci, care au fost criteriile

de separare a "greşelilor de tipar" de la punctul 5 şi exact aceleaşi tipuri de greşeli de la celelalte

puncte (după miros?): Nees. (cu punct), Frey (fără accent), bad în loc de band, Musci în loc de

Musei, Bihor în loc de Bihar etc. (1), 37 (peristom la Atrichum) în loc de 32 (2), cm în loc de

mm (4)? Astfel de "erori" la bibliografie, şi nu numai, sunt inerente şi se întâlnesc în absolut

toate lucrările de acest fel din lume. Oare dl. Dihoru n-a văzut cum este scrisă bibliografia

românească în lucrările străine? Dar, nicăieri în lume, recenziile nu includ şi analiza

bibliografiei, aşa după cum numai el poate gândi. Nimeni altul nu s-ar apuca să numere

asemenea "erori" fără nici o semnificaţie ştiinţifică. Dacă un cuvânt este scris de 50 de ori corect

iar o singură dată greşit, orice om, cu judecată logică, nu l-ar lua în considerare. în acest fel,

cele 93 de titluri cu "erori", în realitate sunt infinit mai puţine (doar unul) pe care "recenzentul"

nici nu l-a observat. Este vorba tot de o greşeală "a calculatorului" care "a sărif de la un autor la
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altul (de la 193 la 183) repetând acelaşi titlu. Este într-adevăr o greşeală majoră, regretabilă.
- Nu este adevărat că la Sphagnum n-am inclus "caracterul frapant ramuri fasciculate,

capitul şi prezenţa rizoizibr în faza juvenilS' (3). La p. 31 stă scris: Tulpiniţa nu dezvoltă

rizoizi decât numai în primul stadiu de dezvoltare [...] Pe tulpiniţa se dezvoltă multe

rămurele simple, alungite, grupate în smoc [...] iar în vârf o îngrămădire de rămurele

amentiforme, care formează un fel de rozetă cimoasă numită coroană sau сар'ЛиГ (fig. 8

a).
- Inel mecanic galben-verzui nu se află numai la speciile "subordonate treptei 24 a" (1), ci la

multe alte specii (începând cu 10 a) din aproape toate secţiile genului Sphagnum. Acesta este

şi motivul pentru care, în cheie, nu s-a mers pe un astfel de caracter, mai general, dar uneori

necesar în precizia determinărilor, aspect amintit acolo unde a fost cazul. Dar, pentru asta

trebuie să ştii cum se lucrează cu un determinator.

- Inele spiralate (1) nu este un termen inventat de mine, el regăsindu-se şi în alte limbi. De

exemplu, în germană: Ringfasern = inel fibrös (H. Gams, 1957, p. 80), sau spiralfasern = fibre

spiralate (W. Frey et al., 1995, p. 121). Nici arcul nu este "spirală", totuşi există arcurile de la

autovehicole, cele de la canapele etc., care sunt spiralate.

- Corect este numit inel mecanic şi nu "aşa zisul 1 sau "cilindru mecanic" (1, 4), deoarece

aşa se vede în secţiune transversală, atunci când este vorba de anatomia tulpiniţei. Este un

termen consacrat în briologie, exact ca şi inelele anuale ale arborilor (dacă dl. Dihoru a auzit de

ele), termen cunoscut nu numai în silvicultură, dar şi de către copiii din ciclul primar.

Nu este adevărat că la var. alpestre (4) "nu apare" şi la specie (Polytrichum strictum)

mărimea frunzelor. La pagina respectivă (158) se află scris: "frunze mai mari de 4 mm...var.

strictum şi "frunze sub 4 mm...var. alpestre". Exact acelaşi neadevăr şi la var. hoppei (4)

"neinclus la specie" (Polytrichum pil'rferum) Şi în acest caz (p. 160) este scris: "frunze mai

mari de 3 mm.
.

.var. pil'rferum şi frunze mai mici de 3 mm... var. hoppef.
- Dacă dl. Dihoru cunoaşte "multă" nomenclatură (1), atunci când se redă (în chei) şi numele

unui taxon infraspecific, care repetă numele speciei tipice, conform "Codului", este necesară şi o

scurtă descriere a taxonului respectiv (a se vedea şi W. Frey & al., 1995). Eu am considerat

inutilă repetarea acestor descrieri, motiv pentru care am făcut trimitere la specia tipică (typus),

ceea ce este nu numai corect, dar şi obligatoriu, metodă practicată de toţi autorii, unii făcând

trimiteri doar la pagină (între paranteze).
- Seligeria transyh/anica sp. nova (1) este corect scrisă: cu "y", de la "sylva" (Fagus

syh/atica, Pinus sylvestris şi nu "silvatica, silvestris" cum erau scrise "în vechime"). în

conformitate cu Codul Internaţional de Nomenclatură Botanică, la o specie descrisă "în

lucrarea respectivă", se face menţiunea "sp. nova" şi nu prin numele autorului care o descrie,

când, obligatoriu trebuie menţionat: revista şi anul publicării, lată deci, că dl. Dihoru mai are

multe de învăţat şi în materie de nomenclatură.

- Dacă dl. Dihoru nu cunoaşte (1), este corect gametangium, termen folosit în toate

limbile şi nu "sogametangium" (din rusă) care tradus înseamnă "cogametangium"

(gametangii S şi 9 împreună), adică "bryangiunf inventat de el. Forma organului pe care

acestea se dezvoltă la Pogonatum şi Potytrichum (cupă discoidală sau taler) nu-mi

aparţin, fiind luate din literatură, şi exprimă exact acelaşi lucru.

- Se întreabă (1), de ce Fissidens obtusifolius Wils. (1845) nu are prioritate faţă de

Fissidens arnoldii Ruthe (1870)? Pentru că primul a fost publicat valid abia în 1897 de către

Kindberg (F. obtusifolius Wils. fide Kindb., Bryîn. 2: 166, 1897). Dar, aceste priorităţi nu eu le

stabilesc.

- Surprinde şi faptul că dl. dr. Dihoru "a tot ştiutorul", face confuzie între o Floră -

determinator şi manualele de morfologie şi anatomie ale briofitelor. Dacă nu ştie (şi mă întreb

ce ştie), nici unde în lume, speciile de Potytrichum nu se detrmină după "structura subterană a

tulpinir sau a "nervurif, şi nici după "trabecule" (3). în determinatoare se explică numai strictul

necesar pentru identificarea taxonilor şi nu etalarea propriilor cunoştinţe (precum procedează

dl. Dihoru). Unde, în ce determinatoare, a văzut el că speciile se identifică după forma rizoizilor

(micro- şi macronemate), după anulusul urnei, a celulelor retortă, după orientarea frunzelor
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tulpinale, după felul porilor (la Sphagnum) etc ? Acolo unde a fost cazul, s-a explicat tot ce era

necesar pentru recunoaşterea grupului respectiv (scurte descrieri).
- La "bibliografii" (3, 4), dacă nu ştie (cel puţin atât), se includ numai lucrările (nu revistele)

folosite (fie la descrieri, fie la corologie) şi nu tot ce s-a publicat "mai recent în lume. Dar,

aproape toţi autorii (chiar şi în plus) pe care îi aminteşte el că "lipsesc la bibliografie", sunt

incluşi: С Warnstorf (p. 220), Saviez - Ljubitzaja (p. 202) şi nu "Savici- Liubiţkaia" (1970, mai

recent faţă de 1952), Z. Pilous (chiar din 1971), Corley & al., inel. R. Hill (1981, mai recent decât

1980). întrebarea este însă, de ce "omite" pe: R. Dull (1984, 1985, 1992), G. Ludwig (1988),
GS. Mogensen (1986), a căror publicaţii se referă în mod special la Sphagnaceae, incluse la

bibliografia noastră (p. 201) şi sunt mai recente faţă de Bodil Lange (1982), singurul care

lipseşte.
- larăşi surprinde şi faptul că dl. Dihoru nu cunoaşte (4) că unele caractere ale taxonilor

infraspecifici (mărime, frunze, capsule) sunt diferite, se abat de la specia tipică, şi că tocmai din

acest motiv au fost separaţi. De exemplu: Polytrichum alpinum, plante până la 10 cm înălţime,
iar var. arcticum peste 10 cm; frunze de 6-10 mm lungime, iar la var. septentrionale sub 5 mm

lungime, sau la Atrichum undulatum cu un singur sporogon, iar la var. gracilisetum cu mai

multe sporogoane (W. Frey & al., 1995, p. 140, 142). Faţă de aceste adevăruri pe care nu le

ştie, totuşi el le consideră "grave erori' deoarece caracterele varietăţilor "nu sunt cuprinse în

descherea speciibr", dând exemple "cu duiumul" pe mai bine de jumătate pagină.
A mai "găsit" el şi alte "erori", dar este păcat de ocuparea spaţiului şi mai ales de timpul

pierdut pentru nişte aiureli de-a dreptul puerile. De exemplu: "şi Pteridophyta trăiesc prin

sporoff (dacă nu îmi spunea el nici n-aş fi ştiut), "corecturi nepenmise a lui î în â"; "la

Sphagnum nu sunt numai periniţe ci şi tufe", "de unde tulpinale dacă spunem tulpiniţăT, 'nu

trunchiat ci truncaf, nu "hialocite ci hialociste", nu "bont ci obtuz", nu "turfofil ci turficof', nu

"ramai ci rameaf, nu "mucronat ci apiculaf, nu "în formă de glugă ci cuculaf, nu "oval ci ovaf,

nu "sinonimii ci sinonime", nu ştie "dacă la Musci putem vorbi de spin" (da, la frunzele multor

specii); "nu HUC ci CL"; "cheia pentru subclase este greoaie" (pentru el); că "deosebirile dintre

Polytrichum strictum şi P. juniperinum nu sunt îndestulătoare" (poate le "îndestulează" el); că

"periniţe sunt şi la Andreaea, dar şi la Tetraphis" (oare ce a vrut să spună?); consideră

"culmea" (?) că scriem "când frunzişoară când frunză"; că "până în vârf este mai în jos decât

până aproape de vârf (eronat) etc.

După cum se poate vedea, dl. Dihoru a făcut o "analiză" a cuvintelor, dovedind că nici pe

acestea nu le cunoaşte, şi nu a conţinutului ştiinţific, unde nu se pricepe de-a binelea. în

acest fel, eu am greşit că l-am considerat "amator ocazional", când de fapt, el se află doar în

primul stadiu de începător. Numai aşa se explică faptul că după exact 20 de ani de "briologie"

(1975-1995) n-a putut să determine una dintre cele mai frecvente specii din zone calcaroase.

Este vorba de Drtrichum flexicaule var. densum, pentru care într-o scrisoare (23.01.1995) am

fost rugat să-l ajut: "Acum am mare necaz cu un muşchiuleţ din Dobrogea (Băltăgeşti). îl

învârtesc de vreo lună. Poate încercaţi să mă ajutaţi, deşi consider că este foarte greu în lipsa

capsulei. Pe el "practica îl omoară". N-a fost deloc greu să-i determin materialul, deoarece

cunoşteam această specie încă din primul an de activitate (numai materiale sterile), din Cheile

Turzii (leg. et det. E. Plămadă, 02.04.1961, în HP). Cu toate acestea, el îşi permite să

HUIDUIASCĂ o lucrare, respectiv pe autorul ei, la modul cel mai josnic cu putinţă.

Grav este însă şi faptul că cei neavizaţi, şi sunt mulţi (botanişti din învăţământul superior,

institute de cercetare, muzee judeţene), rămân cu impresia falsă că volumul publicat este

catastrofal, că nu valorează doi bani. Eu nu pot nega nici faptul că publicaţia noastră nu are şi

unele carenţe, de altfel inerente, dar nu este nici mai rea şi nici mai bună faţă de altele similare

apărute în ultimul timp, oriunde în lume. Este mai bună cel puţin prin faptul că este prima de

acest fel apărută în ţară, că este a noastră.

*

Rugăm ca pe viitor recenziile să se refere strict la opera analizată, nu la autori. REDACŢIA


