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O HARTĂ BIOGEOGRAFICĂ PUŢIN CUNOSCUTĂ

(CU UNELE ASPECTE DE CARTOGRAFIERE

A VEGETAŢIEI DIN ROMÂNIA)

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

între preocupările oamenilor de ştiinţă, naturalişti, istoriografi şi

cronicari din ţara noastră n-a lipsit, de aproape trei veacuri încoace

(1700—1980), şi preocuparea de a întocmi şi edita — în condiţiile posi-

bile cu metoda şi tehnica de atunci — unele hărţi în care să se oglin-
dească şi bogăţiile pricipalelor formaţiuni de vegetaţie, fie numai pen-

tru unele provincii, fie pentru întreaga ţară sau chiar unele intere-

sante itinerarii şi schiţe cartografice întocmite de români pentru alte

teritorii geografice mai îndepărtate.

Scopul editării acestor hărţi a fost şi rămîne şi astăzi acela de a

cunoaşte bogăţiile solului cu flora şi vegetaţia pe mari formaţii : pă-
duri, cîmpii, ape, inclusiv diferite culturi, ba chiar, în unele, şi bogă-

ţiile subsolului trecute şi ele pe aceleaşi hărţi cum sînt exploatările

miniere, izvoarele minerale s.a.

întocmirea primelor hărţi cu vegetaţie naturală a ţării, a permis,
nu numai cunoaşterea aproximativă a suprafeţelor forestiere, de pajişti,

culturi, dar în acelaşi timp şi orientarea necesară a explorărilor meto-

dice de botanică şi, de la un timp, a modului de folosire raţională a

resurselor noastre vegetale.

între cele mai vechi hărţi, schiţe şi itinerarii, făcute de români s.a.,
amintim mai întîi pe acelea rămase de la spătarul, cărturar moldovean

N. MILESCU, privind călătoria sa în China şi Mongolia (1675—1678),
harta stolnicului C. CANTACUZINO asupra Munteniei (1700), a croni-

carului D. CANTEMIR care, în „Descrierea Moldovei" dă, printre altele,
şi date despre vegetaţia principatului Moldovei (1715) adăugind şi o

hartă de răspîndire a pădurilor de pe acest teritoriu. Călătorul italian

FRANCESCO GRISELINI, trecînd în a doua jumătate a secolului 18-

lea prin Transilvania şi Banat, face şi unele referiri la plante (1774)
şi elaborează o hartă a domeniului păduros din Banatul acelor vre-
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muri. Menţionăm totodată schiţa itinerarului străbătut de C. MANO-

LESCU în Peninsula Balcanică (1833—1836) (23,24) s.a. In anul

1869, D. STÄNESCU publică la laşi „Charta silvică a României". Intre

primele hărţi sînt de menţionat şi acelea editate de Ministerul de război

prin înfiinţarea unui birou pentru „ridicarea" hărţilor, cu aspecte şi
ale suprafeţelor împădurite, mai întîi (1873 —1894) pentru Moldova de

nord (cu 183 de ani după aceea a lui D. CANTEMIR) şi apoi asupra

Munteniei şi Dobrogei ; biroul luase denumirea de Institutul geografic
al armatei.

De asemenea s-au păstrat hărţile aromânului RIGA din Veleştin,

planiglobul lui lORDACHE GOLESCU, hărţile sasului REICHERSDORF

(Transilvania, Moldova) ca şi agrimensurile şi dezvoltarea acestora după
1750 cu GH. LAZÄR şi GH. ASACHI l

), reprezentând planuri ale tere-

nurilor agricole (fostele moşii), precum şi ale unor oraşe etc.

Prof. ANASTASIE FÄTU (1815—1886) de la laşi, primul membru

botanist al Academiei Române, cunoscut prin iniţiativele sale mari şi

curajoase, era interesat în mod deosebit şi de organizarea şi stimula-

rea, chiar cu subvenţiile sale personale, a editării unor hărţi ştiinţi-
fice asupra ţării. Acest lucru se desprinde, concludent, din următoarele

două citate pe care le reproducem din discursul său de recepţie rostit

la Academie (1874),, primul referindu-se la modul şi la realizarea unei

asemenea lucrări, scrie : „hărţi ştiinţifice complete a ţării, care să

cuprindă toate ramurile avuţiei noastre geologice, zoologice, botanice

şi agricole : în ea să se indice diferitele zone climaterice cu plantele ce

le caracterizează şi cu observaţiile meteorologice pentru fiecare judeţ în

parte", iar dintr-un alt citat, al doilea, rezultă necesitatea, urgenţa şi

subvenţionarea unor atare lucrări : ...„ca să arăt cît de adînc sînt con-

vins de necesitatea şi utilitatea hărţii ştiinţifice a ţării, din modestele

resurse care le-am putut aduna prin o muncă continuă de 25 de ani,

depun...ca fond suma de zece mii de franci, al cărui venit anual să se

întrebuinţeze la facerea hărţii despre care am vorbit" (11). După cum

se ştie şi prima grădină botanică universitară din ţară, Grădina lui Fătu

de la laşi (1856) a luat fiinţă, de asemenea, cu propriile sale mijloace.

Deşi nu imediat, totuşi această acţiune de pionierat — încurajată

pe acele vremuri şi în prima etapă mai mult de iniţiative şi subvenţii

personale, fără un concurs prea mare din partea statului nu a întîrziat,

şi şi-a atins în bună parte scopul. Astfel încă de la începutul veacului,

apar, cu anumite concepţii şi metode de cartografiere, delimitări teri-

toriale sub formă de hărţi de vegetaţie din ce în ce mai bune, fie nu-

mai asupra unor provincii (C. HURMUZACHI : harta floristică-faunis-

tică a Bucovinei, 1897) (15), fie asupra întregii ţări : A. PROCOPIANU-

PROCOPOVICI, 1902, 1906 (25,26), F. PAX, 1908, 1919 (21,22), P. EN-

CULESCU, 1914, 1924, 1938 (7,8,9), AL. BORZA, 1931 (2), R. SOÖ, 1933

(30), TR. SÀVULESCU 1939—1940 (28) bazate, în parte, şi pe hărţile

editate de A. KERNER (16), A. HAYEK s.a.

i în anul 1969 s-a împlinit un veac de la moartea eruditului cărturar moldo-

vean GHEORGHE ASACHI (1788—1869). personalitate proeminentă şi enciclopedică
a culturii româneşti care, între altele, înfiinţează în 1813 la laşi o „clasă de inginerie
şi hotărnicie". «
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Considerînd datele floristice a lui D. BRANDZÄ, В. GRECESCU,
Z. PANŢU s.a., contribuţii remarcabile în cartografia vegetaţiei Româ-

niei le datorăm următorilor doi botanişti români : A. PROCOPIANU-

PROCOPOVICI, care bazat pe cunoaşterea temeinică a relaţiilor fito-

geografice, are meritul de a fi ridicat „Harta vegetaţiei vechii Dacii",

publicată pentru prima dată în România cu G. MURGOCI şi I. POPA-

BURCÄ (1902) (26) şi reprodusă de D. RUSESCU în „Chestiunea împă-
duririlor Bărăganului" (1906) (27), iar mai în urmă P. ENCULESCU, are

astfel meritul — considerînd, ca primul raporturile ecosistemice dintre

climă-sol-vegetaţie — de a fi editat prima hartă detaliată „Harta zonelor

de vegetaţie a României în legătură cu solul" (1:1.500.000 (cd. I, 1938) şi

1:2.250.000) (8) ca şi harta zonelor de vegetaţie lemnoasă din România,
1914 (1:1500.000) (7), acea a stepei din Buceag, harta agrogeologică a

stepei, a judeţelor Braşov, Făgăraş şi Ciuc (1:200.000), harta Bucovinei

dintre Prut şi Nistru (1:100.000), harta agrogeologică, foaia Bacău

v l:50.000), a antestepei de la est de Piatra Neamţ, foile Piatra, Măgu-

reni, Buhuşi şi Scorţeni (1:50.000) şi cea din sudul Dobrogei (1:500.000)

(unele nepublicate), iar în colaborare cu EM. PROTOPOPESCU—PA-

CHE şi T. SAIDEL (1927) este editată harta solurilor din România, ba-

zată pe aspecte de floră şi vegetaţie şi harta cuaternarului din România

in colaborare cu EM. PROTOPOPESCU—PACHE ca şi numeroase hărţi

agrogeologice iniţiate de G. MURGOCI, în care partea de vegetaţie spon-

tană şi cultivată îi revine lui P. ENCULESCU.

Toate aceste hărţi au pe lîngă un pregnant interes ştiinţific şi o deo-

sebită importanţă practică — economică în agricultură şi silvicultură.

După circa două decenii şi odată cu folosirea metodelor adecvate,

moderne, începe o nouă etapă de cartografiere a vegetaţiei din România.

Se editează harta geobotanică a României (1:500.000) cu N. DONIŢĂ,
V. LEANDRU, E. PUŞCARU-SOROCEANU (1958) (6) şi alta cu E. PUŞ-
CARU-SOROCEANU şi N. DONIŢĂ (1960, 1963) (27) ; N. DONIŢA pu-

blică etaj area vegetaţiei din Carpaţi (1965) (5) s.a. la care adăugăm hăr-

ţile efectuate de AL. BELDIE la 1.C.E.F., I. ŞERBANESCU, I. DRAGU,

GH. BABACĂ (1:1000.000) la Comitetul Geologic (1973), N. DONIŢA,

N. ROMAN la Institutul de Geologie şi geofizică (1976), cartarea vege-

taţiei unor sectoare de la Porţile de Fier (1972) s.a.

Unele cartări de floră şi vegetaţie asupra Bucovinei sînt menţionate
de TR. I. ŞTEFUREAC şi P. RACLARU (1969) (31). In ultima vreme

sînt prezentate numeroase hărţi regionale de vegetaţie, de pe teritorii

restrînse ale ţării, fie în unele lucrări monografice inclusiv asupra unor

rezervaţii, naturale, fie mai ales în numeroase teze de doctorat. Consi-

derînd şi acelea în curs de redactare se acumulează date valoroase de

cartografiere pentru diferite regiuni din ţară, încă puţin explorate şi
sub acest aspect, care în ansamblul sintezelor vor contribui substanţial

la delimitarea cenotaxonomică din cadrul diferitelor formaţiuni de ve-

getaţie din ţară şi la completarea, în viitor, a unei hărţi de vegetaţie cît

mai fidelă a României.

Lucrările cu caracter floristic (4,14), Conspectul lui BORZA, Flora

R p>r.—R.S.R., acelea de corologie, zonare şi arondare (1,3,12,20) s.a.

sînt de o reală valoare în cartografierea vegetaţiei ţării.
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De asemenea consideraţiile biogeografice publicate în lucrările de

floră (D. BRÂNDZA, D. GRECESCU, FL. PORCIUS, E. J. NYÄRÄDY,
I. PRODAN, AL. BORZA, M. GUŞULEAC, TR. SÀVULESCU s.a.) au

contribuit la stabilirea concepţiilor privind delimitarea latitudinară şi
altitudinală inclusiv concepţiile referitoare la criteriile de etajare şi zo-

nare a florelor şi a formaţiilor de vegetaţie ale României.

Este important să remarcăm, în problemele de cartografiere, orga-

nizarea din timp a planurilor de amenajamente forestiere începute de

mult, ca şi mai în urmă acelea asupra raionalii diferitelor culturi de

plante agricole, ierbacee şi lemnoase (arbustive).

Toate aceste lucrări, privite în ansamblul lor, oglindesc bogăţiile ve-

getaţiei spontane şi cultivate ale ţării şi au permis, treptat, stabilirea

unui echilibru între păstrarea marilor formaţii naturale de vege-

taţie inclusiv a diferitelor plantaţii şi culturi forestiere şi folosirea raţio-
nală a bogăţiilor noastre vegetale. Hărţile de vegetaţie au şi în acest scop

un rol important în planificări, explorări, prognoze etc.

Astăzi cînd pe plan mondial prin U.N.E.S.C.O. se studiază şi se car-

tează flora şi vegetaţia diferitelor ţări şi continente de pe glob pentru

cunoaşterea generală a resurselor vegetale pentru hrană, industrie, eco-

nomie, şi ţara noastră se încadrează, într-o tematică necesară rezolvării

acestei chestiuni vitale de a cunoaşte, a aprecia şi evalua, ştiinţific, re-

sursele naturale ale florei şi vegetaţiei de pe teritoriul ţării noastre şi

raţionalizarea folosirii lor.

în realizarea acestui scop Academia R.S. România a iniţiat, cu prile-

jul colocviului (1967), organizarea de colective pentru cartarea florei şi

a vegetaţiei Carpaţilor în colaborare cu statele carpatine, căreia îi va

urma cartarea, de către botaniştii români, a florei şi vegetaţiei ţării.
Pentru îndeplinirea acestei acţiuni prioritare în organizat care

răspunde direct unui deziderat ştiinţific, cu caracter teoretic şi practic,

şi care se încadrează în problematica fundamentală de stat, legată de

dezvoltarea economiei, considerăm necesar şi important, în această etapă,
de a se analiza şi de a se cunoaşte mai îndeaproape orice lucrări de car-

tografiere efectuate pînă acum. Ele vor permite totodată reconstituirea,

în bună parte, a vegetaţiei iniţiale, de altă dată, şi pe baza acestor stu-

dii se vor putea delimita, pe deoparte, anumite teritorii ale ţării cu un

anumit tip de sol neproductiv culturilor de plante agricole 1
,

dar indicat

unor replan ţări forestiere cu anumite esenţe, iar pe de altă parte, în

alte regiuni, se va proceda ştiinţific la intensificarea culturilor agricole.

De asemenea depistarea şi evaluarea, în diferitele formaţiuni de vege-

taţie, de noi plante utile din flora spontană (Cormofite şi Talofite) vor

contribui la cunoaşterea resurselor noastre vegetale ca şi la o mai raţio-

nală folosire a acestora oorotindu-se în acelaşi timp, anumite supra-

feţe ca rezervaţii ştiinţifice pentru studii ample de biologie şi ale şti-

inţelor naturii în general. Această evidenţă cît mai precisă şi necesară

timpurilor noastre se va oglindi din hărţile de corologie şi de cartogra-

fiere a vegetaţiei ce se vor alcătui, metodic, pentru teritoriul ţării.

In cele ce urmează ne vom referi la o hartă biogeografică puţin

cunoscută şi în general necitată în literatura noastră de cartografiere.
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Este vorba anume de „Harta floristică şi faunistică a regiunilor (ţinu-
turilor) climatice ale Bucovinei" (15), întocmită de savantul naturalist
român cu renume mondial, fost membru al Academiei Române, prof.
CONSTANTIN HURMUZACHI 1), vlăstar al familiei de cărturari pa-

trioţi a Hurmuzacheştilor de la Cernauca şi Ropcea. Această hartă pu-
blicată în anul 1897 la scara 1:625.000, apare acum 83 de ani la Viena

într-o lucrare a sa asupra Lepidopterelor din Bucovina „Die Schmet-

terlinge (Lepidoptera) der Bukowina-' (15), din care cauză este foarte

puţin cunoscută de către botanişti, zoologi şi chiar de către cartografi şi
geografi.

Este bine să menţionăm, de la început, faptul că harta lui С HUR-

MUZACHI — discipol vrednic a lui A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI,
botanist ce devine cunoscut şi în cartografierea vegetaţiei ţării — a apărut
cu 5 ani înaintea hărţii acestuia (1902) (26). Ea are la bază o concep-

ţie biogeografică nouă, constituind prima hartă de acest fel din partea

unui naturalist român, importantă în general pe acele timpuri ca şi
astăzi. Autorul urmăreşte cu competenţă, pe baza unor serii de obser-

vaţii în natură şi a analizei materialului faptic, raportul biotic dintre

plantele cu o anumită organizare florală (Rubus, Pontentilla s.a.) şi in-

sectele (Lepidoptera) cu o anumită conformare a armăturii lor bucale care

intervin, adaptativ, în procesul de polenizare. Se constată astfel supra-

punerea, în bună parte, a corologiei ambelor grupări de organisme (plante

şi animale) pe acelaşi spaţiu geografic, ecosistemic integrat.

Considerînd în ansamblu principalele elemente floristice şi faunis-

tice cu diferitele lor origini geografice ca şi condiţiile de climă, autorul

stabileşte pentru Bucovina anumite limite arealistice asupra unor valo-

roase elemente eu caracter florogenetic şi fitogeografic eterogen, cu

unele endemite şi relicte, care interesează îndeaproape probleme esen-

ţiale ale cercetărilor de actualitate, privite atît asupra teritoriului ţării

cît şi a regiunilor învecinate.

însăşi C. HURMUZACHI menţionează în introducere că a consultat

în prealabil harta lui A. KERNER „Die Österreich-Ungarische Monar-

chie in Wort und Bild" (18) şi aceasta puţin cunoscută cu privire la

ţinuturile floristice ale Austro-Ungariei s.a. şi îl preocupa în mod deo-

sebit stabilirea ţinuturilor climatice, floristice şi faunistice ale Buco-

vinei.

Această hartă, deşi raportată la un mic teritoriu, interesează multi-

lateral, ca concepţie, cercetările asupra spaţiului geografic nord-carpa-
tic (R.S. România, U.R.S.S.). Ea se bazează din punct de vedere floris-

tic; pe enumeraţiile cuprinse în lucrările de sinteză, cunoscute pe atunci,

ca acelea botanice a lui A. ZAWADSKI (1835), FR. HERBICH (1859)
si J KNAPP (1872), urmate apoi de publicaţiile lui H. ZAPALOWICZ

(1906, 1908 1911), A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI (1887 s.a.) inclu-

siv contribuţia directă a lui С HURMUZACHI (1911).

Astăzi cînd şi la noi se intensifică, în problematica cercetărilor bo-

tanice, şi studiile corologice asupra florei şi de cartare a vegetaţiei, harta

lui С HURMUZACHI îşi păstrează pentru nordul ţării, ca şi pentru

i în literatura de specialitate, publicată îndeosebi în limba germană şi latină,

autorul îşi scrie numele С HORMUZAKI şi abreviat Horm.
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ţinuturile carpatice limitrofe, întreaga sa valoare. Partea de sud şi sud-

vest a acestei hărţi, interesează lucrările de cartare a florei şi vege-

taţiei R.S. România.

In harta sa ilustrată în 5 culori (trecute de noi în schiţa anexată

cu 4 semne şrafate şi unul alb de legendă, fig. 1), С. HURMUZACHI

încadrează teritoriul Bucovinei (1897) în 3 ţinuturi şi 5 regiuni cu ar-

gumentaţia accesibilă, pe atunci, din punct de vedere floristic, faunis-

tic şi climatic. Pentru fiecare dintre aceste unităţi fitogeografice şi bio-

geografice în general sînt date elementele caracteristice de floră aparţi-

nînd stratului arborescent, acel arbustiv şi ierbaceu din principalele

formaţiuni de vegetaţie : păduri, pajişti, mlaştini, turbării, zăvoaie, stîn-

cării etc. ca şi principalele elemente faunistice dintre Nevertebrate (Le-

pidoptere, Coleoptere, Ortoptere etc.) şi Vertebrate (mamifere, păsări,

reptile, peşti).
Cele 5 unităţi fitogeografice, încadrate în 5 ţinuturi, sînt

I. Ţinutul pontic, ce se ridică pînă la 350 sau 400 m s.т., cu

A. Păduri de foioase, cu climat continental :

Vegetaţia arborescentă naturală formată din păduri de foioase, de

amestec : Quercus robur i), Q. petraea, Tilia, Acer campestre, A. pla-

tanoides, A. tataricum, Carpinus betulus, (Ulmus excelsa ?), Ulmus le-

vis, U. foliacea, Fraxinus excelsior, sporadic, Fagus sylvatica, Populus
tremula s.a.

Vegetaţia subarbore scentă, este formată din elemente de tranziţie

spre stepă (silvostepă) cu : Prunus spinosa, P. avium, Evonymus ver =

rucosus, Viburnum lantana, Staphylea pinnata, Rhamnus, Lonicera, Coto-

neaster, Berberis etc.

Zăvoaie : Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, Alnus glu

tinosa, etc.

В. Pajişti naturale (pajişti stepice) cu climat continental uscat, ca-

racterizate cu elemente sporadice subarborescente ca : Cerasus fruti-
cosa, Clematis recta, însoţite de Pulsatilla nigricans, Adonis vernalis,
Silène otites, Gypsophila altissima, Dianthus capitatus, Dictamnus al-

bus, Potentilla patula, Lathyrus pannonicus, Cytisus austriacus, C. nigri-
cans etc., Saxifraga tridactylites, Cirsium pannonicum, Jurinea mollis,

(Centaurea maculosa ?), Scorzonera purpurea, Phyteuma canescens, Cam-

panula sibirica, Lithospermum purpureo-caeruleum, Anchusa barrelieri,
A. ochroleuca, Echium rübrum, Nonnea pulla, Verbascum phoeniceujn,

Digitalis grandiflora, Veronica incana. Salvia nutans, Scutellaria altis-

sima, S. alpina, Phlomis tuberosa, Ajuga chamaepitys, A. laxmanni,
Teucrium montanum, Iris caespitosa, I. hungarica, I. sibirica, Hyacin-
thella leucophaea, Muscari tenuijlorum, M. comosum, Veratrum nigrum,
V. album, Car ex humilis, Botriochloa ischaemum etc.

i Taxonii, citaţi de către С HURMUZACHI, au fost trecuţi din punct de vedere

nomenclatural după Flora R.P.R.—R.S.R. ca şi după Conspectul publicat de

AL. BORZA (1947, 1949). Menţionăm totodată, că unele dintre specii nu se rapor-

tează la teritoriul actual al R. S. România, iar altele reclamă verificări şi precizări
taxonomice.
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.

С. Mlaştini cu : Phragmites australis, Heleocharis siloniensis, Bol-

boschoenus maritimus etc.

D. Coline nisipoase cu : Aster amellus, Helichrysum arenarium, Sti-

pa pennata, Carex praecox s.a.

Zoogeografic sînt menţionate pentru acest ţinut şi principalele ele-

mente faunistice caracteristice dintre mamifere, păsări, reptile şi mai ales

numeroase insecte (Ortoptere, Coleoptere, Lepidoptere).

11. Ţinutul baltic, cu climat umed, căreia îi aparţine :

A. Regiunea montană, de la 350 (450) — 800 (900) m s.т., cu :

1. Etajul colinar cu păduri de Fagus sylvatica cu diferiţi muşchi,
unele ferigi : Lycopodium selago, L. complanatum, Polypodium vulgare,
iar dintre Angiosperme : Chrysosplenium alternifolium, Oxalis acetosella,
Pyrola rotundifolia, P. minor ; pajişti umede cu : Molinia caerulea, Erio-

phorum latifolium, E. angustifolium, Parnassia palustris ca şi numeroase

Coleoptere şi Lepidoptere caracteristice acestui etaj.

2. Etajul montan inferior al Carpaţilor (subalpin), de la 800—900 m

în sus pînă la limita forestieră superioară avînd unele legături cu etajul
colinar şi de câmpie.

In acest etaj sînt caracteristice pădurile de Picea abies cu Lyco-

dium clavatum, Pyrola secunda, P. uniflora ca şi păduri de Fagus sylva-
tica cu specii ale genurilor : Pyrola, Lycopodium s.a. (vezi mai sus), apoi

Juniperus communis, Acer pseudoplatanus, Betula verrucosa (sporadic),

Vaccinium myrtillus, Filipendula ulmaria, Monotropa hypopitys, Goody-

era repens, Epipactis latifolia, Helleborus purpurascens, Circaea alpina,

Epilobium palustre, Impatiens noli-tangere, Gentiana asclepiadea, Bo-

trychium ramosum, Struthiopteris filicastrum, Phyllitis scolopendrium

s.a., rareori Picea abies, Pinus sylvestris.

între elementele din poieni, sînt notate : Avena planiculme, Centa-

urea jacea, Rhinanthus glaber, Lotus corniculatus, Trifolium monhinum,
Betonica officinalis. Salvia verticillata, Gentiana praecox var. carpatica,

Scabiosa, Knautia, Succisa etc ; în mlaştini : Gentiana pneumonanthe,

Achillea ptarmica, Veronica longifolia, (Epipactis palustris ?) : Juncus,

Typha, Carex sp. s.a., iar în zăvoaie : Alnus incana, Salix aurita, S. alba,

Spiraea salicifolia, Myricaria germanica.

Se menţionează şi pentru acest etaj elementele caracteristice din

fauna Vertebratelor (mamifere, păsări, peşti) ca şi mai ales numeroase

insecte dintre Coleoptere şi Lepidoptere.

B. Regiunea montană superioară (subalpină), de la 800 (900) m s.m.

pînă la limita forestieră superioară, cu : pădurile masive de molid, spo-

radic păduri de pin, mesteacăn şi tisă în care sînt menţionate : Vacci-

nium vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, apoi Filipen-

dula ulmaria, Spiraea ulmifolia, Rubus saxatilis, Amica montana, Orchis

globosa, Salix silesiaca, Pedicularis exaltata, Melampyrum saxosum, Ade-

nostyles alliariae, Polystichum lonchitis ; în locuri mlăştinoase : (Scirpus

carinatus ?), Typha shuttle worthii, Rhynchospora alba s.a. ; pe stîncării :
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Silène dubia, Moehringia muscosa, Aconitum moldavicum, Sempervivum
hirtum (neconfirmat pentru ţară), S. montanum, Sedum rupestre ssp.

rejlexum, S. maximum, Botrychium lunaria s.a., iar în turbării : Sphag-

num, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia,
D. anglica (longifolia), Comarum palustre, Calla palustris, Andromeda po-

lifolia, Scheuchzeria palustris, Triglochin palustre etc.

Din faună sînt menţipnate unele mamifere, păsări, reptile, insecte

(Coleoptere, Lepidoptere) .

111 Regiunea alpină (=subalpină) cu jnepenişuri şi pajişti alpine (sub-

alpine) deasupra limitei forestiere, inclusiv zonele de platouri şi creste

de deasupra altitudinei de 1400 m s. т., cu pajişti naturale ; limita fo-

restieră superioară între 1500—1600 m s.т.

în această regiune sînt caracteristice formaţiile cu Pinus montana

ssp. mughus şi Juniperus sibirica, iar dintre elementele subarbustive în

general sempervirescente : Loiseleuria procumbens, Empetrum nigrum,

Vaccinium uliginosum ca şi Salix bicolor s.a.

Dintre speciile din pajiştile subalpine şi de stîncării sînt enumerate :

Anemone narcissif lora, Viola biflora, V. alpina. Dianthus kitaibelii (petrac-

us). Silène zawadzkii, Helianthemum alpestre, Dryas octopetala, Potentilla

aurea, Geum montanum, Saxijraga aizoon, S. luteo-viridis, S. adscendens,

Leontopodium alpinum, Scorzonera rosea, Hieracium villosum, Phyteuma

orbicular e, Campanula alpina, Gentiana excisa, Swertia punctata, Eritri-

chium nanum ssp. jankae, Androsace lactea, Soldanella alpina, Primula

Cortusa matthioli, Pinguicula alpina, Gymnadenia albida, Allium

victoriale, Juncus trifidus, (Eriophorum capitatum ?), Carex capillaris,

Phleum alpinum, Poa alpina, Selaginella selaginoides, (Woodsia hyper-

borea ?) s.a.

Dintre elementele faunistice este menţionată din această regiune

capra neagră ( Rupicapra rupicapra) — nenaturalizată şi la limita dintre

Transilvania şi Moldova marmota (Marmota marmota), iar dintre insecte

un număr mare de Coleoptere şi Lepidoptere.
Linia şrafată indicată (de noi) în harta lui С HURMUZACHI de

la nord-vest la sud-vest — care deşi reprezintă din punct de vedere geo-

logic delimitarea expresivă dintre zona carpatică a rocilor nisipoase

(Karpathensandsteinzone) de vîrstă cretatieă şi eocenă, cu zona colinară

şi de cîmpie, formată din roci datînd din miocen şi diluviu — nu con-

stituie, în acelaşi timp (cu excepţia ţinuturilor de la Gura Humorului

spre sud-est), şi o delimitare climatică, floristică şi faunistică.

Este interesant de reţinut totodată în concluzie faptul că С HUR-

MUZACHI ca biogeograf 1 ) a sesizat, încă pe atunci, raporturi biotice

dintre anumite elemente floristice şi faunistice, a făcut şi o serie de consi-

deraţii geologice şi climatice încît harta sa îndeplineşte' principiile şi cri-

teriile unei prezentări biogeograf ice privită în mod' integrat, bazată pe

concepţii şi astăzi de toată actualitatea, deşi ea este rezervată numai

unui teritoriu geografic restrîns.

i С HURMUZACHI a ţinut la Universitatea cernăuţeană primul curs de bio-

geografie, în general. în învăţămîntul nostru universitar.
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In ordinea cronologică harta lui C. HURMUZACHI (1897) este între

primele, constituind a treia hartă întocmită de un român după publica-
rea hărţii stolnicului C. CANTACUZINO (1700) şi aceea a cronicarului

D. CANTEMIR (1715).

Harta lui A. KERNER (1863) (16) asupra ţărilor dunărene este o

hartă floristică care ca şi aceea aparţinînd aceluiaşi autor asupra Austro-

Ungariei şi ea puţin citată la noi, au contribuit, între altele, la dezvol-

tarea cercetărilor fitogeografice, de cartare a florei şi vegetaţiei ţării
noastre.

De la apariţia hărţii stolnicului С CANTACUZINO (13) şi pînă

astăzi au trecut 280 de ani de cartografiere la români. în acest timp s-au

succedat unele realizări în acest domeniu, care pe urma cunoaşterii tot

mai mult a florei şi vegetaţiei României au permis editarea de schiţe

şi hărţi de vegetaţie din ce în ce mai complete.

în harta lui A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI (1902, 1906) (26,27),

prima care cuprinde vegetaţia întregii ţări, sînt delimitate: 1. regiunea
coniferelor şi plaiurilor alpine ; 2. regiunea fagului şi a stejarului ; 3.

vegetaţia stepică. Autorul stabileşte la noi linia de demarcaţie a fagului

ca şi a viţei de vie, remarcă între altele unele regiuni din ţară bogate
în elemente floristice mediteraneene (submediteraneene) şi emite pro-

bleme în sprijinul împăduririlor artificiale în România. Vegetaţia Buco-

vinei o cuprinde în făgetul Bucovinei dintre stepa Podoliei la nord,

regiunea montană a Carpaţilor orientali la sud-vest şi dumbrăvile Mol-

dovei spre sud-est.

La începutul secolului nostru apare harta lui F. PAX (1908, 1919)

(21, 22), care are meritul de a ansambla în mare aspectele de floră şi

vegetaţie ale Carpaţilor sud-estici şi a sistemului carpatic în general şi

de a deosebi pentru Carpaţii României anumite unităţi (ţinuturi şi re-

giuni). Partea Bucovinei o aflăm încadrată în districtul Carpaţilor orien-

tali cu următoarele două subgrupări : 1. Munţii Rodnei şi 2. Munţii

Bistriţei. Criteriile din harta lui F. PAX au fost, în bună parte, adop-

tate şi aprofundate cu o serie de noi precizări, delimitări şi îmbunătă-

ţiri în hărţile de vegetaţie publicate ulterior pentru ţară de către AL.

BORZA (1931) (2), TR. JSAVULESCU (1939—1940) (28) şi îndeosebi în

hărţile geobotanice recente editate de mai mulţi autori botanişti (v.p.135).

în hărţile de vegetaţie asupra României, publicate de către P. EN-

CULESCU (1914, 1924, 1938 s.a.) (7, 8, 9), remarcăm faptul că zona fa-

gului din Bucovina nu este prea extinsă şi că în Carpaţii orientali de

nord sînt suprafeţe mai mici de făgete decît în Moldova, în Carpaţii

meridionali şi în general în vestul ţării, date ce ar fi interesat simpo-

zionul făgetelor de la Cluj-Napooa (11— 12.V1,1979).

Prof. AL. BORZA în harta sa din 1931 (2) şi în consideraţiile sale

ulterioare (3) cuprinde teritoriul Bucovinei în ţinutul est carpatic, limi-

tat în parte spre provincia balcano-moesiacă şi o mică infiltrare a pro-

vinciei ponto-sarmatice. Extinderea însă a provinciei balcano-moesiacă,

argumentată îndeosebi pe baza unor plante lemnoase (Fraxinus etc.)

pînă în nordul ţării necesită justificarea şi completarea cu un număr

mai mare de elemente floristice şi dintre plantele ierbacee cu acelaşi

caracter fitogeografic.
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Teritoriul Bucovinei este încadrat în harta publicată de TR. SA-

VULESCU (1939—1940) (28) în districtul Bucovinei şi Obcinile buco-

vinene a provinciei dacice, legată cu partea sa sudică de flişul moldo-

transilvănean şi cea sud-vestică, în parte, cu regiunea subalpină şi

alpină a Carpaţilor orientali.

Cunoaşterea hărţii floristică, faunistica şi climatică a lui C. HUR-

MUZACHI asupra Bucovinei (1897) (15) şi a considerării şi valorificării

concepţiilor şi criteriilor sale de cartografiere biogeografică, ar fi con-

tribuit la o mai bună delimitare a ţinuturilor şi a regiunilor floristice

şi de vegetaţie din această parte a ţării. Ea va fi de un real folos în

lucrările actuale de acest gen privind atît introducerea unor elemente

importante în lucrările de cartografiere a variatelor formaţii naturale

de vegetaţie, cît şi a unor aspecte legate de reconstituirea vegetaţiei

din nordul României şi în general din limita nordică a întregului sistem

carpatic.

EINE WENIG BEKANNTE BIOGEOGRAPHISCHE KARTE

(MIT EINIGEN ASPEKTEN DER KARTOGRAPHIE

DER VEGETATION IN RUMÄNIEN)

Zusammenfassung

Im ersten einführenden Teil stellt diese Arbeit Aspekte der ersten

Anfänge und der Entwicklung der rumänischen Kartographie, während

ungefähr drei Jahrhunderten (1700 —1980) mit besonderer Betonnung der

Vegetation dar.

Im zweiten Teil, wurden die von C. HURMUZACHI für seine

„Pflanzen-und Tierweltkarte der klimatischen Gebieten der Bukowina"

benützten Grundzüge dargelegt. Diese Karte wurde im Jahre 1897 in

einem Masstabe von 1 : 625.000 veröffentlicht (Fig. 1).

Die biogeographische Anschauung des Verfassers ist auf einige

biotische Verhältnisse zwischen den Flora-und Faunaelementem begrün-

det. Bestimmte Fälle von Übereinstimmungen in der Chorologie mancher

Pflanzengattungen (Rubus, Potentilla u.a.) und gewissen mit charakte-

ristischen Mundwerkzeugen versehenen Insektengruppen (Lepidoptera),

werden auf einer Reihe persönlicher Beobachtungen der beiden Orga-

nismengruppen erläutert.

Obwohl die Karte sich nur auf ein kleines nordkarpatisches Gebiet

(Rumänien, U.d.S.S.R.) bezieht, ist sie dennoch von einem vielseitigen
Interesse für kartographische Probleme.

Das untersuchte Gebiet ist in drei Gebiete (pontisch, baltisch und

alpin) und vier Regionen mit ihren respektiven Etagen und Pflanzen-

formationan unterschieden. Für jedes Gebiet werden die, im Verhältnis

zu den auf Breite und Höhe bezogenen klimatischen Elemente, charak-

teristischen Pflanzen und Tiere gezeigt.

Zum Schluss werden die in den letzten Jahrzehnten gemachten

Fortschritte in der Kartographie und der Umrahmung der Pflanzen-

welt Nord-Rumäniens hervorgehoben.
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Der von С. HURMUZACHI gelieferte Beitrag in diesem Boreich ist,

vom methodologsichen und biogeographischen Gesichtspunkte aus, sehr

aktuell und interessiert auch die phytoistorische Rekonstitution eines

Teiles der Vegetation des nordkarpatischen Raumes.
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