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PROBLEME ACTUALE ALE FITOCENOLOGIEI

DOINA IVAN, NICOLAE DONIŢĂ

Dezvoltarea ecologiei şi landşaflologiei moderne ca ştiinţe sinte-

tice, face necesau'ă o reconsiderare a ştiinţelor analitice care an ca obiect

de cercetare diferite părţi ale ecosistemului şi respectiv ale landşaftului

(de ex. climatologie, pedologia, fitocenologia s.a.).

Fitocenologia care s-a ocupat pînă acum atît de fitocenoză cit şi de

învelişul vegetal trebuie scindată într-o fitocenologie ecologică si o fito-

cenologie geografică strîns legate prima de studiul ecosistemelor, a doua

de studiul landşaftelor.

Acest lucru impune şi o revedere a concepţiei despre fitocenoză.

Aceasta trebuie limitată la plantele verzi, avînd astfel o funcţie ecologică

bine precizată de producător.

în evoluţia fiecărei ştiinţe intervin din timp' în timp etape necesare

de clarificare, de precizare a conţinutului, noţiunilor, metodologiei în baza

materialului faptic adunat, dar şi în strînsă legătură cu dezvoltarea ştiin-

ţelor apropiate.

Pentru fitocenologie o asemenea etapă importantă s-a desfăşurat în

deceniile doi-patru a secolului nostru cînd au fost precizate principalele

noţiuni şi metode ale fitoceno'logiei (Sukaciov 1915, 1922, 1926, 1928 ;

Clements, 1916, Du Rietz 1917, 1921 ; Gams 1918 ; Braum-Blanquet 1921,

1928 ; Braun-Blanquet şi Pavillard 1922, 1925, 1928, s.a.).

O altă etapă de clarificare în fitologie a coincis cu anii de după

război, cînd s-au revizuit şi precizat unele noţiuni şi s-a dezvoltat metodo-

logia studiului cantitativ şi clasificărilor statistice a fitocenozelor (Go-

oclall, 1953 ; Guinochet, 1954 ; Greig-Smith, 1957, 1962 ; Gounot,

1969, s.a.).

în ultimul deceniu s-au dezvoltat intensiv concepţiile integratoare

privind fenomenele naturii, care au dus la conturarea ecosistemului ca

unitate structurală şi funcţională elementară a biosferei şi a landşaftului

ca unitate geografică de bază a scoarţei terestre.

Aceasta a implicat nevoia unei reconsiderări atente, a ştiinţelor ce

s-au ocupat în trecut de diferitele părţi ale ecosistemului ca şi ale land-

şaftului.
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Fitocenologia fiind una clin aceste ştiinţe nu a rămas nici ea în afară

procesului firesc de aliniere la noul stadiu de dezvoltare a ştiinţelor ecolo-

gice şi geografice.

Se încearcă în continuare evidenţierea tendinţelor recente de a pre-

ciza conţinutul fitocenologiei, de a-i aduce modificările necesare de

structură pentru a se putea integra ca ştiinţă analitică în ştiinţele de sin-

teză de care este direct legată.

1. Fitocenologia s-a format în secolul trecut şi s-a dezvoltat în

prima jumătate a acestui secol ca ştiinţă a comunităţilor de plante (fii i-

cenozeloi), dar totodată şi a covorului vegetal alcătuit din acestea.

2. Ca şi celelalte ştiinţe care privesc fenomenele de suprafaţă ale

scoarţei terestre, fitocenologia s-a ocupat îndeosebi de obiectele proprii

de cercetare, dar fitocenologii au înţeles delà început rolul hotarîtor

al factorilor ecologici în formarea şi evoluţia fitocenozelor şi a covorului

vegetai preocupindu-se şi de stabilirea raporturilor fitocenozei şi vege-

taţiei cu clima, solul, relieful, roca, uneori şi cu animalele sau influenţa

societăţii omeneşti.

3. In faza de evoluţie ca ştiinţă analitică independentă, fitocenolo-

gia şi-a elaborat o metodologie de cercetare proprie, a realizat clasificări

şi sistematizări a fitocenozelor şi covorului vegetal necesare înţelegerii

legilor de constituire a acestora, a im estigat aspecte privind structura şi

producţia unităţilor studiate, evoluţia lor în timp în funcţie de factorii

de influenţă şi pe această bază a putut furniza practicii agricole, silvice,
zootehnice şi de ocrotire a naturii, date ştiinţifice hotărîtoare pentru fo-

losirea raţională şi gospodărirea resurselor vegetale, precum şi pentru

conservarea învelişului vegetal.

4. Formarea treptată în ultimele trei deceniu a celor două ştiinţe

de sinteză ecologia pe de o parte şi geografia modernă (landşaftologia,

denumită uneori şi geoecologie) pe de altă parte, a conclus la importante

clarificări şi mutaţii în structura ştiinţelor care s-au ocupat pînă atunci

de fenomenele de suprafaţă ale scoarţei terestre. A devenit din ce în ce

mai evident caracterul de ştiinţe analitice a unor discipline ca fitoceno-

logia, pedologia, climatologia, geomorfologia, geologia de suprafaţă, hidro-

logia etc. ; analitice în sensul că se ocupă de o anumită parte calitativ

distinctă dintr-un complex heterogen. S-a vădit treptat şi caracterul

neunitar al acestor ştiinţe, ele ocupîndu-se atit de obiecte ce ţineau de

nivelul ecologic cit şi de obiecte aparţinînd nivelului geografic. în cazul

fitocenologiei este vorda de fltocenoză şi respectiv de complexul de fito-

cenoze ce formează covorul vegetal. Tot aşa în pedologie este vorba de

solul concret aflat într-un anumit ecosistem şi de complexul de soiuri

ce caracerizează un lanşaft, iar în climatologie de ecoclimatul ecosis-

temului şi de climatul landşaftic etc.

5. S-a simţit de acea nevoia de reconsiderare a ştiinţelor analitice

ceeace s-a evidenţiat în propuneri de individualizare a fitocenologiei

ecologice şi geografice (Doniţă, Ivan 1978 ; Ivan 1979) ultima nu-

mită şi geografia vegetaţiei (Schrmthüser 1961, în formarea ecopedologiei

(Chiriţă 1974), în individualizarea micro- sau ecoclimatologiei etc.
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6. In c'a/ni fitocenologiei s-a arătat că aceasta ştiinţa s-a o upat de

două obiecte distincte sub raportul însuşirilor complexelor din care

fac parte şi metodologiei de studiu : 1. fitocenoza —
comunitate de plante

cu o anumită structură şi evoluţia formată într-un cadru anumit de i
diţii ecologice şi 2. fitocenocomplexul — mozaic teritorial de fitocenoze di-

ferite care se formează şi evoluează într-un cadru geografic deosebit sub

raportul îmbinării reliefului, rocilor de suprafaţă, factorilor de clin ă.

7. în cadrul fitocenologiei ecologice s-a vădit necesitatea unei mai

bune conturări a obiectului de studiu — fitocenoza. Relevîndu-se caracte-

rul destul de vag al modului cum a fost definită fitocenoza de către di-

verşi autori s-a arătat că pornind delà modul cum a fost delimitată şi
studiată concret şi de la necesitatea de a-i conferi un caracter ecologic
unitar fitocenoza trebuie Înţeleasă ca o combinaţie legică de populaţii

de plante autotrofe, adaptate la convieţuirea într-un biotop determinat

şi constituind partea producătoare a biocenozei corespunzătoare (Ivan

1979).

Pornind de la acesta concepţie s-au precizat şi pro e de stu-

diere a fitocenozei ca parte a ecosistemului în vederea obţinerii de date

ştiinţifice direct utilizabile pentru cunoaşterea acestuia.

8. în cadrul fitocenologiei geografice s-a definit fitocenocomplexul

ca obiect de studiu distinct al acestei ştiinţe, s-au schiţat probleme de

studiu a acestei unităţi, s-au pus bazele metodologiei distincte ce ur-

mează a fi folosită pentru cunoaşterea unităţii şi integrarea ei în lanci-

şafit (Schmithüsen 1961 ; Ivan 1979).

9. în ce priveşte raporturile fitocenologiei ecologice cu ecologia şi a

fitocenologiei geografice cu landşaftologia s-a formulat opinia că, aseme-

nea altor ştiinţe analitice ecologice şi geografice, ele trebuie să se dez-

volte mai departe ca ştiinţe distincte, dar în viziunea necesităţii inte-

grării rezultatelor obţinute pentru realizarea cunoaşterii complexe a

ecosistemului si respectiv a landşaftului.

Acest lucru este condiţionat de nevoia specializării corespunzătoare

a cercetărilor, de aplicarea în cercetare a unor metodologii şi

dotări specifice. Desigur cercetările efectuate pentru cunoaşterea eco-

sistemului sau landşaftului trebuie executate pe acelaşi obiect şi după

un plan corelat de către toate ştiinţele analitice implicate pentru ca

rezultatele cercetărilor să fie integrabile.

Pe fondul acestor probleme generale, este de interes profilarea sar-

cinilor fitocenologiei ecologice şi geografice în ţara noastră, în contextul

actual al dezvoltării economiei, al nevoilor de fundamentare ştiinţifică a

progresului tehnic din ramurile economice interesate.

Fitocenologia ecologică, care a obţinut succese importante în cunoaş-

terea tipurilor de fitocenoze din ţara noastră şi a structurii lor, trebuie

să-şi concentreze atenţia asupra studiului productivităţii primare a fi-

tocenozelor, a condiţionării acesteia de către diverşi factori, a circuitului

materiei vegetale, a cotei parte din producţia primară ce poate fi folo-

sită economic fără а afecta stabilitatea şi productivitatea ecosistemelor,

a dinamicii populaţiei de plante în funcţie de diferite impacturi ce se

produc în ecosisteme.
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Dat fiind că fitocenoza este componenta de bază care asigură resur-

sele energetice şi materiale şi profilează structura şi dinamica ecosiste-

mului, constituind totodată un preţios indicator sintetic de mediu, tre-

buie să se dezvolte mai rapid lucrările privind clasificarea ecologică

a fitocenozelor care să constituie baza pentru conturarea viitoare a tipu-

rilor de ecosisteme.

în cadrul fitocenologiei ecologice se simte nevoia de a se dezvolta

în mai mare măsură studiul populaţional al plantelor, în special al celor de

interes economic, pentru a putea organiza valorificarea raţională a re-

surselor vegetale în condiţiile asigurării continuităţii producţiei.

Fitocenologia geografică are ca sarcină urgentă inventarierea şi car-

tarea integrală a covorului vegetal spontan (păduri, pajişti, tufărişuri,

mlaştini), la scări mijlocii şi mari pentru a permite evaluarea corectă a

resurselor şi amenajarea complexă a teritoriului în vederea valorificării

economice cît mai complete, în condiţiile evitării eroziunii şi asigurării

de debite constante de apă curată, precum şi a ocrotirii celor mai impor-

tante elemente de peisaj.

Fitocenologia geografică împreună cu celelalte ştiinţe geografice ana-

litice trebuie să dezvolte studii asupra rolului structurii învelişului ve-

getal în evoluţia landşaftului, a asigurării stabilităţii şi importanţei aces-

tuia la impacturile umane.

Atît fitocenologia ecologică, cît şi fitocenologia geografică trebuie

să perfecţioneze metodele de prognoză a evoluţiei obiectelor de care se

ocupă — fitocenoza şi respectiv fitocenocomplexul, ţinînd seama de in-

tervenţiile umane tot mai puternice asupra mediului de viaţă.

în încheiere trebuie subliniată condiţia principală a dezvoltării în

continuare cu eficienţă maximă a cercetărilor fitocenologice ; executarea

lor corelată cu cercetări efectuate de celelalte ştiinţe analitice, care con-

cură la cunoaşterea ecosistemului şi landşaftului precum şi cu cercetări

coicomitente asupra tehnologiilor de gospodărire raţională a resurselor

ecosistemice şi landşaftice. Numai asemenea cercetări complexe sînt în

măsură să concure la folosirea mai bună a întregului potenţial de pro-

ducţie a teritoriului ţării, dîndu-se fiecărei suprafeţe, cît de mică ar fi

aceasta, cea mai corespunzătoare folosinţă în ansamblul general şi cre-

indu-se premise pentru conservarea mediului de viaţă natural începând

cu unitatea sa elementară, ecosistemul.

AKTUELLE FRAGEN DER PHYTOZÖNOLOGiIE

Zusammenfassung

Die Entwicklung der modernen Ökologie und Landschaftskunde,

als synthetische Wissenschaften, bedingt eine neue Auffassung der ana-

lytischen Wissenschaften, die als Untersuchungsobiekte verschiedene

Teile des Ökosystems bzw. der Landschaft haben (z. B. die Klimato-

logie, die Bodenkunde, die Phytozönologie, u. a.).

Die Phytozönologie, die bisher sowohl die Pflanzengesellschaft,

wie auch die Vegetationsdecke untersuchte, muss in eine ökologische

und eine geographische Phytozönologie eingeteilt werden, die eine mit



241
10 — Acta Botanica

der Ökosystemforschung, die andere mit der Landschaftsforschung eng

v< rbunden ist.

Das bedingt auch eine engere Auffassung der Pflanzengesellschaft
als Gesellschaft die ausschliesslich aus grünen Pflanzen besteht und

somit als Produzent der Biozönose eine bestimmte ökologische Funk-

tion hat.
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