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DIN GÎNDIREA BIOLOGICĂ ECOSISTEMICĂ PRIVIND OCROTIREA

NATURII ADOI ÎNAINTAŞI BOTANIŞTI ROMÂNI:

A. P. ALEXI ŞI P. ENCULESCU

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

între înaintaşii noştri botanişti, exploratori ai florei şi vegetaţiei

dobrogene care şi-au adus o contribuţie de seamă la acţiunea de ocrotire

a naturii, la începuturile ei în România, de conservare şi refacere a pă-

durilor din această parte a ţării se numără, la loc de cinste, şi profesorii
A. P. Ale x i (Alessi) de la Năsăud şi P. 'Enculescu de la Bucu-

reşti.

în cercetările lor botanice asupra acestui ţinut ca şi ale altora din

ţaiă, desprindem nu numai semnalarea de noi plante şi caracterizarea

unor aspecte de vegetaţie, ci şi interpretarea şi redarea unor procese şi
fenomene complexe ale naturii.

Prin aceasta apreciem, la ambii, intuiţia de a integra multilateral,

fundamental ştiinţific şi aplicativ-economic, unele aspecte ecoprotective,

care enunţă — în evoluţia gîndirii biologice la noi — concepţiile ecosis-

temice inclusiv ideile fundamentale care stau la baza acţiunii prioritare
de ocrotire şi de conservare a florei şi vegetaţiei, a faunei şi a peisajului
din România J

.

Prin formaţia lor ştiinţifică, în ţară şi străinătate, — primul pro-

movat doctor la Graz (24. IX, 1874) ca cel dinţii român, în b:)tanică, şi

acel de-al doilea, în ţară, ca primul doctor în geobotanică, sub conduce-

rea prof. Dr. Al. Borza (20. 11, 1920) la tînăra Universitate daco-

română din Cluj, — şi-au însuşit, în timp. un larg orizont ştiinţific. Pe

baza acestuia au abordait, încă pe atunci în a doua jumătate a veacu-

lui trecut şi începutul veacului nostru —
nu numai aspectele analitice

în studiile de floră şi vegetaţie, ci şi priviri de oarecare sinteze şi in-

terpretări ale unor consideraţii ecologice şi biologi ce privind îndeosebi

Dobrogea. Nu lipsesc referiri chiar asupra unor teritorii care au fost,

ulterior, decretate rezervaţii naturale în această parte a ţării (Lunca-
viţa s.a.). Aceste rezervaţii, cunoscute astăzi, deşi deţin un bogat şi va-

loros genofond de largă interferenţă fitogeografică, au ajuns într-o stare

1 Unele aspecte ale acestei lucrării au fost expuse, de către autor, în cadrul

simpozionului „Rezervaţiile şi parcurile nationale in actualitate si perspectivă",

Cluj-Napoea 4—5, VI, 1980.
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deplorabilă, îngrijorătoare inclusiv Delta, care reclamă impetuos măsuri

serioase şi neîntârziate de protecţie.

Pe baza aprofundării, în ultima vreme, de către noi a studiilor

celor doi botanişti înaintaşi, au rezultat şi au putut fi relevate şi sub-

liniate preocupările lor. care îi situează ca precursori ai concepţiilor

ecosistemice în ţara noastră. Asupra unor aspecte, cu exemplificări şi ci-

tări din lucrările acestora, ne vom referi în cele ce urmează.

Prof. dr. ARTEMIU PUBLIU ALEXI (1847—1895), (fig. 1),

discipol al eruditului botanist transilvănean ele la Rodna, acad. FI.

Pогс iu s, este primul explorator român al florei dobrogene. în afară

ie studiile sale botanice asupra acestui ţinut, A. P. Alexi publică lu-

crări de climatologie şi meteorologie (1883 —1887, 1840) ca şi de istorie

a războiului de independenţă 1877 —1878 (în colab. cu prof. M. Pop;

1878), de pedagogie s.a., pcsedîncl o vastă cultură şi denumit fiind în-

văţatul cărturar A. P. Alexi.

Fig. 1. Prof. dr. Artemiu

Publiu Alexi

(1847—'1895)

Cu importanţă şi rol de concepţie originală, pe atunci, este lucrarea

sa în care priveşte raportul dintre om şi natură, intuind noţiunea pe care

o cunoaştem astăzi, de impact. Este de subliniat, sub acest aspect, con-

ţinutul conferinţei sale, intitulată :
~Despre importanţa studiului bota-

nic. Influenţa vegetaţiunilor asupra dezvoltării vieţii animalice şi asu-

pra dezvoltării civilizaţiei omeneşti", ţinută în anul 1884 în cadrul Adu-

nării generale a ..Astrei'" la Braşov.

Lucrările sale denotă preocuparea asiduă şi competentă, încă în ul-

timele decenii ale veacului trecut, insistînd asupra conservării unor for-

maţii de vegetaţie din România şi îndeosebi asupra pădurilor dobrogene.
Prin aceasta A. P. Ale x i se încadrează între primii ocrotitori ai na-

turii patriei noastre, idee pentru care a militat şi a luptat, iară a exista pe

atunci, în ţară. un organism destinat acestei acţiuni.
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Sesizările lui A. P. Alexi se referă atît la devastarea, degrada-

rea şi distrugerea pădurilor din Dobrogea, începind cu Tătarii (1855) şi

Cerchizii (1864) şi continuând cu localnicii băştinaşi, cit şi la situaţia de

pe atunci a ciuturilor agricole.

Este important a releva interpretarea şi corelaţia judicioasă făcută

de A, P. A lex i care premerge — cu gîndirea sa biologică-ecologică
— Concepţiilor actuele ale bazelor ecösistemice în agrobiologie, a a

sistemelor, şi care se desprind din următoarele formulare : „O lipsă am

cele mai simţitoare atît pentru climă cît şi pentru agrieu'.tura Dobi'

este lipsa de păduri cu deosebire în interiorul terci"..., subliniind în

continuare...
~L ipsa ôc păduri după ultimul cuvînt al ştiinţei"... „aduce

lipsa de neguri şi de apă", iar „Lipsa de neguri, ploi şi apă aduce se-

ceta şi lipsa de л fiune prodigioasa-'. Si fiind totodată Este un

fapt constatat prin ştiinţă..." Cum că un ţinut cu cît are mai multe pâ-

tirai cu atît şi pămîntul este mai bine adăpat cu apă şi cu atît este mai

producător în tot felul de vegetatiuni „(A. P. Alex i" : „O excursie bota-

în România şi Dobrogea", 1883, p. 22—23).
Cu privire la consecinţele dezastruoase, a defrişărilor lacome şi ne-

chibzuite a vegetaţiei forestiere a Dobrogei A. P. A 1 cx i menţionează

faptul că... „Odinioară Dobrogea avea destule păduri, astăzi (1882—

1883 n.}\.) însă este devastată. Această împrejurare nu numai a făcut să

sece izvoarele, dar a făcut sa fie expusă la o secetă tropicală. De aici

urma ca o parte din pămîntul ei ramîne sec şi necultivat şi cum că păs-

torimea a înflorit, pe cînd agricultura a dat îndărăt (A. P. Ale x i, 1883,

p, 23).

Referitor la însemnătatea pădurilor, sub aspect igienic şi educativ,

cco-civic s.a., A. P. Alexi se adresează elevilor cu reflecţia şi îndem-

nul că ei... „Ar învăţa... a se îngriji mai bine, şi a preţui mai mult con-

servarea şi regenerarea pădurilor (A. P. Alexi: „însemnătatea ştiinţelor

naturale. Reformele ce le reclamă studiul lor în şcoalele noastre") (Ti-

vafia Acad. Rom.. Bucureşti, 1883, p. 34). Acest aspect educativ al

o rotirii naturii este astăzi mult intensificat în învăţămîntul nostru me-

şi universitar ca şi în organizaţiile de tineri din uzine, fabrici s.a.

Arătînd în genera] necesitatea studiului botanic şi cunoaşterea ra-

portului dintre om şi natură, desprindem din gîndirea lui A. P. Alexi,

următoarele : ~Omul a fost supus la influenţa vegetaţiunei în lupta pen-

tru existenţă. Influenţa plantelor 1-a pus pe cel dintîi fuscel de la scara

civilizaţiunei pe care s-a urcat mereu pînă astăzi", iar în ce priveşte mo-

dul în care se desfăşoară procesele în natură, afirmă : ~Cît de admirabilă

este aranjată economia naturii" (A. P. Alexi, 1884, p. 22).

Incontestabil că sesizările făcute (1882—1883) de către A. P. Alexi

asupra situaţiei deplorabile a pădurilor dobrogene, au contribuit, într-o

măsură, la ameliorarea. în acele vremuri ca şi în etapele ce au urmat, la

acţiunile de reîmpăduriri şi de conservare a fondului forestier.

Recomandările judicioase, pe deplin ştiinţific justificate, le adre-

sează, cu tot curajul omului de ştiinţă, direguitorilor cu răspundere, de

pe atunci, şi scrie: „Dacă guvernul român voeşte să facă din Dobrogea
în adevărat o ţară agricolă, atunci după a mea părere are să se îngri-
jească : a, ca să pună capăt pustierii pădurilor şi b, ca să planteze pă-
duri în toate locurile sterpe (A. P. A 1 e x i, 1883, p. 23).
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Dacă aceste recomandări făcute de către A. P. Ale x i, acum

aproape 100 de ani, ca şi altele expuse pe timpuri din partea specialişti-

lor silvicultori şi naturalişti-botanişti s-ar fi respectat de către forurile

de conducere cu întreaga seriozitate, situaţia moştenită a pădurilor do-

brogene, în ce priveşte menţinerea şi asigurarea succesiunii lor naturale

pînă în zilele noastre, ar fi fost cu totul alta, decît aceea a distrugerii,

adesea ireversibile, şi a dispariţiei lor de pe cea mai mare suprafaţă a

acestui teritoriu. Vegetaţia forestieră ar fi constituit si astăzi, multifunc-

ţional veriga esenţială a menţinerii echilibrului ecosistemic, terestru şi

acvatic, ca şi asigurarea totodată a randamentului egricol-economic, judi-

cios organizat.

Prof. univ. dr. PETRE ENCULESCU (1879—1957), (fig. 2),
botanist (fitogeograf şi geobotanist). pedolog şi cartograf, a desfăşurat o

întreagă şi remarcabilă activitate ştiinţifică în domeniul ştiinţelor naturii

Fig. 2. Prof. univ. Petre Enculescu

(1879—1957 )

în ţara noastră, sub aspect ştiinţific fundamental şi cu un pregnant ca-

racter practic. îndelungata sa experienţă de teren, bun drumeţ şi ob-

servc-tor, P. Enculescu a explorat, perseverent, competent, şi pasio-

nat, întregul teritoriu al ţării. Datorită tocmai acestor calităţi şi a noia-

nului de observaţii directe, cercetările sale excelează în studiile botanice

s.a. cu o serie de priorităţi în etapa în care a creat.

Bazat pe o metodă şi o concepţie înaintată, unitară şi consecventă,

P. Enculescu are deosebitul merit de a fi privit ca primul botanist

la noi, mai îndeaproape şi în mod integrat, procesele şi fenomenele din

natură, analizind raportul determinant dintre climă-sol-apă-floră-vegeta-

ţie. Acest context constituie în preocupările sale prestigioase, caracteris-

tica esenţială a întregii sale opere de o viaţă, ceeace ne permite a subli-

nia, în mod justificat, faptul că în gîndirea şi înfăptuirile sale ştiinţifice

licărea şi se concretiza temeinic intuiţia, încă pe atunci, a ceeace cunoaş-

tem astăzi în concepţia ecosistemelor terestre în care P. Enculescu este,

cu adevărat, un merituos precursor român.
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El are meritul de a nu se fi limitat, în ecologie, pe deducţii sim-

pliste, ci pe baza consideraţiilor climatologice, a înregistrării factorilor

ecologici, a efectuării analizelor fizice .şi chimice a numeroase profile de

sol inclusiv studiul sistemului radicular al plantelor ca şi cunoaşterea ge-

nezei şi a corologiei lor, să explice dialectic, raporturile şi conexele dintre

climă-sol-plantă. Are totodată prin aceasta, meritul, de a fi detectat cele

mai caracteristice plante, lemnoase şi ierbacee, indicatoare, îndeosebi

din flora şi vegetaţia stepică a României. Această temă a constituit pen-

tru el preocuparea de predilecţie, fundamentală, ocupîndu-se mai ales de

anumite plante cu o semnificaţie fitogeografică deosebită a zonelor de

interferenţă fitogeografică.

Studiind, între altele, insulele relictare cu Fagus sylvatica a rezer-

vaţiei de astăzi Luncaviţa din nordul Dobrogei s.a., semnalează dispari-

ţia unor exemplare monumentale de fag, iar cu privire la regenerarea

acestei esenţe în această parte a ţării, scrie : „Mulţimea de puieţi ce se

văd pe sub arbori mari, ne indică condiţiile favorabile ce le oferă această

parte a Dobrogei" (1914, p. 433).

Din conţinutul lucrărilor lui P. Enculescu rezultă, în acelaşi timp, şi

ideile sale privind acţiunea de ocrotirea naturii, de conservare a vege-

taţiei şi a solului ca şi în general a peisajului. Referindu-se la fagul re-

liotar din Dobrogea (Luncaviţa), subliniază următoarele... „dacă devas-

tările pricinuite de oameni şi animale, prin păşunat, vor fi oprite şi dacă

condiţiile de azi nu vor mai persista, aria lui restrînsă se va mări trep-

tat" (1914).

Sub aspect genetic consideră că ~în Dobrogea apariţia Fagului în pă-

durile clin nord-vestul său s-a făcut şi aci nu prea dé mult timp şi încă

în mod spontan, aceste păduri înconjurate de toate părţile de stepe şi

foarte mult despărţite de subzona Fagului de la N si NE, cum si de

aceea din S.' (P. Enculescu. 1924— teza, p. 12!)).

în problemele de zonare a vegetaţiei în raport cu solul şi a plantaţiilor,

de refacere a vegetaţei forestiere privind îndeosebi salcîmul (1919),
P. Enculescu continuă ideile lui A. P. Alexi (1882, 1883) şi este

un precursor al lucrărilor lui M. D r ă с e a (1923).

în cercetările sale asupra plantaţiilor de salcâm (1919), P. Encu-

lescu accentuează faptul că omul nu trebuie să neglijeze mersul natu-

ral al succesiunii vegetaţiei lemnoase şi că omul în acest sens poate asi-

gura plantaţii reuşite, iar cu privire la protecţia mediului înconjurător,
el se referă la acţiunile posibile omului de a modera climatul excesiv

şi a remedia neajunsurile naturale", luptînd pentru refacerea fondului

forestier din Dobrogea.

Remarcăm astfel din aceste cîteva aspecte, faptul că P. Enculescu,

cunoştea sensul noţiunii de impact al naturii, în semnificaţia de mai tîr-

ziu, pledează pentru refacerea ecosistemelor celor mai grandioase, pădu-

rile, avînd totodată cunoştinţe serioase asupra succesiunii naturale a

vegetaţiei silvestre inclusiv efectul plantaţiilor şi prin aceasta de refacere

a echilibrului ecologic-biologic al vegetaţiei forestiere din Dobrogea.

Lucrările de concepţie şi sinteză, publicate de către P. Enculescu,

ca rezultat al investigaţiilor şi a experienţei sale îndelungate de teren,

analiza materialului botanic, a celui pedologie şi considerarea datelor cli-
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matologice-meteerologice, i-au deschis, în gîndire şi interpretare, un

larg orizont în ştiinţele naturii. Rezultatele meritorii în acest sens le

aflăm în lucrarea sa capitală „Zonele de vegetaţie lemnoasă din Româ-

nia..." (1924) în -are sînt analizate atit aspectele diferenţiale dintre ante-

stepă (stepa cu păduri) şi silvostepa, cît şi în acelea privind clima ca fac-

tor în variaţia tipurilor ce sol (1924) şi îndeosebi în acea referitoare la

„Paralelismul dintre climă, sol şi vegetaţie din România" (1925). Acest

proces determinant îl remarcă şi pe zone teritoriale mai restrînse cum e

şi ţara noastră. Consiiderînd aspect ui florogenetic, ecologic şi corologic,
P. En cu le seu interpretează logic şi realist, relaţiile ecosistemice în

cadrul variatelor formaţii de vegetaţie.

In lucrarea, ele primă sinteză, referitoare la 'sol şi vegetaţia spontană
din România (1929). anticipînd acelea publicate de către AL Borza

(1931) şi Tr. Să v ulescu (1939—1940), P. En с u 1 e sс u descrie —

pe baza factorilor ecologici esenţiali — cele două mari formaţii de vege-

taţie din ţară, aceea ierboasă de stepă şi aceea lemnoasă de pădure, ple-
dînd pentru conservarea unor suprafeţe dintre acestea.

In studiul său de pionierat privind turca şi turbăriile din România

(1916), P. E n с u 1 e s с u, socotit de E. P o p ca precursor al palinologiei

româneşti se ocupă de primele sondaje şi analize microstratigrafice spo-

ropolinice, clasif'.cînd turbăriile în raport cu altitudinea şi stabilind, după

tipul de vegetaţie subfosilă, categoriile de turbă din ţară, a formaţiilor

( onservatoare de relicte. îl interesează, de asemenea, şi problemele de

geneză şi de succesiune a florelor în cadrul variatelor formaţii reluînd,

în parte, în acest aspect, concepţiile lui A. Procopianu-Pruco p o-

v i с i.

Dintre lucrările sale cu un caracter mai larg, P. Enculescu se

referă, în cadrul unei conferinţe (1923), la progresele cunoştinţelor asu-

pra biosferei vegetale, cum o numea, intuind astfel raportul dintre om şi
biosferă.

Concepţiile sale ecosistemice se reflectă totodată şi în concretizarea

lucrărilor sale temeinice de cartografiere a vegetaţiei ţării editînd (1914)

~H
arta zonelor de vegetaţie lemnoasă clin România" (1:1500 000) şi mai

tîrziu (1938) „Harta zonelor de vegetaţie a României în legătură cu solul"

(1 : 1 500 000 şi 1 : 2 250 000) care au constituit şi constituie o bază solidă

a afirmării şi a evoluţiei cartografierii ştiinţifice-moderne a vegetaţiei din

ţara noastră. La toate aceslea se adaugă numeroasele sale hărţi pedologice

şi agrogeologice (unele în colaborare) de deosebit interes în zonarea cul-

turilor agricole şi a plantaţiilor silvice.

în acţiunea de ocrotire şi de conservare a naturii din România sînt

la loc de cinste menţionate, cum se cuvine, cîteva personalităţi de pres-

tigiu, îndeosebi biologi, cărora le aparţine iniţiativa de a fi pus bazele

organizatorice ale acestei acţiuni în România. Se instituie o Comisie

(astăzi pendite de Academia R. S. Româna), se editează un Buletin şi se

publică primele lucrări şi studii monografice asupra mai multor rezerva-

ţii naturale din ţară.

în „Problema protecţiunii naturii în România" prof. Al. Borza

arăta la primul Congres al naturaliştilor din România (Cluj, 1928), că
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~Ceea ce s- a făcut pînă acum este numai un modest început şi se dato-

reşte în mare parte înţelegerii pe care au întînipinai-o promotorii princi-
pali ai mişcării : prof. I. В о гс е a, prof. Al. Borza, prof. M. G и ş u -

1 ea c, 11. Haret, E. Mille r, prof. A. P o p o v i с i - В î z n o ş a n u,

prof. E. Rа со viţă (Al. Borza, 1930, p. 110).

In succesiunea acestora este remarcabilă contribuţia de seamă, de
actualizare a conceptelor, privind acţiunea prioritară şi statornică de ocro-

tire şi de conservare a naturii, intensificată astăzi, spornic, în toate

provinciile din ţară. O întreagă pleiadă de oam • ştiinţă şi de cul-

tură în general activează cu competenţă in această nobilă mişcare a pa-
triei noastre. Genofondul valoros al rezervaţiilor carpatice şi a altora

din ţară se întregeşte mereu pe baza studiilor de specialitate, întărind

astfel criteriul fundamental, acel ştiinţific, patriotic, de conservare a

bogăţiiior floristice şi faunistice ca şi a peisajului, adeseori unic din ţară

ca şi în general. Această acţiune viguroasă pledează astăzi cu puternice
argumente, nu rareori cu îngrijorătoare semnale de alarmă, de a păstra

împreună eu întreaga grijă şi răspundere a forurilor de resort, locale şi

centrale, frumuseţile ţării, pentru ca astfel să asigurăm pentru copiii şi

nepoţii noştri moştenirea acestor bogăţii, cu perenitate, peste generaţii.
In lumina cercetărilor şi a interpretărilor în mod integrat a fenome-

nelor naturii privind flora şi vegetaţia, sub aspect ştiinţific fundamental

şi aplicaţiv-economic. intuiţia şi concepţiile avansate ale unor botanişti

înaintaşi români ca acelea lăsate de A. P. A 1 e x i, P. Enculescu s.a.,

privite în contemporaneitate, nu pot fi uitate. Ele îşi cîştigă, cu atît mai

mult astăzi, un rol important prin gîndirea lor biologică în etapa, tocmai,

a cercetărilor moderne privind studiul aprofundat, ecos'stemic, îndeosebi

a terenurilor ocrotite ca rezervaţii, parcuri naturale şi naţionale între care

decretarea acelor proiecte nu mai poate întîrzia, unele din ţara noastră

fiind decretate pe plan mondial ca rezervaţii ale biosferei.

Ideile înaintaşilor, a succesorilor acestora inclusiv a celor de astăzi,

reclamă impetuos decretarea lor, din timp, ca şi a altor teritorii de reală

valoare biologică, a ştiinţelor naturii în general şi a celor umanistice,

integrate în peisaj, considerate ca rezervaţii şi monumente ale naturii

şi ale creaţiei omului, rămîn de o valoare inestimabilă.

Sîntem încă puţini în această acţiune patriotică din ţara noastră pen-

tru a obţine mai mult. Intensificarea acţiunilor comune, cu o mai largă

colaborare, va îndeplini acest suprem deziderat.

Aprofundarea şi mai îndeaproape a lucrărilor şi a concepţiilor celor

doi vrednici înaintaşi, ca şi a altora, va aduce la lumină şi alte valoroase

aspecte ca acelea de stabilitate, similitudine şi diferenţiere a florei şi a

vegetaţiei, pe care să le încadrăm, cu merite, în cercetările de actualitate

şi de perspectivă.

In toate aceste acţiuni, cu caracter prioritar, de cunoaştere şi ocro-

tire a naturii patriei şi a luptei împotriva poluării mediului înconjură-

tor, ne întoarcem cu un veac în urmă, şi apreciem gîndirea lui

A. P. A 1 cx i, exprimată la adunarea generală a „Astrei" de la Braşov

(1884), şi anume acea de unitate în acţiunile comune de răspundere una-
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nimă pe care o consideră ca un principiu : „Numai sub scutul acestui

principiu vor putea progresa şi la noi ştiinţele naturale şi în special bota-

nica, numai cu arma principiului de asociere se vor putea învinge
toate piedicile... cari piedici indivizii singuratici nu le pot delatura"

(A. P. Alexi, 1884, p. 31).

Asemenea formulări s.a. păstrate, testamentar, de la destoinicii noş-

tri înaintaşi, ca acelea relevate în lăsămîntul ştiinţific al lui A. P. A 1 e x i

şi P. Enculesc u, rămîn întrutotul valabile stimulînd şi încurajînd

desfăşurarea mai amplă cu noi înfăptuiri contemporane, concrete, a acţiu-
nii organizată de ocrotire şi de conservare a naturii neasemuite a patriei
noastre în etapa de plin progres şi civilizaţie pe care o trăim.

DE LA PENSEE BIOLOGIQUE ECOSYSTEM IQUE QUANT A LA

PROTECTION DE LA NATURE DE DEUX PRÉCURSEURS

BOTANISTES ROUMAINS : A. P. ALEXI ET P. ENCULESCU

Résumé

Dans cet ouvrage à caractère historique de biologie est analysée

et présentée la valeureuse contribution de deux naturalistes roumains :

le prof. dr. A. P. Al ex i (1>847— 1895) de Năsăud et le prof, uni-

versitaire dr. P. En eu les eu (1879—1957) de Bucarest, érudits bota-

nistes, concernant surtout la flore et la végétation de Dobroudja. Chez

les deux auteurs on apprécie particulièrement l'intuition d'intégrer, déjà

alors, de manière multilatérale, écologique, certains aspect écoprotec-

teurs qui énoncent les conceptions sur les écosystèmes naturels, ainsi

que de cultures agricoles et sylviques (agroécosystèmes), y compris les

idées, de début, dans notre pays, de protection de la nature.

Il est à remarquer spécialement quelques aspects de synthèse et

des interprétations judicieuses, qui se dégagent de leurs publications,

par rapport à certains phénomènes et processus de la nature, d'écologie

et de biologie, de conservation et de succession naturelle de la flore et

de la végétation et aussi des cultures. Leurs préoccupations les situe

ainsi au rang des précurseurs des conceptions écosystémiques, y compris

la connaissance, le sens d'impact entre l'homme et la nature, dans

notre pays. Ayant une sérieuse formation professionelle, chez nous et

à l'étranger, dans leur oeuvre sont analysés les rapports entre l'homme

et la nature, entre le climat-le sol-I'eau-la flore-la végétation, sous

l'aspect théorique et applicatif, avec toute une série d'exemplifications

et de citations (de floristique, taxonomie, phytogéographie, phytohistoire,

cartographie de la végétation et autres) ils peuvent être considérées en

même temps des pionniers de la protection de la nature en Roumanie.

Dans la bibliographie sont mentionnés quelques-unes de leur prin-

cipaux travaux, cités dans notre pays et à l'étranger, ainsi que ceux

d'appréciation de leur activité scientifique, publiés par certains savants

de chez nous.
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