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IMPORTANŢA CONSFĂTUIRILOR NAŢIONALE DE GEOBOTANICĂ
PENTRU EVOLUŢIA BOTANICII ROMÂNEŞTI

I. T. TARNAVSCHI, I. RESMERIŢA

Secţia de Botanică a Societăţii de Ştiinţe Biologice din R. S. Româ-

nia, care a fost condusă cu mult succes de Prof. dr. doc lon T. Tarnavschi,

a iniţiat din anul 1958 pînă în 1974 — 10 consfătuiri de geobotanică,
unice în istoria biologiei româneşti atît prin dimensiunile teritoriului

străbătut, cît şi prin complexitatea discuţiilor purtate, ce frămîntau ini-

ţial lumea geobotaniştilor români, contribuind treptat dar sigur la desci-

frarea tainelor lumii vegetale, care reprezintă un imens şi atractiv labo-

rator al naturii, datorită diversificării constelaţiilor cenotaxonomice,

respectiv a ceea ce noi numim covor vegetal, care pentru poporul român

are un consens istorico-naţional. i
Această „vegetaţie" a fost leagăn al poporului român, coeziune şi

unitate în gîndire pentru toţi ce trăiesc pe întinsele spaţii mioritice, şi

era mai mult decît firesc, ca cei care studiază „vegetaţia" să găsească un

limbaj geobotanic unitar în contextul valorilor spirituale ale contem-

poraneităţii, merit ce revine în întregime celor zece consfătuiri de geo-

botanică pe ţară. *

România este leagăn al unei vegetaţii, mult admirată de numeroşi

fitocenologi străini, ca avînd o inestimabilă valoare ştiinţifică, socială,

economică şi estetică.

Cu toţii ştim că România este şi va rămîne o ţară cunoscută prin

bogăţia şi frumuseţea covorului vegetal, dar pentru cunoaşterea şi pre-

ţuirea acestuia a fost absolut necesar de a se cădea de acord asupra unei

metodici unitare în a prezenta aceste comori ale naturii, şi anume

fitocenozele.

Cele zece Consfătuiri de geobotanică s-au încadrat în imperativele
României Socialiste, care se face tot mai accentuat şi tot mai multilateral

cunoscută în lume ea stegar al păcii şi civilizaţiei.

Înainte de a trece în revistă fiecare din Consfătuirile la care no

referim, nu putem să nu amintim cercetările botanice făcute de colective,

mai mari sau mai mici, iniţiate de remarcabili oameni de ştiinţă ai ţării.

* Articolul reprezintă o sinteză a lucrării autorilor.
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Dimitrie Grecescu, a intuit în 1873 necesitatea de a investiga fru-

museţile din natură, respectiv de a face excursii, creînd un cadru pro-

pice dezvoltării spiritului de echipă. Faţă de studenţii săi, care îl însoţeau

avea multă bunăvoinţă şi grijă continuă de a le transmite cît mai tfiulte

cunoştinţe.

Tot un precursor al excursiilor făcute în colective mari este şi

Train Săvulescu — care a organizat numeroase ieşiri pe teren în diverse

zone ale ţării : de la munte şi pînă în Delta Dunării. La aceste excurs'i

iau parte profesorii de la Catedre diferite pentru ca studenţii să dobîn-

dească cunoştinţe cît mai complete în legătură cu zona geografică studiată.

Un pasionat al excursiilor în echipă a fost şi luliu Prodan. Alexan-

dru Borza rămîne însă poete cel mai pasionat organizator al excursiilor

ştiinţifice. El a fost în permanenţă stâpînit de gîndul de a statornici un

climat de încredere şi colaborare între botaniştii din întreaga ţară. De

asemenea, excursiile internaţionale iniţiate de Al. Borza au avut drept

scop ca şi străinii să cunoască frumuseţile şi bogăţiile României.

Prima Consfătuire Naţională de Geobotanică (12.V1L—23.V11.1958)

în vederea organizării primei consfătuiri prof. I. T. Tarnavschi, care

conducea secţia de botanică a Societăţii de Ştiinţe naturale şi geografie

a adresat. în cadrul unei adunări, invitaţii de participare la Consfătuire,

unor personalităţi marcante pentru Ştiinţele Biologice din România.

Dintre aceştia, I. Prodan, E. I. Nyârâdy, Tr. Săvulescu, Al. Borza,

care aşa cum am amintit, au fost în decursul anilor iniţiatorii unor ma-

nifestări ştiinţifice de prestigiu, nu au putut partiepa din motive de

sănătate.

Lucrările Consfătuirii au fost deschise de către prof. I. T. Tarnavschi,

preşedintele secţiei de Botanică a Societăţii de Ştiinţe Naturale şi

Geografie.

Vorbitorul a arătat că scopul consfătuirii este de a discuta diferitele

probleme de metodică privind cercetarea şi principiile călăuzitoare în

geobotanică, ce interesează pe toţi cei ce se ocupă cu studiul vegetaţiei
ţării noastre. în final, se urmăreşte să se ajungă la o înţelegere comună

care să permită o prezentare mai unitară a vegetaţiei ţării noastre.

Sînt prezentate cinci referate privitoare la principiile şi metodica

în geobotanică, urmate de discuţii constructive purtate de diverşi spe-

cialişti.

Excursia de cercetare pe teren a parcurs traseul : Ploieşti —- Buzău —

Rîmnicu Sărat — Focşani — Bacău — Piatra Neamţ — laşi —
Humu-

leşti — Cheile Bicazului — Chilcoş — Gheorghieni — Hărman — Prej-

mer şi Braşov cu numeroase abateri pe păşunile, fîneţele şi pădurile de

pe acest drum în vederea studierii şi cercetării covorului vegetal.

închiderea Consfătuirii s-a făcut la Braşov, la Catedra de Botanică

condusă de prof. luliu Morariu.

Un important obiectiv al acestei prime reuniuni a geobotaniştilor
caro au luat în studiu vegetaţia traseului străbătut, a fost acela al pri-
melor confruntări de păreri şi al sondajelor privind mai ales metodologia
de cercetare pe teren şi apoi de prelucrare a materialului în laborator



53

Scopul urmărit era acela de a găsi punţi de conciliere a punctelor de;
vedere contradictorii existente în lumea fitocenologilor, în prezentarea
diversităţii vegetaţiei din cîmpiile şi munţii noştri.

f Itinerariul excursiei de studiu a fost astfel ales încît să se poată
străbate zone cît mai diverse din punct do vedere climatic, orografic,
fitocenotic, deoarece numai astfel se putea face un tur de orizont ceno-

taxonomic, cît mai corespunzător şi concludent. La această primă reu-

niune, au fost dezbătute pe larg diferitele metode de cercetare, pe teren

şi în laborator privind prospecţiunea vegetaţiei ajungîndu-se în cele

din urmă la un consens.

Cu acest prilej s-a constatat cît de necesare sînt discuţiile pe teren

şi cît de concludente pot fi rezultatele muncii făcute în colectiv şi direct
în mijlocul naturii.

Numărul participanţilor, respectiv al invitaţilor la această primă
intîlnire a geobotaniştilor a fost intenţionat mai restrîns decît la con-

sfătuirile ce au urmat pe considerentul că, cei cu mai puţină experienţa
în studiul covorului vegetal să fie invitaţi numai după ce se va cădea

de acord asupra metodologiei în felul de a vedea asociaţiile de plante.

A doua Consfătuire Naţională de Geobotanică (17.V1L—28.V11.1960)

Această consfătuire se desfăşoară într-un climat metodologic mult

mai unitar. Intre preocupările majore ale acestei consfătuiri amintim

unul din obiectivele imediate ce stăteau în faţa cercetătorilor geobota-

nişti şi anume studiul cerut de producţie în ameliorarea pajiştilor şi

pădurilor, a terenurilor degradate şi a celor neproductive, etc. Se pune

accentul şi pe rolul cercetărilor geobotanice în ce priveşte „ocrotirea
naturii" şi cunoaşterea stării covorului vegetal pe întinsele plaiuri

româneşti.

Se străbate cu acest prilej următorul itinerar : Bucureşti — Bra-

şov — Arpaşul de Jos — Păltiniş — Cluj-Napoca —Fîneţele Clujului —

Tg. Mureş —
Miercurea Ciucului.

Consfătuirea deschisă la Bucureşti se încheie aşadar la Miercurea

Ciucului.

Se acordă o atenţie deosebită problemei de inventariere şi cartare

a pajiştilor şi pădurilor, punîndu-se astfel în evidenţă resursele naturale

ale imensului covor vegetal al ţării.
Au fost abordat în cadrul consfătuirii şi probleme de geobotanică

experimentală. Se insistă asupra necesităţii de a efectua studii „în sta-

ţionar" în vederea descoperirii relaţiilor şi interrelaţiilor factoriale în

ce priveşte procesul fitocenotic al pajiştilor, în special, unde procesul

de dezechilibrare ecologică a atins parametri îngrijorători pentru aceste

ecosisteme.

Se evidenţiază că numai prin cunoaşterea cît mai aprofundată a

rolului ce-1 are fiecare factor ecologic în parte pentru menţinerea stabi-

lităţii şi productivităţii fitocenozelor din natură în spaţiul românesc, se

va putea purcede la reconstrucţia ecologică a ecosistemelor cu depline

şanse de reuşită.

în acest context se aminteşte despre experienţele din Munţii Apu-

seni conduse de I. Resmeriţă şi colaboratorii săi.
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A treia Consfătuire Naţională de Geobotanică (14.V1L—25.V11.1961)

Reuniunea aceasta are loc pe plaiurile Olteniei fiind organizată
local de prof. dr. Al. Buia împreună cu C. Maloş, C. Pavel şi M. Olaru.

Itinerarul începe la Craiova şi continuă la Bratovoeşti — Tîrnbureşti —

Sado va — Bînciova — Segarcea — Gura Motrului — Tr. Severin
—

Tismana — Tg. Jiu — Paring şi se termină la Drăgăşani.

Organizatorii locali au publicat un ghid botanic, primul, pentru

Oltenia care a fost binevenit pentru participanţii la această a 111-a Con-

sfătuire de geobotanică.
La deschiderea Consfătuirii au fost prezentate 5 referate, foarte do-

cumentate, care au stat la baza unui fructuos schimb de experienţă,
suscitînd discuţii axate pe o problematică complexă, cum este ecologia

şi dirijarea fitocenozelor în vederea ridicării productivităţilor lor.

Din pitorescul şi atractivul itinerariu parcurs cu această ocazie tre-

buie semnalate aspectele întîlnite la Tîmbureşti, unde s-a discutat pro-

blema nisipurilor din sudul Olteniei, care ocupă 140.000 ha şi unde se

aplică o agrotehnică specială, în scopul valorificării acestor biotopuri.

în cadrul discuţiilor purtate se insistă asupra concepţiei metodo-

logice de cercetare geobotanică pe teren, privind în special aplicarea
criteriului de dominanţă şi abundenţă a speciilor caracteristice, ca in-

dicatoare şi edificatoare ecologice, precum şi asupra aspectelor de re-

cunoaştere şi caracterizare după complexul de însuşiri floristice, eco-

logice şi istorice în care au luat fiinţă cenotaxonii studiaţi.

La şedinţa de încheiere, care a avut loc la Drăgăşani s-a hotărît că

pentru cuprinderea în cadrul discuţiilor a întregii ţări este necesar un

număr de 10 consfătuiri naţionale de geobotanică.

A patra Consfătuire Naţională de Geogotanică (21.V1L—31.V11.1962)

întîlnirea s-a desfăşurat în Banat, deschizîndu-se la Orşova cu o

ordine de zi promiţătoare. Au fost aduse in discuţie sarcinile ce stăteau

în faţa geobotaniştilor în legătură cu valorificarea raţională şi cît mai

economică a terenurilor agricole şi a pajiştilor.

Traseul străbătut cu acest prilej a fost următorul : Orşova — Do-

mogled — Moldova Nouă — Semenic — Lovrin — Timişoara. Consfă-

tuirea s-a încheiat la Timişoara. Pe parcursul drumului s-au făcut nu-

meoase deplasări în zona traseului, pentru a se investiga cît mai multe

păduri, păşuni şi fineţe sau terenuri agricole unde vegetaţia era inci-

pientă. S-a insistat asupra tipizării vegetaţiei forestiere pentru recu-

noaşterea potenţialului bioproductiv a cenozelor de pădure atît de di-

versificate în structura şi funcţionalitatea lor.

în discuţiile de încheiere a Consfătuirii se propune si se acceptă ca

la viitoarele Consfătuiri geobotanice să fie invitaţi si specialişti de alt

profil ca : pedologi, geografi, climatologi, pentru 'a' fi posobiiă o mai
bună explicare pe teren a complexităţii fenomenelor din natură.

Din discuţiile fructuoase purtate pe marginea referatelor, au putut
fi trase unele concluzii şi luate cîteva hotărîri privitoare la folosirea unor

termeni.
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A cincea Consfătuire Naţională de Geobotanică (16.V1L—23.V11.1965)

Aşa cum s-a hotărît la precedenta Consfătuire, această nouă Con-

sfătuire a avut loc în Bucovina, deschiderea făcîndu-se la Vatra Dornei,
într-un cadru festiv.

Valorosul material de specialitate prezentat şi discutat se publică
într-un volum intitulat : A V-a Conslătuire de Geobotanică ; în „Comu-
nicări de botanică", cu un total de 24 titluri (201 p.). A fost pregătit de

asemenea un ghid ce cuprindea traseul străbătut : Vatra Dornei — Coş-
na — Poiana Stampei — Tihuţa — lacobeni — Rarău — Pădurea Se-

culară — Slătioara — Voroneţ — Lucina — Cîmpulung Moldovenesc —

Ilişeşti — Bosanci — Frumoasa — Suceava (cu împrejurimile). Cu acest

prilej s-a dezbătut structura şi funcţia ecosistemelor de pajişti şi de

păduri de pe plaiurile Bucovinei cu implicaţii pentru întreaga ţară.

Problemele dezbătute şi concluziile la care au ajuns în consens

participanţii sînt cuprinse în volumul amintit.

Reuniunea a avut un caracter preponderent de sudare a cercetărilor

geobotanice cu practica, cimentîndu-se astfel mai mult legăturile geobo-
taniştilor cu oamenii ce trudesc pe ogoarele bucovinene. Consătuirea a

avut în centrul atenţiei păşunile şi fîneţele în vederea asigurării bazei

furajere şi aceasta în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al PCR.

închiderea reuniunii a avut loc la Staţiunea experimentală Agri-
colă Suceava, ca o mărturie a convergenţelor de preocupări dintre na-

turalisa, agronomi, silvicultori etc., şi a sudării cercetărilor cu practica

şi învăţămîntul.

La închiderea consfătuirii s-a subliniat necesitatea cercetărilor sta-

ţionale care să se axeze pe rezervaţiile naturale sau pe alte teritorii

bine conturate fizico-geografic.

A şasea Consfătuire Naţională de Geobotanică (17.V11.—26.V11.1968)

Deschiderea Consfătuirii s-a făcut la Constanţa iar itinerariul par-

curs a fost următorul : Constanţa — Agigea — Mangalia — Ovidiu —

Istria — Babadag— Almagea — Niculiţel — Tulcea — Letca — Ro-

setti — Maliuc — Tulcea.

A fost editat un interesant volum conţinînd 22 referate şi comu-

nicări. Acest material dezbătut în cadrul şedinţei de deschidere se refe-

rea în principal la aspecte fizico-geografice, geobotanice, florogenetice

şi de ocrotirea naturii din Dobrogea şi Delta Dunării. Desfăşurarea ma-

nifestărilor în această frumoasă şi originală zonă a ţării a dat ocazia

unor fructuoase discuţii privind multitudinea aspectelor de geobotanică
teoretică şi aplicată.

Dintre subiectele discutate amintim :

—
rolul factorilor ecologici privind dezvoltarea fitocenozelor în ge-

neral ;

— factorul limitativ în instalarea şi dezvoltarea vegetaţiei pe cu-

prinsul teritoriului străbătut ;

— crearea seriilor ecologice în condiţiile fizico-geografice din Delta

Dunării ;
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— plantele indicatoare din biotopurile Dobrogei şi ale Deltei Du-

nării ;

— intervenţia factorului antropogen în viaţa fitocenozelor.

Din discuţiile purtate pe teren şi la Maliuc se ajunge la concluzia

că in Dobrogea factorul determinant in potenţialul productiv al fito-

cenozelor spontane sau cultivate rămîne umiditatea, ceea ce implică

intervenţia prin acţiunea de irigare.

A şaptea Consfătuire Naţională de Geobotanică (17.V11.—26.V11.1969)

Aceasta Consfătuire a avut loc în pitorescul ţinut al Maramureşului.

Deschiderea s-a făcut la Satu Mare şi s-a străbătut itinerariul : Satu

Mare — Cărei — Sanislău — Negreşti — Sighetul Marmaţiei — Vişeul
de Sus — Prislop — Pietrosul Mare — Izvorul Izei — Bogdan Vodă —

Cuhnea ■— Baia Mare — Plriza etc. şi se încheie la Baia Mare.

Referatele, comunicările, dezbaterile şi concluziile acestei reuniuni

s-au bucurat de asemenea, de editarea unui volum de 303 pagini, ce a

reunit 21 de titluri, constituind un record de spaţiu grafic faţă de ce-

lelalte volume.

Această consfătuire, pe lingă interesul deosebit suscitat de rarităţile
floristice şi cenotaxonomice întîlnite, a adus în discuţie atît problema

ameliorării unor terenuri mai puţin productive sau chiar neproductive,

cum sînt nisipurile din nordul României cît şi problematica dinamicii

vegetaţiei începînd de la altitudinea de 150 m şi până la 2300 m.

Peisajul biotipurilor nisipoase care acoperă în această zonă a ţării

27.000 ha a constituit un interes deosebit pentru toţi participanţii.

In legătură cu aspectele privind dinamica vegetaţiei, se conchide ca

factorul antropic duce la desfiinţarea temporară a vegetaţiei de climat,

care se reface în timp, dar cu o structură modificată. Participanţii la

cea de-a şaptea Consfătuire Naţională de Geobotanică, străbătînd terito-

riul din nord-vestul ţării, unde cea mai mare parte a terenului este

ocupata de vegetaţia spontană, au abordat cu prioritate câteva probleme
de mare însemnătate pentru cei ce studiază covorul vegetal, cum ar fi :

zonalitatea vegetaţiei pe teritoriul României, zonalitatea latitudinală şi

altitudinală a vegetaţiei. Acest subiect ese foare controversat în lumea

specialiştilor români. De aceea la încheierea consfătuirii s-a făcut pro-

punerea ca Societăţile de Ştiinţe Biologice, Geografice şi Geologice din

R. S. România să iniţieze discuţii comune privind uniformizarea fondu-

lui şi nomenclatura de zonare pentru ţara noastră, pentru ca botaniştii,

geobotaniştii, geografii, geologii, silvicultorii, agronomii, fitogeografii,

pedologii, climatologii etc., să vorbească un limbaj comun privind zo-

narea vegetaţiei de pe cuprinsul ţării.

A opta Consfătuire Naţională de Geobotanică (23.V11.—27.V11.1970)

A opta reîntîlnire a geobotaniştilor români, are loc în peisajul deo-

sebit de pitoresc al platoului masivului Bucegi.
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Referatele prezentate la deschiderea şi închiderea Consfătuirii s-au

referit exclusiv asupra vegetaţiei alpine,' cuprinzînd atît etajul alpin
propriu-zis cit şi cel subalpin.

Complexitatea vegetaţiei alpine din acest masiv impunător a făcut

ca reuniunea să se limiteze la acest cadru.

Scopul prioritar a fost studierea vegetaţiei alpine în complexitatea
ei, stabilirea metodicii si a principiilor de caracterizare, limitare şi car-

tare a asociaţiilor alpine.

în cele 9 referate prezentate la deschiderea, cit şi în discuţiile fruc-
tuoase duse pe teren s-a aprofundat această temă de mare importanţă
ştiinţifică şi aplicativă, punîndu-se un accent deosebit şi pe aspectele
de ocrotire a peisajului alpin, alături de exploatarea lui raţională în

economie şi turism.

Discuţiile purtate pe teren (la Piatra Arsă, Caraiman, în Valea Je-

pilor şi la Rezervaţia din Bucegi) au fost axate pe problemele ridicate
in cadrul comunicărilor prezentate în şedinţa de deschidere. S-a ajuns
la un consens privind necesitatea de a se studia şi carta vegetaţia al-

pină a arcului carpatic românesc, care are un rol covîrşitor în' sinfi-

zionomia vegetaţiei, pe latitudinea spaţiului românesc, întreţinînd astfel

o diversitate de flori şi vegetaţie rar întîlnită în Europa.

Sugestiile de la această reuniune de fitocenologie s-au reflectat po-
zitiv şi asupra ultimelor două consfătuiri ; cu acest prilej s-a propus ca

acestea să aibă loc tot în peisajul montan şi anume în Munţii Apuseni

şi respectiv în regiunea alpină a Munţilor Făgăraş.

A noua Consfătuire Naţională de Geobotanică (23.V1L—LV11.1971)

Această penultimă Consfătuire s-a desfăşurat pe itinerariul : Cluj —

Ciucea
— Stîna de Vale — Padiş — Cîmpeni — Valea Arieşului —

Muntele Mare — Săvădisla — Huedin — Cluj. La închiderea Consfătui-

rii care s-a făcut la Cluj-Napoca, a participat şi Al. Borza, ctitorul geo-
botanicii româneşti, aceasta fiind şi ultima şedinţă de comunicări din

viaţa sa.

Din cuprinsul celor cinci referate prezentate la deschidere cît şi a

celor trei audiate la închiderea consfătuirii, precum şi din discuţiile pur-

tate pe teren, a reieşit că plaiurile din Munţii Apuseni adăpostesc o

floră şi o vegetaţie spontană şi cultivată cu un înalt potenţial biopro-
ductiv şi că aici se împletesc ecosistemele forestiere cu cele ale pajişti-
lor într-o anume peisagistică ce împacă economicul cu natura.

întîlnirea a constituit un pilon în unitatea de gîndire a fitocenolo-

gilor, în cunoaşterea şi reconsiderarea fitocenozelor din ecosistemele şi

agroecosistemele din această parte a ţării, context în care geobotanică

are un rol primordial, ca disciplină ce se ocupă de cercetările şi diri-

jarea covorului vegetal.

Tot la această Consfătuire se dă o rezolvare definitivă pentru stîr-

pirea speciei Pteridium aquilinum din covorul vegetal, problemă care

s-a pus şi la consfătuirile anterioare.
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Ultima consfătuire a avut loc în Munţii Făgăraş, numiţi pentru

înălţimea lor si Alpii Româneşti.

Din partea Secţiei de Botanică, dr. I. Resmeriţă ii înlocuieşte pe

prof. I. T. Tarnavschi nevoit să rămână în Capitală din motive de sănă-

tate. ~'.„.,

Consfătuirea începe cu o emoţionantă scrisoare trimisă de acad.

Emil Pop care iniţiase numeroase reuniuni naţionale în prodigioasa-i

viată. Se dă de asemenea citire scrisorii adresate consfătuirii de către

prof. I. T. Tarnavschi, care deşi a organizat minuţios această ultimă

reuniune a geobotaniştilor nu a putut participa la ea.

în cuvîntul de deschidere adresat participanţilor la a zecea consfă-

tuire de geobotanică, I. Resmeriţă, pune accentul pe rolul excursiilor

pentru naturalişti. Pe lîngă faptul că ele constituie mijlocul de a desco-

peri noi aspecte necunoscute ale naturii contribuind la îmbogăţirea şi

verificarea cunoştinţelor, excursiile ajută la formarea unui climat colec-

tiv, atît de necesar progresului social. Ele au un rol prioritar în cristali-

zarea gîndurilor ; o idee dezbătută la faţa locului, poate fi exprimată mai

concis şi (mai limpede.

Punctul de întîlnire pentru a explora regiunea alpină din Munţii

Făgăraş a fost în oraşul Victoria. Tot aici a avut loc şi deschiderea

Consfătuirii. Au fost susţinute 13 referate şi comunicări.

După cazarea la cabana Bîlea Cascadă a fost străbătut în principal

următorul traseu : Căldarea Bîlea, Paltinul Mare, Vîrful Paltinului, Căl-

darea glaciară Laiţa şi Valea Doamnei, Muchea Văiugii, şi Şeaua Caprei,

Vîrful Vânătoarea lui Buteanu, Lacul Capra, Lacul Cumpăna Vidraru.

închiderea reuniunii a avut loc la Cabana Bîlea Cascadă, cu care

prilej au fost prezentate referatele celor 3 comisii.

Sinteza celor 10 consfătuiri de geobotanică conturează rolul lor în

contextul muncii convergente din biologie în general şi din botanică în

special, toate acestea servind mai ales pentru documentarea tinerilor

cercetători. Fondul ideilor s-a axat pe necesitatea convergenţei în munca

de cercetare. Pe acest principiu s-a călăuzit Secţia de botanică a Socie-

tăţii de Ştiinţe biologice din R. S. România, de sub preşedenţia prof.
I. T. Tarnavschi, atunci cînd a iniţiat aceste reuniuni succesive pe teren,

perseverînd 16 ani în organizarea lor la nivel naţional. Ele au avut

drept scop cercetarea „pe viu" a lumii plantelor cu colective pe cît po-

sibil pluridisciplinare în ceea ce priveşte pregătirea lor biologică.
Aceasta a demonstrat încă odată, că spre deosebire de cercetarea soli-

tară, în prezent, numai cercetarea în colectiv are sorţi de izbîndă în

strădania oamenilor de ştiinţă de a cunoaşte cît mai temeinic enigma

convieţuirii populaţiilor de plante, de care se ocupă geobotanică.

Cele zece Consfătuiri Naţionale de Geobotanică au arătat cu clari-

tate, că funcţia etică şi estetică a conştiinţei este aceea care examinează

şi creează în acelaşi timp.

în sfîrşit, aceste reuniuni au dăltuit în minte şi suflet ideea că

funcţia estetică şi etică se îmbină cu analiza şi creaţia, cu teoria şi



practica, aspecte care în geobotanică sînt parcă mai pregnante decît în

alte discipline.
Încheiem cu afirmaţia, fără teamă de a fi dsminţiţi, că aceste reu-

niuni, în drumurile lor convergente, au îndeplinit un rol istoric în cer-

cetarea covorului vegetal din patria noastră socialistă.

L'IMPORTANCE DES CONSULTATIONS NATIONALES

DE GEOBOTANIQUE POUR L'EVOLUTION

DE LA BOTANIQUE ROUMAINE

Résumé

Les dix consultations de géobotanique organisées entre les années

1958—1974 ont été uniques dan
s

l'histoire de la biologie roumaine tant

par les dimensions du territoire traversé que par la complexité des

discussions portées, qui troublaient le monde des geobotanistes

roumains. |

Certainement, elles ont contribué à déchiffrer au fur et à mesure

les mystères du monde végétal, qui représente un immense et captivant

laboratoire de la nature. i
Dans cet ouvrage chacune des consultations qui ont eu lieu est

passée en revue.

La synthèse des dix consultations de géobotanique contoure leur

rôle dans le contexte du travail convergent en biologie, en général et

en botanique, en particulier, tous les résultats des
discussions portées

servant spécialement à la documentation des jeunes chercheurs.


