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PRODUCŢIA DE BIOMASĂ A UNOR SPECII DE BRIOFITE

DIN MLAŞTINA DE LA COMANDĂU

MOHAN GH.

Introducere

Mlaştinile cercetate sunt situate în zona de curbură a Carpaţilor Orientali,

în jurul lacului în care VI. Basca Mare, afluenl pe stânga al Buzăului se lărgeşte,
formând un bazin la altitudinea de 1010-1050 m. pe ale cărui depozite aluviale

aparţinând holoccnului superior s-a format localitatea forestieră Comandau.

Mohosul de la Comandau se găseşte la marginea sud-estică a comunei, în

apropierea de albia Bascei Mici. Alte trei complexe mlăştinoase se întâlnesc spre

partea nordică a bazinului, în apropierea unei văi largi (VI. Topliţa), dintre care

unul mai mic, cu fragmente oligotrofe, la cea 1,5 km de comună, iar alte două

mai mari, apropiate. Un alt tinov întins, înconjurai de rogozuri, aninisuri şi molidisuri

cu Sphagnum este cel situat !a obârşia Văii Ruginoasa (Fig. 1).

Cercetări floristice privind studiul fanerogamelor, a briofitelor şi a vegetaţiei

au fost efectuate şi publicate de: V: BORBAŞ (18%), S. JAVORKA (1925). V.

PETERSCHILKA (1928), I, ŞERBANESCU (1934), E. POP (1937), Z. HARGITAI

(1942, 1944) CSAPO J. (1942). A. BOROŞ (1942. 1956). E. POP (1954), E.

POP, I. CIOBANII (1957), M. DANCIU. AL. KOVACS (1979).

Cercetările noastre efectuate timp de doi ani 1992-1993 au avut drept scop

studiul producţiei biomasei la unele specii de briofite.

Studii complexe efectuate asupra structurii şi dinamicii dezvoltării populaţiilor

de briofite au dezvăluit cauzele schimbărilor în starea biomasei şi producţia în

timpul sezonului de creştere.

Deşi briofilele sunt plante perene, creşterea lor anuală nu duce la creşterea

biomasei totale de la suprafaţa solului într-o anumită perioadă de vegetaţie. Producţia

lor anuală este transformată în fiecare sezon în depozite de masă organică subterană.

în ecosistemele de mlaştină în care briofitcle formează o „pătură" consi-

derabilă deasupra solului, rolul lor în aceste comunităţi este foarte important.

Ele asigură formarea depozitelor de masă organică şi menţin o anumită umiditate

în straturile superficiale ale solului, fapt ce permite creşterea altor specii de plante

perene şi anuale.
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Metoda de cercetare

Pentru a strânge materialul briologic necesar studiului, au fost alese trei

suprafeţe permanente din mlaştină de la Comandau.

Câte 4-8 mostre din fiecare specie de briofite au fost luate de pe aceste

suprafeţe lunar în cei doi ani de studiu (1992-1993) din aprilie până în septembrie.

Mostrele de pe o suprafaţă de 100 cm
2

au fost tăiate cu un cuţit din populaţiile

de : Calliergonella cuspidata (Hcdw.) Loeske, Climacium dendroides (Hedw.)

Web. et Mohr., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Sphagnum palustre

L. şi Polytrichum commune Hedw.

Mostrele au fost puse în vase umplute cu apă de la chiuvetă şi clătite

pentru a fi curăţate de pământ, apoi au fost număraţi indivizii de pe fiecare

suprafaţă de 100 cm
2

.

Din fiecare mostră s-au separat câte 30 de indivizi. Fiecare

plantă a fost tăiată în aşa fel încât creşterea din ultimul sezon să fie despărţită
de planta veche.

O altă metodă de control, denumită „a legării" a fost folosită pentru Sphagnum

palustre şi Polytrichum commune, pentru a urmări şi determina creşterea în

lungime în timpul unui sezon. în mai 1992 şi aprilie 1993 cel puţin 30 de
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indivizi din aceste două specii din fiecare staţiune studiată, au fost legaţi cu

aţă chiar sub vârful tulpiniţei. Lungimea creşterii a fost controlată în fiecare

lună la fel pentru toţi indivizii analizaţi indiferent de specie.

Plantele care au fost curăţate şi împărţite în părţi „noi" şi „vechi" au fost

apoi uscate la temperatura de 80* C timp de 48 h. Materialul uscat din fiecare

mostră a fost cântărit cu o precizie de 0,0001 g. Cantitatea combinată de părţi

„noi' şi „vechi* astfel obţinută de la o singură mostră a constituit biomasa

pentru speciile studiate pe o suprafaţă de 100 cm
2

.

Cantitatea de părţi „noi", adică creşterea curentă constituie biomasa pe

luna respectivă pe o suprafaţă de 100 cm
2

.

Biomasa din fiecare mostră a fost apoi calculată cu ajutorul ecuaţiei lui

TRACZYK (1968):

BxC

Bt=—ir-
с

de unde: В = valoarea medie a biomasei din 5 mostre în fiecare lună;
с

C
c

= suprafaţa medie ocupată de 5 mostre în fiecare lună; С = capacitatea
medie într-o mostră dată; B

t

= biomasa totală de briofite dintr-o mostră în intervalul

de o lună

Pentru a calcula producţia biomasei se utilizează ecuaţia:

P=G x D

unde: P = producţia unei mostre la 100 cm
2 în luna respectivă; G. = indicele

mediu de creştere individuală; D = densitatea într-o mostră pe suprafaţa de

100 cm
2

.

Indicele mediu de creaţie individuală G
{

a fost calculat în felul următor

pentru toate speciile examinate: biomasa de substanţă uscată, adică media pentru

fiecare mostră în luna respectivă pentru speciile examinate a fost împărţită la

densitatea medie existentă în aceste mostre.

Indicele G. înmulţit cu densitatea curentă (D) a permis calcularea producţiei

unei anumite specii în luna respectivă pe suprafaţa de 100 cm
2

.

Diferenţele obţinute în biomasa de briofite dintre metoda directă a cântăririi

şi metoda bazată pe ecuaţia lui TRACZYK (1968) sunt mici şi de aceea este

corect dacă se iau în consideraţie numai rezultatele din cântărire.

Diferenţe mai mari apar la producţia obţinută prin metoda cântăririi părţilor

crescute de pe plantă în raport cu producţia obţinută cu ajutorul ecuaţiei mai

sus prezentată. Aceste diferenţe creează dificultăţi în definirea liniei de diviziune

între părţile „noi" şi cele „vechi" ale plantei.

Este important să se ia mostre în prima şi în ultima lună a sezonului

de creştere pentru a se obţine biomasa minimă anuală.; dacă se iau mostre în
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timpul creşterii maxime a speciilor de briofite vom obţine biomasa maximă

anuală.

Rezultatul cercetărilor

Densitatea

Integral suprafaţa mostrelor examinate din mlaştina de la Comandau, nu

sunt la fel privind densitatea maximă a indivizilor.

în timpul sezonului de creştere au loc schimbări rapide în dezvoltarea brio-

fitelor din toate populaţiilor, schimbări care nu duc numai la creşterea indivizilor

de la începutul unui sezon, dar mai ales la formarea de noi indivizi şi la moartea

treptată a altor indivizi, liste greu de stabilit regularitatea acestor schimbări,

din moment ce ele rezultă în primul rând din proprietăţile specifice speciilor

dar şi de cele depinzând de biotop şi de condiţiile climatice ale fiecărui sezon.

Dintre speciile examinate, Aulacomnium palustre se distinge printr-o mare

capacitate de regenerare si creştere a indivizilor (Teczunska-Kamecka, 1974,

Lcpian Wittner, 1975) şi de aceea am comparat densitatea în mostrele luate

de câteva staţiuni ale mlaştinci pe luni de cei doi ani de studiu.

Au fost înregistrate următoarele cifre pentru această specie:

1992 1993

Aprilie 190 310

Mai 135 410

lunie 320 350

lulie 130 260

August 240 340

Septembrie 220 300

Fiecare rezultat este media a cinci mostre.

La Sphagnum palustre numărul indivizilor variază în anul 1992 de la 120

la 125 iar în 1993 de la 60 la 175. La Polytrichum commune numărul indivizilor

variază de la 170 în luna aprilie la 280 in luna uilic 1993.

In populaţiile de Polytrichum commune numărul indivizilor variază de la

170 în aprilie la 280 în iulie 1993.

In anul 1993 la Climacium dendroides numărul indivizilor variază

între 75 la 130 la 100 cm
2

,
iar în cazul speciei Callicrgonella cuspidata

numărul de indivizi variază în perioada sezonului de creştere între 140 şi 270

la 100 cm
2

.

Creşterea individuală

Perioada pauzei în vegetaţie este foarte scurtă în cazul briolilelor şi nu

este la fel pentru toate speciile.
L-л Sphagnum palustre - perioada de creştere individuală începe foarte de-

vreme, în anul 1992 creşterile medii au fost de 2 cm din aprilie până în iunie,
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dar numai de 0,5 cm în cursul aceleiaşi perioade în 1993. Perioada de creştere

a început în februarie şi poate mai devreme. începutul acestei perioade depinde

de condiţiile climatice ale sezonului de iarnă. Când condiţiile sunt favorabile,

creşterea speciilor de Sphagnum pot să înceapă sub zăpadă.
Metoda „legării" a arătat că creşterea cea mai rapidă a speciilor luate în

studiu are loc până în luna iunie, iar apoi ea descreşte treptat, treptat până

în septembrie.

Indicele creşterii individuale este bazat mai ales pe rata creşterii masei

(în masa uscată) în fiecare lună (mai ales din martie până în iulie, perioadă

în care sunt foarte clar distinşi) pe un număr mediu de indivizi testaţi pentru

creştere. Indicele este o proprietate a speciilor date, care depinde de propria

vitalitate-capacitate de producţie, şi de asemenea de forma morfologică a speciilor.

La briofitele cu talie mare, ca la Polytrichum commune sau Sphagnum,

acest indice este foarte înalt (tabel 1), în timp ce la speciile cu talie mică,

acest indice este scăzut. Printre speciile examinate care au un indice scăzut

al creşterii individuale de 0,0035 este Aulacomnium palustre.

Biomasă

Biomasă creşte de la începutul perioadei de creştere şi atinge valoarea maximă

în lunile de vară (iunie-iulie). în a daua jumătate a sezonului septembrie sau

chiar noiembrie, creşterea biomasei stagnează şi chiar scade, ajungând să aibă

masa iniţială de la începutul sezonului. în timpul creşterii biomasei, prima perioadă

de creştere este caracterizată prin creşterea în lungime când biomasă totală predomină,

faţă de părţile îmbătrânite ale plantei, care mor în această perioadă.

Reducerea valorii biomasei în perioada a doua a sezonului se datoreşte

stagnării sau completei inhibări a creşterii şi intensificarea proceselor de ca-

tabolism a părţilor îmbătrânite a populaţiilor de briofite.

Produşii de descompunere a acestei biomasc cresc cantitatea de masă organică,

care extinde populaţiile de briofite. Speciile examinate au putut fi grupate în

ordinea creşterii valorii anuale de biomasă, după cum urmează (Tabelul 1): 1.

Calliergonella cuspidata; 2. Climacium dendroides; 3. Aulacomnium palustre;

4. Sphagnum palustre; 5. Polytrichum commune.

Producţia

Creşterea biomasei începe devreme şi chiar în martie putem avea mai mult

de jumătate din valoarea totală de biomasă. Aceste creşteri nu au loc totuşi

în toată biomasă care se formează anual. Creşterile periodice din biomasă de

briofite nu este numai creşterea în lungime a formelor individuale din anii

precedenţi, dar reprezintă şi formarea de noi indivizi în populaţie. Formele
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Tabelul
1

Producţia
maximă
şi

minimă
de

biomasă
a

unor

specii
de

briofite
în

mlaştinile
de

la

Comandau

Total

Densitate

Indice
de

Biomasa
(

'b/m
2

masă

Prod
»с
li

a

(g/m
:

masă

Specia

(100
cm

2

)

număr
de

creştere

usc

ată)

uscată)

1992

1993

1992

1993

1992

1993

143.24

127,35

110,07

Г

127.80

38

45

Calliergonella
cuspidal

70

220

0,0041

281,10

278,10

181,99

213,04

163.59

36

Climacium
dendroides

112

0,0095

317,25

320,000

116,78

47

Aulacomnium
palustre

89

315

0,0035

189,86

223,68

144,76

188,24

37

37

383,13

499,36

i—

Sphagnum
palustre

76

143

0,0231

246,30

267,87

314,70

353,32

54

54

576,28

644,18

Polytrichum
commune

17

241

0,0288

1,425,63

889,69

41

2,164,80
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'iduale tinere cresc mult mai repede decât indivizii bătrâni. Speciile cu

nai mare vitalitate care formează populaţia, dau cea mai mare producte

dică anuală şi au cea mai mică rată de suptavieţuire a indivizilor.

Printre speciile examinate Sphagnum palustre şi Polytrichum comune au

desemnate ca cele mai mari producătoare de masă verde (Tab. 1). Rata

l a creşterii anuale este ridicată la aceste specii, iar valoarea biomasei este

•.menea ridicată, realizată la formele morfologice mari ale acestor plante.

Dacă rata anuală de creştere a întregii biomase de pe aceeaşi suprafaţă

luată într-un calcul, formele de producţie cu procentul cel mai mare este

>hagnum palustre (54).

Trebuie concluzionat faptul că în anul 1993 condiţiile favorabile climatice

iicat producţia de biomasă comparativ cu anul 1992 la speciile luate în

i din mlaştina de la Comandau.
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PRODUCTION OF MOSS BIOMASS IN COMANDAU MEADOWS

Summary

The paper contains the results of studies on the annual production of a

population of mosses above ground using common meadow species as excmplas

The studies covered areas with 100% plant cover and maximum density. Biomass

above ground is similar ar the beginning and end of the growing season.

Periodical increase in biomass during the season in transformed in to underground

stores of organic mass.


