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SISTEME DE CLASIFICARE ALE COMUNITĂŢILOR DE

PLANTE ACVATICE ŞI PALUSTRE

NEDELCU G. A., SANDA V., POPESCU A.

A

In once domeniu de activitate ştiinţifică există tendinţa de a clasa materialul

adunat, punând la bază anumite principii, în categorii inferioare şi superioare,
alcătuind astfel un sistem. Pe baza clasificărilor făcute se trece ulterior la operapi
mai aprofundate, la noi abstractizări.

Formarea unui sistem trebuie să fie privit ca un auxiliar care ajută la rezolvarea

rapidă şi corectă a multor probleme şi care permite ca rezultatele cercetărilor să

devină accesibile ştiinţelor înrudite şi practicii.

în clasificarea fitosociologică se are în vedere un anumit principiu, astfel

încât asociapile să arate clar legătura lor cu un anumit biotop, ca parte a unei

biogeocenoze şi care formează cu mediu un tot unitar.

1. Clasificări fizionomice

încercări de sistematizare pe acest principiu s-au făcut de mult timp, odată

chiar cu separarea geobotanicei ca ştiinţă de sine stătătoare; însă, o analiză amănunţită,

arată că există greutăţi în clasificare, la interferenţă, la definirea noţiunilor etc.

încă îh 1807, A. Humboldt, pe baza înfăţişării plantelor a descris 19 forme

fizionomice: palmae, cacteae, coniferae, lianac, gramineac etc. Consideră ca

asociaţie, grupele de plante cu aceleaşi caractere externe.

A. Grisebach (1872) a împărţit plantele în 54 forme, apoi în 60, având 7

tipuri principale: lemnoase, suculente, liane, epifite, ierboase, graminee, plante

unicelulare. Grisebach deosebeşte formaţii fitogeografice pe baza speciilor

predominante, care conferă o anumită fizionomie (de exemplu, formaţia pădurilor

de conifere).

Brockmann-Jerosch şi Rubel (1912-1915) deosebesc patru tipuri principale:

lignosa, herbosa, deşerta, errantia pe care apoi le subdivide după alte principii.

Pe aceeaşi bază, O. Drude (1890) descrie formaţiile sale.
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2. Clasificări ecologice

Nu s-au bazat propriu zis pe o cunoaştere amănunţită a ecologiei ci pe

staţiune în mare, sau pe formele de viaţă.

Astfel, Warming (1902) dă o clasificare pe baza aprovizionării plantelor cu

apă, iar Graebner (1905), a apei cu substanţele minerale.

De asemeni, seriile lui Sukaccv (1950) sunt ecologice.

însă, o clasificare după staţiune, ar fi supusă schimbărilor permanente datorită

avansării permanente a cunoştinţelor despre staţiune, deoarece, un factor staţionai,
considerat astăzi ca hotărâtor mâine va putea fi înlocuit cu altul. Adeseori este

greu de a stabili fără obiecţii, factorul staţionai hotărâtor. Există unele specii care

pentru prezenţa lor necesită anumite condiţii staţionale exact circumscrise, altele

sunt mai puţin pretenţioase, iar altele se împacă cu cele mai diferite staţiuni,

cu toate că nu se poate vorbi de übicvişti staţionari adevăraţi.

Asociaţiile de plante reacţionează mult mai puţin faţă de un anumit factor

decât faţă de un complex de factori, care caracterizează staţiunea.

Se încearcă şi astăzi construirea unui sistem bazat pe cunoaşterea formelor

biologice de bază ale plantelor, fără să se ţină seama că, aceste grupe sunt mult

prea largi, iar legătura faţă de mediu şi de asociaţie, insuficient de sigură şi definită

neuniform.

Braun-Blanquct, Tiixen, Soo, Klika etc., arată clar schimbarea formei bio-

logice la una şi aceeaşi specie, odată cu înaintarea spre pol sau ecuator.

A. Kcrncr (1863) încearcă să stabilească analitic, condiţiile mediului ansam-

blului vegetal, pe carc-1 numeşte formaţie.
La sfârşitul secolului trecut, când fiziologia plantelor pătrundea în discipli-

nele botanice, predomină încercarea de a stabili, adesea speculativ, acordul între

forma vegetală şi influienţele externe, de a explica acţiunea de perspectivă pe

bază fiziologică.

Se clădesc ample sisteme ecologice; E. Warming (1890), A. F. E. Schimper

(1898), se subliniază condiţiile de climă şi pedologice, dar însemnătatea propriu

zis ecologică a asociaţiilor, nu prezenta interes.

O. Drude (1890) foloseşte în clasificarea sa, pe lângă principiul fizionomie,

ca bază, ecologia staţiunii.

E. Warming (1902-1923) a dat următoarele tipuri de bază a formelor vitale

ale plantelor: autotrofe, planctor benton, aerofite, autonome, epifite, therofite,

dependente, alotrofe. Plantele acvatice şi palustre, le clasifică astfel:

1. Plancton

2. Hydrocharitae
I. - Asocieri din ape bogate în substanţe nutritive

a. - plante cu spori (Azolla, Salvinia, Riccia)

b.
- plante cu Hori

aa. natante (Hydrocharis, Lemna minor)

bb. submerse (Ceratophyllum, Utricularia)
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11. Asocieri din ape sărace în substanţe nutritive

3. - Limno-Ncrcide

I. Formaţiuni de muşchi

11. Formaţiuni de plante vasculare

a. alge verzi

b. muşchi (Fontinalis, Sphagnum)

c. pteridofite (Marsilia, Isoe'tes)

d. plante cu flori (Potamogetonaccae, Elodca, Vallisncria)

4. Vegetaţia malurilor

I. Mlaştini cu stuf (Phragmites, Seirpus, Typha etc.)

11. Păduri de arbuşti de mlaştină (zăvoaie) (Alnus, Salix).

111. Vegetaţia litorală amphiphytică, cu oscilaţii ale nivelului apei

IV. Vegetaţia zonei aluviale a râurilor cu păduri de luncă.

In 1909, Gadcceau, E. propune o clasificare a vegetaţiei acvatice şi palustre
asemănătoare în unele privinţe cu clasificări recente:

1. Limneae (Myriophyllelum, Nymphacctum)

2. Oligorhizeac (rădăcini puţin dezvoltate) (Hydrocharetum, Cerato-

phylletum)

3. Amphiphyte (Litorcllctum, Hcleocharctum)

4. Hclophytc (Scirpctum, Phragmitctum, Typhetum)

Sistemul cel mai utilizat şi care caută să exprime condiţiile ecologice este

al lui Raunkiacr (1905). Suni descrise 5 forme de viaţă sau tipun biologice:

fanerofile, camefilc, hemicripiolite, criptolite (a. geolite, b. hclofite, c. hidrolite),

le roii te.

Prin hidrolite înţelege plantele de apă din care exclude planctonul. Organele

durabile în timpul intemperiilor sunt cufundate în apă. In această categorie deosebeşte:

a. hydrophyta natantia (Lxmna, Utricularia)

b. hydrophyta adnata (Fontinalis)

с hydrophyta radicantia (Polamogelon, Nymphaea)

în 1918, Raunkiacr îşi completează sistemul; el dorea să folosească formele

sale biologice în caracterizarea climei.

Ulterior acest sistem a suferit o serie de modificări aduse de Allorge, H.

Gams, E. Frey, Haiyck, Kinkols, W. Koch, Ostenfcld, Vahl, J. Braun-Blanquet,

Du-Rietz, Pacsoskii etc.

Cea mai detaliată prelucrare şi dezvoltare a sistemului Raunkiacr o găsim

la Braun-Blanquet (1928 1964). în acest sistem, hidrolltclc alcătuiesc grupa a

5-a, fiind încadrate toate plantele acvatice care nu aparţin planctonului şi a căror

organe de rezistenţă la perioada de timp nefavorabilă sunt cufundate în apă;
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V. Hydrophyta

1. Hydrophyta natantia-plante plutitoare (Lcmna, Ceratophyllum,

Utricularia)

2. Hydrophyta adnata

a. hydrohaptophyta - plante fixate de substrat (muşchi, ciuperci)

b. hydrocndohaptophyta - situate în substrat

3. hydrophyta radicantia-hydrorhizophyta - plante de apă cu rădăcini (Po-

tamogeton, Nymphaea, Hippuris)
Această grupă este împărţită de către W. Koch în:

a. hydrogcophyta (Potamogcton lucens, Zostera)

b. hydrohemikriptophyia (Isoctcs)

In 1937, Feldman grupează plantele acvatice astfel:

I. Alge

11. Plante superioare (hydrorhizophyta: Potamogcton, Nymphaea,

Hippuris)

Din clasificare lipsesc însă o scrie de alte categorii ale plantelor acvatice.

Interesantă este încercarea lui Iverson (1936) care a stabilit formele biologice

pe baza adaptărilor la bilanţul hidric, alcătuind hidrotipuri. Nu se poate avea în

vedere numai structura lor anatomică şi morfologică, deoarece pe lângă nevoia

fiziologică reală de apă, se manifestă, de exemplu, şi presiunea osmotică. Iverson

a evitat astfel scopul construcţiei xenofile de care s-a împiedicat odinioară Schimper.

Iverson deosebeşte următoarele forme biologice, în funcţie de modul de orga-

nizare prin care tipurile de plante primesc apa:

I. Terri ph уta

1. saisoxcrophytc, 2. euxerophytc, 3. hcmixcrophytc, 4. mezophyte, 5. ny-

grophylc

11. Telmaiophyta (prezintă ţesut aerenchimatic dezvoltat)

1. scleromorfc (Phragmites), 2. suculente (Aster tripolium), 3. mezomorfe

(Scirpus marilimus), 4. higromorfe (Lycopus curopaeus)

111. Amphyphyta (specii de plante care dau naştere la forme cufundate în

apă şi care pot trăi şi pe uscat: Liltorclla uni Hora)

IV. Limnophyta - (plante de apă)

1. frunze sau alte organe ale plantelor plutesc pe apă (Potamogcton natans,

Lemna minor), 2. tip „isoe'tid, cresc pe fund, sub apă: Isoètes lacuslris, 3. tip

„elodcid", plante cufundate în apă: Utricularia vulgaris.
Sistemul nu cuprinde criptogamele.

Legat de factorul apă, G. Poplavskaia (1937) dă o clasificare ecologică a

plantcloi:
I. Plante acvatice

11. Plante terestre
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1. umed excesiv, 2. umed suficient, 3. umed insuficient.

Plantele acvatice sunt împărţite astfel:

1. hydrophyta - plantele sunt cu torul sau în cea mai marc parte cufundate

în apă; 2. hydatophyta - plante cu o mică parte cufundate în apă.

După gradul de creştere şi dezvoltare, Poplavskaia deosebeşte: 1. hydrophyta

adevărate - cuprinde plantele cufundate în apă, creşterea şi dezvoltarea lor se

petrece numai în mediul acvatic: Chara, Ceratophyllum, Najas.
2. aerohydatophyta cufundate - la aceste plante creşterea se petrece numai

în mediul acvatic, dar până la dezvoltarea lor completă, florile sunt expuse

deasupra apei, dat fiindcă ele se polcnizează în aer: Myriophyllum, Pota-

mogeton, Utricularia.

3. aerohydatophyta plutitoare - o parte din frunzele şi tulpinile acestor plante,

sunt scufundate în apă, iar o parte plutesc pe apă. Polenizarea se petrece

deasupra apei: Nuphar, Nymphaca, Nymphoidcs.

4. hydatophyta - sunt plante la care o mică parte a corpului este cufundată

în apă iar cea mai marc parte se găseşte în aer: Carex, Phragmitcs, Typha,

Helcocharis.

I. Prodan (1933-1939) în conspectul său sociologic prezintă următoarea

clasificare a plantelor acvatice şi palustre:

I. Pleuston - plante lipsite de rădăcini, care stau suspendate în apă sau plutesc

la suprafaţa ci: Lcmna, Salvinia, Spirodcla, Wolf'fia, Utricularia, Hydrocharis.

11. Limnophyton - plante prevăzute cu rădăcini

1. Plutitoare - unele organe vegetative, în deosebi frunzele, plutesc la suprafaţa

apei: Nymphaca, Nuphar, Potamogcton natans, Nymphoidcs.

2. Submerse - organele vegetative cufundate în apă: Potamogcton, Najas,

Vallisncria, Myriophyllum, Ceratophyllum submersum.

111. Amphiphyton - plante care trăiesc atât în apă cât şi pe uscat: Hippuris,

Polygonum amphibium, Sparganium.

. IV. Hclcophyton - plante ce trăiesc numai cu partea lor inferioară în apă,

restul fiind în aer.

1. Stufării, 2. Plaur, 3. Popândâcii din Carex, 4. Mlaştini sau mocirle,

5. Praluri mlăştinoase, 6. Tinovul, 7. Zăvoiul,

în funcţie de factorul „lumină", împarte plantele acvatice în:

1. Euphote - plante exigente faţă de lumină

2. Disphote - plante mai puţin exigente

3. Aphotc - plante din mediu aproape lipsit de lumină.

Samulsson (1925), Donnât (1926), Sauer (1937), Vaaramo (1938), Maristo

(1941), Roll (1938) au încercat să stabilească chiar asocieri de macrofite de mal

şi submerse, iar pe baza lor, au dat productibilitatea lacurilor:
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I. Benthos - asocieri de fund

11. Vagilion - organisme mobile legate de substratul tare

111. Scssilion
- organisme depuse

IV. Neusion - organismele peliculei de apă

V. Plcusion - plante acvatice superioare fără rădăcini

VI. Plancton - organisme suspendate între fund şi suprafaţă

Gcssncr (1950) împarte vegetaţia acvatică în:

1. Vegetapa acvatică emersă (Phragmitcs, Typha)

2. Plante cu frunze natante

a. organele de asimilare plutesc la suprafaţa apei, rădăcinile se găsesc în

apă, fără a ajunge la fundul ci (Lcmna)

b. toată dezvoltarea lăstarului se realizează la suprafaţa apei, numai rădăcina

este fixată de fund (Trapa)

с numai frunzele şi florile plutesc la suprafaţă, rizomii şi rădăcinile cresc

în, sau pe fundul apei (Nymphaca).

111. Fancrogamc submerse

Du-Rictz (1950) numeşte gradul de litoral, amphibiont, partea colonizantă

de organisme terestre, geoamphibiont (periodic inundat) şi de organisme acvatice,

hydroamphibiont (din când în când uscate).

I. Plancton - lac pane mai ales algele, alcătuind Fitoplactonul

11. Plcuston (Megaplancton)

1. Hydrophyta

a. plante ce au rădăcinile fixate de fundul apelor, sau părţile aeriene asimi-

latoare plutesc la suprafaţă: Lcmna minor, sau, stau în suspensie în apă:

Lemna trisulca.

b. florile sunt ridicate în mediul aerian: Myriophyllum, Potamogeton.

с parcurg întreg ciclul de dezvoltare în apă: Najas, Elodea *

2. Hclophyta - îşi fixează rădăcinile în solul fundului, au tulpinile deasupra

nivelului apei: Phragmitcs, Scirpus, Typha.

Dintre clasificările ecologice, este acceptată clasificarea dată în 1960 de către

S. Hajny. Propune clasificarea acestor plante pe baza reacţiei speciilor la modificările

nivelului apei. Hajny deosebeşte o hidrofază (mediul cu nivelul apei ridicai) o

fază litorală (mediul unui strat mic de apă, care permite adaptarea speciilor legate

atât de viaţa din hidrofază cât şi de acea din atmosferă). Limnofaza este mediul

tură strat de apă, însă a cărui sol este complet saturat cu apă, iar faza terestră este

mediul în care regimul de apă al solului este factorul principal. Fiecare dintre

aceste ecofaze reprezintă pentru dezvoltarea diferitelor grupe acvatice anumite

etape critice. Grupele ecologice ale formelor de viaţă se diferenţiază pe baza

calităţii lor de a se adapta la nivelul apei.
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I. Euphydrophyta - speciile sunt legate de viaţa în apă. Se adaptează numai

la hidrofază şi ecofaza litorală. în limnofază majoritatea mor. Cele cu rizom se

pot adapta trecător; nu vieţuiesc nici măcar în stadiul iniţial al ecofazei terestre.

Asimilaţia, înflorirea, fructificarea şi înmulţirea vegetativă (turioni) au loc în apă

sau la imediata ei suprafaţă. Realizează numai un contact foarte restrâns cu stratul

de aer de deasupra nivelului apei (Potamogcton, Utricularia). Sistemul radicular

se găseşte fie direct în straiul de apă, fie în solul fundului, dar nu mai adânc de

10-15 cm: Najas, Potamogcton pusillus, Potamogcton acutifolius, P. crispus, P.

pectinatus, Ccratophyllum, Lcmna trisulca Utricularia vulgaris.
11. Euhydatophyta - procură substanţele nutritive numai din apă şi stratelc

superioare ale fundului; apar periodic în bazine.

111. Hydatoacrophyta - speciile sunt legate de viaţa în apă dar stau în acelaşi

timp în contact cu aerul. In ecofaza litorală şi în limnofază se ajunge la modificări

adaptative evidente care durează până la faza terestră: Lcmna minor, Spirodclla

polyrrhiza, Salvinia natans, Azolla, Myriophyllum, Nymphaea alba, Nuphar lutea,

Nymphoidcs pcltata, Potamogcton natans, Hydrocharis morsus-ranae, Polygo-

num amphibium.

IV. Hydroochthophyta - speciile sunt adaptate în primul rând fazei litorale,

în care se formează frunze aeriene şi lăstan floriferi. Germinarea şi dezvoltarea

iniţial se desfăşoară în faza litorală. Apariţia lor este condiţională de oscilaţiile

nivelului apelor: Butomus umbellatus Sagittaria sagiitifolia, Alisma gram ineum
,

Alisma plantago-aquatica, Rorippa amphibia, Sium laţi foii um, Ocnanthe aqua-

lica, Helcocharis palustris, Scirpus labe macmontani, Bolboschocnus mantimus,

Glyccria fluitans.

V. Ochthohydrophyta - speciile irăiesc scurt timp în hidrofază şi o perioadă

îndelungată în ecofaza litorală sau limnofază. Faza terestră are o durată scună.

Plantele formează cu intensitate mare, masă vegetală. Polenizarea, fructificarea,

diseminarea se fac în aer. Sunt specii de mal care duc la o colmatare treptată

a bazinului: Glyccria aquatica, Typha latilolia, T. angusiifolia, Scirpus lacustris,

Phragmites communis.

VI. Euochihophyta - speciile trăiesc în ecofaza litorală în care îşi dezvoltă

organele de reproducere. Hydrofaza este limitată. Faza terestră este de regulă de

lungă durată. Intensitatea formării de masă vegetală este mai mică: Carcx acu-

tiformis, C. riparia, C. rostrata etc.

VII. Tcnagophyta - viaţa speciilor este legată de faza litorală, puţin adâncă.

Sunt adaptate la o existenţă îndelungată în faza litorală şi limnofază: Helcocharis

acicularis, Marsilia quadnfolia, Alopecurus aequalis, Cyperus fuscus.

VIII. Pelochthophyta - specii legate de soluri uscate ale râurilor şi bazinelor

acvatice. Germinează în limnofază în care are loc şi reproducerea. Au o perioadă
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scurtă de vegetape. Au o periodicitate de lungă durată în ceea ce priveşte apariţia

lor în masă. Ar fi vorba de o grupă de relicte ce provin din regiuni mai calde:

Juncus bufonius, Myosurus minimus etc.

IX. Pelochthotherophyta - cuprinde specii a căror germinare se efectuiază

la limita dintre limnofază şi faza terestră. Existenţa, reproducerea şi diseminarea

au loc în faza terestră. Au o existenţă scurtă. Sub apă rezistă sub formă de seminţe

sau fructe. în condiţii optime produc o masă vegetală extrem de bogată. Formează

asocieri de scurtă durată: Bidcns tripartitus, Ranunculus sceleratus, Leersia oryzoides,

Polygonum mite, Rumex maritimus, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapa-

thifolium, P. hydropipcr, Chcnopodium rubrum.

X. Uliginosophyta - îşi începe vegetaţia în ecofaza litorală sau în linmofază.

în faza terestră ia sfârşit înfloritul şi coacerea precum şi diseminarea. Au un rol

cenotic mic. Indică comunităţi de colmatare. Formează, pe deoparte trecerea spre

comunităţile pajiştilor mlăştinoase şi inundabile, iar pe de altă parte, conţin specii

ce caracterizează mlaştinile tipice: Qcuta virosa, Carex pseudocyperus, Ranun-

culus lingua, Rumex hydrolapathum, Lysimachia vulgaris, Epilobium hirsutum,

Lycopus europacus, Stachys palustris, Lythrum salicaria, Teucrium scordium,

Mentha aquatica, M. arvensis, Solanum dulcamara, Galium palustre, Iris pseu-

dacorus, Polygonum minus, Veronica anagallis-aquatica, Juncus effusus etc.

XI. Trichohydrophyta-gcrmincază şi sc dezvoltă în ecofaza terestră unde se

realizează deasemeni înfloritul şi coacerea. Speciile suportă o acoperire secundară

cu apă. Sunt importante pentru ţărmul apelor cu oscilaţii periodice ale nivelului

apei şi cu uscare de lungă durată: Potcntilla anscrina, P. reptans, Ranunculus

repens, Lysimachia nummularia, Mentha pulcgium, Agrostis stolonifera, Carex

hirta, Juncus compressus.

Ellcmbcrg (1963) pe baza studiilor efectuate asupra vegetaţiei Europei cen-

trale împarte vegetaţia acvatică după forma de creştere şi după modul de asimilaţic:
I. Plante acvatice care cresc liber

1. Sub apă, la suprafaţă având cel mult organele generative: alge verzi,

Utricularia etc.

2. La suprafaţa apei, frunzele asimilatoare se găsesc în aer sau numai ocazional:

Salvinia, Lemna, Stratiotes.

11. Plante acvatice care sunt fixate de fund

1. Asimilează sub apă

2. Asimilează, în parte, sub apă, în parte, în aer: Nuphar, Nymphaea
111. Plante litorale

1. Au capacitatea să asimileze sub apă: Scirpus lacustris, Equisetum
fluviatilc

2. Asimilează numai în aer: Phragmites
IV. Plante de mlaştină (aparţin deja plantelor terestre)

1. Au posibilitatea să asimileze şi sub apă: Polygonum amphibium
2. Asimilează numai în aer: Carex
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Clasificări fizionomic-ecologice

Aceste clasificări au mai multe şanse de a fi utilizate. în această direcţie au

dat diferite sisteme, Schimper (1898), Diels (1908), Brockmann (1912), Rubel

(1912), Vicrhapper (1921), Du-Rietz (1921) etc.

în aceste sisteme, asociaţiile delimitate floristic, se grupează în unităţi

fizionomic-ecologice (grupe de formaţii, clase, tipuri de vegetaţie).
Ideea de la care s-a pornit a fost de a se crea un sistem care să se poată

aplica fără un studiu amănunţit asupra Horei unui anumit ţinut. însă, adesea,

asociaţii foarte apropiate, trebuiesc grupate în formaţii diferite, sau invers, asociaţii
foarte diferite, în aceeaşi unitate.

Brockmann-Jerosch şi H. Rubel împart astfel tipul „herbosa* din sistemul

lor, în mai multe categorii: categoria IX, cuprinde tipul „aqui herbosa' care

grupează asociaţiile ierboase care cresc în apă sau locuri foarte umede, având

unul sau mai multe strate, cu pătură vegetală compactă, însă sărac din punct de

vedere floristic:

1. Emcrsihcrbosa - asociaţii cmersc cuprinzând vegetaţia ţărmurilor lacurilor

şi mlaştinilor

2. Submcrsihcrbosa - asociaţii submerse

3. Sphagniherbosa - vegetaţia turbăriilor înalte.

Pavillard (1936) făcând critica acestei direcţii, consemnează: „Această soluţie

este de nevoie, nu are o bază filozofică; este greşit a grupa specia (asociaţia),

conturată floristic, în „genuri" concepute ecologic".

Această metodă este folosită, de regulă, în regiuni floristice puţin cunoscute

şi numai în mod provizoriu.

Clasificări chorologice

Este un sistem „amestecat", bazat pe chorologic E. Schmid (1936) împarte

vegetaţia în brâuri de vegetaţie. Numai în parte această subîmpărţire corespunde

cu etajele de vegetaţie, în parte sunt determinate edafic sau antropogen.

Clasificări dinamic-genetic

Este direcţia de clasificare adoptată de şcoala Anglo-Saxonă. Reprezentantul

cel mai proeminent al acestei şcoli a fost F. Clements. Şi astăzi se mai poartă

discuţii asupra elementubi de bază al clasificării, Asociaţia-Climax. Se pare că

nu are perspective fondarea unui sistem pe baza succesiunilor, care, în bună parte

sunt ipotetice, mai ales că omul a intervenit peste tot, schimbând chiar solurile.

Succesiunile pot fi clasificate după acest sistem, însă nu şi unităţile de

vegetaţie. Tansley (1920) recunoaşte că există multe asociaţii care nu se pot

clasifica pornind de la concepţia asupra succesiunii. Există, de aceea, un contrast

mare, de netrecut, între analizele amănunţite ale grupărilor, Beute de Clements

şi sistemul său de clasificare. Sistemele acestea sunt atât de necoapte sau atât
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de ipotetice şi nesigure, încât nu pot fi puse la baza unei sistematici logice,

cuprinzătoare. Ele se bazează pe caractere din afara obiectului de clasificat.

Asociaţiile se compun din indivizi ai unor specii diferite care se găsesc în raport

direct cu condiţiile de mediu, au importanţă diferită dinamic-genetic, origine

diferită. Fiecare specie are valoarea sa indicatoare şi deci sunt indicatori expresivi,

ecologici, chorologici, dinamic-genetic, care permit caracterizarea amănunţită,

sinecologică, singenetică.

Braun-Blanquet (1951) prezintă un sistem de clasificare după principiul

dinamic al evoluţiei (progresiei):

A. Asociaţii extraregionale

I. Hydroplancton

11. Aeroplancton
B. Asociaţii regionale cu o stratificare mai mult sau mai puţin distinctă

I. Asociaţii fără concurenţă radiculară

1. Plutind liber (Al. Hydrocharition)
2. Pe bază de creştere (Asociaţii de muşchi, licheni)

11. Asociaţii cu concurenţă radiculară

1. Asociaţii deschise

a. Condiţionate edafic (pe nisip)
b. Asociaţii de deşert şi semi-pustiuri

2. Asociaţii închise

a. Dependente de intervenţia umană (Isoëtalia)

b. Asociaţii compuse din specii persistente
a. Asociaţii cu un număr mic de specii, adesea predomină o specie.

Prezintă unul sau două strate.

aa. asociaţii cufundate în apă (Potametalia, Littorelletalia
._

bb. asociaţii de pe lângă malul apelor (Phragmitetalia)

b. Asociaţii bogate în specii, bogat stratificate

Clasificări floristice

în cadrul acestei direcţii de clasificare există trei posibilităţi de a sistematiza

materialul.

I. După dominanţă.

Speciile dominante sunt, din punct de vedere dinamic, părţile cele mai

importante ale compoziţiei floristice (edificatoare); din această cauză, împărţirea

pare tentantă. Dar, aceste dominante sunt adesea specii cu o prea mare ampli-
tudine ecologică, specii übigviste astfel încât s-ar clasifica grupări prea variate

la un loc. Aceeaşi dominantă este edificatoare în asociaţii care se deosebesc între

ele ecologic şi floristic. De exemplu, Sesleria calcaria este dominantă în asociaţii
xerotermice de câmpie, dar şi în asociaţii submontane şi montane, care au o altă

compoziţie floristică şi altă ecologie. De asemeni, dominantele se schimbă, uneori,

sezonal.
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Braun-Blanquet (1964) arată că un sistem sociologic bazat pe dominante,

ar fi sortit de la începutu eşecului.

11. După coeficientul de comunitate.

După asemănarea compoziţiei floristice, ftră considerarea acoperirii şi
dominanţei. Coeficienţii sunt calculaţi matematic. O unitate sociologică nu se

poate defini însă numai pe baza speciilor comune unor grupări.
Jaccard (1928), Sörensen (1948) propun un coeficient de comunitate

pentru a stabili dacă acesta se găseşte între indivizii unei asociaţii sau populaţii:
2 с / a + b • 100, în care a = numărul de specii dintr-un releveu, b = numărul

de specii din alt releveu, iar с = numărul total de specii al celor două relevée.

Nu se ia în consideraţie acoperirea, abundenţa, frecvenţa etc., şi deci nu putem

compara două grupări numai pe baza numărului de specii.

111. După fidelitate

După gruparea caracteristică a speciilor ţinând seamă de fidelitate, astfel se

elimină toate aspectele temporare. Această sistematică se bazează pe specii a căror

apariţie, mai mult sau mai puţin constantă au o acoperire şi o vitalitate anumită.

Această direcţie deosebeşte asociaţiile cantitativ şi calitativ. în afara speciilor

diferenţiale cu care se deosebesc mai ales unităţile inferioare, asociaţiile sunt

stabilite pe baza speciilor caracteristice, a căror amplitudine ecologică într-o

regiune dată, corespunde ecologici asociaţiei. în relaţiile de fidelitate, universal

valabile, se găseşte posibilitatea determinării grupărilor de orişice ordin.

Baza sistemului sunt releveurile amănunţite cu care se alcătuiesc tabele.

Aceste tabele pun în evidenţă unitatea de bază a sistemului, asociaţia. Prin tabele

devine accesibilă şi valabilă, analiza exactă care se face prin releveu la unitatea

reală de pe teren a vegetaţiei. Numai pe baza unui material vast se poate judeca

înrudirea unităţilor de vegetaţie. Unităţile de vegetaţie sunt: Clasa, Ordinul,

Alianţa, Asociaţia, subasociaţia, varianta, fasciesul. Unitatea floristică cores-

punde unei unităţi ecologic staţionale.

în 1950, la Stokholm, se recunoaşte utilitatea clasificării vegetaţiei după

această metodă.

Despre noţiunea şi folosirea speciilor caracteristice, a sistemului floristic

s-au dus şi se duc, în literatura de specialitate numeroase discuţii.

Astfel, Du-Rietz (1921), Nordhagen (1928), Meusel (1938). Kaliola (1939),

Gams (1939) etc., întreaga şcoală sovietică, au adus numeroase critici, şi totuşi,

pe baza lui, s-a reuşit să se alcătuiască un sistem care a luat viaţă şi ?n situaţia

din Europa Centrală şi apuseană şi a fost folositor la rezolvarea sarcinilor practice.

Klika (1955) făcând critica sistemului floristic, nota: „în general, trebuie să

recunoaştem că, sistemul Zürich-Montpellier este logic şi clar şi până în prezent

îndeplineşte cel mai bine cerinţele unui sistem
4

.

Deficienţa fundamentală a celor mai multe obiecţii a constat în faptul că

ele au vizat respingerea integrală a sistemului de clasificare a asociaţiilor vegetale,

după principiile enunţate de adepţii acestei şcoli şi nu negarea lui dialectică, care

constituie o condiţie a dezvoltării şi progresului ştiinţei, prin reţinerea a ceeace
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este pozitiv. „Trebuie să recunoaştem că, în disputa care se poartă între adepţii

sistemului de clasificare a asociaţiilor vegetale pe baza speciilor de recunoaştere

şi adversarii lor, primii dispun de un incontestabil avantaj, ei propun un sistem

concret şi în linii generale elaborat, pe când adversarii lor, criticând anumite

deficienţe inerente de obicei oricărui sistem în curs de dezvoltare nu le opun decât

proiecte sau sisteme fragmentare" Al. Borza, N. Boşcaiu (1965).

în ultimul timp sistemul a început să fie privit mai realist şi-n Europa

Răsăriteană. M. V. Markov (1962) consemnează că studiul amănunţit al alcătuirii

specifice a asociaţiilor, pe baza studiului alcătuirii specifice a asociaţiilor com-

ponente, permite nu numai să se stabilească alcătuirea ecologică, biologică şi

fitoccnologică a asoci aţii lor, dar, chiar să şi precizeze reprezentările noastre despre

staţiunea asociaţiei, obţinute pe baza studiului ei nemijlocit în natură. In această

privinţă o deosebită importanţă arc identificarea speciilor fidele (caracteristice)

ale asociaţiei, legată de studiul ulterior al însuşirilor lor ecologice şi biologice.

în şcoala floristică, ca principiu de ordonare al grupărilor s-a propus pro-

gresia sociologică (Braun-Blanquet, 1919, 1931). Fiecare unitate superioară îşi

capătă locul, nu după o schemă din nainte stabilită, ci prin comparaţii, cu toate

celelalte unităţi.

Experienţa arată că acest sistem este suficient de maleabil şi uşor de manevrat,

de revăzut.

Ordonarea grupărilor se face după gradul lor sociologic de organizare, de

la asociapilc de apă, laxe, la pădurea tropicală.

Principiul progresiei sociologice se aplică unităţilor superioare, de la Alianţă
în sus. Asociaţiile şi unităţile mai mici se clasifică după relaţiile floristice,

genetice etc.
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A CLASSIFICATION SYSTEM FOR AQUATIC AND PALUSTRJC PLANTS

AND COMMUNITIES.

Summary

The paper summarizes the classification of plants, as well as acvatic and

palludous systems, taking in consideration different physionomie, ecological, clorologic,

genetic and floristic orientations.


