
141

BIOSISTEMATICA STEJARULUI PEDUNCULAT

(QUERCUSROBUR L.) DIN REPUBLICA MOLDOVA

PETRU A. CUZA*

Cercetările de ordin biosistematic al stejarului pedunculat în baza

materialelor din Basarabia au început cu Dr. Tr. Săvulescu, Dr. T. Rayss

(1924), care au descris în cadrul speciei mai multe varietăţi şi forme. Aceste

constatări pot fi considerate ca un prim pas în vederea evidenţierii diversităţii

intraspecifîce a stejarului, având totodată o valoare documentară pentru

cercetările ulterioare.

Ceva mai târziu, Al. Borza (1937) descrie o specie nouă pentru flora

României, Q. Pedunculiflora C. Koch descoperită de el în Basarabia (jud.

Cahul). Să examinăm diagnemele aduse pentru Q. Pedunculiflora C. Koch

de către Al. Borza: „frunza groasă, pieloasă, lucitoare, cel puţin pe dos

poroasă, cu trihomi mari, stelaţi, respectivi stufoşi, groşi, şi pe lângă aceştia,

amestecaţi, peri stelaşi, respectiv stufoşi, foarte mărunţi, lipiţi de epiderma

frunzeiî. Potrivit investigaţiilor făcute de P. Cuza (sub tipar) de diagnemele

date de Al.Borza se apropie, mai ales populaţiile stejartului pedunculat,

plasate în sectorul sudic al dumbrăvilor, de girnet. Totodată, cu toate ca un

număr însemnat de indivizi din populaţiile sus-amintite au frunze groase,

lucitoare, pieloase, frecventa cărora, de 1a populaţie 1a populaţie variază de

1a 8,1 până 1a 37,0%, se întâlnesc suficienţi indivizi cu frunze mai subţiri,

de culoare verde-deschisă pe partea dorsala, îndeosebi în populaţia 18

(Baimaclia) şi parţial, în populaţiile 15 şi 16 (Rezeni şi Zloţi). Acelaşi

argument îl putem menţiona referindu-se 1a prezenţa pubescenţei, care

variază de 1a 20,7 (populaţia 14) 1a 73,3% (populaţia 17), o parte însemnată

de indivizi având frunze, pe dos, complet glabre. Este de semnalat că un

număr mare de cercetători (Camus, 1938-1939; Crasilnikov, 1962;
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Scwartz, 1964), plecând de la diagnoza data de C. Koch (1849), care-i

autorul stejarului brumar descris în Dagestanul de Sud, consideră prezenta

pubescenţei pe partea inferioară a frunzei alcătuită din trihomi stelaţi, drept

un caracter major a lui Q. pedunculiflora C. Koch, prin care acesta din

urmă se separă de Q. robur L. După datele publicate de lv.L. Menitki (1971)

pubescenţa deasă a frunzelor lui Q. pedunculiflora С Koch (în localităţile

indicate pentru această specie de Maleev) se observă în raioanele care se

caracterizează printr-un climat cald şi umiditatea relativ mică, iar în raioanele

cu climat moderat cald şi umed, acesta din urmă, în cele mai frecvente

cazuri, lipseşte.

în acelaşi articol Al. Borza menţionează că din cercul de afinitate al

lui Q, robur L. din România, trebuie să scoatem şi să individualizăm un

grup distinct de forme, considerate până acum ca varietăţi ale speciei

colective Q. robur L., sau ca hibrizi între acestea şi alte specii sudice,

încadrându-le într-o specie încă neidentificată în flora României - Q.

pedunculiflora C. Koch.

Este remarcabil ca, neluând în seamă concepţia tipologică a speciei,

Al. Borza a evidenţiat în calitate de specie nu forme unice, ci grupe de

origine populaţională, fapt menţionat de autor
... grup distinct de forme.

Totodată autorul a rămas pe poziţia tipologică de mai târziu, numită

„fărâmiţarea speciei., care s-a reflectat prin compararea exemplarului-tip

cu formele sudice ale speciei, separându-le şi identificându-le ca specie

deosebită - Q. pedunculiflora С Koch.

O contribuţie deosebită în cunoaşterea taxonomiei stejarilor ce cresc

în spaţiul dintre Prut şi Nistru, aduce cercetătorul V.N. Andreev (1957). El

a făcut un studiu amplu al genului Quercus L. identificând numai trei specii

de stejar - Quercus robur L., Q. petraea Liebl, Q. pubescens Willd. Cercetând

specia Q. robur L. în zona girneturilor din sudul Moldovei, V.N. Andreev

găseşte şi descrie o varietate nouă - Q. robur var. moldavi ca V. ndreev,

cunoscută băştinaşilor sub numele „stejar argintiu.. Diagnemele caracteristice

ale Q. robur va. V. Andreev sunt
„... muguri obtuzi, frunze penat-partite

sau câte două chiar, penat-sectate, până 1a nervura mediană, aşa că pe nervura

principală, de-a lungul frunzei segmentele se repartizează separat cu

întreruperi. La bază frunzele sunt cordate cu „urechiuşe". Lăstarii, faţa
inferioară a frunzelor şi pedum ulii sunt destul de dens pubescenţi, cu perişori

stelaţi, cu câte 5-6 raze. Faţa inferioară a frunzelor, din cauza pubescenţei

tomentoase de culoare albăşi ruinös ceracee albăstrie, pare a fi argintie.
Nervura principală este, în partea de jos, gălbuie. Frunzele au 12 până 1a 15

cm lungime. Peţiolii frunzelor au 5-6 mm lungime sau aproape sesili.

Pedunculii lungi sunt egali jumătăţii lungimii frunzei protectoare". Descrierea
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varietăţii Q. robur var. moldavica nu este întâmplătoare, deşi în discuţia de

mai de mai departe o sa revenim 1a ea.

Exemplarele de ierbar ale lui V.N. Andrcev toate condiţiile de creştere

ale stejarului pendunculat din Basarabia şi dovedesc bună cunoaştere a

materialului factologic. Neajunsul lucrării lui V.N. Andreev constă în

prelucrarea nesatisfacatoare a sistematicii intraspecifice, ceea ce s-a şi

reflectat în descrierea unui număr mare de forme şi varietăţi „fara de areal",

în afara legăturii cu evoluţia speciei.
Cercetând minuţios relaţiile taxonomice dintre cvercineele din Caucaz,

în baza studierii biometrice a variabilităţii între populaţii, lv.L. Menitki (1971)

a precizat rangul taxonomic al lui Q. pedunculiflora C. Koch. El a studiat

patru populaţii de Q. pendunculiflora C. Koch, din Caucazul de Est şi una

din sudul Moldovei, care, după prelucrarea matematică, sunt plasate de el

în una şi aceeaşi rasă. După toate cele zece caractere ale formei şi dimensiunii

limbului frunzei, această rasă se separă destul de bine de populaţiile de

Q. robur L. răspândite, atât în regiunea San-Petersburg, cât şi în împrejurimile
Krasnodarului. Insa coeficientul maxim de deosebire între populaţiile
dinăuntrul acestei grupe este asemănător cu coeficientul de deosebire între

populaţia nordică a Q. robur L. (San Petersburg) şi populaţia de

Q. pedunculiflora C. Koch, cea mai asemănătoare cu ea. De aceea,

lv.L. Menitki nu consideră Q. pedunculiflora C. Koch ca specie de sine

stătătoare şi o socoteşte subspecia sudică a speciei politipice Q. robur L. şi

anume Q. robur ssp pedunculiflora (C. Koch) Menits.

lv.L. Menitki (1971) dă următoarele diagname ale subspeciei sudise:

raportul între lungimea şi lăţimea maximă a frunzei constituie 1,7 şi mai

puţin, lungimea lobilor constituie 1/2 din lăţimea semilimbului şi mai mult,

lobii pornesc sub un unghi de 60-80°, auricolele pronunţate mai mult decât

1a subspecia nordică. Diagnamele suplimentare sunt: forma cupulei

„...cupula cu pereţi groşi, cu scvame inelar proeminente şi concrescute", şi

pubcscenţa frunzelor mai mare comparativ cu specia nordică.

Caracterele diagnostice ale subspeciei sudice date de lv.L. Menitki,

comparativ cu diagnemele aduse de alţi autori, corespund în mai mare măsură

populaţiilor stejarului pedunculat din sudul R. Moldova. Cercetările efectuate

de noi (Cuza, sub tipar) arată că, în limitele sectorului sudic al dumbrăvilor

de girnet, lăţimea relativă a frnzei în populaţii, constituie 0,61-0,66, gradul

de incizie a frunzei - 0,43-0,55, tangenta unghiului între nervurile mediană

şi cea laterală ale frunzei - 1,38-1,55. Prezenţa pubescenţei, de 20,7-73,3%

este mai pronunţată, comparativ cu frecvenţa acesteia în limitele sectorului

nordic al pădurilor de stejar pedunculat cu cireş (3,3-16,1%), iar prezenţa

auricolelor (93,6-100%) are valori ce se apropie foarte mult de acelea din

populaţiile nordice (97,3-99,5%). Cupula poate fi de mai multe feluri: cu
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scvame triunghiulare concrescute din părţi cu vârful liber sau lipit, de culoare

sura, bruna până 1a roşiatică, care apar într-o proporţie mai mică: cu scvame

concrescute, inelar proeminente, şi concrescute cu vârful liber, lipit sau

redus de culoare sură sau brună care au o pomdere mai mare. A. Beldie

(1952 şi O. Schwarz (1964) consideră prezenţa cupulei cu scvame inelar

proeminente şi concrescute în calitate de caracter a lui Q. pedunculiflora

C. Koch, care de rând cu alte caractere în deosebeşte de Q. robur L. din

Europa. D.I. Krtasilnikov (1962) a găsit 1a Q. pedunculiflora C. Koch din

Caucaz o varietate considerabilă ale structurii şi caracterului de distribuire

a scvamelor şi consideră valoarea diagnostică neînsemnată a acestui caracter

pentru caracterizarea speciilor de stejari.

V. Sanda, A. Popescu, Gh. Dihoru etc. (1972) menţionează că teritoriul

pe care se află răspândit Q. pedunculiflora C. Koch este circumscris în

regiunea estică a Peninsulei Balcanice, partea de sud şi est a României,

sudul R.S.S. Moldoveneşti, partea sudică a Peninsulei Crimeea, Caucazul

şi jumătatea nordică a Asiei Mici.

C.R. Vitko (1984), prelucrând exemplarele de ierbar determinate de

V.N. Andreev, ce se păstrează în herbarul Institutului de Botanică al

A.S.R.M. şi efectuând colectări proprii în comunităţile stejaretelor xeromorfe

cu varietatea stejarului Q. pedunculat, Q. robur var. moldavica V. Andreev,

evidenţiată pentru raioanele de sud ale Moldovei de cercetătorul

V.N. Andeev, 1c identifică ca specie deosebită - Q. pedunculiflora C. Koch.

Autoarea menţionează: ~...predomină specimenele cu limbul frunzei în

conformitate cu forma obişnuită de tipul roburoid, însă pielos, pe faţa
inferioară verde închis, pe faţa inferioara cu pubescenţa stelată de culoare

argintie, ori tomentoasă de culoare brună. Pedunculul, după lungime, este

de două tipuri: 7-8 şi 2-3 cm, cu 2-3 ghinde. Este răspândit în dumbrăvile

uscate din sudul Moldovei, mai rar în Codrii de Sud..

Puţin mai târziu, în cercetările efectuate de T.S. Gheideman,
C.R. Vitko, L. N. Reabinina (1985), se descriu comunităţile stejarului
brumăriu (Q. pedunculiflora С Koch) în partea de sud a Moldovei.

Studiile întreprinse de P. Cuza (sub tipar) asupra variabilităţii stejarului
denotă ca 1a 1a diagnemele date de C. R. Vitko pentru identificarea lui Q,

pedunculiflora С Koch corespunde în maimare măsură un număr

neînsemnat de indivizi din populaţiile: Zloţi (nr. 16), Rezeni (nr. 15) şi

Carpineni (nr. 18). Totodată este de semnalat că indivizii cu frunze

penat-partite sau penat-sectate până 1a nervura mediană, cu pubescenţa
stelată de culoare argintie ori tomentoasă de culoare brună pe faţa inferioară,

se întâlnesc cu o frecvenţa foarte limitată. Lungimea medie a peduncuiului
în populaţia din Zloţi are valoarea de 3,7 cm, cu aptitudinea de varietate

cuprinsă între 0,1 şi 9,5 cm (Cuza, Gociu, 1994).
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Cele sus menţionate demonstrează că diagnemele date de C.R. Vitko

pentru identificarea ui Q. pedunculiflora С Koch, coincid într-o mare măsură

cu diagnemele date de V.A. Andreev pentru varietatea Q. robur var.

moldavica V. Andreev, ultimele fiind mult mai detaliate. Totodată este de

neînţeles după care principiu s-a condus C.R. Vitko, ridicând varietatea

unitară Q. robur var. moldavica V. Andreev 1a rang de specie. în orice caz

specia este recunoscută şi figurează în determinatorul plantelor superioare

a R.S.S. Moldoveneşti (Gheideman, 1986).

în cercetările de evolutionism, genetica populaţională şi taxonomic,

pentru determinarea nivelului de divergenţă dintre populaţii (subspecii),

după datele variabilităţii genetice, se folosesc doi indicatori: asemănarea

genetică şi distanţa genetică. O prima încercare de a construi arborele

filogenetic al raselor de oameni, după datele frecvenţei grupelor de sine,

aplicând formula distanţei genetice pe care au elaborat-o, îi aparţine lui

L.L. Cavall-Sforza şi A.W.F. Edwards (1967). Mai târziu au apărut şi alte

modele de evaluare a divergenţei între anumite grupuri distincte, însă cel

mai reuşit şi mai frecvent utilizat este cel propus de M. Nei (1972). Acesta

din urmă are un grad înalt de aplicabilitate 1a analiza schimbărilor evolutive

ce intervin pe o perioadă lungă de timp, în care un rol deosebit îl au mutaţiile

cu efect cumulativ. în genetică cantitativă, pentru caracterizarea speciilor

lemnoase, mai frecvent este aplicată formula
~d istanţei euclidiene"

(Jivotovski, 1979), care a arătat gradul său ridicat de relevanţă şi viabilitate

pentru cercetările biosistematice (Afzal-Raffi, 1988; Cuza, 1993; Bondareva,

1994). în studiul de faţă s-a folosit formula „distanţei euclidiene" din cadrul

analizei cluster (Nosov, 1990).

Pentru precizarea volumului şi a structurii sistematice a lui Q. robur.

L. şi a rangului taxonomic a lui Q. pedunculiflora С Koch, s-au prelucrat

matematic cu ajutorul analizei cluster rezultatele măsurătorilor caracterelor

frunzelor colectate de pe 18 suprafeţe experimentale (fig. 1) ce se află în

trei sectoare geobotanice distincte (după Gheideman, 1964). Rezultatele

obţinute se prezintă în tabelul 1 şi dendrograma din figura 2. Este de relatat

ca metoda de recoltare a frunzelor, caracterele folosite şi cea de analiză

matematică sunt date în articolul anterior (Cuza, 1993). înainte de a trece 1a

discuţia asupra materialului obţinut ţinem să amintim că stejaretele ce

caracterizează populaţiile 13-18 situate în limitele sectorului sudic al

dumbrăvilor de girnet (fig. 1) sunt considerate de C.R. Vitko ca specie

deosebită Q. pedunculiflora С Koch.

Datele din tabelul 1 şi dendrograma din figura 2 reliefează faptul că

cele mai ridicate grade de asemănare se înregistrează între populaţiile 1 şi 4

- de 23,3% - şi între grupul acestora (grupul 19) şi populaţia 2 (de 20,0%),

deoarece populaţiile 1, 2 şi 4 se găsesc în acelaşi trup de pădure Rososeni

(Ocolul silvic Briceni) (fig. 1).
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Schema suprafeţelor experimentale de pe teritoriul Republicii Moldova.

Semne convenţionale:
- parcelă experimentală amplasată în tipul de pădure stejăret de pedunculat cu cireş;

- parcelă experimentală amplasată în tipul depădure stejăret depedunculat cu arţar şi carpen;

- parcelă experimentală amplasată în tipul de pădure stejăret de pedunculat cu porumbar.

Figura 1.



147

Dendrograma
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Figura
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Tabelul 1

kiiparea populaţiilor în conformitate cu algoritmul legăturii mediane sau a grupului

de populaţii

Populaţiile 15, 16, 17, 18 sunt situate 1a distanţa una de alta în diferite

masive forestiere aî aceluiaşi sector geobotanic (fîg. 1). Este de relevat că

un grad de asemănare ceva mai ridicat este atestat între populaţiile 15 şi 17

(Ocolul silvic Rezeni din gospodăria forestieră Cimislia şi respectiv Ocolul

silvic Baimaclia din gospodăria forestieră largată), care alcătuieşte 19,2%.

De acest grup (nr. 21) se leagă populaţia 18 din Ocolul silvic Carpineni,

gospodăria forestieră Hinceşti, cu un grad de asemănare de 10,0% (grupul

25) şi populaţia 16 din Ocolul silvic Zloţi, gospodăria forestieră Cimislia.

cu un grad de asemănare redus de 7,0%.

Un grad de asemănare de 17,3% există între populaţiile 8 şi 10, deşi

acestea sunt situate în acelaşi sector geobotanic (Ocolul silbic Ivancea din

gospodăria forestieră Orhei şi respectiv Ocolul silvic Scoreni din gospodăria

forestieră Straseni). De acest grup (nr. 22) se leagă populaţia 5 din Ocolul

silvic Ocniţa, gospodăria forestieră Briceni, cu un grad de asemănare de

9,0% (grupul 26) şi populaţia 6 din Ocolul silvic Donduseni, gospodăria
forestieră Briceni, cu un grad de asemănare scăzut, de 8,0%.

Populaţiile 9 şi 13, care au un grad de asemănare de 12,7%, sunt

situate în sectoare geobotanice diferite (ocolul silvic Straseni din gospodăria
forestieră Straseni şi Ocolul silvic Anenii-Noi din gospodăria forestieră

Chişinău). Deşi populaţiile 13 şi 14 sunt situate în apropiere una de alta

doar 1a câţiva kilometri de versanţii opuşi ce coboară din cumpăna apelor,

gradul de asemănare între grupul 23, alcătuit din populaţiile 9 şi 13 şi

populaţia 18, este neînsemnat -
de 11,0%.

Numărul lopulaţiei
Gradul de asemănare Numărul grupului

de populaţiiîntre populaţii

1 4 23,3 19

2 19 20.0 20

15 17 19,2

17,3

12,7

21

8 10 22

9 13 23

14 23 11,0 24

18 21 10,0 25

5 22 9,0 26

6

7

16

26

11

25

8,0

7,2

7,0

5,1

5,0

27

28

29

3 12 30

24 27 31

28 31 4,0 32

20 32 3,0 33

29 33 2,0 34

30 34 1,0 35
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Este de notat că un grad de asemănare de numai 7,2% este atestat

între populaţiile 7şi 11 situate în Ocolul silvic Seliste, gospodăria forestieră

Orhei şi respectiv rezervaţia de stat „Codrii".
între ultimele două populaţii, 3 şi 12, prima, situată în Ocolul silvic

Briceni din gospodăria forestieră Briceni, a doua în Ocolul silvic Hirgauca

din gospodăria forestieră Călăraşi, gradul de asemănare este de 5,1%.

Gradul redus de asemănare între populaţii reflectă divergenţa

populaţiilor şi adaptarea lor 1a condiţiile de creştere a localităţilor în care

sunt situate. Devine evident că variabilitatea ecologic-genetică a stejarului

pedunculat corelează în mod direct cu condiţiile lui de creştere în R.

Moldova. Ea corespunde teoriei după care eterogenitatea mediului de trai

este factorul principal în menţinerea şi structurarea variabilităţii genetice a

populaţiilor naturale (Antonovics, 1973; Levontin, 1978; Nevo, 1978).

Să ne întoarcem iarăţi 1a tabelul 1 şi 1a dendrograma (fig. 2) analizate,

pentru a determina în ce mod variabilitatea unui şir de caractere ale frunzei

duce 1a separarea populaţiilor sudice a lui Q. robur L. (Q. pedunculiflora

С Koch dupe C.R. Vitko) de cele din sectoarele nordic al pădurilor de

stejar pedunculat şi central al Codrilor. Din dendrograma se poate vedea că

populaţiile 15, 16, 17, 18 situate în sectorul sudic al dumbrăvilor de girnet,

se leagă între dânsele, cel mai ridicat grad de asemănare fiind 19,2% (între

populaţiile 15, 17). Acest grad de asemănare este comparabil cu asemănarea

dintre populaţiile 8 şi 10, situate în sectorul central al Codrilor (17,3%) şi

cu asemănarea dintre populaţiile 1, 4 şi 2, situate în sectorul nordic al

pădurilor de stejar pedunculat cu cireş (23,3% între populaţiile 1 şi 4). Merită

atenţie faptul că populaţiile 9 şi 13, prima situată în limitele sectorlui central

al Codrilor, a doua - în limitele sectorului sudic al dumbrăvilor de girnet, au

un grad de asemănare de 12,7%, de asemenea populaţia 9 se leagă de

populaţia 14 cu un grad de asemănare de 11,0%. însă aceşti coeficienţi de

asemănare sunt comensurabili cu coeficientul de asemănare între populaţiile

15 şi 18 (10,0%) din sudul Moldovei, iar divergenţa între populaţiile 18 şi

16 este şi mai considerabilă (7,0%). De aceea, reieşind din conceptul

contemporan a structurii populaţionale a speciei (Mayr, 1947; Grant, 1984),

nu putem individualiza Q. pedunculiflora C. Koch în calitate de specie de

sine stătătoare. Analiza caracterului variabilităţii, după un şir de caractere

cantitative ale frunzei şi particularităţii multidimensionale de asemenea între

populaţii, nu au arătat hiaturi destul de evidente între Q. robur L. şi Q.

pedunculiflora С Koch. De aceea considerăm Q. pedunculiflora С Koch

ca un grup de populaţii din cadrul speciei politipice Q. robur. L.

Pentru susţinerea punctului de vedere dat ne putem adresa 1a o altă

lucrare (Cuza, 1994), în care s-a studiat structura corelativă a stejarului

pedunculat în funcţie de sector geobotanic. S-a constatat că structurile
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corelative din sectoarele Central al Codrilor şi sudic al dumbrăvilor de

gimet au o componenţă asemănătoare şi includ în sine caracterele obligatorii

pentru pleiade: forma, gradul de incizie a frunzei, numărul de lobi şi prezenţa

nervurilor secundare. S-a ajuns 1a considerenta că frunzele din populaţiile

sectoarelor geobotanice respective prin tipul lor morfologic. Aceasta

confirmă punctul nostru de vedere privind lipsa de justificare taxonomica a

stejarului brumariu (Q. pedunculiflora C. Koch).

Concluzii

1. Variabilitatea ecologic-genetică a stejarului pedunculat corelează

în mod direct cu condiţiile lui de creştere.

2. Analiza caracterelor morfologice ale frunzei arată gradul neînsemnat

de diferenţiere a populaţiilor din sectorul sudic al dumbrăvilor de girnet (Q.

pedunculiflora С Koch, după C.R. Vitko) din cercul de afinitate a lui Q.,

robur L.

3. Q. pedunculiflora C. Koch, nu poate fi individualizată în calitate de

specie de sine stătătoare, deoarece după un şir de caractere morfologice şi

proprietăţi bio-ecologice puţin diferă de populaţii sudice din cadrul speciei

politipice Q. robur. L. cu particularităţi xerofile mai pronunţate, care de

fapt sunt adaptări acumulate pe o perioadă evolutiva de lungă durată.
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Summary

The first indications about Q, robur L. interspecific veriability în Basarabia are given by Dr.

Tr. Săvulescu, Dr. T. Raiss (1924) who described few forms and variations within species. Later Al.

Borza (1937) described new species in Basarabian flora (Q. pedunculiflora С Koch) selecting it

from natural habitat of Q. robur L.

Taxonomy of Quercus by V.N. Andreev (1957) includes three oak species - Q. robur L., Q.

petraea Liebl., Q. pubescens Willd. lu L. Menitki considers Q. pedunculiflora С Koch to be

southern subspecies of polytipic species Q. robur L., namely, Q. robur ssp. pedunculiflora (C,

Koch) Menits. K.R. Vitko (1984) imparts status of separate species Q. pedunculiflora С Koch to

oak variation Q, robur var. moldavica V. Andreev described by V.N. Andreev for South of

Moldova.

Oui- own investigations do not permit to select Q. pedunculiflora С Koch as independent

species because it differs slightly from Q. robur L. in it morphology and bio-ecology. Q.

pedunculiflora C. Koch makes a group ofpopulations inside polytipic species Q. robur L. with more

distinct xerophytc features which are in fact adaptations accumulated during prolonged evolution.


