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CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE POPULAŢIILOR

DE ALNUS INCANA L. ŞI PICEA ABIES (L.) KARST. SSP.

ABIES DIN MLAŞTINA TURBOASĂ DE LA CRIŞTIŞOR

NEAGRA BROŞTENILOR (CARPAŢII ORIENTALI)

LUCIA LUNGU

Cercetările efectuate ne-au permis desprinderea unor legităţi pri-

vitoare 1a sensul evoluţiei structurale ale populaţiilor de anin alb şi de

molid, din mlaştinile eu- mezo- şi oligotrofe din lunca Negrei Broşte-

nilor de 1a Cristişor.

In lucrare se arată corelaţia care există între vîrsta, densitatea şi

coeficientul de agregare ale arboretelor cercetate, interpretate în lumina

teoriei informaţiei.

Populaţiile tinere se caracterizează prin densitate mare, coeficien-

tul de agregare ridicat (hiperdispersie) şi prin heterogenitatea intensi-

tăţii acţiunilor intraspecifice. Creşterea vîrstei arborilor, desfăşurarea

procesului de autorărire, duce 1a scăderea densităţii şi 1a descreşterea

continuă a coeficientului de agregare, care se apropie de valoarea unei

distribuţii normale.

Concomitent cu evoluţia hiperdispersiei, spre limitele unei distri-

buţii normale, creşte entropia distribuţiei, scoţînd în evidenţă că pe

măsură ce are loc autorărirea, indivizii care supravieţuiesc rămîn inte-

graţi în sisteme de interacţiuni cenotice omogene. Acest fapt constituie

o expresie a echilibrului statistic realizat de reţeaua de interacţiuni

fitocenotice.

Condiţiile ecologice din această mlaştină ne-a permis să întreprin-

dem studiul asupra distribuţiilor structurale ale arboretelor cercetate

(aninişuri şi molidişuri). S-a putut astfel urmări variaţia coeficientului

de agregare în raport cu vîrsta şi regimul trofic al substratului edafic.

In conformitate cu accepţiile curente am considerat distribuţie nor-

mală, repartiţia spaţială a elementelor dintr-un arboret care în condiţii

de omogenitate ecologică ideală se repartizează întîmplător conform

legilor de probabilitate după modelul stocastic al distribuţiilor gaussiene.
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Este evident că în cazul realizării unei distribuţii normale, elementele

constitutive sînt integrate în sisteme de interacţiuni cenotice omogene,
în cazul în care elementele constitutive sînt agregate conferind arbore-

tului o structură heterogenă, cu densitate variabilă, repartiţia spaţială se

consideră drept hiperdispersie. Spre deosebire de precedentele, distri-

buţia după o schemă ordonată se numeşte hipodispersie.
Pentru determinarea coeficientului de agregare (A) am recurs la

metoda elaborată de B. HOPKINS (1954) care se bazează pe stabilirea

raportului dintre suma pătratelor distanţelor dintre o serie de puncte
aleatoare (întîmplătoare) şi cei mai apropiaţi arbori (2 P 2) şi suma

pătratelor distanţelor de la o serie de arbori aleatori şi arborii cei mai

apropiaţi (2 I 2) :

A

si
2

Pe baza unor demonstraţii teoretice HOPKINS a arătat că A =1

pentru distribuţia normală, A >* 1 pentru distribuţiile agregate şi A <C 1

pentru distribuţiile ordonate.

Sistemul de puncte de referinţă aleatoare au fost stabilite cu ajutorul
unui tabel de şiruri randomizate (N. A. SÄULESCU şi N. N. SÄULESCU,

1967). Distanţele, exprimate în cm, au fost luate la înălţimea de 1 m

de la suprafaţa solului.

Pentru fiecare pîlc s-a determinat densitatea indivizilor pe suprafaţa
de 100 m

2.

Efectivul mare al distanţelor măsurate (n = 100), conform diagra-
mei lui HOPKINS, a satisfăcut cerinţele unei asigurări statistice intens

semnificative. Structura statistică a repartiţiei spaţiale din aceste arbo-

rete ne-a permis interpretarea rezultatelor în lumina teoriei informaţiei

prin contificarea entropiei distribuţiilor identificate în cazul fiecărui pîlc
studiat. Acest fapt ne-a permis desprinderea unor legităţi privitoare 1a

sensul evoluţiei structurale ale arboretelor instalate pe această mlaştină.

Structura populaţiilor de anin alb (Tab. 1)

Existenţa unor defrişări antropogene în perimetrul aninişurilor

ne-au permis identificarea unor nişe de regenerare compatibile cu urmă-

rirea evoluţiei raporturilor de agregare. S-au ales trei pilcuri de vîrste

diferite, din care cel mai tînăr este reprezentat printr-un crîng regene-

rat prin drajonare în vîrstă de 15 ani, iar cel matur printr-un arboret

în care arborii vîrstnici au 50—65 ani.

Din datele tabelului 1 se desprinde valoarea ridicată a coeficientului

de agregare a celui mai tînăr pîlc cercetat (nr. 1). Este indiscutabil că

această intensă structură agregată este consecinţa nemijlocită a rege-

nerării prin drajonare. Ca urmare a acestei structuri, intensitatea inter-

acţiunilor intraspecifice, are un caracter foarte heterogen. Odată cu

amorsarea autorăririi declanşată de intensificarea raporturilor compe-

titive, datorită creşterii vîrstei arboretului, se remarcă o continuă redu-

cere a valorii coeficientului de agregare, concomitent cu scăderea numă-

rului de arbori de pe unitatea de suprafaţă şi implicit a creşterii ariei
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medii a individului. în cazul pilcului celui mai evoluat se observă apro-

pierea valorii coeficientului de agregare de valoarea unei distribuţii
normale (nr. 3).

Concomitent cu tendinţa de evoluţie a hiperdispersiei spre limitele

unei distribuţii normale are loc şi creşterea entropiei distribuţionale.
Valoarea entropiei care este o expresie a cantităţii medii de informaţie
este proporţională cu logaritmul probabilităţii.

Studiul variaţiei entropiei acestei distribuţii arată cu toată evidenţa

că pe măsură ce are loc autorărirea, indivizii care supravieţuiesc rămîn

integraţi în schema unei reţele de interacţiuni fitocenotice alcătuite din

microsisteme omogene, adică echiprobabile.
Rezultatele sînt similare cu acelea obţinute de N. BOŞCAIU şi

V. SORAN (1965) în cazul unor populaţii de pin.

Structura populaţiilor de molid (Tab. 2)

în cazul molidişurilor de asemenea s-a studiat variaţia distribuţiei

la 3 pilcuri. Raporturile dintre densitatea arboretului şi coeficientul de

agregare prezintă o accentuată omologie cu cele studiate în cazul pre-

cedent.

Agregarea iniţială a pilcurilor tinere regenerate prin însămînţare

naturală se datoreşte variaţiei nanoreliefului care a favorizat acumu-

larea unei cantităţi mai mari de seminţe în escavaţii. Intensificarea

raporturilor competitive a avut ca efect aceeaşi reducere progresivă a

coeficientului de agregare spre valoarea unei distribuţii normale, odată

cu scăderea numărului de arbori.

Subliniem faptul că pilcul cu aspectul unui crîng, care are densitatea

cea mai mare şi coeficientul de agregare cel mai ridicat (Tab. 2, nr. 1),
este totuşi cel mai vîrstnic, avînd numeroase exemplare care depăşesc
80 ani. Acest fapt se explică prin natura substratului oligotrof care a

frînat evoluţia spre maturizare şi odată cu aceasta autorărirea fiind mai

puţin intensă a menţinut valoarea staţionară a coeficientului de agregare.

Spre deosebire de aceasta, în cazul pilcurilor instalate pe substrat eutrof,

se observă tendinţa de evoluţie a hiperdispersiei spre valori foarte apro-

piate de cazul unei distribuţii normale. Acest fapt constituie o expresie

a echilibrului statistic realizat de reţeaua de interacţiuni fitocenotice.

Tabelul 1

CARACTERISTICA DISTRIBUŢIEI ÎN POPULAŢIILE DE ANIN ALB

DIN MLAŞTINILE DE TURBA DE LA CRISTIŞOR (NEAGRA BROŞTENILOR)

Nr.

exempla-
relor de

anin

pe 100 m2

Aria medie

a unui anin

(m2)

Coeficientul

de
Entropia

distribuţiei
Nr.

agregare

1 140 0,7142 8,66556 4,1721

2 91 1,0989 5,14743 4,5042

3 61 1,6393 1,63699 5,1312
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Tabelul 2

CARACTERISTICA DISTRIBUŢIEI ÎN POPULAŢIILE DE MOLID

DIN MLAŞTINILE DE TURBĂ DE LA CRISTIŞOR (NEAGRA BROŞTENILOR)
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ALNUS INCANA L. ÀND

PICEA ABIES (L.) KARST. SSP. ABIES POPULATIONS IN

THE PEAT-BOGS OF CRISTIŞOR-NEAGRA BROŞTENILOR

(EASTERN CARPATHIANS).

Summary

Our investigations resulted in the statement of unitary laws con-

cerning the structural evolutive trend of the white alder and spruce

fir populations in the eu-meso-and oligotrofic swamps of the water

meadow from Neagra Broştenilor, near Cristişor.

This paper shows the correlation existing between the age, the

density and the aggregation coefficient in the investigated brushes.
These data have been interpreted following the theory of information.

In both instances three groups of different ages were analysed.

The aggregation coefficient was ascertained by the Hopkins' method.

Nr.

Nr.

exempla-
relor

de molid

pe 100 m2

Aria medie

a unui molid

(m-')

Coeficientul

de
Entropia

distribuţiei
agregare

1 148 0,6756 8,76927 4,0664

2 39 2,5641 1,74162 4,2122

3 23 4,3608 1,04351 4,1751



It results from the calculations showed in tables 1 and 2 that in

the first stage, the constituent elements of the population are aggre-

gated (hyperdispersion, higher aggregation coefficient), giving a varia-

ble structure and density to the brush, the intensity of the intra-

specific actions being of a heterogeneous character and the distribu-

tion entropy having a low value (Table 1 and 2, no. 1).

As the competitive relations (i.e. the self-thinning process) become

more intense, as a result of the tree ageing, a decrease of the aggre-

gation coefficient is observed. For the most evolved groups (Table

1 and 2, no. 3) this diminution approaches the value of a normal

distribution. At the same time the population density is lowering, the

number of tree per unit area being smaller.

Simultaneously with the hyperdispersion evolving toward normal

distribution limits, the distribution entropy increases, thus pointing out

that as far as self-thinning occurs, the surviving individuals become

integrated in homogeneous community interactions.

This is an expression of the static balance of the phytocoenotic

interaction network.


