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DESPRE O EXCURSIUNE ÎN VALEA SUPERIOARĂ A PRAHOVEI

ŞI PE BUCEGI, ÎNTREPRINSĂ ÎN TOAMNA ANULUI 1897

Dr. AUREL PROCOPIANU-PROCOPOVICI

... [In ce privesc] observaţiile botanice, acestea numai atunci pot duce

la rezultate pozitive generale, cînd se bazează pe o serie cît mai completă

de observări individuale, specie de specie pentru sine, spre a putea pe

urmă conchide pentru anumite grupe admise, de la efecte la cauze

comune...

Altă chestie în legătură intimă cu viaţa individuală a plantei nu mai

puţin importantă şi destul de dificilă, în aproape majoritatea cazurilor

încă incomplet stabilită, e cea relativ la staţiune: In apă la loc

umed ; în tufiş sau în pădure ; în poieni şi pe stîncă etc., cu un cuvînt :

fiecare specie are staţiunea sau staţiunile ei favorite a căror [cunoaştere]

e indispensabilă ; teoretic, pentru botanistul explorator, cînd e vorba...

unde să caute intenţionat o plantă anumită ; practic, atunci cînd ne inte-

resează cultivarea ei în condiţii artificiale...

Dacă analizăm fiecare staţiune în parte, aflăm că diferă considerabil

după — ba chiar şi în — regiune în privinţa speciilor, elementelor

ei. Staţiunea pădure, de ex. de cer, de lîngă Bucureşti... conţine alte

elemente decît una de salcîm sau o luncă de sălcii, lîngă Dunăre, sau una

tot din regiunea şesului, de stejar sau fag din Moldova superioară, sau

decît alta de la munte, de mesteacăn, din împrejurimile Dornei, sau de

molid din Bucegi ş.m.d. Cu alte cuvinte o staţiune se divide după regiune
în diverse asociaţii le plante, formaţiuni.

Atenţia cea mai deosebită o merită, ca [fiind] caracteristice elemen-

tele dominante şi cele proprii. Primele, elementele caracteris-

tice dominante, prevalează în formaţie prin numărul de indivizi

distribuţii aproape uniform ; deci această 'categorie de plante va deter-

mina fizionomie asociaţia respectivă... Ultimele elemente caracte-

ristice prop ri i, se restrîng absolut la formaţiuni de aceeaşi staţiune,
de ex. floarea reginei (albumeala) e[ste] element caracteristic propriu
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Îormaţiunei de stînei de calcar în expoziţie sudică din regiunea alpină

inferioară şi cea subalpină, în ambele cazuri ca parte tot numai dm

staţiunea stîncă ; brînduşa de toamnă (Colchicum autumnale) aparţine

Îormaţiunei timpurilor (poenilor) seculare, nici uscate, nici umede, din

toate regiunile, exclusiv cea alpină, în toate cazurile ca parte numai din

staţiunea cîmp (poiană).

Această analiză şi sinteză continuă, dacă pentru fiecare element se

consideră din acest punct de vedere întreg arealul lui, prin generalizare

progresivă duce de la individul concret încet dar sigur, la abstractul

superlativ : la descoperirea raportului între cauzele externe şi interne ce

influenţează şi modifică viaţa plantei, la transformările şi diferenţierile

din timp şi spaţiu a căror rezultat final e vegetaţia prezentă...

Valea superioară a Prahovei. între Sinaia şi Comarnic începînd,

pînă la frontieră la Preleal,... nu se mai poate socoti la regiunea dealurilor,

ci la regiunea montan ă. In general, frondoasele [foioasele], împu-

ţinîndu-se cu elevaţiunea [înălţimea] ca număr de specii, cedează mereu

din rolul lor aceroaselor (coniferelor), care în urmă ajung a ţine cumpănă

dreaptă celor dinţii.

.Ca asociaţii de plante remarcabile ar fi de înregistrat pentru Buşteni

următoarele : în aluviu, pe loc relativ ceva mai uscat
~ formaţiunea prun-

durilor" prin care termen se înţeleg şi nisipurile cu Myricaria (cătină albă,

sdreviţă) ca element caracteristic, dominant, prin a cărei tranziţie naturală

duce cu timpul în mod normal, inevitabil, de la un fel de nud absolut la

..formaţiunea de salicet", cu diverse specii de Salix, precum pe locuri mai

umede, pe mîluri, ~f
ormaţiunea caricetului" cu diverse specii de Carex,

Juncus etc. (rogozuri) stă în legătură intermediară genetică, analoagă

într-altfel de nud absolut şi cea de „aninet" cu Alnus incana (aninul alb)

ca element caracteristic dominant — cîtă vreme influenţa omului... nu

schimbă cursul normal al acestui proces de dublu paralelism —.

Pentru diluviu formaţiunile încep cu a „pădurilor şi tufişelor mixte"

de pe coasta terasei diluviale... în care deja prevalează două frondoase

[foioase] : fagul şi alunul, iar Viburnum lanterna (dîrmozul) sporadic, ca

element propriu, chiar fugitiv privit, ne reamintesc impresia unei păduri

mai sărace din regiunea dealurilor. în care golurile în specii frondoase

sînt înlocuite prin brad, acompaniat de o serie limitată de plante monta'n-

erbacee, mare parte comune.

Suprafaţa orizontală a terasei diluviale, ca punct de stabilire pentru

omul primiv, vînător şi pescar, care transformîndu-se în urmă în crescă-

tor de vite, inevitabil a exercitat aici, conştient şi inconştient, mai mult

decît oriunde în alte locuri, influenţa 5a.... prezintă astăzi în general o

fizionomie schimbată... De la tunel spre Azuga, între calea ferată şi rîu,

sau pe părîul Azuga, imediat în sus de comună, necesită a conchide

întîi... la absenţa staţiunilor mai umede, la prezenţa de odinioară mai

extinsă a ~formaţiunei poenilor seculare" cu Colchicum autumnale şi

Crocus iridiflorus (C. banaticus Gay.) (brînduşa de toamnă), ca elemente

caracteristice dominante şi totodată proprii... şi unde am aflat Botrychium

lunaria Sm. (năvalnic), B. matricariae Spr. şi Ophioglossum vulgatum L.,

asociate, spre ~f ormaţiunea de ericacee",... sau al doilea a celei de pădure,
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ce nu se deosebeşte esenţial... de aceea a localităţilor imediat vecine, ca

parte a aceluiaşi întreg. Dar regiunea montană mai acoperă încă în arealul

ei, indiscutabil, şi catena puţin evidentă de monticoli lent rotunjiţi din

dreapta Prahovei, situată întrucâtva mai aproape de rîu, decît de coama

Caraimanului. care tustrele decurg paralel. Lipsa de suprafeţe plane, de

stîncării ş.m.d.. face ca această întindere considerabilă [să fie] complet

acoperită cu „formaţiunea de fag şi brad" în care cele două elemente

dominante îşi ţin... proporţie egală. Dintre lignoase — în antiteză cu

formaţiunea pădurei mixte de pe coasta terasei diluviale —
observăm

aici, afară de lipsa alunului şi a jugastrului (Acer campestre) aparenţa

i/olată de Acer pseudoplatanus (paltin) lîngă fag şi de molid lîngă brad.

Ca s u b f o r m a ţ i u n e în aceste păduri relativ uscate,... apare, adum-

brit de copaci, etajul celei de „pirolacee" (perişor pitic), afiliată cu muşchi

în care „vaccineele" (afinele) îşi fac izolat prima lor apariţie. La expoziţie

nordică, pe locuri relativ mai umede, abundă ferigele, în special speciile
de Aspidium. Campanula abictina Gris., Ranunculus carpaticus Herb. etc.

anunţă apropierea regiunii proxime. Aceasta, cea subalpin ă, de

extensiune verticală pînă la limita arborilor, cuprinde la poale în forma

ei tipică valea (dacă se mai poate numi astfel) înspre catena... şi cea a

Caraimanului. Aici, pentru prima şi ultima oară, la Poiana Coştilei, în

căldare devenită scundă, umedă, dăm de o formaţiune extrem de intere-

santă.... ce pare a fi restul modificat a unui ~sphagnet" (tinov) cu tendinţă

de împădurire naturală, ce merită atenţie specială, chiar numai prin faptul
că diferă esenţial de poenile umede seculare de pe terasele diluviale

montane din Carpaţii dacici. [Făcînd abstracţie] de acest caz unic, restul

aparţine absolut fără cea mai mică întrerupere ~formaţiunei molidului",

de monotonie fără pereche, unde în umbra deasă de pădure tînără, (săhlă),
în loc de vreo vegetaţie, se dă de pătura de ace ([frunze] de molid) în

descompunere, iar în umbra rară de pădure mai bătrînă, ce ar şi putea

prospera la astfel de substrat steril şi umed-rece, vegetează ~subformaţ-

iunea de vaccinée" afiliată cu muşchiul abundant ? însă înfăţişarea
aceasta, ca prin farmec, se schimbă curând, îndată ce, tot în această re-

giune, începem a sui pe coasta de sub peretele de calcar al Caraimanu-

lui. Şi ce bogăţie ne aşteptată de staţiuni în cele mai diverse expoziţii,
ce contraste de umiditate extremă, de la cascade spumegînde şi pîraie

ce infiltrează ţermurii umbriţi pînă la colosul de stîncă rostogolită, în

mare parte uscat şi gol, ce varietate de substrat, cu sau fără pătură de

pămînt vegeta], ici marga, gresia etc. la suprafaţă, colo fragmente re-

cente de calcar de toate dimensiunele, în strat de cea mai diversă

grosime...

în
~
formaţiunea pădurii mixte subalpine" alături [de] molid re-

apar bradul şi fagul, ba chiar şi paltinul. Despre Juniperus nana Willcl.

(jneapăn) nici nu mai amintesc cum din regiunea alpină se coboară

în unele locuri pînă aici. cînd indivizi izolaţi ajung pînă la limita tera-

sei diluviale ; dar de remarcat e că Larix sibirica deja aici e repre-

zentat prin primele sale avanposturi. Şi din elementele ce însoţesc

pădurea montană de fag şi brad ar fi [de] mirare cînd nu le-am găsi

alături de vaccinée şi muşchi, alături de plante de primăvară proprii

acestei formaţiuni : Hepatica angulosa Lam. [H. transsilvanica Fuss],

—
această endemică a Carpaţilor dacici, binecunoscută prin floare şi
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eleganţa [frunzei] grădinarilor şi amatorilor. în mii şi mii de exem-

plare superbe, alături cu tovarăşii lemnoşi de înălţime superioară ? —

Altă asociaţie impozantă e aceea a „pâraielor subalpine". Ea excelează

între altele pe primul plan prin umbelifere dominante şi proprii, ca

Angelica montana, Archangelica alpina, Hcracleum palmatum, Conio-

selinum fischeri, ultima rară, etc. — Restul staţiunilor s-a populat şi

se populează şi astăzi mereu cu plante a căror transport se execută

lesnicios pe un drum aproape de perpendiculară ; formaţiunile aceste

secundare ating, se înţelege, optimul lor de dezvoltare în regiuni
mai înalte. Poalele peretelui de calcar, numai cu greu şi local abor-

dabil, departe, nu oferă varietatea de condiţii precedente. In conse-

cinţa distingem aici numai trei formaţiuni, dintre care două : a şun-

cilor şi a poenilor, aparţin prin legătura lor directă esenţial regiunei

alpine ; numai
~p ădurea subalpină de Larix sibirica", în care molidul

devine element dominant secundar, nu se mai repetă. Ultima asociaţie
de plante atrage atenţia noastră, pe stînca de calcar, fiind numai alt

facies (reprezentant) de la formaţiunea de pădure tipic — subalpină

■—-, precum bunăoară pe cuarţitele sterile de la Dorna, de exemplu

pe Pietrosul lui Balş, spre Colbu pădurea de mesteacăn stă tot în

acelaşi raport cu pădurea de molid. Despre aceasta ne convingem nu

mai departe decît în Valea Cerbului, unde între aceleaşi limite de

înălţime, îndată ce substratul e mai fertil, de regulă la o inclinaţie

mai lentă, reapare formaţiunea de molid ; iar pe locurile şi mai umede,

respectiv în expoziţie nordică, ...se substituie acestora „asociaţia de

Alnus viridis".

De la circa jumătatea peretelui în sus. peste Caraiman şi de acolo

pînă la Yirful Omufului], aparţine ultimei regiuni, celei alpine. Ea

se divide în una inferioară şi alta superioară.

Pentru prima — în antiteza cu a doua — lignoasele... joacă, sau

mai bine ar juca incă fără intervenţia omululi, rol de un grad destul

de preponderent, cînd
~f ormaţiunea de Pimis pumilio Haenke (jepi.

cîţîn) sau cea vicariantă pe locuri ceva mai uscate si sterile de Jani-

periis nana Willd. (jneapăn de munte) ocupă împreună în total cam

atît teritoriu, cît toate formaţiunile celelalte de locuri umede, pocni,

locuri sterile, stîncării ş.a.m.d. la un loc ; pe cînd pentru a 2-a „tufişul

de Rhododendron kotschyi Simk.", împreună cu restul staţiilor se ega-

lează în suprafaţa cu poenile... ,

Ranunculaceele, compositele, gentianaceele, scorphulariaceele s.a.

preferă prima [staţiunea poiană] ; caryophyllaceele. crassulaceele, saxi-

fragaceele, polypodiaceele s.a. [preferă staţiunea de stîncărie]. Cruci-

ferele, papilioanaceele s.a. sînt bine reprezentate cam în număr egal

de specii în ambele [staţiuni]. Umbeliferele, gramineele şi altele carac-

terizează poenile, deşi prin cîte un element al lor — Libanotis leiocarpa

Heuff.. Sesleria coerulans Friv. — domină şi în staţiunea de stîncă[rie].
Alte familii mari ca rozaceelt, labiatele, liliaceele etc., se reduc la unu

sau vreo doi reprezentanţi remarcabili, precum Genm monianum, Dryas

octopetala, Calamintha baumgarteni, Lloydia serotina, [fiind] pe acelaşi

plan cu violaceele, ericaceele, asperifoliaceele, care prin Viola declinata,



Bruckenthalia spiculifolia \ Myostis alpestris şi Eritrichium terglou-
ense, nu mai puţin determina, parte fizionomia uneia, parte a celei-

lalte din staţiuni...

în orientare verticală, pentru regiunea alpină superioară, [asocia-
ţia grohotişurilor, a pietrăriilcr călătoare], se distinge, în general, prin
reducerea considerabilă [a teritoriului], prin numărul restrîns şi dimi-

nuarea în vigurozitate a plantelor şi prin apariţia de elemente proprii,
precum Papaver pyrenaicum DC. (mac de munte) şi puţine altele. în

regiunea alpină inferioară
—

din optimul ei — va încerca să coloni-

zeze regiunea subalpină, dar acestea ca colonizanţi întîmplători, izo-

laţi, rămin neglijabili, iar în masă tranzitorie, deoarece paralel cu res-

tabilirea echilibrului, pădurea [fiind] în avantaj zdrobitor, teritoriul

va fi recucerit uşor... în plan orizontal vom încerca să stabilim pentru

staţiunile homoloage formaţiunile vicariante. Fizionomie prin port şi
dimensiuni (de habit exaltat) elementele asociaţiei noastre le vom afla

mult asemănătoare, ba chiar în parte comune, fie cu a celei de Pinus

pumüio, ca Mulgedium divinum (lăptuca de munte), Adenostyles ker-

nen etc., fie cu acele a poenilor seculare, ca Delphinium elatum L.,

Pedictilaris carpatica Porcius etc. O serie de relativ mai puţine ele-

mente identice ne va conduce la tranziţia spre formaţiunea pâraielor

alpine, alta spre stîncărie, nici o serie nu ne va marca legătura directă

cu formaţiunea de Juniperus, cu formaţiunea de Vaccinium...

[în]
~f ormaţiunea poenilor alpine superioare" staţiunea poiană ia din

înfăţişarea proprie stîncăriilor, cînd mult teren rămîne gol şi aşteaptă

ca pe încetul să se stabilească pe rînd, mai întîi licheni şi muşchi.

Aceştia ajung apoi de a forma grupe, în care la timpul său îşi pot

face apariţia, la început... izolat, primele fanerogame (flori). Cum

acestea, pe solul devenit astfel fertil, au o ramificaţie subterană a tul-

pinii, ...partea liberă [este adaptată la un port] pitic şi totodată tapisant

(întreţesut), rozetar ş.a...

Pentru chintesenţa sistematicii : geografia plantelor, această parte

a botanicii ce datează abia de la începutul secolului prezent hărţile (în

original „cartele") nu sînt nicidecum ceva nou ; şi totuşi în această pri-

vinţă pretindem ceva nou. Procedura de pînă acum, pe calea de la

general la concret, executată din cabinet, bazată pe publicaţii proprii

şi străine, notiţe édite şi inedite, herbarii publice şi particulare etc.,

înregistrează grafic de la domenii în jos pînă la regiuni ; ea are deplina

sa îndreptăţire numai atunci cînd conform unor astfel de probleme

extinse, e menită să ne reprezinte extensiv întreaga suprafaţă a

pămîntului pînă [numai la o mică parte] dintr-un continent ; ei îi co-

respund în geologie hărţile de orientare generală, pe scurt hărţi generale...

Studiul unei suprafeţe limitate ca extensiune trebuie compensat

prin explorare intensivă; botanica are deci [nevoe] şi de „hărţi

speciale
I
*. Această cartografiere mergînd mînă în mînă cu observarea,

trebuie să se execute la faţa locului ; mediul ca cauză (climatul în sine

şi fenomenele lui, natura... petrografică, acţiunea chimică, vîrsta geolo-

gică a substratului) — ca şi în geologie — trebuie folosit intensiv pen-

tru atingerea acestui scop... ; Cartografierea specială va avea în vedere în

1 Şi nu Brukenthalia spiculijlora.

33
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primul rînd elementele caracteristice — ca geologia anumite fosile —

va abstrage delà influenţa omului şi a animalelor — ca geologia de la

învelişul vegetal — ea are să conducă de la concret la abstract, înce-

pînd cu linia de vegetaţie (limita arealului unei specii) ca în fine să

ne reprezinte şi unde este nevoie să reconstruiască formaţiunile.

Dintr-o astfel de hartă regiunile, florele, domeniile cu subdiviziu-

nile lor, reies de la sine, încît pe lîngă scopul propriu, ele sînt tot-

odată şi un mijloc, cel mai sigur, ba chiar unic, de a controla şi în-

drepta hărţile generale...

Din toate aceste date rezultă două concluzii evidente. întîi, cum,

deşi în general temperatura scade progresiv cu înălţimea, totuşi for-

maţiunile de plante erbacee sînt expuse mult mai timpuriu frigului :

poiana de ex. chiar din Buşteni... conform înălţimii [e] mai mult sau

mai puţin brumată ; pădurea pînă la limita ei superioară neajunsă sau

pentru înălţimea cea mai mare deabia ajunsă superficial în acest sta-

diu. Al doilea : numai cît ţine pădurea Valea Cerbului poartă apă şi

în anotimpul senin şi sec[etos] de toamnă. întregind ultima observaţie

cu a celorlalte două excursii la faţa locului, cu altele din Bucovina,

ajungem la un rezultat remarcabil : odată cu vîntul de primăvară,

zăpada de la feţe topindu-se, apa ce se scurge îşi face loc sub troienile

acumulate în văi pe cursul pâraielor şi le dezghiaţă şi pe acestea mereu

de jos în sus ; circa de Rusalii, primăvara plină de ceţuri şi neguri în

apogeu, [la adăposturi] prin văile alpine şi ici colo chiar şi subalpine,

s-au mai conservat din troène „limbi" grunzuroase, jumătate de zăpadă,

jumătate de ghiaţă, pîraiele, deja de mult şi complet dezgheţate, sînt

umflate şi tulburi ; de Sf. Ilie, în urma ploilor torenţiale de vară. a

mai rămas un rest sau au pierit total şi aceste limbi conform altitu-

dinii şi expoziţiei, conform temperaturii şi abundenţei şi frecvenţei
furtunilor climatului din acel an ; cît despre toamna, cu pîraie de apă

cristalină, o cunoaştem deja îndeajuns ; iarna, după ordinea în care

urmează intensitatea răcelii, după cantitatea de precipitaţii solide, după

temperatura şi abundenţa de apă a izvoarelor din regiunea împădurită

s.a., va face ca cursul pâraielor să fie în partea lor superioară mai ales,

sau îngheţat complet sau numai parţial. Pentru regiunea alpină şi sub-

alpină, în tot decursul iernii nu se va fi modificat esenţial nimic, decît

că vînturile, ajutate de gravitaţie, vor întroieni tot mai mult văi şi
vîlcele.

Astfel pregătiţi, acum putem să ne dăm [seama] şi de fazele anuale

ale vegetaţiei de la munte. După iarna, în care numai pe staţiunea
nudă şi subnudă, unde stînca formează pereţi, pe perpendiculară ce

nu prinde zăpadă, sau dacă... prinde e expusă mai mult decît oriunde

de a fi purtată de vînturi, restul se îmbracă, pînă la mare, cu înveliş
alb. La munte cu deosebire, dar mai ales în regiunea alpină acest înveliş
e gros şi permanent, încît oricare condiţii speciale admise, nicicînd nu

poate fi vorba de pămînt descoperit ; mai jos, odată ninsoarea stabi-

lită, pădurea împiedică să se iee. Trebuie să ajungem în regiunea mon-

tană pe văi, ca să observăm în pocni, şi nu de regulă, la acest anotimp,
acest fenomen excepţional. Vîntul de primăvară, „cel mare" — cum se

zice în unele locuri — cu ploaie abundentă călduţă, odată sosit, valea,
mai întîi în poieni, pădurea mai pe încet, ca şi feţele şi staţiunile, nude,
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şubnude şi erbacee alpine, se dezyelesc ; vegetaţia care nu cunoaşte

crivăţul, se deşteaptă... Apărate perfect de desişul pădurii montane,

plantele ierbacee au destulă lumină să înflorească. De aici în sus stag-

nate pînă la regiunea alpină, unde în celaşi timp la feţe deschise,

brînduşele au pornit : ele şi alţi prevestitori de primăvară pot înflori

sub scutul ierbii emarcide, cînd cete şi neguri intense le feresc noaptea,

nu de îngheţ, dar chiar de mici brume, iar ploaia şi zăpada intermi-

tent ce le strică ; staţiunei subnude îi vine rîndul să se deştepte. Rînd

pe rînd, cum zăpada se diminuează, umple o primăvară, pe care numai

subiectivismul nostru o numeşte urîtă, culmile cu flori. într-aceea şi
regiunea subalpină părăsise letargia — deodată cînd în regiunea mon-

tană poenile umede începură şi ele a încolţi — deşi molidul, ţinîndu-se
la distanţă, îşi dădea aere, de a nu fi pauzat deloc ; prin propria emisie

şi alungirea de noi ramuri cu frunze proaspete, în concordanţă cu sub-

formaţiunile sale, care şl acum înfloresc, nu poate iluziona pe cine vine

să se convingă.

Stînca şi poiana, tufişul şi pădurea, scăpate de primejdiile dezas-

truoase ale brumei şi îngheţului de primăvară, toate s-au pregătit vo-

ioase că vremea se îndreaptă, cu frunze noi şi întîmpină vara cu în-

treaga lor avuţie de flori.

Plantele ierbacee de pădure şi altele, ce se grăbiseră mai mult, nu-i

pot oferi decît sămînţă. însă nu mult după aceea brînduşa de toamnă

mai întîi mai sus, în poienile subalpine, unde primejdia e mai mare,

apoi rînd pe rînd tot mai jos, vesteşte consoartele ei, rămase cu înflo-

ritul în urmă, pe altele cu coptul seminţelor, să se grăbească. Ele în-

vocă toamna cea senină întrajutor. Lent, dar la vreme, cu prevedere,

sfîrşeşte ea toate ; ba încă-i pregăteşte la fiecare, culcuşul său. După

prima ploaie abundentă şi răcoroasă dîntr-un tîrziu. muntele apare ca

un bătrîn de curînd încărunţit ; el trimite un vînt subţire dévale şi cînd

în 12 ore se reîntoarce acasă, aduce vestea de mirare, că la ţară, unde

ziua fusese atit de cald, mai cald decît oriunde la munte, ar fi brumat.

Prevenite din experienţă seculară frondoasele se îngălbenesc la frunză,

ca să o lepede la proxima ocazie. Cînd prima brumă vrea să se aşeze

mai întîi sus, află tot atît de adesea vegetaţia deja acoperită cu zăpadă

proaspătă..., nu datele meteorologice, fie cît de precise şi numeroase din

Buşteni sau alte localităţi, ci numai observarea celui iniţiat în geografia

plantelor la faţa locului, poate să descopere intimitatea legăturei speci-
fice între climatul propriu fiecărei formaţiuni şi vegetaţie...

O privire fugitivă... explică îndeajuns paradoxul cum gingaşele spe-

cii alpine rămîn de cînd încep a încolţi pînă tîrziu spre [sfîrşitul] toam-

nei, mereu ferite de brume şi îngheţuri, pînă atunci... cînd acestea nu

mai au ce le strica : secretul pentruce, ele născute la munte, cultivate

la noi, se înţelege în condiţii altcum favorabile, se sting mai cu seamă

în iarnă şi primăvară, g°ale şi friguroase, de brumă şi îngheţ.

Prin combinarea acestor două momente din geografia plantelor :

studiul sistematic avansat pînă la constatarea formaţiunilor şi climatolo-

gia din epoca actuală geologică, aplicate la vegetaţie, sîntem puşi în

situaţia de a dezlega şi cazuri de o aparentă anomalie. Un astfel de caz

ni-1 prezintă împrejurimea cascadelor din regiunea subalpină, de forma-

ţiunea păduri mixte. Cît ţine peretele de calcar al Caraimanului, din
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distanţă in distanţă înălţimea alimentează pîraie, ce curg toate cam pa-

ralel, de la vest spre est. Acestea în momentul cînd părăsesc calcarul,

acolo unde valea lor se lărgeşte brusc, dau de bancuri puternice de gre-

sie compactă, alternante cu marge şistoase mai moi aci. dacă eroziunea

nu este atît de progresată ca de ex. în Valea Cerbului, unde ambele

pături au fost demult distruse, trebuie să se formeze cascade. Căci după

natura ambelor roci, rezistenţa va fi diversă : pîrîul tocmai în maximul

lui de viteză va măcina în aluviul lui mult mai uşor marga, decît gre-

sia. Flora cascadelor, precum pe pîrîul Jepilor şi mai ales dacă încă s-au

prăvălit de vale şi blocuri de calcar mari cît casele, ca la Urlătoare, e

de o bogăţie suprem de luxuriantă. Lingă cursul apei constatăm înainte

de toate formaţia normală pîraielor subalpine ; la cascade însă. dar în

parte şi la loc adînc umbrit, o serie bogată de reprezentanţi ai florei

alpine inferioare, ba chiar şi a celei superioare ca Сar dam ine g е-

l i d a Schott, Solda nella pu s i l l a Bmgt. s.a. Prima anomalie apa-

rentă. Cum se face că tocmai în umbra de pădure să se stabilească

această floră ? Care sînt condiţiile ei de trai aici ? Troienile pînă în pri-

măvara tîrzie, cînd pericolul brumei a dispărut, acopăr aceste văi ; peste

an, la lipsa de vînturi violente şi seceftoase], în o vale îngustă în pă-
dure, pe orice vreme, terenul e îmbibat cu umiditatea necesară, aerul —

ca sus pe munte — continuu jilav din împroşcătura cascadelor mici şi

mari, a pîraielor şi pîrăiaşelor ; pentru toamnă în pădure scut sigur de

brume.... Cimicifuga jcctida L., Conioselinam fischeri W. et G., Ligidaria
sibirica Cass., excepţional de rare, nicăeri altunde în Bucegi, de [ori-

gine] NE-europeană, resp. siberiana ca şi Larix sibirica, cum de s-au

rătăcit.... aici ? A doua anomalie.

în dreapta şi stînga pinului formaţiunea pădurii mixte subalpine,

care.... prin excluderea aproape definitivă a molidului, împrumută apa-

renţa pădurilor montane. Din observarea detaliată a ultimului caz, re-

zultă o a treia anomalie aparentă. în expoziţie sudică unde în penumbra

pădurii rare razele solare străbat îndeajuns chiar şi vara, iată ici, colo

un exemplar de Inula ensifolia L., Inula hirta L., Scnecio biebersteini

Lindern., Stachys recta L. s.a., ba chiar şi o lignoasă : Evonymus ver-

rucosus Scop. — specii de tip pontic, care toate au centrul lor de ve-

getaţie deabia în şes, de unde în decomun nici măcar în regiunea mon-

tană nu străbat.

Mare asemănare cu acestea ne prezintă unele plante sau proprii
endemice Carpaţilor sau comune şi cu Balcanul, care pe întreaga vale

supevioară a Prahovei numai aici sînt de constatat şi a căror specii

proxim-înrudite îşi au tot acolo centrul lor de vegetaţie, ca Anthémis

fussii Gris., Verbascum hinkei Friv., Marrubium praecox Jka. Ultima

anomalie.

Din toate acestea rezultă imediat, că aici nicicînd echilibrul nu a

putut fi fost restabilit complet astfel încît pădurea mixtă subalpină să

ajungă, măcar pentru un moment dat oarecînd, stăpînă absolută a tere-

nului de lîngă cascade.

La un mediu atît de superlativ de variat, în dezechilibru continuu,

cînd aceste plante străine, adulte, s-ar fi chiar exterminat, o plantă

relativ tînără sau alta din sămînţă, tot mai găsesc undeva condiţiile ne-

cesare spre a se păstra şi a-şi continua mai departe lupta pentru exis-
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tenta cu formaţiunea dominantă. Migraţia recentă explică suficient nu-

mai prezenţa speciilor alpine ; pentru cele cu centru de vegetaţie la

ţara. ca duce la absurd. Dacă transportul de sămînţă — la aşa distanţă!

— îl acceptăm momentan ca reali/abil prin vînturi sau păsări, neapă-

rat, că ar fi avut să privească şi calea principală pe Valea Prahovei. De

ce nu le aflăm nicăieri aici, ci numai în văi laterale ? Să fie această

vecinătate mai largă atît de diversă climatic încît nu să crească, dar

nici să germineze chiar un fir de sămînţă ? Să mi-se arate măcar plan-
tulă cit de tînără. fie chiar brumată sau îngheţată ! [Căci de acestea]
suferă sămînţă de la ţară ; si cum de nu suferă sămînţă plantelor de

lîngă cascade ? Cum rămîne în fine cu explicaţia transportului plante-

lor siberiene ? Şi dacă migraţia proaspătă, colonizarea actuală, e ex-

clusă — aceste pretinse anomalii sînt explicabile numai ca ultimele rămă-

şiţe decimate din vegetaţia anterioară actualei faze geologice : ca re-

1i с t e... Din epoca glacială, pînă pe timpul mai cald. premergător fazei

actuale, flora central-europeană, la care aparţin şi Carpaţii, s-a îmbogăţit

mereu prin migrări, pas cu pas, continue, lipsite de salturi ? Special in

Alpii Transilvaniei, dintr-un inceput din nord veniră, cînd în cauternar

fusese mai rece, plante arctice şi subarctice, apoi, din nord-est şi est

plante siberiene, în fine. din sud-est şi sud, plantele de stepă şi cele

balcane, ca prin diminuarea de temperatură, să intrăm în faza prezen-

tului. Să apreciem pentru valea superioară a Prahovei acest timp de

maximă căldura : plantele alpin-arctice, deja amalgamate, se vor fi

retras înspre culmi, cele de pădure central-europeană şi puţine siberiene,

le vor fi urmat, avînd de limita inferioară probabil circa limita inferi-

oară subalpină, fără ca unele locuri pe pante sudice şi cam uscate să nu

fi înaintat din elementele de stepă chiar şi mai sus. Altcum ce expli-

caţie să dăm la provenienţa actuală izolată de Campanula sibirica L.

pe Piatra Arsă şi Iris caespitosa Pali. pe Valea Cerbului la înălţimi de

cel puţin 1800 m ? Atunci deja la locuri favorabile şi ceva mai în urmă

cînd umiditatea creştea la temperatură scăzîndă, plante sudice urmînd

şirul catenei peste Oltenia, din cauza obstacolelor repel ate numai spora-

dic vor fi mai putut atinge Bucegii, ca în trecerea spre prezent climatul

să le fi nimicit total. Influenţa acestui timp se manifestă puternic, însă

în alt sens : în crearea şi stabilirea definitivă a unui endemism pregnant

dacic, din a cărui serie lungă, cazul cel mai interesant ni-1 reprezintă

prin participarea la el chiar a speciilor sudice de curînd migrate, ca

cele citate de Anthémis, Verbascum şi Marrubium.

Dacă rînd pe rînd s-au stabilit aici ca dominante, formaţiuni de la

alpin-arctice pînă la pădurea mixtă-subalpină, cu cît relictele sînt mai

vechi şi numărul de specii şi indivizi, care le reprezintă actual va fi tot

mai scăzut, cu cît ayem în vedere o fază mai veche. într-adevăr după

formaţiunea dominantă central-europeană, în care endemismele dacice

abundă, vin plantele de stepă, în urmă cele din regiunea pădurii sibe-

riene. Bogăţia speciilor alpine îşi află... altă explicare : ele... o datoresc

unei colonizări continue, proaspete, tot mai progresive, cu cît prin con-

diţii climatice tot mai favorabile ne apropiem de prezent.
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Acest raport a fost redactat de Dr. Aurel Procopia-

n u-P rocopovici, fost şef de cultură la Grădina Botanică

a Universităţii din Bucureşti, în luna septembrie a anului 1897.

El este adresat conducerii Grădinii Botanice şi conceput

ca o lucrare ştiinţifică, iar publicarea lui, la acea vreme, ar

fi adus multe priorităţi în fitosociologie, atît lui Aurel P г o-

c o p i a n u-P rocopovici, cît şi ştiinţelor biologice româ-

neşti în general.

Patriot desăvîrşit, vorbeşte de Carpaţii Daciei, cum poate

ar fi mai logic să ne numim munţii noştri, apoi de elemente

dacice, endemisme dacice etc.

Lipsa unor termeni consacraţi, pe acele timpuri pentru

ştiinţa nouă care era Fitosociologia, l-a determinat să-i caute,

să-i inventeze şi să-i precizeze, aşa precum şi dînsul o recu-

noaşte, spunînd : „Dar numai o indicare pur speculativă a

modului cum ar avea să se constate formaţiune de forma-

ţiune, fie chiar bazat pe îndestula accentuare premergătoare

a scopului, la care ar fi să tindă teoretic oricare studiu de sis-

tematică — de urmărit deci prin excursiune ca intermediu

esenţial — bazat pe explicaţia bine precizată a unei termino-

logii, pentru care din insuficienţă m-am văzut necesitat din

caz în caz a crea şi a introduce prin raportul de faţă cuvinte

noi în geografia plantelor, analoge cu a ştiinţelor afiliate, şi a

le da lor şi cîtorva vechi un sens fix : aceste toate erau lu-

cruri, ce demult înainte decît acum le puteam face cunoscute

— atîta însă nu era în stare să stabilească într-adevăr o con-

vincţie fermă, ci numai demonstraţia la un obiect concret şi

nu tocmai simplu, precum e vegetaţia văii superioare a Pra-

hovei şi din Bucegi, despre o aplicabilitate practică generală

a acestor principii conducătoare" (vezi pag. 13 al. 1 din ma-

nuscrisul original).

Termenii introduşi de el îi găsim azi în Fitocenologie —

şcoala sovietică — dar midţi îi înlîlnim şi în şcoala central-

europeană.

Explică termeni ca staţiunea, asociaţi, formaţia, sub for-

mat ia, facies, element caracteristic propriu, element caracteris-

tic dominant, element dominant secundar, vicariant etc.

Face o etajare a vegetaţiei pentru zona studiată.

Explică importanţa unor hărţi de vegetaţie, atît pentru

cercetare, cit şi pentru practică.

Face numeroase observaţii climatice şi, ce este foarte

important, primele observaţii fenologice pentru ţara noastră.

Explică originea florei actuale, a relictelor, endemismelor,

precum si a migrării florelor.

Prin Dr. Aurel Procopia u-P rocopovici Româ-

nia a avut pe unul din cei mai mari fitosociologi ai săi şi ce



credem esenţial, pe primul său filosociolog, iar lucrarea de

faţă este chiar prima lucrare de geobotanică din ţara noastră.

Regretabilă este numai această intirziere în publicarea
acestei valoroase lucrări, de peste 81 ani.

în prezentarea ideilor geobotanice ale Dr. Aurel Proco-

pianu-Procopovici, autorul
~H ărţii vegetaţiei României"

s-au luat din manuscrisul său, aidoma, unele pasaje, înlocuind

priii puncte capitolele care nu erau interesante din punct
de vedere botanic.

Pentru o mai uşoară citire a celor spuse de autor, a fost
transcris felul de prezentare a contribuţiei în secolul trecut,
în сел actuală.

Dacă doritorii specialişti vor să consulte originalul rapor-

tului, din care s-au luat capitolele de faţă, pot dispune de

acesta întrucît este expus la Muzeu—Expoziţie al Grădinii Bo-

tanice din Bucureşti, între documentele disponibile.

Dr. doc. ION T. TARNAVSCHI

?i

Dr. GEORGE A. NEDELCU


