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Prefaþã

Pãmântul pe care trãim – „Planeta miraculoasã nu înceteazã sã ne
uimeascã, sã ne punã în faþa unor mistere, adesea prea greu de dezlegat, sã ne
ofere resurse vitale, aparent, fãrã a cere nimic în schimb, sã ne suporte capriciile,
dar sã ne ºi sancþioneze atunci când întrecem mãsura. Dintre toate minunile
planetei albastre, viaþa este fãrã îndoialã cea mai de preþ comoarã; în absenþa
ei, cine s-ar mai putea bucura oare de toate celelalte daruri ale Terrei: apã, aer,
minerale, luminã, cãldurã?!
Într-o erã a industrializãrii ºi urbanizãrii cvasigeneralizate, fiecare dintre
noi cautã un colþ de natura vie, însufleþitã de freamãtul frunzelor, parfumul
florilor, trilurile pãsãrilor ºi zumzetul insectelor; fiecare om poate gãsi în
mijlocul naturii o sursã de încântare, energie ºi inspiraþie. În acelaºi timp,
paradoxal, omul a devenit astãzi cel mai de temut duºman al plantelor ºi
animalelor de pe Terra. Competiþia neloialã a omului cu celelalte fiinþe vii,
relevatã de extincþiile datorate activitãþilor umane în timp istoric, face ca, pe
termen scurt, mediu ºi lung, existenþa a numeroase specii floristice ºi faunistice
sã fie pusã sub semnul întrebãrii.
Cartea, intitulatã simplu: „Elemente de biogeografie”, reprezintã o
încercare de sintetizare a informaþiilor cu valenþe teoretice ºi practice din sfera
biogeografiei, menitã sã incite curiozitatea studenþilor, sã-i ajute sã înþeleagã
mecanismele de funcþionare a înveliºului biotic – atât de perfecte ºi poate,
tocmai de aceea, atât de vulnerabile – sã-i iniþieze în tehnicile de cercetare a
lumii vii, sã-i sensibilizeze ºi sã le motiveze acþiunile îndreptate în direcþia
protecþiei ºi conservãrii speciilor floristice ºi faunistice. Conþinutul sãu este
structurat în patru pãrþi, care abordeazã: probleme teoretice de taxonomie,
ecologie ºi corologie; caracteristici structurale ºi comportamentale ale
comunitãþilor vegetale ºi animale din cadrul marilor biomuri continentale;
aspecte referitoare la necesitatea protecþiei ºi conservãrii înveliºului biotic;
metode ºi tehnici de cercetare, utilizate în studiile cu caracter biogeografic.
Prin conþinut ºi problematica abordatã, lucrarea se adreseazã în special
studenþilor care, conform Planului de învãþãmânt, studiazã biogeografia pe
5

parcursul unui singur semestru. În acelaºi timp, informaþiile cuprinse în carte
pot constitui sursã de informare pentru cadrele didactice din învãþãmântul
preuniversitar, care aleg ca disciplinã opþionalã biogeografia sau anumite
probleme de biogeografie.
Prin aceastã lucrare, doresc sã aduc mulþumiri profesorilor care m-au
iniþiat în tainele biogeografiei, mai întâi în anii studenþiei ºi, mai târziu, pe
parcursul carierei universitare: regretatului prof.univ.dr. Ioan Piºota, dascãlul
care, prin prestanþa dublatã de simþul umorului, mi-a stârnit interesul pentru
aceastã disciplinã de studiu ºi d-nei prof.univ.dr. Maria Pãtroescu – mentor,
colaborator ºi adesea critic constructiv al activitãþii desfãºuratã de subsemnata
în slujba biogeografiei.
Autoarea
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CAPITOLUL I
CONCEPÞII PRIVIND CONÞINUTUL
BIOGEOGRAFIEI

Iniþial, biogeografia a apãrut ca ºtiinþã limitrofã între biologie ºi geografie.
Dupã G.L. Buffon (1766), rãspândirea geograficã a organismelor în
succesiunea lor istoricã e legatã de schimbarea feþei pãmântului.
Ch. Darwin (1809-1882) pune bazele biogeografiei ca nouã ºtiinþã,
infirmând caracterul etern ºi imuabil al speciilor.
Din lucrãrile lui V.D. Sukaciov (1926), F.E. Clements (1916), N.A.
Bobrinski (1935), N.P. Naumov (1961), rezultã cã pânã în jurul anilor 50 nu
s-au tratat problemele generale ale biogeografiei, ci aspecte ale acesteia
(geografia plantelor, geografia animalelor)
Emm. de Martonne (1927) considera cã obiectul de studiu al biogeografiei,
cu cele douã ramuri ale sale: fitogeografia ºi zoogeografia, îl reprezintã studiul
repartiþiei vieþuitoarelor pe suprafaþa Globului terestru ºi analiza cauzelor acestei
repartiþii.
L. Stuart (1954) aratã cã biogeografia analizeazã legãturile reciproce
dintre vegetaþie, animale ºi mediu ºi pune un accent deosebit pe condiþiile
mediului înconjurãtor.
În 1967, G.Lemee considera biogeografia ca o ºtiinþã a repartiþiei
vieþuitoarelor, cu cauzele ºi modificãrile sale, ce aparþine atât de geografie cât
ºi de biologie.
Dupã H. Elhai (Biogeographie, 1968), biogeografia este ramurã a
ºtiinþelor fizico-geografice, întrucât ea tinde sã descrie, sã compare ºi sã explice
peisajul vegetal ºi animal, în contextul celorlalte înveliºuri (litosfera, hidrosfera
ºi atmosfera).
În timp ce biologul cerceteazã particularitãþile concrete ale biocenozelor
(încadrare taxonomicã, caracteristici morfo-fiziologice ºi etologice etc. ale
organismelor), biogeograful le studiazã comparativ, în legãturã cu
particularitãþile mediului geografic.
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Ca ºtiinþã geograficã, biogeografia tinde sã identifice raporturile care existã
intre populaþiile vegetale ºi animale cu celelalte fenomene ºi procese care au
loc în înveliºul geografic (atmosferic, acvatic ºi terestru).
Biogeografia abordeazã o problematicã vastã, din care se pot desprinde
urmãtoarele direcþii mari de cercetare în domeniul plantelor ºi animalelor:
biogeografia ecologica, corologia ºi biogeografia cenoticã (biocenologia).
Biogeografia ecologicã studiazã relaþiile ce se stabilesc între organismele
vii ºi mediul de viaþa al acestora, raporturile de interacþiune ºi de influenþã
reciprocã existente între organisme ºi mediu.
Corologia sau arealografia studiazã rãspândirea diferiþilor taxoni (specii,
genuri, familii de organisme etc.), arealul pe care aceºtia îl ocupã, dinamica si
tipologia arealelor biogeografice.
Biogeografia cenoticã (biocenologia) ºi biogeografia regionalã studiazã
comunitãþile vegetale ºi animale (biocenozele), privite sub diferite aspecte:
organizare, componenþã taxonomicã, dinamicã ºi repartiþie geograficã pe
suprafaþa Globului; pe baza studiilor comparative asupra rãspândirii teritoriale
a elementelor floristice ºi faunistice, biogeografia regionala realizeazã regionarea biogeografica terestra (delimiteazã regiuni, subregiuni, provincii
biogeografice).
1.1. Biosfera  obiect de studiu al biogeografiei; relaþia
biogeografiei cu celelalte ramuri ale geografiei fizice
Biogeografia este ºtiinþa care studiazã biosfera (bios = viaþa, sphaira =
sfera), cel mai nou înveliº planetar.
Termenul de biosferã în biologie, cu sensul de domeniu al vieþii, a fost
introdus de J.B. Lamarck (1744  1829). În 1875, E. Suess (1831  1914) a
introdus ºi încadrat biosfera în geologie. Noþiunea de biosferã a fost dezvoltatã
ulterior de V.I. Vernadski (1926). Acesta o defineºte ca înveliºul geografic
populat cu organisme vii, situat în straturile inferioare ale atmosferei ºi în cele
superioare ale litosferei ºi hidrosferei.
În literatura noastrã, prima sintezã asupra biosferei ca înveliº terestru
apare în lucrarea Terra(1931) a lui Simion Mehedinþi, în capitolul Descrierea
biosferei ºi în capitolul Descrierea omenirii ca parte integrantã a biosferei.
Conform lucrãrii Biogeografie (R. Cãlinescu ºi colab., 1972), biosfera
este definitã ca înveliºul de la suprafaþa globului terestru, format la zona de
îmbinare, de interferenþã a înveliºurilor anorganice ºi care este populat cu
organisme vii.
În dicþionarul Bioterminologie ilustratã, vol. I (Gh. Mohan, 1993)
biosfera este definitã simplu: totalitatea organismelor vii care populeazã
pãmântul.
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Conform lucrãrii Ecologie ºi protecþia mediului (Gh. Mohan, A.
Ardeleanu,1994) biosfera este definitã în lumina teoriei generale a sistemelor
lansatã de L. von Bertalanffy - teorie generalã a organizãrii: biosfera reprezintã
nivelul superior al organizãrii sistemice a lumii vii pe planeta noastrã, incluzând
urmãtoarele nivele de rang inferior: biocenoza, populaþia, individul.
În sens larg, geochimic, biosfera este un sistem planetar heterogen, care
cuprinde întreaga lume vie ºi biotopurile sale, precum ºi acele pãrþi ale crustei
terestre care nu sunt populate de organisme, dar sunt influenþate chimic de
materia vie.
Ca geosfera, biosfera este un domeniu de tranziþie, de graniþã, deoarece
viaþa învãluie ºi strãbate pãtura sedimentarã, inclusiv oceanul planetar ºi
troposfera.
Ca ºi corp geografic, fizic, biosfera este supusã legilor fizice ale formãrii,
evoluþiei ºi descompunerii substanþei pe Pãmânt; se caracterizeazã prin
parametri fizici (cantitatea de caldurã, temperatura, presiunea) ºi compoziþie
chimicã (47% din substratul geochimic al vieþii revine carbonului organic) 
B. Stugren, 1994.
Obiectul de studiu îi conferã biogeografiei rolul de disciplinã de interferenþã, înveliºul pe care aceasta îl studiazã aflându-se la întrepãtrunderea
celorlalte.
Înveliºul vegetal ºi lumea animalã sunt studiate de pe poziþii geografice,
dar nu putem spune cã metodele geografice de analizã rezolvã toate problemele
pe care le implicã acest studiu. De exemplu, aceeaºi asociaþie floristicã este
studiatã de pedologi, ecologi, sistematicieni, biogeografi, fiziologi, câmpul
lor de activitate suprapunându-se deseori. Acest lucru evidenþiazã încã o datã
faptul cã biogeografia, în ansamblul ei este o ºtiinþã limitrofã, de contact
între biologie ºi geografie, în timp ce fiecare dintre diviziunile ei - biogeografie
arealogicã, floristicã, faunisticã, regionalã, ecologicã, istoricã - este atât
biologicã cât ºi geograficã.
Geomorfologia, care studiazã relieful scoarþei terestre, se aflã în raporturi
de strânsã cauzalitate cu biogeografia, întrucât plantele ºi animalele iºi stabilesc
biotopul ºi ariile de rãspândire ºi în funcþie de influenþa reliefului. În acelaºi
timp, geomorfologia foloseºte informaþiile biogeografice pentru a demonstra
modul în care organismele vii modificã scoarþa terestrã.
Prin elementele sale: temperaturã, presiune, umiditate, miºcãri ale maselor
de aer, luminã, clima joacã cel mai important rol în viaþa organismelor, înveliºul
vegetal ºi lumea animalã fiind influenþate în dispunerea lor altitudinala ºi
latitudinalã, de cãtre factorii climatici.
Hidrologia se ocupã cu studiul apelor de suprafaþã ºi subterane, iar cu
biogeografia se aflã în relaþii de interdependenþã ºi influenþã reciprocã. Apa
constituie pentru organisme sursã vitalã în alimentaþie. Pentru plante, apa are
un rol deosebit de important în procesul de asimilaþie clorofilianã, contribuind
15

la dezvoltarea ºi rãspândirea plantelor. Cele mai multe din plantele terestre
absorb apa din sol, din franjurile capilare sau din structurile freatice. Nivelul
piezometric aflat la adâncimi diferite influenþeazã caracteristicile sistemului
radicular care poate fi de tip: pivotant, ramificat (Fraxinus excelsior), cu
extensiune lateralã - la cactuºi (Carnegia, Cereus), fasciculat - la rogozuri
(Carex sp.).
Raporturile între sol  obiectul de studiu al pedologiei  ºi organismele
vii sunt de asemenea multiple. Solul este suportul ºi rezervorul de hranã al
înveliºului biotic. În acelaºi timp, organismele vegetale ºi animale, prin acþiunea
lor fizicã, chimicã ºi microbiologicã, contribuie la buna desfãºurare a proceselor
pedogenetice. De asemenea, solurile influenþeazã repartiþia vegetaþiei, punânduse în evidenþã legãturile care existã între caracteristicile sale fizice ºi chimice
ºi distribuþia speciilor sau grupãrilor vegetale.
În concluzie, considerãm cã rezolvarea problemelor pe care le ridicã
organismele vii (relaþiile dintre acestea ºi factorii de mediu, distribuþia lor
spaþialã etc.) nu poate fi realizatã fãrã cunoaºterea legitãþilor ramurilor geografiei
fizice.
1.2. Limitele biosferei
Materia vie este distribuita neuniform pe suprafaþa terestrã. Regiuni întinse
ale planetei sunt sãrace în organisme vii (gheþurile perene, deserturile, largul
mãrilor ºi oceanelor etc.). La polul opus, se situeazã aºa-numitele centre de
concentrare a formelor de viaþã, corespunzãtoare unor teritorii cu condiþii de
habitat deosebit de favorabile, atât sub aspectul factorilor abiotici ai mediului,
cât ºi din punct de vedere al abundenþei resurselor de hranã (selful continental,
estuarele, deltele, recifurile coraligene, pãdurile tropicale umede).
Frontiera superioara a biosferei este condiþionatã de intensitatea criticã
a iradierii solare, letala pentru organismele vii. Ea corespunde altitudinii de
aproximativ 25-30 km, la nivelul ecranului protector de ozon (în stratosferã).
În atmosferã, viaþa se desfãºoarã mai intens la limita inferioarã a acesteia
(partea inferioarã a troposferei). Densitatea cea mai mare a organismelor vii se
plaseazã pânã la înãlþimea de 50-70 m.
Din cadrul regnului vegetal, unii arbori depãºesc 110 m înãlþime (eucalipþii
australieni, arborele mamut (Sequoia gigantea) ºi arborele roºu
(S. sempervirens) din pãdurile litorale pacifice nord-american). Numãrul
organismelor scade treptat spre 1000 m altitudine, unde ajunge foarte redus.
Partea cea mai mare a aeroplanctonului vegetal, desfãºurat între 100 ºi 5000
de metri, este alcãtuitã din spori de ciuperci ºi polen. Insecte de mici dimensiuni
ºi pãianjeni ajung pânã la 4000 m altitudine, iar sporii ºi bacteriile, pânã la
22000 m. Unele coleoptere ajung în Anzi la 4900 m altitudine; pe Everest,
furnicile attide au fost identificate pânã la 6710 m altitudine (B. Stugren, 1994).
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Frontiera inferioarã a biosferei în litosfera ajunge pânã la cea mai profundã
zonã a pãturii sedimentare. Este o limitã teoreticã, deoarece din cauza absenþei
fisurilor deschise ºi a hranei, este rar atinsã; în principiu, pãtrunderea
comunitãþilor de microorganisme în adâncurile litosferei, este funcþie de
prezenþa capilarelor acvifere.
Dintre speciile care ating recorduri din punct de vedere al penetrãrii
litosferei, pot fi citate:
- Saxaulul (fig. 1), planta xerofilã asiaticã, cu rãdãcini ce ating 10-20 m
adâncime;
- Ramele  ajung pânã la 7-8 m;
- Cârtiþa  5-6 m;
- Bacteriile anaerobe ating adâncimi de 2500-3000 m; acestea populeazã
pelicula de apã care acoperã suprafaþa zãcãmintelor de petrol.

Fig. 1. Saxaulul (Haloxylon sp.)
Sursa: www.de.academic.ru
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Din punct de vedere geochimic ºi biochimic, limitele determinate ale
biosferei se extind în crusta terestrã, mult mai departe decât se extind
organismele vii.
În hidrosferã, viaþa este mult mai dezvoltatã decât în celelalte înveliºuri
(mediul acvatic ocupã 71% din suprafaþã terestrã).
Limita maximã pânã la care pot ajunge formele de viaþã în hidrosferã
corespunde celor mai mari adâncimi oceanice (11034 m). O distribuþie limitatã
în apa oceanicã o au plantele fotosintetizante, dependente de luminã. Acestea
se întâlnesc în orizonturile eufotic ºi disfotic, pânã la 400 m adâncime.
Dupã concepþia lui Vernadski (1978), biosfera se extinde în spaþiu pânã
acolo unde se gãsesc substanþe biogene, materiale rezultate prin activitatea
biochimicã a organismelor. Substanþe biogene s-au descoperit ºi în orizonturi
freatice adânci, unde chiar ºi bacteriile sunt absente.
Frontierele biogeochimice ale biosferei sunt însã imprecise, deoarece sunt
foarte dinamice. Datoritã miºcãrilor tectonice verticale, substanþele biogene
se scufundã la adâncimi foarte mari, care nu pot fi exact determinate.
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CAPITOLUL II

NOÞIUNI DE TAXONOMIE ªI ECOLOGIE
UTILIZATE ÎN BIOGEOGRAFIE

Ramurã a biologiei, taxonomia1 sau sistematica cuprinde legile clasificãrii
organismelor vii într-un sistem, menit sã reflecte originea lor ºi gradul de
înrudire dintre acestea. Taxonomia cuprinde douã ramuri distincte ºi anume:
botanica sistematicã ºi zoologia sistematicã. Unitatea taxonomicã fundamentalã cu care se lucreazã în taxonomie este specia.
Totalitatea speciilor de plante alcãtuieºte regnul vegetal, iar totalitatea
speciilor de animale, regnul animal.
Ierarhizarea unitãþilor taxonomice (sistematice) vegetale ºi animale se
realizeazã conform unei scãri, alcãtuitã din 6 trepte cu valoare sistematicã
crescãtoare: specie, gen, familie, ordin, clasã, încrengãturã.
- Specia reprezintã unitatea sistematicã cu valoarea cea mai micã; ea
reuneºte indivizi cu aceeaºi morfologie, ereditate ºi aceleaºi
caracteristici fiziologice, care duc acelaºi mod de viaþã, ocupã o arie
geograficã determinatã ºi sunt interfecunzi, ca ºi descendenþii lor
(Exemple de specii: Poa pratensis (firuþa), Stipa pennata (colilia), Rosa
canina (mãceºul), Colchicum autumnale (brânduºa de toamnã),
Rhododendron kotschyi (smârdar sau bujor de munte), Quercus robur
(stejarul pedunculat), Castanea sativa (castanul comestibil); Tridacna
gigas (scoica giganticã), Cardium edule (scoica comestibilã), Octopus
vulgaris (caracatiþa), Apteryx australis (pasãrea kiwi), Canis latrans
(coiotul sau lupul preriilor), Panthera tigris (tigrul), Alces alces (elanul)
etc.;
1

Taxonomia = ramura a biologiei, al cãrei obiect de studiu îl reprezintã clasificarea
ierarhicã a organismelor vii într-un sistem, menit sã reflecte originea organismelor ºi gradul de
înrudire dintre acestea.
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- Genul, unitate taxonomicã superioarã speciei, include una sau mai
multe specii înrudite, cu numãr mare de caractere comune (Exemple:
Poa, Stipa, Rosa, Colchicum, Rhododendron, Quercus, Castanea;
Tridacna, Cardium, Octopus, Apteryx, Canis, Felix, Alces);
- Familia este unitatea taxonomicã ce include unul sau mai multe genuri
înrudite (Exemple: Poaceae, Rosaceae, Liliaceae, Ericaceae, Fagaceae
etc.; Tridacnidae, Cardiidae, Octopodidae, Apterygidae, Canidae,
Felidae, Cervidae);
- Ordinul include mai multe familii, cu grad de înrudire mai îndepãrtat
ºi cu puþine caractere comune. (Exemple: Poales, Rosales, Liliales,
Ericales, Fagales; Eulamellibranchiata, Octopoda, Apterygiformes,
Fissipeda, Artiodactyla);
- Clasa reprezintã unitatea taxonomicã care grupeazã mai multe ordine,
în situaþii rare unul singur (Exemple: Monocotiledoneae,
Dicotyledoneae; Lamellibranchia, Cephalopoda, Aves, Mammalia)
- Încrengãtura defineºte taxonul cu valoarea sistematicã cea mai mare,
reunind clase care, de regulã, prezintã un singur caracter comun.
(Exemple: Spermatophyta; Mollusca, Vertebrata)
Activitatea de separare ºi recunoaºtere a indivizilor unei specii de cei
aparþinând altor specii se numeºte determinare (identificarea organismelor
dupã caracterele proprii).
În scopul determinãrilor floristice se folosesc determinatoare sau flore,
care pot fi întocmite pe þãri (Flora României, de ex.), pe regiuni mai mici
(Flora Transilvaniei, Flora Munþilor Bucegi etc.), mai mari (Flora Europei)
sau pe categorii de plante (Flora dendrologicã, Graminaceele României etc.).
2.1. Privire generalã asupra scãrii taxonomice vegetale2
În dezvoltarea regnului vegetal se disting trei etape principale de evoluþie:
Plante talofite, pteridofite (arhegoniate), spermatofite (cormofite).
Talofitele includ organisme vegetale unicelulare sau pluricelulare, al cãror
corp este un tal, cu organe nediferenþiate: alge, ciuperci, licheni.
Pteridofitele cuprind organisme de tranziþie între cele talofite ºi cele
cormofite; se caracterizeazã printr-un început de diferenþiere a organelor, prin
apariþia seminþelor, aºa cum se remarcã la speciile de ferigi pteridosperme.
Cormofitele includ plante superioare cu flori ºi seminþe, care au corpul
un corm, format din organe diferenþiate (rãdãcinã, tulpinã, frunze).
2
Vezi Popovici Lucia, Moruzi Constanþa, Toma I., 2007, Atlas botanic, Ed.Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti.
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