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ABSTRACT: The mangroves are tree forests whose species have stiltslike roots (proptant roots) and that can be encountered in the tidal
balance area. These extraordinary ecosystems, which are homes for
various insects, molluscs and kinds of birds, are incredibly fragile and
can easily disappear causing environmental „upset” to the coastal areas.
Controlling the evolution of mengroves, rehabilitating those which are
endangered, is a priority in numerous tropical countries where these
ecosystems have been proven to be of great economical significance.
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În regiunile tropicale există păduri de manglieri4 (arbori cu pneu‑
matofori) care se dezvoltă exclusiv în zona de balans a mareelor (flux şi
reflux); acestea sunt mangrovele. Ele acoperă aproximativ 100.000 Km2 pe
tot Globul (Figura 1). Interesul lor economicşi ştiinţific este considerabil.
Mangrovele sunt ecosisteme foarte specializate, care mor în mod brutal
dacă unul din parametrii mediului lor se modifică. Astfel, pe coastele tropicale, mangrovele sunt primele care reacţionează la cele mai mici variaţii
ale regimului hidric. Mult timp considerate ca medii insalubre, inutile şi
neutilizabile, mangrovele sunt astăzi administrate în numeroase ţări ca
populaţii de primă importanţă economică. Actualmente, totuşi, regiunile
de coastă tropicale, de o parte şi de alta a Atlanticului, sunt sediul unei ero‑
ziuni foarte active, care este însoţită de o mortalitate masivă a mangrovelor.
În Sierra Leone, Benin, Columbia, Venezuela, Brazilia, Coasta de Fildeş
ş.a., pădurile de mangrove (manglierii) dispar progresiv. Pe litoralurile
Guianelor ele sunt spălate şi măturate prin eroziune, dar se reconstituie
dacă depozitele de noi sedimente o permit.
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Nume popular al diverselor plante ce populează marginea apelor sărate din regiunile
tropicale şi aparţin la mai multe genuri, între care Avicennia, Rhizophora, Bruguiera,
Ceriops, Sonneratia, Pandanus, Nipa etc.

COLUMNA , nr. 9, 2020

62

|

Lăcrămioara IVĂNESCU, Marius GRIGORE, Constantin TOMA

Studiul acestor ecosisteme urmăreşte să răspundă la următoarele
întrebări: care sunt particularităţile biologice ale mangrovelor? sunt ele
indicatori biologici interesând variaţii ale nivelului mediu al oceanelor?
pot fi ele utilizate pentru a lupta împotriva eroziunii costiere? Să încercăm
a răspunde:

1. Care sunt caracteristicile mangrovelor?
Aceste ecosisteme sunt cunoscute din secolul III î.Chr., cum mărtu‑
riseşte filosoful grec Eratosthene în ale sale „Géographiques”, care descriu
arbori cu rădăcini picioroange, în formă de arcuri ce se ridică deasupra
apei, în mod sigur al plantelor din genul Rhizophora. Termenul „mangrove”
provine probabil de la deformarea cuvântului malaez „mangui” (portu‑
ghezii spun „mangue”, spaniolii spun „manglares”, anglo-saxonii spun
„mangrove”).
Componenta principală a acestui ecosistem o constituie populaţiile
de arbori (vreo 60 de specii în toată lumea, ceea ce înseamnă foarte puţin
pentru un ecosistem tropical), aparţinând la câteva familii botanice, sufi‑
cient adaptaţi pentru a supravieţui în condiţiile foarte particulare ale zonei
de influenţă a mareelor. „Înotând” zilnic în apă (datorită lovirii zilnice de
către maree), salinităţile apei şi ale solului variabile de la un loc şi de la un
sezon la altul, mişcările apei, solurile foarte sărace în oxigen, o temperatură
medie de ± de 16 oC, toate acestea sunt condiţiile ecologice în care se dez‑
voltă mangrovele, mai ales în marile delte tropicale: Gangele, Mekongul,
Nigerul, Orinocul, Amazonul ş.a. Câteva specii, foarte rare, supravieţuiesc
la latitudini subtropicale.
Anumite specii de Avicennia depăşesc tropicul Cancerului în câteva
puncte, cum ar fi Golful Persic (28 onord); alte specii (Kandelia candel)
ating Kyshyu în Japonia (35 onord). Sunt şi specii de Avicennia care se
abat sensibil de la tropicul Capricornului, în Noua Zeelandă (la 37 osud –
Auckland), în Australia (38 osud – Melbourne) sau în Brazilia (27 osud).
Trei ţări, Brazilia (cu 25.000 Km2), Indonezia (cu 21.000 Km2) şi
Australia (cu 11.000 Km2) totalizează peste 50 % din suprafeţele aco‑
perite de mangrove. În Noua-Caledonie, Martinica şi Guyana franceză,
aceste ecosisteme nu acoperă decât suprafeţe mici. Cele din Guadeloupe
sunt probabil cel mai bine descrise actualmente printre mangrovele
franceze.
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Fig nr. 1 – Distribuția mangrovelor pe Glob (National Geographic Magazine, 2007)

Se ştie de mult timp că aceşti arbori s-au adaptat pentru a supravieţui
în medii deosebit de ostile datorită mai ales lipsei oxigenului în soluri şi
prezenţei clorurii de sodiu în apă cu concentraţii foarte variabile (3→90
‰).
În consecință, plantele din aceste păduri dispun de strategii generale
multiple (Grigore și Toma, 2010):
Strategii de evitare a sării:
1. eliminarea sării de către rădăcinile plantei;
2. secreţia sărurilor prin glandele salifere ale frunzelor;
3. diluţia sărurilor prin mărirea conţinutului de apă (suculenţă);
4. îndepărtarea organelor saturate în săruri.
Strategii de tolerare a sării:
1. compartimentarea sărurilor în vacuole – îndepărtarea ionilor toxici
din anumite regiuni metabolic active ale celulei;
2. sinteza substanţelor organice „compatibile” (osmolytes) pentru a
echilibra balanţa ionilor minerali în vacuole.
Modificări structurale ca răspuns la mediul salin:
1. stomate pe faţa inferioară a frunzelor – micşorarea pierderilor de
apă din plantă;
2. cuticulă îngroşată la suprafaţa epidermei – micşorarea pierderilor
de apă din plantă;
3. glande salifere pe suprafaţa frunzei.
Din punct de vedere morfo-anatomic, mangrovele prezintă următoa‑
rele adaptări la mediul lor de viaţă:
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1. arborii prezintă adaptări mecanice pentru fixarea în substratul
mâlos, care poate lipsi chiar;
2. rădăcini aeriene, respiratorii (pneumatofori), care asigură necesarul
de oxigen părţilor supuse inundării;
3. germinaţie particulară şi „viviparitate”;
4. seminţele şi plantulele pot rezista în apă sărată şi au adaptări pentru
răspândirea pe distanţe foarte mari;
5. caractere xerofitice şi halofitice ale frunzelor.
Aceste adaptări (anatomice şi fiziologice) sunt numeroase, complexe,
adesea spectaculoase. Astfel, la anumite specii creşterea continuă chiar
dacă plantula este imersată. Cum de altfel embrionul străpunge tegu‑
mentul seminţei în timp ce ea este încă pe arbore, majoritatea speciilor
de mangrove sunt „vivipare”; seminţele lor germinează pe arborele care
le-a produs. Graţie acestei „viviparităţi”, plantulele, numiteși propagule
(Figura 2) sunt dispersate mai cu seamă de către curenţii marini șiajung să
se implanteze rapid pe nămolurile litorale.
Altă adaptare remarcabilă: plantele dezvoltă ţesuturi, adevărate glande
cu săruri, capabile să excrete sarea care a pătruns în ţesuturi, precum şi
organe respiratoare care se ridică deasupra solului, pneumatoforii(Figura
3). Aceşti pneumatofori sunt rădăcini aeriene; fiind esenţialmente con‑
stituite dintr-un aerenchim spongios (rezerva de aer între celulele separate
de spaţii), descompunerea lor este extrem de rapidă de îndată ce arborele
moare şi înrădăcinarea arborelui nu mai asigură fixarea sedimentelor, ceea
ce favorizează eroziunea litoralului. Mangrovele au deci exigenţe ecologice
importante. Printre acestea, durata de imersie zilnică este esenţială, deoa‑
rece este cea care determină răspândirea strictă a speciilor de arbori şi de
arbuşti în zona de balans a mareelor.
Datorită acţiunii mareelor, o parte importantă din materia organică
produsă de arbori este exportată şi litiera nu se acumulează. Slaba acţiune
de descompunere – mineralizare „in situ” implică, pentru supravieţuirea
unui manglier, un aport constant şi suficient în elemente nutritive, de către
apele marine şi de către cele continentale; de unde şi importanţa de men‑
ţinere a circulaţiei libere a apei în mangrove.
Producţia organică a unei mangrove sub formă de litieră variază de
la 6 la 10 tone/hectar/an (greutate uscată) în medie şi ea poate rămâne
ridicată chiar sub climate aride. Această producţie are incidenţe asupra
cantităţii de peşte, moluşte sau alte animale marine din lagunele costiere
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tropicale. De aici şi interesul ştiinţific şi importanţa economică a man‑
grovelor, ce determină puţin câte puţin măsuri de protecţie. Mangrova
constituie deci punctul de plecare a unui lanţ alimentar complex, ştiind
că resturile organice constituie hrana de bază pentru numeroase specii de
animale din estuare, mai ales în stadii larvare şi juvenile, care sunt la rândul
lor consumate de prădători ale nivelurilor superioare. De unde şi legăturile
incontestabile între mangrove, pescării şi fauna litorală tropicală. Această
faună, bogată în specii, prezintă particularitatea de a migra în ecosistemele
vecine, în timp ce plantele mangrovei sunt strict îndepărtate în zona de
balans a mareelor. Aceasta deoarece ea este bogată în resurse animale şi
vegetale şi de aceea mangrova este puternic exploatată. Utilizările tradiţi‑
onale, produsele din peşte, cărbunele de lemn şi produsele derivate, cum
ar fi taninurile şi plantele medicinale, în mod curent întrebuinţate în der‑
matologie (Ceriops, Rhizophora, Xylocarpus etc.), cu proprietăţi astringente
recunoscute, fără nicio valoare, se pare, antrenează o degradare importantă
a mangrovei. Exploatarea forestieră din a doua jumătate a secolului XX,
mecanizată (pastă de hârtie, lemn de tâmplărie) şi conversiile mangro‑
vei pentru punerea în valoare a noi terenuri agricole şi pentru extinderea
acvaculturii au antrenat degradări considerabile pe toate continentele, în
afară de Australia. Omul a fost într-adevăr principalul duşman al mangro‑
velor. Aproape peste tot în lumea tropicală, până recent, el s-a înverşunat să
„asaneze” mlaştinile cu mangrove. Exemplul Filipinelor este semnificativ:
din cele 450.000 ha de mangrove, pe care le avea această ţară în 1920, au
mai rămas azi ± 120.000 ha datorită extinderii acvaculturii. În Ecuador,
60.000–70.000 ha de mangrove au fost distruse din 1978 pentru a extinde
cultura unui crevete (Penaeus vannamei).
Din 1980, cunoscându-se tot mai bine rolul mangrovelor în menţi‑
nerea activităţilor de pescuit în estuarele şi deltele tropicale, majoritatea
ţărilor (cu mangrove) fac un efort pentru o protecţie parţială sau totală a
acestor ecosisteme. S-au declarat rezervaţii şi parcuri naţionale, cel mai
celebru fiind „Everglades National Park”, situat în Florida. Bun exemplu
de ilogism al civilizaţiei noastre, care protejează şi reconstruieşte azi cu
mari cheltuieli un ecosistem pe care ea s-a îndârjit timp de decenii ca să-l
distrugă.
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Fig. nr. 2. Propagule (plantule) la specii de mangrove (Schimper, 1891)
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2. Pot mangrovele să constituie un indicator
al variaţiilor de nivel al mărilor?
De multă vreme deja, fosilele, şi mai ales polenul fosil, sunt folosite
în paleogeografie şi în stratigrafie. Polenul fosil al mangrovelor este un bun
marker din două motive: prezenţa sa în sol arată un climat cald (to medie a
celei mai reci luni este de peste 16 oC) şi proximitatea imediată a unei linii
de ţărm în timpul când acest polen s-a depus. Studiind cauzele mortalităţii
mangrovelor pe toate continentele s-a putut arăta că aceste ecosisteme
sunt deosebit de specializate, cele mai mici variaţii ale regimului lor hidric
fiindu-le, în general, fatale. Totul se petrece aşa cum fiecare specie de man‑
grove trăia în condiţii ecologice apropiate de limita sa de toleranţă, ţinând
seama de salinitatea apei şi a solului, şi de durata zilnică de imersare. Dacă
dintr-un motiv oarecare, tectonic, sedimentologic, hidrodinamic etc.,
duratele de imersie zilnice sunt modificate, speciile mor brusc.

Fig. nr. 3. – Plantă tânără de Avicennia nitida, care prezintă trei tipuri de rădăcini:
o rădăcină orizontală de pe care se ridică pneumatofori (rădăcini respiratoare), de
la baza cărora se formează, în jos, rădăcini cu rol în absorbție (Børgesen, 1909)

Există în lume numeroase cazuri de mortalitate masivă a mangrove‑
lor. Un exemplu frapant este cel al mangrovelor din Gambia care, datorită
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unei modificări minore (câţiva centimetri), dar rapide (câteva săptămâni)
a regimului hidric, au murit „pe picioare” pe mii de hectare, între ianuarie
şi martie 1980. Pentru studii mai aprofundate, observaţiile spaţiale sunt
esenţiale. Rezultatele obţinute arată că speciile Avicennia marina şi Ceriops
tagal, care suportă cele mai mari concentraţii în săruri (peste 70 ‰) în tim‑
pul sezonului secetos, sunt la vest, în timp ce arborii care suportă rău sau
nu suportă salinităţi ale apei peste 15 ‰ s-au refugiat la est în Bangladesh
(Heritiera fomes, Nypa fruticans).
În contrast cu speciile asiatice menţionate, de o parte şi alta a
Atlanticului, numai două specii (Rhizophora mangle şi Avicennia germinans)
constituie aproximativ 80 % din mangrove. În Guyana, în timp ce pădurea
de pe uscat conţine peste 1000 de specii lemnoase, mangrova (de lângă
mare) are doar pe Avicennia germinans. Cercetările satelitare s-au făcut asu‑
pra unor ţări precum Bangladesh, Columbia, Senegal, Gambia, Coasta de
Fildeş, Guinea.
Ţările africane au fost mai puţin cercetate satelitar; doar Guyana
franceză!

3. Moartea mangrovelor este o cauză a eroziunii coastelor
Aproximativ 250 milioane m3 de sedimente fine sunt vehiculate anual
de către talazuri şi curenţi. Cursurile de apă guyaneză antrenează şi ele
până la ocean debite solide, dar în cantităţi neglijabile (ele reprezintă 1 %
din aporturile amazoniene). O parte din aceste sedimente se depun şi se
consolidează pentru un timp (1–2 decenii în medie), înainte de a fi relu‑
ate şi distruse de către eroziunea litorală. Fenomenul s-a amplificat recent
datorită despăduririi din bazinul amazonian (35.000 Km2/an). Degradarea
solurilor forestiere şi antrenarea particulelor fine, materii humice, nisipuri,
nămoluri, sunt accelerate de distrugerea perdelelor forestiere continentale,
căci suprimând pădurea densă, se suprimă rolul său esenţial în intercep‑
tarea ploilor şi favorizează scurgerea rapidă. Ne putem aştepta la un câştig
de pământ prin avansarea litoralului? În realitate, bilanţul sedimentării şi
al eroziunii efectuat pe coastele Guyanei franceze (1979–1984) ne face să
înţelegem că cele două acţiuni se echilibrează: 60 Km2 de noi mangrove
s-au constituit şi 58 Km2 de mangrove vechi au fost distruse de eroziune.
Toate aceste remarci ne conduc să formulăm următoarea ipoteză: ero‑
ziunea se declanşează şi se intensifică pe litoralurile Guyanei atunci când
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mangrova moare. Dar, trebuie spus că mortalitatea mangrovelor n-ar fi una
din consecinţele eroziunii costiere, ci una din cauze, poate chiar o cauză
principală. Rămâne să încercăm a explica de ce mor arborii. Depozitele
sedimentare se situează la interfaţa dintre două lumi. În această zonă de
tranziţii între mediile continentale şi cele oceanice, toţi parametrii hidro‑
dinamici, climatici, tectonici, geomorfologici, sedimentologici, fizico-chi‑
mici etc. acţionează simultan şi interacţiunile sunt complexe. Este uşor de
înţeles că parametrul „salinitate”, de exemplu, în fiecare punct al Deltei este
determinat de fluxul de apă dulce din bazinul versant (el însuşi dependent
de pluviometrie) şi de evaporare. Aceştia sunt factori climatici. Salinitatea
unei ape depinde şi de penetrarea mareelor, adică de amplitudinea lor şi
de topografia locală. Or, salinitatea apei şi a solului este unul din para‑
metri esenţiali ce determină distribuţia speciilor vegetale ale mangrovei
şi productivitatea lor. Putem admite că mangrovele integrează ansamblul
parametrilor fizici şi chimici ai acestui mediu.
Cercetările de până acum arată că procesele interne ale mangrovelor
(fixare de energie, productivitate, selecţie specifică, cicluri ale elementelor
nutritive etc.) sunt foarte puternic influenţate de parametrii externi, din
afara acestor ecosisteme:
1. Regularitatea regimului hidric: implică o alimentare regulată în apă
dulce şi o durată de imersare zilnică de către maree. Apele continentale
joacă un rol esenţial de diluare a apelor marine. Optimul de eficacitate
metabolică este legat de optimul de salinitate; el variază de la o specie
la alta. Specii ca Nypa fruticans, Heritiera fomes, Sonneratia ovata ş.a. cer
salinităţi slabe (2–8 ‰ în mediu); ele se găsesc cel mai adesea în amonte
de delte. Construcţia de baraje (hidro-electrice sau cu scop de irigare) per‑
turbă sau distrug mangrovele.
2. Al doilea parametru, necesitatea unei aprovizionări suficiente în ele‑
mente nutritive, se explică uşor. Într-adevăr, ecosistemul deschis exportă
o fracţie puternică de materie organică pe care el o produce şi acest export
de către maree a elementelor nutritive trebuie să fie compensate.
3. Al treilea parametru influent, stabilitatea substratului este esenţial,
căci fiecare specie ocupă pe litoral o poziţie determinată înainte de toate
de durata zilnică de imersie. În plus, în deltele afectate de fenomene tec‑
tonice (vechea deltă a Indusului, Gangelui etc.), nu numai regimul mareelor
şi al inundaţiilor cotidiene este perturbat puternic, ci materia organică
produsă în timpul întregului sezon secetos rămâne practic intactă în sol,
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datorită ridicării concentraţiei de sare şi opririi aproape complete a acti‑
vităţii microorganismelor de descompunere. Arborii îşi pierd vigoarea şi
treptat pier.
Aceste legi generale au aplicabilitate asupra tuturor litoralelor tropi‑
cale. Într-o mangrovă cu Avicenniase numără mai multe sute de pneumatofori pe m2; tot atâtea obstacole care favorizează şi accelerează sedimen‑
tarea. Urmează, deci, să constatămcă dacă încărcătura sedimentară este
puternică, are loc o ridicare rapidă a substratului; viteza ridicării substra‑
tului variază de la un punct la altul, în funcţie de proprietăţile geomorfolo‑
gice şi hidrodinamice locale. Se întâmplă uneori ca ridicarea substratului
prin sedimentare să asfixieze arborii. Lipsa de oxigen are mai multe cauze,
utilizarea oxigenului de către microorganismele de biodegradare şi, bine‑
înţeles, grosimea crescută a păturii sedimentare. Descompunându-se după
moartea arborilor, rădăcinile eliberează sedimentele din faţa mării, care
sunt astfel reluate de către eroziune.
Dacă această ipoteză se confirmă, asta înseamnă că eroziunea şi antre‑
narea sedimentelor sunt înainte de toate provocate de mortalitatea man‑
glierilor negri (Avicennia germinans). De ce oare nu asistăm la mecanisme
comparabile în mangrovele Pacificului? Aici, când o specie de mangrovă
moare, datorită ridicării substratului, ea este înlocuită imediat de o alta.
Stocul floristic al mangrovelor Pacificului permite acest lucru (sunt ± 50
specii). Dimpotrivă, în mangrova din Guyana, practic o singură specie se
dezvoltă în faţa mării (Avicennia germinans). Accelerarea sedimentării ce
reacoperă organele respiratoare şi perturbă regimul hidric îi este fatală.
Cum în această parte a lumii nu există o altă specie capabilă să-i ia locul
când grosimea sedimentelor devine prea puternică, dinamismul acestei
vegetaţii palustre este întrerupt, arborii mor în bloc şi se declanşează ero‑
ziunea. Teoretic, ar fi suficient să se introducă în Guyana un manglier sau o
graminee din mangrova asiatică (Porteresia coarctata), capabile de a înlocui
pe Avicennia pentru a transforma aluviunile migratoare în sedimente con‑
solidate. Dar atenţie! Introducerea unei noi specii de mangrove în Guyana
necesită luarea unor mari precauţii!
Avicennia şi Rhizophora din jurul Atlanticului sunt genuri vechi (sfârşi‑
tul Secundarului, începutul Terţiarului). Aceste două genuri, au un număr
mare de specii în Pacific; ipoteza admisă azi este că aria lor de origine se
situează în acest ocean şi că migraţia spre Atlantic a putut să se facă prin ist‑
mul din Panama, rămas deschis în timpul scurtelor perioade dintre sfârşitul
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Cretacicului superior şi Miocen. Alte genuri din Pacific apărute mai târ‑
ziu (Bruguiera, Ceriops, Sonneratia ş.a.) nu au putut ajunge în Atlantic nici
prin Tethys (Mediterana Terţiarului), nici prin Capul Bunei Speranţe din
motive bioclimatice: temperaturi prea joase în Africa de Sud, ariditate prea
puternică în vestul african.
Introducerea în Guyana a unei specii exotice poate fi luată în con‑
sideraţie? Nu. Introducerea unei noi specii într-o regiune costieră sau
continentală necesită cercetări foarte îndelungate pentru a evita erorile
trecutului şi noi dezastre ecologice şi economice. Căci lumea este plină, în
acest domeniu, de eşecuri de mare răsunet. Este suficient să amintim cazul
zambilei de apă (Eichornia crassipes), magnifică plantă acvatică braziliană,
care a devenit în câţiva ani o adevărată ciumă în cele mai multe regiuni
tropicale.

Concluzii
Mangrovele, aceste păduri de arbori (manglieri) cu rădăcini „picio‑
roange”, se întâlnesc în zona de balans a mareelor. Aceste ecosisteme extra‑
ordinare unde trăiesc insecte, moluşte şi păsări de toate felurile, sunt de o
fragilitate extremă şi pot să dispară în mod brutal, antrenând bulversarea
zonelor de coastă. A controla evoluţia mangrovelor, reabilitarea celor care
sunt atinse de pericol este o prioritate în numeroase ţări tropicale unde
aceste ecosisteme se dovedesc a fi de o mare importanţă economică.
Arborii ce alcătuiesc mangrovele au dezvoltat adaptări anatomice şi
fiziologice complexe, permiţându-le să reziste la imersia cotidiană în apa
mării. Speciile de Avicennia excretă sare prin frunzele lor şi respiră datorită
rădăcinilor aeriene numite pneumatofori.
Supravieţuirea unei mangrove depinde strict de aportul constant şi
suficient de elemente nutritive, aduse în ecosistem de apele continentale,
de maree sau de vânt. Elementele nutritive care rămân în ecosistem sunt
supuse proceselor metabolice, producţiei primare, descompunerii micro‑
biene, desfăşurării ciclurilor larvare ale crabilor şi creveţilor, ori servesc
drept hrană pentru păsări şi alte animale sedentare.
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