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VALOAREA FITOGEOGRAFICÄ ŞI ISTORICĂ

A DOUĂ MLAŞTINI TURBOASE DIN BAZINUL UZULUI

(CARPAŢII ORIENTALI AI ROMÂNIEI)

TR. I. ŞTEFUREAC AL. KOVÁCS, GH. COLDEA, J. KÖNTZEY

Mlaştinile turboase intracarpatice din România : „Apa Roşie"

(jud. Covasna) şi „Braţul încet" (jud. Harghita) sînt, din punct de

vedere botanic (floristic, fitogeografic şi fitoistoric), de un deosebit

dnteres ştiinţific argumentînd evoluţia florei şi a vegetaţiei de pe acest

teritoriu.

Ambele adăpostesc, între altele, importante relicte glaciare :

Sphagnum Wulfianum Girg. (Apa Roşie) şi Trientalis europaea L. (Bra-

ţul încet). Studiile efectuate de către autori atestă, ecoprotectiv. pro-

punerea de conservare a lor cît mad nealterată cu justificarea deplină

de a li se acorda din partea Comisiei Monumentelor Naturii a Acade-

miei R. S. România, statutul de rezervaţii naturale, ele avînd o reală

valoare documentară biologică.

Mlaştinile turboase din sistemul carpatic al României îşi cîştigă
— prin îmbogăţrea genofonidului lor c,u noi elemente de floră relictară

şi a analizelor sporopolinire ale zăcămintelor de turbă — o importanţă,

fitogeografică şi fitoistorică, din ce în ce mai semnificativă.

Cercetări botanice asupra zonei turficole din bazinul Uzului şi Munţii

Nemira a Carpaţilor Orientali, au fost efectuate аЩ în trecut cît şi
mai ales în ultimele decenii. Astfel menţionăm asupra grupelor de crip-

togame lucrările şi datele ştiinţifice publicate asupra unor alge Des-

midiacee (M. Haîâ sz. 1944), ciupercii -macromicete (G h. Sală gс а -

nu, Tг. I. Ştеfи геа с, 1969, 1972 ; К. Lâsz Iо, D. Paz mа -

ny, IA 1. Kovâcs, 1979), licheni (G h. S ava, 1971), briofite (V.
Вar a bas, 1974; Gh. Mih ai, V. Barabaş, 1969, 1976—1977;

Tr. I. Ştefureac, V. Вarab aş, 1976 ; Тг. I. Ştefureac,

1978), iar asupra florei şi a vegetaţiei qormofitice sînt lucrările semnate

de :J. Keller, 1944' Gh. Coldea, Al. Kovâcs, 1969; D.

Mi ti tel u, N. Ba r abaş, 1972 ; E. Po p, 1937, 1960 ; Gh. Pre-

descu, 1939 ; R. So o, 1940 ; Tr. ,1. Ştefureac, Al. Kovâcs,

Gh. Coldea, J. Köntzey, 1982 s.a.

Ultima dintre acestea, elaborată de icătre autori, priveşte — sub

următoarele aspecte : generalităţi, ecologie-climatologie, caracterizarea

florei (criptogame şi cormofite), consideraţii asupra vegetaţiei şi a evo-
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luţiei acesteia şi recomandări referitoare 1a ocrotire şi conservare —

studiul florei şi al vegetaţiei celor două mlaştini turboase de reală va-

loare ştiinţifică din Secuime, una reprezentînd tinovul din Valea pîrîului

Apa Roşie (sat Estelnic, corn. Poian, jud. Covasna) şi cealaltă tinovuj

Braţul încet, zis şi „Apă Lină"' (corn. Plăieşii de Jos, jud. Harghita),
analizată fiind vegetaţia din zonele ilor eu-mezo-şi oligatrofe inclusiv

a „laggului" de ecoton.

Considerăm necesar de a releva, cu acest prilej, doar valoarea ştiin-

ţifică botanică a acestor complexe de tinoave cu unele sublinieri în

ce priveşte necesitatea ocrotirii şi a conservării acestora.

în tinovul de 1a Apa Roşie (fig. 1) a fost recent descoperit (T r. I.

Ştefureac, V. Bar ab aş, 1976; Tγ. I. Ştefureac, 1978) specia

Fig. 1. aspect (parţial) cu vegetaţia ierbaeee şi lemnoasă a tinovului Apa
■Roşie (jud. Covasna) (foto Tr. I. Ştefureac).

subarctică dintre briofite Sphagnum wulfianum Girg. (fig. 2), semnalat,

pînă acum, în singurul loc din Transilvania îmbogăţindu-se astfel geno-

fondul valoros al acestui tinov ; alte cîteva staţiuni cu acest relict au

fost semnalate şi studiate, mai înainte (Tr. I. Ştefureac, 1959—

1973), în cîteva mlaştini turboase eutrofe din Bucovina.

în tinovul de la Braţul Încet (Apa Lină), a fost identificată, pentru
prima dată în ţară (E. P op, 1937, 1955, 1956) specia relictă dintre cor-

mofite Trientalis europaea L. (fam. Primulaceae) (fig. 3), aflată la limita

sudică (latitudinea nordică 46°12') considerată, pe atunci, ca singura

staţiune certă, cu acest relict în România, avînd ca şi Sphagnum wul-

flanum Girg. acelaşi caracter fitogeografic.
De remarcat că ambele reliate, Sphagnum wulfianum Girg şi Trien-

alis europaea L. ating la noi, în aceste tinoave din bazinele intracarpatice,



Fig. 2.

— Exemplar de

Trientalis europaea L. (în

briocenoza cu Sphagnum
flexuosum Dozy & Molk, din

, 1.unca outrofă (mestecăniş) a

tinovului Braţul încet (jud.

Harghita) (foto. Al. Kovâes)

Fig. 3.

Briocenoză cu Sphagnum wulfianum Girg. din tinovul Apa Roşie
(jud. Covasna) (foto Tr. I. Ştefurcac).



204

limita sudică a arealului lor general de răspîndire constituind argu-

mente biologice de valoare fitoistorică necontestată.

în afară de aceste două relictie mlăşitinile turboase menţionate de-

ţin, în componenţa şi structura lor şi a vegetaţiei acestora, un înseninat

număr de specii cu caracter nordic-boreal, atît dintre criptogame (alge
si briofite), cît şi dintre cormofite specifice în general formaţiilor intra-

zonale a unor aspecte relictare de vegetaţie turficolă. De asemenea

asupra acestor ecosisteme nu au lipsit şi unele cercetări faunistice ca

acelea cu caracter ornitologic (C. Ran g, 1979), a unor grupe de never-

tebrate ca şi a unor mamifere mici şi mari.

Aceste tinoave fiind mai în afara căilor principiale de acces, ele

au fost mai puţin vizitate şi explorate de către naturalişti atît din punct
ele vedere botanic, cît şi zoologic s.a.

Lucrarea recent .puiblidată (Tr, I. Ştefureiac, AL Кova c s,

Gh. Соld c a, J. Köntzey, 1982), constituie o succintă sinteză a

datelor cunoscute pînă acum din bibliografie inclusiv contribuţia directă

a autorilor asupra acestor tinoave.

Pe lingă importanţa ştiinţifică sub aspect taxonofmic, ecologic, coro-

logic şi cenologic a florei şi a vegetaţiei din aceslte mlaştini turboase

cu floră relictară ele mai iau totodată şi o însemnată valoare fitoisto-

rică de cunoaştere şi descifrare, în acest spaţiu carpatic, a succesiunii

fazelor silvestre. Analiza sedimentelor turficole (E. Pop, 1937) în oare

sînt păstrate arhivele sporopolinice ale vegetaţiei acestor mlaştini tur-

boase, datînd cu probabilitate încă din perioada boreală, ridică şi mai

mult importanţa lor ştiinţifică remarcabilă.

Datorită impactului produs, direct şi indirect, de către om asupra

acestor două ochiuri de vegetaţie străveche de deosebit interes naţional
si universal a spaţiului sud-estic european se impune, în mod pe deplin

justificat, luarea măsurilor necesare, de rigoare, privind ocrotirea şi
conservarea lor şi tocmai asupra acestui aspect esenţial dorim a ne opri
pentru a atrage şi mai mult atenţia oamenilor de ştiinţă din ţară şi a

organismelor de resort de a 1c salva din timp şi de a li se acorda, de

către forurile centrale în drept, statutul de rezervaţii naturale complexe.

în tinovul de 1a Apa Roşie, dereglările au rezultat datorită atît

pâşunatului oligotrof relictar, cît şi a intensificării, un timp, a exploată-
rilor forestiere prin deschiderea drumului de acces

Dărmăneşti şi efectuarea, între anii 1942—1943, a unor drenări nereuşite

în vederea exploatării turbei (1971) ca şi urmările incendiului (1946)

pe o oarecare suprafaţă, au dus — prin crearea noilor condiţii ecologice
deficitare —

1a instaurarea unor modificări radicale şi îngrijorătoare
de ruderalizare, pe alocuri, a vegetaţiei iniţiale a tinovului Apa Roşie.
Nici acel de 1a Braţul încet (Apa Lină) nu a fost lipsit de o serie de

asemenea încălcări.

Considerînd astfel valoarea incontestabilă a florei şi a vegetaţiei
actuale şi a studiilor palinologice specifice acestor formaţiuni de vege-

taţie turficolă (intrazonală), adesea cu aspecte unice a unor fitocenoze
relictare cu Sphagnum widfianum Girg. în tinovul Apa Roşie şi Trien-

talis europaea L. în acel de 1a Braţul încet (Apa Line), din regiunea de

tinoave Şandru Mare — Cotul Buzăului (delimitată de E. Po p, 1960)
inclusiv a altor numeroase relicte şi plante rare, unele pe cale de dis-
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pariţic, se impune în mod pe deplin justificat şi neîntîrziat salvarea şi

menţinerea lor ecoprotectvă cît mai nealterată.

Aceste tinoave vor constitui totodată un loc adevărat de studii bio-

logice complexe, interdisciplinare, ur laborator în care se va scrie o

carte vie a naturii patriei ndastre şi în care tinerele generaţii de natu-

ralişti vor avea prilejul de a-şi îmibogălţi mereu cunoştinţele asupra

variatelor organisme, plante şi animale, din biotopurile lor naturale în

care se dezvoltă şi se menţin, oclroiiţi de legislaţia în vigoare a ţării noastre

şi îşi vor aduce, peste vremi, contribuţia atît în aprofundarea cercetă-

rilor, cît şi 1a păstrarea tezaurului biologic al naturii şi a conservării

acestui patrimoniu naţional, a mediului înconjurător, specific ţinuturilor
oarrJatice româneşti.

Demersurile privind ocrotirea şi conservarea acestor două mlaştini

turboase din Transilvania au fost, de mai mult timp încoace, înaintate

forurilor de răspundere şi susţinere argumentat pentru tinovul de 1a

Apa Roşie prin iniţiativele interjudeţean conjugate, de către Muzeul

judeţean din Sf. Gheorghe (prin dr. Al. Kovâcs), Muzeul de Ştiinţe natu-

rale din Bacău (prin dr. N. Barabaş), a conducerii CA.P.-ului din Estelnic

(prin mg. J. Köntzey care, ca localnic, a vegheat şi a asigurat ocrotirea

acestor tinoave) inclusiv raportul nostru în aceslt sens (T r. I. Şte f u -

re а с şi colaboratori din 26. I, 1979) înaintat Gomisiei Monumentelor

Naturii a Academiei R. S. România.

Conservarea acestor două tinoave nu ar agrava sau complica cu

nimic reţeaua rezervaţiilor naturale din ţară, deoarece jud. Covasna nu

are decît două rezervaţii (Mesitecînişul de 1a Reci şi Tinovul Luci), iar

jud. Harghita pe lîngă cele cîteva mlaştini şi tinoave (Sîncrăieni, Bud"ş,

Valea de mijloc, Beneş, Dobreanu şi Mohoş) mai poate încadra, în spe-

cificul vegeitaţiei sale, şi mlaştina turboasă Braţul încet.

Ambele tinoave — datorită apei persistente şi ia umidităţii exce-

sive — cu o floră slab furajeră pentru păşunat ca şi a exploatării lem-

nului şi a turbei sînt de o neînsemnată valoare economică, iar ameliorarea

acestor terenuri este dificilă, greu de realizat şi nerentabilă.

Conducerea C.A.P.-urilor de 1a Estelnic, (jud. Covasna) şi Plăieşii
de Jos (jud. Hjarghita) avînd suficient teren bu n de păşunat, chiar cu

mărirea şeptelului lor, iar localnicii din Gărpineni care — cunoscînd

bine situaţia că aceste terenuri, limitate 1a suprafeţe restrânse, nu 1c

sînt folositoare
— 1c consideră, de multă vreme încoace, ocrotite în

mod natural. Ei sînt întrutotul de acord şi recomandă, alături de orga-

nele silvice şi agricole locale, aa aceste tinoave cu pinete de tip oligo-
trof să constituie rezervaţii naturale de interes ştiinţific şi peisagistic,
meritînd în mod argumentat aqest statut. Păstrarea acestor ochiuri de

vegetaţie, cu menţinerea apei edafice şi a umidităţii lor atmosferice ±

constante vfa avea şi, în viitor, sub aspect ecologic, un rol preponderent
si determinant în asigurarea condiţiilor climatice favorabile, de micro-

qlimat necesar culturilor agricole din împrejurimi ca şi a menţinerii

vitalităţii vegetaţiei naturale şi de purificare a atmosferei prielnice vieţii

organismelor, plante şi animale, şi a însăşi sănătăţii omului în acest

ţinut cu staţiuni balneo-elimaterice.

Pentru tinovul Apa Roşie se propune a fi ocrotită şi declarată ca

reezrvaţie naturală întreaga suprafaţă oligo- şi eutrofă a tinovului (10
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ha), precum şi asigurarea perimetrului de protecţie, format din zonele

împădurite cu Picea abies şi Fagus sylvatica (în suprafaţă de 5 ha) ca

şi o parte a pădurilor imediat învecinate a fondului silvic cu Piceeto-

Fagetum (5 ha), în total o suprafaţă de 20 ha ; acest teren avînd şi pînă

acum, din partea organelor locale, un regim de protecţie.

Urmează ca şi pentru tinovul Braţul încet (Apa Lină) să fie deli-

mitată ca rezervaţie naturală porţiunea cea mai valoroasă sub aspect

ştiinţific, pinetul oligotrof şi lunca învecinată (eutrofă) cu mestecănişul

caracteristic pe o suprafaţă totală de 20—25 ha inclusiv stabilirea unui

perimetru necesar de protecţie cu întocmirea pentru ambele, a schi-

ţelor (1982).
între măsurile de protecţie ale acestor două tinoave se impun urmă-

toarele : interzicerea, în terenurile rezervate, a păşimatului ; oprirea

oricăror exploatări forestiere ca şi a turbei dovedite şi aşa nerentabile ;

asigurarea pazei în cele m,ai bune condiţiuni prin concursul conducerii

C.A.P.-urilor de 1a Estelnic (jud. Covasna) şi Plăieşii de Jos (jud. Haj-

ghijta) inclus -y a conduceri 1
'

Ocolului silvic Dărmăneşti (jud. Bacău) prin
cantoanele silvice respective (pîr. Romanului s.a.).

De asemenea rezultă recomandarea autorilor de a întreprinde din

partea Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei R. S. România

organizarea elaborării (în contract) a unui studiu monografic asupra

acestor două mlaştini turboase din bazinul Uzului — Carpaţii Orientali

— ai României.

PHYTOGEOGRAPHISCHER UND HISTORISCHER WERK ZWEIER

TOREMOORE AUS DEM UZUL-BECKEN (ORIENTALISCHE

KARPATHEN RUMÄNIENS) UND IHRE KONSERVIERUNG

Zusammenfassung

Die beiden intrakarpatische Hochmoore aus den Ostkarpathen

Rumäniens u.zw. ~Apa Rşie" (Bezirk Covasna) und „Braţul încet"

(Bezirk Harghita) besitzen ein grosses botanisches Interesse. In beiden

wurden wertvolle Eiszeitrelikte ausgewiesen wie Sphagnum wulfianum

Girg. (Apa Roşie) und Trientalis europaea L. (Braţul încet). Über diese

Hochmoore haben die Autoren neuerdings botanische Forschungen

unternommen.

Aus den Untersuchungen geht die wissenschaftliche (oekologische,

floristische, zoenologische, phytogeographische und phytohistordsche)

botanische Bedeutung der beiden intrakarpathischen Hochmoore hervor,

welche ihre Erklärung zu wertvollen Naturschutzgebieten rechtfertight.

Ein monographisches Studium über diese Hochmoore wäre zu

begrüssen.
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