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CERCETARI PALINOLOGICE IN REZERVAŢIA 

"MESTECANIŞUL DE LA RECI" (JUD. COVASNA) 

VIORICA LUPŞA 

Situată spre sud de comuna Red 1a altitudinea de 525 m s.m., rezer
vaţia naturală "Mestecănişul de la Reci" se găseşte în zona colinară a · 
Curburii Carpaţilor, în bazinul Trei SoaJUne, pe un substrat de nisip 'terţiar 
care a constituit materialul din care sub influenţa vîntului dinspre Car
paţii Orientală s-au format dunele ce acoperă întreaga sa suprafaţă de . 
aproximativ 600 ha. Pe aceste dune s-au instalat mai întîi mesteceni (spe
cie pionieTă), dar consolidarea lor definitivă s-a făcut în veacul trecut 
printr-o perdea de pini plantată perpendi<mlar pe direcţia vîntului. Intre 
timp mestecenii s-au împuţinat prin tăieri treptate, locul lor fiind luat . 
de arinişuri. In zonele depresionare, printre aceste dune de nisip, s-au 
format numeroase lacuri "tăuri". Unele dintre acestea în prezent au secat, 
iar altele mai adînci prin colmatare au format în zona lor centrală în
mlăştiniri mezo-oligotrofe încălecate de arinişuri. Condiţiile climatice 
din această regiune -- temperatura şi regimul pluvial -, au favorizat 
înfiriparea acestor înmlăştiniri care evoluiază spre un regim oligotrof. 

E. Pop (1960) semnalează patru [acuri înmlăştinite, fără a fi însă 
cercetate sub aspect polen-analitic. 

In vederea efectuării cercetărilor pallinologke în această rezervaţie, . 
am identificat trei "tăuri" care, în zona lor centrală prezintă insule de 
Sphagnum pe care vegetează populaţii de Alnus, iar dintre speciile ier
boase mai importante remarcăm frecvenţa deosebită a lui Menyanthes 
trifoliata, Lysimachia thyrsiflora, Comarum palustre etc. 

Datele pe care le prezentăm în această lucrare, reprezintă primele cer
cetări sporo-polinice efectuate în această rezervaţie şi totodată primele 
contribuţii palinologice în regiunea colinară din inter.iorul Curburii Car
paţilor. Cunoaşterea condiţiilor locale de climă şi evoluţie a pădurilor 
postglaoiare prin interpretarea diagramelor sporo-polinice obţinute, oferă 
date corespunzătoare în acţiunea de refacere a fondului forestier în core
laţie cu condiţii1e de climă locală. De asemenea, prin cunoaşterea condi
ţiilor specifice ale rezervaţiei "Mestecănişul de la Reci", se va putea sta
bili regimul ecologic de conservare a ei. 

Extragerea probelor de turbă din cele trei ecosisteme turbicole iden
tificate s-a efectuat cu ajutorul sondei manuale Hiller pînă la stratul de 
nisip compact de la bază, prin care sonda nu a mai pătruns. Sondajul s-a 
efectuat în zona cenrt:rală a celor trei mlaştini, unde zăcămîntul turbos 
prezenta indircile celor mai vechi colmatări. S-a constatat în cazul celor 
trei sondaje că stratul de turbă de Sphagnum de la suprafaţă formează 
un plaur de grosimi variabile, cuprinse între 50 cm (fig. 1) şi 70 cm (fig. 3), 
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aşezat pe un strat de apă prin care sonda cade fă·ră rezistenţă şi fără să 
prindă resturi solide, pînă la sedimentul organog.en de la baza acestuia. 

Am recoltat probe de turbă pentru analize din tăul mare situat în 
afara plantaţied. de piui (fig. 1), din "tăul cu nuferi" (fig .. 2) şi un alt ,,tău" 
înmlăştinit din apropierea acestuia, (fig. 3) ambele situate în plantaţia de 
pini din perimetrul îngrădit al rezervaţiei. Toate aceste ecosisteme mlăşti
noase ne-au oferit un substrat adecvat efectuării analizelor sporo-poli
nice în vederea cunoaşterii genezei lor şi a reconstituirii evoluţiei vege-· 
taţie'i silvestre şi a climatului postglaciar din regiunea studiată, ştiut fiind 
faptul că diagramele sporo-poLinice reflectă compoziţia pădurilor ce în
conjoară zăcămîntul analizat pe o rază de aproXIimativ 10 km. Rezulta
tele analizelor sînt reproduse în dia~amele sporo.-polinice (Fig. 1, Fig. 2 . 
şi Fig. 3) care reflectă evoluţia vegetaţiei silvestre şi a climatului post
glaciar în această regiune, precum şi gene'Zial şi evoluţi·a ecosistemelor 
cercetate. 

Probele au fost extrase la intervale echidistante de 10 cm din stratul 
de turbă de la suprafaţă şi la intervale de 5 cm din sedimentul organogep. 
şi din nisipul de la baza profilurilor. Adîncimea totală a acestora este cu- · 
prinsă între 160 cm (Tăul cu nuferi) şi 230 cm (Tăul de lîngă plantaţia· de· 
pini). In fiecare caz însă sondajul a atins stratul de nisip. grosier foarte 
compact prin care sonda nu a mai reuşit să pătrundă. 

Preparatele polinice le-am efectuat după metoda Erdtman. In cazul 
probelor ce conţineau un procent ridicat de particule minerale am efec
tuat flotarea cu soluţie de Cb Zn (d= 1,85) pentru îndepărtarea fracţiu
nilor minerale şi concentrarea polenului în preparate. Cu toate acestea în 
sedimentul de nisip grosier de la ba21a. profilurilor am înregistrat doar 
granule sporadice de polen de Betula, fapt ce nu ne-a permis obţinerea 
de spectre din aceste ori:wnturi. Diagramele ne prezintă astfel adîncimile 
pînă la care s-au putut efectua analize sporo-po1inice, orizonturile de la 
bază fiind excluse deoarece în nisipul grosier polenul nu s-a păstrat. 

Diagramele sporo-polinice pe care le prezentăm (Fig. 1, 2 şi 3) oglin
desc rezultatele statistice exprimate în procente, calculate după o sumă 
polinică de bază. In acest scop am utilizat suma polenului total (AP+NAP) 
pentru a stabm un echiJibru just între polenul de arbori şi cel al speciilor 
ierboase, precum şi pentru o interpretare ecologică a diagramelor. In 
acest scop am identificat la fiecare nivel analizat între 400-850 granule 
de polen. 

Profilul 1 a fost extras din Tăul de lîngă pltantaţia de pini, din zona · 
centra[ă a sfagnetului înconjurat de apă, unde sondajul a atins 240 cm. 
Deoarece în ultimul nivel de nisip grosier am înregistrat doar cîteva 
granule de polen Betula, diagrama sporo-polinică reconstituită are o ex-
tindere de 230 cm (Fig. 1). Sedimentul analizat, prezentat în coloana 
stratigrafică a diagramei, este constituit la suprafaţă din turbă de Spha
gnum nedescompus (10-30 cm), după care urmează turba de Sphagnum 
şi Cyperaceae pînă la adîncimea de 50 cm. Acest strat de turbă cu o gro-
sime totală de 50 cm formează un "plaur" aşezat pe un strat de apă cu o 
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grosime de 120 cm (între 50-170 cm}, sub care întîlnim su sediment 
organogen cu textura foarte fină (170-210 cm), peste nisipul fin de la 
bază de culoare cenuşie-albăstruie (210-230 cm). 

Diagrama sporo-polinică reconstituită (Fig. 1), reflectă succesiunea 
următoarelor faze silvestre din: regiunea studiată : 

Faza stejărişului amestecat şi alun, din care diagrama surprinde nu
mai faza VII-a din schema lui Firbas, desfăşurată în perioada at~antică în 
care a început colmatarea lacului. Această fază este ilustrată între nive.:.. 
lurile 230-205 cm ale diagramei. Climatul postglaci.ar umed şi călduros 
din această fază a declanşat expansiunea foioaselor termofile în etâjul 
colinar simultan cu expansiunea molidiş~rilor în etajul montan. Diagrama 
ilustrează expansiunea masivă în regiunea studiată a elementelor stejă
rişului amestecat care la orizontul 220 cm înregistrează valoarea lor 

· maximă (Quercetum mixtum=43%), dintre care predominanţa o deţinea 
pole:riul de Ulumus (26 ), urmat de Tilia (18%) în timp ce polenul de 
Quercus se afirmă cu valori nesemnificative în această fază. Simultan 
se înregistrează cele mai ridicate vail.ori procentuale ale polenului de 
Corylus (160/o), proporţii r.elativ; moderate comparativ cu cele semnalate 

. de I. Ciobanu (1960) în mlaŞtina de la Ruţ pe platoul Pmid-Deralu şi de 
E. P o p şi B. Dia con ea sa (1967) în tinovul Mohoş lîngă Tuşnad. 
Amploarea pădurilor termofille pe versanţii sudici de la Curburra Carpa
ţilor a fost dezvăluită de E. P o p şi I. Cioban u (1957) dar şi aici 
frecvenţa polenului de Corylus nu depăşeşte 340/o, iar la Comandău pe 
versantul nordic al Curburii Carpaţilor acesta înregistrează maximum 
280/o. 

Datorită altitudinii reduse a staţiunii de sedimentare polinică, pro
porţiiile polenului de Picea sînt neînsemnate pe întreaga extindere a dia
gramei (3-8 Ofo), fiind antrenat de la mari depărtări. Spre sfîrşitul peri
oadei atlantice elementele termofile înregistrează o scădere abruptă şi în 
diagramă îşi face apariţia polenul de Carpinus la început cu valori nesem
nificative, iar sporadic apare în spectre şi polenul de Fagus. Subliniem pro
porţiile constante ale polenului de Betula şi Alnus cu valori semnifica
tive pe întreaga extindere a diagramei, fapt ce atestă prezenţa acestor 
specii în regiunea cercetlaltă. De asemenea polenul de Poaceae, Chenopo
diaceae, şi Asteraceae înscris în diagramă, indică instalarea unor cenoze 
ierboase în jurul acestor lacuri. 

In concluzie, în atlantic elementele stejărişului amestecat şi alunul 
participau în proporţii substanţiale la alcătuirea părudilor din regiunea 
studiată. 

Faza carpenului, desfăşumtă în subbo:real (fa:aa VIII-a din schema 
lui Firbas), am reperat-o în diagramă între 205-180 cm, luînd în consi
derare cele mai ridicate valori ale polenului de Carpinus care nu depă
şeşte însă 10 Ofo, v<hloarea sa reală fiind diminuată prin suprareprezentarea 
polenului de Betula şi Alnus în diagramă, extinderea acestora aici fiind 
condiţionată de factorul edafic. Valoarea remarcabilă a polenului de Alnus 
a fost pusă în evidenţă la Curbura Carpaţilor şi de E. P o :p şi I. Ci o
ban u (1957), arini.şele afirmîndu-se începînid din fa24a stejărişului ameste-

222 



cat şi dezvoltîndu-se în special la sfîrşitul fazei de carpen şi începutul 
fazei fagului. In subboreal elementele termofHe se retrag înscriind o scă
dere abruptă în diagramă. Astfel Quercetum mixtum în această perioadă 
înregistrează valori modeste cuprinse între 4-10%, în timp ce făgetele 
se dezvoltă vertiginos, participînd spre sfîrşitul acestei faze la alcătuirea 
pădurilor din regiunea studiată. Curba polenului de Poaceae înregistrează 
valori procentuale cuprinse între 32~45% şi atestă instalarea cenozelor 
:ierboase în jurul mlaştinilor analizate sporo-polinic. 

Faza fagului (faza IX-X-a), se oglindeşte între nivelurile 180-10 cm 
.ale diagramei sporo polinice. ParticuLarităţile cLimatului sUibatlantic -
umed şi rece - din această fază au favorizat extinderea făgetelor care 
devin stăpînitoare în regiune. Abunldenţa p:r:eeipitaţiH.or din această pe
rioadă climatioă au determinat o revertenţă a pînzei de apă a lacului, 
peste care ulterior s-a amorsat formarea unui nou strat de turbă de 
Sphagnum (niveluriJe 50-10 cm). Valoarea ridkată a curbei polenului 
de Fagus se remarcă în sedimentul organogen, turbos, de sub stratul · de 
apă, începînd de la niveluri.J..e 190 cm, cu 22%, pentru ca în turba de Sphag
num de la suprafaţă integral depusă în subatlantic polenul de Fagus să 
înscrie vailorile saQe maxime, concurat fiind însă de eriruişele şi mestecăni
.şele locale, care prin sup!areprezentarea poLenului lor în spectre, îi eclip
sează valoarea sa reală. In ultimii 20 de cm de turbă de Sphagnum de la 
suprafaţă, s·e înscrie în diagramă 1apariţi'a explozivă în spectre 131 v1alorilor 
polenului de Pinus (15-34%), ea o apariţie recentă ce se datoreşte plan
taţiilor de Pinus efectuate în veacul trecut. Acest fenomen este ilustrat în 
acelaşi fel şi în diagramele reconstituite pe baza analizelor sporo-polinice 
€fectuate în sedimentele celorl·alte două înmlăştinări (Fig. 2 şi Fig. 3). · 

In subatlantic sporii de Sphagnum sînt reprezentaţi prin valori pro
centuale foarte ridicate (96%), dar numai în turba de la supr·afaţa stnatu
lui de apă (între nivelurile 50-10 cm). Tot în această porţiune a diagra
mei (50-10 cm), polenul de Poaceae înregistrează o scădere sensibilă 
concomitent cu creşterea valorilor polenului de Cyperaceae, provenit de 
la speciile de Carex care populează aceste înmlăştinări. 

Profilul Il a fost extras din tăul parţial colmatat numit "tăul cu nu
feri", situat în interiorul plantaţiei de pini. Din acest profil cu o extindere 
de 210 cm, nu au putut fi anal'izate decît secvenţele pînă la adîncimea de 
160 cm. Şi în cazul acestui profi.J., un strat de apă cu o grosime de 65 cm 

( între 60-125 cm) conferă stratului de turbă de la suprafaţă un caracter 
de "plaur", sub stratul de apă s-.a depus mîlul organogen foarte fin, 
peste nisipul cenuşiu din substrat (Fig. 2). 

OrizonturiJe de la baza diagramei sporo-polinice reflectă expresiv 
faza de carpen (faza VIII-a) desfăşurată în climatu~ cald şi uscat din 
perioada subboreală. In di,agrama prezentată (Fig. 2) am delimitat această 
:fază între nivelurile 160~130 cm, luînd în considerare cele mai ridicate 
valori ale polenului de Carpinus (16%), dominate în orizonturi[e de la bază 
de polenul de Betula (32%) şi Alnus (20%). Pe întreaga extindere a dia-
gramei remarcăm valorile suprareprezentative ale polenului de Betula şi 
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Alnus, fapt ce .atestă existenţa unor mestecănişe şi zăvoaie în apropierea 
·staţi.unii de sedimentare polinică pe parcursul acestei perioade climatice 

. (Fig. 2), începînd chiar din faza ste.jărişului amestecat şi alun (Fig. 1). Fa
za carpenului în timpu! căreia a început oolmatarea lacului, indică iriter
·calarea unei zone de cărpinişuri înaintea închegării îăgetelot. Elementele 
termofile se retrag înscriind valori reduse în diagramă (Quercetum mix
tum = 4-100/0 iar Corylus 2-4%). Polenul de Poaceae se afirmă cu va
lori procentuale ridicate (35-45 OJo) datorită pajiştilor formate în apro
,pierea staţiunii de sedimentare polinică în decursul perioadei subboreale 
(Fig. 1 şi Fig. 2). 

Modificarea catatermă şi oceani2'larea climatului central-european 'în 
ultima perioadă climatică, în subatlantic, a favorizat extinderea făgetelor a 
căror imigrare se înregistrează din subboreal şi în regiunea studiată. 

Faza fagului a fost pusă în evidenţă pe cea mai mare extindere a dia
'gramei sporo-pilinice, între nivelurile 130-10 cm, unde polenul de Fagus 
se afirmă cu valorile procentual ecele mai ridioate în spectru, ascensiunea 
sa începînd de la nivelul125 cm. Frecven~a sa reală însă este diminuată de 
suprareprezentarea polenului de Betula şi Alnus. La sfîrşitul fazei carpe
nului (nivelul 130 cm) se remar'Lă o scădere rel.ativă a polenului de Alnus, 
pentru ca pe parcursul ascensiunii făgetelor, arinişurile să înregistreze o 
creştere exuberantă devenind dominante (niv. 50-10 cm). Astfel orizontu
rile superioare ilustrează o involuţie a făgetelor şi mestecănişurilor în re
giunea studiată şi o creŞ'tere vertiginoasă a polenului de Alnus, precum şi 
o urcare de ultim moment a valorilor polenului de Pinus (20%) ca urmate 
a plantaţiilor de pîni din veacul trecut în regiunea studiată. Spre suprafaţă 
curba polenului de Poaceae înregistrează o scădere, sedimentul analizat 
sporo-polinic fiind situat în perimetrul rezervaţiei din plantaţia de pîni. 
Evoluţia înmlăştinirii spre oligotrofism este marcată de afirmarea exube
rantă a sporilor de Sphagnum din orizonturile superioare ale diagramei 
(74-115,7%), (Fig. 2). 

Profilul III, asemănător cu precedentul, a fost extras de asemenea din
tr-un alt lac colmatat parţial situat în sectorul estic al rezervaţiei, în plan
taţia de pini. Cu toate că sondajul a atins adîncimea de 200 cm, diagrama 
sporo-polinică reconstitui1tă (Fig. 3), ilustrează pe întreaga sa e~tindere 
numai faza fagului, (faza IX-X după Firbas), desfăşurată în perioada sub
atlantică umedă şi rece cînd a început oolmatarea lacului. Climatul sub
atlantic a declanşat amorsarea turbei de Sphagnum care formează un 
"plaur" pe suprafaţa unui strat de apă şi în cazul profilurilor precedente. 
Sub stratul de apă care însumează 100 cm, se găseşte un sediment organe-
gen, apoi nisip de culo·are cenuşie (Fig. 3). Intreaga diagramă oglindeşte 
caracteristicile perioadei subatlantice, arătate şi în cele două diagrame dis
cutate anterior (Fig. 1, Fig. 2). 

In concluzie, cele trei diagrame sporo-polinice prezentate în această 
lucrare (Fig. 1, 2 şi 3) ilustrează evoluţia postglaciară a pădurilor dintr-() 
regiune necerce: ată palinologic pînă în prezent, fiind surprinsă în sedimen
tele analizate succesiunea următoarelor faze silvestre : 
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Faza· stejărişului amestecat şi alun, desfăşurată în parte.'a! a doua a tim
pului călduros postgiaciar corespunzătoare perioadei atlantice cu climat 
cald şi umed. Această fază a fost surprinsă numai în sedimentul nisipos de 
~a baza profilului I (Fig. 1}, remarcîndu-se prin dorninanţa absolută a ste
jărişului amestecat (45%) §Î valorile polenului de Corylus. Subliniem frec
venţa ridicată a polenului de Betula şi Alnus. 

Faza carpenului, se afirmă în diagramele discutate mai atenuat (Fig. 1, 
Fig. · 2), valorile procentuale ale polenului de Carpinus fiind copleşite de 
suprareprezentarea în spectre a polenului de Betula şi Alnus, interpretate 
ca un fenomen local. 

Faza fagului se reflectă pe cea mai mare extindere a diagramelor pre
zentate (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3). 

Privind în totalitatea sa, evoluţia pădurilor postglaciare în regiunea 
studiată nu se deosebeşte în esenţă de tipul general al evoluţiei silvestre 
din ţara noastră, care şi aici, începînd din atlantic, se carcterizează prin 
succesiunea aceloraşi faze cu aceeaşi ordine succesivă a componenţilor 
stejărişului amestecat şi ·anume ulm-tei-S'tejar. Diagramele dezvăluie însă 
anumite particularităţi locale de interes fitogeografic şi fitoistoric, avînd 
în vedere faptul că cercetările s-au efectuat într-o rezervaţie naturală. 
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PALYNOLOGICAL RESEARCH ON "MESTECANIŞUL DE LA BECic 

(JUD. COVASNA) NATURAL RESERVATION 

(Summary) 

Tihe paper d:eals wibh ilhe results m sporo-lj)Oil~n.i1C13l anaJysis 'Perlol1!llled on three 
dăfferent deposits of me!So-oligatrophic peats which were fortmed by IIUOUlded .of 
several lacks from "Mmtecănişul de la Reci" n<ilt'llral resewation. 

The sporo-polind·cal diagrarrn!S (fdg. 1, 2 anld 3) show l!;he genesis and. evolwtion 
o;f pe'at-lbog ecosisttems as wel:l ras 11he evolrution of foreSit vegetation and postgJaciru
climlalte :thro'Uigh studied area. 

'l'he fo1lowing fores;t V1etg1eltation phaSies were emphasizetd : -:-. ilhe mixttu~e oak 
an.d haml phase (Querootum miX'tum et COryiluS, fig 1 ; - the Oal'lpinus phase (fig. 1 
and 2) and ilh·e' beeoh (Fagus) plhase (fi~. 1, 2 and 3). 

PALINOLOGIAI VIZSGALATOK A RETYI NYIR REZERVATUMIJAN 

(Kovaszna megye) 

Dolgozataban a sze,rzo kozli a Thetyi Nyir rezerva turn harom mezo-oligot rof lapja

b6l (felboltod6t:t tarvak) vett ulredekipT61b!Wk virtigporel~i e:I"edmenyeit. 

A :kOZJOlt pollen:diagu-ammok (Fig. 1, 2, 3) bemrutJatjak a vizsgâllt okoszislZtemâkt 

eredebet es fejlorde&et, ugyanatklkor az erdotrallrer6 es a posztgladauis klima folya

matos VJaltoz.cisait e te'rli.i1eten. 

Az alabibi endofaz~soka;t .sikeriilt kimutatnia: 

vegyootOl<gyes es mogyor&.faz~s (Quel"cetum mixtum es Coeylus) (Fi.g. 1) ; :gyer

tyan-faz[s (Carpinus). (Fig. 1. Fig. 2.); bukk-faZJis (Fagus) (F:i:g. 1. 2. 3). 
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