
PRE'ZENTA SPECIEI RELICTE HELODIUM LANATUM 
(STRO·EM.) BROTH. îN CURBURA CARPAŢILOR 

DIN ROMANIA 

TRAIAN I. ŞTEFUREAC şi ALEXANDRU KOVÂCS 

Staţiunile cu anumite relicLe arctice şi· subarctiee în brioflora Ro
mâniei cîştigă, pe măsura cunoaşterii ecologiei şi a corologiei lor, o în
semnăt.ate fitogeografică din ce în ce mai mare (19). Ele merită a li se 
acorda atenţia cuvenită ca monumente ale naturii pentru a fi protejate 
în locurile în care s-au păstrat (13), (15), (16), (19). 

Deşi prima staţiune cu acest relict subarctic din ţară a fost mai întii 
găsită în 'fr.ansilvania, de către M. Peterfi (10), (11) şi anume într-o mică 
rovină la Săcărîmb în Munţii Apuseni, de unde însă a dispărut (15), ma
joritatea staţiunilor, cunoscute pînă acum, aparţin ml•aştinilor tur
boase cu caracter eutrof şi de tranziţie din Bucovina : Coşna (2), Lucina 
(15), Drăgoiasa (16), Răchitişu Mare (18), Cristişor (8) ş.a., toate de pe 
teritoriul judeţului Suceava, nefiind încă semnalat din masivele Carpa
tilor meridionali. 
· In ultimii ani (1971), Helodium lanatum a fost găsit şi în mlaştinile 
turboase cu arinişuri, formate din Alnus incana (L.) Mnch, şi Rhamnus 
frangula L., în două staţiuni apropiate : Tăul Morărenilor şi mocirla "La 
Tădnoas•a" din Maramureş (Tr. I. Ştefurearc) (19), la .altitudinea de 800-
840 m s.m., de pe versantul nordic al Munţilor Gutîi. 

-xXx-

În nota de faţă, cu caracter briofloristic şi corologic, semnalăm o 
nouă staţiune cu acest relict şi anume în mlaştina turboasă de la Bufo
g6 (Munţii Bodoc), un mic complex relativ variat din judeţul Covasna 
(fig. 1). Această ml.aştină este menţionată şi în lucrarea de sinteză pu
blicată de către E. Pop (13, p. 325). PLanta a fost identificată (Tr. I. Şte-
fureac) la analiza unui material briologic, recoltat din acest loc (12. VII. 
1975) de către Al. Kovâcs. Staţiunea a fost apoi vizitată împreună (11-12. 
VII. 1976) cu care prilej au fost semnalate şi cercetate trei microstaţiuni 
cu briocenoze reprezentative cu acest muşchi relictar1• 

1) S~udiul cenologic al acestora va constitui subiectul unei alte contribuţii. 
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FLg. 1 - BrioceJ110ză cu HelQdium lanatum (Stroem.) B:roth. în mlaştin.a trutiboasă 

de la Bufog6 din Munţii Bodoc (jud. Covasna) (foto Al. Kovac.s). 

Datele briologice sporadice referitoare la judeţul Covasna (J. Barth, 
K. Demeter, J. Gyorffy, M. Peterfi, J. Wolcsânszky ş.a.) nu menţionează 
Briofite din această mlaştină. 

Staţiunea de la Bufog6 aparţine geomorfolo.gic marg'inii nordice a 
Munţilor Bodoc (7), la nord de Vîrful Puturosul (Biidos), la cea. 925 m 
s.m. · şi anume pe malul stîng al pîrîului cu acelaşi nume, loc în care s-a 
format, pe substrat de grohotiş andezitic, cu sedimente vulcanogene, pi
roclastite2, o mică depresiune în care s-a instalat şi lai evoluat, pe o su
prafaţă de aproximativ 1 ha, o caracteristică mlaştină turboasă alcătuită 
din două zone relativ distincte : una oligotrofă (de tinov) şi alta eutrofă 
(de tranziţie). Cursul pîrîului nu influenţează vegetaţia mlaştinei, ci doar 
scurgerile temporare (precipitaţii) de pe pantele învecinate. Izvoare mi
nerale lipsesc, în schimb sînt specifice regiunii emanările de gaze post
vulcanice. 

Ca vegetaţie mlaştina se integrează în etajul fagului, înconjurată 

fiind de unele tipuri de făgete mai ales cu Symphytum cordatum W. et K. 
şi cu Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willmott (7). 

2) Pentru inf'Jrmaţi'ile cu oarncter geologic ad.iUcem mulţumirile noastre geolo
gului Z. KisgyO.rgy. 
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Fig. 2 - Aspect •geillerail. al vegf€/taţi•ei din mlaştina VuriboaJSă de la Bufog6 din Munţii 
Bodoc cu Helodium Ianatum (Stroem.) Broth. în :fd'tOioenoză cu Ligularia 
sibirica (L.) Ca!Ss. şi Carex appropinquata Schumacher (Foto Al. Kovacs). 

Cele trei microstaţiuni cu Helodium lanatum aparţin în loc± des
chis (înpoienit) porţiunii sale eutrofe sud-estice şi nord-nord-estice (fig. 2) 
în care dintre Cormofite sînt de menţionat: Fagus silvatica (în margini), 
Betula verrucosa Ehrh., B. pubescens Ehrh., Salix cinerea L., Carex ros
trata Stokes, C. fusca AH., C. appropinquata Schum.acher, Nephrodium 
thelypteris (L.) Desf., Equisetum palustre L., Ligularia sibirica (L.) Cass., 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath, 
Molini.a caerulea (L.) Mnch. 

Briocenozele au în componenţa lor, pe lîngă Helodium lanatum, re
prezentate cantitativ pe suprafeţe ce variază între 4- 25 m2, următoarele 

Briofite : Sphagnum flexuosum Doz. et Molk., S. recurvum Pall. de Beauv., 
S. fimbriatum Wils., S. rubellum Wils., Aulacomnium palustre (L.) 
Schwaegr., Climacium dendroides (L.) W. et M., Campylium stellatum 
(Schreb.) Bryhn. Tomenthypnum nitens (Schreb.) Loeske, Acrocladium 
cuspidatum (L.) Lindb., Pleurozium schireberi (Willd.) M'itt, Mnjum affine 
Bland.l Polytrichum C()ffiffi\lll~ L. ~.a ! 



Sub aspect ecologic, au fost notate pentru cele trei microstaţiuni 
(I-III) cu Helodium lanatum, în ziua de 12. VII. 1976, orele 10-11, ur
mătoarele date : 

substratului turbos 
r. IL III. 

Temperatura la 10 cm adîncime 13-14 13-14 13-14 
în oc atmosferică la 

10 cm înălţime 16-17 16-16 17-18 
pH-ul 5,0-5,5 5,5 5,6-6,0 

De remarcat este faptul ca m biotopii microstaţionali cu Helodium 
lanatum temperatura substratului nu variază, de asemenea şi pH-ul are± 
aceleaşi valori, i.ar temperatura atmosferică, la mică înălţime, are unele 
dabe oscilaţii. Aceste date exprimă o oarecare constanţă ecologică spe
cifică acestor tipuri de mlaştini turboase. 

Cu privire la noua staţiune cu Helodium lanatum din Curbura Car
paţilor, succint prezentată, sînt de relevat următoarele : 

- semnalarea pentru prima dată în ţară a prezenţei acestui relict 
într-o mlaştină turboasă din zona făgetelor, cunoscut fiind faptul 
că în staţiunile din Bucovina el aparţine mlaştinilor eutrofe şi de 
tranziţie din zona rnolidişurilor (uneori cu pinete), ca şi a unor 
tipuri de zăvoaie montane (Tr. I. Ştefureac) (18), (19) ; 

- mlaştina de la Bufog6 (jud. Covasna) constituie, pînă acum, cea 
mai sudică staţiune certă a acestui muşchi cu deosebită semnifi
caţie briogeografică din România; de remarcat că acest relict a 
fost publicat (12) şi din Bulgaria ; 
pe lîngă prezenţa speciei relicte subarctice Helodium lanatum este 
de relevat totodată şi semnalarea în această mlaştină şi a speciei 
relicte Sphagnum fimbriatum, limitată în general La altitudini mid 
fiind de asemenea oaraderistică mlaştinilor turboase eutrofe şi 

de tranziţie din zona pădurilor de foio.ase (20). 

KIVONA'f 

A Helod2um lanatum (Stroem.) Broth. relik tum-faj lelOhelye a K~rp:lt
kanyar videken Romaniâban 

A szerzok kăzlik a Helodium lanatum (Stroem.) Broth. szubarktikus 
reliktum-moha faj uj lelohelyet, egyben ismertetik 1a Bod;oki hegyseg 
esL-:aki peremen elterul6 elohelyet, a bukkăs erdoov koz·e ekelodătt Bufog6 
eu tr6f lapot. Az itt kozolt lelohely e faj elterjedesenek legdelibb biztos 
c:l5fordul::\si helye Romc'miaban. 

Ugyancsak innen, az alacsony tengerszintfeletti, lombhullat6 erdokkel 
ăvezett, atmenti lapb6l kăzlik a Sphagnum fimbriatum Wils. fajt is. 
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RESUME 

La presence de l'espece relicte Helodium lanatum (Stroem.) Broth. 
dans la Courbure des Carpates de la Roumanie 

On signale la premiere station a 1' espece relicte sousarctique Helo
dium Ianatum (Stroem.) Broth. situee dans la zone eutrophe du petit ma
rais tourbeux de Bufog6 (departament de Covasna). EHe appartient aux 
hetraies, representant la plus sudique station indubitable en ce qui con
cerne cet relict en Roumanie. 

On a encore identifie dans cet endroit Sphagnum fimbriatum Wils. 
une espece caracteristique elle aussi .aux marais tour'beux de transitions, 
en general de petite altitude, de la zone des forets aux arbres feuillus. 

On fait en meme temps quelques considerations ecologiques, choro
logiques et phytocenologiques. 
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