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INTRODUCERE 

Puţine regiuni ale patriei au fost prezentate într-un număr atît de 
mare de publicaţii, mai mult sau mai puţin am ănunţite, ca Mestecănişul 
de la Reci, regiune de nisip zburător� formată în imediata apropiere a 
Carpaţilor Orientali . Mestecănişul de la Reci a fos t vizitat, începînd cu 
Orban Balazs, eminentul cercetător din secolul trecut al acestei regiuni, 
de mulţi specialişti din diferite domenii ale ştiinţelor naturii (geologi, bo
tanişti, zoologi ,  geografi), care au studiat geneza şi dezvoltarea, iar în ul
timul timp, condiţiile de transformare rapidă a zonei menţionate sub in
fluenţa factorului antropogen. Datorită acestei munci continue �e cer
cetare ştiinţifică, numărul lucrărilor care tratează despre Mestecănişul de 
la Reci creşte necontenit . Din păcate, majoritatea publicaţiilor apărute 
sînt relativ greu accesibile şi, în acelaşi timp, lipseşte un studiu care să. 
dea o privire de ansamblu asupra acestui teritoriu. 

În zilele noastre se impune ca o necesitate stringentă, elaborarea 
unei sinteze, deoarece Mestecănişul de la Reci s-a schimbat şi se schimbă 
considerabil atît prin lucrările intensive de împădurire şi curăţire siste
matică a păşunilor, cît şi, mai ales, prin extinderea culturii plantelor şi 
creşterii animalelor. O bună parte a bălţilor de odinioară s-au colmatat 
şi au secat, landşaftul original modificîndu-se mult şi luînd aspectul unei 
suprafeţe cultivate. 

Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele observaţiilor efectuate de cer
cetători care ne-au precedat, în studiul Mestecănişului de la Reci, îmbi
nate cu observaţiile noastre multilaterale directe, venind astfel să înglo
beze tot ce s-a scris despre această regiune atît de apropiată nouă. 
Ne-am străduit să prezentăm terenul în dezvoltarea şi  transformarea lui, 
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ceea ce a fost o problemă destul de anevoioasă, întrucît referitor la tre
cutul lui, am avut la dispozţiie doar foarte puţine date. În acest sens, 
acele zone ale Mestecănişului - azi în număr foarte  restrîns - care 
au păstrat încă trăsături din aspectul lor iniţial, ne-au furnizat indicaţii 
de o valoare deosebită. Ne referim aici, în primul rînd la Mestecănisul 
de lîngă Topitoria de in de la Reci, apoi la unele pîlcuri de arini �e
atinse încă, şi in fine, la unele creste de nisip intacte .  Păstrarea aces
tora, în forma lor actuală, se loveşte însă în prezent, de obstacole  greu 
de învins . 

Este necesar să menţionăm că in unele capitole, din cauza lips ei de 
cercetări amănunţite, apar lacune şi se ivesc probleme care cer încă o 
rezolvare. Astfel, de exemplu, pe Engă problemele de ordin geologic,  ne
lămurite încă pe deplin, nu se cunoaşte procesul de evoluţie a florei ,  iar 
fauna de nevertebarte nu a fost studiată. Este cert că observaţiile ulte
rioare vor explica o serie de probleme importante, dar ele ne vo r  oferi 
totodată şi o gamă vastă de surprize. 

Prin introducere.a fotografiilor executate fie mai de mult, fie recent, 
am căutat să dăm descrierilor un aspect cît mai documentat. Ne expri·
măm gratitudine şi pe această cale tuturor, celor care ne-au pus la dis
poziţie materialul fotografic .  Păstrăm o amintire plină de recunoştinţă 
acad . prof. Iuliu E. Nyarady pentru determinarea unor criptogame ; 
prof . dr. Boros Adam şi dr. Traian Ştefureac pentru identificarea unor 
specii de muşchi şi dr. C. Moruzzi pentru determinarea unor specii de 
l icheni,  sînt rugaţi să accepte mulţumirile noastre sincere. 

Sîntem recunoscători de asemenea lui Tăvissi J6zsef şi Mezei Zoltcin 
pentru ajutorul acordat în executarea analizelor probelor de nisip. 



I .  GE OMORFOLOGIA MESTECANIŞULUI DE LA RECI 

1 .  AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 

Mestecănişul de la Reci formează o mică parte din depresiunea in
tracarpatică a Braşovului, geneza şi dezvoltarea lui fiind determinată d e  
to talitatea elementelor morfogen etice (structură, relief, climă, reţea hi
drografică, fl oră) ale acestei depresiuni, considerată în ansamblu. Depre
siunea Braşovului este străbătută de cursul în formă de arc al Oltu lui ,  
care împreună cu afluentul său Rîul Negru, venit din depresiunea Tg� 
Secuiesc, reprezintă principali factori d e  modelare a reliefului actual a.l 
s.cestei regiun i .  Cîmpiil e acestor două cursuri de apă se ataşează regiu
nilor piemontane ale munţilor înconjurători imprimîncl reliefului un as
pect variat. 

Depresiunea Braşovului este înconjurată la est de Munţii Oituzulni şi 
Vrancei, la sud de Munţii Bîrsei şi Piatra Craiului, aceştia din urmă cu 
piscuri semeţe ce se înalţă la peste 2000 m, iar la vest de Munţii Perşani . 
La nord, ca o continuare a blocului vulcanic al Harghitei de Sud şi a 
Ciumatului, se află pătrunzînd adînc spre sud, culmile relativ joase, dă
elite mai ales din gresii şi conglomerate ale Munţilor Baraolt şi Bodoc, 
de origine cretacică. (fig. 1 ) .  

Mestecănişul de la  Reci s-a  format - scrie Orban Balazs - în  
strîmtoarea aceea "unde Ţara de sus, Kezdi ş i  Orbai (bazinul Tg. Se
cuiesc) se leagă de Cîmpul Frumos, de această cîmpie minunată a Ţ'ării 
de j os, acolo, unde regiunea pînă acum largă şi deschisă a Ţării de sus 
se strîmtorează, acolo, unde ţi se pare că Rîul Negru , barat în aparenţă, 
îşi creiază în mod forţat drum printre munţii care îi stau în cale. Aci, 
în această strîmtoare a munţilor, în mij locul văii, se găseşte un deal ro
tund înconjurat de apa Rîului Negru, dealul Dobolyka. (fig. 2) Valea 
Rîului Negru, care în acest loc a devenit dej a un curs considerabil, este 
foarte frumoasă ;  apa şerpuieşte cu voluptate intre pajiştile minunate şi 
pîlcurile de păduri umbroase de pe malurile ei, ridicîndu-şi parcă cu-
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vîntul de protest, prin minunatele ei privelişti împotriva pustietăţii apro
piate. Da, împotriva pustietăţii, deoarece dincolo de Rîul Negru (pe malul · 
stîng), începe Sahara Trei-Scaunelor, Mestecănişul de la Reci " .  Aşezarea 

- --
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"f:g.  1 .  S i t r a rea geo,>�Ta fică a Mest ecăn' şului  de l a  Reci î n  
D epresi unea Brnşovul u i  

geografică a Mestecănişului de la Reci n u  s-ar putea stabili mai bine 
şi nu ar putea fi descrisă cu un colorit mai viu, decît a făcut-o acest 
vestit geograf local, · din secolul al XIX-lea, care a fost un cunoscător 
profund al acestei regiuni . Descrierea menţionată necesită doar unele în
tregiri . Astfel, spre nord, regiunea care ne preocupă, este limitată, în 
afară de culmea Dob olyJ.ca, de culmea Kobanyateto, situată dincolo de 
Reci şi de acei muncei scunzi (martori de eroziune) , care apar ici şi 
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-colo între localităţile Bita şi Leţ. (fig. 2). Limita de sud coincide, în linii 
m�ri, � cu albia

. J.?
îrîulu� �eldi,. care are o direcţie de curgere est-vest, deşi 

exista o tranziţie a ms1pulm spre pantele p1emontane ale Mufl,ţilor In
torsurii Buzăului, adică spre pantele domoale ale culmilor Esztenateto 
{719  m) şi Bibarcteto (631 m). 

<Jt ; 

Fig. 2. Blocdiagrama Mestecănişului de la Reci (După K6nya A.)  

Spre est, regiunea nisipoasă înaintează şi în bazinul larg deschis a 
Tîrgului Secuiesc, iar spre vest este limitată clar pe malul drept al Rîu
lui Negru, de panta înaltă de 10-12 m, a conului de dejecţie Cîmpul 
Frumos, tăiat abrupt de apa rîului. 

O delimitare precisă sub aspect geografie a porţiunii nisipoase este 
foarte anevoioasă. Majoritatea specialiştilor înglobează în cadrul regiunii 
nisipoase, în linii mari, porţiunea de teren de 6-8 km2 cuprinsă între 
:pîrîul Aninoasa, comunele Reci - Comalău, Sîntionlunca şi pîrîul Beldi. 
In realitate, această porţiune de teren este partea centrală a Mestecăni-:
.şului cea mai caracteristică, unde s-au conşervat, in modul cel mai ex·
presiv, formele consolidate ale nisipului zburător, unde se ţin în lanţ băl
'�ile înconjurate de pîlcuri de mesteacăn şi arin, formate - în genul iar
dangurilor - în adînciturile dintre crestele de nisip, unde se dezvoltă 
nestingherit flora regiunilor nisipoase. Dincolo de aceste limite, spre est, 
în hotarul comunelor Bita, Ţufalău, Telechia, in unele locuri - în ciuc,la 
.agriculturii practicate de timp . îndelungat - s-au păstrat pînă-n zilele 
noastre porţiuni nisipoase caracteristice cu acumulări de nisip, creste şi 
adîncituri. Insăşi comuna Ţufalău, mai ales partea ei de vest, este aşezată 
pe dune. Asemănător limitei de est, nici limita de vest a regiunii nu 
poate fi identificată în mod rigid prin linia descrisă de cursul pîrîului Bel
di. Forme categorice de nisip se intilnesc şi dincolo de această linie, pînă 
in hotarul comunei Ozun. Este justificată prin urmare afirmaţia, că Meste
cănişul de la Reci - ca formă nisipoasă - are o întindere mai vastă decît 
cea stabilită anterior, înglobînd o suprafaţă de aproximativ 15 km2• 
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Altitudinea relativă a regiunii variază între 513-545 m. In dreptul 
staţiunii hidrometeorologice, amplasate lîngă podul de peste Rîul Negru, 
în apropierea localităţii Reci, este atinsă valoarea de 5 1 3 m. în jurul locali
tăţilor Reci, Comalău şi Sîntionlunca, înălţimile oscilează în general între 
515-52 5  m.  O altitudine ceva mai ridicată se constată în zona Mestecăni
şului de lîngă Aninoasa, precum şi la vest şi sud-vest de pîrîul Beldi, în 
porţiunea ce se leagă de regiunea precolinară a dealurilor de la Măgheruş. 
Aici, în unele puncte, altitudinea depăşeşte şi valoarea de 540 m. 

Regiunea este străbătută de coordonatele de 45° 50' longitudine estică ; 
lungimea ·ei depăşeşte doar foarte puţin valoarea de 1 0  km, între Ţufalău 
(la est) şi Sîntionlunca (la vest), iar lăţimea nu este mai mare de 4 km în 
nici un punct. 

2. GENEZA RELIEFULUI MESTECĂNIŞULUI DE LA RECI ÎN LUMINA 
CERCETĂRILOR GEOMORFOLOGICE ŞI GEOLOGICE 

Despre Mestecănişul de la Reci, pînă-n prezent, n-a apărut încă o 
lucrare amănunţită geografică şi geologică. Literatura bogată de speciali
tate - mai ales de geomorfologie - a elucidat însă o serie întreagă de 
probleme de detaliu. Sînt de o importanţă capitală în a ceastă privinţă mai 
ales lucrările lui Kadar L. şi M. Iancu, care au lărgit cunoştinţele noastre 
Legate de formele de acumulare, geneza şi vîrsta ni sipului de pe teritoriul 
studiat. In cursul ultimelor două decenii, cercetările geologice legate de 
depresiunea Braşovului au cunoscut un nou avînt şi au dus la apariţia unei 
serii întregi de lucrări ştiinţifice. Drept consecinţă, istoricul dezvoltării 
acestui bazin în cuaternar apare acum într-o lumină nouă, iar pe  baza 
numeroaselor fosile de mamifere, descoperite pe teritoriul baz1nului, se 
poate delimita cronologic stratigrafia acestei perioade. Deşi în depozitele 
Mestecănişului de la Reci nu s-au descoperit încă fosile, pe baza cercetări
lor enumerate mai sus, s-a creat posibilitatea de a ne forma unele noţiuni 
mai precise în legătură cu condiţiile în care a luat naştere acest teritoriu 
de nisip . 

Orban Balrizs, (1 0), în opera sa publicată în anul 1869, vorbeşte şi 
despre Mestecănişul de la Reci. Descrierea sa, deşi conţine o serie de exa
gerări şi superlative, poate fi considerată totuşi ca prima descriere a teri
toriului menţionat. Acest autor însă nu ia atitudine în problema genezei, 
lăsînd rezolvarea ei pe seama "geognoştilor" .  Atribuie totuşi regiunii de 
nisip denumirea de � ,Sahara ţinutului Trei-Scaunelor, unde, . . .  în solul 
lipsit de humă, printre dunele pustii de nisip, care sînt purtate de ici pînă 
colo şi transformate, modelate an de an de către furtunile Nemirei, creşte 
doar mesteacănul pipernicit, bolnăvicios . . .  în solul care se mişcă în formă 
de valuri, furtuna vij elioasă a săpat gropi adînci, iar apa adunată în aceste 
adîncituri fără scurgere formează bălţi cu o duhoare pătrunzătoare . . . " 

La începutul secolului (191 2), geograful polonez L.  Sawicki studiază 
(13) trăsăturile geomorfologice ale Transilvaniei. Deşi nu a vizitat mc1 
odată regiunea Mestecănişului de la Reci, pe baza studierii hărţilor topo
graf.ice militare austriece, presupune că sub stratul subţire de nisip al Mes-
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tecănişului, trebuie să existe un strat · impermeabil - după părerea lui 
acesta sa format din gresii - care împiedică infiltrarea apei din aceste 
bălţi , spre stratele din adîncime. Realitatea a infirmat această ipoteză, 
deoarece stratul de nisip are o grosime mult mai mare decît cea presupusă 
de Sawicki, iar stratul de gresie se găseşte la  o aC:lîncime ş i  mai mare, în 
culcuşul acestuia . 

H. Wachner, profesor din Braşov, publică în anul 192 5 o descrier e  
sumară a regiunii d e  nisip ( 14) .  Autorul este suprins d e  prezenţa nisipu
lui, neobişnuit aici, şi  relevă cantitatea mare de nisip andezitic existent 
mai ales în nivelul de bază al depunerilor Mestecănişului.  Emite părerea 
- de altfel exactă - că acest nisip este de aceeaşi origine cu nisipul an
dezitic, prezent în depunerile de la Cîmpul Frumos (după părerea sa de 
vîrstă levantină) , situat între comunele Comolău şi Ozun, deasupra că
rora s-au depus sedimente loesoide (Losslehm) în urma activităţii Rîului 
Negru şi mai ales datorită activităţii vîntului de est, dominant în acest 
sector . Afirmă, de asemenea, că dunele s-au format în pleistocenul su
perior (ji.ingeren Diluvium) , atunci cînd - după părerea sa - nivelul 
Rîului Negru a fost cu 7 metri mai înalt decît cel din zilele noastre.  

N. Orghidan, (11), cercetează împrejurările în care s-a format mate
rialul nisipului zburător. Formulează două întrebări şi  totodată dă şi răs
puns la întrebările puse : 

1 .  De unde provine cantitatea însemnată de nisip ? 
2 .  Cum se explică formarea dunelor chiar în acest loc ? 

"Este greu de admis ca masa aceasta de nisip poligen să  fi fost dusă 
şi depozitată aci de Valea Neagră, pentru simplul motiv, că în acest 
caz ne-am aştepta, să vedem şi în alte părţi pe vale în sus depozite ca 
acesta. Trebuie să ne gîndim aşadar la originea autohtonă a nisipului de 
la Reci" . Bazîndu-se pe observaţiile efectuate mai ales pe marginea de 
sud-vest a Mestecănişului, de-a lungul pîrîului Beldi, N. Orghidan ajunge 
la concluzia că imensa cantitate de nisip de la Reci este de vîrstă pleisto
cenă, a luat naştere in acest loc, formînd depozite autohtone. Stratele 
subţiri, mai noi, care acopereau odinioară acest nisip, au fost spălate şi 
transportate pe de o parte de apele pîrîului Beldi, pe de altă parte d e  
Rîul Negru, a l  cărui curs şerpuia p e  vremuri î n  aceste sedimente d e  ni
sip şi, în acest fel, nisipul de vîrstă pleistocenă a ajuns la suprafaţă. 

Cercetările ulterioare au confirmat numai în anumite probleme de 
detaliu, concluziile principale trase de N. Orghidan . 

Tot cu împrejurările formării şi vîrsta terenului, se ocupă, în lu
crarea apărută în anul 1 934, şi Herta Călinescu (4) . Concluziile formu
late se bazează, în esenţă, pe cercetăril e şi concluziile trase de H. Wach
ner, amintit mai sus. Autoarea arată că terenul este de vîrstă pliocenă 
pe baza fosilelor de moluşte, descoperite în depozitele de argilă pliocenă, 
incluse în stratele de nisip Cîmpul Frumos, teritoriu învecinat cu Mes
tecănişul de la Reci . În aceeaşi lucrare vorbeşte despre strate de loess 
aşezate pe nisipul  de vîrstă pliocenă (între Comolău şi Sîntionlunca) stra
te, care după părerea ei, lipsesc de pe teritoriul Mestecănişului de la 
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Reci, deoarece ulterior, în pleistocenul superior, ele ar fi fost spălate şi 
transportate de Rîul Negru care şi-a adîncit şi lăţit cursul. Nisipul, pînă 
atunci acoperit, a aj uns la suprafaţă, a devenit prada vîntului dînd naş
tere acestor forme de nisip. 

Concluziile formulate de H. Wachner şi Herta Călinescu, deşi  con
ţin date importante, n-au rezolvat în întregime problemele multiple ale 
genezei Mestecănişului de la Reci. 

Dintre lucrările apărute după cel de-al doilea război mondial, o aten
ţ ie deosebită merită lucrările renumiţilor geografi Kcidcir L. (8) şi M. 
Ian cu (6 ,  7) .  Ambii sint de părere, că nisipul Mestecănişului de la Reci 
a fost transportat şi depozitat de Rîul Negru, şi că  nisipul în cauză -
-deşi este de origină poligenă - provine în bună parte din materialul de 
iliş carpatin aflat în bazinele de recepţie ale !liului Negru şi afluenţilor 
lui (pîraiele Covasna, Turia, Casin, Beşeneu) . In lipsa fosilelor, Kciddr L. 
cercetează epoca de formare a regiunii pe bază rnorfologică (considerînd 
că trunchiurile pietrificate de copaci, găsite la Comolău, sînt de vîrstă 
recentă) şi este de părere că aceasta datează din pleistocenul superior 
{glaciarul Wurm), deoarece zona de nisip este aşezată pe terasa a II-a 
din pleistocenul superior. În ceea ce priveşte modelarea terasei, susţine, 
că aceasta a avut loc în perioada postglaciară, în epoca pin-mesteacăn. 
Faptul că regiunea de nisip este situată chiar în acest loc, se datorează 
in bună parte - susţine autorul - strîmtorii de la Reci, orientată în di
recţia est-vest între Bita şi Sîntionlunca şi care s-a format aci, în urma 
unei falii secundare (în direcţia. est-vest) din Munţii Bodocului. 

2J·Jocm 60· 70cm too crn I.JO Cm tliiJ mum 2{}(} Cm 2JOcm 2Jilcm 
Fig. 3. Com t o n c n j_ a  mineralorică a nisipului de l a  Reci  (pe baza celor opt probe 

verticnle) .  (Reci - cariera d e  nisip ele la  monument) 

M. Iancu cercetează modul şi condiţiile de formare a nisipului şi  a 
întregului teritoriu de la Reci, pe baza observaţiilor efectuate la faţa lo
cului şi a rezultatelor obţinute în urma analizei nisipului. În depunerile 
Rîului Negru a găsi t, în unele locuri, cantităţi mari de nisip andezitic, 
care provine - după părerea autorului - din uriaşul con de dej ecţie 
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T a b e l u l  1 

Valoarea de rulare "Krygowski" a granulelor de nisip 0,63-1,00 mm de Ia Reci 
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Cîmpul Frumos, situat între cursul Oltului şi al Rîului Negru, mai precis 
din zona marginală, sud-estică, al acestui con dintre Comolău şi Ozun. 
Consideră, că formarea 1\!Iestecănişului de la Reci este rezultatul unor 
factori, care au acţionat concomitent ; menţionează printre aceştia strîm
toarea de la Reci, ridicarea lentă, permanentă a Munţilor Intorsurii Bu
zăului din vecinătatea de sud a Mestecănişului ş i  totodată coborîrea len
tă, concomitentă, a Munţilor Bodocului. care formează latura de nord a 
strlmtorii , iar ca urmare a acestora, alunecarea continuă spre dreapta a 
văii Rîului Negru, precum şi  căderea foarte mică a rîului pe porţiunea 
dintre Ţufalău şi Ozun. 

s 
1 o 

Fig� 4. Analiza granulelor de cuarţ cu un d iametru ele 0 ,2-0,4 m m  după 
metoda l ui , Mihalitz I. (pe baza a opt probe) 

Diferenţierea în procente la microscop a celor trei categorii de granule de nisip 
(A = angul ar ; S = sub angular ; G = rostogoH.t) . 

A =  pur aluvionar, G = eolian, s = trecere între aluvionar şi eolian. . 
Din grafic reies e ,  că ni sipul probelor 1-8 a suferit puţine remanieri eoliene, dec1 

este aluvionar-eolian. Forma granulelor este în mare măsură rotunj ită , suprafaţa lor 
fiind în general rulată. Cel mai înalt grad de rulare l-a p rezentat nisipul din proba nr. 
1 ; probele 2 ,  5, 6, 7 ,  şi 8 au căzut în acelaşi punct în diagrama triunghiulară. 

Analizele nisipului (M. Iancu, apoi Tăvissi J. şi Mezei Z.) au scos la 
iveală proporţia ridicată (de aproape 50%) de cuarţ. Se constată o di
ferenţă mare în ceea ce priveşte proportia de andezit de la probă la 
probă ' şi este ridicat, în acelaşi timp, şi procentaj ul materialului rezultat 
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Fig. 5. Curbe - privind repartizarea granulelor d e  nisip 
Depunerea nisipului e bine clnsată, Lind depunere de banc aluvionar 
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din dezagregarea gresiei (fig. 3) .  Gradul ele rulare a fost stabilit pe baza 
metodelor Krygowski şi Mihâhtz. (Prima, cercetează granulele cu diame
tru! de 0 , 63-1,00  mm, cealaltă granulele de cuarţ cu diametrul de o 2-- ' 
0,4 mm) . In cazul nisipului de la Reci., pe  baza unui număr de opt probe, 
efectuate în sensul verticalei (de sus în jos), gradul de rulare Krygowski 
scade de la 4 ,35  la 3 ,52 ,  ceea ce arată o rulare din c e  în ce mai slabă 
(vezi tabelul nr. 1 .) Pe baza rezultatelor obţinute în u rma aplicării me
todei I. Mih<Hitz, nisipul de la Reci a fost foarte puţin expus remanieri
lor eoliene ;  forma granulelor este în linii mari rotundă, suprafaţa lor 
este relativ rulată. Cel mai ridicat grad ele rulare a fost  obţinut în proba 
nr. 1 ,  luată de pe suprafaţa nisipului (Fig. 4). Conform curbelor de com
poziţie a granulelor (curbe sigmoidale tipice) , depunerea nisipului este 
bine clasată, ceea ce - în cazul nisipului de la Reci - indică o sedi
mentare de bancuri aluvionare (fig. 5). 

Kâdâr L., comparînd nisipul de la Reci care, în linii mari, are o stra
tificaţie orizontală, cu materialul altor regiuni de nisip zburător, consi
deră, că acesta este destul de grosier, iar granulele s înt colţuroase. Se 
poate deosebi în mod clar că stratele cu granulaţie fină alternează cu 
strate de granulaţie grosieră. Primele sînt puţin amestecate cu mîl, s-au 
sedimentat în timpul apelor mici, cele din urmă - consideră autorul -
s-au sedimentat în timpul unor revărsări (ape mari) (8). 

Centralizîpd rezultatele cercetărilor efectuate pînă-n prezent, pare ca 
sigură constatarea, că cea mai mare parte a nisipului de la Reci a fost 
transportat în strîmtoarea de la Reci de Rîul Negru. De asemenea, este 
sigur că, în decursul timpului, rîul şi-a schimbat considerabil cursul, de
plasîndu-se din spre stînga, adică din spre latura d e  sud a strîmtorii, 
spre partea dreaptă, în locul unde şerpuieşte în zilele noastre. Această 
deplasare a fost determinată de ridicarea lentă, continuă a Munţilor In
torsurii Buzăului şi scufundarea concomitentă a Munţilor Bodocului . Nu 
poate fi trecut cu vederea nici faptul, că între localităţile Ţufalău şi 
Ozun căderea cursului este foarte mică. Mai mulţi cercetători (Wachner, 
Iancu) menţionează, că depozitele de la Reci conţin o cantitate mare de 
nisip andezitic. Faptul este confirmat şi de rezultatele analizelor efec
tuate, iar în ceea ce priveşte originea lui, ei emit părerea - de altfel 
justă - că nisipul provine din depozitele de la Cîmpul Frumos ,  situate 
între Comolău şi Sîntionlunca, considerate de autori a fi de vîrstă plio
cenă. Este incontestabil, că nisipul andezitic s-a amestecat cu nisip flu
vial în urma activităţii Rîului Negru. În opoziţie cu unii geologi ,  M. 
Iancu a observat, în mod clar, că stratele de Cîmpul Frumos, dintre Co
molău şi Ozun, sînt depozite ale uriaşului con de dej ecţie, care acoperă 
mare parte a bazinului Sf. Gheorghe, şi a cărui limită de sud ajunge pînă 
la sud de comuna Coşeni, iar cea de sud-est trece chiar între comunele 
Ozun şi Sintionlunca. 

Pe baza observaţiilor făcute în Mestecăniş, am constatat că acest con 
de dejecţie a avut un rol hotărîtor în procesul de formare a Mestănişului 
de Ia Reci. Materialul acestui con (nisip andezitic şi pietriş) a acoperit 
cu extremitatea lui de sud-est, şi teritoriul care se întinde azi între Co-
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molău - Sîntionlunca şi culmea Esztenatet6 (Mestecănişul Sîntionului) şi_ 
a creat un obstacol în cursul Rîului Negru. Datorită acestui baraj , în_ 
strîmtoarea de la Reci: cursul rîului s-a extins considerabil, aluviunile 
lui bogate acoperînd suprafeţele din împrejurimile localităţilor Bita şi Ţu
falău precum şi teritoriul strîmtorii de la Reci (forme de nisip zburător 
se află şi la Ţufalău) . Mai tirziu, apa acumulată şi-a croit un drum spre-
sud, transportînd şi o parte din materialul "digului" ce i-a stat în cale
şi a acoperit cu aluviuni din ce în ce mai noi restul depozitelor exis
tente. Concomitent, rîul s-a deplasat mereu spre dreapta, părăsînd - în. 
partea stîngă - cursurile sale vechi şi aluviunile depuse (Sîntionlunca). 
Tăierea, transportarea şi amestecarea depozitelor andezitice, depuse pe 
această porţiune, cu aluviuni fluviale, a fost un proces permanent. MaL 
tîrziu, datorită faptului, că rîul şi-a croit un curs mai stabil Şi , a drenat 
o mare parte din apa acumulată, se transformă în uscat porţiuni din ce
în ce mai mari ale acestui teritoriu şi, în sfîrşit în dreptul localităţii Co
molău, în imediata apropiere a conului de dej ecţie de la Cîmpul Frumos ,  
tăiat în  mod abrupt, cursul Rîului Negru este orientat în  mod brusc spre
sud de însuşi prezenţa conului la care ne-am referit. 

Despre perioada în care au avut loc fenomenele expuse mai sus, ne
informează fosilele de mamifere, găsite în anii din urmă, în carierele de · 
nisip şi pietriş andezitic ale conului de dij ecţie Cîmpul Frumos, din 
apropierea localităţilor Ghidfalău, Sf. Gheorghe şi  Coşeni . In aceste ca
riere a fost găsită o faună asemănătoare celei din "Trogontherii - Primi-
genius Schotter" ( 1 2), publicată de K. D. Adam în 1954, în urma desco-
peririlor de la Steinheim din Germania.  Pe baza celor relatate, este si� 
gur că aluviunile conul ui de dejecţie Cîmpul Frumos s-au depus în pe
rioada pleistocenului mediu (Riss), iar terenul de nisip de la Reci a luat . 
naştere în timpul Rissului şi în perioada postrissiană (interglaciarul Riss
lV i.irm ? ) .  Se poate presupune de asemenea, că sedimentarea aluviunilor · 
sale s-a încheiat spre sfîrşi tul interglaciarului Riss-Wi.irm. 

In continuare se pune problema : cînd au luat naştere formele de acu
mulare ale nisipului de la Reci ? Părerea specialiştilor diferă şi în această 
problemă. Kadar L. susţine, că numai clima perioadei alunului oferea 
condiţiile corespunzătoare necesare, şi că de atunci nisipul de la Reci n-a 
înregistrat mi şcări mai importante. M. Iancu afirmă că aceste forme au 
luat naştere înaintea perioadei ahmului, în interglaciarul Riss-Wurm, ba- . 
zî.ndu-şi afirmaţia pe faptul că a găsit dune şi pe terasa nr. III( Riss). 

În privinţa timpului în care a avut loc evoluţia formelor de nisip de · 
la Reci: deocamdată , nu se pot adu ce argumente hotărîtoare. Totuşi, cî
teva indici ne oferă fenomenele periglaciare constatate aci. Este cunos- . 
cut, că pe întreaga întindere a Mestecănişului de la Reci, aproximativ 
nînă la adîncimea de 1-3 m, sedimentele de nisip, cu o culoare gene-
rală deschisă, sint întreţesute cu dungi de nisip de culoare mai închisă 
(roşietidi), datorită oxidului de fier. Această structură apare în mod dis
tinct în fiecare secţiune efectuată (Fig. 6) .  Se observă, de asemenea crio

turbaţii, după cum a semnalat şi 1\!I. Iancu . 
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Grosimea benzilor de culoare mai închisă oscilează între dimensiu
nile abia vizibile, de 1-2 mm, şi 1 0-1 2  cm, maj oritatea lor însă avînd 
grosimea de 1-5 cm. Distanţa între aceste dungi variază, de asemenea, 
iar poziţia lor, în general, se apropie de orizontală. 

Fig.  G .  D l·ngi le  de oxicl d e  fier el in  st ratele Sl' perioarc de DISlp de la Reci  sînt · 
rezultatul oscilaţi ilor ele temreratură din  pleistocen 

Fato : Kovacs Al. ,  19GG 

Structura vărgată a nisipului de la Reci este menţionată · pentru pri
ma dată de M. Iancu (6) , care o consideră ca fiind urmarea schimbărilor 
de faze climatice cuaternare. În lucrarea sa, apărută mai recent (7), M. 
Iancu descrie în mod amănunţit fenomenul, ajungînd la aceeaşi conclu
zie şi anume, că această structură se datorează alterJ1anţel6r climatice 
din cuaternar. Constatînd, că dungile de oxid sînt dezvoltate în mod si
milar pe întreaga întindere a Mestecănişului , autorul trage concluzia, că 
.acl au existat condiţii paleoclimatice identice. Presupune, că dungile roş
�ate (cu oxid de fier) s-au format în perioadele umede, mai blînde, iar 
perioadele mai reci, sau mai blînde dar uscate, n-au lăsat nici o urmă în 
nisipul de culoare deschisă. Compară observ_aţiile sale cu cele ale acade
micianului E. Pop efectuate în Depresiunea Făgăraşului (Adîncata, Şipo
ţel) (29) bazate pe analize de polen, şi ajunge la concluzia, că alternarea 
orizonturilor nu poate reflecta decît alternanţe paleoclimatice dintr-un 
interglaciar. " În cazul dunelor de la Reci - continuă - se pare că avem 
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de-a face cu inte-rgladarul Riss- Wurm deoarece dunele se găsesc şi pe 
terasa a III-a, ceeace denotă că s-au dezvoltat după formarea acesteia." 

H. Alimen, directorul Laboratorului de Geologie a Cuaternarului de 
la Bellevue - Paris, care şi-a exprimat părerea in anul 1 966, în urma 
vizitării nisipurilor d e  la Reci, consideră că fenomenul este identic cu cel 
similar, studiat de A. Cailleux în stratele din împrejurimile Parisului . A. 
Cailleux (2 ,  3)  susţine că formarea acestor benzi de nisip trebuie pri
vită ca o consecinţă a oscilaţiilor ritmice ale temperaturii (îngheţ-des
gheţ) ce au avut loc în zona activă a solului de tundră periglaciară (mol-
1isol) din pleistocen. Acest proces poate fi urmărit şi în zilele noastre în 
regiunile de tundră (în Siberia şi Alaska) . "Este cunoscut faptul - spune 
Cailleux - că atunci cînd clima devine aspră, s oluţiile din sol încep să 
îngheţe . Prima, care se cristalizează este apa şi nu substanţele dizolvate 
în ea. Deoarece îngheţul continuă, soluţia care rămîne, devine din ce 
1n ce mai concentrată, pînă cînd în cele din urmă şi materialul dizolvat 
precipită. Astfel sînt oxidul de fier, oxidul de mangan, carbonatul de cal
ciu sau bioxidul de siliciu" . Pentru justificarea acestei afirmaţii publică 
şi experienţele lui I. P. Adolph, referitoare la această problemă . 

în cazul Mestecănişului de la Reci avem de-a face cu dungi de oxid 
de fier. După Cailleux, dungile de oxid de fier pot lua naştere într-un 
nisip deschis sau galben. Formarea lor se poate lega de sfîrşitul unor pe
rioade reci - în regiunile periglaciare · - acolo; unde solul a fost expus 
unor variaţii ritmice de temperatură (variaţii diurne sau chiar în cadrul 
aceleaşi zile) . 

Kriv6:n P. (9), pe baza observaţiilor efectuate în regiunile cu nisip 
zburător din Ungaria, consideră, că structura vărgată este un fenomen 
·Caracteristic tundrei. Arată că prezenţa hidrocarbonatului de fier mobil 
-este o condiţie a producerii acestui fenomen. "Această condiţie există şi 
pe lîngă un PH neutru sau acidic . . .  prin urmare există şi pentru ni
sipul zburător bine clasat şi lipsit de calcar."  (Nisipul de la Reci are un 

PH neutru, nu conţine calcar şi e bine clasat ; vezi rezultatele analizelor 
efectuate) . In lucrarea sus-menţionată, Krivan arată ' că structura vărgată 
(în condiţiile noastre actuale) nu poate fi explicată nici prin factorii cli
matici de azi, nici prin cei din holocen ; în nisip zburător holocen nu s-a 
constatat acest - fenomen . 

Şi Krivan, prin urmare, crede că este vorba despre forme fosile, de
spre · - un fenomen· periglaciar; 

Pe baza celor de mai sus, se poate trage concluzia - care este de 
altfel şi părerea noastră - că formele de acumulare ale nisipului, de pe 
cuprinsul teritoriului de la Reci, datează din pleistocenul superior (Wiirm) . 
E verosimil să admitem aceasta, deoarece odată cu sfîrşitul interglacia
rului Riss-Wlirm s-a terminat şi scurgerea apei ce s-a adunat în mod 
temporar în această regiune de nisip. In acest feL aluviunile nisipoase 
au început să se usuce, iar nisipul, în W u rm, cu o elîmă rece
uscată, continentală, a devenit prada vîntului - mai ales de est .:___ 
deosebit de puterniC în aceste locuri. În perioada următoare Riss-ului, 
numai Wlirm-ul putea fi acea perioadă în care nivelul apei freatice (şi 
J 5 - ALUTA 1 22� 



totodată şi baza de eroziune a vîntului de pe aceea vreme) să coincidă 
cu punctul cel mai adînc al bălţilor din zilele noastre (vezi şi capitolul 
hidrologic al Mestecănişului de la Reci). 

În privinţa altor probleme de amănunt, vor decide cercetările vii
toare. Este sigur, prin urmare, că inîluenţa conului de dej ecţie Cîmpul 
Frumos, prezentat mai sus, a creat în Riss condiţii care au dus la for
marea regiunii de nisip precum şi la schimbarea văii şi direcţiei de curs 
a Rîului Negru. În spiritul acestei concepţii se clarifică şi problema ridi
cată de N. Orghidan, potrivit căreia Rîul Negru a depus o cantitate con
siderabilă de nisip numai aci, în strîmtoarea de la Reci, iar în alte locuri 
n-a . creat acumulări similare de aluviuni . Aceasta se datoreşte faptului 
că Rîul Negru n-a mai întîlnit în cale o piedică similară, şi, prin urmare� 
cursul său mijlociu, n-a mai avut activitate constructivă. 

Fig.- 7. Nisfp proaspăt arat în apropierea Topitoriei de in Reci. In faţa perdelei 

de pin se observă formele ondulate de acumulare a nisipului 

Foto : Kovacs Al.. 1 966 

Ca urmare a mişcării lente, ascendente şi continue a Munţilor In
to�surii Buzăului şi partea sudică a teritoriului de nisip de la Reci în
regiştrează o ridicare continuă. Aceasta a fost favorizată de faptul că vîn
turile puternice de nord, nord-est - probabil din Wurm - au trans
portat · o bună parte a nisipului spre limita de sud, sud-vest, sedimentîn-
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du-1 mai ales în porţiunile de la Aninoasa, întinzînd, mai tîrziu, terito
r·iul de nisip şi spre Ozun (spre sud). Cele mai sus par a fi sprij inite şi 
de faptul că movilele de nisip formate în partea de sud, sud-vest, adică 
la capătul şanţurilor săpate de vînt (iardangurilor) - sînt mai înalte. 

După cum s-a văzut, stă în faţa unei probleme complicate . Ar fi 
prin urmare de prisos să ne adîncim în detalii, pentru care nu avem 
încă bază de argumentare corespunzătoare. Rezultatele cercetărilor ce se 
vor efectua în viitor le vor elucida cu siguranţă. 



II.  CONDIŢIILE CLIMATICE ALE MESTECĂNIŞULUI 
DE LA R.ECI 

Clima regiunii de nisip de la Reci este influenţată în mod determi
nant de poziţia ei geografică. În depresiunea intracarpatică a Braşovului, 
situată în colţul sud-est al Transilvaniei şi străj uită din toate părţile de 
l anţuri muntoase, se manifestă, în comparaţie cu d epresiunea învecinată 
a Ciucului (la nord), mai pregnant caracterul continental al climei . În an
samblu, clima regiunii care ne interesează este d eterminată de doi cu
renţi principali de aer - pe de o parte de  curentul oceanic, umed, vara 
răcoros, iarna blînd ; pe de altă parte· de curentul continental uscat, cald 
vara, şi rece în timp d e  iarnă. Primul provoacă, aproape în mod legic ,  
.o primăvară tîrzie şi  un început de vară răcoroasă, ploioasă, cu o medie 
de precipitaţii lunare ridicată (vezi tabelul 7) ,  care durează din aprilie 
pînă-n iulie, cu o temperatură medie scăzută ; al doilea este caracterizat 
printr-un sfîrşit de vară şi un început de toamnă calde, sărace în pre
cipitaţii, cu vînturi dese şi printr-o iarnă rece, cu nopţi friguroase dar 
cu zile însorite şi cu temperaturi relativ ridicate .  

Pe teritoriul Mestecănişului şi în imediata lui vecinătate, sînt efec
tuate numai de cîţiva ani observaţii meteorologice  sistematice. Astfel, 
pentru măsurarea variaţiei nivelului apelor Rîului Negru şi a pîrîului 
Covasna, s-au înfiinţat staţii hidrometeorologice la Reci în 1 952 şi la Bo
roşneul Mare în anul 1 949 .  Datele referitoare la  precipitaţii sînt culese 
de la aceste staţii, iar cele referitoare la temperatură provin de la staţia 
meteorologică. din Tîrgu Secuiesc (situată la aproximativ 20 km spre nord 
de comuna Reci) . 

Deşi ne stau la dispoziţie date relativ puţine, prin integrarea lor în 
observaţiile pe care le-am efectuat personal, în cursul mai multor ani, 
putem trage unele concluzii interesante în legătură cu condiţi ile climatice 
specifice şi  capricioase ale acestei regiuni . 

Trebuie să renunţăm însă la analiza amănun ţită a condiţiilor de tem
peratură, presiune atmosferică, vînturi, evaporare şi precipitaţii ale aces
tui teritoriu. 
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Pe baza experienţei acumulate în cursul anilor, putem afirma că pe 
acest teritoriu condiţiile climaterice sînt determinate de c ei doi  curenţi 
principali de aer menţionaţi mai sus. Maximele barometri ce se înregis
trează în perioada de maximă extensiune spre vest a anticiclonului si
berian. Această perioadă, situată în ianuarie şi la începutul lui februarie, 
este cea mai rece, temperaturile foarte scăzute atingînd valori minime 
situate sub -30°C. Spre sfîrşitul lui februarie ş i  începutul lui martie 
se constată slăbirea şi dispariţia treptată a anticiclonului răsăritean ; lo
cul acestuia fiind ocupat, în aprilie-mai, de ciclonii atlantici ,  cu pre
siune minimă. La sfîrşitul lui septembrie şi în octombrie  se formează 
din nou centre de maximă presiune care determină un timp cald, senin, 
uscat, de lungă durată, cu temperaturi nocturne, din ce în ce mai scăzute. 

Deşi frecvenţa orientării şi intensităţii vînturilor variază considera
bil de la anotimp la anotimp, direcţiile vînturilor dominante (E, NE, W, 
NW), au totuşi rolul principal. Vîntul de est, noi"d-est (Nemira) poate 
atinge uneori, în depresiunea Tg. Secuiesc şi mai ales în strîmtoarea de 
la Reci, o intensitate considerabilă. În cursul lunilor ianuarie şi februa
rie, în această depresiune orientată de la nord spre sud, vîntul este foarte 
puternic, ridică şi transportă stratul de zăpadă pe care-1 depune apoi, 
troienindu-1, în locuri adăpostite. Intensitatea şi capacitatea de transport 
a Nemirei se manifestă pregnant la Bita, unde zăpada este troienită pu-
ternic în fiecare iarnă, şi prin acoperirea cu zăpadă a porţi unii comunei 
Reci de sub culmea Dobolyka ; acest vînt trece cu viteză şi peste terito
riul Mestecănişului . Echilibrarea presiuni atmosferice, de la sfîrşitul lui 
februarie şi începutul lui martie, este însoţi tă şi aici ,  de multe ori, de de
plasări foarte puternice 

·
de aer .. Precipitaţiile scăzute din februarie.:.martie 

se datorează, de asemenea, acestui fapt. Cel mai important vînt de lungă 
durată al regiunii - vînt uscat şi destul de frecvent -- este cel de 
sud-est, care domină uneori zile întregi .  În schimb, dinspre sud, sud-vest 
pătrund mase de aer cald , u med, în general de durată scurtă, care apoi 
îşi schimbă direcţia, devenind vînturi de vest şi apoi de nord-vest. Acum 
(vara) apar în această regiune valoril e de peste 30°C. 

Numărul zilelor senine şi respectiv noroase este, de asemenea, o con
secinţă a dominaţiei celor doi curenţi principali de aer. Prezenţa susţi
nută a maselor de aer de origine oceanică (SW, 'N, NW) generează o se
rie de zile noroase, mai ales în cel de-al doilea pă.trar al anului . Aceste 
zile răcoroase, "pierdute" ,  sînt compensate de pel'ioada însorită din august 
--octombrie a cărei lipsă se constată foarte rar. 

Pe baza datelor care ne stau la dispoziţie (observatorul de la Tg. 
Secuiesc), temperatura medie a anilor 1 955-1 965 a fost de  6 ,86°C. În 
această perioadă de 1 1  ani, temperatura s-a ridicat peste 7°C numai de 
patru ori, dar n-a atins niciodată valoarea de 8°C. În două cazuri (în anii 
1 95 6  şi 1964) a coborît sub 6°C. (vezi tabelul nr. 2) . Din tabelul prezentat 
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Anul 
C" 

* 

T a b e l u l  2 
Variaţia temperaturilor medii anuale în perioada anilor 1955-1965* 

1 9 5 5  1 D5G 1957 1958 1959 lDGO 1 9G l 1 D G 2  1 9()3 19G4 1 9G5 

7.03 5 .95 7 ,53 7.9G G ,66 7 . 7 5  6 . 8 7  6 .96 6 ,95 5 . 7 2  6,12 

Pe baza datelor î nregistra te la staţiunea meteorologică Tg. Secuiesc. 

reiese clar în evidenţă că temperatura medie de primăvară este în gene
ral foarte scăzută (temperatura medie a lunilor mai din perioada de 1 1  
ani rămîne mult sub media lunilor septembrie din aceeaşi perioadă) . 

Luna 
co 

* 

T a b e l u l  3 

Valorile temperaturii medii lunare în perioada anilor 1955-1965* 

I I I  I I I  IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-5 , 3  -4 .4 O , fl  7 ,4 1 2 , 5  16 ,0  1 7 , 6  1 7 .4 12 ,9  8 , 0  3, 1  -3,1 

Pe baza d atelor î nregistrate la staţi unea meteorologică Tg. Secuiesc. 

Aceste fapte dovedesc, de asemenea, că teritoriul are o climă cu caracter 
excesiv. Se înregistrează diferenţe mari la compararea variaţiilor diurne, 
lunare şi anuale ale temperaturii. Pe cuprinsul depresiunii noastre, nu 
sînt rare variaţiile anuale de temperatură cu amplitudine de peste 60°C, 
sau variaţiile diurne cu oscilaţii de aproximativ 2 5°C . 

Repartiţia precipitaţiilor reflectă, în acelaşi mod, diferenţe mari între 
minime şi maxime. Pe baza datelor înregistrate la staţiunile hidrometeo-

T a b e l u l  4 

Cantitatea precipitaţiilor anuale în mm 
--------------------------� ------------------

Anii 1 949 1 9 5 �  1951 1 9 5 2  1 9 5 3  1954 1 9 5 5  1956 1957 1 9 5 8  1959 1 960 19Gl  1 962 

Reci 746 494 740 6 5 5  4 90 G 1 4  629 595 628 487 453 
E'.roşneul l\Iare 517 4 7 2  508 G!:H) 447 755 G18 43G 671 723 582 536 545 3GO 

1 9 G 3  1 9G4 19G5 

349 568 420 

3G5 579 4 1 1  

1·ologice d e  la Reci ş i  Boroşneul Mare , precipitaţia medie a anilor 1 952-
1 9t:i5  (o perioadă de 14 ani) este de 557 mm (vezi tabelul nr. 4).  Com
parînd această valoare cu datele referitoare la temperatura regiunii (vezi 
diagrama climatică Walter), ea poate fi considerată suficientă. Cantitatea 
cea mai _ scăzută de precipi taţii s-a inregistrat în martie (22 ,5  mm), iar 
cea mai ridicată în mai (90 ,9 mm). (Vezi tabelul nr. · 7.) În timp ce va
loarea medie a precipitaţilor di n mai-iunie-iulie, în  perioada arătată (de 
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T a b e l u l 5 

Temt>eratura şi precipitaţiile atmosferice lunare generale pe perioade 
(în C şi în mm) 

Date lunare generale Date lunare generale 
din perioada anilor din perioada an:J.lor 

1955-1960 1961-1965 L U N A  
Temperat�;; 1 Precip. Precip. 

atmosf. Temperatura 1 atmosf. 
Tg. Secuiesc Reci Tg. Secuiesc Reci 

r .  -3, 1 6  29,7 -6,06 23,3 

II .  -4 ,78 20 , 2 -5 , 1 8  26,1  

I I I .  0,86 20,2\ 0 ,50 24 ,9 

IV. 6,76 44,5  7 , 7 1  32,5 

V. 12,76 1 03,9 1 2 ,00 65 , 5 

VI . 15 ,78 99,8 16,66 63,0 

VII. 17 ,73 84,4 17,50 63,7 

VIII. 1 7,62 55,3 17 ,16 46,5 

IX.  1 2,43 65,4 13,44 32,2 

X. 8,20 24,8 7,68 20,3 

XI. 2,66 34,8 3 ,74 27,2 

XII. -1 ,03 1 3 , 1 -5,00 30,7 

1 4  ani), este de 252 mm, adică însumează 45% din totalul anual al pre
·cipitaţiilor, restului de 9 luni ale anului le revin 352 mm, prin urmare 
abia 55% din total, dar şi această cantitate cade inegal, într-o distribu
·ţie capricioasă, care variază de la an la an. 

Este interesantă şi variaţia anuală a zilelor ploioase.  In anul 1963, 
.cantitatea redusă de precipitaţii (349 mm) a căzut într-un număr de 131 
:de zile (35, 9% din durata anului), iar în anul următor, 1 964, s-au înre-

Numărul zilelor cu 
I .  I I .  I I I .  IV. V. 

'1963 1 9  8 1 5  1 6 1 5  
:1964 13 18 1 0 1 1  1 9  

precipitaţii (la Sf. Gheorghe). - · ·-·-- - --·-
VI. VII .  VIII .  I X . X .  

1 0 13 10 7 4 
14 1 7  1 0  1 1 1 1 

T a b e l u l 6 

XI. XII. 

5 1 7  131 

1 7 8 159 

1 
:gistrat 159  zile cu precipitaţii. In general , numărul zilelor ploioase creşte 
in lunile mai, iunie şi iulie, fiind redus în cursul lunilor august, septem
brie şi octombrie. (Pentru această perioadă de 1 4  ani, media este de 
1 31 mm) . · 

Datele, care ne stau la dispoziţie, dovedesc c ă  pe teritoriul Mestecă
nişului de la Reci, media anuală a precipitaţiilor are o valoare relativ 
ridicată ; dar ani în care se înregistrează abateri mari de la această va
loare medie (557 mm) . De exemplu, în cursul anilor 1 952, 1 954 şi 1958, 
media anuală a precipitaţiilor a depăşit  şi valoarea de 700 mm, iar în 
anii 1 962 şi 1 963  a rămas cu mult sub cifra de 400 mm. S-au înregistrat 
maxime lunare extraordinare dar şi luni fără precipitaţii (decembrie 1 960, 
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T a b e l u l  7 

Repartiţia precipitaţiilor atmosferice lun�re pe p erioada 1949-1965 
(Cifrele el i n  fiecare pătrat reprezintă datele din Reci - cele de sus - şi el in 

Borseul Mare ---": cele de jos) 

1 

. .  1� 

LEGENDA : 

11 Hl IV. Yl YU. .V/Il IX. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 precipitaţii sub 25 mm pe lună 

-
1 //1 precipitaţii pestre 70 mm pe lună 

1 O 1 maximele şi minimile pe a n i  

l XI. X/l 

25 
26 



septembrie 1 96 1 ,  octombrie 1 962), (vezi tabelul nr. 7).  În aceste cazuri, si
tuaţia vegetaţiei (a agriculturii) este defavorizată, existenţa vegetaţiei 
Mestecănişului este asigurată numai de rezervele de apă . freatică şi umi
ditatea redusă din atmosferă. În mod cu totul excepţional, apar în mai
iunie şi perioade sărace în precipitaţii (1 963) şi ani cu precipitaţii bogate 
de sfîrşit de vară ( 1 952, 1 955 ,  1 958) dar acestea, în nici un caz, nu sînt 
tipice. 

Zilele ploioase de_ vară sînt însoţite, adesea, de  furtuni(  anual sînt 
în medie 30 de zile cu furtună) . În perioada de iarnă, maj oritatea pre
cipitaţiilor cad sub formă de zăpadă. Acest fapt are o importanţă capi
tală în gospodărirea cu apă a terenului nisipos, care înmagazinează can
titatea relativ redusă a precipitaţiilor de iarnă. Prima zăpadă cade, de 
obicei, în a doua săptămînă a lui noiembrie, iar ultimele zile cu zăpadă 
sînt cele de la începutul lui aprilie. (Valori extreme, excepţionale,· sînt 
posibile) . Numărul zilelor cu zăpadă oscilează de asemenea. Iarna, stratul 
de zăpadă este, în general, permanent ; în .timpul iernilor blînde, acesta 
se subţiează considerabil şi se poate chiar topi d e  mai multe ori ; topirea 
totală are loc, de obicei, în prima decadă a lunii martie. 



III. APELE CURGĂTOARE ŞI STĂTĂTOARE ALE 
MESTECĂNIŞULUI DE LA RECI 

Regimul apelor curgătoare şi stătătoare din această regiune este în 
str.însă legătură cu factorii climatici. Cursul principal de apă este Rîul 
Negru, care drenează regiunea în mod capricios . Acesta curge la limita 
de nord, nord-vest a teritoriului , iar în dreptul satului Comolău coteşte 
brusc spre sud. Albia rîului urmează azi lini a punctelor celor mai adînci 
din strîmtoarea văii, fiind săpată peste tot în gresii de origină cretacică. 
Albia sa adîncă este umplută de ape numai în timpul viiturilor timpurii 
de primăvară sau în timpul celor de la începu tul verii, care au loc în 
mod aproape regulat. In timpul viiturilor, rîul transportă cantităţi mari 
de mîl fin, nisip amestecat cu mîl. Inundă des albia maj oră şi cau
zează la Bita, Reci şi Comolău pagube catastrofale. În timpul inun
daţiilor, pătrunde pe teritoriul Mestecănişului (mai ales în dreptul loca
lităţilor Comolău şi Sîntionlunca) ; la Reci acoperă numai zona din ime
diata apropiere a cursului său ; prin urmare , terasa a II-a, cu o altitu
dine mai mare, nu este inundată. La limita de sud a teritoriului, curge 
pîrîul BEJdi, care izvoreşte prin două braţe - unul din pădurea de la 
Saciova, celălalt din pădurea Măgheruş - şi care, după ce parcurge un 
drum lung, la limita de sud a Mestecănişului, în dreptul localităţii Sîn
tionlunca, se varsă în Rîul Negru. Debitul său depinde, în mod simţitor, 
de condiţiile momentane ale precipitaţiilor. In timpul perioadelor pre
lungite de secetă, pîrîul poate seca în întregime. Apa pîrîului nu poate 
influenţa nivelul apei bălţilor Mestecănişului de la Sîhtionlunca. 

Este cunoscut că numărul mare (de peste 1 00) de bălţi, mai mari şj 
mai mici, cu adîncime relativ redusă (de maximum 3 m) şi care uneori 
comunică între ele, imprimă reliefului acestei regiuni de nisip zburător 
fixat un aspect variat. Bălţile s-au format în brazdele de vînt de odinioră 
şi unele (cele mai puţin adînci) sînt năpădite complet, altele (cele adînci) 
numai în parte, de o vegetaţie acvatică bogată (vezi şi descrierea vege
taţiei) .  Variaţia anuală şi cea multianuală a nivelului lor este remarca-
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bilă, fapt care a generat discuţii aprinse, atît în rîndul localnicilor, cît 
-şi în cel al specialiştilor. Se cunoaşte, numai în perioada recentă, un ni
vel deosebit de scăzu al apelor, între anii 1 946-1 950, care a dus,, lq. o 
secare completă a bălţilor, ca în anii următori - între 1 953-1960 - să 
urmeze o perioadă cu un nivel de apă ridicat . A existat p ărerea (afir
mată şi azi) că variaţiile de nivel constatate la apa bălţilor pot fi puse 
în legătură cu variaţiile de nivel ale apelor Rîulu i  Negru. Această opinie 
însă n-a fost confirmată de observaţiile efectuate, deoarece viiturile de 
primăvară sau inceput de vară ale Rîului Negru nu provoacă ridicarea 
nivelului în aceste bălţi. In general , chiar şi · în porţiunea de la Reci, 
nivelul bălţilor este mai ridicat decît cel al apelor Rîului Negru şi, prin 
urmare, acesta nu poate înfluenţa nivelul bălţilor. Bălţile Mestecănişului 
nu sînt alimentate nici de izvoare. Gospodărirea apelor din bălţi este de
terminată exclusiv de cantitatea anuală (sau pe mai mulţi ani) de preci
oitatii căzute şi in strînsă legătură cu cantitatea apelor freati ce din stra
tele , de nisip . Pătura groasă de nisip - deşi în cuprinsul ei nu există 
nici un strat impermeabil, cum presupunea Sawicki - înmagazinează o 
.can titate apreciabilă de apă (freatică), iar nivelul acesteia oscilează, se 
ridică sau scade, în funcţie de variaţia cantităţii anuale (sau pe mai mulţi 
ani) de precipitaţii căzute pe acest teritoriu (Fig. 8, 9).  

Această variaţie se poate urmări, văzînd cu ochii, în cazul fîntînii cu 
·cumpănă, amplasată pe teritoriul Mestecănişului de la Sîntionlunca. In 
anii cu precipitaţii bogate, fînîna este plină cu apă, aproape pînă la re
varsare, iar în perioada secetoasă, apa trebuie scoasă de la adînci

n1e mare. 
În concluzie, variaţia nivelului apei freatice, determinată de preci

pitaţiile căzute, înfluenţează cantitatea apei din aceste bălţi .  Cînd canti
tatea anuală (sau pe mai mulţi ani) de precipitaţii este redusă, nivelul 
apei poate să scadă atît, încît să pună în evidenţă fundul bălţilor (feno
menul poate avea loc numai în cazul bălţilor cu o adîncime redusă). 
Tabelul nr. 8 reflectă legătura dintre cantitatea de precipitaţii şi ni
velul apei din bălţile de la Reci . Rezultă, în mod clar, că pentru a 
avea un nivel ridicat în bălţile Mestecănişului ,  în condiţiile noastre 
de temperatură şi · precipitaţii (media mai multor ani : 6,86°C tem
peratură şi 557  mm precipitaţii) ,  este necesară existenţa unei cantităţi 
medii anuale de precipitaţii de peste 600 mm , pe un timp de mai mulţi ani . 
Cînd cantitatea anuală de precipitaţii are o valoare sub 600 mm, nivelul 
apei din bălţi scade, eventual stagnează ; sub 500 nim bălţile puţin adînci 
se2că în întregime, iar cele adînci sceacă şi ele în mod considerabil . (În 
perioada anilor 1 96 1-1965 ,  cantitatea medie de precipitaţii a fost de 
443 ,3  mm, nivelul apei din bălţi scăzînd foarte mult) . 

Este cunoscut faptul că, în condiţiile noastre specifice, maxima plu
vială din mai-iunie (iulie) este urmată, în general, de o perioadă secetoasă, 
caldă,  la sfîrşitul verii şi în toamnă, cînd apa bălţilor, fiind expusă unei 
radiaţii solare intense, se încălzeşte considerabil (uneori peste 30°C), eva
poraţia este extraordinar de puternică, iar din cauza vegetaţiei acvatice 
intrată in descompunere, apa are o culoare închisă, puţin cafenie. Nivelul 
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apei din bălţile Mestecănişului are toamna, în general, un nivel scăzut toc
mai din aceste cauze. Este indiscutabil şi faptul că secarea bălţilor este 
accelerată în urma depozitării unor resturi de ongme organică şi de 
colmatarea lor. Secarea periodică a bălţilor a fost însă totdeauna un feno-

Fig. 8.  în brazdele de vînt strălucesc bălţile 

Foto : Dobay E . ,  1 940 

men caracteristic Mestec,�nişului . Se înţelege de la sine că atunci, cînd 
nisipul - astăzi fixat - a fost purtat în voie de vîntul dominant , care 
a adîncit mereu brazdele dintre grămezile de nisip , baza de eroziune a vîn
tului a corespuns cu nivelul apelor freatice de pe acea vreme. Această bază 
corespundea, de asemenea, cu adîncimea maximă a celor mai profunde 
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Fig.  9. Apa bălţilor - în anii  bogaţi în precipitaţii - comunică între ele 

Foto : Dobay E., 1 940 

T a b e l u l  R 

Nelaţia dintre cantitatea medie de precip itaţii căzute în unele p erioade şi nivelul 

apelor din bălţile Mestecănişului 

Perioade 
(ani) 

1 946-1 951 

1952-1954 

1 9 5 5-1960 

1 9 6 1 -1965 

Cantitatea medie de 
precipitaţii a perioadei Cantitatea de apă în bălţi 

sub 500 mm Apă foarte puţină (numai in bălţile mai 
a dînci)  

646,7 mm Nivelul apei creşte repede . Apă multă 
Bălţile comun ică între ele 

595 ,3  mm Nivelul apei în bălţi este ri dicat 

443,8 m m  La începutul perioadei nivelul scade brusc, . 
apoi rămîne foarte scă zută (apă nu
mai în bălţi le mai adînci)  

bălţi de astăzi, limită sub care nivelul apei freatice nu scade nici în perioa
dele cele mai secetoase din zHele noastre. Acest fapt relevă că perioadele 
cele mai secet�as� din zilele noastre, primesc o ca,ntitate mai mare de 
precipitaţii decît au avut a.c.elea în t��pul . cărora, la $fi.rşitul cuater:narului 



(în Wurm) au luat naştere formele de azi ale  nisipului .  Cantitatea medie de 
precipitaţii, pe un interv�l de mai mulţi ani . putea să oscileze, în perioada 
aceea, în jurul valorii de 300 mm. 

În sfîrşit, merită să . fie remarcată metoda diagramelor climatice, ela
borată de H. Walter ( 1 5), ecolog renumit, profesor la Universitatea din 
Stuttgart. Cu ajutorul aceptei metode se p oate stabili dacă pe un teritoriu 
dat, in functie de condiţiile temperaturii existente, este suficientă cantita
tea de precipita ţii sau nu ; metoda scoate, prin urmare , în evidenţă, pre
zenţa eventuală a perioadelor uscate sau secetoase, timpul şi durata lor. 
Pentru întocmirea graficului se folosesc valorile medii lunare ale precipi
taţiilor şi temperaturii .  Datele sînt reprezentate într-un sistem de coordo
nate astfel : pe axa orizontală se trec lunile, iar pe cea verticală se repre
zintă valorile temperaturei : T, şi a precipitaţiilor : P, în aşa fel, încît unui 
grad C de temperatură să-i corespundă 3 mm de precipitaţii, conform 
raportului T : P = 1 : 3 .  

Diagramele climatice întocmite de noi (Fig. 1 0, 1 1 ,  1 2 , 1 3 , 14) ,  pe baza 
acestei metode, separat pentru fiecare an al intervalului 1955-1965 şi 
însumat pentru anii 1 955-1 960 şi 1 961-1965 , scot în evidenţă, în mod 
clar, caracterul ploios, secetos sau echilibrat al unor ani (sau perioade de 
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Fig. 10. Temperatura medie în perioada 1955- 1960 - 7,14° e 
Precîpitaţia atmosferi că medie în perioad a 1955-196\l - 601,7 mm 

Pe baza acestor date, pentru anii 1955-1960, nu există perioadă aride 
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Fig. 1 1 .  Temperatura medie anuală - Î,9G° C. 
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Fig.  12 .  Temperatura medic în peri oada HJ6 1-1965 - 6,5°  C 
Precipitaţia atmosferică med i e  în perioada 1961-1965 - 455 m m  
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Fig. 1 3 .  Temperatura medie anuală - G,9G° C 
Precipitaţia atmosferică anuală - 4 5 3 , 5  mm 
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şi în august-octombrie, se constată puternice intervale aride 
(vezi zona haşurată) 
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Fig. 14.  Temperatura medie anuală - G,95° C 
Precipitaţia atmosferică anuală � 453,5 mm 
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mai mulţi ani), reliefează perioadele �mede sau aride (uscate) din cursul 
unor ani (sau perioade de cîţiva ani) . In acest fel se  poate constata că, în 
Derioada 1 955-1 960,  a predominat, în general, o climă umedă cu perioade 
.aride neînsemnate ( 1 955 ,  1 956 ,  1 9 60) .  Diagrama climatică a anilor următon 
{196 1-1965) scoate în relief, în mod clar, cu excepţia unui singur an 
{1 904) ,  perioadele aride de sfîrşit de vară şi început de toamnă. Acestea au 
dm; la scăderea rapidă a nivelului apei şi la secaera bălţilor de pe teritoriul 
Mestecănişul ui .  

În concluzie se pqate constata : cantitatea de precipitaţii a Mestecăni
:<;;ului de la Reci - conform mediei unei perioade mai îndelungate - abia 
este suficientă pentru menţinerea bălţilor ; clima este slab umedă, sau, pre
zintă un caracter uşor umed-arid. Repartiţia inegală a precipitaţiilor 
anuale determină perioade aride la sfîrşitul verii ş i  începutul toamnei. In 
cazul unei cantităţi constante de precipitaţii, în j urul valorii de 600 mm 
anual, s-ar exclude pericolul secării bălţilor. 

16 - ALUTA I 



IV. VEGETATIA SPONTANĂ A MESTECĂNISULUI ' ' 
DE LA R.ECI 

Din punctul de vedere al împărţirii fitogeografice a bazinului carpatic. 
( 1 9) Depresiunea Braşovului este cuprinsă in zona Carpaţilor Orientali . În 
depresiunile intracarpatice, prin urmare şi în Depresiunea Braşovului apar 
relicte boreale şi elemente endemice. E�te considerabil numărul elemente
lor floristice boreal-continentale. În cuprinsul Mestecănişului de la Reci, 
care este integrat în Depresiunea Braşovului, pot fi identificate caracterele 
generale geobotanice ale depresiunii. De aici sînt cunoscute şi cîteva relicte
glaciare (Dryopte1·is cristata, Comarum palustre, Lysimachia thyrsiflora), 
precum şi multe specii continentale. 

1 .  FORMAREA SI EVOLUTIA VEGETATIE! , , , 
Clima rece-uscată, aşa zisă climă tundro-stepică din pleistocenul supe

rior, (faza glaciară W urm) a fost mai accentuată în depresiunile intramon
tane ale Carpaţilor Orientali şi în mod deosebit în Depresiunea Braşovului .  
Mişcarea nisipului în regiunea Mestecănişului a fost  cea mai intensă în 
această perioadă (Wilrm) (vezi partea geologică) . Nisipul zburător, de ori
gine aluvionar a fost populat treptat cu plante în decursul celor opt mii de 
ani care s-au scurs pînă azi. Nu se cunoaşte încă precis modul în care a 
evoluat vegetaţia. La început au apărut probabil specii de licheni şi 
muşchi . Se poate presupune că în acelaşi timp a avut loc stabilirea şi dez- .  
voltarea rapidă a mesteacănului şi a pinului (epoca pin-mesteacăn) . Pre
supunerea se bazează pe analizele de polen efectuate la noi (28, 29) şi în 
alte ţări. De aici rezultă, că împăduririle postglaciare spontane din EuropR 
centrală au urmat această cale . Ar fi de dorit ca în viitor să se efectueze 
analize de polen şi în Mestecănişul de la Reci. Acestea, desigur, ar putea 
furniza o serie de date interesante .  În ceea ce priveşte formarea vegetaţiei 
de la Reci, trebuie să luăm în considerare unii factori caracteristici ,  care 
acţionează în permanenţă începînd de la sfîrşitul pleistocenului şi epoca 
amintită de pin-mesteacăn. Aceşti factori au determinat structura vegeţa-
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ţiei (mai ales a celei arborescente) din acest complex de ecosisteme. Aceşti 
factori sînt : îmbibaţia permanentă a nisipului cu apă freatică care la 
rîndul său generează un sol nisipos , rece, afînat, slab acid sau neutru ;  apoi 
apropierea imediată a Carpaţilor şi în sfîrşit clima locală cu caracter 
continental destul de pronunţat şi în zilele noastre. Efectul produs de aceşti 
factori asupra covorului vegetal s-a manifestat mult mai puternic, după 
perioada glaciarului, decît efectul celorlalţi factori ai postglaciarului. Fac
torii enumerati mai sus, prin acţiunea lor comună,  pe care o exercită în 
mod aproape neschimbat, au conservat pîlcurile de mesteacăn format la 
începutul postgaliarului (în epoca pin-mesteacăn) . Mestecănişul de la Reci, 
ca unitate biogeografică, poate fi considerat aşadar ca un relict al epocii 
preboreale a pin-mesteacănului, care cuprinde două milenii  (9000-7000 
ani î .e .n . ) .  

Este indiscutabil că epocile ce au urmat epocii pin-mesteacănului 
(epoca alunului, a stej arului etc .) au lăsat şi ele urmele lor în flora regiu
nii, însă nu au schimbat în mod radical covorul vegetal, deoarece mestea
cănul, pe baza fiziologiei sale caracteristice, i-a convenit în totdeauna solul 
nisipos, afînat, umed, răcoros care nu conţine calcar. Variaţiile capricioase 
de temperatură şi umiditate nu 1-au influenţat puternic o dată ce şi-a 
putut satisface cerinţele exagerate de lumină. Faptele dovedesc că şi ste
jarul a fost o plantă de baştină a lVIestecănişului.  Pe o porţiune a hota
rului comunei Comală.u, denumi t Lovaskert, situată pe malul stîng (din
spre Mestecăniş) al Rîului Negru, la începutul secolului nostru exista încă 
o pădure seculară de stej ar, probabil ca mărturie a epocii de încălzire -
aşa-zisă vîrstă a stejarului - dintre anii 5500-2500  î .e .n .  Nu s-a lămu
ri t încă nici vîrsta şi nici modul stabilirii arinului .  (Alnus glutinosa) în 
această regiune. A ocupat oare arinul soiurile complet folosite de mestea
căn, sau şi această plantă poate fi considerată ca băştinaşă în Mestecăniş ? 
Şi această problemă poate fi rezolvată numai prin analize de polen şi cer
cetări legate de fiziologia nutriţiei celor două specii . . 

Ceea ce natura n-a fost în stare să modifice în  decurs de 1 0000 de ani, 
a fost realizat de om. Într-un timp relativ scurt omul a "reuşit" să stîr
pească complet stej arul şi aproape complet mesteacănul. Numărul exem
plarelor bătrîne de mesteacăn de pe suprafaţa relativ redusă din faţa Topi
toriei de in de la Reci (Fig. 1 5) se împuţinează necontenit, zilele lor sînt 
numărate. Păşunatul intensiv care se exercită de multă vreme împiedică 
reînnoirea lor. Arinul a devenit specia dominantă,  cîştigă din _ ce în ce mai 
mult teren plantaţiile de pin. 

Vegetaţia ierboasă care reacţionează totdeauna în mod sensibil la 
schimbările survenite în etajul arborilor s-a schimbat şi din cauza păşu
natului. Vegetaţia care apare azi în faţa noastră pe teritoriul Mestecăni
sulu i de la Reci s-a schimbat radical si defavorabil . Ea este descendentul , . , 
degradat al vegetaţiei vechi, autohtone şi originale . 
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Fig. 1 5 .  Mestecăniş din apropierea Topitoriei de i n ,  Reci 
Foto : Kovacs Al., 1 966 

2. VEGETAŢIA MESTECĂNIŞULUI DE LA RECI 

Vegetaţia Mestecănişului a fost cercetată de mulţi specialişti. 
Semnalarea Mestecănişului, sub raport botanic se datoreşte lui 
Moesz Gustav, fost profesor de liceu din Braşov, care a vizitat prima 
dată Mestecănişul în anul 1905. Incepînd de la această dată, Moesz 
a cercetat sistematic regiunea Mestecănişului. Ca urmare a activităţii sale 
apar rînd pe rînd lucrările de specialitate despre această regiune (22, 23 ,  
24, 25} ,  . printre ele ş i  lucrarea "A Retyi Nyir năvenyzete" publicată în a
nul 191 0 -. în care este descris în mod amănunţit Mestecănişul. De numele 
lui Moesz se leagă descoperirea unor plante rare ca de exemplu calde
sia (Caldesia parnassifolia (Brassi) Parl), Aldrovanda vesiculosa L., des
pre . care tratează într-o monografie amănunţită (25), gălbăşoara (Lysima
chia thyrsiflora L.) şapte degete (Comarum palustre L.) etc. Rezultatele 
cercetărilor efectuate de Moesz au atras pe bună dreptate atenţia spe
cialiştilor. Mestecănişul a fost cercetat de Filarszky N. (1909} , apoi de 
I. E. Nyarady (care a vizitat de mai multe ori regiunea) . Mestecănişul este 
apoi cercetat de Laszl6 K. (21), iar So6 R. (30) dă o scurtă privire de an
samblu asupra asociaţiilor vegetale. Baros A. (16) prezintă unele specii noi 
de muşchi, iar Ujvarosi M. a descoperit şi a descris relictul boreal 
Dryopteris cristata (L. )  A Gray (31 ) .  Intre anii 195 1-1953 E Pop desfă-
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şoară cercetări repetate (29) .  Date floristice sînt comunicate şi de Csap6 I. 
( 1 7) şi Keller J. (20) .  Pe lîngă lucrarea lui Moesz o lucrare botanică de 
bază este lucrarea lui Şt. Peterfi, publicată în două părţi în anii 1960 
şi 1964  (26 ,  27 ) .  In această lucrare se prezintă, pe baza unei munci de cer
cetare şi colectare sistematică, de mai mulţi ani , un număr de peste 300 
unităţi sistematice de alge, care aparţin diferitelor grupe, ş i  care provin 
din bălţile de pe teritoriul Mestecănişului .  Lucrarea cuprinde şi o descriere 
btocenologico-ecologică amănunţită. Aproape 1 0 0  de specii şi multe varie
tăţi descrise aici sînt noi, necunoscute pînă atunci pe teritoriul României . 

în capitolul de faţ-.ă vom încerca să sintetizăm rezultatele cercetări
lor menţionate mai sus, , intregindu-le cu observaţiile personale. Se va da 
0 privire de ansamblu a.supra vegetaţiei actuale a regiunii, asupra specii
lor ele briofite, ptericlofite şi plantelor cu seminţe. 

Din descrierea părţii introductive, precum şi din capitolele tratate 
anterior reiese varietatea reliefuuli şi varietatea vegetaţiei corelată cu 
aceasta. Din păcate pînă-n prezent nu s-a efectuat nici-o cercetare fito
cenologică, deşi aceasta era necesară deja de multă vreme. Această omi
siune nu poate fi remediată azi în întregime, deoarece de pe o parte pă
şunatul intensiv, curăţatul păşunilor, împădurirea, în unele locuri de pro
porţii masive, a produs schimbări radicale în structura vegetaţiei porţiu
nilor nisipoase, iar pe de altă parte, în urma colmatării bălţilor, a cosi
tului , s-au modificat şi zonalităţile de vegetaţie din j urul bălţilor. In acest 
fel au dispărut şi un număr de specii rare . 

Pîlcurile rare de mesteacăn (Betula verrucosa Ehrh.) care formau odi
nioară vegetaţia dominantă a culmilor de nisip de pe întreaga întindere a 
teritoriului au dispărut aproape complet. Dominanţa mesteacănului în tre
cut este atestată de descrieri şi fotografii vechi. (Fig. 1 6) .  Locul mesteacă
nului a fost ocupat, pe toată suprafaţa Mestecănişului de la Reci, de arinul 
negru (Alunul glutinosa Gaertn) (Fig . 1 7) ,  care formează tufişuri-păduri 
întinse mai ales în locurile cu sol umed, apoi de-a lungul crestelor de nisip , 

la piciorul acestora, în locul lacurilor de odinioară colmatate. Dunele de ni
sip au rămas descoperite. Liziera de est şi sud a Mestecănişului este acope
rită cu păduri de pin (Pinus silvesteris L) provenite din plantaţii, iar în in
terior pe o porţiune de mai multe sute de hectare, cresc păduri tinere de 
plop canadian, stej ar şi pin plantate în cursul anilor 1 95 1-1 966 .  În unele 
locuri (Mestecănişul .de la Aninoasa şi Sîntionluca) nisipul afînat a fost 
fixat prin plantarea unor pîlcuri de salcîm (Robinia pseudacacia L.). 
Aceasta din urmă, împreună cu pinul, ca urmare a răspîndirii şi exten
siunii naturale, cucereşte an de an terenuri tot mai întinse . 

Pe teritoriul Mestecănişului se succed monoton dunele de nisip, mai 
mari sau mai mici, expuse vîntului şi soarelui dogoritor. Cu cîteva decenii 
în urmă aceste creste erau acoperite cu un covor de mestecăniş şi ienupă
riş rar. Monotonia crestelor este întreruptă numai de cîte o baltă sau ari
niş intercalat . Alimentarea acestor creste uscate cu apă este foarte capri-
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Fig. 16 .  Cu trei decenii î n  urmă şi interiorul Mestecănişului  era populat cu 

mesteacăn 

Foto : Balogh Ern6, 1 932 

Fig. 17. Malurile băl ţilor sînt populate de arini (A lnus glutinosa) 

Foto : Kovacs Al . ,  . 1 962 
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cioasă. Ea depinde în mod exclusiv de repartiţia precipitaţiilor.  Vegetaţia 
lor depinde, de asemenea, de această repartiţie. (Fig. 1 8) .  

Pe toată întinderea Mest�cănişului de  la  Reci-Comalău, ca  şi în cea 
mai mare parte a celui de la Sîntionluca domină un covor de paj iste scun
dă formată din păiuş (Festuca pseudovina Hack) şi cinci degete (Potentilla 

F i g .  1 8 .  Dune, de nisip cu vegetaţie Festu ca pseudovina-Potenti lla arenaria 

Foto : Kovacs J., 1940 

arenaria Borkh) . În cuprinsul ei, din loc în loc sînt asociate în sinuzii com
pacte speciile de muşchi Rhacomithrium canescens Timm) Brid de culoare 
cenuşie, Bryum argenteum L. Syntrichia ruralis (L) Brid ş i1 mălaiul cu
·cului (Lusula campestris L.) (D.C.) .  troscot comun (Polygonum aviculare L.); 
scirţîîtoarea (Polycneum arvense L.) măcriş mărunt (Rumex acetosella L.) 
cimbrişori (Thymus glabrescens Willd, T .  pulegioides L. ssp. chamaedrys 
Fries) ,  coada şoricelului (Achillea collina Becher) .  Din loc în loc apare în 
mod compact sinuzii de iarbă grasă (Sedum acre L. ,  S. sexangulare L.), 
vulturica (Hieracium pilosella L.). Ultima specie formează în paj işti pete 
-evidente mari şi mai mici. Se mai întîlnesc viţelarul (Anthoxanthum odo
mtum L.) ,  firuţa (Poa pratensis L.), studeniţa (Arenaria serpyllifolia L.), 
rocoţea (Stellaria pflllida Dumort), struna cocoşului (Cerastium pumilum 
Curt . ,  C. semidecandrum L.) hrana vacii (Epergula arvensis L.) , sincericele 
(Scleranthus annus L. ,  S. perennis L.) ,  guşa porumbelului (Silene otites L. 
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Wib. va1·. pseudotites Bess .), garoafă (Dianthus puberulus (Simk) Kern)� 
dediţei (Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb ssp. australis (Heuff), P. patens. 
L. Mill f. obtusiloba (Schur), P. Gayeri Simk),  cinci degete (Potentilla ar
gentea L.,  P. leucopolitana P. I .) flămînzica (Draba verna L. şi D. nemo
rosa L.), trifoi (Trifolium arvense L. T. montanum şi T. pratense), lemnu 
bobului (Cytisus ratisbonensis Schaeff), pliscul cucoarei (Erodium cicu
tarium (L.L'Herit) , inul (Linum austriacum L.),  alior (Euphorbia cyparis
sias L.), viorele (Viola ambigua W et K.), nu-mă-uita (Myosotis micrantha 
Pall) , lumînare (Verbascum phlomoides L.),  şopîrliţa (Veronica verna L.) 
lipitoare (Asperula cynanchica L.), ismă (Calamintha acinos (L.) Clairv), 
rriuşcatu-dracului (Scabiosa ochroleuca L.), pătlagina (Plantago lan�eolata 
L.), clopoţei (Campanula rotundifolia L. var. pinifolia Uchtrztz) flocoşele 
(Filago arvensis L.,) flori de paie (Helichrysum arenarium L. (D.C.), pesmă 
(Centaurea micranthos, GMel), gălbenuşi (Crepis tectorum L.), vulturică 
(Hieracium bauhini Besser), lăptica (Scorzonera purpurea L.) şi specile de 
buruieni, ciucuşoara (Berteroa incana L. (D.C.) ,  parpian (Antennaria dio-
ica L. (Gărtn.), bunghişor (Erigeron canadensis L.) ,  linariţa (Linaria arven
sis L.) şi altele. 

În Mestecănişul Sîntionlunca la liziera de sud a pădurii de pin, pe 
un teren nisipos şi uscat acoperit în proporţie de cea. 40%,  vegetaţia se· 
schimbă. Lichenii - pionieri - Cetraria islandica (L.) Ach. f. subtubu
losa Fr., Cladonia coniocraea Flk. (Wain) apar în număr considerabil .  Ei 
formează împreună cu speciile de muşchi Rhacomitrium canescens (Timm) 
Brid, Syntrichia ruralis Brid, Ceratodon purpureus (L.) Brid., cu exem
plarele înalte ale pelinului nemirositor (Artemisia campestris L.), păiuşul 
(Festuca sp .) ,  tîrtanii (Salsola ruthenica Ilj in), guşa porumbelului (Silene 
armeria L.), o paj işte destul de rară. Printre ele am mai notat următoarele 
specii : măcriş mărunt (Rumex acetosella L.) gruşa porumbelului (Silene 
otites (L.) Wib.), flămînzica (Draba verna L.), iarba grasă (Sedum acre L.),.. 
cinci degete (Potentilla arenaria Borkh.) ,  trifoi (Trifolium arvense L.),. 
pliscul cucoarei (Erodium cicutarium (L) L'Herit), muşcatu dracului (Sca
bioasa ochroleuca L. ) , bunghişor (Erigeron canadensis L.) ,  flocoşele (Filago 
arvensis L.) ,  flori de paie (Helichrysum arenarium L. (D. C.), coada şori
celului (Achillea collina Becher), pesmă (Centaurea micranthos Gmel.)� .  
vulturică (Hieracium pilosella L.), buruiana porcească (Hypochoeris radi
cata L.), capul călugărului (Leontodon autumnalis L.), ceapa (Allium ole
raceum W. et K.) ,  meişor (Digitaria sanguinalis (L.) Scop) . Aici se poate 
găsi şi specia rară de linariţă (Linaria dalmatica (L) Mill . var. transsil
vanica Schur) .  Pe nisipurile uscate se întîlneşte rar şi luminiţa (Oenothe
ra biennis L.).  

Vegetaţia de pe crestele de nisip uscat din cuprinsul Mestecănişulur 
Aninoasei este asemănătoare cu vegetaţia de paj işte pelinică descrisă mai 
sus, cu deosebirea că aici pe alocuri, apare în masă lumînarea(Verbas
cum phlomoides L.) .  Pe locurile mai mult sau mai puţin umbrite, uscate, 
sau pe porţiunile nisipoase cu aşezare mai joasă, plantele xerofile adap
tate la secetă dispar, iar compoziţia paj iştei se îmbogăţeşte cu alte specii 
ca : rocoţea (Stellaria graminea L.) ,  ruţişor (Thalictrum simplex L. Th lu-
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cidum L.) ,  fragi (Fragaria vesca L.),  cinci degete (Potentilla alba L. şi P� 
erecta (L.) Hampe). Pe aceste locuri mai apare în masă lemnul bobocului 
(Cytisus ratisbonensis Schăff.) .  Speciile de trifoi sînt reprezentate de Tri
folium campestre Schreb. şi Tr. pratense L. Spre sfîrşitul lunii mai îşi 
desface florile aurii-gălbui iarba osului (Helianthemum hirsu tum (Thuill)· 
Merat). Se mai întîlnesc aici pătrînj elul de cîmp (Pimpinel la  saxifraga 
L.), cimbrişorul (Thymus pulegioides L.) ,  pe alocuri în mase ventrilica 
(Veronica officinalis L.), pătlagina (Plantago media L.), clopoţeii (Campa
nula patula L.) ,  aurata (Chrysanthemum leucanthemum L. ) ,  capul călu
gărului (Leontodon autumnalis L.) ,  untu vacii (Orchis moria L.) ,  mălaiul 
cucului (Luzula pallescens (Wulbg) Sw.) ,  păiuş (Festuca rubra L.) .  Pe 
alocuri se văd tufe de ienuperi (Juni pe-rus communis L.) ,  iar  la baza lor 
creşte lăcrămiţă (Majanthemum bifo lium (L) . Schm) . În unele locuri -
mai ales în locurile mai j oase ale Mestecănişului (Comolău) domină ţă-· 
poşica (Na-rdus stricta L.) .  In această vegetaţie apar speciile Sieglingia de
cumbens (L) Bernk . ,  Lycopodium clavatum şi două specii de iarbă dra
gostei (BotTychium lunaria (L) Sw. şi B. multifiâum S. G. Gmelin Rupr.) .  
în urma păşunatului din ce în ce mai intensiv se dezvoltă p aj iştea de 
ţăpoşică (Narclus stricta L.) ,  ocupind terenuri tot mai mari . 

Paj iştele prezentate mai sus sînt asociate în teren cu pîlcurile de 
arin sau cu bălţi1 e .  Aci însă vegetaţia se schimbă din nou . Pe malul 
unor bălţi - mai ales a celor mai mari - se găsesc paj işti 
întinse de mană de apă (Glyceria aquatica (L) Whlbg) , cu inter
calaţii de păiuş (Deschampsia caespitosa (L) Beauv.), cu multă iarbă 
a cîmpului (Agrostis alba L.), ici-colo cu Holcus lanatus L. ) ,  specii de 
rugină (Juncus articulatus L. ,  J. effusus L. ,  J. conglomeratus L.) ,  cu joian 
(Oenanthe aquatica (L.) Poir) . În această paj işte înaltă de pe  malul băl
ţilor se aciuează specii de plante de mică înălţime ca de ex. troscot (Poly
gonum minus Huds.) ,  specii de piciorul cocoşului (Ranunculus flammula 
L. ,  R. repens L.) ,  speciile Elatine alsinastrum L. şi E. ambigua Wight), 
mătreaţă (Peplis portula L.), răchitan (Lythrum salica'ria L.),  ochiul pă
săruici (Myosotis palustris (L) Nath.) ,  sînziene (Galium palustre L.), 
căprişor (Pycreus flavescens L. Rchb.) ,  căprişor (Cypreus fuscus L.) pipiri
guţ (Heleocharis acicularis L. R. Br.) şi specii de rogoz (Carex o ederi Retz, 
C. vesicaria L., C. stellulata Good . , C. pallescens L. ,  C. leporina L., C. 
rostrata Stokes, C. lasiocarpa Ehrh. ,  C. buekii Wimm., C. gracilis Curtis) . 
Pe malurile complet umede sau în apa de lîngă mal se întîlnesc specii de 
dreţe (Callitriche polymorpha Lonner şi C. verna L. ) .  Aici se găseşte dej a, 
atît pe solul umed, cît şi pe ochiurile de apă în număr considerabil, lin
tiţa (Lemma minor L. şi L. trisulca L.) .  Tot aici săgeata apei (Sagittaria 
sagittifolia L.) şi limbariţa (Alisma plantago-aquatica L.) formează o aso
ciaţie densă. În a(·elaşi loc creştea şi planta rară a Mestecănişului, azi deja 
dispărută, caldezia (Caldesia parnassifolia (Brassi) Parl . ) ,  care a fost găsită 
şi descrisă la începutul secolului XX. de Moesz G. După căutări îndelun
gate am găsit această plantă în 1 953 pe malul dinspre Reci al bălţii "Cea 
Mare" .  Cîţiva ani mai tîrziu planta nu a mai fost găsită, deoarece vitele 
au călcat în picioare vegetaţia de pe malul bălţii ,  distrugînd-o . Tot aici, 
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în unele locuri vegetaţia deasă de pe mal care închide ochiurile/ de apă 
este compusă din cucuta de apa (Cicuta virosa L.), specii de buzdugan 
(Sparganium simplex Huds. ,  Sp. minimum Hill . şi Sp. ramosum Huds.) , 
cîte un tuf de papură (Typha latifolia L.) şi vegetaţie deasă de broscă
riţă (Potamogetan gramineus L. şi P. acutifolius Link.) .  Urmează apoi 
vegetaţia propriu-zisă de mlaştină formată mai ales din iarba broaştelor 
(Hydrocharis morsus ranae L.), paşa (Potamogeton natans L.) , cosor (Cera
tophyllum submersum L. şi C. demersum L.) ,  cele două specii de otrăţel 
de apă (Utricularia vulgaris L. şi U. brernii Herr . ) . Acestei asociaţii îi 
aparţin şi speciile Aldrovanda vesiculosa L. şi  nufărul (Nymphea alba 
L. )  care alocuri in grupuri compacte - îşi întinde frumoasele flori albe 
în tot timpul verii. În cadrul asociaţiei , mai ales împreună cu nufărul 
cresc speciile de pipirig ale Mestecănişu1ui (Schoenoplectus mucronatus 
L. Palla, Sch . lacustris L. Palla, Isolepis setacea L. R.  Br.) formînd, în 
unele locuri întovărăşiri dese. (Fig. 1 9 ;  20) 

Speciei Aldrovanda vesiculosa L. i s-a dedicat o literatură bogată. 
G. Moesz descrie observaţiile sale (25) ,  într-o lucrare separată. În Flora 
R.  P .  Română (voi. III . ,  pag. 547) ,  această specie nu este menţionată de 
pe teritoriul Mestăcănişului de la Reci, deşi în anii 1 953-1 960 planta 
-exista în număr mare în mai multe bălţi de pe cuprinsul Mestăcănişului. 
Personal am colectat în repetate rînduri exemplare ale acestei plante . 
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F i g .  Hl .  Vcgc1 a ţ i c  el e nufăr a}b ( Nymphaea a l ba).  Spre m a l  mana de apă 
(Glyceria aquatica) 

Foto : Boloni J . ,  1957 



Specia dispare o dată cu scăderea nivelului de apă în bălţi . Reapare însă 
In mod regulat o dată cu ridicarea îndelungată a nivelului apei şi se în
mulţeşte din nou , 

Atunci, cînd nivelul de apă este ridicat un timp mai îndelungat, pe 
oglinda de apă a unor bălţi mai mari se formează un adevărat plaur 

Fig.  2 0 .  Nufcrii (Nymphaea alba) cu broscări tn (Po i amogeton natans} şi 
iarba broaştelor 1 Hydrocharis mors:t s-Tanac) 

Foto : Boloni J.,  1957 

plutitor alcătuit din turbă (Sphagnum subsecundum Nees . ,  Sph. inun
datum Russow. ,  Sph .  sub bicolor Hampe) şi alte specii de muşchi : Mar
chantia polymorpha L. ,  Aulacomium palustre L. Schwăgr. , Philonotis 
caespitosa Wilson, Climatium dendroides L. W. et M.,  Calliergon cuspi
clatum L. Kindberg , Drepanocladus ad·nncus (Hedw) Monkem. ,  Plagiothe
cium denticulatum (L.) B. E .  Masa vegetală plutitoare pe suprafaţa băl
til o r este întretesută de o retea deasă de rădăcini ale arbustilor de arin ' ' ' ' 
(Alnus glutinosa Gaertn) , de plop trămurător (Populus tremula L.) ,  salcie 
pitică (Salix rosmarini.folia L.) ,  ctuşin (Rhamnus frangula L. )  (Fig. 21 ) .  
In masa de turbă astfel constituită, în paj iştea plutitoare de muşchi se 
ga::;esc speciile roua cerului (Drosera ?·otunclifolia L.) ,  cinci degete (Coma
r u m  palustre L.) ,  pufuliţa (Epibolium palustre L. ) ,  gălbăşoara (Lysima
chia thyrsi.flora L. ) ,  darie (Pedicularis palustris L.) ,  otrăţelul ( Utricularia 
bremii Beer . ) ,  siminocul (Gnaphalium uliginosum L.) ,  trifoiştele (Menyan-
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thes trifolictta L.) ,  drăgaica de mlaştină (Galium uliginosum L.) ,  spălă
c:ioasa (Senecio Jlu viatilis Wallr . ) ,  bumbăcăriţa (Eryophorum angustifo
lium Honck) , în număr mare şi trestia de cîmp (Calamagrostis negl e cta 
(Ehrh.)  Beauv.) .  Marginile plaurului sînt populate de  exemplare dezvol
tate de gălbăşoară (Lysimachia vulgaris L. ) şi cucută de apă (Cicuta vi-

Fig.  2 1 .  PlaLT plutitor pe ogl i n d a  unei bălţi din Mestecăniş 
Foto : Kovac9 Al . ,  1 9 G 2  

rasa L.) .  Plaurul plutitor se adăposteşte în colţul de est sau vest al băl
ţilor în funcţie de direcţia vîntului dominant în momentul respectiv. 
Dacă apa bălţilor scade considerabil, plaurul plutitor se lipseşte, se leagă 
de mal, se fixează şi contribuie la colmatarea bălţi i .  Odată ataşat plau
rul nu se mai desparte de ţărm nici în cazul unei creşteri ulterioare 
de nivel. 

Ţărmurile unor bălţi , mai ales al celora legate de pîrîul Beldi, sînt 
înconjurate de un brîu de trestişuri întinse (Phragmites communis L.) ,  
iar  pe ochiurile libere de apă înfloreşte, în locul nufărului alb întîlnit pe 
locurile din interiorul Mestecănişului , nufărul galben (Nuphar luteum 
(L.) Sm. ) .  Tot aici pe porţiunile periferice ale Mestecănişului şi pe mar
gine?- bălţilor de la Sîntionlunca înfloreşte primăvara, pe alocuri în masă 
şi laleaua pestriţă (F1·itillaria me le agris L. ) .  Aici nisipul este amestecat 
deja cu argi lă. 
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În j urul altor bălţi (cele de la Aninoasa), briul de vegetatie deasă 
este format d in papură. Este interesantă şi  în parte caracteristică vege
taţia solurilor formate în locul bazi nelor secate. De-a lungul ţărmului de 
odinioară creşte cu precădere ţăpoşica (Nardw; stricta L.)  asoc iată cu ru
gină (Juncus atratus Krock. ) ,  pe alocuri cu coada racul ui (Po tentilla an
serina L) aflată in abundenţă. Mai spre interior, pe fundul us cat al bazi
nului lacustru, asociaţia vegetală este formată din codiţuca (Myosurus 
minimus L.) ,  Elatine ambigua Wight . ,  E. a lsinastrum L. ,  poj arniţa (Hy
puicum humijusnrn L), cinci degete (Potentilla supina L.) , mătreaţa 
(Peplis portula L. ) ,  Centunculus rninimus L. ,  Li ndernia pyxidaria All . ,  
Li.nwsell.a aquatica L. ,  siminoc (Gnaphalium u ligi nosum L.) ,  căprişor (Cy
perus flav escens L.) ,  HeleochaTis aciculaTis (L) R. et Schult, I-I. ovata 
(Roth) R. Br. ,  1-I. carnio lica Koch, şi specii de rogoz (Carex oedeTi L. ,  
C. cyperoides L . , C.  cliandm Schrank, C. disticha Huds . ,  C. bauxbaumi 
Wahlbg. ) .  

În arinişuri, pe locurile întunecoase, umede şi  răcoroase la rădăcina 
tulpinilor de arini apar sinuzii de ferigi ; pe pOJ�ţiunile mai adînci, tem
porar inundate de ape, se formează asociaţii de rogoz formînd o vegeta
ţie bogată cu pretenţii de soluri acide, turboase ,  caracteristice  pădurilor 
de arini . Muşchii sînt reprezenta ţi prin speciile : Dicranurn montanum 
Hedw. ,  D. Bonjeani de Not . ,  D. viTide (Sull. et Lesq . )  Lindb . , Pohlia nu
.tans (Schreb) Lindb. ,Rhodo bryum roseum (Weis) Limpr. ,  Mnium cuspi
r.�atum (L.) Leyss, Aulacomium palustTe (L) Schwăgr. ,  Climatium den-

.droides (L.) W et M. ,  Thuidium delicatulum (L.) Mitten, Calliergon cus
pidatum (L.)  Kindberg, Plagiotheciurn Ruthei Limpr. ,  P. denticulatum (L.) 
B.  E . ,  Rhytidiadelphus triqueter (L.) Warnst . ,  Catharinea undalata (L.) W. 
·et M. ,  Polytrichum graci le Dickson ap. Menzies .  Printre acestea creşte 
ici-colo brădişorul (Lycopodium clavatum L. ) . Dintre ferigi sînt frecvente 
mai al es speciile Dryopteris spinulosa (0. F. Muller) O. Ktze şi D . .filix
nws (L. )  Schott. Specia relictă boreală Dryopteris cristata (L . )  A. Gray 
este foarte rară. Tot aici sînt frecvente încă două specii de ferigi, Athy
rium .filix jemina (L. )  Roth şi Pteridium aquilinum (L. )  Kuhn) . Este 
interesantă apariţia speciei montano-subapline circumpolară de ferigă 

.Phegopteris polypodioides Fee. Printre arini creşte cruşinul (Rhamnus 
frangula L.) de statură j oasă, lăsniciorul (Solanum dulcamara L.) şi tufe 
de ienuperi (Juniperus communis L. )  presărate cu Sieglingia decumbens 
(L.) Bernk, la trunchiul arinilor cu lă.crămiţă (Majanthemum bifoliurn 
t (L.) Schmr), cu măcriş mărunt (Rumex acetosella L.) ,  iar pe liziere cresc 
:alte plante : cinci degete (Potentilla erecta (L.) Hampe), troscot (Polygo
num bistorta L.) ,  tilişca (Circaea alpina L.) ,  viorele (Viola silvestris 
-ram.) specii de şopîrliţă (Veronica o.fficinalis L. ,  V. scutellata L. ,  V. lon
·gifolia L., V. serpyllifolia L.) .  Pe lîngă speciile enumerate se mai întîl
nesc hameiul (1-Iumulus lupulus L.) ,  urzica (Urtica dioica L.) ,  măcrişul 
· (Rumex hydrolapathum Huds . ) , troscotul (Polygonum minus Huds .) ,  specii 
de grăsătoare (Sagina procumbens L., S. apetala Ard .) ,  calcea calului 
(CaUha palustris L.) ,  poj arniţa (Hypericurn humifusum L.) ,  trandafirul 
lRosa tomentosa Sm.) ,  răchitanul (Lythrum salicaTia L.) ,  ciocul berzei 
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(Geranium palustre Torner), Cnidium dubi1m1 (Schkuhr) Tell . ) ,  chiminul 
porcului (Peucedanum palustTe (L.) Mnch) , gălbăşoara (Lysimachia punc
tata L .  şi L.  vulgaris L. ) ,  Centunculus minimus L. ,  specii de nu-mă-uita 
(IVIyosotis palustris (L.)  Nath. şi JI/I. caespitosa K. F.  Schultz.) ,  izma de 
pădure (Calarnintha officinal.is Mnch, Meth. ) ,  cervana (Lycopus euTO
pae us L. ) ,  iznw de cîmp (Mentha arvensis L . ) ,  sînziene (Galium palustTe 
L.)  şi cele două specii de vulturică. (Hiera cimn auTicula Lam. et D. C. şi 
H. aumntiacum L. ) .  Speciile de rogoz sînt reprezentate aici de CaTex le
porina L. ,  C. pal lescens L . ,  C. pmecox Schreb . În cazul bălţilor în curs 
de colmatare, dar numai în anii cu precipitaţii bogate, în decada a treia 
a lunii mai, înfloreşte în masă Hottonia palustris L. ,  amestecată cu otră
ţelul de apă (Utricularia vulgaTis L . ) .  În alte bălţi , puţin mai deschise, 
dar tot în curs de colmatare înconj urate de arinişuri, cresc speciile de 
buzdugan (Sparganium minimum Fr . ,  S. simplex }�uds . ,  S. erectum L.),  
stupitul cuculu i (CaTdamine pra tensis L.) ,  specii de rogoz (Carex diandra 
Schrk . , C. stellulata Good . , C. lasiocarpa Ehrh. ,  C. rostrata Stokes) , pe 
ochiurile mai deschise fiind întovărăşite cu Batrachium .fluitans (Lam.) 
Wimm. La începutul verii speciile piciorul cocoşului (Ranunculus repens 
L. , R. acer L.) şi opăţelul (Lychnis flos cucu li L.)  imprimă arnişurilor 
rare, umede un aspect galben şi violet. 

Covorul ierbos al pădurilor de pin este formată mai ales din specii 
de muşchi şi lichieni (Polytrichttm. juniperinwm Vifilld . ,  Rhytidiadelphus 
triqueter (L. )  Warnst . ,  A bietinella abietina (L.)  C. MUller) . În unele 
locuri apar în masă specii de PiTolaceae cu Pirola secunda L., P. rotundi
folia L. şi P. virens Schweigg, precum şi Chimaphi la umbellata (1.) Nutt. 



IV . FAUNA MESTECĂNIŞULUI DE LA RECI 
Datele zoologice referitoare la  această regiune sînt d estul de sumare_  

L. Di6szeghy a colectat ocazional fluturi (colec ţia sa se găseşte la  muzeul 
din Sf. Gheorghe), iar Fehervary G., Dely O. G.,  I. E. Fuhn, B. Stugren. 
au efectuat observaţii herpetologice. (33,  35 ,  36 ,  37 ,  38) .  Lucrări ornito
logice referitoare la Reci n-au apărut, i ar mamiferele regiunii sînt amin
tite într-o lucrare de proporţii reduse (32) .  

Dintre mamiferele care trăiesc permanent in această regiune, în ari
nişurile şi vegetaţia abundentă de pe malul bălţilor, menţionăm cîteva 
specii de ciţhani (Sorex araneus Gruppe, Crocidura leucodon Gruppe şi  
Neomys foediens Pennant) . Apare frecvent cîrtiţa (Talpa europaea Gr. )  
ş i  ariciul (Erinaceus europaeus Gruppe). Rozătoarele sînt r eprezentate de 
iepurele de cîmp (Lepus euTopaeus L.) ,  de şobolanul de apă (Arvicola 
terTestTis L.) ,  locuitorul comun al bălţilor. Legat de terenurile cultivate 
apar: şi şoarecele de cîmp (Microtus arvalis Pall . ) ,  iar în arinişuri şi pine
turi trăiesc şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus L.) ,  veveriţa 
(Sciurus vulgaris L. ) .  Dintre animalele carnivore ca locatar stabil al Mes
tecănişului amintim vulpea (Vulpes vulpes L.) ,  care s-a adăpostit în să
laşurile de viezuri, situate în partea sudică a teritoriului dinspre Măghe
ruş . Tot în această parte trăieşte şi viezurele (Meles meles L.) .  Mai men
ţionăm dihorul (Putorius putoTius L.)  şi nevăstuica (Mustela nivalis L.) ,  
care se stabileşte în găuri părăsite de şoareci. Pe  cursul Rîului Negru în 
sectorul Comolăului s-a stabilit vidra (Lutra lutra L.) , iar în timp de 
iarnă pe teritoriul Mestecănişului hoinăresc lupi i  (Canis lupus L.) .  Apare 
pisica sălbatică (Felis silvestris Schreber). Ungulatele sînt reprezentate 
numai de porcul mistreţ (Sus scrofa L.), care trăieşte aici numai tempo
rar, şi de căpriorul roşu (Capreolus capreolus L. ) .  

O problemă mai  grea este întocmirea unei liste a păsărilor din Mes
tecăniş, deoarece avifauna se schimbă în funcţie . de perioade, care cu
prind mai mulţi ani (debitul apei în bălţi) şi  în funcţia de anotimp. Deşi 
se întîlnesc multe specii - mai ales în timpul pasaj ului - numărul spe
ciilor permanente, cuibăritoare în acest loc, este redus . Acest fenomen se 
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datoreşte faptului că teritoriul este mereu conturbat de cirezile de vite 
şi turmele de oi,  de păstori , de populaţia din localităţile vecine, de vî
nători, pădurari şi excursionişti .  Mişcarea păsărilor nu încetează nici în 
perioada de iarnă . Sînt comune stoluri de presură alcătuite din speciile 
Embreriza calanclra L. ,  şi E. cirtinella L . ,  stoluri considerabile de scatii 
(Carduelis spinus L. )  care "pasc" seminţele de arin , apoi stoluri cu specii 
de pi ţigoi (Parus major L. ,  P. coeroleus L. ,  P. ater L. ,  P. palustris L.), 
d e  verdoaică (Picus viridis L.) ,  negraică (Dendrccopus martius 1.), ţîcîi
toare (Dendrocopus maior L. ) ,  gaiţă (Garrulus gla·ndarius L.) ,  coţofana 
[Pica pica L . ) .  Ca oaspete permanent de iarnă, menţionăm huhurezul de 
iarnă (Strix uralensis Pall . ) .  Uneori rămîn aici şi pe timp de iarnă sto
luri de sturzi (Turclus pilaris L.), iar în cursul iernilor mai blînde arini
:şurile adăpostesc stoluri de mierle ('I'urdus merula L) . În bălţile mai mari 
găsim stoluri de raţe sălbatice (Anas platyrchynchos L.) .  La sfîrşitul lui 
februarie şi începutul lui martie sosesc şi primii " o aspeţi " , stolurile de 
porumbei sălbatici (Columba oenas L. ) .  Crengile mestecenilor sînt pline 
cu aceşti porumbei, care se încălzesc la razele soarelui de sfîrşit de fe
bruarie. În aceiaşi perioadă sosesc şi stolurile gălăgioase de grauri (Stur
nus vulgaris L. )  în pasaj ; poposînd aici , ocup ă  feţele sudice ale terenului 
lips ite de zăpadă. În continuare lumea bălţilor serveşte ca loc de popas 
stolurilor mari de raţe , nagîţi etc . Tot acum se reîntorc cintezoii de pă
dure (Fringilla coelebs L.) ,  codobaturele (Motacilla alba L. ,  M. flava L.) 
Întră în p erioada de cuibărit dej a ciocîrlanul (Galerida cristata 1.) şi cio
drlia (Alauda arvensis L.) .  Între 10 şi  20 martie regiunea este populată 
de cîrdurile numeroase ale berzelor ; bălţile le oferă hrană îmbelşugată.  
:Berzele se resfire în satele învecinate, cuibărind în număr mare, mai 
ales în comunele Bita şi Leţ . Odată cu ele apare ş i lişiţa (Fulica atra L.) , 
care se stabileşte pentru perioada de vară în mod permanent aici . în 
bălţile Mestecănişului se  zăresc şi  specii de corcodel (Podiceps griseigena 
Bodd . ,  P.  ruficollis Pall . ) ,  iar din ari nişuri şi din iarba înaltă zboară sitarii 
{Scolopax rusticola) . Ocazional trec peste această regiune şi stoluri de 
·chirighiţe, chire (Clidonias nigra L.)  şi fluerari . Cele din urmă' îşi iau 
.zborul din smîrcurile de pe marginea bălţilor. 

Ultimele stoluri de păsări migratoare părăsesc Mestecănişul de obicei 
la 1nceputul lunii iunie , iar lumea păsărilor, absorbită de problema cui
băritului şi a creşterii puilor se scufundă într-o linişte relativă. Ca oas
pe ţi ocazionali menţionăm cîte un exemplar de stîrc cenuşiu (Ardea ci
nerea L.) care cu.ibăreşte pe insula "Agoston" de lîngă localitatea Ozun . 

.Apar şi exemplare de stîrc roşu (itrdea purpurea L.) .  Se definitivează şi 
lista speciilor de raţă care cuibăresc aici. Pe lîngă numărul redus de raţe 
-sălbatice (Anas platyrhynchos L.) ,  întîlnim de asemenea în număr redus 
raţa cîrîitoare (Anas quetquedula L.),  raţa pestriţă (Anas strepera L.) ,  
raţa roşie (Aythia nyroca Giild.) .  Perioada de clocire nu este liniştită, 
fiind conturbată de vulpi , turme de vite, păstori. Aici îşi scoate puii crîs
tetul pestriţ (Porzana porzana L.) şi lişiţa (Fulica atra L.) . Regiunea băl
ţilor înconjurate cu o vegetaţie bogată este totodată şi lumea caracatetu-

1ui (Acrocephalus arundinaceus L.) ,  a tîrîiacului (Acrocephalus scirpa-
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ceus (Herm.) ,  a lăearului d e  rogoz {Acroc.ephalus schoeno baenus L.), a 
pri�ighetoarei de ba�t� <

.
Luscinio�a rr::elar.:opog.on Ţemn.) şi greluşelului de 

stuf (Locustella luscmw�des Sav1 . ) .  In timpul pnmaverii cintecul lor ţă
cănitor se amestecă cu orăcăitul corului de broaşte. 

În pădurile de pin îşi clădeşte cuibul grangurul .(Oriolus oriolus L.�, 
iar din arinişurile înt9necate îşi ia zborul .o pasăre destul de rară în 
aceste părţi, lipitoarea (Caprimnlgus europaeus L.) .  

Dintre păsările răpitoare menţionăm prezenţa eretului brun de cîmp 
(Circus aeruginosus L.) .  În pădurile de brad îşi clădeşte cuibul vinderelul 
roşu (Falca tinnunculus L.) .  Printre oaspeţi frecvenţi de vară ·se numără 
gaia neagră (Milvus migrans Bodd .) şi cilichoaia (Aquila pomar.ina Brehm:�. 
Acestea din urmă nu cuibăresc aici. Bufniţele sînt rep:rezentate de ciu
hurez (Asia otus L.) . 

În peretele deschiderilor (carierelor) de nisip cuibăresc cîteva pe
rechi de prigorii (Merops apiaster L.) ,  iar pupăza (Upupa epops L.) care 
işi face cuibul în scorburile mestecenilor bătrîni, este frecventă. 

Spre sfîrşitul lui iulie - începutul lui august, diferitele specii de 
raţe se adun.ă în stoluri mai mici şi îşi petrec zilele pe unele bălţi aie 
Mestecănişului - favorizate ele în mod special - sau p e  apa Riului 
Negru. La mij locul lui august regiunea se populează din nou cu cîrdvri 
mari de berze . Acum se adună aici cu sutele, puii cresc1.1ţi şi berzele 
adulte. Ele dispar în ultimele zile ale lui augţ.lst ,  şi în zadar aşteptăm 
să urmeze pasajul cîrduritor numeroase de raţe, ca primăvara ; toamna 
acest pasaj nu are loc . Apar însă - numai în timp de toamnă - sto
luri mai mici de gîşte sălbatice. În acest anotimp, pe bălţile mai des
chise de la Comolău şi Sîntionlunca au fost împuşcate şi exemplare de 
gîrliţe (Anser a:lNfrons Scop. ) .  În fiecare an, la începutul toamnei (apro
ximativ între 1 6-20 septembrie) staţionează aici, timp mai scurt sau 
mai îndelungat, un stol de berze negre (Ci_conia nigra L.) compus dlin 
6-10 exemplare . .Prim.ăvara nu s-a observat niciodată pasajul lor. 

Este interesantă şi situaţia sitarilor din Me.stecăniş . În lucrarea sa 
"Szekelyjăld lei:nisa", Orbcin Balcizs vorbeşte despre abundenţa sitari;lor. 

Personal, in ClJrsul repetatelor noastre ieşiri pe teren n,u am gă.sit decît 
foarte rar cîte un exemplar. Este indiscutabil c.ă azi numărul lor _q. scă
zut considerabil. în urma investigaţiilor întreprinse, unii vînători , demni 
de crezare, mi-au declarat că Orban Balazs a avut într-adevăr dreptate. 
Pînă în preajma anului 1 930, odată cu apariţia primeior zile mai geroase 
de toamnă (mijlocul lui octombrie� toată întinderea Mestecă-nişului ·era 
literalmente invadată de sitari. Stolurile lor au staţionat - in e11:rsuJ 
pasajului - timp mai mult sau mai puţ-in îndelungat pe acest t.eritoriu. 
La cîte o vînătoare .organizată în ac-eastă perioadă se :ree-oltau sute şi sute 
de sitari . Trebuie să menţionez şi faptul că în decursul anilor, toam-na, 
mai mulţi vînători afirmă a fi văzut poposind pe teritoriul Mes•teeăni
şului cîrduri de eocori . Au fost rec.oltate ai.ci ex.emplar.e de stkc alfu {Egretta alba L.) şi stire mic (Egretta garzetta L.) .  Aceste specii nu cui
băresc însă pe teritoriul Mestecănişului . 
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Dintre speciile de reptile cea mai comună este şopîrla de cîmp (La
certa agilis L . ) .  Apare în număr mare şi în forme variate, uneori la mar
ginea arinişurilor însorite, învecinate cu nisipuri uscate, sau pe crestele 
uscate de nisip. Deşi am cutreierat de nenumărate ori Mestecănişul, n-am 
intălnit alte specii de reptile. Locuitorii mai bătrîni din satele învecinate, 
afirmă că în bălţi trăia odinioară şi broasca ţestoasă de mocirlă (Emys 
orbicularis L. ) .  Relatarea lor pare a fi verosimilă, deoarece surse biblio
grafice noi (34) vorbesc despre existenţa ei în împrejurimile Braşovului. 
Este surprinzătoare lipsa şarpelui de casă (Natrix natrix L.) .  

Mult mai interesantă şi bogată este lista amfibienilor. În bălţile 
Mestecănişului, în unele locuri, mişună broaştele. In serile de primăvară 
şi vară orăcăitul lor se aude pînă departe .  Cea mai frecventă este broas
ca de baltă (Rana esculenta L.), care găseşte condiţii prielnice în apa băl
ţilor. Broaştele se adăpostesc în general pe mal, în apropierea apei . Frec
vent este şi brotăcelul (Hyla arborea L. ) .  Specii rare, care duc o viaţă. 
cu totul aparte sînt broasca roşie de munte (Rana temporaria L.)  şi 
broasca roşie de pădure (Rana dalmatina Bonap.) .  Ele staţionează în apro
pierea bălţilor numai în perioada î.nmulţirii (în aprilie), în timpul veri i 
hoinăresc solitare, în arinişurile răcoroase şi umede. Înrudită cu ele este, 
şi broasca de mlaştină (Rana arvalis Nilsson), una dintre speciile însem
nate a�e Mestecănişului . Primăvara, de timpuriu, odată cu sosirea pri
melor zile cădluroase şi dispariţia crustei de gheaţă apare şi ea, iese la_ 
lumină din as.cunzişul de iarnă. Acum se stabileşte în apa puţin adîncă a 
b�lţilor, iar bărbătuşii acestei specii, de o culoare în general brună, do
bîndesc o culoare intensă, de nuanţă albastră deschisă .  Odată cu termi
narea perioadei de înmulţire, la · începutul lui aprilie, această culoare al
bastră dispare, broasca îmbrăcînd din nou o culoare brună cu pete negre. 
In perioada depunerfi ouălor (între 1 5-25 martie) se adună multe broaşte 
l� un loc ; în timpul căldurii plăcute de la prînz sînt într-o agitaţie deo
sebită scotînd sunete domoale. Am urmărit cu interes deosebit, de multe· ' , 
ori masa încolăcită, misunătoare, a acestor broaşte, care atingea mări-
mea unui cap de om. Înflorirea speciilor Potentilla arenaria şi Pulsatilla: 
australis coincide cu această perioadă. După ce şi-au depus ouăle, broaş-
tele părăsesc bălţile, se resfiră şi trăiesc toată vara în arinişurile um-
qroasă, răcoroase. (35, 36). 

În scobiturile puţin adînci şi în băltoacele de pe drumuri, trăieşte: 
buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata L.), iar broasca� 
r,îioasă verde (Bufo viridis Laur) se întîlneşte în timp de vară mai ales-. 

în lqcurile cultivate.  Broasca de pămînt (Pelobates fuscus Laur.) îşi pro-
cură hrana noaptea, ca şi specia menţionată anterior. Îşi petrece maj o� 
ritatea vieţii în nisip, pătrunzînd în bălţi numai în perioada împerecherii" 
primavara. 

Speciile de sălămînzdră sînt reprezentate de sălmîzdra cu creastă! 
(Triturus cristatus L.) şi sălămîzdra obişnuită (Triturus vulgaris L.). Exem-
plarele · acestor specii părăsesc toamna în număr mare bălţile căutînd adă-
post pentru iarnă. · 
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Locatarul permanent al bălţilor mai mari este şî zvîrluga (Cobitis 
taenia L.) ,  care abia apare în cursul zilei .  Cu cîteva decenii în urmă 
era prins în cantităţi mari în bălţile Mestecănişului . În bălţile de la Sîn
tionlunca trăieşte ţiparul (Misgurnus fossilis L.) .  

În bălţi mişună şi multe specii de artropode : raei ,  s c orpioni (Nepa 
cinerea, Dytiscus marginalis, Hydrophilus picus), d iferite larve ; sînt co
mune speciile de efemeride, păianj enii etc. Moluştele sînt l;'eprezentate 
de Limnea stagnalis L. ,  Planorbis corneus, P. planorbis. 

Renumitul lepidopterolog, Ldszl6 Di6szeghy a colectat în Mes
tecăniş,  fără să se comunice date referitoare la fauna de lepidoptere al 
acestei zonă. Exemplarele colectate de către el în 1 6-1 7 iulie 1 931 sînt 
păstrate în colecţia de fluturi "L. Di6szeghy", care face p arte din pa
trimoniul muzeului Sf. Gheorghe. Iată lista speciilor - în· ordin siste-
matic - colectat de L. Di6szeghy . 

· 

1 .  Pieris napi L. 1 ex. 
2. Pie1·is rapae L. 2 ex . 
3 . Colias myrmidone Esp . 6 ex. 
4 .  Colias hyale L.  1 ex. 
5. Melitaea didyma Esp. 3 ex. 
6 .  M esoacidalia aglaja L.  1 ex. 
7 . Pararge aegeria L. 1 ex. 
8 .  Lasiommata petropolitana Fab . 1 ex. 
9 .  Erebia ligea L .  3 ex. 

i o .  Aphantopus hyperantus L.  2 ex. 
1 1 .  Maniola jurtina L. 4 ex. 
1 2 .  Hyponephele lycaon Kuhn 1 ex. 
1 3 .  Lycaena phlaeas L. 2 ex. 
1 4 .  Plebejus argus L. 1 ex. 
1 5 .  Polyommatus icarus Rott. 1 ex. 
16 .  Lysandra astrache 1 ex. 
1 7 . Thymelicus lineola O. 1 ex. 
1 8 .  Charcharodus floccifera Hb. 1 ex. 
i9 .  Pyrgus carthami Hb. 4 ex. 
20 .  Pyrgus serratulae Rbr. 1 ex. 
2 1 .  Hemaris tityus L. 1 ex. 
22 .  Pelosia muscerda Hfn. 1 ex. 
23 .  Eilema complana L. 2 ex. 
24.  Miltochrista miniata Forst 1 ex. 
25 .  Euprepia striata L. 2 ex. 
26.  Celama centonalis Hb. 4 ex. 
27 .  Celama chlamytulalis Hb. 1 ex. 
2 8 .  Roeselia albula Den. et Schif. 2 ex. 
29 .  Lymantria monacha L. 1 ex. 
30. Euxoa aquilina Den . et Schif. 1 ex. 
3 1 .  Spaelotis ravida Den. e t  Schif. 1 ex. 
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32 .  Polia nebulosa Hfugl. 
33 .  Mamestm suasa Den. et Schif. 
34. Mamestra suasa f. dissimilis Knch 
35 .  Mamestm oleracea L. 
36 .  Mamestra dysodea Den. et Schif. 
37. Mythimna conigem Den. et Schif. 
38. Calophasia lumula Hfn. 
39. Cleoceris viminalis F.  
40 .  Apatele euphorbiae Den. et  Schif. 
41 . Cryphia algae F.  
42 .  Caradrina morpheus Hfn. 
43 .  Chloridea meritima Grast. 
44 .  Emmelia trabealis Scop. 
45. Acontia luctuosa Den. et Schif. 
46. Autographa confusa Steph. 
4 7 .  Paracolax glaucinalis Den. et Schif. 
48 . H ypena rostralis L. 
49 .  Palimpsestis duplaris L. 
50 .  Drepana .falcateria L. 
5 1 .  Calothysanis amata L. 
52 . Rhodostrophia vibicaria Cl. 
5 3 .  Scopula rubiginata Hnfm. 
54 .  Scopula ornata Scop. 
55.  Scopula nigropunctata Hfng. 
56.  Scopula immutata L. 
57 .  Scopula irnitaria Hb. 
58. Scopula .flaccidaria Z. 
59 .  Scopula subpunctaria HS. 
60.  Sterrha ochrata Scop . 
6 1 .  Sterrha serpentata Hfngl. 
62 .  Sterrha obsoletaria Rbr. 
63 .  Sterrha inornata Hw. 
64. Sten·ha aversata L. 
65 .  Sterrha emarginata L. 
66 . Cyclophom linearia Hb. 
6 7 .  Anaitis plagiata L. 
68.  Triphosa dubitata L. 
69.  Cic],aria ocellata L. 
7,0.. Cidaria fluctuata L. 
7!1 . Cidaria .firmata Hb. 
72 .  Cidaria pectinaria Knoch 
78. Cidaria bilineata L. 
74. Eupithecia centaureata Den. et Schif. 
75. P.:upithecia subnotata Hb. 
7i(i). Ligdia adustata Den. et Schif. 
77. Cabera pusaria L. 
'7:8. Semiothisa chlathTata L. 

2 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
2 ex. 
1 ex . 
3 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
4 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex.  
2 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 



79 .  Boarmia crepuscularia Hbn. 
80 .  Boarmia rhomboidaria Den. et Schif. 
8 1 . Ematurga atomaria L. 

1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 

Determinările lui L. DIOSZEGHY au fost revizuite de entomologul 
I. CĂPUŞE (1 967) .  
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DIE BIRKENGEGEND VON RECI 

Die vcrliegcnde Arbeit bl'fasst sich mit der allgemeinen Beschreibung d i eser 
Gegend die in der letzten Jahrhunderihiilfte radikale Veriinderungen erlitt. Obwohl 
diese Arbeit nicht als vollstiindig betrachtet werden kann, fasst sie doch die wis
senschaftlichen Kenntnisse betreffen d  dieses Territori um zusammen und b ringt 
uns damit niiher zum Problem der Entstehungszeit, der Entwicklung und Bildung 
der spezifischen Flora. 

Das aus gebunclencm Flugsand bestehende Territorium mit einer Gesamt
fliiche von 15 km2 bildet einern Teil des Kronstadter B eckens in der Enge die 
zwischen den Bodoc-er tmd Intarsura Buzaului-er Bergen enstand, auf dem l inken 
Ufer des Flusses Riul Negru. Dieses Territorium verdankt sein Bestehen den be
sonderen klimatischen, hydrogeographischen und geologi sch-geographischen Um
weltbedingungen , die h ier vorherrschen. 
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l\1ehrere Forscher haben sich mit den Entstehun gsbedingungen dieser Ge� 
.-�end befasst. · 

Es kann als sicher betrachtet werden dass der Sand von elem Fluss Riul 
Ncgru hergebracht und abgelagert wurde, und dass dieser Sand aus dem karpa
thischen Sanctstein stammt, der sich in der Sammelgegend des Flusses Ríul Negru 
und seiner Nebenflüsse Befindet. Unsere neuesten Beobachtungen erlauben uns 
zu folgern dass die Entstehung dieses sanctigen Territoriums in e ntscheidender 
\Veise von der hier crfolgten Sedimentation des andesitischen Gesteines vom 
Schuttkegel Cimpul Frumos wahrend des mittleren Pleistozans der Riss-eiszeit 
�)ceinflusst wurde. 

Die in dieser Weise abgestürzte Materialmasse überdeckte mit ihrem Süd
westrande die Gegend die sich heute zwischen Comalau-Sintionlun ca und Esz
tenatető erstrekt und bildete som:it einen Damm im Flusse Riul 'Negru. Der so 
gestaute Fluss überschwemmte mit seinem Wasser und seinen r e ichen Ablage
rungen die Gegend der Enge von Reci, sowoh l  auch die Wiesen der Eita--Tufalau 
(�egencl. Spiiter bahnten sich die angestauten Wassermassen einen Abfluss

' 
gegen 

Süden einen Teil des Materials aus elem Damm mitsichtragend wobe i  die alteren 
Ablagerungen standig von neuen · Alluvionen bedeckt wurden. I nzwischen hatte 
sich der Fluss immer tiefer sien Bett in der linken Seite eingeschnitten mit 
Hinterlassung von Sedimenten. Die Abschneidung u n d  der Transport des herab
gestürzten Materiale dauerte inzwischen an, wobei er sich mit ele m  von dem 
Fluss gebrachten Material standig vermischte. 

Da der Fluss immer freier sich den Weg bahnte, wurden i m mer grössere 
Flache trocken und schliesslich konturierte sich bei Comalií.u die plötzliche Wen
dung des Riul Negru Flusses gegen Süden in unmittelbarer Nah e  des scharf und 
steil  abgeschnittenen Cimpul Frumos Schuttkegelrandes.  Gleichzeitig mit diesem 
Prozess und gleich nachfolgend (am Ende des Riss-Würm Interglazials und am 
Anfang des Würm-eiszeit) begann das Austrocknen des Austrocknen des sancti
gen Sedimentes,  die Bewegung des Sandes und die Abrenzung der Sandformen: 
Diesbczügliche Informationen liefern uns die in den Sedimenten gefundenen 
periglaziale Spuren. 

Wir werden auch die klimatologischen Bedingungen dieser Gegend behan
oeln, trotz der wenigen Daten die uns zur Verfügung stehen. Sie ermöglichen uns 
fcstzustellen d ass die klimatischen Bedingungen dieser Gegend von den zwei 
wichtigen Luftströmungen (die östlich kontinentale und westlich atlantische) be
stimmt werden. Die erste hat bekanntlich die Trockenperioden als Folge am Ende 
des Sommers und anfang des Herbstes, die zweite Niederschlagemaxime in der 
Mai-Juni periode mit kühlem feuchtem Wetter. Aus den Angaben geht hervar 
<.lass die Reci-er Birkenhain Gegend genügend Niederschlage im Mittelwert er
hiüt. In den letzten Jahren wurden j edoch grosse Abwechungen von den Mittel-' 
v,·ert.en (557 mm) beobachtet : Im Jahre 1952  : 746 mm u n d  im Jahre 1 9 6 2  : 360 mm. 
Auch die Beobachtungen betreffend die hydrologischen Bedingungen dieser Region 
?'ind interessant. Der l aunenhafte Wasserspicgel des Flusses Riul Negru und 
Béldi  haben keinen direkten Einfluss auf Variationen des Wasserstandes in den 
Seen der Region Reci-er Birkenhain. Die Wassermenge der Seen wird von der 
Niederschlagmenge bestimmt. Unter diesen Temperatur- und Niederschlagbedin
gungcn der Region (der Mittelwert mehrerer Jahre 6,86° und 557 mm) ist eine 
über 600  mm Niederschlagmenge wahrend mehrerer aufeinanderfolgenden Jahren 
erforderlich, um den Wasserstand der Seen zu heben. Eine mittlere Niederschlag
menge von unter 500 mm wahrend mehrerer Jahre führt zu einer vollstandigen 
Austrocknung der kleinen Seend und zu einer p artiellen Austrocknung der 
grösseren. 

Das periodische Absinken des W asserstand es der Se en war immer für die 
Rcci-er Birkenhain Gegend ein charakteristisches Phanomen. Als Hilfsmaterial 
führen wir die Klimadiagramme nach Walter an die früher veröffentl icht wurden. 
Aus i hnen sind die feuchten und trockenen Perioden einiger Jahre ersi c htlich. Man 
kann j edoch auf Grund dieser Tabellen keinen Mittelvert der Niederschlage für 
langere Perioden erhalten ; das Klima weist einen s chwach-feuchten gegen troc-
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ken-dürren Chmakter auf. Die ungleich massige Verteilung der Niederschlag
mengen wahrend des Jahres führt zu Dürrenperioden am Ende des Sommers und 
Anfang des Herbstes. Wir müssen auch die periodischen Schwankungen des Was
serstandes der Seen in Betracht nehmen. 

Die Reci-er Birkenhain Gegen wird in die Gegend Ostkarpathenflora einge
gliedert; charakteristische Elemente sind hier die Eiszeitrelikte wie Dryopteris 
cristata (L), A. Gray, Comarum palustte L., Lysimachia thyrsiflore L., Menyanthes 
trifoliata L. 

Est ist wenig über die Enwicklung der Flora dieser Gegend bekannt. Ab 
Würm III. begann die Einsiedlung der Sandfloraarten. Es ersichienen Flechten, 
Moose sowie auch andere Grasarten. Gleichzeitig mit dem Auftauchen der Föhre 
und der Birke wird auch ihre Vermehrung irh grossem Masse vermutet. Díeses. 
wird von den Pollenbefonden der postglazialen Bewaldung bestatigt. Weitere ein
gebendere Pollenanalysen werden in der Zukunft endgültig den Bewaldungspro
zess klaren. Was immer des Resultat dieser Untersuchungen se!·n wird, müssen 
wir den standigen Wassergebalt des Sandbodens, den lockeren Sandboden, die 
unmittelbare Nahe der Karpatben und das verhaltnissmassig ausgeglichene konti
nentale Klima der Gegend in Betracht nehmen. Diese Faktoren haben stets die 
Flo·ra dieser Gegend in starkeren Masse beeinflusst als irgend andere post.daziale 
Fáktoren. Die oben genannten Faktoren, haben dank ihrer synergischen Wirkung 
die seit elem praktisch unveriindert blieb, sowohl die am Anfang der postgla
zialen Periode gebildeten Walder (Tanne-Birken-zeit), w:e auch die Reci-er Bir
kenhaln Region korserviert. Die letztere können wir als ein Relikt, als eine 
hydrogeographische Einheit aus den Jahren 9000-7000 v.u.Z. stammend, aus der 
preborcalen Tanne-Birke-Zeit betrachten. Die auf die Tanne-Birke folgenden zeit
alter, obtvohl sie Spuren in der Entwickll)ng der Flora dieser Region hinterlassen 
haben, vermachten jedoch nicht die Birkenhaine und Walder zu verandern. Auch 
die Eiche war ein Urbewohner der Birkenhainer Region. Ein ungelöstes Problem' 
bleibt die Einbürgerung der Erle und ihre .ietzige Dominanz. Der Mensch hat 
a1:1ch radikale Veranderungen verursacht. Er hat die Eiche vollstiindig ausge
rottet, vo der Birke ist kaum noch etwas übriggeblieben. Die Erle wurde zu 
dominanten Art. Zu den Veranderungen der Baume reagierte in empfindli cher 
Weise das Unterholz, es wurcle aber auch von elem Abweiden und Zertreten 
beeinflusst. 

Die Vegetation die in unseren Tagen wurzeln fasst und sich entwickelt hat 
ist eine degradierte Nachfolgerin der alten ursprünglichen Formation. 

Ihre Entcleckung von Botanisebem Standpunkte aus ist mit dem Namen 
Moesz Gustavs verbunden. Dieses Verfasser berichtet in vielen Arbeiten über die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Flora von Bra$OV und Umgebung. Von 
ihm wurden Caldesia parnassifo lia (Brassi) Parl. und Aldrovanda vesiculosa L 
Lysimachia thyrsiflora L. ,  Comarum pa lustre L. erwiihnt über die letztere berichtet 
Moesz in einer Monographie. Nach Moesz untersuchte eine ganze Reihe von Bota
nikern die Gegend. Soó gibt einen Gesamtüberblick der Pflanzengemeinschaften. 
Boros Á. berichtet über neue Maosarten und über Dryopteris  cristata (L) A. Gray 
wird von Uj�árosi als ein Relikt bekanot gemacht. Grundlegende Arbeiten sind 
Péterfi-s algologische Untersuchungen in denen über Algen berichtet wird. Die
Algen der Seen aus Reci sind in mehr als 300 systematische Einhelten eingereiht 
von denen mehr als 100 Arten und viele Varietaten die auf Rumaniens Terri
torium neu sind. 

Die intensíven Veriinderunger der letzten Jahrzehnte haben auch zu Ver
anderungen in der Flora geführt. Auch die Zonierungen rings um die Seen haben 
sich veriindert Wichtige und seltene Arten sind heute verschwunden. Die trocke
nen Sanddünen wurden noch vor einigen .Jahrzehten von einer sparlichen Birken
unel Wacholdervegetation bedeckt. Heute ist hier schon der Rasen, aus Festuca 
pseudovina Hack und Patentilla arenaria (Borkh), bestehend vorherrschend. Die 
Sanddünen der Sintionlunca-Region sind charakteristisch. Der Pflanzenteppich 
der sie zu 40 o;0 bedeckt, enthiilt viele Flechten- und Maosarten mit einern Wer
mutrasen assoziert. Die Flora der trockenen mehr oder weniger schattiger Sands-
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tFiche bereichert sich mit neuen Art:en. Dieser floristischen Assoziation gehöi't 
audi die Art Aldrovanda vesiculosa L. Diese Pflanzenart erscheint nur unter den 
Bedingungen eines wiihrend mehrerer Jahre gehobenen Wasserstandes wobei sie. 
massenhaft verkommt. Mit einern eleutlieberen Absinken des Wasserstandes der 
Seen verschwindet sie auch um bei einern höheren Wasserstand der Seen wiecler
zuerscheinen. 

Auch die auf dem schwimmenden Inseln der Seen erschienene Flora ist 
charakteristisch. Unter den Maosen wachsen zahlreiche boreale Relikte. Interes
sant und in einern gewissen Masse charaktcristisch ist auch die Flora der ausge
trackneten Seen. Audi in den Erlenwiildern sind die Pflanzengemeinschaften nicht 
einheitlich. An schattigen feuchten Orten erscheinen Farncngemeinschaften, an 
tiefer gelegenen, Schilf. Das Unterholz der Tannenwalder besteht aus Flechten
und Moosarten. Hie und da erscheinen massenhaft die Wintergrünarten. 

Die Faunen-Untersuchungen sind sehr lückenbaft. Es können deswegen keine 
zus.ammenfassende Beschreioungen gegeben werden. Bis jetzt wurden keine syste
matische zoologische Untersuchungen vorgenommen. Lediglich eir:rgehende herpa
tologische Studien betreffend Rana Mvalis Nilsson, sind bisher erschienen. 

A RÉTYI NYÍR 
Az elmúlt fél évszázad alatt gyökeres változást szenvedett táj általanos 

leírását nyújtja e dolgozat. Bár korántsem tekinthetéí teljesnek, összegezi a terü
letre vonatkozó tudományos ismereteket, közli a legújabb kutatási eredményeket, 
ezek alapján visz közelebb kialakulására, keletkezésének korára vonatkozó kér
désekben. 

A mintegy 15 km2-nyi kötött futóhomokterület a Bmssói medenc.e kis része 
a Bodoki és Bodzafordulói hegyek közt kialnkult szűkületben, a Feketeügy folyó 
baJ partján. A környék sajátos geológiai-földrajzi, vízrajzi és éghajlati viszonyai 
együttes hatásának köszönheti létét. 

Kialakulásának körülményeivel sok szakember foglalkozott. Bizonyos, hogy 
a terület homokját a Feketeügy fólyó hordta és rakta ide s ez � homok az emített 
fólyó és mellékfólyói vízgyűjtőterületének kárpáti-homokkő anyagából származik. 
Legújabb megfígyelyéseink arra engednek következtetni, hogy e homokterület 
kialakulását döntő módon határozták meg a középpleisztocénban (Riss) ide lerakott 
Szépmezö-törmelékkúp andezites kavics és homoküledékei. A lezúduló anyagtömeg 
elárasztotta dél-keleti peremével azt a területet, mely ma Komolló, Szentivánlabor
falva és az Esztenatető közt terül el, ideiglenes gátait emelve a Feketeügy folyá
sának. Az így akadályozott fólyó szétterült a rétyi szűkületben elárasztva vízével 
és bőséges üledékeivel a B:ta-Cófalva-környéki réteket és az egész szűkületet. 
Később a felgyűlt víztömeg fokozatosan utat nyitott magának déli irányban, ma
gával hordva a képződött gát anyagának egyrészét, ugyanakkor állandóan újabb 
üledékeivel temebre be a helybenmaradottakat Közben a fólyé egyre jobbra vágta 
be magát, baloldalán régi medreit, üledékeit hagyva el. Folytonosan tartott a 

bezúdult andezites üledék levágása és elszállítása, folyóhordalékkal való kevere
dése. Közben a fólyó egyre szabadabb folyása nyomán egyre nagyobb területek 
kerültek szárazra, míg végül kialakult a Feketeügy Kommollónál hirtelen délnek 
irányuló folyása az élesen és meredeken levágott Szépmező-törmelékkúp peremé
nek közvetlen közelében. Ezzel egyidőben és ezt követően (Riss-Würm interglaciális 
végén, _Würm elején) a homoküledék kiszáradt, megkezdődhetett a homok moz
gása, a homokformák kialakulása. Mindezek korára vonatkozóan az üledékben 
megfigyelhető periglaciális nyomok tájékoztatnak. 

Szerény adatanyag birtokában a terület éghajlati viszonyait is tárgyaljuk. 
Ezek éllapján megállapítható, hogy e vidék éghajlati viszonyait a két fő (keleti 
kontinentális és a nyugati atlantióceáni ) légáramlat pillanatnyi uralma határozza 
meg. Előbbi - mint ismeretes - nyárutái és öszelői aszályos periódusokat, utóbbi 
május-júniusi csapadékmaximumokkal bűvös, párús iclöszakot eredményez. Az 
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.adatok azt bizonyítják, hogy a Rétyi Nyír átlagosan elegendő csapadékot kap. 
Egyes években azonban ettől az átlagtól (55 7  mm) nagy eltérések -adódnak (1952-
ben 746 mm, 1962-ben 360 mm). 

Tanulságosak a terület vízviszonyaira vonatkozó megfigyel ések is. A Fekete
-ügy fólyó és a Béleli-patak szcszélyes vízállása nincs közvetlen hatással a Rétyi 
Nyír tavainak vízszintingadozásaira. A területre lehulló évi ( sok évi) átlagos csa
.padék mcnnyisége az, ami a tavak vízháztartását meghatározza. Az itteni hőmér
sékleti és csapadékviszonyok mellett (sokévi átlag 6,86 co és 557 mm') sokévi 
OOO mm-nél több évi átlagcsapadék szükséges ahoz, hogy a tavak vízállása magas 
legyen. Amennyiben az 600 mm-nél kevesebb, a vízállás vis s zaeső, fogyó, esetleg 
stagnáló. Míg 500 mm alutt u. sekélyebb tavak teljes, a mélyebbek részleges ki
száradásával kell számolnunk 

A tavak periodikus apad<.1sa mindig tipikus j elensége volt a Nyírnek. Érdekes 
kiegészítő anyagul szolgál nak a közölt Walter-féle klím,adiagrammok. Ezek látha
tóvá teszik egyes évek (periodusok) csapatékbő (humid), vagy s záraz (arid) voltát. 
A Rétyi Nyír csapadékellátása - ezen táblázatok alapján - hosszabb időszak 
Átlagában ali g  elegendő ; a klima gyengén humid, kissé humid-arid jelleget mutat. 
Az évi csapadék egyenlőtlen elosztása nyárvégi, őszelői arid periódusokat ered
ményez. A tavak i dőszakos apadásával számolnunk kell. 

A Rétyi Nyír a Keleti Kárpátok flórajárásának része ; sajátos elemei jég
korszaki maradványnövényfaj ai : a Dryopteris cristata (L) A. Gray, Comarum pa
lsstre L., Lysimachia thyrsiflora L., Menyanthes trifoliata L. 

A terület növénytakarójának kialakulá'sáról keveset tudunk. A Würm Ill. 
:időszak óta eltelt idő alatt fokozatosan riépesült be a futóhomok növényekkeL 
A pionír zuzmó- és mohafajok közé pázsitfűfélék és más n övényfajok települtek. 
Ezzel egyidőben erdei fenyő és nyírfa betelepedése és gyors elszaporodása a fel
tételezhető, posztglaciálisok középeurópai beerdősödésének ezt .az útját bizonyí
tottak hazai és külföldi pollenanalízisek (Fenyő-nyír-kor). A jövőben esetlegesen 

·sorrakerülő pollenanlízisek végkép tisztázhatják maj d a beerdősödés folyamatát. 
Bármi legyen is azok eredménye, a Rétyi Nyír esetében mindig figyelembe kell 
venni a homok állandó talajvíztartalmát, az állandóan egyenletesen hűvös, laza 
'homoktalajt,  a Kárpátok közvetlen közelségét és a vidék eléggé kihangsúlyozott, 
kontinentál is j ellegű klimáját. E tényezők növebytakaróra gyakorolt összhatásél 
·(a jégkorszak vége óta) erősebben érvényesült, mint a posztglaciális más tényezői. 
A fenntemlített tényezök együttes, azóta szintc változatlan hatásukkal minetgy 
konze rválák a posztglaciális elején (Fenyő-nyír-korban) gyökeret vert nyírliget

erdöket s a Rétyi Nyírt, mint biogeográfia� egységet a körülbelül i. e. 9000-7000 
évekke l  ezelőtti preboreális Fenyő-nyírkor reliktumaként kell tekintenünk. A 
I<enyő-nyír-kor utáni idők bár hagytak nyomot a terület növényzetének alaku-' 
lásában, nyírligeterdeit nem tudták megváltozfatni . A tölgy is őshonos volt a 
Nyírben (Kommolló-Lovaskert) . Kérdéses az éger betelepedése és j elenlegi uralrp.a. 

Gyökeres változnst az ember idézett elő a Nyírben. Kiirtotta teljesen a töl
,gyet, alig maradt a nyírfábóL Uralkodó fafajta az éger lett. A fásszint változá�aira 
-érzékenyen reagált az alj növényzet, de megváltozott az az intenziv legeltetés, ta
;posás miatt is. Az a növényzet, mely napjainkban a Rétyi Nyírben fogad gyöke

resen és e lönyte lenül átalakult, degradált utóda a régi, eredetinek. 
Felfedezése növénytani szempontból Moesz Gusztáv nevéhez fűződik. Sor 

-szakclolgozatában közli Brassó és környékére vonatkozó kutatási eredményeit. 
Közli a Nyírből a kaldéziát (Caldesia pamassifolia fBrassaq Parl.), az Aidravanela 
vesiculosa L.-t (részletes monográfiát is közöl e fajról) a fürtös lizinkát (Lysimachia 
thyrsiflora L.), tőzegepret (Comarum palustre L.) stb. fajokat. Nyomában sok 
!botanikus kutatott a területen. Soó Rezső növényszövet kezeiteiről ad rövid átte
kintést (30), új mohafajokat közöl Boms Ádám (lG), a Dryopteris cristata (L) A. 
Cray boreális  reliktumot közli Ujvárosi M. Alapvető botanikai munkák Péterfi 
Tstt·án algadolgozatai (26,  27), melyekben több, mint 300 rendszertani egységet 
képvisel ő algát közöl, melyek közül közel 100 faj �s sok változat �lj Románia 
területérőL 
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Az utóbbi néhány évtized folyamcin b(•J.:ön:í l:czctt változásak a növényzet 
alapos megváltozását is eredményezték Mó dosultak a t avak körüli zonációk is . 

. iclcntős, ritka fajok tüntek cl. 
A száraz homokhátakat pár évtízedclcl ezel<'it L még gyér nyíresek, borókások 

takarták. Ezeken ma a j uhcsc ri kcsz (Fesiuca psewlouina Hack) és a homoki pimpó 
(Potenti.lla arenaria Borkh) igen ala csony , sovány gyc·pe uralkodó. Sajátosak a 
Szentiváni Nyír területén lévö száraz homokh:ítak. Itt a kb. 40 Ofo-os borítású 
gyepben sole n zuzmó és mohafa j , ezekkel ürömgyep társul. Új abb fajokkal gya
rapodik a többé-kevésbé árnyékolt szárnz homokok növényzete. Változatos a 
tópartole vegetáeiója. E növényszövetkezet tag_ia az A lclrot:ands vesiculosa L. is. E 
növényraj csak töb b éven át tnrtó manas ví::<.\ll{ls cselén jelenile meg a Nyír ta
vaiban. Ilyen kor azonban tömegesen. A tavnk vízé1wk jelentösebb apndásával el
tűnik ; a tószint késöbbi években cseLlegcse n bdcövctkczö újabb emelkedésével 
ism.:·r megjelenik. 

Sajátos az egyes tavak víztü kré n lcio.lakult úszöszigetck növényzete. A sok 
moha közt bor2ális reliktumok élnek . Érdekes és némileg sajátos a kiszáradt 
medencék talajának növényzete. Az é geresekben scm egységesek a növénytársu
lások . A sötét , vizes részeken páfrány-társulások, a mélyebb, vízes helyeken sás
társuléÍsok alakultak ki. A fenyóerdők aljnövényzetét föleg zuzmó és mohafajok 
alkotják. Helyenként tömegesen fordulnak elö körtikefajok. 

A terület állatvilágára vonntkozó ismereteink igen házagosak, arról össze
foglaló leírás nem nyújtható. llenciszeres zoolog1ai leLitatás nem folyt. Főleg a 

IZYCPi bék<ival (R ana arvalis Nillson) kapcso! a tos hcrpetológiai kutatások nyomán 
irt dolgozatok j elente k meg, IJiöszenhy Lás::::ló gyüjtött lepkefajokat a NyírbóL 
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