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Se împlineşte în anul acesta un secol de cînd în preocupările unor 
florişti au intrat complexele eutrofe din bazinul mijlociu al Ciucului ; au 
urmat ani de acumulări treptate ale unor date, care au dus final la circum
scrierea semnificaţiei ştiinţifice particulare a acestor ecosisteme turbicole. 

Se înscriu în ordinea cr.onologică a contribuţiilor, nume ca :V. Janka 
(1876), 1. Schaarschimdt (1882-1883). E. 1. Nyarady (1925, 1928, 1932, 
1936, 1938), R. So6 (1940, 1942, 1943), J. Keller (1944), A. Boros, (1941, 
1942, 1943), M. Halasz (1944), E. Pop (1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 
1960), E. Topa (1952), B. Diaconeasa (1957), B. Diaconeasa colab. (1958), 
V. Soran colab. (1957), F. Raţiu şi 1. Gergely (1974, 1975). 

Acestor mlaştini eutrofe, întrunind in bazinul mijlociu al Ciucului 
1210 ha, li s-a acordat şi o mare importanţă economică încă de la sfîrşitul 
secolului XIX (G. Primics, 1892). Exploatarea turbei de calitate, dar mai 
ales tendinţa de recuperare a acestor terenuri, a făcut simţită intervenţia 
omului în acest bazin, aşa încît azi apreciem că mlaştinile bazinului sînt 
profund denaturate. Credem că într-un interval scurt de timp, nimic din 
autenticul acestor ecosisteme nu se va păstra. Culturile în bandă (de car
tofi şi varză) în porţiunile limitrofe localităţilor, fragmentează şi substituie 
asociaţiile proprii înmlăştinirilor eutrofe. Drenajul activ modifică bilanţul 
hidric, care aduce o serie de modifkări fizice şi chimice în substrat, deter
minînd implicit o dinamică puternic perturbată a vegetaţiei. Termenii 
primari ai hidroseriei sînt fie suprimaţi, fie fragmentaţi şi limitaţi spaţial, 
iar atunci cînd se instalează asemenea cenoze, ele sînt în marea ma}o~ 
ritate a cazurilor secundare şi ocupă şanţurile de drenaj, practicate în 
anii precedenţi. Asociaţiile de rogozuri scunde, d-ominante odinioară, care 
si-au acordat structurile floristică la topoclima locală, dobîndind atributele 
unor asociaţii "paraclimax", s-au restrîns simţitor, s-au fragmentat şi 
mozaicat cu cenoze mezofile de graminee. 

Dacă în alte regiuni de mlaştini eutrofe din ţară, se mai poate păs
tra o vegetaţie originală , în care sindinamica nu este perturbată aproape 
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de loc, în bazinul mijlociu al Ciucului, omul intervine dur, integrînd în 
circuitul productiv aceste suprafeţe. 

Este un fapt cunoscut că ecosistemele turbioole eutr.ofe au o fizio
nomie particulară, dată de distribuţia mozaciată a cenozelor. Mozaicarea 
este însă directa consecinţă a variaţiei spaţiale şi discontinuităţii unor fac
tori edafici. Intervenţia omului care modifică în esenţă bilanţul hidric, 
induce o deconcertantă mozaicare, care învecinează cenoze edificate de 
helohigrofite din alianţa Phragmition (Typhetum angustifoliae, Schoeno
plectetum tabernaemontani, Phragmitetum communis), cu cenoze edifioate 
de specii mezofite din alianţele Calthion (Polygono-Scirpetum), Molinion 
(Junco-Moliniehim, Sanguisorbo-Heschampsietum), Car.icion ca.nescenti
fuscae (Caricetum fuscae) şi Caricion davallianae (Caricetum davallianae). 
Este aproape imposibil să se urmărească un sens al sindiriamicii în aceste 
mlastini eutrofe. 

' Incercînd să schiţăm o dinamică a vegetaţiei, constatăm că unii 
termeni lipsesc total, iar sensul divergent al hidroseriilor, eu - şi mezo
trof, sens caracteristic acestor ecosisteme, nu poate fi urmărit. Primii ter
meni ai hidros0riei terestre îi reprezenită ascoi1aţiile aferente alianţei 
Phragmition: cenozele înregistrate au origine secundară, se instalează în 
şanţuri de drenaj, învecinîndu-se nemijlocit cu pajişti de semicultură. Cu 
totul excepţional am înregistrat în perimetrul mlaştinilor cercetate, aso
ciaţii distribuite concordrant condiţiilor staţionale, avînd deci origine pri
mară (cenoză de Caricetum riparie, instalată în zona de eulitoral al Oltului, 
sau Phragmitetum communis). 

Pentru interpretarea acestor realităţi, am recurs la utilizarea indi
celui de diploidie (Di), ştiut fiind că vegetaţia staţiunilor umecie este edifi
cată aproape exclusiv de specii poliploide (S. Pignatti, 1966). S-a evidenţiat 
de asemenea f1aptul că asociaţiile de degradare. sînt mai bogate în specii 
poliploide decît asociaţiile climax. Or, ecosistemele turbicole la care ne 
referim sînt caracterizate staţional tocmai prin substrat umed în exces şi 
prin intervenţia evidentă a omului. In toate cazurile, asociaţiile înregis
trate au indicele de diploidie subunitar. 

Mai avansăm o premisă. necesară interpretări1or pe care le facem ; 
între structura floristică a cenozelor şi condiţiile staţionale, există evidente 
relaţii. Factorii staţionali exercită un control permanent asupra definiti
vării unei structuri floristke date. Se integrează astfel selectiv speciile cele 
"mai perfect adaptate condiţiilor staţionale" (N. Boşcaiu, 1971). 

Dintre asociaţiile dominante spaţial în mlaştinile eutrofe din Bazinul 
mijlociu al Ciucului, luăm în discuţie Caricetum fusoae şi Caricetum 
davallianae, ca asociaţii de rogozuri scunde şi Junco-Molinietum şi San
guisorbo-Deschampsietum, ca pajişti de graminee, a căror cenoze se inter
calează într-o mozaicare pronunţată. 

Indici de diploidie foarte apropiaţi valoric, deţin asociaţiile Cari
cetum fuscae (0,1754), Sanguisorbo-Deschampsietum (0,2755) şi Junco
Molinietum (0,229). Pr esupunem pe baza acestor valori ai indicilor de 
diploidie, că staţiona! cenozele dispun de un subs·trat încă foarte umed 
freatic. Intervenţia omului care întrerupe dinamica naturală, determină o 
restrîngere spaţială a asociaţiei paraclimax Caricetum fuscae şi o instalare 
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1. DINAMICA NATURALĂ 
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Fig. 1. Schema de distribuţie a asociaţiilor de rogozuri scunde şi paj işt i 
mezofile, de graminee : I. Dina:mică naturală, II. Dinamică perturbată 
(complexul eutrof din vestul şi sud-vestul comunei Sieuleni, jud. Harghita) 
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a cenozelor edificate de graminee, nu centrifug - la periferia mlaştinilor, 
ci în inima acestor ecosisteme turbicole. 

Caricetum fuscae care şi azi se întinde pe mari suprafeţe în bazinul 
mijlociu al Ciucului, era probabil asociaţie dominantă ca şi în mlaştinile 
eutrofe din Depresiunea Ciucului (F. Raţiu, 1972, 1973). Asociaţia se arti
cula centrifug de pajiştile de graminee prin cenoze de Caricetum dava
llianae, care reprezintă termenul extrem al parvocaricetelor; acest lucru 
se deduce din indicele său de diploidie mai ridicat (0,5500) decît al asocia
ţiei paraclimax. Caricetum davallianae se juxtapune şi azi între cenozele 
de Caricetum fuscae şi cele edifioate de gramineele mezofile. 

Asociaţiile de graminee au substituit asociaţiile de regozuri sounde ; 
indicele lor de diploidie este foarte apropi1at de al asociaţiei Caricetum 
fuscae, aşa cum am anticipat, sugerînd instalar·ea secundară a cenozelor ; 
pentru aceeaşi concluzie mai pledează şi compoziţia floristică a pa.jiştilor 
de graminee, care mai păstrează multe din speciile ceno:oelor premergătoare. 

Intr-o dinamică neperturbată putem indica un sens liniar al succe
siunii asociaţiilor (fig. 1, I), pe cîtă vreme într-o dinamică deranjată acest 
lucru nu mai este posibil (fig. 1, II). 

In felul acesta putem intui substituirea asociaţiei paraclimax prin 
asociaţiile de semicultură; putem înţelege de asemenea evidenta mo:oaicare 
şi învecinarea directă a unor asociaţii care ar fi trebuit să fie îndepărtate 
spaţial, în condiţii natuDale nemodificate. Or, în bazinul mijlociu al Ciu
cului, intervenţia omului este de lungă durată; încă în anul 1915, geologul 
G. Laszlo, consideDa aceste mlaştini în general drenate. 

De altfel şi alţi autori semnalează -în intervale relativ mai scurte 
de timp- modificări ale structurii unor fragmente de vegetaţie. H. Sukopp 
(1975), urmărind timp de 10 ani (1962-1972), asociaţia Scirpo-Phragmi
tetum, constată o restrîngere spaţială cu 42,40/0• Factorul restrictiv fiind şi 
în cazul urmărit de H. Sukopp, tot omul. Modificări similare s·emnalează şi 
P. Seibert (1975), într-un complex de înmlăştinire cu o structură cenotică 
mai amplă ; jocul apei freatice suprimă, unele asociaţii şi înlocueşte pe 
altele, aşa cum am semnalat şi noi în complexul studiat. 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

Infolge der aktiven Entwăsserungen die vollzogen werden, sind in 
der ArbeH die Storungen diskutiert, die in der Zonosensyndynamik 
der eutrophen Mooren auftreten. Die Verftasser unterstrekhen die Tatsa
che, dass nach der Entwăsserung sich in erster Reihe der Wasserhaushalt 
verăndert, welcher in der Unterlage zahlrekhe physische und chemische 
Umwandlungen hervorruft. Das Ergebins dieser Umănderungen ist das 
Fehlen einiger GHeder der Hydroserie ; insbesondere verringern ihre Aus
dehnung oder werden die den Verbănden Phragmition, Caricion gracilis 
und Caricion rostratae angehorigen Gesellscha:ften beseitigt. Falls diese 
Zonosen sich ansiede1n, erscheinen sie sekundăr. Ebenso ziehen sich die 
kleinwilchsigen Seggen-Gesellschaften (Cari.cetum fuscae und Caricetum 
davallianae) zurilck, die vor dem Eingriff des Menschen als Paraklimax
Assoziationen vorherrschten. 

Die durch mesophile Gramineen edifizierten Assoziationen dehnen 
sich aus und ersetzcn teilweise die Kleinseggengesellschaften (Abb. 1). Die 
gestOrte Syndynamik bringt Gesellschaften in Berilhrung, die răumlich 
getrennt sein milssten. 
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