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Codul : PN II-RU-TE-2014-4-2445: Contract nr. 219/01.10.2015 

 

Obiectivul general al proiectului. Evaluarea sensibilităţii a două tipuri de ecosisteme 

contrastante din România la schimbările climatice şi la modificarea utilizării terenurilor: i) 

zona montană din nordul Carpaţilor cu suprafeţe extinse de păduri naturale şi ii) zona 

stepică, având pădure deschisă şi peisaje extrem de antropizate specifice zonelor joase din 

sud-estul României. Proiectul se bazează pe o abordare interdisciplinară, integrând informaţii 

din multiple domenii, respectiv paleoecologie, modelarea vegetaţiei pe baza polenului, 

geochimie şi arheologie, intervalul temporal vizat fiind Holocenul. Proiectul are 4 obiective 

primare. 

Obiectiv I. Determinarea modificărilor din trecut în compoziţia, stabilitatea şi 
diversitatea pădurilor din zonele înalte din N Carpatilor, precum şi a peisajului zonelor 
silvostepice din SE României.  

Studiile noastre multidisciplinare vizează i) determinarea schimbărilor climatice şi a factorilor 

perturbatori (impact uman şi incendii de vegetaţie); ii) răspunsul comunităţilor vegetale la 

aceşti factori, rezultate ce vor ajuta la emiterea de predicţii cu privire la capacitatea de 

reacţie a diferitelor specii de arbori la schimbările de climat şi factori de perturbație. 

 

Activitatea 1.1. Prelevarea în teren a sedimentelor şi analizele preliminare în laborator. 

 

Au fost prelevate în teren (2015 şi 2016) sedimente din mlaştinile de turbă de la Poiana Ştiol 

(47°35’14”N 24°48’43”E; 1540 m; 5 ha) Tăul Muced (47°34’ 26’’ N, 24° 32’42’’ E; 1360 m 

a.s.l.; 2 ha), Molhaşul Mare (46°59’16” N, 22°76’20” E, 1208 m; 3 ha) şi Lacul Oltina 

(44°15’45” N, 27°63’74” E, 7 m; 3003 ha). 

 

Activitatea 1.2. Analize palinologice, a palinomorfelor, stomatelor şi plantelor 

macrofosile  
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Analizele effectuate pe sedimentele extrase din siturile Tăul Muced şi Poiana Ştiol au pus 

în evidenţă câteva elemente cheie în schimbările comunităţilor vegetale, în special în ceea 

ce priveşte principalele specii forestiere din regiune. Rezultatele noastre arată că limita 

superioară a pădurilor a atins altitudinea de 1520 m acum 11,000 de ani BP, iar acest lucru 

s-a datorat cel mai probabil temperaturilor maxime de vară din acea perioadă (Fig. 1). Limita 

superioară a vegetaţiei lemnoase a atins cote maxime în perioada 7000 - 4000 ani BP şi a 

fost compusă din molid (Picea abies) şi jnepenişuri (Pinus mugo), la altitudini de 1520 m, şi 

predominant din Pinus mugo (1800 m). Limita superioară a vegetaţiei lemnoase coboară 

abrupt după anii 4900 la valorile actuale, ceea ce  s-a datorat cel mai probabil scăderii 

temperaturilor de vară şi doar într-o mică măsură impactului uman. Creşterea presiunii 

antropice din ultimii 3500 de ani (Epoca Bronzului / Bronze Age), în schimb a accentuat 

scăderea limitei superioare a pădurilor şi a vegetaţiei lemnoase (Feurdean et al., 2016). 

 

Figura 1. Pozitia limitei 

pădurilor (timberline) si 

a vegetatiei lemnoase 

(treeline) de-a lungul 

Holocenului (dupa 

Feurdean et al., 2016). 

 

 

 

Rezultatele analizelor polinice din profilul de la Tăul Muced sunt în curs de redactare şi se 

axează pe explorarea gradului de naturaleţe, rezilienţă, stabilitate şi diversitate al pădurilor în 

faţa climatului şi a impactului uman, în general pentru conservarea biodiversităţii, 

sustenabilităţii. Rezultatele analizelor polinice arată dominanţa pădurilor de molid (Picea 

abies) de acum 9000 ani pană în prezent. Prin urmare molidul este constituentul natural 

principal al pădurilor din această regiune (Fig. 2). Speciile de arbori caducifolii prezenţi încă 

de la începutul Holocenului în proporţii mai mici au fost Ulmus, Quercus, Tilia, şi Fraxinus, 

Corylus avellana. Carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus sylvatica) şi bradul (Abies alba) 

au devenit componenţi în pădurea regională acum circa 6500, 5300 şi respectiv 3500 ani. 

Fagul şi bradul rămân arborii co-dominanţi cu molidul în această zonă. Analizele preliminare 

identifică faptul că pădurile de Picea abies, Abies alba şi Fagus sylvatica au avut o 

vulnerabilitate ridicată la acţiunile comunităţilor umane recente, în timp ce speciile de Pinus, 
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Corylus avellana, Betula dispun de o rezilienţă naturală mai accentuată. Activitatea umană a 

contribuit la deschiderea peisajului şi în consecinţă la creşterea eterogenităţii şi diversităţii 

pesajului, dar în acelaşi timp a determinat o reducere a pădurilor şi diversităţii arborilor din 

regiune (Grindean et al., in prep). 

 

Figura 2. Diagrama polinica simplificata de la Taul Muced, Muntii Rodnei. 

 

Analizele preliminare polinice din sedimentele Lacului Oltina ne dezvăluie primele 

date privind istoria vegetaţiei din zona stepică şi silvostepică din sud-estul României pe 

ultimii 7000 de ani (Fig. 3). Evenimentele cheie în istoria vegetaţiei din această regiune sunt 

reprezentate de: 1) Variaţia procentelor (40-50%) de arbori în intervalul 7000-3000 cal yr BP, 

cel mai probabil ne indică prezenţa unei vegetaţii naturale de tip silvostepic; 2) O creştere 

uşoară a procentelor de arbori (50-60%) în intervalul 4500-3500 cal yr BP, corespunde cu 

existenţa unui climat răcoros şi umed în sud-estul Europei, ceea ce a favorizat expansiunea 

pădurilor; 3) Reducerea continuă a procentelor de arbori (30-40%) după 3500 cal yr BP ce 

corespunde cu creşterea procentajelor indicatorilor antropici şi indică originea antropică a 

acestor transformări; 4) Un grad minim de împădurire si maxim in procentajele indicatorilor 

antropici caracterizează ultimului mileniu (20-30%). Rezultatele noastre viitoare de calibrare 

vor consolida estimarea ratelor de defrişare, extinderii trecute a terenurilor arabile şi 

păşunilor şi vor putea fi utilizate în cuantificarea transformării antropice a peisajului (Obiectiv 

2). 
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Figura 3 Diagrama polenica preliminara de la Lacul Oltina ilustrand procentajele de pollen de 

arbori (AP) plante erbacee (NAP) si indicatori antropici.  

 

Obiectiv 2. Estimarea productivităţii polinice pentru principalii taxoni din vegetaţia 
zonei de câmpie a României 

Relaţia polen-vegetaţie nu este liniară, ci depinde de diferenţierile în productivitatea polenului 

şi caracteristicile de dispersie ale taxonilor, precum şi de dimensiunea şi tipul bazinului 

sedimentar (Sugita, 2007). Studiile de calibrare a relaţiei polen-vegetaţie sunt disponibile 

doar pentru Europa nord-vestică şi pentru zone foarte restrânse din Europa centrală. Pentru 

a soluţiona problema, vom calibra - pentru prima dată în România şi sud-estul Europei relaţia 

dintre abundenţa polenului şi vegetaţia înconjurătoare, facilitând astfel o reconstrucţie 

cantitativă a covorului vegetal în zonele joase din sud-estul României. Alegerea acestei zone 

ca model de calibrare are la bază faptul că aceasta este caracterizată de dominanţa 

peisajelor deschise (stepa şi silvostepa) şi de abundenţa speciilor erbacce al căror polen 

este puternic subreprezentat în arhivele fosile. Rezultatul principal îl reprezintă consolidarea 

estimării ratelor de defrişare, extinderii trecute a terenurilor agricole şi păşunilor, un domeniu 

esenţial în cuantificarea transformării antropice a peisajului. În aces scop am realizat  

următoarele: 

 

Activitatea de 2.1. Colectarea probelor de sedimente de suprafaţă  
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Am colectat probe de sedimente de suprafaţă (30 probe) din toate unitatile majore de 

vegetaţie din jurul Lacului Oltina (pajisti, pajisti suprapasunate, terenuri arabile, pâlcuri de 

pădure, pădure riverană, pădure de foioase, stufăriş; Fig. 4).  

 

 
 

Figura 4. Punctele de colectare a sedimentelor de suprafaţă din jurul Lacului Oltina pe o rază 

de 20 km. 

 

Activitatea 2.2. Inventarierea vegetaţiei moderne 

Inventarierea vegetaţie actuale din jurul punctelor eşantionate (se va continua în primăvara 

anului viitor; mai-iunie 2017) 

  

Activitatea 2.3. Analiza palinologică a probelor de sedimente recente. 

Este în lucru analiza palinologică a probelor de suprafaţă. Odată finalizată analiza 

palinologică a probelor de suprafaţă şi inventarul vegetaţiei moderne, vom putea calibra 

relaţia dintre abundenţa polenului recent şi vegetaţia înconjurătoare pe baza modelului 

REVEALS (Sugita, 2007), iar apoi aplica acest model de calibrare profilului de polen fosil 

(Obiectivul se continua in 2017). 

 

Obiectiv 3. Reconstituirea schimbărilor de climă în perioada Holocenă din Nordul 
Carpaţilor şi din zonele joase din sud-estul României (se continua în 2017)  

Activitatea 3.1. Analize geochimice, magnetice ale mineralelor şi caracteristicile 

litologice ale sedimentelor, δ13C Sphagnum  
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Pentru a determina variabilitatea climatului în trecut şi influenţa sa asupra dinamicii vegetaţiei 

şi gradului de eroziune am utilizat informaţii derivate din analizele multidisciplinare i.e., 

litostratigrafie, susceptibilitate magnetică, pierderile prin ardere (LOI), granulometrie, 

compoziţia chimică elementară determinată prin tehnica-XRF, δ13C Sphagnum. Pentru turba 

de la Tăul Muced, informaţiile climatice au fost extrase adiţional şi prin tehnica amoebaelor 

cu test (modificări hidro-climatice).  

Zona montană (Tăul Muced) 

Sedimentele eoliene (praf şi nisip), generate în principal din eroziunea solului, joacă un rol 

important în sistemul climatic. În sedimentele de turbă, sursa lor exclusivă este cea eoliană. 

Rezultatele analizelor fizico-chimice au pus în evidenţă o variabilitate accentuată în aportul 

de sedimente eoliene în ultimii 7800 de ani. Astfel, am evidenţiat perioade cu aport ridicat de 

input eolian şi viteza ridicată a vânturilor între: 7800-6900, 6550-5000, 3900-3500, 2900-

2300, 1250-600 şi ultimii 200 cal. yr. BP (Fig. 5). Perioade cu aport eolian şi viteza scăzută a 

vânturilor au fost înregistrate între: 6950-6550, 5000-3900, 3500-2900, 1650-1250 si 600-

200 cal. yr. BP. În general, intervalele cu aport ridicat de input eolian coincid cu periode 

caracterizate printr-o amplitudine climatica ridicata, in special umiditate şi/sau despăduriri 

accentuate. Studiul nostru reprezintă: 1) primul studiu de activitate eoliana şi conditii 

climatice asociate cu activitatea eoliana din Romania si intreaga Europa centrala si estica; şi 

ii) primul studiu ştiintific ce testeaza reproductibilitatea metodei manuale de masurarea a 

marimi si tipului particulelor minerale (grain size) si cea automata (laser), precum si de 

dezvoltarea a unei noi metode de analiza a nisipurilor si prafului din turba. 

 

 

 

Figura 5. 

Variabilitatea in 

cantitatea de praf 

(dust), nisip (sand) 

si continut in 

material mineral la 

Taul Muced. 

Culoarea gri 

marchează perioade 

de activitate eoliană 

crescuta. 
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Activitatea 3.2. Analizei amoebaelor cu test şi δ13C Sphagnum in vederea reconstituirii 

cantitative gradului de umiditate din turbarie  

A fost analizata prin metoda amoebaelor cu test şi a izotopilor de carbon (δ13C) turba 

ombrotrophica de la Taul Muced, in vederea reconstituirii cantitative a variatiei gradului de 

umiditate si a pH-lui turbei in trecut. Rezultatele reconstituirilor climatice pe baza amoebaelor 

cu test şi au scos in evidenta schimbari hidrologice la scara centeniala si mileniala pe ultimi 

7500 de ani, schimbari ce pot fi grupate in 6 perioade climatice de referinta. Perioade umede 

si cu valori ridicate ale pH-lui turbei (2.3-4.5) benefice dezvoltarii sfagnetelor au fost 

inregistrate intre 4500-2700 si 1300-400 cal. yr BP pe baza dominantei speciilor de 

Archerella flavum, Amphitrema wrightianum si Hyalosphenia papilio (Fig. 6). Un grad scazut 

de umiditate si pH scazut (2.5 si 5) au fost inregistrate in perioadele 7550-4500, 2750-1300-0 

cal yr BP prin dominanta speciilor de Nebela militaris, Difflugia pulex si Phryganella 

acropodia. Remarcabil este faptul ca amplitudinea cea mai ridicata a schimbarior 

hidroclimatice a fost inregistrata in ultimul mileniu; notabil un climat cald si umed in timpul 

Perioadei Medievale Calde (1300-900 cal yr BP) si unul uscat in timpul Micii Glaciatiuni (640-

150 cal yr BP). Reconstructia noastra hidrologica si de pH este prima de acest gen din 

Romania si una dintre putinele din centrul si estul Europei, oferind informatii esentiale cu 

privire la schimbarile hidrologice din trecut. Rezultatele noastre sunt in acord general cu cele 

din centru si estul Europei dar contrasta cu cele din nord vestul Europei demonstrand astfel 

variabilitatea climatului la scara locala si regionala. Rezultatele au fost trimise spre publicare 

(Diaconu et al., in evaluare Quaternay Science Reviews). 
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Figura 6. Abundenta a amoebaelor cu test si reconstituirea cantitativa a nivelului de umiditate 

(DWT) si a ph-ului. 

O alta metoda ce ne-a permis reconstituirea hidroclimatica in situl de la Tăul Muced 

au fost izotopi de carbon din Sphagnum (δ13C). Relatia pozitiv semnificativa intre rezultatele 

amibelor cu test si δ13C Sphagnum (r = 0.28, p > 0.0015) sustine ipoteza ca ambele metode 

au o sensibilitate la schimbarile hidrologice. Perioade uscate accentuate evidentiate prin 

prisma valorilor scazute in δ13C Sphagnum au fost inregistrate intre 8450-8000, 5000-4500, 

2900-2100 si 800-100 cal. yr BP; perioade cu umiditate accentuata au fost inregistrate intre 

4100-3700, 1150-800, 150-50 cal. yr BP iar periode de instabilitate hidrologica au fost 

evidentiate intre 7450-5000, 4600-4100 cal. yr BP (Fig. 7). De asemenea analizele noastre 

demonstreaza ca influenta conditiilor climatice si compozitiei turbei au avut o influenta majora 

asupra ratei de accumulare a turbei si carbonului: rata cea mai ridicata de acumulare 

inregistranduse in perioadele calde si umede (Panait et al. in evaluare Catena). 

 

 

 

Figura 7. Variabilitatea in 

δ13C Sphagnum, DTW si 

carbon accumulation la 

Taul Muced. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona de campie (Lacul Oltina) 

Analizele preliminare de susceptibilitatea magnetica din Lacul Oltina, au pus in evidenta 

variabilitatea in aportul de sedimente pe ultimi 7000 de ani (Fig. 8). Analizele viitoare de 

geochimice si de granulometrie ne vor folosi la determinarea variabilitatii climatului. 
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Figura 8. Susceptibilitatea magentica intregistrata in profilul sedimentar de la Lacul Oltina. 

 

Obiectiv 4. Reconstituirea efectului incendiilor de vegetaţie  asupra dinamicii şi 
diversităţii ecosistemelor (se continua in 2017). 

Activitatea 4.3. Analiza fragmentelor microscopice şi macroscopice de cărbune organic 

(microcharcoal şi macrocharcoal) 

Analizele de macrofragmentelor de cărbune vegetal (macrocharcoal; fragmente > 150 µm) în 

siturile din nordul Carpaţilor ne arată că severitatea focurilor a fost crescută în timpul 

Holocenului timpuriu (11,250-10,200 cal. yr BP), cel mai probabil favorizată de un climat cald 

şi uscat, precum şi de dominanţa pinului (Pinus sylvestris), o specie ce favorizează arderea 

datorită conţinutului ridicat de  răşini. O alta perioadă cu activitate crescută a incendiilor de 

vegetaţie a fost înregistrată între 5.5-4.8 cal yr BP, asociată cu expansiunea carpenului 

(Carpinus betulus), o specie cu capacitate mare de regenerare după  incendiu (Fig. 9). 

Analizele în desfăşurare de microfragmente (fragmente < 150 µm) şi diferite clase de mărime 

de macrofragmente (150 µm la peste 1 mm) în câteva situri din nordul Carpaţilor au ca scop 

explorarea unor aspecte noi legate de producerea, transportul şi tafonomia carbunelui, cum 

ar fi: i) relaţia între influxul de microfragmente şi al diferitelor clase de mărimi de 

macrofragmente; ii) a testa diferenţa între cantitatea şi dimensiunea fragmentelor de 

charcoal depuse în condiţii diferite de sedimentare, în special  în mediu lacustru şi turbării; iii) 

influenţa microtopografiei asupra producerii şi transportul carbunelui; iv) efectul incendiilor de 

vegetaţie asupra gradului de deschidere şi diversităţii peisajului (Florescu et al., in prep). 
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Figura 9. Variatia continutului/influxului micro si macro-fragmentelor de carbune în câteva 

situri din nordul Carpaţilor. 

O noutate absolută pentru studiile paleoecologice din sud-estul României şi Europei 

de sud-est o reprezintă analiza macrofragmentelor de cărbune vegetal măsurat într-o 

succesiune continuă (1 cm) de-a lungul profilului sedimentar precum şi separarea 

macrocharcolului în clase de mărime şi morfotipuri. Această clasificare adiţională ne va 

permite documentarea tipului de biomasă arsă şi severităţii incendiilor de vegetaţie i.e, dacă 

acestea au afectat doar covorul ierbos sau şi coroana  arborilor. Analizele preliminare de 
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macrocharcoal din Lacul Oltina ne arată că focul a reprezentat un factor disturbant pe toată 

secvenţa profilului (7000 de ani), dar s-a intensificat în perioada 1600 si 3200 cal. yr BP. 

Comparaţiile viitoare între  macrocharcoal şi polen ne vor oferi posibilitatea de a testa 

originea incendiilor de vegetaţie  i.e, naturală sau antropică, influenţa focului asupra 

vegetaţiei, precum şi raspunsul vegetaţiei la schimbările produse în frecvenţa şi intensitatea 

focurilor.  
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