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(Vă aﬂați în punctul 1 al traseului)

I.
Apa stagnează deasupra
stratului de mâl. Resturile
organice se depozitează încetul
cu încetul formând maluri,
pe care plantele se vor instala

II.
Acum plante precum stuful,
papura, rogozul pun stăpânire
pe maluri. Și acestea se vor
descompune, stratul de resturi
organice continuând să crească

Cum s-a format mlaștina

III.
Nivelul apei scade din ce în ce
mai mult, dând naștere la un
nou ecosistem - de tranziție
între cel terestru și cel acvatic
numit mlaștină

Liparis loeselii (Moșișoare)

Ligularia sibirica (Curechi de munte)

1.
Importanța mlaștinii
∙ Puriﬁcă apa
∙ Stochează carbon, chiar în cantități mai mari decât pădurea
∙ Are valoare recreativă, culturală pentru noi toți
∙ Reprezintă o barieră naturală de protecție contra inundațiilor
∙ Are un rol major in stabilizarea climei (inﬂuențează temperatura, precipitațiile)
∙ Este o rezervație deosebită de biodiversitate, găzduind numeroase
specii de animale si plante - unele chiar din cuaternar!

precipitații
apă înmagazinată în atmosferă

apa înmagazinată
în zăpadă/ghețari
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condensare

scurgerea apei
de suprafață

evaporare

scurgerea apei
provenite din topirea
zăpezii și din izvoare

evapotranspirație

apa înmagazinată în lacuri
evaporare

apa înmagazinată
în mări și oceane

scurgerea apei prin râu
inﬁltrație

apa înmagazinată
în subteran
scurgerea apei prin straturi freatice
Vă aﬂați în punctul
2 al traseului

Circuitul apei în natură

2.

Bătrânul stejar
Stejarul e mândru când îl vezi în plină vlagă la marginea

poienii. Stejarul e ca un monument viu. În România se
găsesc multe specii de stejar: stejarul pufos, stejarul
brumăriu, cerul, gârnița, gorunul, stejarul roșu și cel
pedunculat (ilustrat mai jos).
(ultimele trei specii pot ﬁ
găsite și în rezervație)
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Din muguri rotunzi ies ﬁre subțiri
ca niște ațe, de-a lungul cărora
stau motocei de ﬂori bărbătești.
Din ﬂorile femeiești, așezate chiar
la vârf de crenguță începe să se
arate cunoscuta ghindă sub forma
unei lalele.

Când se scaldă în lumină,
repede se ramiﬁcă. Ramurile
sunt întinse în toate părțile,
de aceea, stejarul are un port
mândru prin a sa coroană
bine închegată.

În vârful unei codițe lungi se aﬂă o
cupă cu solzi lipiți în care e
înțepenită ghinda - netedă și
lucitoare. Ghinda e și ea ușor de
recunoscut dacă o privim atent: e
traversată de dungi verzui (brune
mai apoi) și are vârful ascuțit.

Trunchiul gros, uneori și de un
metru în diametru, este îmbrăcat
de timpuriu cu o coajă crăpată,
brun- negricioasă, pietroasă chiar.
Frunzele par de pergament - sunt
atât de tari și lucioase și au o
codiță scurtă. Forma lor o
cunoaștem cu toții, dar ce e
interesant e că stejarul, spre
deosebire de gorun ori alți frați ai
săi, are baza frunzei cu doi lobi ca
de urechiușă. Și atentă ﬁind
cercetarea, se observă că pe frunze
– pe lângă nervurile principale, mai
se zăresc unele răzlețe, intercalate.

Rădăcinile lui, larg răsﬁrate, sunt
adânc înﬁpte în pământ ca să se
înțepenească bine-bine.
3.

Vă aﬂați în punctul
3 al traseului

