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Abstract

Parcul Natural Putna-Vrancea reprezintă un complex macroregional de ecosisteme extrem de
valoros din punct de vedere al conservării. Această lucrare a urmărit identificarea elementelor care
susţin creşterea gradului de conservare a parcului prin elevarea acestuia în clasamentul de arii
protejate conform IUCN cu finalitatea conservării mai eficiente a speciilor de Ursus arctos L. 1758,
Lynx lynx L. 1758 şi a grupurilor de organisme reprezentate prin bryophyte şi conifere. Au fost
constatate numeroase similarităţi din punct de vedere a biodiversităţii (atât cantitativ cât şi calitativ)
comparativ cu două Parcuri Naţionale (Piatra-Craiului şi Buila-Vânturariţa) din care rezultă
potenţialul Parcului Natural Putna-Vrancea în obţinerea acreditării de Parc Naţional. Un posibil
motiv al statutului actual al parcului îl constituie rapiditatea desemnării multor arii protejate în ţară
(inclusiv zona Vrancea) fără fundamentare ştiinţifică pentru o aderare mai grabnică a României în
Uniunea Europeană. Astfel, constituirea unei reţele ecologice în zonă nu a fost o prioritate, iar
conectivitatea ariilor protejate din zonă nu este facilitată.
Statutul de Parc Naţional ar conferi actualului Parc Natural un aport semnificativ de fonduri care ar
susţine eficientizarea acţiunilor de conservare pentru organismele de interes, precum şi a dezvoltării
durabile în zonă. Este, de asemenea, necesară şi o evaluare corespunzătoare a sistemelor ecologice
pe o bază ştiinţifică riguroasă, iar informaţia obţinută în urma studiilor să fie diseminată şi
prezentată într-o formă relevantă pentru factorii de decizie.
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Obiective

Activităţi

O.1 Analiza ştiiţifică A.1 Stabilirea zonei pentru care se va realiza planul de management
şi
normativă
a
materialelor
A.2 Motivarea alegerii zonei
disponibile
A.3 Investigarea literaturii de specialitate privind zona de interes
A.4 Caracterizarea zonei Parcului Natural Putna-Vrancea
A.5 Stabilirea standardului minim de articole ştiinţifice necesare fundamentării teoretice

18- 24 25-30
aprilie aprilie

1-8
mai

9-14
mai

I

X
X
X
X
X

A.6 Analiza sintezelor articolelor şi formarea unui material coerent
O.2 Identificarea şi
descrierea
caracteristicilor care
justifică încadrarea
Parcului
Natural
Putna-Vrancea
în
categoria II IUCN
Parcuri Naţionale

X

A.7 Analiza planurilor de management existente pentru zona Vrancea
A.8 Stabilirea scopului, obiectivelor şi structurii planului de management pentru Parcul
Natural Putna - Vrancea

X

A.9 Analiza planurilor de management ale Parcului Naţional Piatra Craiului şi Parcului
Naţional Buila Vânturariţa în vederea comparării cu planul de management al Parcului
Natural Putna –Vrancea

X

A.10 Analiza OUG 57

X

A.11 Identificarea regimului de protecţie al speciilor pentru care se realizează planul de
management

X

A.12 Identificarea elementelor comune şi distincte sub aspectul diversităţii geologice,
geomorfologice, pedologice, floristice şi faunistice

X

A.13 Identificarea aspectelor normative şi sţiiţifice care conferă unei zone statutul de parc
naţional

X

A.14 Identificarea elementelor caracteristice care au determinat încadrarea zonei Putna–
Vrancea în categoria Parcuri Naturale şi compararea cu elementele care conferă statutul de

G

X

X

O.3
Evaluarea
măsurilor
manageriale aplicate
pentru speciile de
interes

Parc Naţional zonelor Piatra Craiului şi Buila Vânturariţa
A.15 Analiza acţiunilor manageriale existente şi propunerea unor noi acţiuni şi/sau măsuri
manageriale adecvate
A.16 Inventarierea comparativă a beneficiilor ca urmare a modificării statutului zonei
Putna-Vrancea

X
X

A. 17 Verificarea tehnoredactării şi aspectelor formale
A. 18 Realizarea unei sigle reprezentative

X
X
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Introducere

Acţiunile desfăşurate de specia umană au determinat instalarea unei situaţii de criză a
biodiversităţii, amplificată prin înregistrarea unei rate de extincţie a speciilor care depăşeste cu mult
situaţia existentă în contextul temporal anterior. O dată cu creionarea acestui nou cadru problematic
societatea trebuie să răspundă eficient prin fundamentare ştiiţifică şi normativă corelată cu
adoptarea măsurilor adecvate în sens operaţional.
Scopul conservării este susţinut prin menţinerea biodiversităţii, metodele implicate luând în
considerare nivelul speciei şi al diversităţii habitatelor (Brooks et al., 2006). Zonele protejate sunt
stabilite cu scopul conservării ecosistemelor şi speciilor şi reprezintă cel mai răspândit instrument
utilizat în planurile de conservare (Pressey, 2000).
Stabilirea priorităţilor pentru a atinge dezideratul conservării necesită revizuire periodică şi
actualizare pentru a corespunde eficient modificărilor şi presiunilor şi pentru a beneficia de
avantajul cunoştiinţelor disponibile în momentul prezent (Cogălniceanu, 2010). La nivel global se
evidenţiază o problemă ce vizează un decalaj între rapiditatea cu care se desemnează arii destinate
conservării şi capacitatea de a le manageria corespunzător (Sutherland, 2009, citat de Cogălniceanu,
2010).
Stabilirea speciilor care necesită un statut special de protecţie, în cadrul planurilor de management,
reprezintă o problemă decizională, care are drept cauză dificultatea de a alege pentru care dintre
specii importanţa este mai relevantă (Vane-Wright, 1991 citat de Cogălniceanu, 2010).
Eficienţa desemnării ariilor protejate cu scopul conservării biodiversităţii depinde de interacţia între
trei factori principali: desemnarea teritorială corespunzătoare, adoptarea stategiilor de conservare
optime, implementarea unui management adecvat (Margules şi Pressey, 2000).

Scop şi obiective
Proiectul nostru are drept scop identificarea elementelor ce susţin modificarea statutul de Parc
Natural, potrivit clasificării IUCN, în vederea eficientizării managementului speciilor de Ursus
arctos L. 1758, Lynx lynx L. 1758 şi a grupurilor de organisme reprezentate prin bryophyte şi
conifere.

Obiective
1. Identificarea aspectelor ce fundamentează tranziţia de la statutul de Parc Natural la cel de
Parc Naţional pentru zona Putna - Vrancea.
2. Analiza măsurilor manageriale existente pentru zona Putna – Vrancea şi propunerea unei
portofoliu de măsuri adecvate conservării eficiente a organismelor de interes.

Localizarea şi caracterizarea Parcului Natural Putna-Vrancea

Figura 1 Localizarea Parcului Natural Putna-Vrancea în cadrul Regiei Naţionale de Parcuri
Naţionale şi Naturale la nivelul României (preluată de pe www.csaurora.it)

Prima sinteză a cunoştinţelor despre Vrancea apare în “Descriptio Moldaviae” a lui Dimitrie
Cantemir, publicată în limba latină în anul 1716, la cererea Academiei din Berlin. Lucrare
enciclopedică, în prima parte este descrierea geografică a munţilor, apelor, câmpiilor şi localităţilor
principale, însoţite pe o hartă în care figurează şi “comuna Vrancea”. Cercetările propuriu-zise în
înţelesul actual al termenului încep la sfârşitul secolului al XIX- lea, desfăşurate în mai multe
decenii (Chiriac, 2008).
În anul 1885 Grigore Ştefănescu atribuie vârsta eocenă flişului din judeţul Putna, precum şi
depozitelor salifere de pe valea Lepşei şi Zăbalei iar celor de pe valea Milcovului de la Reghiu şi
Andreiaşu de Jos - vârsta miocenă, distingând o zonă internă (a Munţilor Vrancei) cu gresii masive
de Tarcău şi o zonă marginală în care separă stratele de Tisaru de vârstă cretacic inferioară, de
depozitele senoniene, eocene şi ologoce (Chiriac, 2008).
Paşcovschi, V. Leandru şi S. Purcelean, în anul 1955, efectuează studiul tipurilor de pădure din
bazinul superior şi mijlociu al Putnei, abordând şi probleme de ordin metodologic necesare stabilirii
tipurilor de pădure din zona montană şi colinară, în vederea reconstituirii arboretelor conform
condiţiilor staţionale specifice (Chiriac, 2008). Starea actuală a poziţionării Parcului Natural PutnaVrancea în cadrul sistemului de Parcuri Naturale şi Naţionale este reprezentată în Figura 1.
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Figura 2 Poziţionarea spaţială a parcului în cadrul judeţului Vrancea (preluat de pe
www.csaurora.it)
Judeţul Vrancea este situat în sud estul României, la exteriorul Curburii Carpaţilor, din punct de
vedere matematic, poziţia sa fiind definită de intersecţia paralelei de 45 grade latitudine nordică cu
meridianul de 26 grade longitudine estică, reprezentare ilustrată în Figura 2. În raport cu judeţele
vecine Vrancea se învecinează cu judeţul Bacău la nord, Vaslui la nord est, Galaţi la est, Brăila la
sud est, Buzău către sud şi Covasna la vest.
Variaţiile originii, formei, alcătuirii interne şi vârstei principalelor forme de relief determină
diferenţierea în cadrul teritoriului a mai multor unităţi şi subunităţi de relief - Munţii Vrancei,
dealurile subcarpatice şi Câmpia Siretului - eşalonate în ordinea înălţimii şi vechimii, de la vest la
est. Localizat la întretăierea a trei provincii istorice româneşti, acest judeţ cu o suprafaţă de 4817
km2 include în limitele sale aprope toate etajele de vegetaţie întâlnite în România, fapt ce a
determinat şi o dispersie a ariilor protejate pe întreaga suprafaţă a Vrancei Analizând localizarea
ariilor protejate din judeţul Vrancea putem observa o dispunere relativ uniforma pe intrega
suprafaţa. Se remarca totuşi o concentrare a acestora pe suprafeţele împădurite situate cu precădere
în zona montana şi colinara. Extinderea reţelei de arii protejate din ultima perioadă a vizat totuşi şi
zona de câmpie unde ariile protejate ocupa suprafeţe însemnate din Culoarul Siretului (Chiriac,
2008).
Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune spaţial în cea mai mare parte bazinului hidrografic
montan al Putnei. Aproape 80% din suprafaţa ocupată de parc revine habitatelor forestiere, fiind
incluse aici şi o serie de arii protejate şi zone de conservare specială ce ocupă 19,23% din suprafaţa
parcului. Zonele de conservare specială din cadrul acestei arii protejate se suprapun rezervaţiilor
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naturale: Tişiţa, Cascada Putnei, Groapa cu Pini, Strâmtura Coza, Lepşa Zboina şi Râpă Roşie, la
care se mai adauga zonele: Lăcăuţi Izvoarele Putnei, Bahneanu, Pârâul Strâmba şi Muntele Ciuta
(Chiriac, 2008).
Cu o suprafaţă totală de 38 204 ha (41,32% din suprafaţa Munţilor Vrancei), Parcul Natural Putna
Vrancea constituie elementul cheie pentru protecţia şi conservarea populaţiei viabile de urs, lup şi
râs din cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.
Constituit în baza studiului de fundamentare ştiinţifică întocmit în cadrul Proiectului
LIFE02NAT/RO/8576 "Conservarea în situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea", Parcul
Natural Putna-Vrancea adăposteşte pe lângă cele 14 tipuri de habitate de interes comunitar (Anexa
III) circumscrise parcului, populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos L.
1758, Canis lupus L.1758 şi Lynx lynx L.1758 , prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie
conform Directivei Habitate 92/43/CEE (Anexa I) (Chiriac, 2008).
În cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, Parcul
Natural Putna-Vrancea este desemnat Zona de protecţie cu rolul de reducere a barierelor antropice.
În acest sens, statutul de sit Natura 2000 îi atribuie rolul de reducere a impactului negativ indus
asupra populaţiilor de carnivore mari din vestul judeţului Vrancea, determinat de constituirea unor
bariere antropice (refacerea drumurilor naţionale 2D şi 2L, dezvoltarea infrastructurii turistice şi a
localităţilor Coza, Tulnici, Lepşa, Greşu). În anul 2007 Parcul Natural Putna- Vrancea a căpătat
statutul de sit Natura 2000 fiind declarat sit de importanta comunitară dar şi arie specială de
protecţie avifaunistica (Chirac, 2008).
Limitele Parcului Natural1
¾ Limita nordică se desfaşoară între Pasul Stânisoara (1250 m) şi Vf. Zboina Neagră (1349
m) trecând prin Culmea Oituzului, Vf. Clăbuc (1386 m), Culmea Zboina şi pe la sud de Vf.
Zboina Verde (1381 m). Limita nordică, se suprapune limitei dintre O.S. Lepsa (U.P. II
Lepsa - Zboina) şi O.S. Mânăstirea Caşin.
¾ Limita estica. De la borna silvica 118, din Vf. Zboina Neagra, limita se înscrie pe Culmea
Coaşei, delimitând S.C. O.S.Privat Obstea Tulnici S.R.L. de O.S
¾ Limita sudica. Primul sector al limitei sudice se desfăşoară între Vf. Zimcea (1369 m)
marcat de borna silvica 255 , urmărind cumpana de ape ce atinge Vf. Canelelor (1233m.),
Vf. Piscul Cănelelor (1293m.), Dealul Tichertu, Vf. Seciului (1509 m)
¾ Limita vestică se suprapune şirului altitudinilor maxime din flancul extern al Carpaţilor de
Curbură.

1

preluate din Planul de Management al Parcului Natural Putna-Vrancea realizat în cadrul proiectului
LIFE05/NAT/RO/000170
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Motivarea necesităţii desemnării Parcului Natural Putna-Vrancea ca Parc Naţional

Planurile de management elaborate în mod specific pentru fiecare sit sau integrate în alte planuri de
dezvoltare reprezintă un mijloc folositor şi o cerinţă. În anumite ţări, ca şi în România, planurile de
management sunt obligatorii pentru fiecare arie protejată. Planurile de management trebuie să
stabilească un minim necesar de strategii de conservare pentru habitatele şi speciile prezente în sit,
inclusiv obiective clare şi mecanisme adecvate pentru atingerea statutului favorabil de conservare
(Manoleli, 2008).
Încercarea de a desemna zona Putna-Vrancea din Parc Natural în Parc Naţional s-a realizat pe baza
comparaţiei planurilor de management a două parcuri naţionale (Piatra Craiului şi Buila
Vânturariţa) cu planul Parcului Natural. Elementul principal luat în considerare este reprezentat de
baza legală existentă la momentul realizării planurilor de management.
Conform analizei efectuate au fost identificate legi comune celor trei planuri de management;
acestea fac referire la:
•
•
•

•
•
•
•
•

Legea 137/1995 (republicată în 2000) – Legea Protecţiei Mediului
Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică (ASPA, H.G. 1284/24 octombrie 2007 privind
declararea ariilor de protecţie special avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România),
Sit de Importanţă Comunitară (SCI, Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România)
O.U.G. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice
Codul Silvic (Legea 26/24.04.1996)
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
a III-a - zone protejate
O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei
Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate

Chiar dacă aceste legi sunt comune, se remarcă prezenţa unor diferenţe în ceea ce priveşte aplicarea
lor la nivel de Parc Naţional în comparaţie cu cel Natural. Măsurile luate au o eficienţă sporită,
permit o mai bună protecţie şi conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună situate în zonele
de interes, gestionarea şi utilizarea durabilă a resurselor, precum şi posibilitatea obţinerii de fonduri.
Fondurile permit acoperirea cheltuielilor din cadrul planului de management (pregătirea de studii,
inventarieri, cartografiere, baze de date, lucrări de refacere a habitatelor naturale, reconstrucţie
ecologică, amenajare coridoare de migraţie, măsuri pentru crearea infrastructurii specifice
managementului şi monitorizării habitatelor, achiziţionare echipamente specifice, pregătirea
materialelor de informare şi publicitate) (Manoleli, 2008).
Autorităţile, la nivel naţional pot şi trebuie să introducă restricţii legale privind acele activităţi care
sunt cunoscute ca dăunătoare pentru habitate într-o zonă anume, precum suprapăşunatul de către
animale, managementul forestier intensiv. Totuşi, există şi limite până la care guvernul poate
impune şi aplica tehnici specifice de management al terenurilor (Manoleli, 2008).
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Elementele corespunzătoare criteriilor OUG 57 care definesc statutul de parc național
Conform reglementărilor din O.U.G. stipulate în baza legală a planurilor de management, s-au
stabilit criteriile de identificare a Parcurilor Naţionale. Acestea sunt preluate şi analizate în Tabelul
1.
Tabel 1 Analiza elementelor caracteristice de desemnare a Parcurilor Naţionale din planurile de
management
Parcul Naţional
Piatra-Craiului
14.773ha

Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa
4.186 ha

Parcul Natural PutnaVrancea
38.204 ha

Scop

Protecţia şi
conservarea unor
eşantioane
reprezentative pentru
spaţiul biogeografic
naţional.

Conservarea
habitatelor naturale, a
florei şi faunei
sălbatice,
scopul şi regimul de
management ale
parcului naţional
sunt: "protecţia şi
conservarea unor
eşantioane
reprezentative pentru
spaţiul biogeografic
naţional.

Scop menţinerea
elementelor cadrului
fizico-geografic cât mai
aproape de starea lor
naturală, asigurarea
protecţiei ecosistemelor,
conservarea resurselor
genetice, a diversităţii
biologice, încurajarea şi
susţinerea modului
tradiţional de viaţă al
comunităţilor locale din
zona parcului.

Obiective

*Informarea
publicului şi
schimbarea atitudinii
şi comportamentului
vizitatorilor prin
conştientizare
* Îmbunătăţirea
atitudinii
comunităţilor locale
şi a factorilor de
decizie faţă de
valorile parcului prin
informare,
conştientizare şi
consultare
*Gospodărirea
parcului va asigura
resursele umane
financiare şi fizice
necesare atingerii
obiectivelor planului
de management,
obţinând în acelaşi

*Conservarea si
promovarea
biodiversitatii, a
geodiversitatii si a
diversitatii culturale
pentru dezvoltarea
durabila a regiunii.
*Dezvoltarea
durabilă presupune
implicarea
comunităţilor locale
în desfăşurarea unor
activităţi de natură
ecoturistică,
conservarea
obiceiurilor şi
tradiţiilor locale,
educaţie ecologică,
exploatarea durabilă
a resurselor,
conştientizarea
populaţiei, cercetare

*Asigurarea diversităţii
biologice, prin
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice de interes
comunitar si national;
*Menţinerea sau
restabilirea într-o stare de
conservare favorabilă a
habitatelor naturale şi a
speciilor din flora şi fauna
sălbatică;
*Protecţia bunurilor
patrimoniului natural care
necesită un regim special
de ocrotire, pentru
conservarea şi utilizarea
durabilă a acestora;
*Initierea de acţiuni
pentru ocrotirea şi
conservarea speciilor de
animale şi plante sălbatice
periclitate, vulnerabile,

Suprafaţă
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timp recunoaşterea
locală, naţională şi
internaţională.
*Limitele parcului şi
zonarea internă vor fi
stabilite şi legal
constituite

Diversitate
geologică

şisturi cristaline
placă calcaroasă de
300-1000m grosime
intens stratificată, cu
strate inclinate la 3040°, ocupă
aproximativ 40% din
suprafaţa totală
conglomerate

şisturi cristaline şi
roci metamorfice
placă calcaroasă,
strate înclinate
formaţiuni
sedimentare (gresii,
marne,
conglomerate)
13

endemice şi/sau rare,
precum şi pentru protecţia
formaţiunilor
geomorfologice şi
peisagistice de interes
ecologic, ştiinţific, estetic,
cultural-istoric şi de altă
natură, a bunurilor
naturale de interes
paleontologic, geologic,
antropologic
* Încurajarea practicării în
continuare a agriculturii
de intensitate mică,
tradiţională şi
inofensivă ecologic.
*Abandonarea acestui fel
de agricultura poate aduce
mari pagube naturii şi
peisajului;
*Controlul tuturor
aspectelor recoltării şi
tratamentului pădurii;
*Punerea in concordanţă a
activităţilor turistice cu
capacitatea de supot
ecologic şi cu
particularităţile
ecosistemelor existente,
prin promovarea formelor
de ecoturism;
*Amenajarea şi
valorificarea adecvată şi
prudentă a teritoriului, cat
şi gestionarea eficace a
resurselor după principiile
durabilităţii;
*Punerea în practică de
metode manageriale care
să genereze, o armonie
între utilizarea resurselor,
mediu, vizitatori şi
localnici
relief de fliş cu argile,
gresii, marne, brecii,
conglomerate, faciesuri
calcaroase, silicioase,
micacee

Diversitate
geomorfologică

relief structural
monoclin cu cu două
etaje morfolitologice:
calcaros şi
conglomeratic
relief periglaciar de
tip rezidual (colţi,
ţancuri, muchii,
vârfuri etc.)
relief carstic foarte
complex cu o intensă
circulaţie subterană

Diversitate
pedologică

Diversitate
hidrologică

Diversitate
habitatelor

înclinarea generală
V-E
cambisoluri (soluri
brune bazice şi
acide), molisoluri
(rendzine tipice şi
litice), argiluvisoluri,
spodisoluri
(podzoluri),
cernisoluri
(rendzine),
protisoluri
Apele de suprafaţă
Olt, Dâmboviţa

relief structural
alcătuit din cele 3
tipuri majore de roci
cu diversitate mare la
interfaţa dintre
acestea
relief de acumulare
(pot fi prezente
grohotişuri mobile,
semifixate sau
acoperite de vegetaţie
forestieră)

relief structural este o
consecinţă a diversităţii
litologice a zonei; se
întâlnesc formaţiuni
rotunjite, chei, rupturi de
pantă, turnuri, văi
spectaculoase etc
relief periglaciar de tip
rezidual în sectorul
montan
înclinare generală V-E

relief carstic
cambisoluri (soluri
brune acide,
feriiluviale),
molisoluri,
spodisoluri
(podzoluri),
umbrisoluri,
cernisoluri
(rendzine),
protisoluri (litosoluri)
Apele de suprafaţă
Olt, Bistriţa, Costeşti,
Otăsau, Cheia
Olăneşti,

cambisoluri (soluri brune
acide, feriiluviale),
spodisoluri (podzoluri),
umbrisoluri, protisoluri

Apele de suprafaţă
Putna, Zăbala Năruja
Tişiţa, Coza

Apele subterane
Baz. Nordic sau Baz.
Prăpăstiilor
Zărneştilor şi Baz.
Sudic sau
Baz.Dâmbovicioarei

Apele subterane
Au creat circa 120
peşteri, ponoare,
izbucuri, văi seci,
chei.

Apele subterane - strate
acvifere întinse şi relativ
bogate în toate zonele
structurale. Bilanţul
hidrologic este peste tot
pozitiv.

I Habitate acvatice

4060 Tufărişuri
alpine şi boreale
4070* Tufărişuri cu
Pinus mugo şi
Rhododendron
myrtifolium
6110* Comunităţi
rupicole calcifile sau
pajişti bazifite din
Alysso-Sedion albi
6170 Pajişti calcifile
alpine şi subalpine

4070* Tufarişuri cu Pinus
mugo (jneapan) şi
Rhododendron
myrtifolium cod Romania
- R3105
6230* Pajisti montane de
Nardus stricta si Viola
declinata bogate in specii
pe substraturi silicioase
cod Romania R3609
9180* Păduri sud-est
carpatice de frasin

1.Ape stătătoare
2.Ape curgătoare
II Mlaştini fără apă
stagnantă la
suprafaţă
III Habitate de
pajişti şi tufărişuri
1. Pajişti alpine,
subalpine şi montane
2. Buruienişuri de
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6410 Pajişti cu
Molinia pe soluri
calcaroase, turboase
sau argiloase
(Molinion
Caeruleae)
2. Păduri de
6430 Comunităţi de
conifere
lizieră cu ierburi
înalte higrofile de la
V Habitate de
nivelul câmpiilor,
stâncării
până la cel montan şi
alpin
1. Grohotişuri
6520 Fâneţe montane
2. Stâncării şi pereţi
8110 Grohotişuri
stâncoşi
3. Cariere abandonate silicioase din etajul
montan până în cel
VI Peşteri
alpin (Androsacetalia
Alpinae şi
Galeopsietalia
ladani)
8120 Grohotişuri
calcaroase şi de
şisturi calcaroase din
etajul montan până în
cel alpin (Thlaspietea
rotundifolii)
8210 Versanţi
stâncoşi cu vegetaţie
chasmofitică pe roci
calcaroase
8310 Peşteri în care
accesul publicului
este interzis
9110 Păduri de fag
de tip LuzuloFagetum
9130 Păduri de fag
de tip AsperuloFagetum
9150 Păduri medioeuropene de fag din
CephalantheroFagion
9180* Păduri din
Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi,
grohotişuri şi ravene
91V0 Păduri dacice
de fag (SymphytoFagion)
9410 Păduri acidofile
de Picea abies din
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munte
3. Tufărişuri
IV Păduri şi zone
împădurite
1. Păduri de foioase

(Fraxinus excelsior),
paltin (Acer
pseudoplatanus), ulm
(Ulmus glabra) cu
Lunaria rediviva, cod
Romania - R4117
6520 Pajisti sud-est
carpatice de Trisetum
flavescens si Alchemilla
vulgaris cod Romania R3801
9110 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies), fag (Fagus
sylvatica) şi brad (Abies
alba)cu Hieracium
rotundatum, cod Romania
- R4102
9110 Păduri sud-est
carpatice de fag (Fagus
sylvatica) şi brad (Abies
alba) cu Hieracium
rotundatum cod Romania
- R4106
9110 Paduri sud-est
carpatice de fag (Fagus
sylvatica) si brad (Abies
alba) cu Vaccinium
myrtillus cod Romania R4107
9110 Păduri sud-est
carpatice de fag (Fagus
sylvatica) cu Festuca
drymeiacod Romania R4110
91V0 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies), fag (Fagus
sylvatica) şi brad (Abies
alba)cu Pulmonaria rubra
cod Romania - R4101
9130 Păduri dacice de fag
(Fagus sylvatica) şi
carpen (Carpinus betulus)
cu Dentaria bulbifera,
cod Romania - R4118
9410 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) cu Oxalis
acetosella cod Romania R4205
6430 Comunitaţi sud-est

regiunea montana
(Vaccinio-Piceetea)
9180* Păduri din
Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi,
grohotişuri, ravene
8110 Grohotişuri
silicioase din etajul
montan până în cel
alpin (Androsacetalia
alpinae
şi Galeopsietalia
ladani)

Diversitate
biologică
Flora

Fungi – 350 sp.
Licheni – 214 sp.

Fungii, lichenii şi
bryophytele nu au
fost studiate în zonă

Bryophyte – 228 (de
interes comunitar (3)
Mannia triandra,
Buxbamia viridis,
Sphagnum sp.)

Cormofite - > 600
sp. (rare Campanula
alpina, Angelica
archangelica,
Centaurea
atropurpurea,
Cormofite – 1108 sp.
Centaurea
(rare Taxus baccata,
pinnatifida, Dianthus
Pinus cembra,
glacialis ssp. gelidus,
Angelica
Cerastium
archangelica,
transsilvanicum,
Nigritella nigra,
Dryas octopetala,
Nigritella
Larix decidua,
rubra,endemice
Juniperus sabina,
carpatice (47)
Lilium martagon,
Achillea schurii,
Lilium jankae,
Primula wulfeniana
Tollius europaeus,
ssp. baumgarteniana,
Taxus baccata (800
Festuca carpatica,
exemplare) de interes
Sesleria haynaldiana,
comunitar (3),
Trisetum
Ligularia sibirica,
macrotrichum etc.,
Cypripedium
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carpatice de buruienişuri
înalte cu Senecio
subalpinus şi stevia
stânelor (Rumex alpinus),
cod Romania - R3704
6430 Comunitati sud-est
carpatice de buruienisuri
inalte cu Petasites
kablikianus cod Romania
- R3706
3230 Tufărişuri dacice de
catină mică (Myricaria
germanica), cod Romania
- R4415
4030 Tufărişuri sud-est
carpatice de afin
(Vaccinium myrtillus) cu
iarbă neagră (Calluna
vulgaris) cod Romania R3112
6150 Pajişti sud-est
carpatice de părul
porcului (Juncus trifidus)
şi Oreochloa distincha
cod Romania - R3603

Cormofite – circa 650 sp.
(pe lista roşie a plantelor
vasculare Cypipedrium
calceolus, Pinus mugo,
Taxus baccata, Trollius
europaeus, Lentopodium
alpinum, numeroase
endemice)

Diversitate
biologică
Fauna

endemice locale (2)
Dianthus callizonus,
Aubrieta intermedia
ssp. falcata

calceolus,
Campanula serrata

Nevertebrate –
foarte numeroase,
insuficient cercetate
(91 taxoni noi
descoperiţi, 35 specii
endemice, 216
lepidoptere
identificate din
potenţialul de 1200,
peste 200 diptere,
peste 65 specii de
aranee, 141 specii
acarieni etc.)

Nevertebrate –
foarte numeroase,
insuficient cercetate
(80 sp. carabide)

Nevertebrate – nu există
date cantitative

Vertebrate

Peşti – Cottus gobio

Amfibieni şi reptile –
nu există date

Amfibieni şi reptile –
Bombina variegata, Bufo
bufo, Rana dalmatina,
Zootoca vivipara, Vipera
berus, Coronella
austriaca etc.

Vertebrate
Peşti – 10 sp. Reofile
şi oxifile
Amfibieni şi reptile –
nu există date
Păsări – 108 sp.
dintre care 50 strict
protejate de
Convenţia de la
Berna

Păsări – nu există
date cantitative
Mamifere mici – 10
sp. lilieci (6
vulnerabile, 4
periclitate)

Vertebrate (184 sp.)

Păsări – 110 sp. dintre
care 75 strict protejate de
Convenţia de la Berna

Mamifere mari –
Ursus arctos, Canis
lupus, Lynx lynx,
Capreolus capreolus,
Rupicapra rupicapra,
Cervus elaphus, Sus
scrofa, Meles meles,
Martes martes,
Martes foina, Felix
sylvestris

Mamifere mici Clethrionomys glareolus,
Microtus arvalis,
Microtus agrestis, Mus
musculus, Apodemus
flavicollis, Sciurus
vulgaris, Lutra lutra etc.

Zone cu protecţie
strictă reprezintă
33,7% din suprafaţa
parcului

Zonă de protecţie 0,16 %
din suprafaţa parcului

Mamifere mici – 18
sp. lilieci (14 strict
protejate de
Convenţia de la
Berna, 6 specii de
interes comunitar)

Mamifere mari – Ursus
arctos, Canis lupus, Lynx
lynx

Mamifere mari –
Ursus arctos, Canis
lupus, Lynx lynx
Zonarea parcului

Zona de Conservare
Specială (4879 ha)
Zona de Parc
Naţional (9894 ha)

Zone de protecţie
integrală reprezintă
10% din suprafaţa
parcului
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Zonă de protecţie
integrală 20,04 % din
suprafaţa parcului
Zonă de management
durabil (zonă tampon)
78,36% din suprafaţa

Zone tampon = Zone
de conservare
durabilă reprezintă
55,8% din suprafaţa
parcului

parcului
Zone de dezvoltare
durabilă a activităţilor
umane 1,44% din
suprafaţa parcului

Zone de dezvoltare
durabilă a
activităţilor umane,
0,5% din suprafaţa
parcului
Diversitate
culturală

Atracţii cultural
istorice
-dansurile care au un
repertoriu foarte
bogat, cuprinzând:
ardeleana, breaza,
brâul, polca, sârba,
hora, şapte taine
-ritualul de nuntă
-obiceiurile familial
-obiceiurile de nuntă
-ceremonialul funerar
respectă în esenţă
ritualurile creştine
- produse locale
tradiţionale şi de
artizanat

- păstorit, prelucrarea
lemnui şi a pitrei,
pomicultura,
apicultura
- olărit (ceramica de
Horezu),
covoare olteneşti,
obiecte artizanale din
lemn şi meşterii
dulgheri si tâmplari,
-portul şi tradiţiile
pastoreşti,
- produsele
tradiţionale locale:
fructe, ţuică,
brânzeturi, miere şi
alte produse derivate
din acestea.

Arhitectura
Folclor
Sculptura
Lăcaşuri de cult

În concluzie, pe baza informaţiei prezentate în tabel, se poate afirma că Parcul Natural PutnaVrancea prezintă un grad ridicat de diversitate a unităţilor hidrogeomorfologice, biologică,
ecologică şi etno-culturală, comparabil cu cel al Parcurilor Naţionale Piatra-Craiului şi BuilaVânturariţa. Prin urmare, propunerea schimbării statutului de Parc Natural în Parc Naţional este
plauzibilă. În plus, Chiriac, 2008 afirmă faptul că multe teritorii din Vrancea au fost desemnate
drept arii protejate în lipsa fundamentării ştiinţifice, existând momentan arii care necesită
conservare dar nu beneficiază de atenţia cuvenită.
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Fundamentare ştiiţifică pentru managementul Ursus arctos L. 1758, Lynx lynx L. 1758 şi a
grupurilor de organisme reprezentate prin Bryophyta şi Coniferophyta

Introducere
Pentru managementul celor două specii de mamifere şi a celor două grupuri de organisme este
necesară atribuirea lor către un sistem ecologic care le conţine. În acest caz este vorba despre
complexe de ecosisteme de scări relativ mari pentru cele două mamifere sau speciile de conifere, iar
pentru bryophyte se poate vorbi de scări de ordin ecosistemic sau chiar de microhabitat. Prin
urmare, prin managementul complexelor de ecosisteme de scări mari se asigură conservarea tuturor
organismelor de interes. Din aceste considerente am debutat analiza critică a literaturii prin
investigarea măsurilor de management utilizate în mod curent în scopul conservării sistemelor
forestiere.
Sisteme forestiere
Managementul sistemelor forestiere, aplicat ca un set de reguli bine definite şi modele de plantare, a
existat în zona Europei începând cu ultima parte a secolului XIX (Fabbio, 2003). Începând cu
această perioadă s-a practicat un tip de management, considerat din perspectivă actuală, tradiţional.
Strategia managementului tradiţional este atât de a conserva şi menţine starea sistemelor forestiere
cât şi de a restaura zonele exploatate. Direcţia în care aceste scopuri s-au modificat în condiţiile
actuale este dată de un alt scop prioritar impus de sistemul socio-economic, care implică totuşi
practicarea unui managementul forestier în sens ecologic (Rykowski, 1999, citat de Spiecker,
2003). Consecinţele aplicării managementului centrat pe necesitatea economică se reflectă în
structura şi funcţionalitatea sistemelor forestiere. Cadrul general actual nu permite reîntorcerea la un
management de tip tradiţional, ci solicită aplicarea unui management care să răspundă simultan atât
asigurării productivităţii cât şi conservării, scopul major fiind reprezentat de menţinerea capacităţii
sistemelor forestiere de a furniza bunuri şi servicii.
Problematica care implică comportamentul şi starea sistemelor forestiere înregistrează o preocupare
fără precedent, cu implicaţie în special din sfera politică (Spiecker, 2003). Sistemele forestiere din
zona temperată a Europei au fost afectate de devastări şi de degradări ale solului, prin exploatare.
Ca urmare a înregistrării acestor efecte s-au pus în aplicare anumite măsuri cu scopul de a elimina
supraexploatarea lemnoasă (Kirby, 1998 citat de Spiecker, 2003). Speciile de conifere, în special
Pinus sylvestris L., Picea abies L. , au fost favorizate în procesul de regenerare datorită capacităţii
de a se instaleaza mai uşor, managementului efectuat şi faptului că oferă un volum mare de masă
lemnoasă (Spiecker, 2003). Avantaje suplimentare ale speciilor de conifere sunt reprezentate de
costurile scăzute de plantare şi de nivelul ridicat de cunoaştere din sfera managementului forestier
al coniferelor. Stabilitatea sistemelor forestiere de conifere este afectată de un set complex de
factori, care pot fi grupaţi în trei categorii principale: antropogenici, biotici şi abiotici. Efectul lor se
produce asupra pădurilor cu specii de molid, pădurilor aflate în fază de conversie sau a pădurilor
mixte şi provoacă probleme manageriale, economice şi modificări în funcţionarea socială (Spiecker,
2003).
Consensul în ideea că sistemele forestiere au un rol fundamental în funcţionarea ca ansamblu a
sistemelor ecologice şi în asigurarea necesităţilor socio-economice impune dezvoltarea unui set de
principii manageriale (Fabbio, 2003). Eficienţa aplicării acestor principii este verificată prin analiza:
compoziţiei specifice a arborilor, structurii parcelelor - distribuţia copacilor pe specii şi vârstă, siteidex-urilor – ce caracterizează productivitatea, şi răspândirii acestora. În practică aplicarea
principiilor înseamnă:
- ajustarea managementului (extinderea perioadei de rotaţie şi regenerare, ajustarea graduală a
practicilor de tăiere, conservarea diversităţii specifice şi genetice)
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- stabilirea agregatelor elementare, identificarea cohortelor disipate în cadrul fiecărei unităţi
de management
- realizarea tratării intensive menită să depăşească etapele critice (anticiparea vârstei de
regenerare în standurile cu reîmpădurire inconstantă, promovarea intrării şi stabilirii unor specii
vecine autohtone de copaci)
- prevenirea pericolelor de incendiu şi controlul păşunatului în zonele unde recondiţionarea
naturală este singura modalitate de reconstrucţie.
Pentru practicarea unui management corect şi eficient este necesar ca practicile forestiere să fie
bazate pe o cunoştere mai aprofundată a proceselor şi dinamicii ce caracterizează funcţionarea în
regim natural a sistemelor ecologice (Bengtsson şi colab., 2000). Managementul integrat ia în
considerare valoarea totală furnizată de un sistem forestier, gestionând nu doar resursa reprezentată
de masa lemnoasă ci şi alte tipuri de servicii ca cele biogeochimice, de conservarea a biodiversităţii,
hidrologice, culturale (Kreutzwiser, 1990). Managementul integrat a evoluat de la conceptul de
utilizare multiplă a resurselor la cel de evaluare a sistemelor ecologice, a costurilor economice şi
sociale şi a beneficiilor rezultate din utilizarea diferitelor resurse şi servicii. Problema aplicării
constă în dificultatea evaluării resurselor care nu au piaţă de desfacere şi în managerierea
externalităţilor (Zivnuska, 1974, Colerman, 1980 citaţi de Kreutzwiser, 1990).
O atenţie deosebită este acordată recunoaşterii faptului că managementul forestier se realizează la
diferite scări spaţiale. Menţinerea unui ecosistem implică existenţa unui mozaic de unităţi
distribuite spaţial şi aflate în faze diferite de dezvoltare care asigură caracteristicile necesare
stabilităţii (Fuhreer, 2000). Managementul trebuie să fie îndreptat atât la nivelul ecosistemului cât şi
la nivelul complexelor de ecosisteme pentru conservarea biodiversităţii. Managementul complexele
de ecosisteme permite gestionarea diferitelor habitate la scări spaţiale mai mici decât ale
complexului, dezvoltarea suprafeţelor de arii protejate, controlul conectivităţii între ecosisteme, şi a
populaţiilor inclusiv (Franklin,1993 citat de Fabbio, 2003).
Lipsa măsurilor de management conduce frecvent la pierderea biodiversităţii (Fabbio, 2003), însă şi
practicarea managementului poate afecta biodiversitatea la diferite niveluri: genetic, al specie, al
populaţiei, al ecosistemului şi al complexelor de ecosisteme (Spiecker, 2003). Dacă scopul cu care
este practicat managementul este unul preponderent economic, măsurile aplicate vor induce
modificări în structura, compoziţia, distribuţia populaţiilor de conifere şi a habitatelor acestora.
Tipul de management tradiţional care promova regenerarea pe cale naturală permitea coniferelor să
se extindă în zona de contact cu pădurile de foioase. Lipsa unui management determină popularea
zonelor de contact doar cu specii de foioase şi formarea standurilor monospecifice, care determină
eliminarea unor tipuri de habitate şi nişe şi scăderea valorii peisajului, ca urmare a pierderii
caractersticilor autentic naturale. Suspendarea utilizării în mod tradiţional a masei lemnoase şi a
altor tipuri de resurse furnizate de pădurile de conifere a permis, în regiunea mediteraneană,
inserarea masivă a vegetaţiei de tip sclerofil, care a condus la creşterea riscului de incendiu şi
scăderea biodiversităţii. Necesitatea conservării în sens strict a unor ecosisteme forestiere de
conifere şi a proceselor ce însoţesc funcţionalitatea acestora este deplin fundamentată. În ciuda
posibilităţii de a aplica intervenţii bine direcţionate pentru a sprijini conservarea unor specii, unor
structuri, sau unor habitate, convingerea că o conservare pură este de încredere şi de dorit este
oricum discutabilă în opinia publică (Fabbio, 2003).
Elementele cheie ale biodiversităţii şi integrităţii sistemelor forestiere sunt considerate a fi
reprezentate de compoziţia masei lemnoase, structura şi funcţia asociate populaţiilor de arbori
(Noss, 1990, Larsson şi colab., 2001 citaţi de Puumalainen şi colab., 2002). Deoarece la nivel
european suprafaţa de împădurire nu este în descreştere (UNECE, 2000), biodiversitatea apare
definită în termeni calitativi ai structurii, compoziţiei şi funcţiilor sistemelor forestiere, atenţia fiind
îndreptată spre calitatea masei lemnoase (Spieker, 2003). Semnificaţia ecologică a contribuţiei şi a
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valorii fiecărui factor la biodiversitate este puţin cunoscută, şi depinde întotdeuna de structura
spaţială, condiţiile naturale şi tipul de sistem forestier (Puumalainene şi colab., 2002). Adesea, este
recomandată conservarea unor părţi ale sistemelor forestiere pentru diferite scopuri ale conservării
(Spiecker, 2003). Există încă lacune cu privire la înţelegerea relaţiilor dintre structura sistemelor
forestiere, biodiversitate şi stabilitate ecologică (Pretzsch, 1997 citat de Puumalainene, 2002). Este
recunoscut faptul că managementul sistemelor forestiere care are ca prioritate conservarea
biodiversităţii conduce la creşterea stabilităţii sistemelor, reduce riscurile asociate managementului,
extinde posibilităţile de utilizare a pădurilor, ceea ce asociază o predictibilitate a răspunsurilor
ecosistemelor şi o reducere a variabilităţii răspunsurilor (Leemans, 2001, citat de Spiecker, 2003).
Realizarea planurilor de management care iau în considerare toate scenariile imaginabile şi care
permit mai multe opţiuni în dezvoltare reprezintă cea mai potrivită soluţie. Contextul socioeconomic actual impune adaptabilitatea sistemele forestiere în scopul prioritar al cerinţelor
societăţii. Provocarea este, pe de o parte să se realizeze conservarea biodiversităţii, a structurii şi
funcţiilor care susţin oferta de bunuri şi servicii, iar pe de altă parte să se ia în considerare
informaţia relevantă şi să fie comunicată în mod eficient factorilor de decizie. Astfel, printr-un
management bine pus la punct, este asigurată buna conservare a sistemelor forestiere, implicit şi a
componentelor şi funcţiilor acestora.
Bryophyta
Un exemplu de componentă a sistemelor forestiere îl constituie grupul Bryophyta, puternic
dependent de calitatea coronamentului şi condiţiilor de microclimat oferite de păduri. Interesul în
conservarea diversităţii bryophytelor a luat amploare cu o rată considerailă la nivel mondial. Deşi
bryophytele nu sunt utile în mod direct sistemelor socio economice, extincţia lor ar însemna
pierderea biodiversităţii, fiecare specie având o valoare intrinsecă indisputabilă (Soderstrom şi
colab., 1992).
Conservarea presupune recunoaşterea şi listarea speciilor rare sau cu populaţii în declin,
înregistrarea distribuţiei lor spaţiale, posibilelor ameninţări şi propunerea şi executarea unor
proiecte de conservare. Conservarea bryophytelor poate fi selectivă odată ce lacunele din
cunoaşterea lor (taxonomie, efective, studiul habitatelor, dinamica în timp, capacitatea de dispersie
a indivizilor, structura genetică şi pe vârste a populaţiilor) sunt completate (Soderstrom, 1992). În
genere, cunoaşterea privind acest grup de organisme nu este foarte bine pusă la punct, multe ţări
neavând listate speciile şi estimările efectivelor acestora nefiind efectuate recent (Saboviljevic şi
colab., 2001).
Pe termen lung, conservarea trebuie să asigure supravieţuirea speciilor printr-un control antropic cât
mai limitat. Trebuie pus accentul în special pe siturile şi habitatele unde speciile se pot autosusţine,
indiferent de presiunile exercitate de factorii de comandă. Pe termen scurt, repopulările masive pot
asigura supravieţuirea speciilor până când lacunele din cunoaştere sunt acoperite. Pentru moment
este foarte importantă colectarea datelor şi informarea organizaţiilor de conservare şi autorităţilor
guvernamentale asupra nevoii de conservare (Soderstrom, 1992).
Bryophytele, datorită dimensiunilor reduse, se întâlnesc frecvent ca aglomerări de populaţii pe
suprafeţe relativ reduse. Faptul că aceste populaţii se pot întreţine cu un aport scăzut de resurse
reprezintă un avantaj important pentru conservarea lor. Un dezavantaj, însă, îl consideră dependenţa
de alte specii (în special arbori care le creează microclimatul necesar şi substrat pentru dezvoltare),
deci izolarea unor specii periclitate nu ar fi fezabilă (Wyatt şi colab., 1992). În ecosisteme forestiere
exploatate gradul de umezeală şi luminozitatea sunt afectate, multe bryophyte fiind incapabile să
supravieţuiască (Sabovilijevic, 2001). Totuşi, s-a constatat că unele petice rămase pot susţine
populaţii de bryophyte şi pot contribui la conservarea speciilor pe suprafeţe întinse (Fenton şi
Frego, 2005). Bryophytele se dezvoltă în general pe substrat stâncos, sol calcaros, trunchiuri de
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arbori sau ţesut vegetal lemnos în stare de descompunere. Este, de asemenea, foarte important şi
studiul variaţiei condiţiilor de viaţă cu regiunea geografică (Soderstrom, 1992).
Se poate observa că bryophytelor le sunt asociate habitate de diferite scări, de la microhabitate (de
exemplu, trunchiuri de arbori), la cele de ordinul ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme.
Pentru a-şi menţine efectivele, bryophytele sunt dependente de coronamentul arborilor, care le oferă
condiţiile ideale de luminozitate şi umiditate. Din acest motiv managementul lor se poate face doar
cuplat cu managementul ecosistemelor forestiere periclitate, din cadrul cărora fac parte şi aceste
plante inferioare.
Pentru a putea analiza cu uşurinţă diversitatea bryophytelor şi valoarea conservării lor, se pot utiliza
date de tip GIS (Geographical Information System). Astfel se pot determina factorii care
favorizează dezvoltarea bryophytelor la o scară geografică mare şi se pot propune măsuri de
conservare adecvate scării. S-a constatat că învelişul foliar generat de ecosistemele forestiere şi
geomorfologia contribuie în mod direct la diversitatea acestui grup de organisme. Aceste constatări
sunt relevante în special în contextul reţelei Natura 2000 pentru a putea desemna, conserva şi
manageria siturile valoroase din punct de vedere biologic (Vanderpoorten şi colab., 2005).
În România există arii protejate cu scopul protecţiei bryophytelor (Poiana Ştampei, Tinovul Mohoc,
Tăul lui Dumitru, Molhaşul Mare etc.), dar legislaţia specifică pentru conservarea lor nu există.
(Sabovilijevic, 2001). În schimb, în anexele 3, 4 şi 5 ale Ordonanţei de Urgenţă 57 din 2007 există
referiri asupra protecţiei câtorva specii rare.
Prin urmare, problema conservării bryophytelor este abordată din punct de vedere a necesităţilor
speciilor pentru a se putea susţine (surse de nutrienţi, condiţii speciale de umiditate, luminozitate,
etc.), şi este pus accentul pe valoarea speciilor în biodiversitate. O problemă o constituie faptul că
legislaţia românească nu este specifică în privinţa conservării lor. Totuşi, prin conservarea
ecosistemelor forestiere ce conţin bryophyte se pot depăşi aceste neajunsuri, baza legală fiind
consistentă în această situaţie.
Prin extrapolarea acţiunilor de conservare a sistemelor forestiere la scări de complex regional şi
macroregional de ecosisteme ne confruntăm cu o nouă problemă, şi anume conservarea speciilor
care ocupă areale foarte mari, precum carnivorele mari. În România două specii sunt reprezentative
ale acestui grup: ursul brun şi râsul.

Ursus arctos L., 1758

Urşii sunt cele mai mari carnivore de pe uscat. Aceştia fac parte din ordinul Carnivora, familia
Ursidae şi reprezintă una din cele 8 specii de urşi din lume (diverse surse citate de Knapp, 2006).
Urşii bruni (Ursus arctos) sunt omnivori, aceştia au o dietă ce se bazează în principal pe plante,
nevertebrate, peşti sau mamifere. Hrana include fructe de pădure, plante ierboase, carne care este
obţinută fie ca pradă, fie sub formă de muşcături (Sweson şi colab. 2000, citaţi de Knapp, 2006).
Distribuţia şi abundenţa hranei, în particular hrana bogată în energie, afectează arealul de distribuţie
al ursului. Acesta este în mod normal foarte mare astfel încât să menţină o populaţie viabilă
(Herrero, 1999 citat de Knapp, 2006). Greutatea unui individ variază substanţial cu pedioada anului
şi cu arealul de distribuţie, adulţii masculi cântăresc în mod normal de la 135-390 kg, iar femelele
95-205 kg (International Association for Bear Research and Management 1999, citat de Knapp,
2006).
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Un urs de talie medie călătoreşte în mod normal cu o viteză de 5,5 -6 km/h, incluzând şi opriri
periodice, aleargă cu o viteză de 10-12 km/h(Weber, 1987)
Urşii bruni au o viaţă lungă, ajung la maturitate sexuală destul de târziu, prezintă ciclu reproductiv
prelungit (Anon, 2005 citat de Knapp, 2006) şi o rată reproductivă scăzută (Servheen, 2001, citat de
Knapp, 2006 ). În sălbăticie urşii bruni pot trăi până la 20-30 de ani, chiar dacă aceştia mor în
primii ani de viaţă. Ei sunt poligami împerecherea având loc în perioada mai-iulie. Perioada de
gestaţie a femelei este de la 6-8 săptămâni şi acestea dau naştere între 1-4 pui de aproximativ 0,5
kg, în luna ianuarie sau februarie.
Ursul brun din Europa are o rată reproductivă mai rapidă decât cel din America de Nord, deoarece
toamna târziu aceştia încep să hiberneze între 3 şi 7 luni, iar în regiunile mai sudice aceştia pot fi
activi toată perioada anului. Masculului de urs brun au tendinţa de extindere a teritoriului (ocupă un
areal mai mare), în timp ce femelele îşi stabilesc arealul de distribuţie în/sau jurul celui al femelei
mamă. În figura 3 este reprezentată distribuţia originală şi actuală a ursului brun pe teritoriul
Europei, iar figura 4 distribuţia populaţiei de urs brun pe teritoriul României.

Figura 3 Distribuţia ursului brun în Europa (după Swenson şi colab., 1998, citaţi de IUCN
Bear Specialist Group, 1998)
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Figura 4 Distribuţia populaţiei de urs brun pe teritoriul României (preluat din Management
and Action Plan for the Bear Population in Romania, 2006)

IUCN/SSC Bears Status Survey and Conservation Action Plan a menţionat 5 subspecii de Ursus
arctos:
• Ursus arctos arctos;
• Ursus arctos horribilis;
• Ursus arctos isabellinus;
• Ursus arctos middendorffi;
• Ursus arctos pruinosus;
• Ursus arctos nelsoni.
Actualmente principalul motiv pentru care se înregistrează moartea ursului brun este cel cauzat de
activitatea umană, cele 3 cauze majore fiind reprezentate de:
1. Moartea indusă de activitatea umană;
2. Pierderea habitatului (diminuarea acestuia);
3. Fragmentarea (Herrero 1999, citat de Knapp, 2006).
Oamenii ocupă teritorii din ce în ce mai mari eliminând din ce în ce mai mult, urşii din aceste zone
(America de Nord, Asia şi Europa) (Mattson, 1990).
Răspunsul pe care îl dau urşii la situaţia lor actuală este acela de a începe să se hrănească cu
gunoaiele comestibile ale oamenilor, cu culturile sau animalele acestora. Acest lucru a generat
conflicte între cei care susţin conservarea şi fermieri şi vânători. Astfel conservarea carnivorelor
depinde în principal de modul în care publicul o percepe ca specie (Kaczensky, 2003).
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Populaţia de Ursus arctos din România este cea mai mare din Europa, fără a lua în considerarea
Rusia. În timp ce în anii 1940-1950 erau aproximativ 1000 de indivizi, populaţia a crescut până la
7500 indivizi în anul 1990, dar numărul acestora a scăzut până pe la 6000 în următorii ani ca o
consecinţă a ratei mare de ucidere, (Almasan 1994, citat de Zachos, 2008), conform IUCN tabelul
2 prezintă situaţia ursului brun între 19955-1993.
Tabelul 2 Dinamica arealului ocupat de ursul brun în intervalul 1955-1993 (după IUCN,
1998)

În trecut când suprafaţa pădurilor era mai mare de 70% din teritoriul actual, distribuţia urşilor era
mai mare decât cea de astăzi. Drumurile prin păduri, turiştii, extinderea aşezărilor umane, atitudinea
oamenilor au redus cu mult habitatul natural al ursului. Acum avem teritorii în care acesta a dispărut
şi „insule” în care întâlnim doar câţiva indivizi. În general urşii populează păduri întinse în care nu
sunt perturbaţi şi în care oamenii vin foarte rar. În relaţia lor cu noi oamenii, sunt consideraţi ca
fiind animale paşnice, ei atacă doar în anumite situaţii: când este rănit, femela are pui şi îi apără,
apară hrana (Kalaber şi colab., 1994).
Datorită numărului ridicat de urşi a fost necesară înfiinţarea unei baze ştiinţifice pentru
managementul urşilor în România, (tabelul 3). Pentru realizarea acestuia a fost necesară stabilirea
unor arii care să ofere condiţii prielnice pentru urşi şi care să aibă capacitatea de suport pentru a
menţine o populaţie viabilă. Cercetătorii de la Forest Research and Management Institute of
Willdlife Laboratory au creat tiparul ce defineşte un areal sustenabil pentru urşi. Acest tipar
cuprinde 3 categorii de factori:
1. Factorii abiotici (altitudine, apă, relief)
2. Factori biotici şi manageriali precum: mărimea pădurii, vârsta, speciile din cadrul
acesteia, densitate)
3. Activităţile umane cum ar fi: pesticidele, defrişările, atitudinea publică (Ionescu).
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Tabelul 3 Populaţiile de urşi pe judeţe (după IUCN, 1998)
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Tabelul 4 Populaţia de urs brun şi numărul de recoltări anuale (după IUCN, 1998)

În genere, obiectivele planurilor de management sunt acelea de a menţine populaţia de urs existentă
la un nivel stabil (Anon, 2005, Knapp, 2006). Creşterea populaţiei anual în România se consideră a
fi între 10 - 15 % din mărimea populaţiei. Astfel recoltarea urşilor (tabelul 4) este planificată
corespunzător cu valoarea minimă a creşterii 10%, cu mărimea estimată a populaţiei şi cu
modalitatea de recoltarea analizată în anii anteriori. Procentajul este flexibil, acesta poate fi mai
mare de 10% sau poate fi suspendat dacă populaţia este în declin.
Recoltarea unei părţi anuale poate fi percepută ca o modalitatea de îndepărtare a problemelor
cauzate de urşi, mortalitatea acestora din cauza traficului, sau din alte cauze antropogene (Anon,
2005, Knapp, 2006).
Prin urmare, este importantă conservarea ursul brun, înţelegerea valorii acestei specii în cadrul
lanţului trofic şi introducerea sesizărilor fermierilor şi vânătorilor în asistarea deciziilor. Soluţia ce
mai bună ar fi aceea de a menţine în cadrul unui sistem forestier numărul optim de indivizi pe care
acesta îi poate menţine, intervenind doar în cazul în care efectivul lor creşte şi periclitează siguranţa
publică sau desfăşurarea activităţilor economice.
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Lynx lynx L., 1758

Statutul specie de Lynx lynx s-a schimbat o dată cu aderarea la Uniunea Europeană din specie de
vânătoare la cel de specie strict protejată în conformitate cu Anexa IV din Directiva Habitate
92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Anexa
I), prin care de care râsul este supus unei protecţii stricte, excepţii de la această obligaţie sunt
permise doar în anumite condiţii precis definite.
Specia Lynx include trei subspecii (L.Canadensis, L. rufus, L. pardinus , culoarea şi tipul de pete pe
blana râsului variază foarte mult, dar culoarea de bază din blana de vară este de obicei maro-roşcat
în timp ce blana de iarna este gri. Pe baza acestora râsul poate fi împărţit în patru tipuri:cei cu pete
mari, pete mici, rozetă şi fără pete. Astfel trei tipuri de specii diferite s-au distins: râsul de tip pisica
cu pete pe toată suprafaţa corpului, râsul de tip vulpe cu pete doar pe picioare şi râsul de tip lup cu
pete pe spate (diverşi autori, citaţi în Management plan for the lynx population in Finland, 2007).
Aria de distribuţie a râsului este cea mai extinsă dintre toate speciile de feline în Europa, Siberia
China şi Himalaya. Aproximativ 75% din arealul de distribuţie este în interiorul graniţelor Rusiei
(Nowell, 1996, citat în Management plan for the lynx population in Finland, 2007).
Ca urmare a activităţilor umane, râsul a început să dispară, în primul rând din sud şi mai târziu din
nord, până când populaţiile de lynx au atins cel mai mic punct în jurul 1950. Astăzi, distribuţia
continuă a speciilor de lynx se întinde din Europa de Nord la Rusia. Populaţiile râs din Europa
Centrală şi de Europa de Vest sunt mici şi izolate. Populaţiile din Carpaţi şi Balcani au supravieţuit
în mod natural, dar populaţiile Alpi, Munţii Jura, de exemplu, sunt rezultat al reintroducerii
(Breitenmoser şi colab., 2000).
Arealul lor de distribuţie este întâlnit în zonele împădurite, dar şi în Asia Centrală în zonele slab
împădurite, semi-deserturi. În latitudinile nordice, râsul este întâlnit şi în zone de tundra
(Breitenmoser şi colab., 2000).
Arealul de răspândire a masculului de râs este de 1.3-3.4 ori mai mare decât cel al femelelor
(Breitenmoser şi colab., 1998). Femelele îşi modifică arealul de răspândire în funcţie de sezon, de
exemplu primăvara şi vara, femelele se muta cu puii lor pe o suprafaţă mult mai mică, aproximativ
jumătate din dimensiunea pe care o ocupă toamna şi iarna (Schmit şi colab., 1997).
În figura 5 este reprezentat arealul ocupat de o femelă ce a fost monitorizată cu un guler GPS timp
de 305 zile NV Vrancei, femela a parcurs 486,11 Km (Rozylowicz, 2010).
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Figura 5 Arealul ocupat de o femelă lynx pentru 305 zile, în Munţii Vrancei (NV)
(după Rozylowicz, 2010)

Speciile de râs sunt bune prădătoare, consumul zilnic este aproximativ 2 kg de carne (Hauglund,
1996 citat în Management plan for the lynx population in Finland, 2007).
Sezonul de împerechere pentru râs durează de la sfârşitul lunii februarie la prima parte a lunii
aprilie. Perioada de gestaţie este de aproximativ 70 de zile, puii sunt de obicei, născut în mai-iunie.
De obicei femelele dau naştere la doi sau trei pui, mai rar unul sau patru (diverşi autori, citaţi în
Management plan for the lynx population in Finland, 2007).
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Principalele cauze ale mortalităţii speciilor de râs sunt reprezentate de:
• Cauze antropice;
• Coliziunea vehiculelor;
• Boală (Andren, 2006).
Ratele mortalităţii au crescut de la 2%-17% atunci când au fost luate în considerare vânătoarea şi
braconajul, acest lucru este demonstrat printr-un studiu bazat pe date telemetrice în diferite tipuri de
ecosisteme forestiere în care speciile de râs au fost marcate cu gulere-radio transmiţător (au fost
urmărite inclusiv puii cu vârste cuprinse între 5-6 săptămâni). S-au întocmit autopsii exemplarelor
moarte şi s-a constatat că principalele cauze sunt lipsa hranei, boală (râie), accidente în trafic,dar
majoritatea datorită braconajului (Andren, 2006).
Evaluarea efectelor schimbărilor climatice asupra speciilor ameninţate necesită deplasarea dincolo
de modele simple bioclimatice la modele care încorporează interacţiune printre tendinţele climatice,
schimbarea peisajului şi caracterul istoric al speciilor. Populaţiile de râs (Lynx canadensis) din sudestul Canadei şi nord-estul Statelor Unite ilustrează impactul potenţial al modificărilor climatic
(Carroll, 2007).
S-a lansat un studiu pentru a arăta impactul modificărilor climatice asupra populaţiilor de râs. Au
fost realizate scenarii cu capcane, ce au fost parametrizate ca o scădere proporţională de 10% în
supravieţuire, scenarii cu exploatare forestieră - scădere cu 10% în funcţie de tipul de pădure de
conifere sau mixte şi de vârstă. Speciile au arătat un declin mai puternic în simulările ca urmare a
schimbărilor climatice decât la exploatarea excesivă. Populaţiile de râs au scăzut cu 59% din
cauza schimbărilor climatice, 36% din cauza capcanelor, şi 20% în scenarii de evaluarea efectelor
în ciclurile populaţiei. Populaţiile de râsul (Lynx canadensis) din sud-estul Canadei şi nord-estul
Statelor Unite ilustrează impactul potenţial al modificărilor climatic (Carroll, 2007).
Datorită eficienţei scăzute a reţelelor de arii protejate pentru conservarea biodiversităţii (Ioja, şi
colab., 2010, citaţi de Rozylowicz, 2010) şi declinul habitatelor forestiere din Carpaţi (Feranec şi
colab., 2010, citaţi de Rozylowicz, 2010) este nevoie de adoptarea unei strategii de conservare. În
acest context au folosit carnivorele mari ca strategie de conservare la scară largă care ajută
conservarea biodiversităţii. Aproximativ 55% de păsări şi 80% mamifere pot beneficia de protecţie
prin intermediul carnivorelor mari (Rozylowicz, 2010).
Carnivorele mari sunt destul de dificil de conservat datorită concurenţei directe şi indirecte cu
oamenii (Treves, 2009). Speciile mari de carnivore necesită zone vaste pentru a supravieţui şi astfel
apare un conflict indirect cu populaţia umană pentru spaţiu şi resurse. Concurenţa direct este
reprezentată de faptul că oamenii constituie principala cauza ce provoacă mortalitatea acestor specii
(Woodroffe şi Ginsburg 1998, citaţi în Management plan for the lynx population in Finland, 2007).
Principalele obiective în elaborarea planurilor de management al speciilor de râs sunt următoarele:
1. Menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiei râs în viitor (măsurile efectuate ar
trebui să ia în considerare cerinţele economice, sociale şi caracteristici regionale şi locale);
2. Cooperarea între grupurile de interes;
3. Monitorizare şi cercetare;
4. Limitarea vânatului;
5. Informarea publicului despre carnivorele mari.
Prin urmare lynxul, precum şi ursul brun, necesită suprafeţe foarte mari pentru a-şi desfăşura
activitatea, şi este necesar un management adecvat pentru conservarea efectivelor şi limitarea
impactului asupra comunităţilor locale.
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Concluzii
Din cele prezentate anterior rezultă o clară dependenţă a speciilor de bryophyte şi carnivore mari de
condiţiile de habitat oferite de sistemele forestiere. Acest lucru este crucial în elaborarea unui plan
de management adecvat cu finalitatea conservării atât carnivorelor mari şi bryophytelor, precum şi a
principalelor componente ale sistemelor forestiere – arborii.
Datorită cerinţelor de habitat de suprafaţă foarte mare a carnivorelor mari, se poate specula o
expansiune a graniţelor ariilor propuse pentru conservare. Astfel conservarea ecosistemelor
forestiere şi a bryophytelor este mai bine întocmită datorită statutului de specii umbrelă a
carnivorelor mari.
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Acţiuni şi măsuri pentru managementul speciilor şi grupurilor de organisme
Acţiuni manageriale existente la nivelul Parcului Natural Putna – Vrancea în vederea conservării
diversităţii biologice şi a complexelor de ecosisteme
Obiectiv

Acţiuni manageriale

Conservarea
diversităţii
biologice şi a
elementelor
de peisaj

Actualizarea bazei de date privind speciile de floră şi faună sălbatică din
PNPV şi structurarea acesteia în conformitate cu standardele impuse la nivel
naţional
Actualizarea informaţiilor privind habitatele de interes comunitar
Actualizarea bazei cartografice privind habitatele şi distribuţia speciilor de
interes naţional şi comunitar
Actualizarea bazei de date privind starea elementelor de peisaj protejate în
PNPV
Identificarea de specii ţintă pentru conservare şi canalizarea activităţilor de
conservare spre menţinerea stării de conservare a populaţiilor acestor specii
Interzicerea oricăror activităţi de colectare a speciilor de interes comunitar şi
naţional de interes prioritar pentru conservarea existente pe raza PNPV
Controlul activităţilor de recoltare/colectare/comercializare a speciilor de
floră şi faună sălbatică (altele decât cele protejate, sau care fac obiectul unor
măsuri de management) existente în PNPV
Delimitarea de zone prioritare pentru conservarea speciilor ţintă şi
concentrarea acţiunilor de conservare pe aceste spaţii
Conservarea elementelor de peisaj din spaţiu PNPV, cu privire specială
asupra celora care prezintă interes turistic şi ştiinţific
Interzicerea în zonele de protecţie integrală şi de protecţie strictă a oricăror
forme de exploatare a resurselor naturale incompatibile cu scopul de
protecţie şi/sau conservare
Evaluarea anuală a mărimii, structurii şi dinamicii populaţiilor speciilor de
faună sălbatică protejate
Evaluarea periodică a stării de conservare a speciilor de floră şi faună şi
habitatelor naturale de interes comunitar
Monitorizarea şi managementul bolilor infecţioase ce pot afecta carnivorele
mari şi speciile pradă
Monitorizarea şi eliminarea oricărei forme de organisme cu potenţial invaziv
din spaţiul PNPV şi interzicerea introducerii de specii de plante şi animale
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Măsuri manageriale propuse pentru Parcul Natural Putna –Vrancea în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor de Ursus arctos L. 1758,
Lynx lynx L. 1758 şi a grupurilor de oragnisme reprezentate prin bryophyte şi conifere

Acţiuni

Resurse

Beneficii

resursă
umană
specialişti în
domeniu:
IT
matematică
taxonomie
biologie
ecologie

resursă
materială
capital financiar

resursă
temporală
4 ani

echipament
tehnic

reactualizare
periodică

Stabilirea speciilor ţintă care depind de anumite tipuri de
complexe locale

specialişti în
domeniu:
taxonomie
ecologie

capital financiar

1 an

evaluarea corelaţiei
dintre specie şi habitat

Integrarea noilor cunoştiinţe disponibile în vederea revizuirii
şi actualizării planului de management

specialişti în
domeniu:
IT
taxonomie
biologie
ecologie

capital financiar
echipament
tehnic

reactualizare
periodică la
interval de 2
ani

asigurarea formulării
corecte a problemelor
de interes

Demararea unor proiecte de cercetare care să identifice
factorii care determină posibile modificări structurale şi
funcţionale şi să caracterizeze în termeni economici
impactul asupra ofertei de resurse şi servicii percepute de
factorii de decizie

specialişti în
domeniu:
economie
IT
taxonomie
chimie

capital financiar

5 ani

Asigurarea unei baze de date şi de cunoştiinţe privind
speciile de floră şi faună sălbatică care să permită
caracterizarea rolului acestora în cadrul complexelor de
ecosisteme în vederea stabilirii corecte a speciilor care
necesită măsuri de conservare prioritare

echipament
tehnic

echipament
tehnic

asigurarea eficienţei şi
corectitudinii măsurilor
manageriale adoptate

sistem suport pentru
asistarea deciziilor
inventarierea ofertei de
resurse şi servicii şi
predicţia moficărilor

biologie
ecologie

acesteia ca urmare a
impactului

Analiza raportului între intrările în sistem ca resurse
financiare destinate măsurilor de consevare şi beneficiile
înregistrate

specialişti în
domeniu:
economie
ecologie

capital financiar

Identificarea scării spaţiale corespunzătoare de aplicare a
măsurilor manageriale şi corelarea cu scara temporală la
care se înregistrează un răspuns al sistemelor ecologice

specialişti în
domeniu:
geografie
ecologie

capital financiar
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2 ani

evaluare economică a
eficienţei utilizării
resursei financiare

2 ani

asigurarea eficienţei şi
corectitudinii măsurilor
manageriale adoptate

echipament
tehnic

Concluzii

¾ Reţeaua Natura 2000, ca instrument principal de consevare a diversităţii biologice şi ecologice,
necesită armonizarea între deciziile adoptate la nivel strategic şi capacitatea de a le implementa
la nivel operaţional, precum şi relaţionarea între decalajul temporal înregistrat între intervalul de
timp în care se desemnează zone cu statut de protecţie şi timpul necesar implementării
măsurilor manageriale corespunzătoare
¾ Eficientizarea acţiunilor stabilite depinde de capacitatea de revizuire şi actualizare a aspectelor
nou înregistrate în sistemul legislativ şi internalizarea cunoaşterii ştiinţifice în planurile de
management
¾ Evaluarea corectă şi corespunzătoare a sistemelor ecologice pe o bază fundamentată ştiinţific,
care ia în considerare oferta de bunuri şi servicii asociată scării spaţiale care defineşte adecvat
sistemele ecologice, este necesară pentru identificarea măsurilor atribuite conservării diversităţii
genetice, specifice, a habitatelor şi complexelor de ecosisteme precum şi a diversităţii culturale
¾ Informaţia obţinută prin intermediul desfăşurării proiectelor de cercetare este necesar a fi
diseminată şi prezentată într-o formă care să permită influenţa asupra factorilor de decizie
¾ Prioritatea principală care susţine şi face posibilă implementarea acţiunilor şi măsurilor la
nivelul managerial scontat şi care permite dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a sistemelor
ecolgice este reprezentată de necesitatea acută a resurselor financiare direcţionate în sensul
conservării, necesitate ce impune desemnarea corectă a zonelor cu statut de protecţie pentru
direcţionarea eficientă a resurselor financiare.
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la

adresa

Anexa I

ANEXA 4 din Directiva Habitate
Specii de animale şi plante de interes comunitar care necesită o protecţie strictă.
Speciile ce figureaza în această anexă sunt indicate: prin numele speciei sau al subspeciei sau prin
ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior sau unei parţi în acel taxon.
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegarus (populations naturelles)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon
Ovis ammon musimon (populations naturelleCorse et Sardaigne)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata
CETACEA
Toate speciile
Reptiles
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelydae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi

a) Animale
Vertebrate
Mammalia
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
Soricidae
Crocidura canariensis
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Toate speciile
RODENTIA
Gliridae
Toate speciile (sauf Glis glis et Eliomys
quercinus)
Sciuridae
Citellus citellus
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Zapodidae
Sicista betulina
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus (exeptand populatiile spaniole din
nordul Duero-ului si populatiile grecesti la nord
de paralela 39)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
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Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (excepté
espagnoles)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
Amphibiens
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandra terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus

Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarsis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
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les

populations

CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
oxyrhynchus
(populations
anadromes dans certains secteurs de la mer du
nord)
Nevertebrate
Arthropoda
INSECTA
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea

Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
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Margaritifera auricularia
Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus

Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
Mollusca
GASTROPODA
Prosobranchia
Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida

b) PLANTE
Anexa IV b) contine toate speciile de plante
enumerate in Anexa II b) (cu excepltia
bryophytelor din Anexa II b) plus cele
mentionate in continuare.
PTERIDOPHYTA
Aspleniaceae
Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE
Agavaceae
Dracaena draco (L.) L.
Amaryllidaceae
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
Berberidaceae
Berberis maderensis Lowe
Campanulaceae
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
Caryophyllaceae
Moehringia fontqueri Pau
Compositae
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe
subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P.
Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)
Dostal
Cruciferae
Murbeckiella sousae Rothm.
Euphorbiaceae
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Gesneriaceae
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
Iridaceae
Crocus etruscus Parl.
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Primulaceae
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.
Ranunculaceae
Aquilegia alpina L.
Sapotaceae
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Saxifragaceae
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
Scrophulariaceae
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Solanaceae
Mandragora officinarum L.
Thymelaeaceae
Thymelaea broterana P.Cout.
Umbelliferae
Bunium brevifolium Lowe
Violaceae
Viola athois W.Becker

Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
Labiatae
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath &
Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
Liliaceae
Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. & Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
Orchidaceae
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Gandoger
Viola delphinantha Boiss.
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Anexa II

ANEXA 3 din Directiva Habitate
Criterii pentru selectarea siturilor eligibile pentru identificarea ca situri de importanţă comunitară şi
desemnarea lor ca areale speciale de conservare.
Etapa 1: Evaluarea la nivel naţional a importanţei relative a siturilor pentru fiecare habitat natural
de tipul celor din Anexa I şi pentru fiecare specie din Anexa II (incluzând habitatele naturale
prioritare şi speciile prioritare).
Criterii de evaluare a siturilor pentru un habitat natural dat în Anexa I:
¾ gradul de reprezentativitate al tipului de habitat natural din situl respectiv;
¾ suprafaţa sitului acoperită de tipul de habitat natural, în comparaţie cu suprafaţa totală
acoperită de acel habitat natural în cadrul întregului teritoriu naţional;
¾ gradul de conservare a structurilor şi funcţiilor tipului de habitat natural în cauză şi
posibilităţi de refacere/reconstrucţie;
¾ evaluarea globala a valorii sitului respectiv pentru conservarea tipului de habitat natural
respectiv.
Criterii de evaluare a siturilor pentru speciile date în Anexa II:
¾ mărimea şi densitatea populaţiilor speciilor prezente în situl respectiv, în relaţie cu
populaţiile prezente în cadrul intregului teritoriu naţional;
¾ gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care este important pentru speciile respective
şi pentru posibilităţi de restaurare;
¾ gradul de izolare a populaţiilor prezente în situl respectiv în relaţie cu distribuţia naturala a
speciilor;
¾ evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective.
Pe bazele acestor criterii, Statele Membre vor clasifica siturile propuse pe listele nationale ca situri
eligibile pentru identificarea ca situri de importantă comunitară, conform cu valoarea lor relativă
pentru conservarea fiecărui habitat natural din Anexa I sau fiecărei specii din Anexa II. Această
listă va conţine siturile ce conţin tipurile de habitatele naturale prioritare şi speciile prioritare
selectate de către Statele Membre pe bazele criteriilor conţinute la punctele A şi B de mai sus.
Etapa 2: Evaluarea importanţei comunitare a siturilor incluse pe listele naţionale.
Toate siturile identificate de către Statele Membre în Etapa 1, care conţin tipuri de habitate naturale
prioritare şi/sau specii prioritare vor fi considerate ca situri de importanţă comunitară.
Evaluarea importanţei comunitare pentru alte situri din listele Statelor Membre, având în vedere
contribuţia acestora pentru menţinerea sau restabilirea cu un statut favorabil de conservare a unui
habitat natural din Anexa I sau a unei specii din Anexa II şi/sau având legatura cu Natura 2000, va
ţine cont de urmatoarele criterii:
¾ valoarea relativă a sitului la nivel naţional;
¾ poziţia geografica a sitului în legatură cu rutele de migrare a speciilor din Anexa II şi acolo
unde acesta aparţine unui ecosistem situat pe ambele părţi a uneia sau mai multora frontiere
comunitare;
¾ suprafaţa totală a sitului;
¾ numarul de habitate naturale (Anexa I şi specii (Anexa II) prezente în situl respectiv;
¾ valoarea ecologica globală a sitului respectiv pentru regiunile biogeografice în cauză şi/sau
pentru întregul teritoriu la care se face referire în Articolul 2, cu privire la caracteristicile cu
aspect unic a trăsăturilor sale şi a modului în care acestea sunt combinate.

Anexa III- LISTĂ HABITATE IDENTIFICATE LA NIVELUL ZONEI PUTNA-VRANCEA
R3604
Pajişti sud-est carpatice de pãruşcã (Festuca supina) şi Potentilla ternate

Geum montanum în pajişte de pãruşcã
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: –
CORINE: 36.34 Crooked-sedge swards
and related communities
PAL.HAB 1999: 36.34322 Eastern
Carpathian Festuca airoides grasslands
EUNIS: E4.3432 Carpathian Festuca
airoides grasslands
Asociaţii vegetale: Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boşcaiu 1971(Syn.:
Festucetum supinae Domin 1933; Potentillo (tenatae) – Festucetum supinae Boşcaiu 1971;
Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1975; As. Festuca supina-Nardus stricta Şerbãnescu
1939; As. Festuca supina
Puşcaru et al. 1959; Festuca supina- Deschampsia flexuosa-Vaccinium myrtillus Puşcaru et al.
1959; Festuca supina-Festuca rubra fallax Puşcaru et al. 1959; Festucetum supinae Vicol et al.
1971; Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933).
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Faţa Cãtinului, Cobãşel, vârfurile Rebra, Bãtrâna,
Gardina, Galaţiul, Cormaia, Cişa), Vârfu Goru (jud. Vrancea), Muntele Siriu. Carpaţii Meridionali:
Munţii Bucegi (Lãptici, Piatra Arsã, Cocora, vârfurile Baba Mare, Caraiman, Coştila, Morarul,
Bucşoiu, Omu, Obârşia, Bãtrâna, Vf. Cu Dor, Furnica, Jepii Mari, Jepii Mici), Muntele Gârbova,
Munţii Iezer-Pãpuşa, Munţii Piatra Craiului, Muntele Ciucaş, Munţii Fãgãraş, Munţii Parâng,
Munţii Retezat, Munţii Ţarcu, Munţii Godeanu, Munţii Cernei, Valea Sadului, Valea Sebeşului,
Oltenia; în etajele subalpin şi alpin.
Suprafeţe: restrânse (de ordinul a 150–200 ha).
Staţiuni: Altitudine: 1550–2500 m. Clima: T = 3,0– -2,50C; P = 800 mm. Relief: locuri plane,
versanţi şi coame moderat înclinate pânã la repezi, uneori chiar pe grohotişuri fixate. Substrat:
cristalin, mai rar calcaros. Soluri: spodisoluri sau humosiosoluri, puţin profunde pânã la
superficiale, foarte acide sau slab acide (pH = 4,1–4,5), adeseori bogate în humus, reavene pânã la
uscate.
Structura: Habitat alpin, prezintã cel mai evoluat stadiu de înţelenire din etajul alpin, fiind
considerat ca un relict glaciar. Stratul ierbos: specia edificatoare Festuca supina (F. airoides)
prezintã o acoperire foarte mare. Prin practicarea pãşunatului intensiv, pajiştile edificate de Festuca
supina şi Potentilla ternata (P. aurea ssp. chrysocraspeda), se degradeazã şi evolueazã cãtre
Nardetum strictae alpinum sau subalpinum. Au fost semnalate urmãtoarele subasociaţii:
agrostidetosum rupestris Csûrös 1957, Beldie 1967 din
Bucegi; poëtosum mediae Evd. Puşcaru et D. Puşcaru 1969 descrisã din Munţii
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Fãgãraş, nardetosum-cetrarietosum Borza 1959, din Valea Sebeşului, nardetosum
strictae Puşcaru et al. 1956 din Munţii Fãgãraş şi Munţii Rodnei, vaccinietosum myrtilli Puşcaru
1963 din Fãgãraş şi Ciucaş, seslerietosum Puşcaru et al. 1956 şi juncetosum Puşcaru et al. 1956 din
Bucegi. La subasociaţia seslerietosum Puşcaru et al. 1956 se încadreazã, ca sinonimã, asociaţia.
Seslerio(bielzii)-Juncetum trifidi Boşcaiu 1970. Stratul muscinal: Polytrichum alpinum,
Polytrichum juniperinum. Stratul lichenilor: Cetraria islandica, Thamnolia vermicularis.
Valoare conservativã: mare, habitat endemic, în special unde este prezentã specia Iris aphylla ssp.
hungarica (DH2).
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Potentilla ternata (P. aurea ssp. chrysocraspeda),
Festuca supina (F. airoides). Specii caracteristice: Potentilla ternata, Festuca supina. Alte specii
importante: Iris aphylla ssp. hungarica, Primula minima, Sesleria coerulans, Phyteuma confusum,
Agrostis rupestris, Oreochloa disticha, Campanula alpina, Avenula versicolor, Carex curvula,
Luzula spicata, Juncus trifidus, Poa media, Hieracium alpinum, Pulsatilla alba, Minuartia
sedoides, Vaccinium gaultherioides, Loiseleuria procumbens, Campanula serrata, Antennaria
dioica, Campanula patula ssp. abietina, Geum montanum, Ligusticum mutellina, Viola declinata,
Nardus stricta, Phleum alpinum, Festuca nigrescens, Poa alpina.
Literaturã selectivã: Puşcaru et al. 1956; Csürös et al. 1956; Buia et al. 1959, 1962; Beldie 1967;
Todor et Culicã 1967; Boşcaiu 1971; Resmeriţã 1974; Dihoru 1975; Puşcaru-Soroceanu 1981;
Resmeriţã et Raţiu 1983; Coldea 1990; Drãgulescu 1995, Alexiu 1998; Coldea et al. 1997; Sanda et
al. 1977, 2001; Popescu G. et al. 2001, Mihãilescu S. 2001; Sanda 2002; Mihãilescu S. 2004, 2005
(ined.).
Redactat: Simona Mihãilescu.
R3608
Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens

Nigritella rubra în pajişte de Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens
Corespondenţe:
NATURA 2000: 6230 * Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain
areas (and submontan areas, in Continental Europe)
EMERALD: –
CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities
PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards
EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172 Eastern
Carpathian mat-grass swards
Asociaţii vegetale: Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 1956) Coldea
1978 (Syn.: Festucetum rubrae fallax Puşcaru et al. 1956, Festucetum rubrae montanum Csürös
46

et Resmeriţã 1960)
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Maramureşului, Munţii Rodnei, Munţii
Cãlimani, Munţii Rarãu, Lãcãuţi- Izvoarele Putnei (Jud. Vrancea). Carpaţii Meridionali: Munţii
Bucegi, Munţii Gârbova, Munţii Iezer-Pãpuşa, Munţii Piatra Craiului, Munţii Fãgãraş, Munţii
Retezat, Munţii Parâng. Oltenia. Carpaţii Occidentali: Pietrele Albe (Vlãdeasa); în regiunea
montanã şi etajele subalpin şi alpin.
Suprafeţe: 1000–2000 ha.
Staţiuni: Altitudine: 900–2340 m. Clima: T = 6,0– -1,50C; P = 950–1450 mm. Relief: versanţi,
platouri. Substrat: diferit. Soluri: disticambosoluri, cu profil scurt şi saturate în baze (20–25%) şi
pH = 4–4,5.
Structura: Habitat mesofil şi mesohigrofil, de pajişte secundarã dezvoltatã în urma defrişãrii
pãdurilor de molid. Stratul arbustiv – foarte redus; în pajişti pãtrund specii arbustive, dintre care:
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Stratul ierbos – dominant, speciile caracteristice
Scorzonera rosea şi Campanula abietina defines caracterul regional al grupãrii. Specia edificatoare
Festuca nigrescens realizeazã o acoperire cuprinsã între 35–85%. În structura floristicã sunt
prezente numeroase specii mezofile, caracteristice pentru Arrhenatheretea. Specia Nardus stricta
are o constanţã ridicatã şi o acoperire între 5–10%. Au fost descrise subasociaţia typicum, care este
întâlnitã în etajul montan superior, cu numeroase specii caracteristice pentru Caricetalia curvulae şi
subasociaţia festucetosum airoidis Coldea
1987, prezentã în etajul subalpin, cu numeroase specii microterme şi cu diferenţialele ecologice
Festuca supina, Agrostis rupestris şi Avenula versicolor. Stratul muşchilor – redus, numãrul de
specii este mic, menţionãm: Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum.
Valoare conservativã: moderatã; habitat endemic sud-est carpatic şi prioritar european; mare
numai în fitocenozele unde este prezentã specia Tozzia carpathica (DH2).
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Scorzonera rosea, Festuca nigrescens.
Specii caracteristice: Scorzonera rosea, Festuca nigrescens, Viola declinata, Poa media. Alte specii
importante: Tozzia carpathica, Geum montanum, Potentilla ternata, Campanula serrata, Geum
montanum, Ligusticum mutellina, Gentiana kochiana, Hieracium aurantiacum, Hipochoeris
uniflora, Thymus balcanus, Antennaria dioica, Carex ovalis, Euphrasia stricta, Hieracium
pillosela, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Thymus pulegioides, Alchemilla glaucescens,
Danthonia decumbens, Hypericum umbellatum, Arnica montana, Luzula campestris, Alchemilla
flabellata, Polygala vulgaris, Nigritella rubra.
Literaturã selectivã: Csürös et Resmeriţã 1960; Csürös 1963; Buia et al. 1962; Raclaru
1967; Puşcaru et al. 1956; Puşcaru- Soroceanu 1981; Todor et Culicã 1967; Sârbu I. et al. 1999;
Alexiu 1998; Mihãilescu S. 2001; Popescu G. et al. 2001; Coldea 1987, 1990, 1991; Sanda et al.
2001; Sanda 2002; Mihãilescu S. 2003–2005 (ined.).
Redactat: Simona Mihãilescu.
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R3609
Pajişti sud-est carpatice de ţãpoşicã (Nardus stricta) şi Viola declinata

Arnica montana în pajişte de ţãpoşicã (Nardus stricta) şi Viola declinata
Corespondenţe:
NATURA 2000: 6230 * Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain
areas (and submontan areas, in Continental Europe)
EMERALD: –
CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities
PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards
EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172 Eastern
Carpathian mat grass swards
Fitosociologie: Violo declinatae – Nardetum Simon 1966 (Syn.: Nardetum strictae montanum
Resmeriţã et Csürös 1963, Nardetum strictae alpinum Buia et al. 1962, Nardetum alpigenum
austro – carpaticum Borza 1959).
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Maramureşului, Munţii Rarãu, Lãcãuţi- Izvoarele Putnei
(Jud. Vrancea); Vf. Goru (Jud. Vrancea), Muntele Siriu, Muntele Penteleu. Carpaţii Meridionali:
Munţii Bucegi, Muntele Gârbova, Munţii Piatra Craiului,Munţii Iezer-Pãpuşa, Munţii Fãgãraş,
Munţii Parâng, Munţii Retezat. Oltenia. Carpaţii Occidentali: Valea Feneşului, Valea Sebeşului,
Vlãdeasa. Transilvania; în regiunea montanã şi etajele subalpine şi alpin inferior.
Suprafeţe: 1000–2000 ha.
Staţiuni: Altitudine: 800–2070 m. Clima: T = 6,0–00C; P = 900–1400 mm. Relief: platouri,
versanţi, vãi şi coaste domoale pânã la moderat înclinate. Substrat: acid. Soluri: spodisoluri cu
profil scurt, sãrace în baze (5–10%), slab aerate şi acide pH = 3,6–4,5.
Structura: Habitat oligotrof, xerofil, acidofil. Stratul arbustiv – foarte redus; în pajişti pãtrund
specii arbustive, dintre care: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Stratul ierbos: specia
caracteristicã carpatobalcanicã Viola declinata are o acoperire redusã, mai ales în grupãrile unde
Nardus stricta are o acoperire de pânã le 95%, este monodominantã şi numãrul de specii din
compoziţia floristicã este foarte mic. Specia Festuca nigrescens are o constanţã ridicatã, dar cu o
acoperire de pânã la 5%. Au fost descrise subasociaţiile typicum, care este întâlnitã în etajul montan
superior şi festucetosum airoidis Coldea 1987, prezentã în etajul subalpin, cu numeroase specii
microterme şi cu diferenţialele ecologice. Stratul muşchilor
este redus, iar numãrul de specii mic; menţionãm: Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum,
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
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Valoare conservativã: moderatã; habitat prioritar european.
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Viola declinata, Nardus stricta. Specii
caracteristice: Viola declinata, Nardus stricta, Scorzonera rosea, Poa media. Alte specii
importante: Hieracium aurantiacum, Hypochoeris uniflora, Calluna vulgaris, Campanula serrata,
Geum montanum, Ligusticum mutellina, Potentilla ternata, Campanula abietina, Leucorchis albida,
Genista sagittalis, Festuca nigrescens, Antennaria dioica, Luzula campestris, Carex ovalis,
Polygala vulgaris, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Hieracium lactucella, Potentilla erecta,
Luzula sudetica, Alchemilla glaucescens, Alchemilla flabellate, Carex pallescens, Danthonia
decumbens, Hypericum maculatum, Arnica montana.
R3715
Pajişti danubian-panonice de Agrostis stolonifera

Festuca pratensis în pajişti danubian-panonice de Agrostis stolonifera
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: –
CORINE: –
PAL.HAB: 37.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows
EUNIS: E2.251 Ponto-Pannonic mesophille hay
Asociaţii vegetale: Agrostetum stoloniferae (Ujvarosi 1941) Burduja 1956.
Rãspândire: Zonele de câmpie şi colinare din Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova,
Dobrogea.
Suprafeţe: În zonele joase, ocupã suprafeţe de sute de ha, realizând pajiştile de luncã, cu valoare
furajerã ridicatã.
Staţiuni: Altitudine cuprinse între 100– 450(500) m; Clima: T = 9–7,50C; P = 550– 700 mm.
Relief: teren plan sau uşor înclinat cu expoziţii variate, dar preferã pe cele sudice şi sud-estice.
Roci: depozite lutoase şi nisipo-argiloase. Soluri: aluviosoluri, gleiosoluri.
Structura: Specia caracteristicã, Agrostis stolonifera, realizeazã pajişti pe suprafeţe
întinse, în amestec cu: Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Daucus carota, Poa trivialis, toate fiind
specii de talie mijlocie, realizând etajul superior al fitocenozelor. În amestec cu acestea se dezvoltã
abundent: Medicago lupulina, Trifolium fragiferum, T. repens, Potentilla reptans,
Lotus corniculatus, Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Rorippa sylvestris, care realizeazã
etajul inferior al vegetaţiei.
Valoare conservativã: redusã, mare doar în habitatele unde este prezentã specia Cypripedium
calceolus (DH2) (Zamostea – jud. Suceava, Valea Tişiţei – jud. Vrancea).
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Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris,
Trifolium fragiferum, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis. Specii caracteristice:
Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Agropyron (Elymus) repens, Lolium
perenne. Alte specii importante: Poa trivialis, Eleocharis palustris, Ranunculus acris, Trifolium
repens, Potentilla reptans. În pajiştile în care pãşunatul este intens se instaleazã şi se extind rapid
speciile nefurajere cum sunt: Glycyrrhiza echinata, Galega officinalis, Rorippa austriaca, specii
care indicã degradarea pajiştilor. Specii rare: Cypripendium calceolus.
Literaturã selectivã: Buia, Pãun, Safta, Pop 1960; Chifu, Ştefan, Mititelu 1971;
Popescu et al. 1984; Rãvãruţ, Cãzãceanu, Turenschi 1956; Sanda, Popescu, Barabaş 1997.
Redactat: A. Popescu.

R5101
Turbãrii sud-est carpatice, mezooligotrofe, acide cu Eriophorum vaginatum şi Sphagnum
recurvum

Drosera rotundifolia în turbãrie oligotrofã acidã
Corespondenţe:
NATURA 2000: *7110 Active raised bogs
EMERALD: !51.1 Near-natural raised bogs
CORINE: 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns
PAL.HAB 1999: 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns
EUNIS: D1.1 Raised bogs
Asociaţii vegetale: Eriophoro vaginati – Sphagnetum recurvi Hueck 1925 (Syn.: EriophoroSphagnetum auct. roman).
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Puzdra Mare, Puzdra Micã, Piciorul Galaţiului,
Cãldarea Galaţiu – Izvorul Fântânii), Munţii Harghitei, Bodoc, Comandãu, Neagra Broştenilor,
Muntele Siriu, Lacul Negru (jud. Vrancea). Carpaţii Meridionali: Munţii Parâng, Munţii ŢarcuGodeanu, Munţii Retezat, Valea Sadului. Carpaţii Occidentali: Blãjoaia, Stâna de Vale, Lacul
Frumos – Mosoroasa; în regiunea montanã şi în etajul subalpin.
Suprafeţe: zeci de ha, în porţiunile central ale turbãriilor carpatice (de ordinul 500 ha).
Staţiuni: Altitudini: 950–2050 m. Clima: T = 5,5– -3,50C; P = 950–1400 mm. Relief: terenuri
plane, în porţiunile marginale mai umede ale turbãriilor. Substrat: turbã de 1–3 m. Soluri:
histosoluri bogate în materie organicã (95–97%), puţine substanţe minerale (3–5%) şi o reacţie
puternic acidã (pH = 4,2–5).
Structura: Sunt raportate acestui habitat mezo-oligotrof, fitocenozele acidofile realizate de
Eriophorum vaginatum împreunã cu diverse specii de Sphagnum: Sphagnum fallax şi Sphagnum
magellanicum. Stratul arborescent, în care menţionãm prezenţa, în unele staţiuni, a speciei Pinus
mugo. Stratul ierbos: caracterul de mezo-oligotrofie al grupãrii este dat de prezenţa în structura
cenozelor a unor specii caracteristice ordinului Caricetalia nigrae. Fitocenozele etajului montan,
mai bogate în specii oligotrofe au fost grupate în subasociaţia
typicum Coldea 1989, iar cele din etajul subalpin şi alpin, caracterizate prin prezenţa
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speciilor diferenţiale: Carex nigra ssp. dacica, Plantago gentianoides şi Sphagnum subsecundum au
fost raportate subasociaţiei Caricetum dacicae Coldea 1989. Aceastã subasociaţie face legãtura
între fitocenozele turbicole mezotrofe ale asociaţiei Carici dacicum – Plantaginetum gentianoidis
Boşcaiu et al. 1972 şi grupãrile alianţei Caricion nigrae. Stratul muşchilor este foarte bine
reprezentat, menţionãm: Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum angustifolium,
Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium.
Valoare conservativã: foarte mare, habitat prioritar.
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Eriophorum vaginatum, Sphagnum fallax.
Specii caracteristice: Sphagnum fallax, Sphagnum subsecundum, Sphagnum fuscum, Pinus mugo.
Alte specii importante: Carex nigra ssp. dacica, Plantago gentianoides, Carex pauciflora,
Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Sphagnum
rubellum, Oxycoccus microcarpus, Carex echinata, Carex canescens, Carex rostrata, Luzula
sudetica, Juncus filiformis.
Literaturã selectivã: Borza 1934; Ştefureac 1969; Boşcaiu 1971; Boşcaiu et al. 1972; Pop I. et al.
1986; Raţiu O. 1965; Dihoru 1975; Lungu L. 1977; Danciu et Kovács A. 1979; Drãgulescu 1995;
Sârbu I. et al. 1997; Coldea et Plãmadã 1989; Coldea 1990, 1991; Coldea et al. 1997; Sanda et al.
1997, 2001; Sanda 2002.
Redactat: Simona Mihãilescu

R5403
Turbãrii sud-est carpatice, mezo-oligotrofe cu Carex rostrata şi Sphagnum recurvum
Corespondenţe:
NATURA 2000: 7240*Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris – atrofuscae
EMERALD: –
CORINE: –
PAL.HAB 1999: 54.3 Arctoalpine riverine swards
EUNIS: D2.22 Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata fens
Asociaţii vegetale: Sphagno – Caricetum rostratae Steffen 1931 (Syn.: Carici rostratae –
Sphagnetum Raţiu O. 1965 non Zólyomi 1931).
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Piciorul Galaţiului, Şaua Galaţiul- Gãrgãlãu, Vf.
Rebra, Rotunda-Preluc, Ştiol), Munţii Bistriţei, Munţii Rarãu, Munţii Cãlimani, Munţii Gurghiu,
Depresiunea Giurgeului, Defileul Mureşului, Lacul Negru (Jud. Vrancea). Carpaţii Meridionali:
Dumbrãviţa, Munţii Retezat, Munţii Ţarcu, Munţii Godeanu. Carpaţii Occidentali: Munţii Bihor
(Stâna de Vale, Valea Ieduţului, Izbuc), Depresiunea Trascãului; în regiunea montanã şi etajul
subalpin.
Suprafeţe: de ordinul a 200–500 ha.
Staţiuni: Altitudini: 650–2100 m. Clima: T = 7,2 – -0,80C; P = 825–1400 mm. Relief: terenuri
plane. Substrat: turbã. Soluri: histosoluri, acide (pH = 4,9–5,6), cu un conţinut ridicat în materie
organicã şi unul scãzut în cationi mobili de Ca, K şi Na.
Structura: Habitatul cu Carex rostrata populeazã staţiuni aflate în diferite stadia de înmlãştinire,
situate la diferite altitudini. Fitocenozele din staţiunile înmlãştinite din etajul montan şi subalpin din
România, prezintã o compoziţie floristicã unitarã, foarte asemãnãtoare cu cele descrise din Europa
centralã. Stratul ierbos: Carex rostrata poate ajunge la o acoperire de 75%. Sub aspect sindinamic,
habitatul poate evolua spre grupãrile mezotrofe ale asociaţiei Carici canescenti-Agrostidetum Tx.
1937. Sunt cunoscute urmãtoarele subasociaţii:
typicum Rybnicek 1974;
pedicularietosum limnogenae Raţiu 1965;
drepanocladetosum (Resm. 1973) Coldea 1981 (Syn.: Carici rostratae – Drepanocladetum
Resmeriţã 1973; Eriophoro vaginati – Sphagnetum compacti Ştefureac 1969 p.p.).
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Se remarcã dezvoltarea unui strat muscinal bine reprezentat de specii de Sphanum, dintre care
Sphanum recurvum poate ajunge la o acoperire de 75%, la care se adaugã diferite alte specii cu
prezenţã ridicatã: Aulacomnium palustre, Sphagnum teres.
Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Ligularia sibirica
(DH2).
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Carex rostrata, Sphagnum recurvum. Specii
caracteristice: Carex rostrata, Carex echinata, Carex nigra ssp. dacica. Alte specii importante:
Pedicularis limnogena, Stellaria uliginosa, Cardamine amara, Drepanocladus fluitans, Carex
canescens, Agrostis canina, Juncus filiformis, Sphagnum subsecundum, Sphagnum warnstorfii,
Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Calliergon stramineum, Stellaria palustris,
Veronica scutellata, Dicranum bonjeanii, Camptothecium nitens, Carex magellanica, Comarum
palustre, Juncus alpinus, Juncus articulatus, Pedicularis sceptrum-carolinum, Ligularia sibirica,
Calla palustris, Pedicularis palustris, Triglochin palustre.
Literaturã selectivã: Raţiu 1966; Gergely I. 1966; Raţiu F. et Boşcaiu 1967; Raclaru 1970; Ularu
1971; Lungu 1971; Raţiu F. 1971; Boşcaiu et al. 1972; Coldea 1973; Coldea et al. 1977, 1997;
Resmeriţã 1973; Oroian S. 1998; Pop I. et al. 1987; Sârbu et al. 1997.
R5407
Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex lasiocarpa
Corespondenţe:
NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs
EMERALD: !54.5 Transition mires
CORINE: 54.5 Transition mires
PAL.HAB 1999: 54.51 Slender-sedge swards
EUNIS: D2.31 Carex lasiocarpa swards
Asociaţii vegetale: Caricetum lasiocarpae Koch 1926.
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Cãlimani, Defileul Mureşului; Lacul Negru (Jud. Vrancea).
Carpaţii Meridionali: Munţii Bucegi. Carpaţii Occidentali: Valea Iadului; în regiunea montanã şi
etajul subalpin.
Suprafeţe: de ordinul a 100–200 ha.
Staţiuni: Altitudini: 1500–1700 m. Clima: T = 3,0–1,00C; P= 1200–1300 mm; Relief: terenuri
plane în depresiuni. Substrat: acid. Reacţia stratului turbos al orizontului de suprafaţã este mediu
acidã (pH = 5–5,2). Soluri: histosoluri.
Structura: Stratul ierbos este dezvoltat, înalt de 10–20 cm în locuri cu exces de umiditate. Specia
caracteristicã şi edificatoare pentru asociaţie este Carex lasiocarpa. Stratul muşchilor dominant,
uneori cu acoperiri mari. Se remarcã, printr-o prezenţã şi constanţã ridicatã, Sphagnum warnstorfii,
specificã mlaştinilor de mare altitudine.
Valoare conservativã: foarte mare, habitat prioritar EMERALD.
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Carex lasiocarpa. Specii caracteristice: Carex
lasiocarpa, Sphagnum warnstorfii Alte specii importante: Carex limosa, Carex chordorrhyza,
Eriophorum gracile, Sphagnum contortum, Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium,
Comarum palustre, Carex serotina, Calliergon straminaeum, Carex rostrata, Carex canescens,
Agrostis canina, Carex lepidocarpa.
Literaturã selectivã: Coldea 1973, 1991; Coldea et Plãmadã 1980; Coldea et al. 1997; Oroian S.
1998; Sârbu I. et al. 1997; Raţiu O. et al. 1982; Sanda et al. 1997, 2001.
Redactat: Simona Mihãilescu.
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R5410
Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex echinata şi Sphagnum recurvum
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: 54.4 Acidic fens
CORINE: 54.4 Acidic fens
PAL.HAB 1999: 54.42 Black-white-star sedge fens
EUNIS: D2.22 Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata fens
Asociaţii vegetale: Carici echinatae – Sphagnetum Soó (1934) 1954 (Syn.: Caricetum
stellulatae Csürös et al. 1956; Carici echinatae – Sphagnetum (Balázs 1942) Soó 1955).
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Munţii Gutâi, Munţii Cãlimani, Depresiunea Dornelor, mlaştina
Blejoaia, Munţii Bistriţei, Munţii Harghitei, Depresiunea Giurgeului, Comandãu, Lacul Negru (Jud.
Vrancea). Carpaţii Meridionali: Munţii Godeanu, Munţii Ţarcu. Carpaţii Occidentali: Munţii Bihor
(Valea Iadului, Izbucul Mare, Valea Ieduţului), Valea Sebeşului, Munţii Gilãu; în regiunea montanã
şi subalpinã.
Suprafeţe: de ordinul a 200–500 ha.
Staţiuni: Altitudini: 700–1500 m. Clima: T = 7,0–3,00C; P = 850–1200 mm. Relief: terenuri plane
sau slab înclinate, depresiuni montane. Substrat: acid. Soluri: histosoluri, ph-ul variind de la foarte
acid pânã la acid (pH = 5–5,2). Conţinutul în materie organicã este variabil (35,4–82,5%).
Structura: Habitat oligo-mezotrof present în pâlcuri mici sau pe suprafeţe mai mari din tinoavele şi
mlaştinile de trecere din întreg lanţul carpatic. Din cauza aciditãţii ridicate a mediului, speciile sunt
bine reprezentate de elementele oligotrofe tipice, caracteristice ordinului Sphagnetalia fusci, spre a
cãror grupãri evolueazã. Se deosebesc
urmãtoarele subasociaţii:
typicum Soó (1934) 1954 (Syn.: Caricetum echinatae sphagnosum Balázs 1942);
pedicularietosum limnogenae Coldea 1973, având ca specii diferenţiale pe Pedicularis
limogena, Luzula sudetica şi Leontodon autumnalis;
• nardetosum strictae Lupşa 1971;
•
carici stellulatae-sphagnetosum (recurvi)
• palustris Coldea 1981;
• sphagnetosum (magellanici) Coldea 1981.
Mai sunt semnalate douã faciesuri: sphagnosum nemoreum Raţiu et Gergely 1976 şi festucosum
rubrae Lungu 1971. Menţionãm cã, în stratul ierbos, speciile
edificatoare realizeazã acoperirea cea mai mare şi în stratul muşchilor, Sphagnum recurvum ajunge
la o acoperire de pânã la 60%.
Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Ligularia sibirica
(DH2).
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Carex echinata, Sphagnum recurvum.
Specii caracteristice: Carex echinata, Carex rostrata, Carex nigra ssp. nigra,
Eriophorum scheuchzeri. Alte specii importante: Drepanocladus exannulatus, Drepanocladus
fluitans, Pedicularis limnogena, Valeriana simplicifolia, Carex canescens, Agrostis canina,
Aulacomnium palustre, Sphagnum warnstorfii, Sphagnum subsecundum, Carex magellanica,
Sphagnum teres, Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium, Calliergon stramineum,
Ligularia sibirica, Pedicularis palustris, Dactylorhiza maculata, Pedicularis sceptrum-carolinum,
Drepanocladus revolvens, Drepanocladus vernicosus, Juncus alpinus.
Literaturã selectivã: Borza 1959; Raţiu F. et Boşcaiu 1967; Coldea et Plãmadã 1970; Coldea
1973; Boşcaiu 1971; Lungu 1971; Raţiu F. 1972; Pop I. et al. 1986, 1987; Coldea et al. 1997; Sârbu
et al. 1997; Danciu et Kovács 1979; Raţiu O.et al. 1982.
Redactat: Simona Mihãilescu.
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R6210
Comunitãţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium trichomanes ssp. trichomanes şi
Poa nemoralis
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: –
CORINE: 62.2 Vegetated siliceous inland cliffs
PAL.HAB 1999: 62.2141 Carpathian fern siliceous cliffs
EUNIS: H3.1 Acid siliceous inland cliffs
Asociaţii vegetale: Asplenio trichomani – Poëtum nemoralis Boşcaiu 1971 (Syn.: Asplenio
(trichomanes-bivalens) – Poëtum nemoralis Boşcaiu (1970) 1971 Poëtum nemoralis
semenicensis Borza 1946) Asplenio – Poëtum nemoralis veronicetosum bachofenii. (Borza 1959)
Boşcaiu 1971.
Rãspândire: Carpaţii Orientali: Cheile Nãrujei (Jud. Vrancea). Carpaţii Meridionali: Muntele
Leaota, Valea Oltului- Turnu Roşu, Valea Cãlimãneşti, Valea Sadului, Cisnãdioara, Munţii Retezat.
Carpaţii Occidentali: Munţii Aninei (Beuşniţa-Cheile Nerei, Cheile Minişului), Munţii Apuseni
(Defileul Crişului Repede, Valea Iadului, Valea Drãganului, Valea Sebişelului, Valea Râmeţului,
Valea Sebeşului); în regiunea montanã.
Suprafeţe: restrânse (circa 10 ha).
Staţiuni: Altitudine: 1640–1680 m. Clima: T = 2,50C; P = 1250 mm. Relief: stânci supuse unei
alterãri mai puternice. Substrat: şisturi cristaline, pH = 5,8–7,5.
Structura: Habitat rupicol, fragmentat. În stratul ierbos, speciile Poa nemoralis şi Asplenium
trichomanes (ssp. bivalens) au un rol preponderent. N. Boşcaiu (1970) adoptã denumirea de
Asplenio- Poëtum nemoralis şi pentru asociaţiile de pe substrat silicios, în mod analog cu
grupãrile de Asplenio-Poëtum nemoralis Soó 1944 proprii substratului calcaros, departajând
cenozele pe criteriul biosistematic al subspeciei diploide (ssp. Trichomanes (bivalens)) şi a celei
tetraploide (ssp. quadrivalens), cea diploidã fiind proprie substratului silicios. Pentru subasociaţia
veronicetosum bachofenii speciile diferenţiale sunt: Arabis procurrens, Geranium macrorrhizum,
Galium kitaibelianum, Dianthus trifasciculatus şi Dianthus henteri. Din Defileul Oltului (Valea
Cãlimãneşti), a fost descrisã o variant regionalã cu urmãtoarele diferenţiale locale: Galium
valantioides (var. bailloni), Jovibarba heuffelii, Silene flavescens, Knautia dumetorum, Hieracium
pavichii, Symphyandra wanneri, Festuca rupicola (var. coziane), Seseli rigidum, Campanula
grossekii şi Achillea crithmifolia. Stratul muscinal: în care sunt prezente speciile Rhytidium
rugosum şi Rhytidiadelphus triquetrus.
Valoare conservativã: mare, prin speciile endemice şi în habitatele unde este prezentã specia
Asplenium adulterinum (DH2).
Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Poa nemoralis, Asplenium trichomanes ssp.
trichomanes. Specii caracteristice: Jovibarba heuffelii, Saxifraga cuneifolia, Poa nemoralis. Alte
specii importante: Asplenium adulterinum, Veronica bachofenii, Dianthus henteri, Galium
kitaibelianum, Asplenium viride, Asplenium ruta-muraria, Saxifraga paniculata, Sedum
hispanicum, Moehringia muscosa, Polypodium vulgare, Cystopteris fragilis, Valeriana tripteris,
Asplenium septentrionale, Sedum maximum, Epilobium collinum. Specii endemice: Campanula
carpatica, Silene nutans ssp. dubia, Thymus comosus.
Literaturã selectivã: Borza 1959; Borza et Boşcaiu 1967; Şuteu 1968; Boşcaiu 1970; Ciurchea
1970; Schneider-Binder E. 1972; Diaconescu 1973; Sanda et Popescu A. 1976; Sanda et al. 1977;
Raţiu O. et al. 1976, 1984; Sârbu et al. 1999; Drãgulescu 1988, 1995; Coldea 1991; Coldea et al.
1997; Sanda et al. 2001; Sanda 2002.
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Legendă
Codul fiecãrui tip de habitat este alcãtuit din litera R (de la România) şi din 4 cifre.
Primele douã cifre din cod corespund cu cele ale claselor, respectiv subclaselor din clasificarea
PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele douã sunt numerele de ordine ale habitatelor româneşti
în subclasele respective. Au fost descrise habitate aparţinând la urmãtoarele clase şi subclase de
habitate, conform clasificãrii PALAEARCTIC HABITATS (tabelul 1).
Habitatele româneşti sunt ordonate de la altitudini mari spre cele mici în cadrul fiecãrei clase şi
subclase. Atunci când habitatele româneşti vor fi incluse într-un sistem de clasificare internaţional,
se vor utiliza codificãrile corespunzãtoare.
Tabelul 1: Codurile claselor şi subclaselor habitatelor descrise
Descrierea habitatelor
COD DENUMIRE
1 Comunitãţi litorale şi halofile
11 Comunitãţi marine
12 Braţe de mare şi ţãrmuri
15 Mlaştini, stepe, tufãrişuri şi pãduri halofile
16 Dune şi plaje de nisip litorale
2 Ape continentale (non-marine)
22 Ape stãtãtoare dulcicole
23 Ape stãtãtoare saline şi salmastre
3 Tufãrişuri şi pajişti
31 Lande şi tufãrişuri temperate
34 Stepe şi pajişti xerice calcicole
35 Pajişti xerice silicicole
36 Pajişti alpine şi subalpine
37 Pajişti umede şi comunitãţi de ierburi înalte (buruieni
subalpine)
38 Pajişti mezofile
4 Pãduri
41 Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare
42 Pãduri temperate de conifere
44 Pãduri şi tufãrişuri de luncã şi de mlaştinã
5 Mlaştini şi terenuri înmlãştinate
51 Mlaştini de turbã înalte (tinoave)
53 Vegetaţie de margini de ape
54 Mlaştini, turbãrii, izvoare şi pâraie
6 Grohotişuri, stâncãrii şi nisipuri continentale
61 Grohotişuri
62 Stânci continentale şi roci la zi
63 Vegetaţie chionofilã
64 Dune de nisip continentale
65 Peşteri
8 Terenuri agricole şi peisaje artificiale
87 Comunitãţi ruderale
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Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului
“Oportunități în managementul speciilor de Ursus arctos L. 1758, Lynx lynx L.
1758 și a grupurilor de organisme reprezentate prin Bryophyta și Coniferophyta
prin modificarea statutului Parcului Natural Putna-Vrancea”
Echipa formată din:
Gogu Mirela - 25%
Dumiterscu Vlad - 25%
Ilie Andreea-Elena - 25%
În colaborare cu Cojoc Emilia - 25%
Săpămâna 18-24 aprilie
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Stabilirea zonei
pentru care se va
realiza planul de
management
Motivarea alegerii
zonei
Investigarea
literaturii de
specialitate privind
zona de interes
Stabilirea
standardului minim
de articole
ştiințifice necesare
fundamentării
teoretice

2.

3.

4.

Indicator de
rezultat
verificabil

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Luni, 18
aprilie

1h

10:30-11:30

Luni, 18
aprilie

1h

11:45-12:45

Luni, 18
aprilie

1 30 min

13:30-15:00

Marţi,
19
aprilie

30 min

9:00-9:30

Joi

Vineri

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00

1

Sambata

Duminica

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra

10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00

Săpămâna 25-30 aprilie
Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza sintezelor
articolelor şi
formarea unui
material coerent
Analiza planurilor
de management
existente pentru
zona Vrancea
Analiza planurilor
de management
ale Parcului
Național Piatra
Craiului şi Parcului
Național Buila
Vânturarița în
vederea
comparării cu
planul de
management al
Parcului Natural
Putna –Vrancea
Analiza OUG 57

2.

3.

4.

Aviz

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Joi 28
aprilie

8h

10:30-14:30
17:00-21:00

Sâmbătă
30 aprilie

3h

11:00-13:00

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Sâmbătă
30 aprilie

4h

17:00-21:00

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Duminică 45 min
1 mai

10:00-10:45

Acasă

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

6:00 - 7:00

2

Sambata

Duminica

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 1-8 mai
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Identificarea
regimului de
protecție al
speciilor pentru
care se realizează
planul de
management

2.

Identificarea
elementelor
comune şi distincte
legate de scop,
obiective şi
suprafața
parcurilor
Identificarea
elementelor
caracteristice care
au determinat
încadrarea zonei
Putna–Vrancea în
categoria Parcuri

3.

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Miercuri
4 mai

1h

10:30-11:30

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Miercuri
4 mai

3h

17:00-20:00

Acasă

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Joi 5 mai

2h:30min

11:00-13:30

Acasă

3

Naturale şi
compararea cu
elementele care
conferă statutul de
Parc Național
zonelor Piatra
Craiului şi Buila
Vânturarița
Activităţile din săptămâna 1- 8 mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 9-13 mai
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza măsurilor
manageriale
existente şi
propunerea unor
noi măsuri
manageriale
adecvate

Indicator de
rezultat
verificabil
Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

ziua
Luni 9
mai

4

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

2h

13:00-15:00

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

2.

Inventarierea
comparativă a
beneficiilor ca
urmare a
modificării
statutului zonei
Putna‐Vrancea

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Marţi 10
mai

1h

11:00-12:00

Miercuri
11mai

6h:45min

10:00-16:45

Joi

Vineri

Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
4.
Joi
2h
12:00-14:00
Sala de
Verificarea
12mai
computere din
tehnoredactării şi
cladirea
aspectelor formale
Bulandra
5.
Joi 12
8h
14:00-21:45
Sala de
Discuții între
mai
computere din
membrii echipei
cladirea
Bulandra
Activităţile din săptămâna 9-13mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.
3,

Discuții între
membrii echipei

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

În zilele de 11 mai şi 12 mai au avut loc discuţii între mebbrii echipei pe baza sarcinilor individuale, s-au
unit materialele din care a rezultat proiectul.

5

Aceste discuţii au avut loc la sala de calculatoare din clădirea Bulanda.

Numele şi semnătura studentului: Gogu Mirela

Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului
“Oportunități în managementul speciilor de Ursus arctos L. 1758, Lynx lynx L.
1758 și a grupurilor de organisme reprezentate prin Bryophyta și Coniferophyta
prin modificarea statutului Parcului Natural Putna-Vrancea”
Săpămâna 18-24 aprilie
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Stabilirea zonei
pentru care se va
realiza planul de
management
Motivarea alegerii
zonei
Investigarea
literaturii de
specialitate privind
zona de interes
Stabilirea
standardului minim
de articole
ştiințifice necesare
fundamentării
teoretice

2.

3.

4.

Indicator de
rezultat
verificabil

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Luni, 18
aprilie

1h

10:30-11:30

Luni, 18
aprilie

1h

11:45-12:45

luni, 18
aprilie

1 30 min

14:00-15:30

Marţi ,
19aprilie

30 min

9:00-9:30

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00

6

Sambata

Duminica

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:30

Săpămâna 25-30 aprilie
Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza sintezelor
articolelor şi
formarea unui
material coerent
Analiza planurilor
de management
existente pentru
zona Vrancea
Analiza planurilor
de management
ale Parcului
Național Piatra
Craiului şi Parcului
Național Buila
Vânturarița în
vederea
comparării cu
planul de
management al
Parcului Natural
Putna –Vrancea
Analiza OUG 57

2.

3.

4.

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

Aviz
ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

miercuri
27
aprilie

10h

10:00-15:30
17:00-21:30

Sâmbătă
30 aprilie

3h

11:00-13:00

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Sâmbătă
30 aprilie

3h 15 min

17:00-20:15

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Duminică 30 min
1 mai

14:00-14:30

Acasă

Calendarul activităţilor

7

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 1-8 mai
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Identificarea
regimului de
protecție al
speciilor pentru
care se realizează
planul de
management

2.

3.

Identificarea
elementelor
comune şi distincte
legate de
diversitatea
hidrologică,
culturalaă, habitate
şi zonarea parcului
Identificarea
elementelor
caracteristice care
au determinat

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Marţi 3
mai

45 min

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Miercuri
4 mai

2h 30 min

17:00-19:30

Acasă

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii

Joi 5 mai

2h:30min

11:00-13:30

Acasă

8

12:00-12:45

atribuite
încadrarea zonei
Putna–Vrancea în
categoria Parcuri
Naturale şi
compararea cu
elementele care
conferă statutul de
Parc Național
zonelor Piatra
Craiului şi Buila
Vânturarița
Activităţile din săptămâna 1- 8 mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 9-13 mai
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza măsurilor
manageriale
existente şi
propunerea unor
noi măsuri

Indicator de
rezultat
verificabil
Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

ziua
Luni 9
mai

9

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

2h

10:00-12:00

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

2.

manageriale
adecvate
Inventarierea
comparativă a
beneficiilor ca
urmare a
modificării
statutului zonei
Putna‐Vrancea

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Marţi 10
mai

1h

11:00-12:00

Miercuri
11mai

6h:45min

10:00-16:45

Joi

Vineri

Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
4.
Joi
2h
12:00-14:00
Sala de
Verificarea
12mai
computere din
tehnoredactării şi
cladirea
aspectelor formale
Bulandra
5.
Joi 12
8h
14:00-21:45
Sala de
Discuții între
mai
computere din
membrii echipei
cladirea
Bulandra
Activităţile din săptămâna 9-13mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.
3,

Discuții între
membrii echipei

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

10

Sambata

Duminica

În zilele de 11 mai şi 12 mai au avut loc discuţii între mebbrii echipei pe baza sarcinilor individuale, s-au
unit materialele din care a rezultat proiectul.
Aceste discuţii au avut loc la sala de calculatoare din clădirea Bulanda.

Numele şi semnătura studentului: Ilie Andreea

Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului
“Oportunități în managementul speciilor de Ursus arctos L. 1758, Lynx lynx L.
1758 și a grupurilor de organisme reprezentate prin Bryophyta și Coniferophyta
prin modificarea statutului Parcului Natural Putna-Vrancea”
Săpămâna 18-24 aprilie
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Stabilirea zonei
pentru care se va
realiza planul de
management
Motivarea alegerii
zonei
Investigarea
literaturii de
specialitate privind
zona de interes
Stabilirea
standardului minim
de articole
ştiințifice necesare
fundamentării
teoretice

2.

3.

4.

Indicator de
rezultat
verificabil

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Luni, 18
aprilie

1h

10:30-11:30

Luni, 18
aprilie

1h

11:45-12:45

luni, 18
aprilie

1h

19:00-20:00

Marţi ,
19aprilie

30 min

9:00-9:30

11

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 25-30 aprilie
Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza sintezelor
articolelor şi
formarea unui
material coerent
Analiza planurilor
de management
existente pentru
zona Vrancea
Analiza planurilor
de management
ale Parcului
Național Piatra
Craiului şi Parcului
Național Buila
Vânturarița în
vederea comparării
cu planul de
management al

2.

3.

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Aviz
ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

miercuri
27
aprilie

8h

10:00-14:00
17:00-21:00

Sâmbătă
30
aprilie

3h

11:00-13:00

Sâmbătă
30
aprilie

4h

17:00-21:00

12

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
Acasă

Parcului Natural
Putna –Vrancea
Analiza OUG 57

4.

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Sâmbătă
30
aprilie

30 min

21:30-22:00

Acasă

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -21:00
21:00 -22:00

Săpămâna 1-8 mai
Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Identificarea
regimului de
protecție al
speciilor pentru
care se realizează
planul de
management

Indicator de
rezultat
verificabil
Sinteză
articole,
articole în
format .pdf

ziua

Numărul
total de ore

Duminică 1h 45 min
1 mai

13

Perioada de timp
aproximativă
11:00-12:45

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Prezentarea
Marţi 3
3h
17:00-20:00
Acasă
Identificarea
materialului
mai
elementelor
comune şi distincte conform
sarcinii
legate de
diversitatea florei, atribuite
faunei,
geomorfologică
Joi 5 mai 3 h
11:00-14:00
Acasă
3.
Prezentarea
Identificarea
materialului
elementelor
caracteristice care conform
sarcinii
au determinat
atribuite
încadrarea zonei
Putna–Vrancea în
categoria Parcuri
Naturale şi
compararea cu
elementele care
conferă statutul de
Parc Național
zonelor Piatra
Craiului şi Buila
Vânturarița
Activităţile din săptămâna 1- 8 mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.

2.

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

Săpămâna 9-13 mai
14

Vineri

Sambata

Duminica

Aviz Director proiect Gogu Mirela
Nr.
crt

Descrierea
activităţii efectuate

1.

Analiza măsurilor
manageriale
existente şi
propunerea unor
noi măsuri
manageriale
adecvate
Inventarierea
comparativă a
beneficiilor ca
urmare a
modificării
statutului zonei
Putna‐Vrancea

2.

Indicator de
rezultat
verificabil
Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

Prezentarea
materialului
conform
sarcinii
atribuite

ziua

Numărul
total de ore

Perioada de timp
aproximativă

Luni 9
mai

1h 30 min

10:00-11:30

Locul unde sa desfăşurat
activitatea
Acasă

Marţi 10
mai

1h

09:00-10:00

Acasă

Miercuri
11mai

6h:45

10:00-16:45

Sala de
computere din
cladirea
Bulandra
4.
Joi
2h
12:00-14:00
Sala de
Verificarea
12mai
computere din
tehnoredactării şi
cladirea
aspectelor formale
Bulandra
5.
Joi 12
8h
14:00-21:45
Sala de
Discuții între
mai
computere din
membrii echipei
cladirea
Bulandra
Joi 12
1h
16:00-17:00
Sala de
6.
Realizarea siglei
mai
computere din
proiectului
cladirea
Bulandra
Activităţile din săptămâna 9-13mai au fost efectuate individual de fiecare membru din cadrul echipei,
urmatând ca rezultatele să fie discutate de echipă.
3.

Discuții între
membrii echipei

Calendarul activităţilor
Luni

Marti

Miercuri

Joi

6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -12:00
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Vineri

Sambata

Duminica

12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:00
18:00 -19:00
19:00 -20:00
21:00 -22:00

În zilele de 11 mai şi 12 mai au avut loc discuţii între membrii echipei pe baza sarcinilor individuale, s-au
unit materialele din care a rezultat proiectul.
Aceste discuţii au avut loc la sala de calculatoare din clădirea Bulanda.

Numele şi semnătura studentului: Dumitrescu Vlad
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