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CAPITOLUL I. INTRODUCERE ȘI CONTEXT

1.1. Scurtă descriere a planului, scopului și obiectivelor sale

Planul  de  management  integrat  al  sitului  de  importanţă  comunitară  ROSCI0155

Pădurea  Goronişte  şi  al  rezervației  naturale  2.179.  Poiana  cu  narcise  de  la

Goronişte  reprezintă documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea

tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestor arii naturale protejate, precum şi din

imediata  vecinătate  a  lor.  În  planul  de  management  este  evaluată  și  descrisă

situația actuală a ariilor naturale protejate fiind definite măsurile de gospodărire

necesare conservării lor.

Scopul planului  de  management  este  de  a  asigura  un  cadru  legislativ  adecvat

pentru  a  menține  sau a  îmbunătăți  acolo  unde este  cazul  starea  favorabilă  de

conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională pentru

care au fost desemnate cele două arii protejate.

Obiectivele planului de management sunt: 

1. Descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a ariilor naturale protejate din punct

de vedere al biodiversităţii şi al condițiilor de mediu şi socio-economice;

2.  Definirea  obiectivelor  de  management,  precizarea  acţiunilor  de  conservare

necesare şi reglementarea activităţilor care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor şi

în imediata lor vecinătate în conformitate cu obiectivele de management propuse;
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3. Planificarea în timp şi spaţiu a măsurilor propuse pentru asigurarea conservării

speciilor și habitatelor de importanță comunitară şi naţională, în concordanță cu

activitățile tradiționale ale comunităților locale.

1.2. Scopul și categoria ariilor naturale protejate

Planul  de  management  se  referă  la  două  arii  naturale  protejate  din  categorii

diferite, un sit de importanţă comunitară şi o rezervaţie naturală. Este vorba de

situl  de  importanţă  comunitară  ROSCI0155  Pădurea  Goronişte  (desemnat  prin

OMMDD  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 modificat şi completat prin ordinul nr. 2387 din

29 septembrie 2011) în a cărui suprafaţă este inclusă complet și rezervația naturală

2.179 Poiana cu narcise de la  Goronişte  (desemnată arie naturală  protejată de

interes  național  prin  Legea  5/2000 prin  care se aprobă  Planul  de amenajare  a

teritoriului  naţional  (secţiunea  III  –  zone  protejate).  O  reprezentare  grafică  a

limitelor celor două arii protejate este prezentată în figura 1 (subcapitolul 2.1)

În  ceea  ce  priveşte  scopul  ariilor  protejate,  în  rezervația  naturală  de  interes

naţional  2.179  Poiana  cu  narcise  de  la  Goronişte,  conform  fişei  rezervaţiei

existente  la  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Bihor,  se urmăreşte protecţia  şi

conservarea populaţiei de narcise (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus). 

Situl  de  importanţă  comunitară  ROSCI0155  Pădurea  Goronişte  a  fost  desemnat

pentru  conservarea a  două  habitate forestiere  de importanţă comunitară (9170

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum şi 91F0 Păduri mixte de luncă

de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus

angustifolia  din  lungul  marilor  râuri  (Ulmenion  minoris))  şi  a  trei  specii  de

amfibieni de importanţă comunitară (buhaiul de baltă cu burta roşie  – Bombina

bombina; buhaiul  de  baltă  cu  burta  galbenă  –  Bombina  variegata; tritonul  cu

creastă – Triturus cristatus).
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Conform studiilor de teren ce au stat la baza elaborării planului (ale căror detalii şi

concluzii  se  regăsesc  în  prezentul  plan  la  capitolele  următoare),  se  propune

modificarea  liste obiectivelor  de conservare din situl  de importanţă comunitară

ROSCI0155  Pădurea  Goronişte  prin  eliminarea  habitatelor  forestiere  menţionate

mai sus, întrucât acestea nu au fost identificate în teren. În măsura în care, pentru

habitatele 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun şi habitatul 91Y0 Păduri

dacice de stejar şi carpen, a căror prezenţă în sit s-a confirmat, nu sunt desemnate

suficiente  locaţii  (şi  respectiv  suprafeţe)  la  nivelul  regiunii  biogeografice,  se

recomandă introducerea acestora în formularul standard.

Din punct de vedere al modului în care trebuie atins scopul ariilor în cauză (i.e.

conservarea speciilor şi habitatelor pentru care au fost desemnate), în ambele arii

protejate se prevede conservarea prin intervenţii  active de gospodărire.  Astfel,

pentru  situl  de  importanţă  comunitară  (care,  după  desemnarea  printr-un  act

statutar,  administrativ  şi/sau  contractual,  va  face  parte  din  categoria  ariilor

speciale  de  conservare),  conform  O.U.G.  nr.  57/20.06.2007  cu  modificările  şi

completările  din  Legea  nr.  49/2011  sunt  prevăzute  a  fi  aplicate  măsurile  de

conservare necesare menţinerii sau refacerii la o stare de conservare favorabilă a

habitatelor naturale şi populaţiilor speciilor de importanţă comunitară pentru care

situl este desemnat. Rezervaţia naturală este inclusă în categoria IV IUCN (Uniunea

Mondială pentru Conservarea Naturii),  care conform definiţiei  se referă la  zone

terestre şi/sau marine supuse unor intervenţii  active de management pentru a

asigura menţinerea habitatelor şi/sau îndeplinirea necesităţilor anumitor specii.

Ca atare şi aceasta este o arie protejată administrată pentru conservarea naturii

prin intervenţii active de management.

1.3. Baza legală pentru aria protejată și pentru planul de management

Acest plan de management este elaborat în concordanță cu următoarele acte 

normative:
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 OUG  nr.  57/20.06.2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările

şi completările din Legea nr. 49/2011;

 Legea 5/2000 prin care se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional

şi prin care Poiana cu narcise de la Goronişte a fost desemnată ca rezervație

naturală (– secţiunea III – zone protejate; cod 2.179)

 OMMDD 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  modificat şi completat prin ordinul nr.

2387 din 29 septembrie 2011 în care Pădurea Goronişte figurează ca sit de

importanţă comunitară la poziţia 155 având codul  ROSCI0155 (conf. Monit.

Oficial 29 noiembrie 2011);

 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind

aprobarea  Metodologiei  de  atribuire  a  administrării  şi  a  custodiei  ariilor

naturale protejate;

 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 338/2013 privind

aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau

arii naturale protejate de interes naţional

 Legea  46/2008  Codul  Silvic  al  României,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

 Amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie I Pusta  din cadrul Ocolului

silvic Tinca (Direcţia Silvică Bihor – subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor

- ROMSILVA), ediţia 2008, precum şi amenajamentele silvice în vigoare ale

subparcelelor silvice din trupul Goronişte deţinute de consiliile locale Tinca,

Tulca şi Batăr
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1.4. Procesul elaborării planului

Planul de Management este elaborat ca un proces transparent, prin implicarea şi

consultarea  factorilor  interesaţi,  conform  legislaţiei  în  vigoare.  Procesul  de

elaborare a planului de management s-a desfășurat în mai multe etape:

 Evaluarea  zonei  (cartarea  limitelor  ariilor  protejate,  a  formelor  de

proprietate asupra terenurilor, a regimului de administraţie şi a folosinţei

terenurilor din ariile protejate; analiza mediului socio-economic şi mediului

fizic - geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri – din zona ariilor

naturale protejate de la Goronişte) 

 Evaluarea elementelor de biodiversitate (identificarea şi cartarea în teren a

habitatelor şi arealelor speciilor care fac obiectul conservării în cele două

arii  protejate; identificarea potențialelor  amenințări la adresa speciilor  și

habitatelor  de  importanță  comunitară  şi  naţională;  evaluarea  stării  de

conservare a acestora)

 Fixarea obiectivelor de management, elaborarea măsurilor de gospodărire 

pentru îndeplinirea obiectivelor şi planificarea acestora în timp şi spaţiu 

(planul de acţiune).

Pentru culegerea datelor necesare acestor paşi au fost derulate studii specifice în

cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea

de la Alparea şi Pădurea Goronişte” (COD: SMIS-CSNR 36245; Beneficiar: Asociaţia

Ecologistă Cindrelul – Sibiu). Elaborarea propriu-zisă a planului de management are

la bază informaţiile din aceste studii (extrase integral sau prelucrate) precum şi din

planul  de  management  elaborat  anterior  de  către  custode  pentru  rezervaţia

naturală. Acolo unde a fost necesar au mai fost folosite informaţii din alte surse

(legislaţie, lucrări de specialitate). 
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1.5. Procedura de modificare și actualizare a planului de management

Planul  de management  al  ariilor  naturale protejate din Pădurea Goronişte este

aprobat prin Ordin de Ministru după obţinerea avizului Agenţiei pentru Protectia

Mediului Bihor.

Modificarea şi actualizarea planului se face după cum urmează:

 la 10 ani după publicarea în Monitorul Oficial a aprobării acestuia prin ordin

al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

 la propunerea custodelui, cu respectarea procedurii de aprobare;

 când anumite prevederi din planul de management nu mai corespund unor

modificări legislative apărute ulterior aprobării acestuia.

Aşadar, planul de management cuprinde unele prevederi care iau în considerare,

pe cât posibil, factorii  ce ar putea schimba situaţia actuală, permiţând astfel o

flexibilitate în luarea deciziilor, fără a compromite obiectivul principal, acela de

conservare a mediului natural pentru care au fost desemnate ariile protejate în

cauză.

Competenţa aprobării modificărilor în planul de management revine:

 Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului – în cazul în care se

impun schimbări la nivel de obiective/acţiuni sau la nivelul regulamentului

de funcţionare;

 Custodelui – dacă modificările se referă la planificarea anuală a activităţilor

şi alocarea fondurilor.

1.6. Procedura de implementare

Responsabilitatea  implementării  planului  revine  custodelui  în  conformitate  cu

prevederile  din   Convenţia  de  custodie  nr.  0086/02.03.2010  încheiată  între

Ministerul  Mediului  şi  Schimbărilor  Climatice  şi  Regia  Naţională  a  Pădurilor
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ROMSILVA - Direcţia Silvică Bihor, convenţie încheiată cu respectarea prevederilor

Ordinului  nr.  1948  din  17  noiembrie  2010  privind  aprobarea  Metodologiei  de

atribuire a administrării  ariilor  naturale  protejate care necesită  constituirea de

structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale

protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare. 

Organizarea activităţilor se va realiza de către custode, în colaborare permanentă

cu  factorii  de  interes  (administraţii  publice  locale,  Agenţia  pentru  Protecţia

Mediului Bihor, Inspectoratul de Regim Silvic şi Vânătoare Bihor, Garda de Mediu

Bihor,  proprietari  şi  administratori  de  terenuri,  instituţii  academice  şi  de

cercetare, ONG-uri, specialişti etc.).

După aprobarea planului de management, autoritățile administrației publice locale

competente au obligația actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului şi

a documentațiilor de urbanism locale, prin integrarea prevederilor referitoare la

ariile protejate aflate în discuție în cuprinsul acestor planuri. Astfel, în vederea

localizării  cu  exactitate  a  ariilor  protejate  în  documentațiile  de  amenajare  a

teritoriului  si  urbanism,  în  piesele  grafice/desenate  ale  documentațiilor  vor  fi

incluse şi limitele ariilor naturale protejate.

Avizul  custodelui  ariilor  este  necesar  la  elaborarea  sau  actualizarea

documentațiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism ce cuprind şi suprafețe ale

ariilor naturale protejate sau sunt în imediata vecinătate a acestor arii.

Instituția  prefectului,  în  virtutea atribuțiilor  legale  conferite,  va veghea asupra

îndeplinirii  de  către  autoritățile  administrației  publice  locale  a

sarcinilor/răspunderilor care le revin sau care au fost asumate de către acestea.

Pentru ca valoarea practică a informațiilor culese din teren să fie una ridicată, în

cadrul  proiectului  „„Conservarea  biodiversităţii  în  ariile  naturale  protejate

Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte” (COD: SMIS-CSNR 36245; Beneficiar:

Asociaţia  Ecologistă  Cindrelul  –  Sibiu)”,  s-a  realizat  o  aplicație  dedicată  de

management  a  ariei  naturale  protejate,  disponibilă  pe  pagina  de  internet  a

custodelui  (Direcţia  Silvică  Bihor),  cu  ajutorul  căreia  să  fie  gestionate  atât

informațiile spațiale referitoare la învelișul vegetal dar și a informațiilor legate de
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mediul  abiotic  (geologie,  geomorfologie,  sol,  climă).  Fereastra  principală  a

aplicaţiei este redată în continuare, mai jos: 

Componenta de management, prin fereastra principală (vezi imaginea de mai jos)

asigura  interfaţa  grafică  pentru  accesul  la  următoarele  domenii:  Hărţi,  Specii

(amfibieni, mamifere, nevertebrate, pasari, plante, reptile), Habitate şi Metadate.

Tot în fereastra principală a aplicaţiei de management apar câmpurile referitoare

la Utilizatori şi Administrator precum şi opţiunea de părăsire a aplicaţiei (Logout).

Deşi  în  termenii  de  referinţă  se  menţionează  doar  habitatele  şi  speciile  din

formularul  standard Natura 2000 şi  fişa de descriere a rezervaţiei  naturale,  s-a

considerat utilă înzestrarea bazelor de date cu structuri specifice mai multor grupe

de specii, pentru eventuale utilizări ulterioare. O descriere completă a aplicației

de management și a modului de utilizare sunt redate în Anexa nr. 1.

În  cadrul  aplicaţiei  GIS  tabelele  cu referinţă spaţială  au fost  grupate în  ordine

alfabetică  pentru  a  putea  fi  mai  uşor  identificate  de  utilizator  (ca  atare,
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speciile/habitatele sunt intercalate cu alte subiecte, în funcţie de litera cu care

începe  denumirea  grupului).  Lista  acestora  precum  şi  o  scurtă  descriere  este

prezentată în continuare:

1. Administraţie/Proprietari/Folosinţe –  grupul  conține  informații  despre

proprietarii şi administratorii suprafeţelor din raza ariilor precum şi detalii

despre categoriile de folosinţă.

2. Amfibieni– grupul conține informații despre distribuţia speciilor de amfibieni

de interes conservativ din ariile protejate

3. Baza –  grupul  conţine  limitele  sitului  şi  informaţii  cartografice  de  bază

(imagini satelitare, date administrative generale) preluate din serviciile puse

la dispoziţie de google maps.

4. Biodiversitate – grupul conţine limitele ariilor protejate (SCI şi rezervaţie).
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5. Căi de comunicaţie – grupul conţine date referitoare la toate căile de acces

din cadrul sitului (drumuri, căi ferate, linii de înaltă tensiune şi conducte) în

general reprezentând toate structurile de acces din cadrul zonei.

6. Elemente climatice – grupul conţine informaţii de tip raster referitoare la

precipitaţii, temperaturi, vânt şi insolaţie – valori simulate din baza de date

WorldClim şi modelul digital de elevaţie.

7. Geologie –  grupul  conţine  informaţii  despre  straturile  geologice,  vârsta

substraturilor geologice şi faliile existente în zonă, datele fiind extrase din

harta geologică 1:200000.
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8. Geomorfologie  –  grupul  conţine  informaţii  despre  geomorfologia  zonei

stocate în format raster, extrase din modelul digital de elevaţie.

9. Habitate -  grupul  conține  informații  despre  distribuţia  habitatelor  de

importanţă comunitară din ariile protejate 

10. Hidrologie – grupul conţine informaţii despre bazinele hidrografice şi

cursurile de apă din zona studiată stocate în format vectorial. 
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11. Limite  administrative  –  conţine  informaţii  despre  limitele

administrativ teritoriale din cadrul zonei şi limitele localităţilor.

12. Plante -  grupul  conține  informații  despre  distribuţia  populaţiei  de

narcise din rezervaţia 2.179

13. Silvic – conţine informaţii despre subparcelele silvice, bornele silvice,

liniile parcelare şi bornele de contur (care delimitează ariile protejate).

14. Soluri  –  conţine  date  despre  solurile  existente  în  zona,  informaţii

extrase din harta solurilor 1:200000.

15. Turism –  grupul conţine date despre punctele de interes turistic şi

traseele turistice existente.
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CAPITOLUL II.: DESCRIEREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE LA 
GORONIŞTE

2.1. Informații generale

Primele intenţii de conservare a patrimoniului natural din zona Goronişte datează

din  perioada  anilor  ’70-’80.  Zona  a  atras  atenţia  datorită  prezenţei  narciselor

(Narcissus  poeticus ssp.  radiiflorus)  fiind  menţionată  pe  lista  rezervaţiilor  şi

monumentelor naturii din judeţul Bihor încă din anul 1974 (Marossy 1974). Valoarea

ei a fost apoi reiterată într-un studiu la nivel naţional asupra ecologiei, corologiei şi

cenologiei populaţiilor de narcise din România (Drăgulescu 1981).  Porţiunea care

adăpostea  narcisele  a  fost  propusă ca  arie  protejată  pentru  protejarea  acestei

specii,  pentru  prima  dată  în  anul  1971  prin  Decizia  nr.261/1971  a  Consiliului

Judeţean Bihor (pe o suprafaţă de 1,5 ha). Ulterior, a fost desemnată ca rezervaţie

cu acelaşi scop, prin Decizia nr.25/1981 a Consiliului Judeţean Bihor şi ulterior prin

Decizia  nr.19/1995 a aceleiaşi  instituţii.  În  anul 2000 a fost  desemnată ca arie

naturală protejată de interes naţional prin Legea 5/2000 prin care se aprobă Planul

de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea III – zone protejate unde o porţiune

din pădurea Goronişte şi anume „Poiana cu narcise de la Goronişte” figurează la

poziţia 2.179  (cu o suprafaţă de 1,0 ha). Zona Tinca, inclusiv habitatul forestier,

oferă deasemenea condiţii favorabile existenţei a numeroase specii de păsări dintre

care multe sunt de interes conservativ (Ilie 2008, 2009 şi 2010).

Relativ recent, la nivel european, au fost făcute noi eforturi privind conservarea

biodiversităţii.  În toate statele membre ale Uniunii Europene s-a decis luarea unor

măsuri ferme pentru conservarea speciilor  vulnerabile de plante şi  animale şi  a

habitatelor acestora în zonele cele mai reprezentative ale arealului lor natural.

Astfel  a  luat  naştere  Reţeaua  Ecologică  Natura  2000  (nume  dat  la  momentul

declanşării  procesului  după  orizontul  de  timp  considerat  suficient  pentru

implementare),  formată  din  suprafeţe  bine  delimitate  (denumite  „situri  de

importanţă comunitară” sau „situri Natura 2000”), răspândite pe întreg teritoriul
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Uniunii Europene, care găzduiesc speciile şi habitatele care se doresc conservate.

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, ţara noastră a trebuit să implementeze

acest  nou  concept  de  conservare  a  biodiversităţii.  Pădurea  de  la  Goronişte,

datorită valorii sale din punct de vedere conservativ, a fost desemnată prin OM

MDD 1964/2007 ca sit de importanţă comunitară (ROSCI0155 Pădurea Goronişte) pe

o  suprafaţă  de  952  ha.  Conform  ultimelor  reglementări  (Monitorul  Oficial  29

noiembrie  2011)  scopul  desemnării  îl  reprezintă  conservarea  a  două  habitate

forestiere  de importanţă  comunitară (9170  Păduri  de  stejar  cu  carpen de tip

Galio-Carpinetum şi 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis şi

Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri

(Ulmenion minoris)) şi a trei specii de amfibieni de importanţă comunitară (buhaiul

de baltă cu burta roşie  – Bombina bombina; buhaiul de baltă cu burta galbenă –

Bombina variegata; tritonul cu creastă – Triturus cristatus).

Cele două arii protejate se suprapun, rezervaţia fiind localizată în colţul de est al

sitului de importanţă comunitară care include întreg trupul de pădure, după cum se

poate observa din figura 1. Trebuie menţionat faptul că, limitele rezervaţiei din

figura  1  sunt  preluate  de  pe  pagina  de  internet  a  Ministerului  Mediului  şi

Schimbărilor Climatice. Acestea includ o suprafaţă considerabil mai mare decât cea

prevăzută în Legea 5/2000 şi nu surprind exact aria de răspândire a narciselor. Ca

atare, pe baza informaţiilor culese în teren, în capitolele următoare din prezentul

plan se vor propune limite revizuite pentru aceasta.

Figura 1.

Limita sitului

de

importanţă

comunitară
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ROSCI0155 Pădurea Goronişte și a rezervației naturale 2.179 Poiana cu narcise de la

Goronişte

2.1.1. Localizare

Pădurea Goronişte este localizată în partea de sud-vest a judeţului Bihor (figura 2),

pe un teren plan în apropierea satelor Căuaşd, Gurbediu şi Husasău de Tinca, pe

teritoriul  administrativ  al  comunei  Tinca.  Zona  face  parte  din  regiunea

biogeografică Continentală, trupul de pădure fiind situat pe limita acestei regiuni

biogeografice cu cea Panonică.
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Figura 2. Localizarea la nivel naţional a ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

Mai precis, pădurea se află între localităţile Ianoşda (la nord), Căuaşd (la vest),

Gurbediu (la sud) şi Husasău de Tinca (la est), fiind străbătută de drumul comunal

DC 94A (figura 3).  
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Figura 3. Localizarea la nivel local a ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

Coordonatele sunt: 

Latitudine:   46, 80908° N Longitudine: 21, 84644° E

Conform  SRTM  (Shuttle  Radar  Topography  Mission),  altitudinea  medie  faţă  de

nivelul mării este de 131 m. Cea minimă este de 113 m iar cea maximă de 150 m. 

Din punct de vedere al administraţiei silvice, în conformitate cu limitele existente

pe  pagina  de  web  a  Ministerului  Mediului  şi  Schimbărilor  Climatice,  rezervaţia

Poiana cu narcise de la Goronişte include parcelele silvice 122, 123, 127 şi 128 (din

cadrul fostei unităţi de producţie I Pusta, Ocolul silvic Tinca, Direcţia silvică Bihor1)

cu  subparcelele  aferente  acestora.  În  ceea  ce  priveşte  situl  de  importanţă

comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, limitele acestuia includ toate parcelele

silvice, de la 66 la 128 (cu subparcelele aferente), din trupul Goronişte (figura 4).

1 În prezent suprafaţa este în marea ei majoritate retrocedată foştilor proprietari – Consiliile locale 
Tinca, Tulca şi Batăr



23Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

Figura 4. Harta cu fondul forestier corespunzător rezervației naturale 2.179 Poiana

cu narcise de la Goronişte şi sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea

Goronişte 
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2.1.2. Căi de acces

Accesul  către  ariile  naturale  protejate  se  face  în  principal  prin  intermediul

drumului comunal 94A care străbate trupul de pădure cam la mijloc, din partea de

nord-vest (din localitatea Ianoşda) spre sud-est (spre localitatea Gurbediu). Trupul

de  pădure  este  deasemenea  limitrof  cu  drumul  judeţean  DJ  795,  în  dreptul

localităţii  Căuaşd. Accesul  la  Poiana cu narcise este facil  atât  prin  intermediul

liniilor  parcelare  şi  somiere  care  străbat  trupul  (şi  ajung  la  DC  94A)  sau  prin

interemediul drumurilor de pământ (utilizate pentru accesul la culturile agricole

din zonă) care însă sunt mai greu practicabile (mai ales în perioadele cu umezeală)

(figura  5).  Pentru  prevenirea  accesului  neautorizat,  drumurile  forestiere  de pe

liniile parcelare şi somiere sunt prevăzute cu bariere. Având în vedere faptul că

accesul este relativ limitat, iar aria nu se află în zona limitrofă a unor drumuri

asfaltate  intens  circulate  sau localităţi  mari,  presiunea  antropică  asupra  ariilor

protejate este relativ redusă.

Figura 5. Drumuri de acces către ariile naturale protejate din Pădurea Goronişte
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2.1.3. Folosința şi forma de proprietate a terenurilor terenurilor

Cu excepţia suprafeţei aferente drumului comunal DC 94A (care străbate trupul de 

pădure), întreaga suprafaţă a terenurilor din ariile protejate este inclusă în fond 

forestier având folosinţa pădure (figura 6). Din punct de vedere al proprietăţii, 

fondul forestier este în prezent (conform documentelor aferente procesului de 

retrocedare) în proprietatea comunelor Tinca (211,5 ha), Tulca (468,1 ha) şi Batăr 

(253,9 ha) şi doar o mică suprafaţă (19,6 ha) aparţine încă statului român (figura 

7). Întreaga suprafaţă este în administrarea Ocolului Silvic Tinca (subunitate a 

Direcţiei Silvice Bihor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva). Terenurile 

din jurul ariei protejate reprezintă terenuri agricole în totalitate în proprietate 

privată a persoanelor fizice din localităţile limitrofe. 

Figura 6. Harta folosinţei terenurilor din zona Pădurii Goronişte
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Figura 7. Harta formelor de proprietate din Pădurea Goronişte
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2.2. Mediul fizico-geografic

2.2.1. Geologia

Pădurea Goronişte este localizată pe depozite relativ recente datând din perioada

Pleistocenului superior (Figura 8).

Figura 8 Localizarea în zonă a ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte pe harta

geologică (sursa: Harta Geologică, 1968)

După cum se poate observa din figura 9, Pădurea Goronişte se suprapune peste

simbolul   care, conform notei explicative aferente Hărţii Geologice (Institutul

Geologic  1968),  se  referă  la  depozite  deluvial-proluviale  din  perioada

Pleistocenului  superior  consitutite  din  argile,  depozite  loessoide,  pietrişuri  şi

nisipuri. În cazul Pădurii Goronişte, substratul este format din argile roşcate.
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Figura 9. Harta detaliu cu localizarea ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte pe

harta geologică (sursa: Harta Geologică, 1968)

2.2.2. Geomorfologia

Pădurea  Goronişte  se  află  pe  un  teren  relativ  plan  (câmpie  plană)  în  dreptul

localităţilor Ianoşda (la nord-vest), Căuaşd (la sud-vest), Gurbediu (la sud, sud-est)

şi Husasău de Tinca (la nord-est). Relieful apare foarte puţin frământat, cu pante

domoale (până la 5 grade). Din punct de vedere fizico-geografic, după clasificarea

unităţilor de relief din România făcută de Posea şi Badea în 1984, locaţiei ariei

protejate  îi  corespunde  codul  XIII-B-1-1.2  adică,  aceasta  se  află  pe  Câmpia

Miersigului (1.2) parte a Câmpiei Înalte a Crişurilor (1) din Câmpia Crişurilor (B)

(care la rândul său face parte din unitatea majoră – Câmpia Banato-Crişană - XIII)

(figura 10). 
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Figura 10. Localizarea

ariilor naturale protejate
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din Pădurea Goronişte pe harta geomorfologică (Sursa Geodate digitale: Harta

Geomorfologică, SRTM)

2.2.3. Clima

Din punct de vedere climatic, zona studiată se încadrează în etajul climatic de

câmpie,  clima  fiind  de  tip  continental-moderat.  Având  în  vedere  faptul  că

teritoriul  unităţii este situat într-un teritoriu relativ omogen, cu diferenţe mici de

altitudine, cu un relief lipsit de energie, variabilitatea factorilor climatici   este

redusă.  Datorită  faptului  că  în  zona  Pădurii  Goronişte  nu  există  nicio  stație

meteorologică,  pentru  caracterizarea  climatică  a  zonei  studiate  s-a  recurs  la

utilizarea datelor climatice multianuale din modelul global WorldClim, care este un

model climatic global ce redă valorile extrapolate ale factorilor climatici pentru

orice punct geografic, pe baza unei rețele de stații meteorologice.

Temperatura aerului. Distribuţia temperaturilor medii la nivelul Pădurii Goronişte

este prezentată în figura 11. 

Figura 11 Distribuţia

temperaturilor

medii

Din datele obţinute rezultă că cea mai rece lună din an este luna ianuarie, cu o

medie multianuală a temperaturii de -1,6°C, cea mai scăzută medie a acestei luni

fiind de -4,8°C. De asemenea, luna cea mai călduroasă este luna iulie cu o medie

multianuală de 21,2°C, iar cea mai ridicată medie lunară de-a lungul anilor a fost
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de 27,4°C (figura 12). Conform datelor referitoare la temperaturile medii lunare,

sezonul de vegetație s-ar întinde din luna aprilie până în luna octombrie. 

Figura 12. Variația temperaturii minime și maxime a mediilor lunare precum și a
temperaturii medii lunare multianuale (Sursa: WorldClim)
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Precipitaţiile. Precipitațiile medii anuale în zona studiată sunt de 594 mm, cu un

maxim de 86 mm în luna iunie care precede celei mai călduroase luni a anului și un

minim de 34-35 mm în lunile martie şi octombrie. În figura 13 se poate observa că

deși  lunile  de  vară  sunt  foarte  călduroase  precipitațiile  sunt  totuşi  destul  de

ridicate comparativ  cu celelalte luni  ale anului.  Deficite de precipitații  apar la

sfârșitul iernii – începutul primăverii dar și la începutul toamnei. 

Figura 13. Variația lunară a precipitațiilor medii lunare multianuale (Sursa: WorldClim)

Mişcările aerului.  Pădurea Goronişte este situată într-o zonă cu vânturi de 
intensitate foarte redusă, sub 1,5 m/s (figura 14).
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Figura 14. Harta de distribuţie a vitezei medii a vântului (Sursa: WorldClim)

2.2.4. Hidrologia

Zona se încadrează în Bazinul hidrografic al Crişurilor (figura 15, sus), mai precis în

bazinul  Crişului  Negru.  La  nivel  local,  Pădurea  Goronişte  este  localizată  în

majoritate în bazinul hidrografic al râului Culişer şi parţial, pătrunde în marginea

bazinului râului Valea din Pustă (figura 15, jos). Aria protejată nu este străbătută

de cursuri de apă, dar se află la circa 3 km de lacurile Veljul Pustei şi Homorog şi în

imediata  apropiere  a  cursurilor  de  apă  Culişer  şi  Valea  din  Pustă.  În  interiorul

pădurii există locuri umede, mlăştinoase. Apa freatică se afla la o adâncime de 6-8

m, iar  pe alocuri  datorită  argilozităţii  depozitelor  apar la  1-2  m pânze de apă

suspendată, care determină  fenomenul de gleizare al solurilor.
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 Figura  15.  Localizarea  ariei  naturale  protejate  Pădurea  Goronişte  în  cadrul  bazinului

hidrografic al Crişurilor (sus) și la nivelul bazinelor hidrografice Culişer şi Valea din Pustă

(jos) (Sursa geodate digitale: Atlasul Cadastrului Apelor din România, I.G.F.C.O.T., 1992)
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2.2.5. Solurile

Solul reprezintă partea superficială a scoarţei terestre formată dintr-un amestesc

de substanţe minerale, apă, aer şi substanţe organice care se caracterizează prin

fertilitate  şi  are  un  rol  esenţial  în  productivitatea  fitocenozelor.  În  Pădurea

Goronişte, conform Hărţii  Solurilor din România (I.C.P.A. Bucureşti) se întâlnesc

trei tipuri de sol: brune-argiloiluviale, brune-luvice (podzolite) şi pseudogleizate

(figura 16).

Figura 16. Localizarea tipurilor de sol în Pădurea Goronişte
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2.3. Mediul biotic

Aşa  cum  s-a  menţionat  în  capitolul  1.2.  Scopul  și  categoria  ariilor  naturale

protejate, în Pădurea de la Goronişte, se urmăreşte protecţia şi conservarea a trei

specii de amfibieni de importanţă comunitară (buhaiul de baltă cu burta roşie  –

Bombina bombina; buhaiul de baltă cu burta galbenă – Bombina variegata; tritonul

cu  creastă  –  Triturus  cristatus),  a  două  habitate  forestiere  de  importanţă

comunitară (9170  Păduri  de stejar  cu carpen de tip Galio-Carpinetum şi  91F0

Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus

excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)) din

ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi  a populaţiei  de narcise (Narcissus poeticus ssp.

radiiflorus) din rezervaţia 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte. 

Cartarea speciilor şi habitatelor are ca scop reprezentarea pe hartă a răspândirii

acestora  pe  teritoriul  ariilor  naturale  protejate.  Cartografierea  s-a  făcut  cu

ajutorul  tehnicilor  moderne  și  în  special  cu  ajutorul  sistemelor  de  informație

geografică (GIS) și a sistemelor de poziționare globală. 

Identificarea  habitatelor  s-a  făcut  prin  recunoaşterea  fitocenozelor  care  le

caracterizează  şi  anume  prin  luarea  în  considerare  a  speciilor  edificatoare  (în

general  dominante)  şi  indicatoare  ecologic  şi/sau  cenologic,  precum  şi  prin

recunoaşterea  caracteristicilor  staţiunii,  în  primul  rând  localizare  geografică,

altitudine, relief, rocă şi sol.

Pentru  cartografierea  habitatelor  s-au  folosit  echipamente  GPS,  preluându-se

punctele  de  contur  corespunzătoare  limitelor  fiecărui  habitat  în  parte,  la

schimbarea fitocenozelor şi a staţiunilor care le caracterizează. Informaţiile culese

în teren s-au prelucrat cu software GIS, în vederea integrării datelor geospaţiale în

baza de date GIS şi realizarea hărţii de distribuţie a habitatelor și a celorlalte hărți

tematice realizate.
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2.3.1. Fitocenoza (Flora şi Vegetația) 

Fitocenoza din Pădurea Goronişte prezintă interes conservativ atât din punct de

vedere  botanic  (i.e.  speciile  de  floră  prezente)  cât  şi  din  punct  de  vedere

fitosociologic (i.e. habitatele forestiere prezente).

2.3.1.1. Flora

Deşi în cuprinsul documentaţiei sitului de importanţă comunitară (i.e. formularului

standard) nu este menţionată nici o specie de plante de importanţă comunitară ca

şi  obiectiv  de  conservare  (i.e.  la  cap.  3.2 al  formularului  standard),  Pădurea

Goronişte  adăposteşte  o  rezervaţie  desemnată  pentru  conservarea  narciselor

(Narcissus  poeticus ssp.  radiiflorus),  specie  de  interes  naţional  (menţionată  în

formularul standard la cap. 3.3 Alte specii importante). În continuare se prezintă o

descriere a speciei (conform Săvulescu 1966), ecologia acesteia precum şi câteva

imagini concludente (Figura 17)

Plantă înaltă de 25—60 cm.  Bulb voluminos, de 20—30 (40) mm în diam., ovoidal

sferic, cu tunici negricioase. Frunze 4, lungi de 30 cm şi late de 5—10 mm, liniare,

plane, la vârf obluze sau subobtuze, glaucescente, circa de aceeaşi  lungime cu

tulpina.  Tulpină acut comprimată, lungă de 20—50 cm. Pedicelii  mai scurţi  sau

puţin  mai  lungi  decât  spatul.  Flori albe,  de  obicei  solitare,  rareori  câte  2—3,

excepţional  până  la  7,  orizontale  sau  ascendente,  odorante.  Tubul  perigonului

cilindric, lung de 20—30 mm, cu foliole lat obovate, lungi de 30 mm, cu marginile

suprapuse, +/- egale în lungime cu tubul, la vârf apiculat mucronate. Coronula în

formă de cupă scurtă, lungă de 2—3 (5) mm, cât 1/6—1/8 din lungimea foliolelor

perigoniale, cu marginea creaţă, tivită cu roşu. — IV—V.

Figura 17a. Narcissus poeticus – poiana cu flori şi detaliu (Foto: T. Stăncioiu, 2013)
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Figura 17b. Narcissus poeticus (desen - http://de.academic.ru)
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Ecologia speciei (conf. Drăgulescu 1981)

Specia prezintă o amplitudine ecologică destul de largă, vegetând pe soluri bogate

nutritiv  dar  şi  pe  cele  sărace,  pe  soluri  bazice  dar  şi  pe  cele  moderat  acide.

Prezenţa  speciei  indică  terenuri  reavene  cu  umiditate  mijlocie.  Solurile  sunt

aluvionare (lăcovişti)  şi brune-gălbui, adesea podzolite şi gleizate. Poate apărea

deasemenea  şi  pe  soluri  turboase  sau  evoluate  din  mlaştini  drenate  (de  ex.

staţiunile  din  sudul  Transilvaniei).  Este  o  plantă  iubitoare  de  lumină.  Preferă

terenurile plane (pajişti din lunci, terasele râurilor şi platouri) dar poate să apară şi

pe versanţi  înclinaţi  (până la 45°). Altitudinal,  apare atât  la câmpie (cum este

cazul şi aici) cât şi în zone înalte (e.g. Muntele Saca din Munţii Rodnei, la aprox

1400 m; Munţii Ciucaş la 1850m; Muntele Pop Ivan din Munţii Maramureşului, la

1940 m; Munţi Ţarcu, la 2000 m) fiind adaptată la condiţii de climă foarte variate,

aglomerându-se totuşi în locuri unde umiditatea este relativ mare. La câmpie (cum

este şi  cazul Pădurii  Goronişte, unde specia apare la una dintre cele mai joase

altitudini din ţară) şi în zonele înalte de munte, specia se află la limita optimului

ecologic. Ca atare, conservarea acesteia este importantă şi deseori mai dificilă.

Situaţia speciei în Pădurea Goronişte 

Pentru identificarea zonelor unde aprare specia s-a recurs la consultarea surselor

existente. Cea mai importantă cale a fost consultarea factorilor cheie: proprietari

de terenuri din zonă, membri ai comunităţilor locale, administratori de terenuri,

custodele  ariei,  reprezentanţi  ai  instituţiilor  cu  rol  de  reglementare  şi  control

(Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului,  Inspectoratul  Teritorial  de  Regim  Silvic  şi

Vânătoare). Discuţiile purtate confirmă faptul că zona în care apar narcisele este

situată în colţul de nord-est al trupului de pădure Goronişte (trup ce corespunde

sitului de importanţă comunitară), aşa cum reiese şi din harta prezentată în figura

1.  Aşa  cum s-a  menţionat  la  capitolul  2.1.,  limitele  rezervaţiei  (prezentate  în

figura  1)  sunt  preluate  de  pe  pagina  de  internet  a  Ministerului  Mediului  şi

Schimbărilor  Climatice şi,  în forma actuală, includ o suprafaţă considerabil  mai

mare (i.e. 63,5 ha prin însumarea supr. parcelelor 122, 123, 127 şi 128) decât cea

prevăzută în Legea 5/2000 (i.e. 1,0 ha). Totuşi, în ciuda acestei suprafeţe mult mai

mari decât cea din lege, conform informaţiilor obţinute de la personalul de teren al

administratorului  de  pădure  (i.e.  Ocolul  silvic  Tinca)  şi  al  custodelui  (Direcţia
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silvică  Bihor)  precum  şi  de  la  participanţii  la  întâlnirile  organizare  pentru

consultarea publică a planului  de management, aria de răspândire a speciei  nu

corespunde în totalitate cu harta din figura 1. Astfel, specia nu este prezentă peste

tot în perimetrul actual (delimitat de parcelele 122, 123, 127 şi 128) însă apare şi

în subparcele silvice 119 şi 124 (în subparcela 119 chiar în grupuri compacte, bine

reprezentate). 

Pentru a verifica aceste informaţii, în luna mai a anului 2013 au fost efectuate

vizite în teren la care au participat reprezentanţi ai custodelui, ai administratorului

şi  ai  autorităţii  de mediu (din cadrul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului  Bihor)

precum  şi  din  partea  beneficiarului  proiectului.  În  urma  analizei  în  teren  s-a

confirmat  faptul  că  narcisele  apar  insular  (şi  nu  concentrate  pe  o  suprafaţă

compactă) fie sub formă de buchete, fie sub formă de exemplare răzleţe. Foarte

rar, realizează pâlcuri mai numeroase care acoperă suprafeţe compacte de câţiva

metri pătraţi.  Prezenţa sub formă insulară (pe suprafeţe restrânse),  în anumite

microdepresiuni (văi puţin adânci, care au un regim hidrologic favorabil speciei) şi

mai ales în porţiuni mai deschise ale pădurii (ochiuri - unde regimul de lumină este

favorabil speciei), face ca aria de răspândire a speciei în trupul Goronişte să fie

destul de însemnată deşi suprafaţa efectivă de fond forestier ocupată de indivizii

speciei  este  restrânsă.  Ca atare,  pentru  a  eficientiza  procesul  de conservare a

speciei, se propune o corectare a limitelor ariei protejate de interes naţional RN

2.179.  În  acest  sens,  se  recomandă  includerea  în  perimetrul  rezervaţiei  a

suprafeţei din cuprinsul u.a. 119 unde apar pâlcuri dense pe cca 1,23 ha (suprafaţă

evidenţiată în figura 18) şi excluderea parcelelor incluse în limitele actuale (i.e.

parcelele 122, 123, 127 şi 128 cu subparcelele aferente lor). În plus,  în cuprinsul

subparcelelor silvice 124, 123A, 128 şi 127B şi restul suprafeţei din u.a. 119, unde

apar  exemplare  diseminate  sau  grupuri  răzleţe  de  narcise,  pentru  conservarea

speciei,  intervenţiile se vor face respectând măsurile de gospodărire propuse la

capitolul 4.1.2. Monitorizările anuale vor urmări evoluţia populaţiei în suprafeţele

cunsocute dar şi eventuale extinderi ale acesteia în alte subparcele vecine.
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Figura 18. Harta zonei de

distribuţie a narciselor în

Pădurea Goronişte (a – localizare

generală; b – detaliu)

a

b
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2.3.1.2. Vegetaţia (habitatele)

În  cuprinsul  documentaţiei  (i.e.  formularului  standard)  sitului  de  importanţă

comunitară, este menţionată prezenţa a două habitate forestiere şi anume: 9170

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum şi 91F0 Păduri mixte de luncă

de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus

angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris). În urma analizei datelor

din  amenajamentele  silvice  şi  ulterior  în  urma  vizitelor  în  teren  s-a  infirmat

prezenţa acestor habitate. În schimb s-a confirmat prezenţa altor două habitate şi

anume: habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun şi habitatul 91Y0

Păduri dacice de stejar şi carpen.  Ca atare, în continuare se prezintă o analiză a

acestor habitate la nivelul ariilor protejate.

Descrierea habitatelor

Pentru  identificarea  şi  mai  ales  validarea  prezenţei  habitatelor  forestiere

menţionate  au  fost  folosite  descrierile  acestora  din  următoarele  lucrări  de

specialitate:

Doniţă  N.,  Popescu A.,  Paucă-Comănescu M.,  Mihăilescu S.,  Biriş  I.  A.  2005(a).

Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 496 p.

Doniţă  N.,  Popescu A.,  Paucă-Comănescu M.,  Mihăilescu S.,  Biriş  I.  A.  2005(b).

Habitatele din România –  Modificări  conform amendamentelor  propuse de

România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),  Editura  Tehnică-

Silvică, Bucureşti, 95 p.

Gafta D., O. Mountford (eds). (2008) Manual de interpretare a habitatelor Natura

2000 din Romania, Editura Rosprint, Cluj-Napoca, 101 pg.

***Comisia  Europeană 2007 -  Interpretation Manual  of  European Union Habitats,

EUR27, (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf)

***European Topic Center -  Concluziile  seminarului  biogeografic  pentru regiunea

Continentală, Sibiu, 9-12 iunie 2008. Draft trimis de  European Topic Center către

Ministerului Mediului spre analiză şi accept

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
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Habitatul     91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

Conform manulaului  European de interpretare a habitatelor  (Comisia Europeană

2007),  acest  tip  se  referă  la păduri  subcontinentale  xero-termofile  de  Quercus

cerris,  Q. petraea  sau  Q.  frainetto  şi  alte  specii  de  stejari  caducifoliaţi,  local

păduri de  Q. pedunculiflora  sau  Q. virgiliana, din Câmpia Panonică, dealurile şi

câmpiile din vestul şi sudul României, zonele deluroase din nordul Balcanilor şi din

etajul supra-mediteranean al nordestului Greciei continentale, din Anatolia supra-

mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu  Acer tataricum. Sunt distribuite în

general la altitudini cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi

dezvoltate  pe  substrate  diferite:  calcare,  andezite,  bazalt,  loess,  argilă,  nisip,

etc., pe soluri brune slab acide, de obicei profunde.

Ca plante se întâlnesc următoarele specii:  Quercus petraea, Q. dalechampii, Q.

polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus

ornus,  Tilia  tomentosa,  Ligustrum  vulgare,  Euonymus  europaeus,  Festuca

heterophylla,  Carex  montana,  Poa  nemoralis,  Potentilla  alba,  P.  micrantha,

Tanacetum  corymbosum,  Campanula  persicifolia,  Digitalis  grandiflora,  Vicia

cassubica, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans, A. nobilis, Silene

nutans,  S.  viridiflora,  Hieracium  racemosum,  H.  sabaudum,  Galium  schultesii,

Lathyrus niger,  Veratrum nigrum, Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus,

Luzula  forsteri,  Carex  praecox,  Pulmonaria  mollis,  Melittis  melissophyllum,

Glechoma  hirsuta,  Geum  urbanum,  Genista  tinctoria,  Lithospermum

purpurocaeruleum (syn.  Buglossoides purpurocaerulea),  Calluna vulgaris, Primula

acaulis subsp. rubra, Nectaroscordum siculum, Galanthus plicatus.

Din  punct  de  vedere  al  vegetaţiei,  habitatul  cuprinde  următoarele  asociaţii:

Quercetum petraeae-cerris Soó (1957) 1969 (inclusiv subas. Tilietosum tomentosae

Pop  et  Cristea  2000);  Aremonio-Quercetum  petraeae  Hoborka  1980;  Tilio

argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957; Quercetum cerris Georgescu 1941;

Quercetum  frainetto-cerris  (Georgescu  1945)  Rudski  1949;  Carpino-Quercetum

cerris  Klika 1938 (Boşcaiu  et al.  1969);  Quercetum frainetto  Păun 1964;  Fraxino

orni-Quercetum  dalechampii  Doniţă  1970;  Nectaroscordo-Tilietum  tomentosae
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Doniţă 1970; Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1968; Orno-Quercetum

praemoesicum Roman 1974 (inclusiv subas. coryletosum colurnae).

N.B.  Trebuie precizat faptul că  Orno-Quercetum praemoesicum Roman 1974 este

un omonim posterior a lui  Fraxino orni-Quercetum dalechampii  Doniţă 1970, ele

însă referindu-se la comunităţi forestiere distincte floristic şi fitogeografic.

În  România  acest  habitat  a  fost  echivalat  cu  următoarele  tipuri  de  ecosisteme

forestiere (Doniţă şi colab. 2005 a):

1) R4132 Păduri panonice-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris)

şi fag(Fagus sylvatica) cu Melitis melisophyllum

2) R4133 Păduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu Helleborus odorus

3) R4140 Păduri dacice – balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris)

şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria

4) R4149 Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) cu Pulmonaria

mollis

5) R4150 Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Festuca

heterophylla

6) R4151 Păduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu Lithospermum

purpureocoeruleum

7) R4152 Păduri dacice de cer (Quercus cerris) şi carpen (Carpinus betulus) cu

Digitalis grandiflora

8) R4153 Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q.

frainetto) cu Crocus flavus

9) R4154 Păduri danubian – balcanice de gârniţă (Quercus frainetto) cu Festuca

heterophylla
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10)R4155 Păduri danubian - balcanice de gârniţă (Quercus frainetto) şi cer

(Quercus cerris) cu Carex praecox

Având în vedere că dintre cele zece tipuri de habitate care se regăsesc în ţara

noastră doar două apar în zona cercetată, în continuare se va face descrierea doar

pentru acestea (i.e. R4150 şi R4152). 

R4150  Păduri  danubian-balcanice  de  cer  (Quercus  cerris)  cu  Festuca

heterophylla 

Habitatul este răspândit în câmpiile înalte din sudul şi vestul României, în zona

pădurilor de stejar, subzona pădurilor de stejari termofili. Ocupă circa 45.000 ha,

din care 30.000 în vestul şi 15.000 în sudul României. Apare la altitudini de 100–300

m. Temperatura medie anuală este de 9–10°C iar precipitaţiile medii anuale de

circa  600–750  mm.  Habitatul  apare  pe câmpie  plană  sau  cu  mici  depresiuni,

versanţi slab înclinaţi însoriţi, cu substrat din luturi şi argile. Solurile sunt de tip

preluvosol  şi  luvosol,  profunde,  pseudogleizate  în  profunzime,  argiloase,  slab-

mediu acide, mezobazice, hidric alternante (cu infiltrare mai dificilă a apei din ploi

şi din zăpezi şi precipitaţii şi deficite de apă vara), mezotrofice.

Din punct de vedere al structurii, fitocenozele sunt edificate de specii europene

nemorale  şi  submediteraneene.  Stratul  arborilor  este compus  în  etajul  superior

exclusiv din cer (Quercus cerris) sau cu puţin amestec de gorun (Quercus petraea),

gârniţă  (Q.  frainetto),  stejar  pedunculat  (Q.  robur),  plop  tremurător  (Populus

tremula), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior din jugastru (Acer campestre),

arţar  tătărăsc  (Acer  tataricum),  păr  pădureţ  (Pyrus  pyraster)  şi  ulm  (Ulmus

procera, U. minor). Arboretul are acoperire de 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100

de  ani.  Stratul  arbuştilor,  de  regulă  bine  dezvoltat,  compus  din  Cornus  mas,

Crataegus  monogyna,  Ligustrum  vulgare,  Rosa  canina,  Evonymus  verrucosus,

Cornus sanguinea,  Viburnum lantana. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat

neuniform,  cu  Genista  tinctoria,  Festuca  heterophylla,  Poa  angustifolia,  Carex

praecox.
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În ceea ce priveşte compoziţia floristică, specia edificatoare de habitat este cerul

(Quercus cerris). Specii caracteristice: Festuca heterophylla.

Alte specii  importante:  Ajuga reptans, Arum orientale,  Campanula persicifolia,

Carex  caryophyllea,  C.  tomentosa,  Calamagrostis  epigeios,  Centaurium

umbellatum,  Tanacetum  corymbosum,  Dactylis  polygama,  Galium  cruciata,

Glechoma  hirsuta,  G.  hederacea,  Galium  mollugo,  Lysimachia  nummularia,

Lathyrus niger, Lychnis coronaria, Melica uniflora, Polygonatum latifolium, Sedum

maximum, Viola hirta, Viola alba.

R4152 Păduri dacice de cer (Quercus cerris) şi carpen (Carpinus betulus) cu

Digitalis grandiflora

Habitatul  este  răspândit  pe  dealuri  şi  munţi  joşi  din  vestul  României,  ocupând

câteva  mii  de  hectare.  Apare  la  altitudini  de  150–500  m.  Temperatura  medie

anuală  este  de  9–10,5°C  iar  precipitaţiile  medii  anuale  de  circa  700–800  mm.

Habitatul apare pe versanţi cu înclinări şi expoziţii diferite, mai mult umbrite, cu

substrat din molase (nisipuri, pietrişuri, argile), calcaroase, loessuri. Solurile sunt

de tip preluvosol, luvosol, eutricambosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric

echilibrate, eutrofice.

Din punct de vedere al structurii, fitocenozele sunt edificate de specii europene

nemorale  şi  balcanice.  Stratul  arborilor,  compus,  în  etajul  superior,  din  cer

(Quercus  cerris),  stejar  pedunculat  (Quercus  robur),  uneori  gârniţă  (Quercus

frainetto),  cireş  (Prunus  avium),  ulm  de  munte  (Ulmus  glabra),  tei  (Tilia

tomentosa,  T.  platyphyllos),  iar  în  etajul  inferior  carpen  (Carpinus  betulus),

abundent  jugastru  (Acer  campestre),  sorb  de  câmp  (Sorbus  torminalis),  arţar

tătărăsc (Acer tataricum), măr şi păr pădureţ (Malus sylvestris,  Pyrus pyraster).

Arboretul are acoperire de 90–100% şi înălţimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul

arbuştilor,  bine  dezvoltat,  compus  din  Corylus  avellana,  Cornus  sanguinea,

Evonymus  europaeus,  Crataegus  monogyna,  C.  laevigata,  Ligustrum  vulgare,

Cytisus nigricans, Prunus spinosa ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bogat în

specii nemorale şi sudeuropene.
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În ceea ce priveşte compoziţia floristică, speciile edificatoare de habitat sunt cerul

(Quercus cerris) şi carpenul (Carpinus betulus). 

Alte  specii  importante:  Anemone  nemorosa,  Aposeris  foetida,  Aremonia

agrimoniodes,  Asarum  europaeum,  Astragalus  glycyphyllus,  Brachypodium

sylvaticum, Carex montana, C. sylvatica, Clynopodium vulgare, Cruciata glabra,

Campanula persicifolia, Dactylis polygama, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-

mas, Euphorbia amygdaloides, Festuca drymeia, Fragaria viridis, Geum urbanum,

Lathyrus  niger,  L.  vernus,  Luzula  luzuloides,  Melampyrum  bihariense,  Melica

uniflora, Melittis  melissophyllum, Mercurialis  perennis, Platanthera bifolia, Poa

nemoralis, Potentilla micrantha, Rubus hirtus, Sedum cepaea, Silene viridiflora,

Stellaria  holostea,  Symphytum  tuberosum,  Tanacetum  corymbosum,  Trifolium

medium, Viola reichenbachiana, Vincetoxicum hirundinaria ş.a.

Habitatul 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen

Conform manualului de interpretare european (Comisia Europeană 2007) acest tip

de  habitat  este  reprezentat  de  păduri  formate din  diverse  specii  de  cvercinee

(Quercus robur, Q. petraea, Q. petraea ssp. dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto)

în amestec cu carpen (Carpinus betulus), localizate pe flancurile şi piemonturile

Carpaţilor de est şi sud şi în Podişul Ucrainei de vest. Azonal, pot apărea păduri de

stejar cu carpen şi în zona Moesiacă a alianţei Quercion frainetto, în partea estică

a zonei Panonice şi vestică a zonei Pontice de silvostepă şi în zona dealurilor pre-

Pontice ale Europei de sud-est. Ecosistemele se caracterizează printr-un amestec al

speciilor  sub-mediteraneene din alianţa Quercion frainetto  şi,  în  est,  din specii

Euxinice.

Având în vedere distribuţia geografică largă a habitatului dar şi compoziţia diversă

în specii de cvercinee, în România acest habitat a fost echivalat cu următoarele

tipuri de ecosisteme forestiere (Doniţă et al. 2005 a):

1) R4124 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi

carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii;
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2) R4125 –   Păduri  moldave mixte de gorun  (Quercus  petraea),  fag  (Fagus

sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pilosa;

3) R4126 –   Păduri  moldave mixte de gorun  (Quercus  petraea),  fag  (Fagus

sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis;

4) R4128 –   Păduri  geto-dacice  de  gorun  (Quercus  petraea)  cu  Dentaria

bulbifera;

5) R4135 –  Păduri vest–pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei argintiu

(Tilia tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium cernuum;

6) R4143 – Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Melampyrum

bihariense;

7) R4147 –  Păduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur) şi tei

argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima.

În plus, conform deciziilor luate în urma seminarului biogeografic pentru regiunea

continentală (ETC 2008), tot în acest habitat au fost incluse şi habitatele româneşti

R4144 Păduri dacice de stejar pendunculat (Quercus robur) cu Molinia coerulea şi

R4145 Păduri panonice de câmpii inundabile de stejar pendunculat (Quercus robur)

cu Carex brizoides (care conform Doniţă şi colab. 2005 a şi Doniţă şi colab 2005 b,

erau atribuite habitatului european 9160 Păduri subatlantice şi medio-europene de

stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli). 

Având în  vedere  că,  în  urma cercetărilor  din  teren,  habitatul  găsit  în  Pădurea

Goronişte se încadrează în R4145 Păduri panonice de câmpii inundabile de stejar

pendunculat  (Quercus  robur)  cu  Carex  brizoides,  în  continuare  se  va  face

descrierea doar pentru acesta.

Habitatul  este  răspândit în  câmpiile  joase,  inundabile,  din  vestul  ţării  (Câmpia

Timişului, Câmpia Someşului etc.) în zona pădurilor de stejar, subzona pădurilor de

stejar  mezofili  şi  ocupă  suporafeţe  restrânse  (circa  1500  ha)  având  o  valoare

conservativă  foarte  mare.  Este  întâlnit  la  altitudini  reduse,  de  100–150  m.

Temperatura medie anuală este de 9,5–10°C iar precipitaţiile medii anuale de circa
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700–800  mm.  Forma  de  relief  dominantă  este  câmpie  plană,  joasă,  frecvent,

inundabilă aşezată pe aluviuni argiloiluviale. Solurile sunt de tip gleiosol, profunde,

grele, cu apă freatică aproape de suprafaţă şi, frecvent, din cauza inundaţiilor, cu

apă temporar  la  suprafaţă, mezobazice,  cu umiditate puternic  alternantă (vara

uscat – reavăn), mezotrofice.

Din punct de vedere al structurii, fitocenozele sunt edificate din specii europene.

Stratul  arborilor,  compus din stejar  pedunculat  (Quercus robur)  exclusiv  sau cu

puţin amestec de anin negru (Alnus glutinosa), plop tremurător (Populus tremula),

carpen (Carpinus betulus), tei pucios (Tilia cordata), jugastru (Acer campestre),

păr (Pyrus pyraster). Arboretul are acoperire de 70–80% şi înălţimi de 20–25 m la

100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, este compus din Frangula alnus,

Viburnum opulus, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rosa canina,

Ligustrum  vulgare ş.a.  Stratul  ierburilor  şi  subarbuştilor,  puternic  dezvoltat,

acoperă uneori  suprafeţe mari  şi  este dominat de  Agrostis  stolonifera şi  Carex

brizoides.

În  ceea  ce  priveşte  compoziţia  floristică,  specia  edificatoare  de  habitat  este

Quercus  robur.  Specii  caracteristice:  Carex  brizoides.  Alte  specii  importante:

Ajuga reptans, Betonica officinalis, Dactylis  polygama, Deschampsia caespitosa,

Festuca  gigantea,  Glecoma  hederacea,  Lysimachia  nummularia,  L.  vulgaris,

Polyganum  hidropiper,  Pulmonaria  mollis,  Rubus  caesius,  Scrophularia  nodosa,

Viola reichenbachiana ş.a.

Analiza vegetaţiei - Metode de cercetare 

a. Evaluarea prezenţei habitatelor.

Pe  baza  descrierilor  prezentate  anterior  s-a  trecut  la  analiza  datelor  din

amenajamentele silvice aferente suprafeţelor analizate. Pe baza corespondenţelor

cu tipurile  de pădure s-a  realizat  o  hartă potenţială  a  prezenţei  habitatelor  în

fiecare arie natural protejată analizată. Fiecare subparcelă silvică (i.e. u.a.) a fost

analizată şi încadrată într-unul dintre habitatele analizate. Acolo unde datele erau
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neconcludente sau era indicată prezenţa probabilă a unui alt habitat, subparcela a

fost însemnată cu “?” pentru analiză în teren.

b. Pregătirea materialelor pentru teren.

Pentru teren au fost pregătite copii ale hărţilor amenajistice, copii după descrierea

fiecărei subparcele silvice din suprafeţele analizate şi o copie după harta silvică (cu

subparcelarul silvic şi bornele silvice) suprapusă peste ortofotoplanuri. Pe aceasta

din  urmă  au  fost  însemnate  şi  limitele  ariilor  protejate  (situri  de  importanţă

comunitară  şi  rezervaţii  naturale).  Hărţile  astfel  echipate  au  fost  încărcate  în

format electronic în GPS.

c. Identificarea şi inventarierea tipurilor de habitate forestiere în teren.

Activitatea de identificare şi inventariere a tipurilor de habitate forestiere în teren

s-a desfăşurat în perioada 20.06.2012 – 15.07.2012. Pentru eficienţă maximă a fost

adoptată metoda de eşantionaj subiectiv – calitativă, uzuală în domeniul tipologiei

forestiere şi amenajărilor silvice şi pe care o considerăm cea mai potrivită pentru

ecosistemele forestiere. Metoda se bazează pe observaţii şi estimaţii realizate cu

ocazia parcurgerii terenului pe transecte, pentru a identifica discontinuităţile de

omogenitate  ale  arboretelor.  Unitatea  de  bază  a  studiului  a  constituit-o

subparcelarul silvic, în primul rând datorită faptului că gradul de omogenitate al

subparcelelor  silvice  este  în  general  mult  superior  celui  pretins  de  tipurile  de

habitate forestiere Natura 2000 şi în al doilea rând pentru că astfel va exista o

legătură biunivocă între amenajamentul silvic şi  planul de management al  ariei

naturale  protejate.  Astfel  au  fost  culese  date  referitoare  la:  stratul  arborilor

(compoziţie, acoperire, specii diseminate), stratul arbustiv (compoziţie, acoperire,

specii  diseminate),  seminţiş  (compoziţie,  acoperire,  mod  de  regenerare,  specii

diseminate) şi stratul ierbos (acoperire, plus un inventar sumar la nivelul fiecărui

sit). În plus au fost înregistrate imagini foto digitale, cu zone reprezentative de pe

traseul eşantionajului.

d. Delimitarea şi cartarea tipurilor de habitate.

Ca bază de pornire au fost folosite hărţile amenajistice, la scara 1:20000, care au

fost  retuşate  pe baza ortofotoplanurilor,  la  scara  1:5000.  Situaţiile  neclare  din

materialul cartografic semnalate din faza de birou au fost clarificate.  Deasemenea



52Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

acolo unde au apărut probleme legate de o separare insuficientă a subparcelarului

silvic din punct de vedere al habitatelor de importnaţă comunitară (i.e. în aceeaşi

subparcelă  au  fost  identificate  două  habitate)  şi  eventuale  erori  de  trasare  a

limitelor au fost remediate prin măsurători terestre cu receptoare GPS (direct pe

hărţile încărcate anterior, de la birou). Ulterior toate rezultatele obţinute au fost

integrate în baza de date GIS.

Analiza vegetaţiei - Rezultate  

În  cuprinsul  ariilor  protejate  analizate  au  fost  identificate  ambele  habitate

forestiere  de  interes  conservativ  menţionate  anterior  (i.e.  91Y0  şi  91M0).

Deasemenea au fost identificate porţiuni care nu sunt ocupate de aceste habitate

şi cărora nu li se poate atribui cod Natura 2000. Suprafeţele aproximative pe aceste

categorii rezultate în urma activităţii de teren sunt următoarele2:

- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun – 814,7 ha;

- 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen – 55,0 ha;

-  fără cod Natura 20003 –36,0 ha 

În tabelul de mai jos (tabelul 1) se prezintă detaliat situaţia acestor suprafeţe:

Tabelul 1. Habitatele de importanţă comunitară din Pădurea Goronişte (Unitatea

de producţie I Pusta, Ocolul silvic Tinca, Judeţul Bihor)

Proprietar u.a.4

Supr.
aprox.

(ha)

Habitat
Natura 2000

Habitat
Românesc

Observaţii

Statul
Român

77V 2.4 - - Teren pentru hrana vânatului

97 C 1.0 91M0 R4152 -
97 D 0.4 91M0 R4150 -
97A 0.7 - - Teren administraţie silvică
97C1 0.1 - - Clădire + curte
97C2 0.2 - - Clădire + curte
97C3 0.1 - - Clădire + curte
97V 1.2 - - Teren pentru hrana vânatului
98V 2.4 - - Teren pentru hrana vânatului

99 A1 5.0 91Y0 R4145 -
99 A2 4.9 91Y0 R4145 -
66 A 3.5 - - Plantaţie de salcâm

2 Cifrele provin din însumarea suprafeţelor subparcelelor silvice preluate din amenajamentele 
silvice în vigoare
3 Pe lângă acestea mai sunt şi terenuri fără vegetaţie forestieră (e.g. liniile somiere)
4 unitatea amenajistică (i.e. subparcelă silvică)
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Proprietar u.a.
Supr.
aprox.

(ha)

Habitat
Natura 2000

Habitat
Românesc

Observaţii

Comuna
Tulca

Comuna
Tulca

66 B 9.7 91M0 R4150 -
66 C 1.0 - - Plantaţie de stejar roşu
67 25.7 91M0 R4150 -

68 A 1.8 - - Plantaţie de salcâm
68 B 15.5 91M0 R4150 -
71 A 15.1 91M0 R4150 -
71 B 5.0 - - Plantaţie cu stejar roşu
72 A 6.1 91M0 R4150 -
72 B 15.0 91M0 R4150 -
73 12.4 91M0 R4150 -
76 7.0 91M0 R4150 -

77 A 6.7 91M0 R4150 -
77 B 8.8 91M0 R4152 -
77 C 4.2 91M0 R4152 -
78 A 5.1 91M0 R4150 -
78 B 8.3 91M0 R4150 -
81 A 16.7 91M0 R4150 -
81 B 1.3 91M0 R4152 -
81 C 0.7 91M0 R4152 -
82 11.2 91M0 R4152 -
89 6.9 91M0 R4150 -

91 A 18.9 91M0 R4150 -
91 B 1.3 91Y0 R4145 -
92 13.0 91M0 R4150 -

97 A 9.9 91M0 R4150
Include fostele 97 A şi E de la

stat
97 B 4.9 91M0 R4150 -
98 A 4.2 91M0 R4150 -
98 B 10.5 91M0 R4150 -
101 11.4 91M0 R4150 -
102 11.5 91M0 R4150 -
103 13.2 91M0 R4150 -

106 A 9.2 91M0 R4150 -
106 B 2.8 91Y0 R4145 -
107 11.7 91M0 R4150 -

108 A 8.5 91M0 R4150 -
108 B 2.0 - - Plantaţie de salcâm
108 B1 0.5 91Y0 R4145 -
111 A 11.4 91M0 R4150 -
111 B 5.9 91Y0 R4145 -
112 18.0 91M0 R4150 -
115 15.0 91M0 R4152 -
116 16.5 91M0 R4150 -
119 9.8 91M0 R4150 -
120 8.5 91M0 R4150 -
121 11.0 91M0 R4150 -
124 14.9 91M0 R4150 -
125 8.5 91M0 R4150 -
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Proprietar u.a.
Supr.
aprox.

(ha)

Habitat
Natura 2000

Habitat
Românesc

Observaţii

126 4.2 91M0 R4150 -

Comuna
Tinca

 Comuna
Tinca

99 A 0.9 91Y0 R4145 -
99 B 4.8 91Y0 R4145 -
99 C 0.7 - - Plantaţie de salcâm
99 D 0.4 91M0 R4150 -
100 A 2.0 91Y0 R4145 -
100 B 9.6 91M0 R4150 -
100 C 1.3 91Y0 R4145 -
100V1 0.3 - - Teren pentru hrana vânatului
104 A 10.2 91M0 R4150 -
104 B 3.0 91Y0 R4145 -
104 C 2.6 91Y0 R4145 -
105 A 3.4 91M0 R4150 -
105 B 6.4 91Y0 R4145 -
105 C 5.2 91M0 R4150 -
109 A 13.5 91M0 R4150 -
109 B 1.2 91M0 R4150 -
110 14.4 91M0 R4150 -

113 A 2.4 91Y0 R4145 -
113 B 9.3 91M0 R4150 -
114 A 10.9 91M0 R4150 -
114V1 0.3 - - Teren pentru hrana vânatului
117 A 2.0 91Y0 R4145 -
117 B 12.5 91M0 R4150 -
118 11.5 91M0 R4150 -

122 A 2.6 91Y0 R4145 -
122 B 18.8 91M0 R4150 -
123 A 8.2 - - Plantaţie de salcâm
123 B 7.6 91M0 R4150 -
127 A 0.8 91M0 R4150 -
127 B 18.6 91M0 R4152 -
128 13.4 91M0 R4150 -

Comuna
Batăr

69 A 9.4 91M0 R4150 -
69 B 20.4 91M0 R4150 -
70 24.0 91M0 R4150 -
74 18.4 91M0 R4150 -
75 14.4 91M0 R4150 -
79 11.9 91M0 R4150 -
80 17.0 91M0 R4152 -
83 10.0 91M0 R4150 -
84 15.3 91M0 R4150 -
85 7.8 91M0 R4150 -

86 A 13.1 91M0 R4150 -
86 B 7.7 91M0 R4152 -
87 A 8.1 91M0 R4152 -
87 B 6.2 91M0 R4152 -
87V1 0.4 - - Teren pentru hrana vânatului
88 A 6.3 91M0 R4150 -
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Proprietar u.a.
Supr.
aprox.

(ha)

Habitat
Natura 2000

Habitat
Românesc

Observaţii

88 B 4.8 91Y0 R4145 -
90 A 8.1 91M0 R4150 -
90 B 0.5 91Y0 R4145 -
93 A 11.9 91M0 R4150 -
93 B 1.4 - - Plantaţie de salcâm
94 A 10.3 91M0 R4152 -
94 B 0.8 91Y0 R4145 -
94 C 2.5 - - Plantaţie de salcâm
95 A 1.7 91M0 R4150 -
95 B 1.8 - - Plantaţie de salcâm
96 A 1.2 91M0 R4150 -
96 B 7.7 91M0 R4150 -

99 A 0.5 91Y0 R4145 -

Total 905,70 - - -

Notă: Restul suprafeţei din sit este reprezentat de liniile parcelare somiere fie  folosite ca drumuri

de acces (codurile: 171L, 172L, 173L, 175L, 176L, 177L, 179L, 180L, 182L, 183L, 185L, 186L, 187L,

190L,  191L,  193L,  195L,  196L)  fie  ca  terenuri  cu  culturi  pentru  hrana  vânatului  (cu  codurile:

174V,178V, 181V, 184V, 188V, 189V, 192V, 194V). În plus se adaugă şi suprafaţa aferentă drumului

public care străbate trupul de pădure de la Ianoşda spre Gurbediu.

Pentru  fiecare  subpracelă  silvică  în  care  a  fost  identificat  unul  din  cele  două

habitate  forestiere  au  fost  înregistrate  date  referitoare  la  elementele  de

caracterizare a vegetaţiei forestiere şi anume: pentru stratul arborilor, s-a evaluat

compoziţia în specii, consistenţa şi modul de regenerare; pentru etajul regenerării

tinere (seminţiş sau tineret), s-a evaluat compoziţia în specii, gradul de acoperire

pe  care  îl  realizează  şi  modul  de  regenerare;  pentru  subarboret  s-a  evaluat

compoziţia în specii, gradul de acoperire pe care îl realizează iar pentru stratul

ierbos  s-a  evaluat  doar  gradul  de  acoperire  pe care  îl  realizează.  O  sinteză  a

acestora se prezintă în tabelul următor (Tabelul 2).

Tabelul  2.  Elementele  de  caracterizare  a  vegetaţiei  forestiere  din  habitatele

Natura 2000

97 D 6CE 4ST 0.8 100% 8CE 2AR 0.1 100% Măceş, păducel, 0.4 0.1
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u.a.
Stratul arborilor: Seminţiş sau tineret Subarboret:

Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.

sămânţă sămânţă

lemn câinesc,
salbă moale,
corn, spinul

cerbului

99 A1 
4CA 3ST
2JU 1CE

0.9
60% lăstari,

40%
sămânţă

- - - Mur, corn 0.1 0.6

99 A2 10ST 0.2
100%

sămânţă

4JU 3CA
1AR 1CE

1ST
0.6

100%
sămânţă

Corn, lemn
câinesc,

porumbar,
măceş, mur,
sânger, alun

0.2 0.3

66 B 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6CE
3MLam

1AR
0.2

100%
sămânţă

Lemn câinesc,
păducel,

porumbar,
măceş, mur

0.6 0.5

67 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

9CE 1AR 0.7
100%

sămânţă

Păducel, mur,
lemn câinesc,

porumbar, salbă
moale

0.1 0.9

68 B 10CE 0.8
80% lăstari,

20%
sămânţă

6AR 3JU
1CE

0.2
100%

sămânţă

Lemn câinesc,
păducel,

porumbar, corn,
măceş, mur

0.6 0.2

71 A 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

5JU 3CE
1AR 1ST

0.3
100%

sămânţă

Păducel, mur,
salbă moale,
lemn câinesc

0.6 0.3

72 A 10CE 0.7 100% lăstari 10CE 0.7
100%

sămânţă

Lemn câinesc,
păducel, mur,
salbă moale,

corn

0.2 0.8

72 B 10CE 0.2
80% lăstari,

20%
sămânţă

9CE 1AR 0.7
20% lăstari,

80%
sămânţă

Păducel, mur,
porumbar, lemn
câinesc, măceş

0.4 0.7

73 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

7CE 3CA 0.2
100%

sămânţă

Mur, păducel,
lemn câinesc,

corn
0.4 0.6

76 10CE 0.7
100%

sămânţă
6CE 2AR

2JU
0.4

100%
sămânţă

Măceş, lemn
câinesc, mur,
salbă moale,

porumbar

0.6 0.3

77 A 10CE 0.7
70% lăstari,

30%
sămânţă

4AR 4JU
2CE

0.4
100%

sămânţă
Mur, păducel,
lemn câinesc

0.4 0.3

77 B
6CE 2AR

2CA
0.7

50% lăstari,
50%

sămânţă
- - -

Păducel, lemn
câinesc,

porumbar
0.4 0.1
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u.a.
Stratul arborilor: Seminţiş sau tineret Subarboret:

Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.

77 C
6CE 2JU

2AR
0.9

60% lăstari,
40%

sămânţă
- - -

Păducel, lemn
câinesc

0.1 0.1

78 A 9CE 1ST 0.2
80% lăstari,

20%
sămânţă

5CE 2CA
2AR 1JU

0.7
100%

sămânţă
Păducel, măceş,

mur, corn
0.4 0.6

78 B 10CE 0.7
100%

sămânţă
9CE 1AR 0.3

100%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, mur,

măceş
0.4 0.6

81 A 10CE 0.7
50% lăstari,

50%
sămânţă

6CA 3CE
1JU

0.5
100%

sămânţă

Mur, păducel,
măceş,

porumbar
0.2 0.7

81 B
4CA 3CE
2ST 1FR

0.9
60% lăstari,

40%
sămânţă

- - - Mur 0.1 0.1

81 C 7JU 3CE 0.8
50% lăstari,

50%
sămânţă

8JU 2CE 0.4
100%

sămânţă
- - 0.4

82 8CE 2CA 0.9
80% lăstari,

20%
sămânţă

7CA 2CE
1JU

0.6
100%

sămânţă

Păducel, mur,
măceş, lemn

câinesc
0.2 0.4

89 10CE 0.8
100%

sămânţă
10CE 0.1

100%
sămânţă

Măceş, păducel,
mur

0.1 0.8

91 A 9CE 1ST 0.8
70% lăstari,

30%
sămânţă

8AR 2CE 0.2
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş,

mur, corn
0.6 0.6

91 B 10ST 0.7
100%

sămânţă

6AR
3MLam
1PAM

0.3
100%

sămânţă

Păducel, măceş,
mur, porumbar,

corn
- 0.6

92 10CE 0.7
100%

sămânţă
9AR 1CE 0.2

100%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş

0.1 0.9

97 A 9CE 1ST 0.8
80% lăstari,

20%
sămânţă

9AR 1CE 0.1
100%

sămânţă
Păducel,

porumbar, mur
0.8 0.4

97 B 10CE 0.7
100%

sămânţă
9CE 1AR 0.2

20% lăstari,
80%

sămânţă

Porumbar,
păducel, măceş

- 0.9

98 A 10CE 0.8
70% lăstari,

30%
sămânţă

7AR 2CE
1JU

0.1
100%

sămânţă

Păducel, măceş,
lemn câinesc,

porumbar
0.6 0.4

98 B 10CE 0.7
100%

sămânţă
- - - Păducel - 0.6

101 10CE 0.7
70% lăstari,

30%
sămânţă

4AR 3CE
3JU

0.4
100%

sămânţă

Păducel, măceş,
mur, lemn

câinesc, corn
0.4 0.7

102 10CE 0.7 60% lăstari,
40%

8CE 2AR 0.1 20% lăstari,
80%

Păducel, măceş,
mur

0.1 0.9



58Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

u.a.
Stratul arborilor: Seminţiş sau tineret Subarboret:

Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.
sămânţă sămânţă

103 10CE 0.7
70% lăstari,

30%
sămânţă

6AR 2CE
1JU 1SC

0.2
100%

sămânţă
Păducel, mur,

porumbar
0.4 0.6

106 A 9CE 1ST 0.7
70% lăstari,

30%
sămânţă

4AR 3JU
3CE

0.4
100%

sămânţă

Măceş, lemn
câinesc, corn,

păducel
0.4 0.7-0.8

106 B
5ST 2CA
2CE 1JU

0.7
40% lăstari,

60%
sămânţă

2JU 2AR
2CE 2CA

2ST
0.4

100%
sămânţă

Corn, lemn
câinesc, mur,

păducel
0.2 0.7

107 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4AR 3CE
3JU

0.6
100%

sămânţă

Corn, măceş,
păducel, lemn
câinesc,  mur

0.2 0.8

108 A 9CE 1ST 0.7
60% lăstari,

40%
sămânţă

6AR 3CE
1JU

0.3
100%

sămânţă

Păducel, corn,
măceş, mur,

lemn câinesc,
porumbar

0.6 0.6

108 B1 7ST 3CE 0.6 100% lăstari 8AR 2JU 0.2
100%

sămânţă
Corn, păducel,
lemn câinesc

0.8 0.2

111 A 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4CA 3AR
2JU 1CE

0.7
100%

sămânţă
Corn, măceş,
mur, păducel

0.2 0.4

111 B
6ST 2CE

2CA
0.7

70% lăstari,
30%

sămânţă

4CA 2AR
2JU 1ST

1CE
0.4

100%
sămânţă

Păducel, mur 0.1 0.8

112 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4AR 4JU
2CE

0.4
100%

sămânţă
Păducel, corn,

măceş
0.2 0.8

115
5CE 2JU
2AR 1CA

0.8
50% lăstari,

50%
sămânţă

- - -
Păducel, măceş,

mur
0.1 0.3

116 10CE 0.6-0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4AR 3CE
3JU

0.7
100%

sămânţă
Păducel, măceş,
porumbar, mur

0.2 0.7

119 10CE 0.2
80% lăstari,

20%
sămânţă

10CE 0.8
20% lăstari,

80%
sămânţă

Păducel, măceş,
lemn câinesc,

mur, corn
0.1 0.9

120 10CE 0.3
80% lăstari,

20%
sămânţă

7CE 3AR 0.7
35% lăstari,

65%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, mur,

corn
0.2 1.0

121 10CE 0.3
80% lăstari,

20%
sămânţă

8CE 2AR 0.6
25% lăstari,

75%
sămânţă

Păducel, mur,
porumbar, lemn
câinesc, măceş

0.7 0.6

124 10CE 0.7 100% lăstari 8CE 2AR 0.3
100%

sămânţă

Păducel, mur,
lemn câinesc,

măceş
0.5 0.4

125 10CE 0.3 100% lăstari 9CE 1AR 0.7 20% lăstari, Păducel, măceş, 0.5 0.8
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Stratul arborilor: Seminţiş sau tineret Subarboret:

Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.
80%

sămânţă
mur

126 10CE 0.7 100% lăstari 8CE 2AR 0.1
100%

sămânţă

Păducel,
porumbar, mur,

lemn câinesc
0.8 0.2

99 A 10ST 0.2
100%

sămânţă

4JU 3CA
1AR 1CE

1ST
0.6

100%
sămânţă

Corn, lemn
câinesc,

porumbar,
măceş, mur,
sânger, alun

0.2 0.3

99 B
6CA 2ST

2CE
0.8

30% lăstari,
70%

sămânţă

6CA 2ST
2CE

0.3
100%

sămânţă
Mur, corn,

păducel
0.1 0.1

99 D 10CE 0.7
100%

sămânţă
6AR 3JU

1CE
0.8

100%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc

0.1 0.3

100 A 10ST 0.6
100%

sămânţă

4CA 2CE
2ST 1AR

1JU
0.4

100%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, corn,

mur
0.4 0.5

100 B 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

3CA 2AR
3CE 1ST

1JU
0.4

100%
sămânţă

Păducel, corn,
mur, măceş

0.3 0.5

100 C
3ST 3CA
2CE 1JU

1AR
0.9

15% lăstari,
85%

sămânţă
- - -

Mur, corn,
păducel, măceş,

soc
0.2 0.3

104 A 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4CE 4CA
1AR 1JU

0.7
100%

sămânţă

Păducel, mur,
corn, lemn

câinesc
0.2 0.6

104 B

3CA 2ST
2CE 3(FR,

PLA,
PAM, JU,

AR)

1.0
100%

sămânţă
- - - Mur 0.3 0.2

104 C
4CA 3ST

3CE
0.6 –
0.7

40% lăstari,
60%

sămânţă
- - - - - 0.8

105 A
9CE 1(CA,

JU, PR,
ST)

0.7
60% lăstari,

40%
sămânţă

4CA 2CE
2JU 2AR

0.8
100%

sămânţă
Corn, mur,

păducel, măceş
0.1 0.3

105 B 7CA 3CE 1.0
90% lăstari,

10%
sămânţă

- - - Păducel - -

105 C 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6CE 3CA
1AR

0.4
100%

sămânţă
Măceş, păducel,

mur
0.2 0.6

109 A 9CE 1ST 0.7 80% lăstari,
20%

sămânţă

3CE 3JU
2AR 1ST

1CA

0.5 100%
sămânţă

Porumbar, corn,
măceş, lemn
câinesc, mur,

0.3 0.5
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Stratul arborilor: Seminţiş sau tineret Subarboret:

Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.
păducel

109 B 10CE 0.6
100%

sămânţă
4JU 3AR

3CE
0.5

35% lăstari,
65%

sămânţă

Păducel, corn,
lemn câinesc

0.2 0.8

110 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

5CE 3CA
1ST 1AR

0.6
100%

sămânţă

Măceş, păducel,
porumbar, lemn

câinesc, mur,
corn

0.2 0.6

113 A 10ST 0.7
100%

sămânţă
3CE 3JU
3AR 1CA

0.1
100%

sămânţă

Lemn câinesc,
păducel, salbă
moale, măceş,

corn, porumbar

0.1 0.9

113 B 9CE 1ST 0.6
80% lăstari,

20%
sămânţă

5CE 2CA
1JU 1AR

1ST
0.5

100%
sămânţă

Mur, păducel,
măceş, lemn
câinesc, corn

0.6 0.6

114 A 8CE 2ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6CE 2AR
1CA 1ST

0.4
100%

sămânţă

Păducel, măceş,
lemn câinesc,

corn, mur
0.5 0.7

117 A
6ST 3CE

1GO
0.7

100%
sămânţă

8CE 2ST 0.1
100%

sămânţă

Păducel,
porumbar,

măceş
- 0.9

117 B 9CE 1ST 0.4 100% lăstari 9CE 1AR 0.7
100%

sămânţă

Păducel,
porumbar,

măceş, mur,
spinul cerbului

0.5 0.5

118 9CE 1ST 0.7
70% lăstari,

30%
sămânţă

7CE 2AR
1ST

0.4
100%

sămânţă

Păducel, mur,
lemn câinesc,

măceş
0.4 0.5

122 A
7ST 2GO

1CE
0.7

100%
sămânţă

3CE 2ST
2AR 2JU

1GO
0.2

100%
sămânţă

Păducel, măceş 0.1 0.9

122 B 10CE 0.8 100% lăstari
8CE 1JU

1AR
0.3

100%
sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, mur,

corn
0.7 0.3

123 B 10CE 0.7 100% lăstari
7CE 2AR

1SC
0.3

100%
sămânţă

Păducel,
porumbar, lemn

câinesc, mur
0.5 0.5

127 A 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

10CE 0.5
100%

sămânţă
Păducel, măceş 0.1 0.8

127 B
7CE 2AR

1JU
0.8

30% lăstari,
70%

sămânţă
- - -

Păducel, mur,
lemn câinesc,

măceş
0.5 0.5

128 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

10CE 0.3
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş,

mur
0.6 0.6

69 A 10CE 0.7 80% lăstari, 6AR 3JU 0.5 100% Măceş, lemn 0.2 0.4
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Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.
20%

sămânţă
1CE sămânţă câinesc, păducel

69 B 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6AR 2CE
2JU

0.5
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş,

corn, mur
0.2 0.2

70 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

7JU 2AR
1CE

0.7
100%

sămânţă

Măceş,
porumbar, corn,
păducel, lemn
câinesc, spinul

cerbului

0.1 0.2

74 10CE 0.8
80% lăstari,

20%
sămânţă

9CE 1AR 0.1
100%

sămânţă

Păducel, corn,
lemn câinesc,
mur, măceş

0.2 0.7

75 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

5JU 2CE
3AR

0.6
100%

sămânţă

Măceş, păducel,
lemn câinesc,

corn
0.2 0.3

79 9CE 1AR 1.0
70% lăstari,

30%
sămânţă

- - -
Păducel, măceş,

mur
0.2 -

80 9CE 2JU 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

4AR 3CE
3JU

0.1
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş,

mur
0.2 0.5

83 10CE 0.7
90% lăstari,

10%
sămânţă

7AR 2CE
1JU

0.3
100%

sămânţă

Corn, păducel,
măceş, lemn
câinesc, mur

0.3 0.7

84 10CE 0.8
90% lăstari,

10%
sămânţă

6AR 3JU
1CE

0.3
100%

sămânţă

Măceş, mur,
lemn câinesc,

corn, porumbar
0.6 0.3

85 10CE 0.7 100% lăstari
7AR 2CE

1JU
0.2

100%
sămânţă

Lemn câinesc,
porumbar,

păducel, măceş,
mur

0.5 0.3

86 A 9CE 1CA 0.8
80% lăstari,

20%
sămânţă

3JU 3CA
2CE 2AR

0.5
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, mur,

măceş
0.1 0.4

86 B 6CA 4CE 0.9
80% lăstari,

20%
sămânţă

8CA 1CE
1JU

0.7
100%

sămânţă
- - 0.2

87 A
6CE 3CA
1(AR, JU,

ST)
1.0

70% lăstari,
30%

sămânţă
- - -

Păducel, mur,
lemn câinesc,

corn
- -

87 B 6CA 4CE 0.9
80% lăstari,

20%
sămânţă

6CA 2CE
2JU

0.7
100%

sămânţă
- - 0.2

88 A 10CE 0.7
90% lăstari,

10%
sămânţă

6AR 3CE
1JU

0.4
100%

sămânţă
Păducel, mur,

măceş
0.3 0.8
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Stratul
ierbos

Comp. Consist. Mod regen. Comp. Acop. Mod regen. Specii Acop. Acop.

88 B 10ST 0.7
100%

sămânţă
8CE 2AR 0.2

100%
sămânţă

Măceş, păducel,
lemn câinesc,

spinul cerbului,
corn, mur,
porumbar

0.1 1.0

90 A 10CE 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6AR 2CE
2JU

0.4
100%

sămânţă

Păducel, lemn
câinesc, măceş,

corn, mur,
porumbar

0.5 0.5

90 B 10ST 0.7
100%

sămânţă
4AR 2CE
2JU 2ST

0.5
100%

sămânţă

Păducel, mur,
corn, măceş,
lemn câinesc,

porumbar

0.3 0.7

93 A 9CE 1CA 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

6CA 2CE
2JU

0.7
100%

sămânţă
Mur, corn,

măceş, păducel
0.2 0.3

94A 7CE 3CA 0.8
70% lăstari,

30%
sămânţă

9CA 1CE 0.9
100%

sămânţă
Mur, corn - 0.2

94 B 10ST 0.7
100%

sămânţă
6CA 2CE
1ST 1JU

0.7
100%

sămânţă

Sânger, măceş,
lemn câinesc,
corn, păducel,

mur

0.1 0.4

95 A 9CA 1CE 1.0
90% lăstari,

10%
sămânţă

- - - - - -

96 A 9CE 1ST 0.6
100%

sămânţă

4CA 3CE
1AR 1ST

1JU
0.6

100%
sămânţă

Mur, păducel,
sânger, lemn

câinesc,
porumbar

0.2 0.3

96 B 9CE 1ST 0.7
80% lăstari,

20%
sămânţă

3CE 3CA
2AR 1ST

1JU
0.4

100%
sămânţă

Păducel, mur,
corn

0.2 0.4

99 A 10ST
0.4 –
0.5

100%
sămânţă

5CA 2ST
1CE 1JU

1AR
0.7

100%
sămânţă

Sânger, păducel,
mur, măceş,

porumbar
0.3 0.4

Notă: Comp.= compoziţie în specii; Consist.= consistenţa; Mod regen.=modul de regenerare; 

Acop.=acoperirea; AR= arţar tătărăsc; CA= carpen; CE= cer;  FR= frasin comun; GO= gorun; JU= 

jugastru; Mlam= mălin american; PAM= paltin de munte; PLA= plop alb; PR= păr pădureţ; SC= 

salcâm; ST= stejar comun. 

În continuare se prezintă un inventar sumar al florei ierboase întâlnite în cuprinsul

celor  două  tipuri  de  habitate  forestiere:  Abutilon  theophrasti,  Achillea  sp.,

Agrimonia eupatoria, Agrostis sp., Alisma sp., Alliaria petiolata, Amaranthus sp.,
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Ambrosia  artemisiifolia,  Arctium lappa,  Artemisia  sp.,  Astragalus  glycyphyllos,

Brachypodiun  sp.,  Calamagrostis  sp.,  Calamintha  menthifolia,  Carex  sp.,

Centaurea  sp.,  Centaurium  erythraea,  Chenopodium  album,  Chrysosplenium

alternifolium,  Cichorium  intybus,  Circaea  lutetiana,  Cirsium  sp.,  Clinopodium

vulgare, Convallaria majalis, Coronilla varia, Cruciata glabra, Cytisus sp., Dactylis

sp., Daucus carota, Echinochloa sp., Elymus sp., Epilobium sp., Erigeron annuus,

Erigeron cannadensis, Eupatorium cannabinum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia

sp.,  Festuca  gigantea,  Fragaria  sp.,  Galium  sp.,  Genista  sp.,  Geranium

robertianum,  Geum  urbanum,  Glechoma  hirsuta,  Gypsophila  muralis,

Helianthemum nummularium, Hieracium sp.,  Hypericum perforatum,  Inula  sp.,

Juncus effusus, Juncus sp., Lactuca quercina, Lactuca serriola, Lapsana communis,

Lathyrus niger, Lathyrus sp., Leonurus cardiaca, Leonurus marrubiastrum, Linaria

vulgaris,  Lolium  perenne,  Lotus  corniculatus,  Lycopus  exaltatus,  Lysimachia

nummularia,  Lythospermum sp.,  Lythrum salicaria,  Lythrum virgatum,  Mentha

sp., Milium effusum, Oxalis corniculata (?), Phleum sp., Poa nemoralis, Poa sp.,

Polygonatum latifolium, Polygonum (Fagopyrum) sp.,  Polygonum sp.,  Potentilla

micrantha, Prunella vulgaris, Ricinus communis, Rubus sp., Rumex sp., Sambucus

ebulus,  Scrophularia  nodosa,  Senecio  sp.,  Serratula  tinctoria,  Setaria  pumila,

Solanum nigrum,  Sorothamnus  scoparius,  Stachys  officinalis,  Stachys  palustris,

Stellaria sp., Tanacetum vulgare, Thalictrum sp., Trifolium aureum, Urtica dioica,

Verbascum phoeniceum, Veronica officinalis, Vicia sp., Vincetoxicum hirundinaria,

Xanthium sp., Xanthium spinosum
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În figura următoare (figura 19) se prezintă câte o fotografie sugestivă pentru 

fiecare din cele două habitate forestiere.

Harta de distribuţie a habitatelor la nivelul sitului de importanţă comunitară este

prezentată în continuare (figura 20):

Figura 19. Habitat 91M0 (sus) şi 91Y0 (jos)  (Foto: T. Stăncioiu, 2012)
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Figura 20. Distribuția tipurilor de habitate în aria naturală protejată Pădurea Goronişte
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2.3.2. Zoocenoza (Fauna)

Fauna zonei este destul de diversă. În acest plan de management, în rândurile care

urmează se va face referire directă doar la speciile de amfibieni pentru care au 

fost desemnate ariile naturale protejate. În cuprinsul documentaţiei sitului de 

importanţă comunitară ROSCI0155 sunt menţionate ca obiective de conservare 

speciile Triturus cristatus (triton cu creastă), Bombina bombina (buhai de baltă / 

izvoraş cu burta roşie) şi Bombina variegata (buhai de baltă / izvoraş cu burta 

galbenă). 

Din punct de vedere al statutului de conservare şi al statutului legal de protecţie,

conferit prin legislaţia naţională, europeană sau prin Convenţii europene, situaţia

speciilor de amfibieni din situl ROSCI0155 se prezintă astfel:

Specia Statut de conservare

cf. CRVR*

Berna Directiva

Habitate

OUG 57/2007

Bombina

bombina

Aproape ameninţată II II, IV 3, 4A

Bombina

variegata

Aproape ameninţată II II, IV 3, 4A

Triturus

cristatus

Vulnerabilă II II, IV 3, 4A

     * CRVR = Cartea Roşie a Vertebratelor din România, ed. Botnariuc şi Tatole,

2005

Cifrele romane şi arabe din tabelul de mai sus reprezintă anexele Convenţiei de la

Berna,  ale  Directivei  Habitate  şi  ale  OUG  57  /  2007  (Regimul  ariilor  naturale

protejate).  Anexa II  a Convenţiei  de la Berna reprezintă specii  care necesită o

protecţie  strictă  la  nivelul  teritoriilor  ţărilor  semnatare.  Anexa  II  a  Directivei

Habitate  (92/43/EEC)  cuprinde  specii  pentru  a  căror  conservare  este  necesară

desemnarea de arii  speciale de conservare (Natura 2000). Anexa IV a Directivei
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Habitate listează specii care necesită măsuri de protecţie strictă. Anexa 3 a Legii

49 traduce anexa ÎI a Directivei Habitate (specii  pentru a căror conservare este

necesară desemnarea de arii speciale de conservare), iar anexa 4A traduce anexa

IV a Directivei Habitate (specii care necesită o protecţie strictă).

În formularul standard nu sunt date informaţii privind efectivele celor 3 specii care

sunt obiective de conservare, ci se indică numai prezenţa lor (P). Din punct de

vedere  al  raportării  populaţiilor  celor  3  specii  din  sit  la  efectivele  lor  la  nivel

naţional,  la  momentul  completării  formularelor  standard (2006)  s-a  apreciat  că

aceste populaţii se înscriu între 0 şi 2% din efectivele speciilor respective, la nivel

naţional. Din punct de vedere al conservării trăsăturilor habitatelor celor 3 specii,

s-a apreciat că acestea au o conservare bună în ambele situri (fie elemente bine

conservate, fie parţial degradate, dar cu potenţial de refacere a habitatului). Din

punct de vedere al izolării, populaţiile celor 3 specii din situl Pădurea Goronişte au

fost apreciate ca populaţii neizolate cu o arie de răspândire extinsă.

În continuare se prezintă atât o descriere generală a acestor specii, metodologia de

identificare ce poate fi utilizată în teren cât şi cerinţele de conservare care trebuie

îndeplinite pentru menţinerea unei stări de conservare favorabilă.

Buhaiul de baltă cu burta roşie (  Bombina bombina  )

Bombina bombina (figura 21) se numeşte popular buhai de baltă cu burta roşie, 

datorită sunetelor emise de către masculi în perioada de reproducere, 

asemănătoare instrumentului popular denumit buhai; „cu burta roşie” datorită 

coloraţiei ventrale, reprezentată de pete de culoare roşie sau oranj, pe un fundal 

negru. 

Figura 21. Buhaiul cu burta roşie (Bombina bombina) (foto Dorin Pop, 2012)
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Buhaiul  de  baltă  foloseşte  avertizarea  coloră  printr-o  poziţie  aposematică  sau

„Unken-reflex”, de ridicare a bărbiei şi a membrelor anterioare, pentru a atrage

atenţia asupra faptului că tegumentul este otrăvitor (glande toxice). Specia este de

dimensiuni mici (până în 5 cm), având un colorit dorsal măsliniu, cenuşiu-deschis,

rar cenuşiu-închis sau verde-olive; sunt prezente pete dorsale închise la culoare sau

verzi, ce reprezintă aglomerări de negi glandulari. Pupilele au formă triunghiulară

sau cordiformă.  Bombina bombina este o specie  predominant diurnă, preferând

bălţile permanente, smârcurile, mlaştinile eutrofe, bălţile temporare şi ochiurile

de apă (la care apelează doar accidental) din zona de şes şi până spre 300m sau

400m în Transilvania. Perioada de reproducere este între aprilie  şi  uneori  chiar

august,  femela  depunând  ponta  (între  10  şi  100  ouă  per  pontă)  izolat  sau  în

grămezi mici, pe fundul apei sau pe vegetaţie. Aceeaşi femelă poate depune 2-3

ponte  pe  an.  Trebuie  precizat  că  Bombina  bombina  hibridează  introgresiv  cu

Bombina variegata între 150m şi aproximativ 300m (uneori şi mai sus, spre 400 m),

hibrizii  având  un  fitness  mai  redus  decât  speciile  parentale  (Szymura,  1993).

Hibrizii prezintă caractere intermediare, mai apropiate de una sau alta din speciile

parentale. 

Spectrul  trofic  al  speciei  Bombina  bombina  este  reprezentat  de  diptera

chironomide,  coleoptere,  himenoptere,  homoptere  (afide),  colembole,  larve  de

limoniide, oligochete, araneide (Nicoară and Nicoară, 2007).

Deşi în Europa specia se află într-un declin, statutul de conservare evaluat pentru

România este de „aproape ameninţată”, efectivul speciei fiind de ordinul sutelor

de mii. Specia este ameninţată de tendinţa de modificare a habitatelor umede, de

drenare a bălţilor / smârcurilor, de poluarea habitatelor acvatice lentice, în care

specia  este  prezentă.  De  asemenea,  specia  este  ameninţată  de  folosirea

pesticidelor în agricultură şi silvicultură (Iftime, 2005).

Metode de identificare

Metodele  de  identificare  pentru  Bombina  bombina  sunt:  căutare  activă  în

habitatele  considerate  favorabile  pentru  reproducere  (bălţi,  canale  de  irigaţii,

ochiuri de apă, smârcuri etc.), transecte auditive, utilizarea unui mincioc pentru
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capturarea larvelor, căutarea de ponte. Ar trebui capturaţi şi fotografiaţi pe partea

ventrală un număr de minim 30 de adulţi, pentru a verifica dacă există un anumit

grad de hibridare cu Bombina variegata. Pentru fotografierea modelului ventral al

adulţilor este utilizat un acvariu de teren şi un aparat de fotografiat digital. Pentru

înregistrarea  coordonatelor  geografice  a  fost  utilizat  un  dispozitiv  GPS  marca

Garmin modelul eTrex Legend HCx. Datele au fost încărcate într-o bază de date în

format Excel sau Acces. Pe baza înregistrărilor spaţiale a fost realizată harta de

răspândire a speciei la nivelul ROSCI0155 Pădurea Goronişte.

Cerințe de conservare

A. Cerințe privind suprafața, adâncimea, procentul  zonei de mică adâncime și 

vegetația habitatelor acvatice ocupate de Bombina bombina

Bombina bombina intră în apă la jumătatea lui martie și se retrage pentru iernat

către sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie, pentru a hiberna în găuri

de șoareci, pe sub pietre sau lemn mort, gropi (Fuhn, 1960). Spre deosebire de

Bombina  variegata,  Bombina  bombina preferă  suprafețele  de  apă  mai  întinse,

bălțile, smârcurile, această preferință manifestându-se și la exemplarele hibride

Bombina  bombina-like;  este  de  altfel  un  fapt  cunoscut  acela  că  morfologia

habitatului structurează modelul de distribuție al alelelor, în cazul populațiilor de

hibrizi  de  Bombina (MacCallum  et  al.,  1998).  Acest  lucru  are  o  importanță

deosebită și  în conceperea măsurilor  de conservare, deoarece se știe că cele 2

specii sunt vicariante, iar în zonele în care se întâlnesc (între 90 și 420) hibridează

introgresiv.  Situl  Goroniște  se  află  înăuntrul  zonei  de  hibridare,  pe  teren  fiind

identificați mulți astfel de hibrizi. Astfel, pentru a crea condițiile necesare ca cele

două specii sau hibrizii care trag către una din specii (Bombina bombina-like sau

Bombina variegata-like)  să  nu se împerecheze între ele  (deoarece hibrizii  au o

viabilitate sau fitness mai scazut, vezi Szymura, 1993) este suficientă asigurarea

habitatelor pe care le preferă cele 2 specii (sau hibrizii care trag mai mult către

una dintre specii), deoarece cele 2 specii au preferințe diferite privind habitatul de

reproducere  (Kruuk  &  Gilchrist,  1997).  Una  dintre  explicațiile  pentru  această

diferențiere de preferințe este aceea că larvele celor 2 specii de  Bombina au un

comportament diferit, ceea ce le face să aibă un grad diferit de vulnerabilitate în

fața presiunii de selecție exercitate de diverși prădători (tritoni, larve de libelule,
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larve de gândaci acvatici –  Dytiscidae). Astfel, larvele de Bombina variegata sunt

mult mai active decât cele de Bombina bombina, fiind mult mai ușor detectate de

prădători;  de  aceea,  Bombina  variegata  preferă  ochiurile  de  apă  și  bălțile

temporare mici, cu mai puțini prădători (Kruuk & Gilchrist, 1997). Pe de altă parte,

o activitate mai scăzută determină o dezvoltare mai lentă, ceea ce nu este de dorit

în  cazul  bălților  care seacă  repede.  De aceea este important ca ambele  specii

(respectiv, hibrizii care trag spre una din speciile parentale) să aibă condițiile de

habitat  de  reproducere  preferate,  pentru  a  asigura  o  stare  de  conservare

favorabilă, atât din punct de vedere al efectivelor, cât și din punct de vedere al

gradului de hibridare.  Astfel este necesară pentru  Bombina bombina și hibrizii

Bombina bombina-like asigurarea existenței unor bălți cu suprafață mare și cu

vegetație palustră, și a unor smârcuri în care apa să băltească, ambele tipuri de

habitate fiind necesar a avea o hidroperioadă mai lungă. S-a demonstrat că în

astfel de habitate procentul caracterelor de B. variegata este cel mai scăzut (3,8%

în cazul populațiilor de Bombina bombina din Dobrogea, care sunt de mult izolate

de Bombina variegata și undeva la 6,21% în cazul populațiilor de Bombina bombina

din NV țării, mai precis valea Barcăului; vezi Covaciu-Marcov et al., 2003 și Groza

et al., 2007). Existența habitatelor preferate pentru ambele specii și conectivitatea

acestora poate micșora fenomenul de hibridare, știut fiind faptul că femelele de

Bombina  bombina selectează  masculi  conspecifici  pe  baza  sunetelor  de

împerechere  emise  de  aceștia  și  aceasta  asigură  un  oarecare  grad  de  izolare

reproductivă față de Bombina variegata (Kinne et al., 2006). Creșterea gradului de

hibridare între cele 2 specii poate fi pus și pe seama scăderii conectivității între

habitate și a secării unor bălți. De altfel, s-a observat că în condiții de fragmentare

puternică a habitatului și de izolare a populațiilor au existat cazuri când specii

diferite au intrat în amplex, care în condiții naturale sunt izolate comportamental

sau ecologic, fără însă a avea loc fecundarea sau cu irosirea materialului genetic în

combinații hibride sterile (riscul de hybrid sink).

Procentul  suprafeței  cu  adâncime  sub  0,5  m  trebuie  să  fie  de  minimum  50%

(Meskee et al., 2009), condiție ce este îndeplinită aproape 100% în ceea ce privește

adăpătorile și smârcurile din pădurea Goroniște. Cea mai mare adâncime pentru

adăpători, măsurată cu ocazia deplasărilor în teren, a fost de 60 cm (la nivelul
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sfârșitului de aprilie). Acest fapt este un avantaj pentru conservarea speciei, riscul

fiind mai degrabă adâncimile prea mici (și în consecință riscul secării). Am putut

observa cu ocazia deplasărilor zone de smârc complet uscate, ceea ce reprezintă o

amenințare,  deoarece  Bombina  bombina sau  hibrizii  Bombina  bombina-like  vor

migra  în  situația  aceasta  în  habitatele  de  reproducere  preferate  de  hibrizii

Bombina variegata-like (bălți formate în făgașele drumurilor forestiere, ochiuri de

apă etc.).

Din punct de vedere al vegetației, ar trebui ca cel puțin 25% din margini să prezinte

vegetație de mlaștină / palustră, cu înălțime sub 1m de la suprafața apei, și între

25 și 50% din suprafața apei să prezinte vegetație plutitoare (Meskee et al., 2009).

În mare parte această condiție este îndeplinită pentru situl Goroniște, adăpătorile

având  de  obicei  marginile  colonizate  de  plante  palustre,  iar  unele  dintre  ele

prezentând și  suprafețe  considerabile  cu  vegetație  acvatică,  așa  cum se  poate

vedea în cele două imagini de mai jos (figura 22). Vegetația acvatică de obicei nu

depășește 1m înălțime, nefiind prezente specii precum Typha sp., Phragmites sp.,

Sparganium erectum, Iris pseudacorus.

Figura 22. Ochiuri umede cu vegetaţie (Foto: Dorin Pop, 2012)
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B. Cerințe privind hidroperioada

Bombina bombina apare în apă 

uneori chiar la mijlocul lui martie, 

începând reproducerea în aprilie și 

depunând primele ponte spre finele 

lui (Fuhn, 1960). Durata de eclozare 

este între 5 și 8 zile, iar perioada de 

dezvoltare larvară este între 45 și 65

de zile, rareori spre 80 de zile 

(Kinne et al., 2006). Astfel, ar trebui ca habitatele acvatice să aibă apă până în 

luna iulie inclusiv.

C. Cerințe privind transparența apei

Bombina bombina preferă apele limpezi (Meskee et al., 2009), dar desigur că acest 

deziderat nu poate fi îndeplinit 100% în pădurea Goroniște. Adăpătorile cu 

suprafețe mai mari sunt de obicei opace (datorită deranjării substratului de către 

vânat). Smârcurile pot prezenta apă limpede sau puțin tulbure, fapt observat și cu 

ocazia deplasării în teren.

D. Cerințe privind habitatul terestru și conectivitatea

În  cazul speciei  Bombina bombina,  pentru sub-populații  ale unei  meta-populații

(cum este  cazul  pădurii  Goroniște),  trebuie  ca  pentru  fiecare  sub-populație  să

existe  măcar  un  habitat  acvatic  cu  succes  reproductiv  pe  an,  sub-populațiile

nefiind despărțite de distanțe mai mari de 1 km (Meskee et al., 2009). În această

situație, situl Goroniște prezintă condiții favorabile (adăpători și smârcuri situate la

distanțe sub 1 km unele de altele). Amenajarea de adăpători noi pentru tritonul cu

creastă va reprezenta un avantaj important și pentru metapopulația de  Bombina

bombina. 

Pentru a asigura un habitat terestru favorabil, pentru hrănire și pentru hibernare se

recomandă amplasarea unor grămezi de pietre și/sau de lemn (asemănătoare celor 

recomandate pentru tritonul cu creastă) în apropierea adăpătorilor. O astfel de 

structură pentru hibernare este prezentată la subcapitolul 4.1.3.1.
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Buhaiul de baltă cu burta galbenă (  Bombina variegata  )

Bombina variegata (figrua 23)

seamnănă  bine  cu  Bombina

bombina,  cu  care  adesea  se

confundă.  Pupilele  sunt

cordiforme,  iar  capul,  spre

deosebire  de  Bombina

bombina,  este  mai  mult  lat

decât lung, botul mai rotunjit

şi ochii mai mari (Fuhn, 1960).

Cuta  gulară  este  slab

dezvoltată  (Cogălniceanu  et  al.,  2000).  Pe  partea  dorsală  prezintă  verucozităţi

dispuse neregulat, terminate cu un spin cornos negru în vârf, înconjurat de mulţi

spini  cornoşi  mici,  spre deosebire de  Bombina bombina,  care are verucozităţile

dese şi aplatizate, fără spin cornos. Coloritul dorsal este cenuşiu-deschis, cenuşiu-

brun, măsliniu uniform sau pătat cu negru, de obicei prezintă o pereche de pete

negre între umeri şi o pată la mijlocul spatelui (Fuhn, 1960). Mai frecvent decât la

Bombina bombina  apar indivizi complet verzi pe partea dorsală (Cogălniceanu et

al., 2000). Ventral, Bombina variegata prezintă pete cenuşii sau negre pe un fond

galben deschis, predominantă fiind culoarea galbenă; uneori apar şi pete albe, în

special în cadrul marmoraţiilor închise de pe piept. Spre deosebire de  Bombina

bombina,  Bombina  variegata prezintă  vârful  degetelor  de  culoare  galbenă

(Covaciu-Marcov et al., 2009a). Petele galbene de pe tars şi metatars sunt unite la

Bombina variegata (Covaciu-Marcov et al., 2009a). De asemenea, pată galbenă de

pe  membrul  anterior  este  de  obicei  continuă  până  spre  zona  pectorală  (Fuhn,

1960).  Masculul  prezintă  în  perioada  de reproducere  calozităţi  nupţiale  bruniu-

negre, cornoase, pe partea interioară a antebraţului. Specia îşi începe activitatea

în aprilie, perioada reproductivă fiind din mai până în septembrie, mai târziu decât

Bombina bombina. Femelele depun 2-3 ponte, în mici grămezi, lipite de vegetaţie

sau lăsate pe fundul bălţii / ochiului de apă. Strategia reproductivă a speciei este

de a folosi cât mai multe ochiuri de apă, formate în făgaşe de drum sau în urmele

lăsate de vite, bălţi  temporare, mici  izvoare limnocrene etc.,  pentru a depune

Figura 23. Buhaiul cu burta galbenă (Bombina
variegata) (foto Dorin Pop, 2012)
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câteva  ouă,  asigurând  astfel  continuitatea  speciei,  pentru  a  preveni  eventuala

secare a unora dintre siturile unde a depus ponta. În anii ploioşi o pereche poate

depune  sute  de  ouă,  dispersate  în  timp  şi  spaţiu,  asigurând  condiţii  bune  de

dezvoltare pentru larve (Cogălniceanu et al., 2000). Spre sfârşitul lui septembrie se

retrage pentru hibernare pe uscat, în fisuri sau sub pietre (Fuhn, 1960). 

Spre deosebire de Bombina bombina, specia Bombina variegata este mult mai mult

asociată ochiurilor de apă şi bălţilor mici, temporare, uneori chiar bălţi poluate,

fără vegetaţie, denivelări ale solului ce conţin sub 1 litru de apă, fiind mult mai

puţin pretenţioasă (Fuhn, 1960; Cogălniceanu et al., 2000). Poate fi găsită în toată

ţara, de la altitudini de aproximativ 150 m până spre 2000 m, fiind asociată mai

mult zonei de deal şi munte. Cele două specii ale genului Bombina sunt considerate

vicariante (se înlocuiesc reciproc), având o zonă de suprapunere spaţială (între 90

şi 420m altitudine, cf. Covaciu-Marcov et al., 2009b) unde hibridează introgresiv

(trecând gradual de la o specie la cealaltă, hibrizii fiind fertili, însă cu fitness mai

scăzut).  Spectrul  trofic  al  speciei  constă  în  araneide,  izopode,  heteroptere,

coleoptere  (larve  şi  adulţi),  heteroptere,  himenoptere  (formicide,  cynipide,

ichneumonide)  şi  diptere  (culicide,  brahicere),  colembole,  lepidoptere,

dermaptere şi homoptere (Ghiurcă şi Zaharia, 2005).

Statutul  de  conservare  la  nivel  naţional  a  fost  evaluat  ca  fiind  „aproape

ameninţată”,  efectivul  speciei  la  nivel  naţional  fiind  apreciat  a  fi  de  ordinul

milioanelor  (Iftime,  2005).  Este  însă  listată  în  anexa  ÎI  a  Directivei  Habitate,

datorită unei tendinţe de declin a efectivelor speciei de la nivel european. Cauzele

reducerii  efectivelor  de la  nivel  naţional  sunt defrişări  care produc eroziune şi

scurgere  rapidă  de  suprafaţă  a  apelor  meteorice  sau  dispariţia  băltoacelor,

extinderea  facilităţilor  de  turism  şi  poluarea  apelor  de  munte,  folosirea

pesticidelor  în  agricultură  şi  silvicultură,  captarea  unor  ape  de  munte  (Iftime,

2005).

Metode de identificare

Metodele de identificare sunt similare cu cele folosite pentru Bombina bombina :i

aici, pentru înregistrarea coordonatelor geografice a fost utilizat un dispozitiv GPS
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marca Garmin modelul eTrex Legend HCx. Datele au fost încărcate într-o bază de

date în format Excel sau Acces. Pe baza înregistrărilor  spaţiale a fost realizată

harta de răspândire a speciei la nivelul ROSCI0155 Pădurea Goronişte.

Cerințe de conservare

Populații ale speciei Bombina variegata nu coboară sub 130m, punctul cel mai jos

citat pentru această specie pentru România (Valea râului Barcău, Covaciu-Marcov

et al., 2008). Deși pădurea Goroniște se află la altitudini cuprinse între 113 și 130

m,  prezența  speciei  nu  este  legată  strict  de  altitudine,  ci  mai  ales  de

geomorfologia  unității  de  relief  (idem)  și  deci  posibilitățile  de  migrare  și  de

istoricul  zoogeografic.  Astfel  că  pentru  situl  ROSCI0155  nu au fost  identificate

exemplare  ”curate”  de    Bombina  variegata  ,  ci  cel  mult  hibrizi    Bombina

variegata  -like. Însă chiar și în aceste condiții are rost listarea speciei în formularul

standard,  deoarece  fenomenul  de  hibridare  este  foarte  dinamic  și  prin  listarea

ambelor specii există premizele legale de conservare a hibrizilor. 

Fenomenul de hibridare fiind unul natural în această zonă și la aceste altitudini, nu

poate fi (și nu are rost a fi) împiedicat; în schimb pot fi conservate și uneori chiar

create condițiile de habitat preferate de fiecare specie, respectiv hibrid care trage

spre una din specii, pentru a avea o viabilitate mai mare a indivizilor, și, astfel, o

eficiență mai bună a conservării lor. Aceasta deoarece se știe că hibrizii celor două

specii sunt mai puțin viabili, decât exemplarele ”curate” (Szymura, 1993).

A.  Cerințe  privind  morfologia  habitatelor  acvatice  preferate  de  Bombina

variegata
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Bombina variegata preferă bălți temporare de dimensiuni mici, ochiuri de apă cu

un  volum  de  sub  1L,  bălți  formate  în  făgașele  din  drumurile  de  pământ

(MacCallum et al., 1998; Cogălniceanu et al., 2000) (Figura 24). Nu există cerințe

speciale privind chimismul apei și transparența, acestea fiind destul de fluctuante

în cazul bălților mici și a ochiurilor de apă. De altfel, Bombina variegata apare și în

bălți  poluate  sau  încărcate  cu  diverse  săruri  (Kuzmin,  1999a).  Strategia  de

reproducere  este  de  a  depune

ouă  în  cât  mai  multe  astfel  de

ochiuri  de  apă  și  bălți,  pentru  ca  eventuale  secări  ale  unor  ochiuri  de  apă să

asigure succesul reproductiv (Cogălniceanu et al., 2000), și astfel să își mențină un

anumit nivel numeric al efectivului populațional.

Un avantaj  major  al  sitului  Pădurea  Goronişte  este  acela  că  accesul  auto  este

interzis  pe  drumurile  forestiere,  singurele  vehicule  care  pătrund  fiind  cele  cu

tracțiune animală ale deținătorilor de pădure, vehiculele mecanizate de transport

forestier  și  vehiculele  auto  ale  gestionarului  fondului  de  vânătoare.  De  aceea,

circulația auto sau a vehiculelor pe drumurile forestiere din ROSCI0155 nu sunt o

amenințare serioasă. Cu toate acestea, majoritatea bălților mici și a ochiurilor de

apă sunt formate în pământul bătătorit  al  drumurilor  dintre parcele și  aproape

deloc înăuntrul parcelelor (cu excepția unor bălți observate în interior și pe câteva

drumuri  dinăuntrul  parcelelor).  Aceasta  face  ca  totuşi  riscul  vătămării  lor  prin

circulația  auto  să  fie  ridicat  (fie  transport  auto  forestier,  fie  auto  turiști).  De

aceea, pentru a asigura habitatele preferate de  hibrizii  Bombina variegata-like,

este  recomandată  amenajarea  unor  mici  șanțuri  pe  marginea  drumurilor  și

astuparea cu pietriș a denivelărilor și făgașelor de pe drumurile utilizate frecvent

pentru  circulație  auto.  Aceasta  va  atrage  hibrizii   Bombina  variegata-like  la

marginea drumului, evitându-se riscul vătămării lor. Șanțurile trebuie să imite cât

mai fidel bălțile formate în făgașele drumurilor forestiere (de ex. 4 m lungime, 30

cm lățime și 15-20 cm adâncime) însă să fie suficient de depărtate de acestea

pentru a nu fi afectate de vehicule.

B. Cerințe privind hidroperioada habitatelor acvatice

Bombina variegata intră de obicei în apă la începutul lunii aprilie (Fuhn, 1960). În

literatura de specialitate este menționat faptul că specia începe depunerea pontei

Figura 24. Bălţi preferate de Bombina variegata şi hibrizii
Bombina variegata-like (Foto: Dorin Pop, 2012)
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în mai (idem), însă pe teren am putut observa ponte depuse și hibrizi  Bombina

variegata-like (desigur că activitatea de depunere a pontei depinde de condițiile

climatice). S-a observat că depunerea pontei este declanșată mai ales de căderi

însemnate de precipitații (Barandun & Reyer, 1997). De asemenea, s-a observat că

cel  mai  mare  procent  de  mortalitate  a  larvelor  este  dat  de  secarea  bălților  –

semnificativ  mai mare decât prezența prădătorilor  sau competiția interspecifică

(idem). 

Perioada de la depunerea pontei și până la metamorfoză (când indivizi pot părăsi

mediul acvatic) durează undeva între 33 și 58 de zile (idem). Au fost observate și

exemplare care s-au metamorfozat în 23 de zile, dar cu consecințe serioase asupra

mărimii lor, ceea ce în timp înseamnă o capacitate mai redusă de a depune ouă și o

longevitate mai mică (idem). Condițiile de secare și de competiție interspecifică

induc de obicei o grăbire a metamorfozei, cu consecințe nefaste asupra viitorilor

adulți și a sănătății populației. Ținând cont că perioada de depunere a pontelor

este de aproximativ 3 luni (idem), că perioada larvară este de aproximativ 1 – 11/2

luni și că specia sau hibrizii asemănători intră în apă la începutul lunii aprilie, ar

trebui ca bălți și ochiuri de apă să existe din aprilie până la jumătatea lunii august.

S-ar putea ca în pădurea Goroniște să fie necesar ca în perioada secetoasă bălțile și

șanțurile să fie alimentate cu apă în mod artificial, pentru a nu forța hibrizii să se

retragă în adăpători și să se amestece cu exemplare de  Bombina bombina, fapt

care ar fi nefavorabil pentru conservarea ambelor.

C. Cerințe privind habitatul terestru și conectivitatea

Este important ca habitatul terestru să ofere condiții de hibernare, precum găuri

sau  crăpături  în  pământ,  pietre,  lemn  mort.  De  asemenea,  este  important  ca

bălțile  temporare,  șanțurile  și  ochiurile  de  apă,  care  sunt  folosite  pentru

reproducere și dezvoltare să nu fie prea depărtate între ele. Distanța maximă de

migrare observată la Bombina variegata a fost de 600 m (Hartel, 2008). De aceea,

ar  trebui  asigurate ochiuri  de apă și  bălți  la  distanțe  de până la  500 m, fiind

important ca astfel de habitate să nu fie singulare la o locație, ci eventual 2-3

apropiate.
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Bombina bombina X Bombina variegata (hibrizi de buhai de baltă)

Hibrizii celor 2 specii ale genului Bombina pot fi recunoscuţi după un set de 

caractere privind modelul ventral (Ghira şi Mara, 2000; Covaciu-Marcov et al., 

2009a), prezentat mai jos în tabelul 3, şi după un set de caractere morfologice 

(Ibidem), prezentat în tabelul 4. Datorită dificultăţii identificării pe teren a tuturor

caracteristicilor care despart speciile bune de hibrizi, în studiul de teren vor fi 

pozaţi ventral cât mai mulţi indivizi posibil (figura 25), intrarea în baza de date 

fiind condiţionată de existenţa pozei modelului ventral / posibilitatea diferenţierii 

între specie bună şi hibrid.

Tab.3 Caracteristici ale modelului ventral

 Pete deschise pe:

Bombina 

bombina

Bombina 

variegata

1 Bărbie - Bărbie separate (0) unite (1)

2 Bărbie - Piept separate (0) unite (1)

3 Piept - Piept separate (0) unite (1)

4 Piept - Umăr separate (0) unite (1)

5 Umăr - Braţ separate (0) unite (1)

6 Piept - Abdomen separate (0) unite (1)

7

Abdomen - 

Abdomen separate (0) unite (1)

8 Abdomen - Bazin separate (0) unite (1)

9 Bazin - Bazin separate (0) unite (1)

10 Bazin - Coapsă separate (0) unite (1)

Tab. 4 Caracteristici morfologice ale speciilor genului Bombina
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 Caracter morfologic Bombina bombina Bombina variegata
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1

Culoarea petelor ventrale 

deschise

Roşu/orange/gălbui 

(0) Galben (1)

2

Culoarea partii superioare a 

primului deget şi a vf. 

degetelor Negru (0) Galben (1)

3 Coloraţie dorsală Negru (0) Gri deschis (1)

4

Pete deschise tarsiale şi 

plantare Separate (0) Unite (1)

5 Culoare şi model ventral

Pete oranj pe fundal 

negru (0)

Pete negre pe fundal 

galben (1)

6

Relaţia lungime - lăţime a 

capului Lungime > lăţime (0) Lungime < lăţime (1)

7

Modelul parţilor laterale şi 

ventrale

Pete albe în jurul 

verucilor (0)

Fără pcte albe în jurul 

verucilor (1)

8 Modelul partii dorsale

Tuberculi negri 

regulaţi (0) Veruci negre răzleţe (1)

9 Verucile dorsale

Formă lenticulară, 

turtite (0) Ascuţite, rugoase (1)

10

Rap articulaţiilor tibio-

tarsale când stilopodul şi 

zeugopodul sunt paralele Nu se ating (0) Se ating (1)

În  tabelele  de  mai  sus

caracteristicilor  morfologice  li

s-au  atribuit  valori  binare,

exprimând caractere tipice unei

specii  sau  celeilalte.  Pentru

fiecare tabel,  o sumă cuprinsă

între 0 şi 2 semnifică faptul că

individul  aparţine  speciei

Figura 25. Fotografie ventrală (foto Dorin Pop, 2012)
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Bombina bombina, o sumă cuprinsă între 2 şi 4 semnifică faptul că individul este

hibrid de tipul  Bombina bombina-like,  o sumă între 4 şi  6 reprezintă un hibrid

Bombina bombina X Bombina variegata, o sumă între 6 şi 8 reprezintă un hibrid

Bombina variegata-like, iar  dacă suma caracterelor  este între 8 şi  10, individul

aparţine  speciei  Bombina  variegata  (Covaciu-Marcov,  2009a).  Pot  fi  aplicate

ambele teste (tabele) succesiv, pentru analiza unui individ, fără ca rezultatul să fie

neapărat exact acelaşi, dar fiind posibilă discernerea între specie bună şi hibrid. 

Indivizii au fost înregistraţi în baza de date numai după analiza tuturor fotografiilor

modelelor ventrale, conform criteriilor cel puţin unuia dintre cele două teste de

mai sus, pentru a putea fi separaţi indivizii speciilor bune de hibrizi. Pe cât posibil,

indivizii înregistraţi în baza de date vor fi însoţiţi de o poză cu modelul ventral şi

eventual o poză de habitat, acestea fiind utile în studii populaţionale pe viitor.

Tritonul cu creastă (  Triturus cristatus  )

Tritonul  cu  creastă  (figura  26)

reprezintă  a  doua  cea  mai  mare

specie de tritoni (Ord. Caudata) de la

noi din ţară, atingând dimensiuni de

până la 16 cm (femelele) sau 13 cm

(masculii).  Deşi  este  denumit  triton

cu  creastă,  doar  masculii  poartă

creastă dorsală dinţată în perioada de

reproducere;  femela  posedă  dorsal

doar un şanţ median. Ambele sexe au creşte caudale superioară şi inferioară, chiar

dacă femela le are mult mai puţin dezvoltate. Botul este lat, rotunjit şi nu prezintă

şanţuri  longitudinale,  asemenea  tritonului  comun.  Adulţii  de  triton  cu  creastă

prezintă  cută  gulară  pronunţată.  Dacă  sunt  întinse  membrele  anterioare  spre

posterior şi cele posterioare către partea anterioară a corpului, membrele se ating,

spre deosebire de tritonul dobrogean, la care membrele nu se ating (Fuhn, 1960;

Cogălniceanu et al., 2000). Lungimea cozii este mai  mică sau egală cu a corpului.

Tegumentul este rugos atât dorsal, cât şi ventral. Coloritul părţii dorsale este brun-

închis,  spre  negru,  sau  oliv,  uneori  brun-roşcat  spre  brun-gălbui,  cu  pete

Figura 26. Triton cu creastă (Triturus
cristatus) (foto Dorin Pop, 2012)
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neregulate verde închis sau negre. Pe flancuri prezintă numeroase pete albe sau

galbene.  Ventral,  specia  prezintă  un  model  unic  individual  de  pete  negre

neregulate pe un fond galben sau galben-portocaliu. Masculul este marmorat cu alb

şi negru pe cap şi prezintă o dungă longitudinală sidefie pe coadă, în perioada

rutului  (Fuhn,  1960).  Porţiunea  inferioară  a  cozii  femelelor  este  galbenă  sau

portocalie. Intră în apă în martie şi perioada de reproducere se poate întinde până

în iunie. Cele până la 200 de ouă sunt depuse separat, sub frunze submerse, pe

care femela le îndoaie cu picioarele posterioare, pentru a fi protejate. Tritonul cu

creastă  trăieşte  până în  iunie  în  bălţi  permanente sau temporare  cu  vegetaţie

dezvoltată / aflată într-un stadiu succesional mai avansat sau în bălţi limnocrene,

uneori chiar canale de irigaţii, adăpători sau iazuri artificiale, între 80 şi 1900m

altitudine. Din sau după luna iunie poate fi găsit pe uscat, în apropierea corpurilor

de apă sau în zone care îi  asigură un anumit grad de umiditate. Este o specie

extrem de vorace, hrănindu-se cu larve de broaşte sau tritoni, frecvent cu tritoni

comuni mai mici, râme, artropode. În perioada acvatică, specia este activă atât

ziua, cât  şi  noaptea, în vreme ce în perioada terestră, specia  este activă doar

noaptea. Hibernează în găuri în sol, sub buşteni, uneori şi în apă.

Triturus cristatus este o specie evaluată ca fiind vulnerabilă, declinul efectivelor

speciei fiind pus pe seama deteriorării habitatelor, drenării şi poluării apelor unde

se  reproduce  specia,  utilizării  pesticidelor  în  agricultură  şi  silvicultură,

comercializării ilegale (Iftime, 2005). Se apreciază că la nivel naţional efectivele

pot fi de ordinul zecilor de mii (Iftime, 2005).

Metodologie de lucru pentru Triturus cristatus

Pentru tritonul  cu creastă se recomandă o combinare a mai  multor  metode de

identificare pe teren, pentru a limita erorile unei metode anume (***2009). Astfel,

s-a folosit metoda inspecţiei vizuale a bălţilor şi a corpurilor de apă fără turbiditate

ridicată, sondarea bălţilor cu minciocul pentru eventuala capturare a adulţilor şi

larvelor5 şi amplasarea de capcane acvatice de tip „funnel trap” sau „bottle trap”

(***2009). Aceste metode au fost aplicate în habitatele acvatice şi zonele umede

identificate  de  pe  imaginile  satelitare  şi  în  teren,  şi  considerate  potenţial

5 Se va folosi în mod limitat metoda aceasta, datorită potenţialei afectări a branhiilor externe a 
larvelor şi a utilităţii reduse în cazul vegetaţiei palustre dezvoltate.
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favorabile. De asemenea, habitatele favorabile pentru reproducere şi dezvoltare au

fost localizate cu aparatul GPS.

Cerințe de conservare

A. Cerințe privind suprafața, substratul, adâncimea, procentul  zonei de mică

adâncime, și morfologia malurilor habitatelor acvatice ocupate de tritonul cu

creastă

Într-un studiu realizat în cadrul unui proiect de conservare a tritonului cu creastă

din Estonia, s-a calculat că intervalul de suprafețe între care tritonul cu creastă a

înregistrat  cea  mai  mare ocurență este  între 124 și  672 m2 (74% din  210 bălți

studiate; Rannap & Briggs, 2006a), după alți autori, între 50 și 80 m2  (Joly et al.,

2001).  În  Pădurea  Goroniște,  suprafețele  bălților  unde  a  fost  găsit  tritonul  cu

creastă se situează între 4 și 375 m2, toate bălțile unde a fost găsit fiind create de

om și având funcția de adăpători pentru vânat.
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Adâncimea apei este bine să nu depășească 1m, sau dacă depășește 1 m, balta

respectivă ar trebui să aibă o zonă de de minimum 25% sub 0.5 m adâncime (Briggs

& Rannap, 2006). S-a demonstrat că tritonul cu creastă preferă bălțile cu adâncimi

cuprinse între 0.5 și 1m și cu suprafețe de apă mică (sub 50 cm) între 26 și 70%

(Rannap & Briggs, 2006a; Briggs & Rannap, 2006). Un avantaj mare îl constituie

faptul că adăpătorile din pădurea Goroniște în care a fost găsit tritonul cu creastă,

au adâncimi cuprinse între 20 și 60 cm.

Tritonii cu creastă preferă bălți cu substrat mineral (de nisip și/sau argilă), mai

degrabă  decât  substrat  organic  (mâlos  sau  turbos),  deoarece  acest  lucru  poate

condiționa claritatea apei, bălțile cu substrat organic putând deveni tulburi sau

opace (brună, verde sau închisă la culoare) (Rannap & Briggs, 2006a). 

Din  punct  de vedere  al  pantelor  malurilor,  tritonii  cu  creastă  preferă  bălți  cu

maluri având pante cuprinse între 20 și  40% (Rannap & Briggs,  2006a, Briggs  &

Rannap, 2006). Din acest punct de vedere, adăpătorile din pădurea Goroniște în

care a fost identificat tritonul cu creastă nu îndeplinesc decât într-o mică măsură

această  condiție:  unele  adăpători  care  au  malul  de beton  și  suprafețe  reduse,

precum cea din figura 27. Însă lipsa vegetației pe malurile betonate expune tritonii

cu creastă riscului prădării. De aceea, pentru o  mai bună conservare a speciei, ar

trebui ca malurile de beton să fie întrerupte de fâșii înguste de pământ liber, unde

să crească vegetație și care să poate reprezenta căi apărate de ieșire din baltă.

Figura 27. Adăpătoare cu maluri betonate
în Pădurea Goronişte(Foto: Dorin Pop,
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Ca urmare a deplasărilor în teren, s-a putut observa că aceste adăpători mai mici,

care sunt create alături de adăpătorile mari (fără maluri betonate) adăpostesc o

herpetofaună  bogată,  având  și  alte  caracteristici  care  favorizează  acest  lucru

(claritatea  apei,  vegetație  acvatică  mai  bogată,  fund  de  pământ  acoperit  de

vegetație).

B. Cerințe privind hidroperioada

Tritonul cu creastă intră în apă de obicei începând cu luna martie, sfârșitul lunii

aprilie și începutul lunii mai fiind vârful perioadei de reproducere. Tritonii părăsesc

de obicei apa în luna iunie, unele exemplare părăsind apa mai târziu (Fuhn, 1960;

Cogălniceanu et al., 2000). Perioada de reproducere este destul de lungă (martie-

iunie), în apă putând fi  găsite în această perioadă larve în mai multe stadii  de

dezvoltare. Perioada de eclozare este de 12-20 de zile, depinzând de temperatură,

iar  perioada  de dezvoltare  a  larvei,  până la  metamorfoză,  este  cea  mai  lungă

dintre  toți  tritonii:  între  2,5  –  3  și  uneori  chiar  mai  multe  luni,  depinzând de

condițiile de habitat (Kuzmin, 1999b). Astfel, metamorfoza are de obicei loc spre

sfârșitul verii sau început de toamnă, putând exista cazuri de larve care hibernează

și își metamorfozează anul următor (Kuzmin, 1999b). În cazul pădurii Goroniște,

fiind la altitudini joase, temperaturile sunt de obicei mai ridicate, zilele cu cer

acoperit mai puține, tritonii putându-și completa stadiul larvar mai repede, mai

ales  în  condițiile  în  care  adăpătorile  adăpostesc  de  obicei  biocenoze  bogate.

Singura problemă care poate interveni este menținerea apei în adăpători cel puțin

până la sfârșitul lunii august.

C. Cerințe de lumină / umbră

Acest factor nu este atât de important în sine, cât mai degrabă în corelație cu alți

factori, deoarece s-a stabilit că în Finlanda, Lituania și Estonia abundența larvelor

de tritoni cu creastă a fost negativ corelată cu procentul de suprafață umbrită, în

vreme  ce  în  Danemarca  nu  a  putut  fi  stabilită  o  corelație  în  vreun  fel  între

abundența larvelor și procentul de umbrire (Linnamägie & Rannap, 2006; Vourio,

2006; Briggs, Damm, de Vries, 2006; Rannap & Briggs, 2006a; Bastyte, 2006). Acest

lucru  arată  faptul  că  umbrirea  are  ca  efect  încălzirea  deficitară  a  apei  și

dezvoltarea întârziată a larvelor de triton, cu posibile consecințe negative asupra

efectivului populațional – aceasta însă la latitudini mai mari (în condiții climatice
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mai aspre).  În  pădurea Goroniște am putut identifica  tritoni  cu creastă atât  în

adăpători lipsite de umbrire, cât și în adăpători cu diferite procente de umbrire,

până la 100% inclusiv. Umbrirea pe de o parte face ca vegetația acvatică preferată

de tritonii cu creastă pentru depunerea pontei să nu se dezvolte, pe de altă parte

face ca apa din aceste adăpători să se mențină mai mult timp, evaporația fiind

limitată protecția coronamentului. În privința acestui factor nu se impun măsuri

speciale  de  management,  recomandarea  fiind  ca  în  cazul  amenajării  de  noi

adăpători, acestea să fie amplasate în luminișuri, însă minimum 25% din suprafață

va trebui să fie umbrită de coronamentul arborilor din apropiere. Este de dorit ca

măcar  o  parte  din  suprafața  adăpătorii  /  bălții  să  nu  fie  umbrită,  pentru  ca

vegetația acvatică să se poată dezvolta. S-a demonstrat că bălțile cu suprafețe

umbrite în proporție de 21-40% au cea mai mare abundență a embrionilor de triton

cu creastă (Sztatecsny, 2004), ceea ce arată că acestea oferă condițiile pentru cel

mai  mare succes  reproductiv  al  speciei.  Iar  pentru  larve  s-a  demonstrat  că  un

procent  de  umbrire  de  până  la  20%  este  optim  (Sztatecsny,  2004).  Bălțile

neumbrite de coronament au după mijlocul zilei un nivel ridicat de oxigen dizolvat,

în vreme ce bălțile umbrite nu prezintă variații circadiene în privința oxigenului

dizolvat  (Sztatecsny, 2004), fapt care le  face pe primele să fie  un habitat mai

propice  pentru  tritoni.  Umbrirea  este  de  asemeni  negativ  corelată  cu

productivitatea  (Sztatecsny,  2004).  Un  echilibru  între  lumină  (pentru  a  avea

vegetație acvatică și productivitate biologică în general) și umbră (pentru a întârzia

evaporația) este însă de dorit. Mai ales că prin aceasta se asigură și un anumit

aport de materie organică (frunzele care cad), fără însă a duce la eutrofizarea

bălții (Oldham et al., 2000).

D. Cerințe de transparență a apei

Tritonii  cu creastă preferă bălțile cu ape limpezi  (Rannap & Briggs,  2006a). De

altfel, cel mai mare număr de larve a fost asociat bălților cu ape limpezi, cele cu

ape mâloase (muddy) au prezentat efective de larve mai mici, cele cu ape maronii

și mai mici, iar cele cu ape verzi și alge nu au prezentat deloc (Bastyte, 2006).  Din

acest  punct  de  vedere,  majoritatea  adăpătorilor  din  situl  Goroniște  prezintă

condiții mai puțin propice, având ape nămoloase, în special datorită faptului că

vânatul utilizează acele adăpători și pentru scăldat, tulburând substratul. Însă o
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altă parte de adăpători a fost observată a avea ape limpezi sau puțin tulburi, cu

vegetație acvatică și hidrofilă, fără însă a prezenta specii înalte, precum stuf sau

papură. Aceste adăpători cu ape limpezi sau puțin tulburi sunt mai ales cele cu

suprafețe mai mici și cu maluri betonate.

E. Cerințe de temperatură

Factorul temperatură este legat de insolația directă și, împreună cu acesta și cu

nivelul  nutrienților,  favorizează  existența  unei  productivități  biologice  bogate,

ceea  ce este foarte important mai ales  în  stadiul  larvar  la  tritonul cu creastă.

Astfel, tritonii preferă bălțile cu temperaturi mai ridicate, care se încălzesc mai

ușor, cu un nivel ridicat de nutrienți și cu o biocenoză bogată (Gustafson et al.,

2009). În particular, bălțile pot avea temperaturi cuprinse între 8 și 30o C, știut

fiind faptul că la temperaturi mai ridicate, embrionii eclozează mai repede (la 17o

C ouăle eclozează de 4 ori mai repede decât la 12 o C, cf. Griffithsand & de Wijer,

1994). Singurele restricții superioare sunt date de temperaturi excesive, de la care

încep fenomene de eutrofizare și de secare. Aceste temperaturi nu sunt fixe, ci

depind de mai mulți factori locali (umbrire, precipitații sau lipsa lor, încărcătura cu

nutrienți, vegetația malurilor, vegetație flotantă etc.).

F. Cerințe de fundament

Din punct de vedere al tipului de substrat al bălții, tritonul cu creastă preferă – în

ordine descrescătoare bălțile cu fund: de nisip > argilă > cu fund mâlos > cu fund

de  turbă  (Rannap  &  Briggs,  2006a).  În  pădurea  Goroniște  s-au  găsit  tritoni  cu

creastă atât în adăpători cu fund mâlos, cu apă și substrat tulburate de vânat, cât

și în adăpătorile mai mici, cu maluri betonate și cu fund de pământ, cu apă clară,

cu plante ierboase / acvatice.

G. Cerințe de vegetație

Tritonii  cu creastă preferă bălțile aflate într-un stadiu succesional mai avansat,

evitându-le însă pe cele în curs de eutrofizare. Astfel, bălți cu vegetație acvatică și

vegetație plutitoare sunt reprezintă habitate preferate (Rannap & Briggs, 2006a).

Vegetația palustră ar trebui să acopere marginile bălții cel puțin pe 25%, să fie sub

1m  înălțime  de  la  suprafața  apei,  iar  vegetația  plutitoare  și/sau  acvatică  să

acopere între 25 și 50% din suprafața bălții (Meskee et al., 2009).
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H. Cerințe privind chimismul apei

Substratul  unei  bălți  (în  special  partea  organică  a  sedimentului)  determină

transparența apei și modulează viteza de succesiune a corpului de apă (Linnamägi

& Rannap, 2006). De asemenea, substratul determină chimismul apei. Tritoni cu

creastă au fost observați în ape cu pH variind de la 4,4 până la 9,5, însă preferă

apele cu pH neutru sau ușor alcalin (Langton et al., 2001). În privința concentrației

de azot total, de azotați și azotiți, de amoniac, de fosfor total, de fosfați, tritonii

cu creastă preferă bălți cu concentrații mai mari6 din aceste elemente (Gustafson

et al., 2009). Lucrul acesta este legat de faptul că valori mai mari ale acestor

elemente (desigur nu peste anumite limite) asigură și condițiile pentru dezvoltarea

unui spectru trofic mai bogat, ceea ce este foarte important în etapa de dezvoltare

larvară. Astfel că pădurea Goroniște beneficiază de un avantaj deosebit având un

număr  însemnat  de  adăpători  utilizate  de  animale  (în  special  Artyodactile),

amenințarea  dată  de  deranjul  creat  de  vânat  prin  scăldare  nefiind  una

semnificativă. 

I. Cerințe de habitat adiacent, de peisaj și de conectivitate a populațiilor

Avantajul  foarte  mare  al  adăpătorilor  din  pădurea  Goroniște  este  acela  că

majoritatea lor7 sunt amplasate în luminișuri, în cazul tuturor celor 6 locații  de

adăpători, distanța până la pădure fiind de maximum 50m (un singur caz), dar de

obicei sub 20m, ceea ce este ideal pentru tritonii cu creastă (cf. Jehle & Arntzen,

2000). Aceasta cu atât mai mult cu cât această distanță beneficiază de acoperirea

unei vegetații mai înalte, de zonă umedă (Juncus sp., Mentha sp. Etc.). Efectivele

de tritoni cu creastă sunt pozitiv corelate cu prezența habitatelor de pădure sau a

terenurilor necultivate (Joly et al., 2001). Prezența pădurii în imediata apropiere a

locurilor de reproducere și dezvoltare, sau chiar de hrănire, reprezintă un avantaj

major  al  sitului  ROSCI0155  Goroniște  pentru  conservarea  tritonului  cu  creastă,

pădurea fiind printre habitatele preferate ale acestei specii (Oldham et al., 2000;

Malmgren, 2002). Aceasta cu atât mai mult cu cât managementul forestier nu este

6Studiul citat a fost efectuat asupra unui număr de 32 de bălți din sudul Suediei, districtul Orebro, iar valorile 
pentru bălțile în care a fost găsit tritonul cu creastă s-au situat astfel: azot total: între 200-1914 μg/l; amoniac: 25-
513 μg/l; azotați și azotiți: 10-2324 μg/l; fosfor total: 13-708 μg/l; fosfați: 16-201 μg/l. Bălțile fără tritoni cu 
creastă au înregistrat valori mai mici sau cel mult apropiate ale elementelor de mai sus 
7  6 din 8 identificate; aici nu sunt numărate separat adăpătorile mari, de cele mici betonate, ci sunt puse 
împreună, la aceeași locație, 8 fiind numărul locațiilor cu adăpători identificate și cartate
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unul intensiv și nu au fost folosite pesticide în ultimii 20 de ani, deoarece nu au

fost înregistrate atacuri importante ale dăunătorilor forestieri (ing. şef ocol Madear

Moisa, com.pers.)

Aici termenul de peisaj este folosit în sens de complex de ecosisteme. Pentru ca

tritonii cu creastă din pădurea Goroniște să beneficieze de un program eficient de

conservare, este necesară evaluarea rețelei de locuri de reproducere și dezvoltare

la o scară spațială mai mare. Astfel, se consideră că o densitate a bălților utilizate

de tritonii cu creastă pentru reproducere și dezvoltare de 4/km2 sau peste această

valoare  reprezintă  un  optim  (Oldham  et  al.,  2000).  Această  condiție  este

respectată cel puțin în partea de vest a pădurii Goroniște, unde pe o suprafață de 1

km2 avem 6 bălți (adăpători) (Figura 28). În partea de est a pădurii Goroniște sunt

mai puține bălți, colțul de sud/est fiind deficitar în acest sens. Dacă se doreşte

îmbunătăţirea condiţiilor şi în această parte a sitului ar trebui să se amenajeze

încă un număr de

adăpători,  astfel

încât  densitatea

acestora să fie de

minimum  2/  km2

în  oricare  punct

al  sitului,  iar

distanțele în linie

dreaptă  să  nu

depășească  500-

600m  între

adăpători.

Aceasta înseamnă că măcar la 2 parcele (în linie sau în diagonală) să existe câte o

adăpătoare.

Figura 17. Distribuția adăpătorilor pe 1 km2 – situația cea
mai bună din ROSCI0155



90Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

Figura 28. Distribuţia locaţiilor din partea de vest a pădurii Goroniște în care au

fost identificate exemplare de triton cu creastă

Pentru  o  gestionare  eficientă  a  metapopulației  de  triton  cu  creastă  la  nivelul

întregului  sit ar  fi  necesară  nu  doar  construirea  de  noi  adăpători,  astfel  ca

densitatea acestora să ajungă la minimum 2/ km2 , ci și menținerea acestora cu apă

(în perioada secetoasă, măcar  1/ km2). Aceasta poate presupune – în anii secetoși –

alimentarea  lor  cu  ajutorul  unei  cisterne,  înainte  ca  acestea  să  ajungă  la

eutrofizare.

J. Cerințe privind habitatul terestru

Habitatul  terestru  (sau folosit  în  faza  terestră)  preferat  este  pădurea,  datorită

posibilităților de hrănire, adăpostire (hibernare) și de conectivitate oferite (Jehle

and Arntzen,  2000;  Rannap & Briggs,  2006a).  Situația  optimă este  atunci  când

corpul de apă folosit pentru reproducere și dezvoltare este înconjurat de o mixtură

de  habitate,  atât  deschise  (pajiști),  cât  și  vegetație  forestieră  (Rannap et  al.,

2009). Această situație este prezentă în cazul a 2 adăpători din Goroniște, acestea

având în proximitate vegetație de smârc și abia mai departe vegetația forestieră.

Dar  și  situațiile  în  care   bălțile  sunt  înconjurate  de  vegetația  forestieră  sunt

convenabile,  cu  condiția  ca  umbrirea  bălților  de  către  coronament  să  nu

depășească 50%. Un lucru care a fost observat în teren este faptul că de obicei

adăpătorile din Goroniște au fost amplasate în luminișuri, în jurul lor existând o

bandă de vegetație ierboasă și/sau hidrofilă, marginea pădurii fiind la o oarecare

distanță (10-20m). Acest lucru este favorabil și vânatului. 

Pentru  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  hibernare  ar  fi  de  dorit  realizarea  unor

structuri speciale, care să creasă posibilitățile de adăpostire a tritonilor cu creastă
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pe perioada sezonului  rece,  precum grămezi de pietre și/sau de lemn mort,  în

apropierea  bălților  (nu  mai  departe  de  20m).  O  astfel  de  structură  pentru

hibernare este prezentată la subcapitolul 4.1.3.1. Față de crăpăturile din sol sau

refugiile dintre rădăcinile arborilor, astfel de grămezi pot feri tritonii de îngheț în

cazul unor ierni aspre și fără zăpadă. 

2.4. Informații socio-economice și culturale

Prin  analiza  socio-economică  s-a  urmărit  culegerea  de  informaţii  necesare

implementării  unui  management  adecvat  în  aria  naturală  protejată  de  interes

comunitar  Pădurea  Goroniște,  în  vederea  conservării  pe  termen  lung  a

patrimoniului natural şi a dezvoltării  durabile a ariei. Informaţiile prezentate în

continuare  se referă  la  Comuna Tinca,  cea  mai  apropiată de trupul  de pădure

Goronişte  şi  comuna  pe  al  cărui  teritoriu  administrativ  este  localizată  această

pădure. Pentru această analiză au fost utilizate următoarele surse de informaţii:

Raport privind starea mediului în judeţul Bihor (Agenţia pentru protecţia Mediului

Bihor, 2009); INS – Direcţia Județeană de Statistică Bihor; Primăria comunei Tinca,

(2008)  –  prezentare  pe  site-ul  ghidulprimariilor.ro;  www.primariaTinca.ro;

Enciclopedia  Geografică  a  României  (1982),  Editura  Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,

Bucureşti; Lista monumentelor istorice din judeţul Bihor, 2011.

Comuna Tinca - Aşezare şi teritoriu.

Comuna Tinca este situată în partea de sud a judeţului Bihor, în Câmpia Crişurilor,

pe cele două maluri ale Crişului Negru (Râpa, Tinca şi Gurbediu pe malul drept, iar

Belfirul şi Girişu-Negru pe malul stâng), la o distanţă de 592 de km de capitala

ţării, la 40 de km de Oradea, reşedinţa judeţului Bihor şi la 24 de km de municipiul

Salonta. Satele aparţinând comunei Tinca sunt aşezate în felul următor: în centrul

comunei se află localitatea Tinca, la vest de aceasta Gurbediu, la est Râpa, la sud

Belfir şi înspre sud-vest se află satul Girişu-Negru. Comuna se învecinează la nord

cu Husasău de Tinca (comună), la nord - vest  se află comuna Mădăras,  la vest

comuna Tulca, la sud comunele Batăr şi Olcea, Cociuba Mare, iar la est comuna

Holod şi la nord-est comuna Lăzăreni. Teritoriul administrativ al comunei Tinca se

http://www.primariaTinca.ro/
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întinde pe o suprafaţă de 14.199 ha, din care 1.211 ha în intravilan şi 12.988 ha în

extravilan –  pe raza căruia se află  rezervația naturală,  Poiana cu narcise de la

Goronişte şi situl de importanţă comunitară Pădurea Goroniște.  

Comuna Tinca - Populaţie. Spor natural. Migrare. Şomaj 

Conform  datelor  statistice  furnizate  de  către  Direcţia  Judeţeană  de  Statistică

Bihor, populaţia comunei Tinca înregistrează scăderi, menținând trendul naţional al

populaţiei  din  mediul  rural.  Dacă  în  2000  comuna  avea  o  populație  de  8.016

persoane,  la  data de 31.12.2010 se înregistrau 7.816 de locuitori  cu  domiciliul

stabil, respectiv 7.016 la data de 01 noiembrie 2011. Cu toate acestea în ultimii

zece ani se constată o menținere a echilibrului populației comunei de la an la an,

cu variațiuni foarte mici. 

Sporul natural în Tinca s-a manifestat printr-o oarecare creştere constantă, având

alternații semnificative și păstrând un trend pozitiv în ultimii cinci ani. Alternațiile

cele  mai  semnificative  s-au  înregistrat  în  anii,  2002,   2010  cu  valori  de  -  25,

respectiv + 38 persoane născute. Comuna Tinca întâmpină valori nereprezentative

ale  migraţiei  populaţiei.  Conform  datelor  furnizate  de  Direcției  Județene  de

Statistică  Bihor  în  perioada  2000  -2009  se  înregistrează  anual  1  -3  persoane

emigrate din comună faţă de 25 –  38 persoane care se stabilesc în comună (în

perioada 2000 – 2011).

Conform  Agenţiei  Judeţene  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă  Bihor  ponderea

şomajului  din  comuna Tinca  a  cunoscut  o  creștere  a  numărului  de  șomeri  și  o

tendință constantă a acestui fenomen (Tabelul 5). 

Tabelul 5. Situaţia şomerilor din comuna Tinca în 2011- 2012 (sursa: AJOFM Bihor)

2011 2012
iul. aug. sept. oct. nov. dec. mar.

Număr şomeri
214 187 188 253 261 246 297

Comuna Tinca - Activităţi economice

Teritoriul administrativ al localitatii Tinca dispune de o ofertă naturală deosebit de

favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economică de bază, cu un
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profil  complex,  dominat  de  producţia  de  cereale,  plante  tehnice,  legume  şi

creşterea animalelor. Drept urmare în localitatea Tinca activitatea economică de

bază este agricultura. În prezent, pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea

asociaţii familiale, societăţi comerciale cu profil agricol şi zootehnic dar şi cu profil

industrial. 

Activităţile  desfăşurate  de  firmele  înregistrate  pe  teritoriul  administrativ  al

comunei  sunt:  activităţi  de  servire a  băuturilor;  activităţi  de testare şi  analize

tehnice;  tăierea  şi  rindeluirea  lemnului;  comerţ  cu  amănuntul  al  produselor

farmaceutice;  comerţ  cu  amănuntul  de  piese  şi  accesorii  pentru  autovehicule;

restaurante; şcoli de conducere (pilotaj); fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

lucrări de construcţii a clădirilor; transporturi rutiere de mărfuri; fabricarea altor

elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;  comerţ cu amănuntul al

încălţămintei  şi  articolelor  din  piele;  activităţi  de consultanţă pentru  afaceri  şi

management; fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta,

paie  şi  din  alte  materiale  vegetale  împletite;  comerţ  cu  amănuntul  al

îmbrăcămintei; transporturi rutiere de mărfuri; alte activităţi de servicii  privind

tehnologia informaţiei; comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor

de  construcţii  şi  echipamentelor  sanitare;  comerţ  cu  amănuntul  în  magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

repararea  mobilei  şi  a  furniturilor  casnice;  produse  farmaceutice;  comerţ  cu

ridicata  al  combustibililor  solizi,  lichizi  şi  gazoşi  şi  al  produselor  derivate.  În

localitate îşi  mai desfăşoară activitatea şi  unele societăţi  comerciale private cu

profil  agricol  (e.g.  activităţi  auxiliare  pentru  producţia  vegetala;  cultivarea

cerealelor - exclusiv orez - plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de

seminţe oleaginoase; exploatări  agricole şi  forestiere; creşterea porcinelor  etc.)

precum şi persoane fizice şi asociaţii familiale înfiinţate potrivit prevederilor Legii

nr. 300/2004, având ca domeniu de activitate: comerț şi  prestări  de servicii  în

agricultură.

În ceea ce priveşte Pădurea Goronişte în sine,  aşa cum a fost deja subliniat în

partea  introductivă  a  acestui  plan  de  management,  aceasta  este  atât  în

proprietatea  statului  cât  şi  în  proprietatea  comunităţilor  locale  din  zonă  (i.e.

consiliile locale Tinca, Tulca şi Batăr). Administratorul întregului trup de pădure de
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la Goronişte este Direcţia Silvică Bihor prin Ocolul silvic Tinca. Principalele specii

de faună sălbatică de interes cinegetic din Pădurea Goronişte sunt: cerbul comun,

cerbul  lopătar,  căpriorul,  mistreţul,  vulpea,  iepurele  şi  pisica  sălbatică.  Pentru

speciile erbivore hrana este asigurată din abundenţă pe tot parcursul sezonului de

vegetaţie atât în pădure, cât şi în fondul agricol şi pastoral învecinat. În iernile

grele se impune însă administrarea de hrană suplimentară. Gestionarea fondului de

vânătoare este asigurată de către o asociaţie privată.

Comuna Tinca - Patrimoniu cultural

În  ceea  ce  priveşte  viaţa  social-culturală  a  comunei  Tinca,  documente  scrise

amintesc de existenţa unui învăţământ organizat încă de prin secolul al XVII-lea. În

1700  la  Tinca  funcţiona  deja  o  şcoală  românească,  care  pe  parcurs  a  fost

reorganizată şi lărgită. Această şcoală primeşte un puternic sprijin în anul 1860,

când  Nicolae  Jiga  îi  donează  un  teren  intravilan  cumpărat  cu  4.000  de  florini

pentru  construirea unui  nou local  de  şcoală  (în  prezent,  liceul  din  localitate  îi

poartă numele). Din anul 1858 Tinca are şi o grădiniţă de copii. După unire, şcolile

din  comuna  Tinca  au  fost  transformate  în  şcoli  de  stat,  iar  din  anul  1961,  în

localitatea de reşedinţă funcţionează un liceu teoretic.

Viaţa  cultural-artistică  este  marcată  de  înfiinţarea  a  două  coruri,  încă  de  la

sfârşitul secolului trecut: Corul din Girişu-Negru – 1893 şi Corul meşteşugarilor din

Tinca – 1896. În octombrie 1910 se constituie la Tinca “Despărţământul” Astra,

avându-l  ca  preşedinte  pe  Andrei  Ile,  prin  a  cărui  activitate  s-au  organizat

numeroase  manifestări  cultural-artistice,  printre care  şi  prima reprezentaţie  de

teatru în limba română, în 1911, dată de către trupa lui Aurel P. Bănuţ, iar corul

“Hilaria” din Oradea a făcut prima sa vizită la Tinca în anul 1907. În anul 1932,

ASTRA  organizează  o  mare  manifestare  cultural-artistică,  cu  participarea

numeroaselor formaţii artistice şcolare din satele comunei şi din împrejurimi. În

anul 1946 ia fiinţă primul cămin cultural din istoria localităţii, iar în anul 1967 a

fost construit un altul, pe baza contribuţiei cetăţenilor. Din anul 1952 funcţionează

o bibliotecă comunală, având la începuturi peste 27.000 de volume. Activitatea

bibliotecii este coordonată şi sprijinită, în zilele noastre, de către Consiliul Local

Tinca. Din anul 1956 în Tinca funcţionează un muzeu de ştiinţe naturale, a cărui

activitate a fost mult impulsionată prin eforturile unui autodidact local, dl. Csak
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Coloman, în prezent cetăţean de onoare al comunei. Primăria comunei Tinca, în

colaborare cu Biserica reformată Tinca se îngrijesc în prezent de această instituţie.

În colecţia muzeului se păstrează o mandibulă completă de mamut (Mammuthus

primigenius),  material  descoperit  cu  ocazia  săpării  căminului  pentru  turbină  la

moara de lângă staţiunea balneară, în anul 1932, la 8 m adâncime. De asemenea,

un  alt  exemplar  rar  este  fragmentul  de  molar  de  mamut,  descoperit  în  albia

Crişului-Negru, în anul 1964.

Cu privire la meşteşugurile tradiţionale din zonă, cel mai frecvent este cel legat de

prelucrarea lemnului. De asemenea, târgul şi oborul de animale din Tinca, ţinut în

fiecare zi de luni a săptămânii, cunoaşte o vechime de peste 100 de ani.

Comuna Tinca - Resursele de turism 

Localitatea  este  cunoscută  pentru  staţiunea  balneo-climaterică  Băile  Tinca.

Izvoarele de ape minerale din staţiune sunt bicarbonatate, calcice, magneziene,

hipotone, sodice, slab carbogazoase şi sunt utilizate pentru tratarea afecţiunilor

tubului  digestiv,  afecţiunilor  hepato  biliare,  a  afecţiunilor  metabolice  şi  de

nutriţie.  În  cursul  lunilor  aprilie-mai,  principala  atracţie  o  constituie  Poiana

Narciselor din Pădurea Goronişte, unde vin în special localnicii dar şi vizitatori din

alte părţi care fac drumeţii în această zonă. În plus, în luna august a fiecărui an, se

organizează “Zilele Tincanilor”.

Concluzii

Situl  Natura 2000 „Pădurea  Goroniște” oferă multiple  oportunităţi  economice,

sociale şi culturale în zonă. Toate deciziile ce au în vedere utilizarea comercială a

bunurilor  din  situl  Natura 2000  trebuie  să  ia  în  considerare  valoarea  sitului  ca

ecosistem complex, nu să se limiteze la valoarea monetară a unui singur produs sau

serviciu. Managementul trebuie să urmărească întotdeauna găsirea unui echilibru

între conservarea biodiversităţii,  susţinerea serviciilor  ecosistemice şi  asigurarea

repartizării echitabile a costurilor şi beneficiilor de conservare, în special pentru

populaţia locală. 

Activităţile economice desfăşurate în prezent în zonă nu dăunează intereselor de

ordin  conservativ  din  Pădurea  Goronişte.  Practicarea  durabilă   a  acestora  (în

special  gospodărirea  pădurilor)  va  asigura  atât  satisfacerea  necesităţilor
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comunităţilor  locale  pentru  resurse  naturale  cât  şi  conservarea  speciilor  şi

habitatelor de interes conservativ. Astfel, zona comunei  Tinca şi a celorlalte din

jurul pădurii,  cu festivaluri,  concerte,  evenimente ecologice în fiecare an,  poate

deveni  un bun  exemplu de dezvoltare  prin  valorificarea  resurselor  naturale  şi

conservarea  acestora. Explorarea zonelor protejate oferă nu numai şansa  de a

înţelege natura, ci şi o cale pentru conştientizare publică şi educaţie.
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2.5. Evaluarea stării de conservare pentru speciile și habitatele de 
interes conservativ

2.5.1. Evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere  

Conform  Directivei  92/43/CEE  (privind  conservarea  habitatelor  naturale  şi  a

speciilor de floră şi faună sălbatice), starea de conservare unui habitat este dată

de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi

poate  afecta  pe  termen  lung  răspândirea,  structura  şi  funcţiile,  precum  şi

supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră  favorabilă atunci când

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 arealul  natural  al  habitatului  şi  suprafeţele  pe care le  acoperă în cadrul

acestui areal sunt stabile sau în creştere; 

 habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa

pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil

este mare; 

 speciile  care  îi  sunt  caracteristice  se  află  într-o  stare  de  conservare

favorabilă.

În  ceea  ce  priveşte  habitatele  de  importanţă  comunitară  luate  în  studiu,

considerăm că menţinerea structurii naturale şi a funcţiilor specifice pădurilor în

cauză va conduce la menţinerea speciilor caracteristice într-o stare de conservare

favorabilă şi ca atare va fi îndeplinită şi cea de-a treia condiţie necesară pentru

asigurarea unei stări de conservare favorabilă la nivel de habitat. De aceea studiul

de faţă se concentrează în special pe structura arboretelor.

În plus, starea de conservare, aşa cum este definită în primul paragraf, se referă la

habitat  ca întreg la nivel  de sit  şi  nu la porţiuni  din acesta (în  speţă arborete

individuale din cadrul sitului). Cu toate acestea, din motive tehnico–organizatorice

(situaţii complexe sub raportul proprietăţii, administrării, fragmentării habitatului

etc.), considerăm că aceasta trebuie să fie evaluată la nivelul fiecărui arboret (ca
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unitate  elementară  în  gospodărirea  pădurilor),  folosind  ca  model  de  referinţă

structura tipurilor natural fundamentale de pădure. Astfel, dacă fiecare arboret va

prezenta o stare de conservare favorabilă  cu atât  mai  mult  suma lor  (întreaga

suprafaţă a habitatului la nivel de sit) va fi într-o astfel de stare. În plus, existenţa

unei porţiuni mici într-o stare nefavorabilă conservării ar putea trece neobservată

(efectul ei asupra întregului ar putea fi considerat drept nesemnificativ) în cazul în

care habitatul este evaluat ca întreg şi nu la nivel de arboret individual.

Plecând de la această abordare, în vederea evaluării stării de conservare a unui

habitat forestier s-a propus a se analiza o serie de indicatori (Candrea et. al 2009):

 Indicatori de suprafaţă (dinamica)

 Indicatori de structură a habitatului

o La nivel de arboret

o La nivelul regenerării

o La nivel de subarboret

o La nivel de pătură erbacee

o Diverse perturbări

Pentru  analiza  stării  de  conservare  a  habitatului  forestier  au  fost  urmăriţi  toţi

indicatorii din tabelul de mai jos (tabelul 6).
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Tabelul 6. Indicatori pentru evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Candrea 
et al. 2009)

Indicatorul supus
evaluării

Mod de exprimare
Valoarea indicatorului:

Normală Pragul acceptabil

1. Suprafaţa

1.1. Suprafaţa
minimă

hectare
> 1 la arboretele pure Minim 1

> 3 la arboretele
amestecate

Minim 3

1.2. Dinamica
suprafeţei

% de diminuare (privită ca
distrugere atât a biotopului cât
şi a biocenozei) din suprafaţa

subparcelei

0 Maxim 5

2. Etajul arborilor

2.1. Compoziţia

% de participare a speciilor
principale de baza în

compoziţia arboretului, potrivit
tipului natural fundamental de

pădure

80 – 100 în cazul
arboretelor pure sau

constituite doar din specii
principale de baza

Minim 60

50 – 70 în cazul
arboretelor de amestec

dintre specii principale de
baza şi alte specii

Minim 40

2.2. Specii
alohtone

% din compoziţia arboretului 0 Maxim 20

2.3. Mod de
regenerare

% de arbori regeneraţi din
sămânţă din total arboret

100 Minim 60 

2.4. Consistenţa -
cu excepţia

arboretelor în curs
de regenerare

% de închidere a
coronamentului la nivel de

arboret

80 – 100 în cazul
habitatelor de pădure

Minim 70

30 – 50 în cazul
habitatelor de rarişte

Minim 20

2.5. Numărul de
arbori uscaţi pe

picior (cu excepţia
arboretelor sub 20

ani)

Număr de arbori la hectar

4 – 5 în arborete de până
la 80 ani

Minim 3

2 – 3 în arborete de peste
80 ani

Minim 1

2.6. Numărul de
arbori aflaţi în curs
de descompunere
pe sol (cu excepţia
arboretelor sub 20

Număr de arbori la hectar 4 – 5 în arborete de până
la 80 ani

Minim 3

2 – 3 în arborete de peste
80 ani

Minim 1
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Indicatorul supus
evaluării

Mod de exprimare
Valoarea indicatorului:

ani)

3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare)

3.1. Compoziţia

% de participare a speciilor
principale de bază în

compoziţia arboretului, potrivit
tipului natural fundamental de

pădure

80 – 100 în cazul
arboretelor pure sau

constituite doar din specii
principale de bază

Minim 60

50 – 70 în cazul
arboretelor de amestec

dintre specii principale de
bază şi alte specii

Minim 40

3.2. Specii
alohtone

% de acoperire pe care îl
realizează speciile alohtone

din total subparcelă
0 Maxim 20

3.3. Mod de
regenerare

% de acoperire pe care îl
realizează exemplarele

regenerate din sămânţă din
total seminţiş

100 Minim 70 %

3.4. Grad de
acoperire

% de acoperire pe care îl
realizează seminţişului plus
arborii bătrâni (unde există –

în cazul arboretelor în care se
aplică tratamente bazate pe
regenerare sub masiv) din

total arboret

> 80 în cazul habitatelor
de pădure

Minim 70

> 30 în cazul habitatelor
de rarişte

Minim 20

4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani)

4.1. Specii
alohtone

% de acoperire din suprafaţa
arboretului

0 Maxim 20

5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani)
4.2. Specii
alohtone

% de acoperire din suprafaţa
arboretului

0 Maxim 20

6. Perturbări
6.1. Suprafaţa

afectată a etajului
arborilor

% din suprafaţa arboretului pe
care existenţa etajului

arborilor este pusă în pericol
0 Maxim 10

6.2. Suprafaţa
afectată a

seminţişului

% din suprafaţa arboretului pe
care existenţa seminţişului

este pusă în pericol
0 Maxim 20

6.3. Suprafaţa
afectată a

subarboretului

% din suprafaţa arboretului pe
care existenţa subarboretului

este pusă în pericol
0 Maxim 20

6.4. Suprafaţa
afectată a stratului

ierbos

% din suprafaţa arboretului pe
care existenţa stratului ierbos

este pusă în pericol
0 Maxim 20

În  ceea  ce  priveşte  utilizarea  indicatorilor  din  tabelul  de  mai  sus  se  impun

următoarele clarificări (Stăncioiu et al. 2008):
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 Suprafaţa  habitatului.  Chiar  dacă  nu  există  limite  de  suprafaţă  impuse  de

Reţeaua  Natura  2000,  în  general,  atunci  când  habitatul  în  cauză  ocupă

suprafeţe prea mici, întrucât menţinerea integralităţii şi a continuităţii acestuia

sunt dificil de asigurat, se recomandă fie să i se mărească suprafaţa (dacă acest

lucru este posibil), fie suprafaţa respectivă să fie considerată „fără cod Natura

2000”;

 Dinamica suprafeţei. Trebuie reţinut faptul că acest indicator se referă strict la

diminuarea suprafeţei  pe care există habitatul de importanţă comunitară. În

plus,  chiar  şi  pentru  cazurile  în  care  diminuarea  suprafeţei  este  sub  pragul

maxim admis  prezentat în  tabel,  se vor  lua măsuri  de revenire cel  puţin la

suprafaţa iniţială (fie prin refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere

într-o altă zonă).

 Modul  de  regenerare  al  arboretului.  Trebuie  subliniat  faptul  că  Reţeaua

Ecologică  Natura  2000  nu  impune  regenerarea  exclusiv  din  sămânţă  a

habitatelor forestiere. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale

regenerării repetate din lăstari, este de preferat ca regenerarea generativă (sau

cea din drajoni,  atunci  când cea din sămânţă este dificil  de realizat)  să fie

promovată  ori  de  câte  ori  este  posibil.  Regenerarea  generativă  include  şi

plantaţiile (dar cu puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă corespunzătoare –

locală sau din ecotip similar). 

 Arbori uscaţi în arboret. Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune prezenţa

lemnului mort (i.e. arbori uscaţi pe picior sau căzuţi la sol). Cu toate acestea,

prezenţa  acestora  în  arboret  denotă  o  biodiversitate  crescută  şi  ca  atare

existenţa  lor  trebuie  promovată.  La  evaluarea  acestui  indicator  se  vor

inventaria arborii de acest fel de dimensiuni medii la nivel de arboret. În plus,

în arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturală este foarte activă,

aceşti indicatori nu au relevanţă.

 Gradul de acoperire al seminţişului. Acest indicator nu se va estima în primii 2

ani  după  executarea  unei  tăieri  de  regenerare  (mai  ales  în  cazul  celor  cu

caracter de însămânţare).
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 Compoziţia floristică a subarboretului şi păturii erbacee. La evaluare se va ţine

seama de stadiul de dezvoltare al arboretului. În plus, în cazul păturii erbacee

este de dorit ca evaluarea să surprindă atât aspectul vernal cât şi cel estival.

 Perturbări. Se includ aici suprafeţe de pe care minim 50 % din exemplarele unui

etaj al arboretului sunt vătămate (înţelegând prin aceasta că la nivel de fito-

individ  intensitatea  distrugerilor  reprezintă  cel  puţin  50  %  din  suprafaţa

asimilatoare); nu vor face obiectul evaluării  etajele care asigură o acoperire

mai mică de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecărui etaj, nu se cumulează

suprafeţele  afectate  de  la  mai  multe  etaje.  Factorii  de  stres/situaţiile

limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor forestiere din sit

sunt în general: 

• de natură abiotică: doborâturi/rupturi  produse de vânt şi/sau de zăpadă,

viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, etc.;

• de natură biotică: vătămări produse de insecte, ciuperci, plante parazite,

microorganisme, faună etc.;

• de  natură  antropică:  tăieri  ilegale,  incendieri,  poluare,  exploatarea

resurselor (e.g. rocă, nisip, pietriş etc.), eroziunea şi reducerea stabilităţii

terenului, păşunatul etc.

Cu toate că anumite perturbări (e.g. păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat,

incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului

arborilor,  suprafaţa  afectată  de  acestea  nu  trebuie  să  depăşească  20%  din

suprafaţa totală a arboretului. 

După analiza tuturor acestor indicatori, pentru a decide asupra stării de conservare

a unui anumit arboret (dintr-o anumită subparcelă silvică), s-a utilizat cheia de

încadrare din documentului oficial emis de Comisia Europeană în 2005 referitor la

monitorizarea  stării  de  conservare  a  habitatelor  (Tabelul  7).  Trebuie  subliniat

faptul că din cei patru parametrii propuşi, primul se referă la aria de repartiţie

(i.e. arealul) la nivel naţional a habitatului şi ca atare nu face subiectul analizei de

aici. Rămân de analizat ceilalţi trei, adică:„Suprafaţa acoperită de habitat în situl

analizat”, „Structură şi  funcţionalitate specifice (specii  tipice)” şi „Perspective

viitoare (ţinându-se cont de parametrii precedenţi)”.



103Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

Tabelul 7. Cheia de încadrare a stării de conservare a habitatelor

Parametru

Starea de conservare

Favorabilă
(verde)

Inadecvată
(portocaliu)

Nefavorabilă
(roşu)

Necunoscută
(informaţii

insuficiente)

A
ri

a
 d

e
 r

e
p

a
rt

iţ
ie - Stabilă (există un

echilibru între micşorarea
şi extinderea suprafeţei
habitatului) şi creştere
mai mare decât aria de

repartiţie luată drept
referinţă favorabilă

Orice altă
combinaţie

Diminuare considerabilă:
Echivalentă cu o pierdere mai

mare de 1% pe an pe o anumită
perioadă SAU cu 10% mai puţin

faţă de aria de repartiţie de
referinţă favorabilă

Date fiabile
insuficiente sau

inexistente

S
u

p
ra

fa
ţa

 a
c

o
p

e
ri

tă
 d

e
ti

p
u

l 
d

e
 h

a
b

it
a

t

Stabilă (pierdere sau
extindere în echilibru) sau

creştere şi mai mare
decât suprafaţa favorabilă

de referinţă şi fără nicio
schimbare semnificativă
în distribuţia spaţială în

interiorul ariei de
repartiţie 

Orice altă
combinaţie

Diminuare considerabilă a
suprafeţei, echivalentă cu o

pierdere mai mare de 1 % pe an
pe o perioadă considerată (un alt

prag poate fi propus) SAU
pierderi considerabile pentru

distribuţia spaţială a habitatului
în interiorul ariei de repartiţie

SAU cu 10% mai puţin faţă de
suprafaţa de referinţă favorabilă.

Date fiabile
insuficiente sau

inexistente

S
tr

u
c

tu
ră

 ş
i

fu
n

c
ţi

o
n

al
it

a
te

s
p

ec
if

ic
e

 (
s

p
e

c
ii

ti
p

ic
e

)

Structuri şi funcţii (specii
tipice) aflate într-un statut
bun de conservare, fără
degradări sau presiuni

semnificative.

Orice altă
combinaţie

Statutul structural sau funcţional
al habitatului (inclusiv statutul de

conservare al speciilor tipice)
este nefavorabil în mai mult de
25% din suprafaţa acoperită de

habitat.

Date fiabile
insuficiente sau

inexistente

P
e

rs
p

e
c

ti
v

e
 v

ii
to

a
re

(ţ
in

â
n

d
u

-s
e

 c
o

n
t 

d
e

p
a

ra
m

e
tr

ii
 p

re
c

e
d

e
n

ţi
)

Perspective viitoare
excelente/ bune, nicio

ameninţare semnificativă,
viabilitate pe termen lung

asigurată

Orice altă
combinaţie

Perspective viitoare proaste,
habitatul se află sub influenţa

unor ameninţări mari, viabilitate
pe termen lung neasigurată.

Date fiabile
insuficiente sau

inexistente

E
v

al
u

a
re

a
 s

tă
ri

i 
d

e
c

o
n

se
rv

a
re

Toate „verzi” SAU trei
„verzi” şi unul
„necunoscut”

Unul sau
mai

multe
„portocaliu”
dar niciunul

„roşu”

Unul sau mai multe „roşii”

Două
„necunoscute”
sau mai multe
combinate cu
„verzi” SAU

toate
„necunoscute”

Pe baza acestor indicatori, analiza stării de conservare a habitatelor forestiere din

ROSCI0155 Pădurea Goronişte  se prezintă în tabelul următor (tabelul 8):



Tabelul 8 Starea de conservare a habitatelor forestiere din Pădurea Goronişte

u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

97 C 91M0 - 1.0
Gradul de acoperire al etajului

arborilor
-

Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 97 
A; Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt 
arbori uscaţi în picioare sau la sol

97 D 91M0 0.4 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 97 
A; Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

99 A1 91Y0 5.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

99 A2 91Y0 - 4.9 Compoziţia seminţişului - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

66 B 91M0 9.7 - -
Mălin american în 
compoziţia seminţişului

Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

67 91M0 25.7 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

68 B 91M0 15.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

71 A 91M0 15.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

72 A 91M0 6.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

72 B 91M0 15.0 - -
Pe alocuri seminţişul de
cer este în curs de a fi 
copleşit de păducel

Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

73 91M0 12.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

76 91M0 7.0 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

77 A 91M0 6.7 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

77 B 91MO 8.8 - - -
Regenerare arbori din lăstari 50 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

77 C 91MO 4.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

78 A 91M0 5.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

78 B 91M0 8.3 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

81 A 91M0 16.7 - - -
Regenerare arbori din lăstari 50 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

81 B 91M0 1.3 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 81 
A; Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt 
arbori uscaţi în picioare sau la sol

81 C 91M0 - 0.7 Compoziţia etajului arborescent -
Regenerare arbori din lăstari 50 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

82 91M0 11.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

89 91M0 6.9 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

91 A 91M0 18.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

91 B 91Y0 1.3 - -
Mălin american în 
compoziţia seminţişului

Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

92 91M0 13.0 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

97 A 91M0 9.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

97 B 91M0 4.9 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

98 A 91M0 4.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

98 B 91M0 10.5 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

101 91M0 11.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

102 91M0 11.5 - - - Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt arbori 
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

uscaţi în picioare sau la sol

103 91M0 13.2 - -
Seminţiş invaziv de 
salcâm

Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

106 A 91M0 9.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

106 B 91Y0 2.8 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 
105 B; Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

107 91M0 11.7 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

108 A 91M0 8.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

108 B1 91Y0 - 0.5 Compoziţia seminţişului -
Deşi suprafaţa este mică, se află în apropierea u.a. 
111 B; Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt
arbori uscaţi în picioare sau la sol

111 A 91M0 11.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

111 B 91Y0 5.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

112 91M0 18.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

115 91M0 15.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 50 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

116 91M0 16.5 - - -
Stare favorabilă la limită (din cauza consistenţei 
arboretului); Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu 
sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

119 91M0 9.8 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

120 91M0 8.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

121 91M0 11.0 - - - Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

uscaţi în picioare sau la sol

124 91M0 14.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

125 91M0 8.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

126 91M0 4.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

99 A 91Y0 - 0.9 Compoziţia seminţişului -
Deşi suprafaţa este mică, se află în apropierea u.a. 
99 B; Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

99 B% 91Y0 2.4
Compoziţia etajului arborescent,
în jumătatea dinspre borna 207

- Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

99 D 91M0 0.4 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se află în apropierea u.a. 
93 A

100 A 91Y0 - 2.0
Consistenţa etajului arborescent

(care nu este la vârsta
exploatabilităţii)

-
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 
100 B

100 B 91M0 9.6 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

100 C 91Y0 1.3 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 
100 A

104 A 91M0 10.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

104 B 91Y0 3.0 - -
Cvercineele sunt în 
curs de a fi copleşite

Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

104 C 91Y0 2.6 - - -

Stare favorabilă la limită (din cauza consistenţei 
arboretului); Deşi suprafaţa este mică, se 
învecinează cu u.a. 104 B; Nu sunt arbori uscaţi în 
picioare sau la sol

105 A 91M0 3.4 - - - Regenerare arbori din lăstari 60 %; Nu sunt arbori 
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

uscaţi în picioare sau la sol

105 B 91Y0 - 6.4 Compoziţia etajului arborescent -
Regenerare arbori din lăstari 90 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

105 C 91M0 5.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

109 A 91M0 13.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

109 B 91M0 - 1.2
Consistenţa etajului arborescent

(care nu este la vârsta
exploatabilităţii)

- Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

110 91M0 14.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

113 A 91Y0 2.4 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

113 B 91M0 - 9.3
Consistenţa etajului arborescent

(care nu este la vârsta
exploatabilităţii)

-
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

114 A 91M0 10.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

117 A 91Y0 2.0 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

117 B 91M0 12.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

118 91M0 11.5 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

122 A 91Y0 2.6 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

122 B 91M0 18.8 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

123 B 91M0 7.6 - -
Seminţiş invaziv de 
salcâm

Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

127 A 91M0 0.8 - - - Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 
127 B; Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt 
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

arbori uscaţi în picioare sau la sol
127 B 91M0 18.6 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

128 91M0 13.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

69 A 91M0 9.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

69 B 91M0 20.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

70 91M0 24.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

74 91M0 18.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

75 91M0 14.4 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

79 91M0 11.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

80 91M0 17.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

83 91M0 10.0 - - -
Regenerare arbori din lăstari 90 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

84 91M0 15.3 - - -
Regenerare arbori din lăstari 90 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

85 91M0 7.8 - - -
Regenerare arbori din lăstari 100 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

86 A 91M0 13.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

86 B 91M0 7.7 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

87 A 91M0 8.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol
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u.a.
Tip

habitat

Stare de conservare:

Ameninţări
identificate

Observaţii
Favorabilă Inadecvată    sau Nefavorabilă

Supraf.
(ha)

Supraf.
(ha)

Cauza

87 B 91M0 6.2 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

88 A 91M0 6.3 - - -
Regenerare arbori din lăstari 90 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

88 B 91Y0 4.8 - - - Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

90 A 91M0 8.1 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

90 B 91Y0 0.5 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 88 
B; Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

93 A 91M0 11.9 - - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

94 A 91M0 10.3 - - -
Regenerare arbori din lăstari 70 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

94 B 91Y0 0.8 - - -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 99 
A (stat); Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

95 A 91M0 - 1.7 Compoziţia etajului arborescent -
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 94 
A; Regenerare arbori din lăstari 90 %; Nu sunt 
arbori uscaţi în picioare sau la sol

96 A 91M0 - 1.2
Consistenţa etajului arborescent

(care nu este la vârsta
exploatabilităţii)

-
Deşi suprafaţa este mică, se învecinează cu u.a. 96 
B; Nu sunt arbori uscaţi în picioare sau la sol

96 B 91M0 7.7 - -
Regenerare arbori din lăstari 80 %; Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

99 A 91Y0 0.5 - - -

Stare favorabilă la limită (din cauza compoziţiei 
seminţişului); Deşi suprafaţa este mică, se 
învecinează cu u.a. 99 A (stat); Nu sunt arbori 
uscaţi în picioare sau la sol

Total
837.5
(96%)

32.2
(4%)

- - -
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Din analiza indicatorilor prezentaţi în tabelul anterior se constată că doar o mică

parte  dintre  arborete  au  stare  de  conservare  inadecvată  (i.e.  fără  modificări

negative majore şi cu posibilităţi de refacere în viitor) şi nici unul nu este în stare

nefavorabilă  (i.e.  habitat  sub influenţa unor ameninţări  mari;  puternic afectate

structura şi  funcţiile;  perspective viitoare  proaste şi  viabilitate pe termen lung

neasigurată). Încadrarea în categoria „stare inadecvată” reprezintă doar un semnal

pentru acordarea unei atenţii sporite în gospodărire pentru a menţine sau reface

tipul natural de pădure pe suprafaţa în cauză în ciuda unor dificultăţi care pot să

apară (e.g. competiţia, mai ales în faza de regenerare şi faza tinereţii, din partea

unor specii  de interes secundar – carpen, jugastru - sau chiar exotice – mălinul

american, salcâm;  invazia salcâmului din arborete limitrofe arboretului în cauză).

Pe tipuri de habitate, la nivel de sit, situaţia este următoarea8: 

- pentru habitatul 91M0, pe 98 % din suprafaţa totală a acestuia starea de

conservare este favorabilă (adică 799,6 ha) şi pe 2 % (adică 15,1 ha) este

inadecvată;

- pentru habitatul 91Y0, pe 69 % din suprafaţa totală a acestuia (adică pe 37,9

ha) starea de conservare este favorabilă şi pe 31 % (adică pe 17,1 ha) este

inadecvată.

Cauzele principale care au determinat această situaţie sunt:

1.  Copleşirea  speciilor  de  cvercinee de  către  speciile  secundare  (carpen,

jugastru) şi reducerea participării acestora (i.e. stejarul şi gorunul) în compoziţia

arboretului  (sau  chiar  eliminarea  din  anumite  porţiuni).  Acest  fenomen  are  o

dinamică rapidă în etapele iniţiale din viaţa unei păduri (instalarea regenerării şi

formarea  noului  arboret).  Pentru  a  evita  în  viitor  aceste  probleme,  în  faza  de

instalare a unui nou arboret (i.e. regenerarea pădurii bătrâne), trebuie executate

cu promptitudine şi la timp lucrări de descopleşire ori de câte ori sunt necesare iar

tăierile de regenerare trebuie corelate cu anii de fructificaţie abundentă şi/sau cu

dezvoltarea seminţişului instalat. Ulterior, până la 30 – 40 ani, evoluţia arboretului

trebuie atent urmărită şi acolo unde este cazul (unde speciile secundare tind să

8 Cifrele provin din însumarea suprafeţelor subparcelelor silvice preluate din amenajamentele silvice
în vigoare
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ajungă şi mai ales să întreacă speciile principale, edificatoare de habitat) trebuie

intervenit cu lucrări de îngrijire a cvercineelor (mai ales a stejarului).

2.  Reducerea  consistenţei arboretelor  (i.e.  reducerea  gradului  de  acoperire  a

solului de către coronament) sub pragul normal (sau cel puţin sub cel prevăzut în

Tabelul  6.  Indicatori  pentru evaluarea  stării  favorabile  de conservare)  datorită

stării  lâncede  de  vegetaţie  şi  uscării  multor  exemplare  de  arbori  maturi  (de

cvercinee în special).  Cauza principală a  acestui fenomen este provenienţa din

lăstari a acestor  arbori  (foarte probabil  la a doua sau chiar  a treia generatie).

Pentru  a  evita  această  problemă  în  viitor,  trebuie  urmărită  cu  precădere

regenerarea din sămânţă a arboretelor. În plus, intensitatea lucrărilor de îngrijire

trebuie adaptată stării de vegetaţie a arboretului (i.e. arboretele cu stare lâncedă

de vegetaţie reacţionează mai greu la intervenţie şi ca atare intensitatea lucrării

trebuie să fie mai redusă decât în cazul arboretelor cu stare de vegetaţie bună).

Probleme de importanţă secundară sunt lipsa lemnului mort din pădure şi procentul

important de regenerarea a arborilor din lăstari (în special în habitatul 91M0) – din

cauză că aceste păduri, în trecut, au fost gospodărite în regimul crâng.

În plus, merită menţionate câteva aspecte referitoare la amenajamentului silvic

(care ar trebui verificate/revizuite la următoarea amenajare):

- trebuie revizuite pe alocuri tipurile de pădure (de exemplu toate subparcelele din

habitatul 91Y0 sunt incluse greşit fie în categoria ceretelor pure fie în categoria

cero-şleaurilor); 

- există subparcele în care vârsta şi elementele taxatorice (diametru, înălţime) par

a fi subestimate (exemple sunt u.a.: 79, 80, 84 şi 85);

- există zone în care separarea subparcelelor este insuficientă (exemple sunt u.a.

99 B şi 108 B);

-  în  u.a.  99  A  (proprietar  Comuna  Tinca)  consistenţa  arboretului  este

supraevaluată;

- există subparcele în care compoziţia arboretului nu este corect stabilită (ca în

u.a.: 81 C, 95 A, 103 şi 105 B);

- la u.a. 111 B vârsta exploatabilităţii este subevaluată.
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2.5.2. Evaluarea stării de conservare pentru narcise (Narcissus poeticus ssp. 
radiiflorus)

În cazul de faţă se poate vorbi mai mult de o pădure cu narcise decât de o poiană

cu narcise având în vedere faptul că acestea apar în pâlcuri izolate în porţiuni de

pădure rară sau chiar bine încheiată. Chiar dacă nu se înregistrează populații foarte

abundente, de dimensiuni mari şi concentrate pe suprafeţe relativ restrânse, cum

sunt  în  poienile  (dumbrăvile)  din  alte  rezervaţii  (e.g.  Dumbrava  Vadului,  jud.

Braşov; Racâş-Hida,  jud.  Sălaj),  starea de conservare a  populației  de  Narcissus

poeticus de la Goronişte este în general bună şi ca atare se consideră la momentul

actual una favorabilă. În sprijinul acestei afirmaţii se aduc următoarele argumente:

− existenţa şi menţinerea populaţiei la un nivel relativ constant de-a lungul

anilor, precum 

− suprafaţa relativ mare pe care sunt distribuiţi indivizi speciei 

− capacitatea  de  înmulţire  şi  expansiune  în  alte  locuri  (e.g.  faţă  de  cele

clasice cunoscute în trecut, ochiurile cele mai representative la momentul

actual sunt în u.a. 119) 

− lipsa  unor  fenomene  cu  potenţial  negativ  asupra  acestor  plante,  susţin

această concluzie. 

Amenințările potențiale la adresa integrității populațiilor de narcise sunt:

 Drenarea  zonei  (pentru  îmbunătăţiri  funciare,  dezvoltare  imobiliară  sau

industrială) poate duce la scăderea umidității solului sub nivelul cerințelor

ecologice ale acestei specii, știut fiind că narcisele preferă solurile umede.

Acest lucru ar putea conduce la scăderea numărului de narcise.

 Pășunatul, atât prin distrugerea plantelor dar și prin destructurarea solului și

distrugerea bulbilor este un pericol real pentru integritatea populațiilor de

narcise.

 Culegerea  narciselor  în  cantități  mari  în  momentul  înfloririi,  împiedică

dezvoltarea populației. De asemenea, culegerea bulbilor ce pot fi folosiți în

scop fitoterapeutic poate duce la diminuarea populației deja existente.

 Incendiile  de  origine  antropică  care  se  pot  declanşa  accidental  în  aria

naturală protejată (datorită turiştilor veniţi să culeagă florile sau fructe de
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pădure)  pot  afecta  bulbii  și  pot  conduce,  de  asemenea,  la  diminuarea

populației.    

 Eploatarea,  colectarea  şi  transportul  lemnului  prin  suprafaţa  unde  sunt

narcisele,  în  perioada  estivală  (poate  distruge  atât  părţile  aeriene  ale

plantelor cât şi bulbii din sol) şi în perioade când solul este moale (poate

determina distrugerea bulbilor).

 Competiţia naturală cu alte specii de plante, în special lemnoase (arbuşti şi

arbori), ce duce la deterioarea condiţiilor de habitat favorabile narciselor (în

special cerinţele de lumină).

Trebuie menţionat faptul că nici una dintre aceste ameninţări nu reprezintă

un pericol la momentul actual în Pădurea Goronişte 

2.5.3. Evaluarea stării de conservare pentru speciile de amfibieni Bombina bombina, 
Bombina variegata şi Triturus cristatus

Aşa  cum  s-a  menţionat  deja  la  capitolul  2.3.2.1.,  condiţiile  necesare  pentru

asigurarea  unei  stări  de  conservare  favorabilă  (i.e.  cerinţele  de  conservare)  a

speciilor de amfibieni menţionate în formularul standard al sitului de importanţă

comunitară ROSCI0155 sunt în bună măsură îndeplinite în Pădurea Goronişte. În

continuare, se detaliază pentru fiecare specie, rezultatele analizelor din teren care

au  stat  la  baza  evaluării  stării  de  conservare.  Se  prezintă  deasemenea  şi

ameninţările existente şi/sau potenţiale care trebuie îndepărtate pentru a asigura

în viitor existenţa unor populaţii viguroase şi într-o stare de conservare bună la

nivelul întregului sit.

2.5.3.1. Bombina bombina

Pe parcursul transectelor  realizate în situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte au fost

identificate 38 de exemplare de  Bombina bombina  (Figura 29).  Acestea au fost

capturate  cu  mâna sau  cu  ajutorul  unui  mincioc  şi  pozate  pe partea  ventrală,

pentru  diferenţierea  faţă  de  hibrizi  Bombina  bombina  x  Bombina  variegata.

Exemplarele  de  Bombina  bombina au  fost  capturate  din  băltoace  rămase  pe

drumurile existente între parcele, în denivelări sau în făgaşele acestora, sau care

străbat unele parcele, de-a lungul unui curs de apă temporar, care a păstrat câteva
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bălţi,  într-o zonă de smârc cu  Juncus sp., în care mai era prezentă apa şi în 9

adăpătoare pentru vânat. Probabil efectivul populaţiei de  Bombina bombina este

mai numeros, iar numărul redus de exemplare observate poate fi pus parţial pe

seama secetei de la începutul lunii mai şi a numărului mai scăzut de ochiuri de apă

şi bălţi. Conform informaţiilor furnizate de personalul silvic, în ani obişnuiţi acest

habitate sunt mult mai numeroase şi mult mai extinse (i.e. şi ca atare habitatul

mult mai favorabil speciei).

Figura 29. Harta

cu distribuţia

locaţiilor în care

au fost

identifcate

exemplare de B.

bombina 

Date fiind faptele prezentate mai sus şi cerinţele de habitat, plus criteriile după

care se poate judeca starea de conservare a unor populaţii de  Bombina bombina

(cf. Meskee et al, 2009), considerăm că specia se află într-o stare de conservare

parţial favorabilă. Această apreciere se bazează pe faptul că există habitate de

reproducere  şi  dezvoltare  (mai  mult  de  10,  cât  prevăd  criteriile  enunţate  de

Meskee et al., 2009), că acestea au cel puţin 50% porţiune de apă puţin adâncă

(sub 50 cm; de altfel, doar câteva adăpători depăşesc cu puţin această adâncime),

că  vegetaţia  palustră  sau  de  smârc  nu  depăşeşte  1  m  (fapt  observat  atât  în

smârcuri,  cât  şi  la  adăpători),  că  nu  sunt  prezenţi  peşti  nicăieri  în  habitatele

acvatice din Pădurea Goronişte, că suprafaţa de apă depăşeşte 25.000 m2 (condiţie

asociată  prezenţei  habitatelor  terestre  adiacente  bogate  în  hrană)  şi  că  există

culoare  de migraţie.  Singurele  condiţii  care nu par a  fi  împlinite sunt numărul
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adulţilor şi faptul că suprafaţa cu vegetaţie plutitoare este neglijabilă (vezi Meskee

et al., 2009). La acestea mai contribuie şi fenomenul puternic de hibridare. 

Trebuie menţionat faptul că situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte prezintă ambele

tipuri  de habitate:  pentru  Bombina  bombina -  smârcuri,  vegetaţie  mlăştinoasă,

bălţi  cu suprafeţe mari  şi  mai  adânci  (chiar  peste 50 cm), iar  pentru  Bombina

variegata -  ochiuri  de  apă,  băltoace,  făgaşe  de  drum  umplute  cu  apă,  bălţi

temporare puţin adânci.  

Diferenţierea  exemplarelor  curate  de  Bombina  bombina faţă  de  hibrizi  a  fost

realizată după protocolul prezentat în subcapitolul 2.3.2. 

Ameninţări potenţiale.

 1. Conectivitatea slabă a habitatelor acvatice

Habitatele preferate de  Bombina bombina  sau de hibrizii  Bombina bombina-like

sunt  bălțile  permanente,  cu  suprafețe  mai  mari,  mlaștinile  eutrofe,  smârcurile

(Fuhn, 1960; Cogălniceanu et al., 2000). Cu ocazia deplasărilor pe teren au putut fi

identificate adăpători cu suprafețe de până la 375 m2 și smârcuri care încă mai

bălteau, ceea ce reprezintă un avantaj al sitului Goroniște. Însă aceste habitate

acvatice  nu sunt  întotdeauna bine  conectate  între ele,  în  sensul  că  le  despart

uneori distanțe mai mari de 1km, ceea ce este prea mare ca distanță de migrare

pentru  Bombina bombina.  De aceea ar fi necesară amenajarea de noi adăpători,

pentru a le conecta într-o rețea care să le facă accesibile pentru migrație. Astfel

că  dacă o adăpătoare seacă,  indivizii  de acolo  să  poată migra spre  un habitat

preferat relativ ușor, fără să fie nevoiţi să utilizeze bălți temporare și ochiuri de

apă preferate de hibrizii de B. variegata (cu care s-ar putea hibrida).

2. Hibridarea introgresivă

Cu ocazia deplasărilor în pădurea Goroniște au fost identificați un număr de 38 de

indivizi de Bombina bombina și un număr de 79 de hibrizi de B.b. x B.v., ceea ce

arată un procent ridicat de hibridare. Precum se știe, hibrizii de B.b. x B.v. sunt

mai puţin viabili, având un fitness mai redus decât speciile parentale şi prezentand

mortalitate  embrionară  în  stadii  incipiente,  dezvoltări  anormale,  homeostază

redusă  (Szymura,  1993). Pentru  a  contribui  la  evitarea  acestei  amenințări  este
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importantă  asigurarea  habitatelor  preferate  ale  ambelor  specii  parentale

(MacCallum et al., 1998), așa cum vor fi propuse în capitolul dedicat măsurilor de

gospodărire. În cazul  hibrizilor Bombina variegata-like, care vor fi tratați mai jos,

aceasta nu este o amenințare, ei fiind deja hibrizi,  iar input-uri de noi indivizi

curați de Bombina variegata fiind destul de puțin probabile.

3. Extreme climatice

O  amenințare  potenţială  la  adresa  amfibienilor  din  situl  ROSCI0155  Pădurea

Goronişte  este  reprezentată  de  extremele  climatice  de  vară  și  de  iarnă.  Mai

precis,  sfârșitul  primăverii  și  vara  pot  fi  caracterizate  de temperaturi  ridicate,

combinate cu un nivel scăzut de precipitații, care fac ca habitatele acvatice să fie

amenințate sau să dispară înaintea dezvoltării complete a larvelor. Extremele

climatice de iarnă înseamnă temperaturi scăzute, combinate cu lipsa stratului de

zăpadă sau cantități neglijabile de zăpadă, care pot cauza moartea exemplarelor

aflate  în  hibernare,  care  nu s-au îngropat  suficient  de  adânc (în  pământ,  sub

pietre,  sub lemne).  Cu excepţia  unor  ani  deosbit  de secetoşi  (cum a fost  anul

2012), în situl ROSCI0155, această ameninţare nu prezintă un pericol major (i.e.

condiţiile de hidroperioadă sunt îndeplinite mulţumitor, sau pot fi menţinute cu un

efort moderat). În cazul unor situaţii deosebite (i.e. anii secetoşi amintiţi mai sus),

este însă necesară menținerea apei în adăpători până în august (în mod artificial).

Pentru  îmbunătăţirea  condiţiilor  naturale  de  hibernare  (i.e.  pentru  evitarea

efectelor negative ale gerului de iarnă) se pot amenaja, cu costuri relativ reduse şi

cu  şansă mare de succes,  grămezi  de  pietre și  lemne (descrise în  figura de la

subcapitolul 4.1.3.1) sub care amfibienii să poată hiberna, fără riscul de a îngheța.

2.5.3.2. Bombina variegata şi hibrizi (B. bombina x B. variegata)

Ca  urmare  a  transectelor  realizate  în  ROSCI0155  nu  a  fost  identifcat  nici  un

exemplar curat de Bombina variegata. În schimb a fost observat un număr de 79 de

hibrizi de Bombina bombina x Bombina variegata, în ambele categorii de habitate

(Figura  30),  corespunzătoare  preferinţelor  celor  2  specii  ale  genului  Bombina.
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Hibrizii au fost diferenţiaţi de exemplarele curate de Bombina bombina, conform

protocolului prezentat în subcapitolul 2.3.2.

Fenomenul de hibridare între cele două specii asemănătoare ale genului  Bombina

nu va putea fi împiedicat (lucru care nici nu ar fi natural). Chiar dacă în etapa de

teren nu au fost identificate exemplare curate de Bombina variegata, în viitor este

recomandabil ca cercetările să continue (inclusiv cele genetice) pentru a aprofunda

studierea fenomenului de hibridizare cu şi pentru a identifica eventuale exemplare

curate de Bombina variegata, cu o precizie mult mai mare. 

Figura 30. Harta cu distribuţia locaţiilor în care au fost identifcate exemplare de

B.variegata x B. bombina

Conform celor menţionate mai sus, se poate afirma că statutul de conservare al

speciei  Bombina variegata pentru situl Pădurea Goronişte este parţial favorabil.

Totuşi, cu toate că separarea genetică a celor două specii (împiedicarea hibridării

introgresive)  este foarte puţin probabilă  (şi  nici  nu ar  fi  naturală,  aşa cum s-a

menţionat  mai  sus),  se  justifică  menţinerea  speciei  ca  obiectiv  de  conservare

pentru  sit.  Un  motiv  important  în  acest  sens  este  posibilitatea  de  a  realiza  o
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creştere a ponderii exemplarelor curate de Bombina bombina şi o oarecare izolare

ecologică  faţă  de hibrizii  Bombina  variegata-like în  Pădurea  Goronişte  datorită

faptului că sunt prezente ambele categorii  de habitate optime, corespunzătoare

preferinţelor celor două specii ale genului Bombina (i.e. care astfel oferă condiţii

pentru  reducerea  contactului  dintre  cele  două  specii  şi  implicit  reducerea

fenomenului  de  hibridare).   Aşadar,  la  momentul  actual,   important  pentru

conservarea  celeilalte  specii  (Bombina  bombina)  din  care  au  fost  identificate

exemplare  curate  precum şi  a  hibrizilor  existenţi,  indiferent  de  fenomenul  de

hibridare introgresivă, este asigurarea a cât mai multor habitate de reproducere. 

În continuare se prezintă cele mai importante ameninţări potenţiale care trebuie

evitate/înlăturate pentru conservarea acestei specii (ca hibrizi sau ca exemplare

curate – în eventualitatea că astfel de exemplare există).

Ameninţări potenţiale.

1. Circulația auto pe drumurile forestiere

O problemă pentru hibrizii Bombina variegata-like o poate fi circulația auto sau cu

vehicule  cu  tracțiune  animală  pe  drumurile  forestiere.  În  general,  această

ameninţare nu este una majoră, având în vedere că accesul general al vehiculelor

neautorizate fiind restricționat în pădurea Goroniște. Cu toate acestea, având în

vedere că majoritatea habitatelor preferate de hibrizii  Bombina variegata-like au

fost  observate  pe  drumurile  forestiere,  există  şansa  ca  utilizarea  intensă  a

drumurilor  în  timpul  hidroperioadei  să   producă  pierderi  importante.  Pentru  a

diminua  această  amenințare  este  necesară  amenajarea  pe marginea  drumurilor

forestiere des circulate a unor habitate propice speciei. Acestea sunt sub forma

unor șanțuri similare ca formă şi dimensiuni celor din drum, se exectută în dreptul

celor din drum care apoi vor fi astupate (astfel se forţează indivizii să colonizeze

habitatul nou, aflat în afara pericolului).

2. Extreme climatice

Aceeași  amenințare  potenţială  ca  și  la  Bombina  bombina  este  valabilă  și  aici

(inclusiv  referirile  la  metodele  de  combatere,  costul  acestora  şi  efectele

preconizate).
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2.5.3.3. Triturus cristatus

Tritonii cu creastă au fost capturaţi cu ajutorul capcanelor de tip „bottle trap”

(Figura 31), pozaţi cu ajutorul unui acvariu de teren şi apoi eliberaţi în cel mai

scurt timp posibil.Transectele realizate în ROSCI0155 au înlesnit observarea a 7

exemplare de Triturus cristatus, dintre care 3 masculi şi 4 femele (Figura 32). În

acest  sens  au  fost  montate  un  număr  de  25  de  capcane  în  6  adăpători.  De

asemenea,  a  fost  utilizată  şi  metoda  inspecţiei  vizuale  a  habitatelor  acvatice,

precum şi metoda dragării (ultima a fost utilizată doar în 3 adăpători).

     

Figura 31. Capcană de tip

„bottle trap”

Tritonii  cu creastă au fost  capturaţi  doar în  adăpătorile  (= bălţi)  pentru vânat,

anume în 4 adăpători, doar cu ajutorul capcanelor „bottle trap”. Trei dintre aceste

4 adăpători au prezentat turbiditate mare, iar una dintre adăpătorile cu turbiditate

mare nu avea deloc vegetaţie nici pe maluri, nici în apă, având acoperire/umbrire

de 100% dată de vegetaţia forestieră. Distanţele dintre adăpătorile în care este

prezent tritonul cu creastă variază între 1,3 şi 1,7 km, dar între celelalte adăpători

(în care fie nu a fost capturat vreun exemplar de triton cu creastă, fie nu au fost

instalate capcane „bottle trap”), care prezintă aproximativ aceleaşi caracteristici

de habitat, ca cele în care a fost observată specia, variază între 200 şi 930 m.

Pe lângă cele 7 exemplare de triton cu creastă a fost capturată şi o femelă hibrid

Triturus cristatus  x  Triturus dobrogicus. Aceasta a fost determinată cu ajutorul
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indicelui Wolterstorff (Lungimea membrului anterior / Distanţa dintre membrele

anterioare şi cele posterioare * 100; indicele Wolterstorff a fost în cazul acesta

44,64, iar această valoare se înscrie în limitele pentru femele ale speciei Triturus

dobrogicus, cf. Kubisova et al., 2007) şi a modelului ventral (tinde să formeze o

aglomerare mediană a punctelor ventrale).

Figura  32.  Harta  cu  locaţiile  unde  au  fost  capturate  exemplare  de  Triturus

cristatus

Hibridarea este destul de probabilă în această zonă, dată fiind altitudinea şi faptul

că cea mai apropiată populaţie de Triturus dobrogicus, cunoscută în literatura de

specialitate,  este  la  9  km de  Pădurea  Goronişte  (Cicort-Lucaciu  et  al.,  2005).

Faptul că această femelă hibrid a fost capturată în aceeaşi baltă cu un mascul de

Triturus cristatus indică o posibilă dinamică a acestui fenomen de hibridare, mai

ales că adăpătoarea se află la 250 m de marginea pădurii şi la 700 m de un canal de

irigaţii. În orice caz, fenomenul de hibridare poate reprezenta, la fel ca la hibrizii
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de Bombina, o ameninţare, datorită scăderii viabilităţii faţă de speciile parentale

(Maletsky et al., 2008; Szymura, 1993).

Metoda  „bottle  trap”  având  o  detectabilitate  între  40  şi  50%,  poate  avea  o

certitudine a absenţei speciei de aprox. 20% la o singură sesiune de capturare, fapt

pentru care se recomandă mai multe sesiuni de captură (6 sesiuni pentru „funnel

trap” din nylon, cf. Kröpfli, 2010).  Apreciem că efectivele populaţiilor din situl

Pădurea Goronişte nu depăşesc 100-200 de exemplare, dacă avem 10 adăpători şi în

3 adăpători am avut o captură de 7 exemplare, mergând pe principiul  maximei

entropii (Franklin, 2009), am putea avea aproximativ 23 de exemplare la o captură

cu şanse egale în cele 10 adăpători, iar dacă detectabilitatea este de aproximativ

50%,  ar  putea  fi  46  de  exemplare,  deci  cu  o  marjă  acoperitoare  probabil  că

efectivele nu depăşesc 200 de exemplare. 

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o populaţie sau o metapopulaţie de

triton cu creastă să aibă o stare de conservare favorabilă sunt, cf. Meskee et al.,

2009: 

− minimum 5 bălţi cu succes reproductiv, situate la mai puţin de 500m (deşi în

unele habitate forestiere numărul poate fi mai mic);

− bălţile trebuie să fie lipsite de peşti şi să aibă pante între 20 şi 40%;

− trebuie să aibă apă limpede; 

− apa puţin adâncă trebuie să acopere minimum 25% din suprafaţa bălţii;

− vegetaţia nu trebuie să depăşească 1 m înălţime şi trebuie să acopere mai

mult de 25% din suprafaţa bălţii;

− între 25 şi  50% din suprafaţa bălţii  trebuie  să fie  acoperită  cu  vegetaţie

flotantă;

− mărimea populaţiei  ar trebui să fie de minimum 1000 de adulţi;  în cazul

metapopulaţiilor,  per  populaţie  poate  fi  un  număr  mai  mic  de  1000  de

indivizi, dacă acestea sunt interconectate (au distanţe mai mici  de 1 km

între ele). Astfel, dacă avem 10 de populaţii de aproximativ 100 de indivizi,

atunci avem o meta-populaţie de 1000 de indivizi;

− trebuie să existe căi de migrare între populaţiile unei metapopulaţii.
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Date fiind aceste considerente şi condiţiile simultane care ar trebui îndeplinite,

pentru  ca  o  populaţie  de  triton  cu  creastă  să  fie  într-o  stare  favorabilă  de

conservare, considerăm că starea de conservare a tritonului cu creastă, dacă o

judecăm  la  nivelul  întregului     sit  ROSCI0155  Pădurea  Goronişte, este  parţial

favorabilă.  Pentru  aducerea  stării  de  conservare  a  tritonului  cu  creastă  de  la

parţial  favorabil  la  favorabil  la  nivelul  întregului  sit,  ar  fi  necesară  creşterea

numărului  de  adăpători,  cu  anumite  caracteristici  de  habitat  (detaliate  în

subcapitolul  2.3.2,  la  cerinţele  de  conservare  pentru  această  specie).  Totuşi

trebuie  însă  avut  în  vedere  faptul  că,  în  mod natural,  habitate  tipice  optime

pentru specie sunt doar în anumite zone. Ca atare, nu se justifică modificarea

antropică  a  condiţiilor  naturale  pentru  a  creea  în  mod artificial  habitat  optim

speciei  acolo  unde în  mod natural  nu există.  Este însă foarte important  ca,  în

zonele favorabile speciei, habitatul să fie menţinut. În mare, pentru a îndeplini

aceste condiţii, trebuie evitate/îndepărtate ameninţările descrise în continuare.

Ameninţări potenţiale.

 1. Numărul relativ redus de habitate acvatice

Un fapt observat pe teren, la începutul lui mai (vârful activității reproductive, cf.

Joly et al., 2001) cîteva adăpători erau în curs de secare (puternic eutrofizate), iar

1 era deja secată. Adăpătorile care erau mai adânci aveau încă apă (chiar până la

60 cm). De aceea recomandăm adâncirea adăpătorilor  existente până la 0,5 m,

pentru a ține apa mai mult timp și în măsura în care este necesar (şi  posibil),

amenajarea unora noi. În acest fel, numărul și calitatea habitatelor acvatice de

reproducere și dezvoltare a tritonului cu creastă, va rămâne constant sau chiar va

crește și va fi asigurată şi o distribuire spațială bună (aceste recomandări vor fi

detaliate  în  capitolul  privind  măsurile  de  gospodărire).  Date  fiind  cerințele

tritonilor cu creastă de a avea (la modul optim) 4 bălți cu succes reproductiv /  km2

(Oldham  et  al.,  2000),  ar  mai  trebui  amenajate  câteva  astfel  de  adăpători,

respectând anumite cerințe de habitat ale tritonului cu creastă

2. Extreme climatice

O amenințare la adresa amfibienilor din situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște este

reprezentată  de  extremele  climatice  de  vară  și  de  iarnă.  Mai  precis,  sfârșitul
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primăverii  și vara pot fi caracterizate de temperaturi ridicate, combinate cu un

nivel scăzut de precipitații, care fac ca habitatele acvatice să fie amenințate sau

să  dispară  înaintea  dezvoltării  complete  a  larvelor  de  triton  cu  creastă.  De

exemplu, la începutul lunii aprilie 2012 era deja un deficit de -30 mm, iar în luna

martie  nu  au  căzut  deloc  precipitații  (cf.  Tabelului  de  înregistrare  a  datelor

pluviometrice  lunare  la  Ocolul  silvic  Tinca).  Acest  deficit,  coroborat  și  cu

temperaturi  foarte  ridicate,  înregistrate  în  iulie  și  august  și  cu  lipsa  totală  a

precipitațiilor  din  luna  august  pot  amenința  populațiile  de  tritoni  cu  creastă,

afectând dezvoltarea larvară.

Extremele climatice de iarnă înseamnă temperaturi scăzute, combinate cu lipsa

stratului de zăpadă sau cantități neglijabile de zăpadă, care pot cauza moartea

tritonilor aflați în hibernare, care nu s-au îngropat suficient de adânc (în pământ,

sub pietre, sub lemne). Un strat subțire de zăpadă înseamnă și o alimentare mai

slabă a bălților cu apă din topirea lor și un deficit hidric al solului mai pronunțat,

ceea ce poate însemna o secare timpurie a bălților (Vourio, 2006). Dacă într-un an

aceste două extreme se combină, efectele pot fi dezastruase asupra populațiilor de

amfibieni. Această amenințare, în combinație cu celelalte amenințări pot pune sub

semnul întrebării existența pe termen lung a populației de tritoni cu creastă din

situl  ROSCI0155.  Totuşi,  existenţa  unor  condiţii  acceptabile  în  anul  2012  (cu

condiţii climatice total neobişnuite) arată că pericolul nu este unul iminent pentru

acest sit. Chiar şi în această situaţie, pentru a preîntâmpina efectele negative ale

extremelor  climatice  de vară (precipitații  reduse  și  temperaturi  ridicate),  ar  fi

necesară menținerea apei în adăpători până în august și amenajarea unor adăpători

noi,  iar  pentru  a  preîntâmpina  efectele  negative  ale  extremelor  de  iarnă

(temperaturi  scăzute  și  precipitații  reduse)  este  necesară  amenajarea  unor

habitate  artificiale  de  hibernare  (sub  forma  unor  grămezi  de  lemne  şi  pietre,

descrise la subcapitolul 4.1.3.1.) care să preîntâmpine înghețarea tritonilor.

3. Deranjarea tritonilor de către vânat

O  altă  amenințare  la  adresa  tritonului  cu  creastă  poate  fi  reprezentată  de

deranjarea acestuia de către vânatul care folosește adăpătorile existente pentru

adăpat și scăldat. Scăldatul speciilor de vânat (mistreț, căprior, cerb lopătar, cerb

carpatin) poate fi o amenințare serioasă doar în combinație cu suprafața mică a
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bălților  (în cazul reducerii suprafeței prin secare). Extremele climatice de vară

(temperaturi  ridicate  și  secetă)  pot  induce  o  agravare  a  acestei  amenințări  la

adresa tritonului cu creastă. Și această amenințare poate fi evitată amenajând mai

multe adăpători, pentru ca un număr mai mare de bălți și suprafețe mai mari să

ofere posibilități de refugiu tritonilor, în momentul în care vânatul vine la adăpat /

scăldat.

2.5.3.4. Concluzii

Amenințările  grave  la  adresa  amfibienilor  listate  în  literatura  de  specialitate

(drenarea, poluarea chimică, tăieri masive de pădure, turism intensiv, eroziune,

desecări, fragmentarea habitatului, utilizarea pesticidelor, vezi Iftime, 2005) nu se

regăsesc în ROSCI0155 Pădurea Goroniște, datorită managementului silvic și a

caracteristicilor pădurii. Astfel, nu au fost realizate desecări și nu au loc procese

de  eroziune,  neexistând  pante  accentuate.  Habitatul  nu  a  fost  fragmentat,

exploatarea  pădurii  nefiind una intensivă.  Nu au fost  utilizate  pesticide  de cel

puțin  20  de  ani,  nefiind  înregistrate  atacuri  importante  ale  dăunătorilor  (cf.

Documentului de interes public, postat pe site-ul Direcţiei Silvice Bihor, precum și

informaţiilor  oferite  de  persoanlul  silvic).  Nu  au  fost  observate  cantități

semnificative de deșeuri lăsate în urmă de turiști, deșeuri care de multe ori pot

reprezenta adevărate capcane pentru larvele de amfibieni și pot provoca moartea

acestora. Managementul silvic și prezența în teren a pădurarilor, precum și grija pe

care o au aceștia față de popasurile amenajate și gestionarea problemei deșeurilor

fac ca amfibienii să nu fie amenințați de o amenințare foarte răspândită în restul

țării.

Singurele amenințări identificate sunt acelea legate de extremele climatice,  de

hidroperioada habitatelor  acvatice,  de calitatea acestora, de circulația  auto pe

drumurile forestiere și de conectivitatea lor. Aceste amenințări, în cazul unor ani

cu  regim  de  precipitaţii  normal,  sunt  neînsemnate.  În  cazul  în  care  devin

importante,  pot  fi  relativ  ușor  eliminate  prin  măsurile  ce  vor  fi  detaliate  în

capitolul dedicat măsurilor de gospodărire.
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CAPITOLUL III. SCOP ȘI OBIECTIVE

3.1. Scopul managementului

Scopul managementului ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte este de a

menține  sau  a  îmbunătăți  acolo  unde  este  cazul  prin  intervenţii  active  de

management  starea  favorabilă  de  conservare  a  speciilor  și  habitatelor  de

importanță comunitară și națională pentru care au fost desemnate cele două arii

protejate. 

3.2. Obiective pentru specii și habitate

 Limitele rezervaţiei R.N. 2.179 şi informaţiile din Formularul Standard 

al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155  :

1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl 

de importanţă comunitară din Pădurea Goronişte 

 Habitatele forestiere 91M0  Păduri balcano-panonice de cer şi gorun   şi   

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen  :

2. Conservarea habitatelor forestiere de importanță comunitară 91M0 şi 91Y0 în 

ariile protejate din Pădurea Goronişte

3. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de importanță 

comunitară 91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din Pădurea Goronişte

 Populaţia de narcise (Narcissus poeticus   ssp  . radiiflorus)  :

4. Conservarea populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes 

național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din Pădurea Goronişte
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5. Monitorizarea stării de conservare a populaţiei de narcise în aria naturală 

protejată de interes național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din 

Pădurea Goronişte

 Speciile  de amfibieni  (Bombina bombina, Bombina variegata, Triturus

cristatus)  :

6. Conservarea speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina

variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din Pădurea Goronişte

7. Monitorizarea speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, 

Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din Pădurea 

Goronişte

 Obiective comune

8. Gestionarea activităţilor antropice în ariile naturale protejate din Pădurea 

Goronişte

9. Conștientizarea și informarea populației locale din zonă
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CAPITOLUL IV.IMPLEMENTARE

4.1. Acțiuni/măsuri de management propuse pentru îndeplinirea 
obiectivelor 

4.1.1. Acțiuni/măsuri de management propuse pentru gospodărirea habitatelor 
forestiere din Pădurea Goronişte

În  ceea  ce  privește  modul  actual  de  planificare  și  aplicare  a  managementului

pădurilor,  habitatele  forestiere  sunt  incluse  în  fondul  forestier  național,

administrarea  acestora  fiind  supusă  regimului  silvic  și  deci  reglementată  prin

legislația națională. Ca urmare, gospodărirea pădurilor se face prin amenajamente

silvice,  elaborate  de  către  entităţi  specializate  (nu  de  către  proprietari  sau

administratori) autorizate de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi după norme unitare

la nivel național (indiferent de natura proprietății și de forma de administrare) și

aprobate de autoritatea națională care răspunde de silvicultură. Aceste planuri au

la bază obiective de interes național (e.g. gospodãrirea durabilă și pentru funcții

multiple) și  nu urmăresc strict maximizarea profitului,  obținerea de venituri pe

termen  scurt  ci  continuitatea  funcțiilor  şi  mai  ales  conservarea  biodiversității

(Golob, 2005). Activitatea de amenajare a pădurilor (i.e. activitatea de elaborare a

amenajamentelor  silvice)  se  bazează  pe  principii  ce  urmăresc  gospodărirea

durabilă  a  pădurilor  (e.g.  Principiul  continuității  exercitării  funcțiilor  atribuite

pădurii, Principiul exercitării optimale și durabile a funcțiilor multiple de producție

ori de protecție, Principiul valorificării optimale și durabile a resurselor pădurii,

Principiul estetic – Leahu, 2001; Principiul conservării și ameliorării biodiversității –

MAPPM, 2000 – 5). În plus,  silvicultura în România promovează tipul natural de

pădure și regenerarea naturală din sămânță a arboretelor. 

Se  poate  deci  afirma că,  mai  ales  când este  vorba  de conservarea  habitatului

forestier în sine, modul actual de gospodărire al pădurilor, conform instrucțiunilor
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în  vigoare,  nu trebuie modificat  foarte mult  pentru a corespunde cerințelor  de

conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar (Golob, 2005). 

Chiar dacă statutul legal al modului de gospodărire este definitivat și funcțional,

aplicarea în practică a măsurilor trebuie urmărită cu atenție de către organele în

drept. Ca atare, atât în habitatele forestiere de interes comunitar dar și în pădurile

din imediata vecinătate a acestora, aplicarea lucrărilor silvice trebuie să respecte

cu strictețe prevederile planurilor de gospodărire și  a instrucțiunilor  în vigoare.

Aceasta  mai  ales  datorită  faptului  că  siturile  Natura  2000,  pe  lângă  valoarea

științifică  și  turistică,  trebuie  să  reprezinte zone model  pentru  conservare  prin

gospodărire  activă.  Ca  atare,  la  exploatarea  masei  lemnoase  din  habitatele

forestiere se vor respecta cu strictețe regulile silvice prevăzute în actele normative

în vigoare (inclusiv O.M. 1540/2011, în special Cap. III). Cu atât mai mult vor trebui

luate măsuri drastice de stopare a tăierilor ilegale dacă acestea vor apărea.

Pe baza experienței acumulate în alte zone ale Rețelei Natura 2000 și printr-un

proces  de  monitorizare  a  efectelor  managementului  în  situri,  măsurile  de

gospodărire  (respectiv  planurile)  vor  trebui  adaptate  continuu  la  realitățile  din

teren, pentru a asigura conservarea eficientă a speciilor și habitatelor.

Punctul de pornire în analiza măsurilor ce se impun pentru o gospodărire eficientă

a  habitatelor  forestiere  luate  în  studiu  îl  reprezintă  informațiile  referitoare  la

starea actuală de conservare precum şi eventualele amenințări ce pot afecta starea

de  conservare  a  acestora.  În  continuare,  se  prezintă  pentru  fiecare  habitat

forestier  măsurile  necesare în  general  pentru  menţinerea  şi  refacerea  stării  de

conservare favorabile. Acestea reprezintă măsuri ce pot fi aplicate pe termen lung

şi nu neapărat cele necesare în prezent. Măsurile necesare în prezent şi pe termen

relativ scurt vor fi deasemenea subliniate pentru fiecare habitat în parte. La baza

lor au stat următoarele surse bibliografice: 

-  Constantinescu  N.,  1976.  Conducerea  arboretelor,  vol.  I  şi  II.  Editura  Ceres,

Bucureşti;

- Florescu I. I., 1991. Tratamente silviculturale. Editura Ceres, Bucureşti;
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- Florescu I. I., Nicolescu N. V., 1998. Silvicultură, Vol. II – Silvotehnica. Editura

Universităţii Transilvania, Braşov;

-  Haralamb A.  M.,  1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a  II-a,  revizuită  şi

adăugită). Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti;

- Stăncioiu P.T. et al., 2008. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în

proiectul  LIFE05NAT/RO/000176  –  Măsuri  de  gospodărire.  Editura  Universităţii

Transilvania, Braşov;

-  Vlad  I.,  Chiriţă  C.,  Doniţă  N.,  Petrescu  L.,  1997.  Silvicultură  pe  baze

ecosistemice. Editura Academiei Române, Bucureşti;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000 – 2. Norme tehnice pentru

îngrijirea şi conducerea arboretelor. Bucureşti;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000 – 3. Norme tehnice privind

alegerea si aplicarea tratamentelor. Bucureşti;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000 – 5. Norme tehnice pentru

amenajarea pădurilor. Bucureşti.

Măsurile  propuse sunt descrise în două mari  cateogrii:  cele necesare menţinerii

unei stări de conservare favorabile (i.e. pentru arboretele care au o stare bună la

momentul actual)  şi  cele necesare refacerii  stării  de conservare favorabile (i.e.

pentru arboretele care au o stare de conservare inadecvată sau nefavorabilă).

MĂSURI NECESARE MENŢINERII STĂRII DE CONSERVARE FAVORABILĂ

A. MĂSURI SILVICULTURALE

Pentru  conservarea  biodiversităţii,  menţinerea  capacităţii  adaptive  şi  vitalităţii

populaţiilor de arbori, considerăm că regimul codru este singurul care poate fi avut

în  vedere  (vor  fi  preferate  ciclurile  lungi  care  depăşesc  longevitatea  speciilor

secundare  şi  invazive,  în  special  a  carpenului,  salcâmului  şi  teilor).  Dacă  este

posibil, este de dorit ca în cuprinsul habitatului la nivel de sit să se creeze şi să se

menţină  un  mozaic  echilibrat  de  arborete  cu  vârste  diferite,  din  care  în

permanenţă  să  existe  şi  cel  puţin  unul  matur.  Tot  pentru  conservarea

biodiversităţii, poate fi avută în vedere şi exceptarea de la tăierea de regenerare a
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câtorva exemplare mature, care vor fi păstrate în compoziţia noului arboret (5 – 10

arbori / ha, de preferinţă exemplare de cvercinee care s-au dezvoltat în condiţii de

lumină suficientă).

A. MĂSURI SILVICULTURALE

Habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

Pădurile balcano-panonice de cer şi gorun sunt mai puţin complexe decât pădurile

dacice de stejar şi carpen (i.e. habitatul 91Y0), din punct de vedere al compoziţiei

specifice, întrucât condiţiile staţionale sunt mai restrictive, totuşi managementul

lor  necesită  o  atenţie  sporită.  Un  alt  aspect  important  ce  trebuie  luate  în

considerare este capacitatea competitivă deosebită, în special la vârste tinere, a

carpenului (dar şi a altor specii secundare – tei, jugastru, arţar tătărăsc etc.) şi a

speciilor  de  subarboret.  Aşadar,  pentru  evitarea  declanşării  unor  succesiuni

nedorite şi degradarea structurii habitatelor, proporţionarea optimă a amestecului

de specii trebuie să fie unul din obiectivele principale ale gospodăririi silvice.

Pădurile luate în studiu sunt încadrate în categoria celor în care se reglementează

procesul de producţie (i.e. este permisă exploatarea masei lemnoase), chiar dacă

majoritatea  subparcelelor  silvice  sunt  încadrate  în  Grupa  I  funcţională  –

Vegetaţie  forestieră  cu  funcţii  speciale  de  protecţie9.  Ca  urmare,  pentru

arboretele  incluse  în  habitatul  91M0  din  Pădurea  Goronişte  sunt  necesare

următoarele măsuri de gospodărire 10:

Lucrări de ajutorare a regenerării, îngrijire şi conducere a arboretelor tinere:

• prin toate categoriile de operaţiuni culturale se vor promova

speciile caracteristice tipului natural de pădure (cu accent deosebit pe cer şi

stejar), într-o proporţie optimă;

La lucrările de regenerare:

9 sunt încadrate în categoria 1-4J - Păduri destinate conservării şi dezvoltării intensive a vânatului 
şi recreării prin vânătoare, în care se reglementează producţia silvică însă cu anumite restricţii
10 Deşi momentan, în amenajamentul silvic nu sunt propuse toate categoriile de lucrări detaliate în
prezentul studiu, este necesară această prezentare lărgită (în habitatul acesta fiind incluse multe
arborete destinate producţiei, care se află în diverse stadii de dezvoltare) pentru ca planurile de
management al ariilor naturale respective să acopere inclusiv lucrările care ar putea fi propuse de
un viitor amenajament.



133Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

• speciile  edificatoare  vor  fi  introduse  în  funcţie  de

cerinţele lor ecologice, ţinând cont de condiţiile microstaţionale existente;

• pentru  crearea  unor  condiţii  bune  de  regenerare,  în

cazurile  în  care  pătura  erbacee  este  foarte  dezvoltată,  se  va  recurge  la

mobilizarea  solului,  pe  30  –  40  %  din  suprafaţa  ce  se  urmăreşte  a  fi

însămânţată,  îndeosebi  sub  semincerii  de  cer  (şi  stejar)  şi  în  funcţie  de

desfăşurarea procesului de regenerare a acestora);

• dacă  subarboretul  şi  /  sau  speciile  secundare  sunt

abundente şi nu au fost extrase din timp, acestea trebuie înlăturate imediat

după  instalarea  seminţişului  speciilor  edificatoare  (la  sfârşitul  iernii,  după

trecerea perioadei cu geruri puternice, astfel încât să nu fie vătămat seminţişul

crescut la umbră şi insuficient lignificat). Tăierea se recomandă să se execute

sub colet;

• excepţional, în cazurile în care fructificaţiile cerului (şi

stejarului)  sunt  foarte  rare  sau  seminţişul  nu  reuşeşte  să  se  instaleze  în

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, se va recurge la semănături directe

(eventual  plantaţii  sub  masiv).  Se  va  folosi  numai  material  seminologic  de

provenienţă locală sau din ecotipuri similare. La fel se poate proceda şi cu alte

specii valoroase din punct de vedere ecologic şi economic (frasini, ulmi, cireş,

arţar etc.);

• seminţişul speciilor principale vătămat prin lucrările de

recoltare a masei lemnoase trebuie recepat;

• pentru protejarea seminţişurilor de concurenţa speciilor

ierboase şi arbustive se vor efectua descopleşiri. Se recomandă ca în primii 2 –

3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 50 – 60 cm), în funcţie

de condiţiile caracteristice fiecărui arboret, să se execute câte 2 descopleşiri /

an, una la începutul sezonului de vegetaţie (în luna mai), alta spre sfârşitul

acestuia (în luna septembrie);

• tot  în  acest  stadiu  se  vor  extrage  şi  lăstarii  şi  /  sau

drajonii care ameninţă dezvoltarea exemplarelor din sămânţă;
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• în cazul plantaţiilor executate în perioade secetoase se

recomandă receparea acestora;

La degajări şi depresaje:

• depresaje se vor executa dacă există regenerări de cer

excesiv de dese;

• lucrările  vor  promova  fenotipurile  valoroase  şi

exemplarele regenerate din sămânţă în detrimentul celor din lăstari;

• se va urmări proporţionarea amestecurilor, urmărindu-se

în special protejarea cerului (şi stejarului), dar fără a se neglija speciile de

amestec valoroase;

• speciile secundare nu vor fi  extrase în totalitate, fiind

importante ca sursă de hrană pentru faună şi  pentru obţinerea de material

lemnos valorificabil la vârste mici;

• lucrările se vor executa de obicei  în perioada august –

septembrie (eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale

(în special a stejarului) şi se vor realiza prin retezarea de jos sau frângerea

vârfului exemplarelor nedorite (astfel încât acestea să rămână la o înălţime de

50 – 60 % din cea a exemplarelor promovate);

• periodicitatea  intervenţiilor  va  fi  adaptată

particularităţilor fiecărui arboret, dar de regulă nu va depăşi 3 ani;

La curăţiri:

• lucrările  se vor  concentra mai ales  în  jurul  cerului  (şi

stejarului).  Selecţia  va  fi  negativă,  urmărind  eliminarea  fenotipurilor

inferioare, a lăstarilor şi a speciilor care împiedică dezvoltarea speciilor dorite.

Totodată se va urmări proporţionarea optimă a amestecului;

• în ceea ce priveşte intensitatea intervenţiilor, se va avea

în  vedere  că  la  cvercinee  o  coroană  şi  o  rădăcină  insuficient  dezvoltate

(datorită unei desimi excesive a arboretului)  conduc la reducerea vigorii  de
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creştere şi a rezistenţei la variaţii mari ale factorilor de mediu şi la dezvoltarea

crăcilor lacome, în timp ce o spaţiere exagerată determină un elagaj defectuos

şi formarea de trunchiuri sinuoase (cu lemn de calitate inferioară);

• se recomandă ca, în urma aplicării lucrărilor, solul să nu

rămână descoperit, iar consistenţa să nu se reducă sub 0.75;

• se va evita executarea curăţirilor imediat după intrarea

în  vegetaţie  (pentru  a  nu  răni  lujerii  tineri),  sau  la  sfârşitul  sezonului  de

vegetaţie  (pentru  a  nu  predispune  lujerii  incomplet  lignificaţi  îngheţurilor

timpurii);

• periodicitatea  curăţirilor  trebuie  corelată  cu

particularităţile fiecărui arboret, dar de obicei va fi de 4 – 5 ani;

La rărituri:

• lucrările vor avea caracter selectiv, executându-se numai

în  porţiunile  de  arboret  bine  încheiate,  urmărindu-se,  pe  de-o  parte,

promovarea fenotipurilor valoroase (în primul rând sub aspect biologic dar şi

economic) ale speciilor principale şi, pe de altă parte, proporţionarea optimă a

compoziţiei (promovarea cerului şi stejarului fiind mereu obiectivul prioritar de

realizat);

• pentru  eficientizarea  lucrărilor,  acestea  se  pot  limita

doar la promovarea unui anumit număr de cvercinee / ha, răspândite cât mai

uniform pe suprafaţa arboretului. Astfel, în funcţie de numărul de exemplare

ce se doresc a fi obţinute / ha la vârsta exploatabilităţii şi de vârsta arboretului

din momentul aplicării lucrării, pot fi însemnaţi arborii de viitor (pentru a fi

urmăriţi şi în continuare) şi lucrările se pot concentra doar în jurul lor;

• intensitatea  va  fi  adaptată  particularităţilor  ecologice

ale  speciilor,  dar  şi  însuşirilor  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  lemnul

produs.  Astfel  la  stejar  este  important  să  se  dezvolte  coroane  armonios

proporţionate, cu prudenţă la începutul stadiului de păriş, pentru a nu se forma
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crăci groase). Intensitatea răriturilor va fi mai mare după atingerea stadiului de

codrişor, dar nu se va reduce în niciun caz sub 0.75;

• după depăşirea stadiului de păriş, coroanele cvercineelor

de viitor trebuie fi ferite de umbrire, pentru a se evita producerea nodurilor

mari  şi  putregăioase,  ca  rezultat  al  uscării  crăcilor  groase  de  la  baza

coroanelor;

• lucrările se pot executa în tot cursul anului, cu excepţia

arboretelor  predispuse  la  rupturi  de  zăpadă,  unde  trebuie  să  se  intervină

primăvara sau la începutul verii;

• periodicitatea răriturilor va fi adaptată caracteristicilor

structurale ale fiecărui arboret, de la 7 – 8 ani în arboretele tinere, până la 10 –

12 ani în cele mature;

La tăieri de igienă:

• acestea se vor aplica, în special, în ultima pătrime a ciclului

de viaţă al arboretelor, socotit până la atingerea vârstei exploatabilităţii, cu

recomandarea de a menţine 1 – 5 arbori uscaţi / ha (căzuţi sau / şi în picioare),

pentru conservarea biodiversităţii;

La tăierile de regenerare:

• în general arboretele vor fi exploatate la vârsta exploatabilităţii tehnice, când

se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor progresive;

• pentru evitarea reducerii  variabilităţii  genetice,  în  cazul  arboretelor  izolate

reproductiv în momentul aplicării tăierilor de regenerare (situate la o distanţă

mai mare de 300 – 400 m faţă de alte arborete mature), este de dorit ca, pe

perioada în care se urmăreşte însămânţarea naturală, să se menţină minim 50

arbori seminceri / ha din fiecare specie de bază (în special la cer, care are şi

dezavantajul unei distanţe reduse de diseminare);

• perioada generală de regenerare a arboretelor va fi de 20 ani, cu 3 (4) tăieri.

Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lărgite pe măsură ce seminţişul se
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dezvoltă. Sunt de preferat ochiurile de formă eliptică, cu axa mare pe direcţia

nord-sud în staţiunile cu plus de umezeală sau pe direcţia est-vest în cele cu

deficit, cu diametrul de 1.5 – 2.0 înălţimi de arbore;

• dacă este posibil, tăierile propriu-zise de regenerare a arboretelor ar putea fi

precedate  de  tăieri  preparatorii,  care  să  urmărească  luminarea  (i.e.

dezvoltarea) coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulării fructificaţiei.

Cu aceeaşi ocazie s-ar putea extrage şi speciile/exemplarele a căror participare

la instalarea noului arboret nu este dorită. Aceste lucrări ar fi necesare doar în

arboretele care au indicele de densitate cel puţin 0.9 şi în care prin rărituri nu

s-a  realizat  deja  selecţia  şi  favorizarea  arborilor  seminceri.  Tăierile  se  vor

executa  cu  5  –  15  ani  înainte  de  tăierile  de  regenerare  propriu-zise,  cu  o

intensitate de 10 – 25%, însă fără a reduce consistenţa arboretului sub 0.7 – 0.8.

Pentru a evita înţelenirea solului, nu se va elimina subarboretul şi exemplarele

din etajul dominat;

• în  cazul  tăierilor  de  deschidere  a  ochiurilor,  consistenţa  din  ochiuri  se  va

reduce până la 0.4 – 0.5. Dacă există deja seminţişuri  instalate, arborii  din

aceste  ochiuri  pot  fi  extraşi  chiar  integral  şi  odată  cu  ei  se  va  elimina  şi

subarboretul. Tăierile se vor executa în anii cu fructificaţie abundentă a cerului

(eventual în cel următor) şi de preferat iarna pe zăpadă (mai ales dacă există

seminţişuri instalate). Doar dacă există seminţişuri deja instalate (ochiurile vor

fi  deschise  cu  prioritate  în  aceste  locuri),  nu  se  va  ţine  cont  de  anul  de

fructificaţie. Dacă sunt porţiuni de arboret în care specii secundare (precum

carpenul, arţarul tătărăsc, jugastru etc.) sau invazive (frasini americani, mălin

american etc.), au pondere importantă, acestea vor fi extrase preferenţial; 

• tăierile de lărgire şi luminare a ochiurilor vor înainta în general spre marginea

cea mai bine regenerată a ochiurilor (care asigură cele mai bune condiţii de

instalare şi dezvoltare). Acestea se vor aplica doar iarna pe zăpadă şi vor ţine

seama de  anii  de  fructificaţie  doar  dacă  nu  s-a  instalat  suficient  seminţiş.

Tăierile nu se vor executa dacă speciile edificatoare nu s-au regenerat într-o

proporţie  apropiată  de  cea  caracteristică  tipului  natural  fundamental  de

pădure; 
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• tăierile  de  racordare  se  vor  executa  doar  iarna  pe  zăpadă  şi  doar  dacă

seminţişul speciilor edificatoare este instalat pe cel puţin 70 % din suprafaţă şi

într-o proporţie apropiată de cea caracteristică tipului natural fundamental de

pădure;

La exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

• doborârea arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să

nu se rănească arborii remanenţi şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja

instalat;

• este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, pentru a

nu se vătăma seminţişul existent, solul şi anumite specii ierboase cu valoare

conservativă ridicată;

• pentru  protejarea  solului,  se  vor  evita  extragerile  de  masă  lemnoasă  în

perioadele în care umiditatea solului este excesiv de mare;

• parchetele se vor curăţa corespunzător de resturile de exploatare;

• reţeaua  de  drumuri  de  colectare  trebuie  să  fie  optim  dimensionată  (i.e.

eficienţă maximă cu prejudicii minime);

Habitatul 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen

Pădurile  de  stejar  cu  carpen  sunt  ecosisteme  destul  de  complexe  şi  ca  atare

managementul  lor  reclamă  atenţie  sporită.  Staţiunile,  în  general  cu  plus  de

umiditate, favorizează existenţa mai multor specii forestiere (arborescente şi nu

numai),  proporţia  de  participare  a  acestora  în  compoziţia  arboretelor  fiind

determinată de condiţiile microstaţionale. Problema principală ce trebuie mereu

avută în vedere în conducerea acestor ecosisteme este evitarea unor succesiuni

nedorite, în special în favoarea carpenului (dar în zonele de tranziţie spre habitatul

91M0 şi a cerului). Pe de altă parte, gospodărirea lor trebuie să valorifice din plin

fructificaţia stejarului pedunculat, având în vedere periodicitatea redusă a anilor

în care aceasta este abundentă precum şi necesităţile  speciale de dezvoltare a
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seminţişurilor acestei specii (care poate fi puternic concurat şi de subarboretul şi

stratul ierbos abundent).

Pădurile luate în studiu sunt încadrate în categoria celor în care se reglementează

procesul de producţie (i.e. este permisă exploatarea masei lemnoase), chiar dacă

majoritatea subparcelelor silvice sunt încadrate în aceeaşi categorie funcţională ca

şi  cele  de la  habitatul  91M0.  Ca urmare,  sunt  necesare următoarele măsuri  de

gospodărire11:

Lucrări de ajutorare a regenerării, îngrijire şi conducere a arboretelor tinere:

• prin toate categoriile de operaţiuni culturale se vor promova

speciile caracteristice tipului natural de pădure (cu accent deosebit pe stejar),

într-o proporţie optimă;

La lucrările de regenerare:

• speciile  edificatoare  vor  fi  introduse  în  funcţie  de

cerinţele lor ecologice, ţinând cont de condiţiile microstaţionale existente;

• pentru  crearea  unor  condiţii  bune  de  regenerare,  în

cazurile  în  care  pătura  erbacee  este  foarte  dezvoltată,  se  va  recurge  la

mobilizarea  solului,  pe  30  –  40  %  din  suprafaţa  ce  se  urmăreşte  a  fi

însămânţată, îndeosebi sub semincerii de stejar şi în funcţie de desfăşurarea

procesului de regenerare a acestora);

• dacă  subarboretul  şi  /  sau  speciile  secundare  sunt

abundente şi nu au fost extrase din timp, acestea trebuie înlăturate imediat

după  instalarea  seminţişului  speciilor  edificatoare  (la  sfârşitul  iernii,  după

trecerea perioadei cu geruri puternice, astfel încât să nu fie vătămat seminţişul

crescut la umbră şi insuficient lignificat). Tăierea se recomandă să se execute

sub colet;

11 Şi  aici,  ca şi  la  habitatul  precedent,  chiar  dacă momentan, în amenajamentul silvic  nu sunt
propuse toate categoriile de lucrări detaliate în prezentul studiu, am considerat necesară această
prezentare lărgită (în habitatul acesta fiind incluse multe arborete destinate producţiei, care se
află  în  diverse  stadii  de  dezvoltare)  pentru  ca  planurile  de  management  al  ariilor  naturale
respective să acopere inclusiv lucrările care ar putea fi propuse de un viitor amenajament.
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• excepţional,  în cazurile în care fructificaţiile stejarului

sunt foarte rare sau seminţişul nu reuşeşte să se instaleze în ochiurile deschise

prin  tăieri  de  regenerare,  se  va  recurge  la  semănături  directe  (eventual

plantaţii sub masiv). Se va folosi numai material seminologic de provenienţă

locală  sau  din  ecotipuri  similare.  La fel  se  poate  proceda şi  cu  alte  specii

valoroase din punct de vedere ecologic şi economic (frasini, ulmi, cireş, arţar

etc.);

• seminţişul speciilor principale vătămat prin lucrările de

recoltare a masei lemnoase trebuie recepat;

• pentru protejarea seminţişurilor de concurenţa speciilor

ierboase şi arbustive se vor efectua descopleşiri. Se recomandă ca în primii 2 –

3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 50 – 60 cm), în funcţie

de condiţiile caracteristice fiecărui arboret, să se execute câte 2 descopleşiri /

an, una la începutul sezonului de vegetaţie (în luna mai), alta spre sfârşitul

acestuia (în luna septembrie);

• tot  în  acest  stadiu  se  vor  extrage  şi  lăstarii  şi  /  sau

drajonii care ameninţă dezvoltarea exemplarelor din sămânţă;

• în cazul plantaţiilor executate în perioade secetoase se

recomandă receparea acestora;

La degajări şi depresaje:

• depresaje se vor executa dacă există regenerări de stejar

excesiv de dese;

• lucrările  vor  promova  fenotipurile  valoroase  şi

exemplarele regenerate din sămânţă în detrimentul celor din lăstari;

• se va urmări proporţionarea amestecurilor, urmărindu-se

în  special  protejarea  stejarului,  dar  fără  a  se  neglija  speciile  de  amestec

valoroase;
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• speciile secundare nu vor fi  extrase în totalitate, fiind

importante ca sursă de hrană pentru faună şi  pentru obţinerea de material

lemnos valorificabil la vârste mici;

• lucrările se vor executa de obicei  în perioada august –

septembrie (eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale

(în special a stejarului) şi se vor realiza prin retezarea de jos sau frângerea

vârfului exemplarelor nedorite (astfel încât acestea să rămână la o înălţime de

50 – 60 % din cea a exemplarelor promovate);

• periodicitatea  intervenţiilor  va  fi  adaptată

particularităţilor fiecărui arboret, dar de regulă nu va depăşi 3 ani;

La curăţiri:

• lucrările  se vor  concentra mai  ales  în  jurul  stejarului.

Selecţia va fi negativă, urmărind eliminarea fenotipurilor inferioare, a lăstarilor

şi a speciilor care împiedică dezvoltarea speciilor dorite. Totodată se va urmări

proporţionarea optimă a amestecului;

• în ceea ce priveşte intensitatea intervenţiilor, se va avea

în vedere că la stejar o coroană şi o rădăcină insuficient dezvoltate (datorită

unei desimi excesive a arboretului) conduc la reducerea vigorii de creştere şi a

rezistenţei  la variaţii  mari ale factorilor  de mediu şi  la dezvoltarea crăcilor

lacome,  în  timp  ce  o  spaţiere  exagerată  determină  un  elagaj  defectuos  şi

formarea de trunchiuri sinuoase (cu lemn de calitate inferioară);

• se recomandă ca, în urma aplicării lucrărilor, solul să nu

rămână descoperit, iar consistenţa să nu se reducă sub 0.75;

• se va evita executarea curăţirilor imediat după intrarea

în  vegetaţie  (pentru  a  nu  răni  lujerii  tineri),  sau  la  sfârşitul  sezonului  de

vegetaţie  (pentru  a  nu  predispune  lujerii  incomplet  lignificaţi  îngheţurilor

timpurii);

• periodicitatea  curăţirilor  trebuie  corelată  cu

particularităţile fiecărui arboret, dar de obicei va fi de 3 – 4 ani;
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La rărituri:

• lucrările vor avea caracter selectiv, executându-se numai

în  porţiunile  de  arboret  bine  încheiate,  urmărindu-se,  pe  de-o  parte,

promovarea fenotipurilor valoroase (în primul rând sub aspect biologic dar şi

economic) ale speciilor principale şi, pe de altă parte, proporţionarea optimă a

compoziţiei (promovarea stejarului fiind mereu obiectivul prioritar de realizat);

• pentru  eficientizarea  lucrărilor,  acestea  se  pot  limita

doar  la  promovarea unui  anumit  număr  de stejari  /  ha,  răspândiţi  cât  mai

uniform pe suprafaţa arboretului. Astfel, în funcţie de numărul de exemplare

ce se doresc a fi obţinute / ha la vârsta exploatabilităţii şi de vârsta arboretului

din momentul aplicării lucrării, pot fi însemnaţi arborii de viitor (pentru a fi

urmăriţi şi în continuare) şi lucrările se pot concentra doar în jurul lor;

• intensitatea  va  fi  adaptată  particularităţilor  ecologice

ale  speciilor,  dar  şi  însuşirilor  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  lemnul

produs.  Astfel  la  stejar  este  important  să  se  dezvolte  coroane  armonios

proporţionate, cu prudenţă la începutul stadiului de păriş, pentru a nu se forma

crăci groase). Intensitatea răriturilor va fi mai mare după atingerea stadiului de

codrişor, dar nu se va reduce în niciun caz sub 0.75;

• după depăşirea stadiului de păriş, coroanele stejarilor de

viitor trebuie fi ferite de umbrire, pentru a se evita producerea nodurilor mari

şi putregăioase, ca rezultat al uscării crăcilor groase de la baza coroanelor;

• lucrările se pot executa în tot cursul anului, cu excepţia

arboretelor  predispuse  la  rupturi  de  zăpadă,  unde  trebuie  să  se  intervină

primăvara sau la începutul verii;

• dacă se consideră necesar, în stadiul de păriş se poate

efectua elagaj artificial, la arborii de viitor;

• periodicitatea răriturilor va fi adaptată caracteristicilor

structurale ale fiecărui arboret, de la 5 – 6 ani în arboretele tinere, până la 8 –

9 ani în cele mature;
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La tăieri de igienă:

• acestea se vor aplica, în special, în ultima pătrime a ciclului

de viaţă al arboretelor, socotit până la atingerea vârstei exploatabilităţii, cu

recomandarea de a menţine 1 – 5 arbori uscaţi / ha (căzuţi sau / şi în picioare),

pentru conservarea biodiversităţii;

La tăierile de regenerare:

• în  general  arboretele  vor  fi  exploatate  la  vârsta

exploatabilităţii tehnice, când se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor

progresive (doar dacă se urmăreşte obţinerea, în mod constant, de sortimente

de dimensiuni mari, se poate opta şi pentru aplicarea tratamentului codrului

grădinărit, pe buchete sau grupe de arbori);

• pentru  evitarea  reducerii  variabilităţii  genetice,  în  cazul

arboretelor  izolate reproductiv în momentul aplicării  tăierilor  de regenerare

(situate la o distanţă mai mare de 300 – 400 m faţă de alte arborete mature),

este de dorit ca, pe perioada în care se urmăreşte însămânţarea naturală, să se

menţină minim 50 arbori seminceri / ha din fiecare specie de bază (în special la

stejar, care are şi dezavantajul unei distanţe reduse de diseminare);

• perioada generală de regenerare a arboretelor va fi de 20 ani,

cu 3 (4) tăieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lărgite pe măsură ce

seminţişul se dezvoltă. Sunt de preferat  ochiurile de formă eliptică, cu axa

mare pe direcţia nord-sud, cu diametrul de 1.5 – 2.0 înălţimi de arbore;

• dacă  este  posibil,  tăierile  propriu-zise  de  regenerare  a

arboretelor ar putea fi  precedate de tăieri preparatorii,  care să urmărească

luminarea  (i.e.  dezvoltarea)  coroanelor  arborilor  seminceri  în  vederea

stimulării  fructificaţiei.  Cu  aceeaşi  ocazie  s-ar  putea  extrage  şi

speciile/exemplarele a căror participare la instalarea noului arboret nu este

dorită.  Aceste lucrări  ar  fi  necesare doar în  arboretele care au indicele de

densitate cel puţin 0.9 şi în care prin rărituri nu s-a realizat deja selecţia şi

favorizarea arborilor seminceri. Tăierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte de

tăierile de regenerare propriu-zise, cu o intensitate de 10 – 25%, însă fără a
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reduce consistenţa arboretului sub 0.7 – 0.8. Pentru a evita înţelenirea solului,

nu se va elimina subarboretul şi exemplarele din etajul dominat;

• în  cazul  tăierilor  de  deschidere  a  ochiurilor,  consistenţa  din

ochiuri se va reduce până la 0.4 – 0.5. Dacă există deja seminţişuri instalate,

arborii  din  aceste  ochiuri  pot  fi  extraşi  chiar  integral  şi  odată  cu  ei  se  va

elimina  şi  subarboretul.  Tăierile  se  vor  executa  în  anii  cu  fructificaţie

abundentă a stejarului (eventual în cel următor) şi de preferat iarna pe zăpadă

(mai ales dacă există seminţişuri instalate). Doar dacă există seminţişuri deja

instalate (ochiurile vor fi deschise cu prioritate în aceste locuri), nu se va ţine

cont  de  anul  de  fructificaţie.  Dacă  sunt  porţiuni  de  arboret  în  care  specii

secundare (precum carpenul,  plopii,  sălciile,  jugastru etc.),  invazive (frasini

americani, mălin american etc.), sau chiar specii principale de amestec (cum

sunt frasinii indigeni şi pe alocuri cerul), au pondere importantă, acestea vor fi

extrase preferenţial; 

• tăierile de lărgire şi luminare a ochiurilor vor înainta în general

spre marginea cea mai bine regenerată a ochiurilor (care asigură cele mai bune

condiţii de instalare şi dezvoltare). Acestea se vor aplica doar iarna pe zăpadă

şi vor ţine seama de anii de fructificaţie doar dacă nu s-a instalat suficient

seminţiş.  Tăierile  nu  se  vor  executa  dacă  speciile  edificatoare  nu  s-au

regenerat  într-o  proporţie  apropiată  de  cea  caracteristică  tipului  natural

fundamental de pădure; 

• tăierile de racordare se vor executa doar iarna pe zăpadă şi

doar dacă seminţişul speciilor edificatoare este instalat pe cel puţin 70 % din

suprafaţă  şi  într-o  proporţie  apropiată  de  cea  caracteristică  tipului  natural

fundamental de pădure;

La exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

• doborârea  arborilor  şi  colectarea  materialului  lemnos  se  vor

face  astfel  încât  să  nu  se  rănească  arborii  remanenţi  şi  să  nu  se  distrugă

porţiunile cu seminţiş deja instalat;
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• este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe

zăpadă,  pentru  a  nu  se  vătăma seminţişul  existent,  solul  şi  anumite  specii

ierboase cu valoare conservativă ridicată;

• pentru  protejarea  solului,  se  vor  evita  extragerile  de  masă

lemnoasă în perioadele în care umiditatea solului este excesiv de mare;

• parchetele  se  vor  curăţa  corespunzător  de  resturile  de

exploatare;

• reţeaua  de  drumuri  de  colectare  trebuie  să  fie  optim

dimensionată (i.e. eficienţă maximă cu prejudicii minime);

B. ALTE INTERVENŢII

Pe lângă măsurile silviculturale, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă 

a habitatelor sunt necesare următoarele măsuri:

- pentru protejarea solului împotriva înierbării, a menţinerii unui mediu mai

umed  dar  şi  pentru  favorizarea  rectitudinii  trunchiurilor  şi  elagajului

cvercineelor,  vor  fi  promovate  subarboretul  şi  speciile  arborescente  de

subetaj. Acolo unde lipsesc şi nu se instalează în mod natural, aceste specii

pot fi introduse pe cale artificială;

- populaţiile  de  ungulate  se  vor  menţine  în  efective  optime  pentru  a  nu

periclita regenerarea speciilor edificatoare (ele pot distruge ghinda dar şi

regenerarea). Dacă este necesar se vor aplica substanţe repelente sau se vor

folosi alte metode de protejare a regenerării speciilor edificatoare împotriva

faunei sălbatice; 

- se  va  interzice  păşunatul  cu  animale  domestice  în  pădure,  în  special  în

zonele cu regenerare sau unde se urmăreşte instalarea regenerării naturale;

- aprinderea focului va fi  permisă doar în zone special amenajate de către

custode în afara habitatului.  Având în vedere pericolul  extinderii  în  fond

forestier a unor incendii produse în terenurile limitrofe, arderea resturilor
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vegetale de pe terenurile agricole învecinate se va face doar cu acceptul

autorităţii  competente  pentru  protecţia  mediului  şi  cu  informarea  în

prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (conform

prevederilor  art.  94,  litera  n,  din  O.U.G.  nr.  195/2005  privind  protecţia

mediului);

- se va interzice abandonarea în habitat a deşeurilor de orice natură.

- captarea apei din zonele limitrofe (prin drenuri, puţuri, îndiguiri etc.) se va

evita pe cât posibil. Dacă este absolut necesară, aceasta se va realiza doar

după evaluarea impactului şi cu prevederea unor măsuri care să compenseze

efectele negative asupra regimului hidric şi implicit asupra habitatului 91Y0,

asupra narciselor şi asupra speciilor de amfbieni.

MĂSURI NECESARE REFACERII STĂRII DE CONSERVARE FAVORABILĂ

Măsuri generale pentru ambele habitate forestiere

1. În urma unor perturbări catastrofale, pădurile balcano-panonice de cer şi

gorun (habitat 91M0) şi cele de stejar cu carpen (habitat 91Y0) se vor reface

prin plantaţii, semănături directe sau prin regenerare naturală (dacă poate

fi asigurată din arborete învecinate neafectate). Se va utiliza material de

provenienţă locală;

2. Atunci  când,  din  cauze  naturale  sau  antropice,  anumite  specii  ajung  să

domine şi să elimine cvercineele edificatoare de habitat (stejarul în cazul

habitatului 91Y0; în cazul habitatului 91M0, în special cerul dar şi gorunul şi

stejarul),  amestecul  va  fi  reglat  prin  măsuri  silviculturale  adecvate  (în

funcţie de stadiul de dezvoltare): descopleşiri,  degajări, curăţiri, rărituri,

tăieri  de  regenerare,  introducere  prin  semănături,  plantaţii,  ajutorarea

regenerării naturale etc.

3. Pe viitor este bine să se revină, pe cât posibil, la tipul natural de pădure, în

arboretele din sit care momentan sunt formate din alte specii (plantaţii de

salcâm, stejar roşu sau frasini, fără cod Natura 2000). De asemenea trebuie
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evitată  introducerea  în  cultură  a  mălinului  american  sau  a  altor  specii

alohtone.

4. Trebuie să se acorde o maximă atenţie conducerii procesului de regenerare

naturală  din  sămânţă,  în  arboretele  din  care  se  recoltează  produse

principale,  şi  totodată este neapărat să se execute lucrări  de îngrijire şi

conducere prompt şi ori de câte ori este necesar în arboretele tinere.

5. Chiar dacă în zonă condiţiile sociale sunt delicate şi costurile referitoare la

paza eficientă a arboretelor ridicate, este de dorit să se menţină măcar un

minim de lemn mort în arborete.

6. Trebuie  ţinut  sub  control  seminţişul  unor  specii  alohtone  cu  potenţial

caracter invaziv (mălin american şi salcâm), care au început să se instaleze

în unele arborete naturale.

7. În viitorul  amenajament silvic trebuie să se remedieze erorile  legate de:

stabilirea tipurilor naturale de pădure şi stabilirea vârstei exploatabilităţii.

Şi să se acorde o atenţie mai mare: separării  subparcelelor,  determinării

elementelor taxatorice, stabilirii consistenţei şi compoziţei arboretelor.

Măsuri punctuale pentru ambele habitate forestiere

Tabelul  de  mai  jos  (Tabelul  9)  prezintă  măsurile  necesare  refacerii  stării  de

conservare favorabile pentru fiecare subparcelă silvică în care starea de conservare

a fost  determinată ca fiind inadecvată (conform datelor  din  tabelul  8,  subcap.

2.5.1). 

Tabelul  9.  Măsuri  necesare  refacerii  stării  de  conservare  favorabile  pentru

arboretele din Pădurea Goronişte în care starea de conservare a fost determinată

ca fiind inadecvată

Proprietar u.a.
Tip

habitat
Măsuri de refacere a stării favorabile de conservare

Statul
român

97 C 91M0 Să se efectueze completări cu cer şi stejar

99 A2 91Y0
Să se realizeze lucrări de ajutorarea regenerării naturale (chiar şi 
semănături directe sau plantaţii dacă stejarul nu fructifică abundent) 
şi ulterior lucrări de îngrijire a seminţişurilor instalate
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Pr. Tulca

81 C 91M0
Pe măsură ce arboretul îndeplineşte criteriile de consistenţă, trebuie 
executate rărituri, astfel încât, în timp, ponderea cerului în compoziţie
să ajungă peste 40 %

108 B1 91Y0
Să se realizeze lucrări de ajutorarea regenerării naturale (chiar şi 
semănături directe dacă stejarul şi cerul nu fructifică abundent) şi 
ulterior lucrări de îngrijire a seminţişurilor instalate

Pr. Tinca

99 A 91Y0
Să se realizeze lucrări de ajutorarea regenerării naturale (chiar şi 
semănături directe sau plantaţii dacă stejarul nu fructifică abundent) 
şi ulterior lucrări de îngrijire a seminţişurilor instalate

99 B% 91Y0

Compoziţia fiind foarte îndepărtată de normal, atât la nivel de arboret
cât şi de seminţiş, şi respectiva parte de subparcelă având vârsta 
exploatabilităţii, trebuie intervenit (în momentul în care va fi inclusă în
planul de recoltare al unui viitor amenajament) cu tăieri de 
substituire, urmate de împăduriri cu specii naturale

100 A 91Y0
Nu se vor mai executa extrageri de arbori, pentru că arboretul are 
capacitatea ca în timp să revină la o consistenţă normală 

105 B 91Y0
Se vor executa curăţiri şi apoi rărituri susţinute, astfel încât, în timp, 
ponderea cerului în compoziţie să ajungă peste 40 %

109 B 91M0
Nu se vor mai executa extrageri de arbori, pentru că arboretul are 
capacitatea ca în timp să revină la o consistenţă normală 

113 B 91M0
Nu se vor mai executa extrageri de arbori, pentru că arboretul are 
capacitatea ca în timp să revină la o consistenţă normală 

Pr. Batăr

95 A 91M0
Se vor executa curăţiri şi apoi rărituri susţinute, astfel încât, în timp, 
ponderea cerului în compoziţie să ajungă la minim 40 %

96 A 91M0
Nu se vor mai executa extrageri de arbori, pentru că arboretul are 
capacitatea ca în timp să revină la o consistenţă normală 
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4.1.2. Măsuri propuse pentru conservarea de narcise în aria naturală protejată 
de interes național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din Pădurea 
Goronişte

Aşa  cum  s-a  menţionat  la  capitolul  2.5.2.,  cele  mai  importante  probleme

potenţiale referitoare la narcise şi condiţiile de habitatul optim sunt: 

• modificarea  regimului  hidrologic  al  zonei  datorită  unor  drenări  (pentru

îmbunătăţiri funciare, dezvoltare imobiliară sau industrială) ar putea face

habitatul  mai  puţin  favorabil  specie  (iubitoare  de  terenuri  cu  umezeală

ridicată – lăcovişti) 

• pășunatul,  datorat  animalelor  sălbatice  sau  celor  domestic,  produce

degradarea populaţiei prin distrugerea plantelor dar și degradarea condiţiilor

de habitat (atunci când este practicat intensiv) prin destructurarea solului și

distrugerea bulbilor.

• culegerea necontrolată sau intensivă a narciselor produce o descreştere a

efectivului populaţional (mai ales când plantele sunt extrase cu bulb cu tot).

• culegerea  bulbilor  folosiți  în  scop  fitoterapeutic  duce  la  descreşterea

efectivului populaţional.

• incendiile  de  origine  antropică  care  afectează  atât  plantele  cât  şi  bulbii

(dacă focult este de intensitate mare).    

• exploatarea, colectarea şi transportul lemnului în perioada estivală (poate

distruge atât părţile aeriene ale plantelor cât şi bulbii din sol) şi în perioade

când solul este moale (poate determina distrugerea bulbilor)

• competiţia naturală cu alte specii de plante, în special cele lemnoase care

au talie mai mare şi ajung să copleşească narcisele. O astfel de competiţie

poate  să  apară  în  momentul  regenerării  arboretelor  (i.e.  trecerea  de  la

arboret matur, cu coronament mai deschis, la cel tânăr, cu coronament dens

şi închis). Chiar dacă narcisele pot trăi şi în pădure, sub un coronament care

permite pătrunderea unei anumite cantităţi de lumină, trebuie înţeles faptul



150Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

că  în  stadiile  tinere  ale  pădurii,  stratul  arborescent  (şi/sau cel  arbustiv,

dacă  e  vorba  de  faza  incipientă  a  succesiunii  naturale  spre  pădure)

realizează  o  densitatea  mare şi  ca  atare  împiedică  complet  pătrunderea

luminii  prin  coronamentul  închis.   Astfel  de  condiţii  sunt  complet

nefavorabile existenţei narciselor. Acest lucru poate fi uşor observat în teren

unde ochiurile  reprezentative  pentru  specie  (cu  densităţi  relativ  mari  pe

suprafeţe restrânse) se găsesc în porţiuni de pădure rărită (în procesul de

regenerare – e.g. u.a. 119), buchete şi exemplare diseminate se regăsesc în

padurea matură cu coronament mai rar (e.g.  u.a. 124 şi  128) iar indivizi

izolaţi se regăsesc în ochiurile mici încă neacoperite de regenerarea tânără

(e.g. u.a. 127B)

Chiar dacă la momentul actual nici una dintre aceste ameninţări nu reprezintă un

pericol  în  Pădurea  Goronişte,  se  propun  totuşi  în  continuare  câteva  măsuri  de

conservare utile:

 Având  în  vedere  nevoia  speciei  de  umiditate  relativ  ridicată  în  sol,  se

impune evitarea oricăror dereglări ale regimului hidrologic (în special înspre

reducerea umidităţii). Ca atare, în vederea menținerii unei umidități optime

a  solului  corespunzătoare  cerințelor  ecologice  ale  specie,  se  impune

controlul  strict  asupra  acțiunilor  de  drenare  ce  pot  fi  propuse  în  zonă

(pentru îmbunătăţiri funciare, dezvoltare imobiliară sau industrial etc.);

 Limitarea  pășunatului.  Chiar  dacă  păşunatul  cu  animale  domestice  este

conform legii interzis în zona unde se află populaţia de narcise (atât datorită

statutului de arie protejată cât şi a faptului că suprafaţa este inclusă în fond

forestier)  şi  nu  există  semne  ale  practicării  acestei  activităţi,  trebuie

controlat  strict  în  continuare iar  abaterile  sancţionate prompt.  Păşunatul

animalelor  sălbatice nu ar trebui în mod normal să devină o ameninţare.

Menţinerea  în  limite  normale  ale  efectivelor  de  ungulate  (îndatorire,

conform  legii,  a  gestiuonarului  fondului  cinegetic)  ar  trebui  să  rezovle

această problemă. În general, în perioada în care narcisele sunt sensibile la

această  ameninţare  (i.e.  primăvara),  în  terenurile  din  jurul  trupului  de
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pădure există hrană îndestulătoare pentru animalele sălbatice ceea ce face

ca această ameninţare să fie evitată în mod natural. 

 Având în vedere numărul relativ restrâns de exemplare/grupuri de narcise,

se  impune  interzicerea  culegerii  lor.  Cu  atât  mai  mult  trebuie  interzisă

culegerea  bulbilor  care  pot  fi  folosiți  în  scop  fitoterapeutic,  aceştia

reprezentând organele de reproducere ale plantei (şi deci calea prin care se

perpetuează populaţia în zonă).

 Prevenirea incendiilor este importantă întrucât incendierea vegetaţiei de la

suprafaţa  solului  este  dăunătoare  narciselor  atât  în  timpul  sezonului  de

vegetaţie (prin distrugerea părţii aeriene a plantelor) cât şi în afara acestuia

prin distrugerea bulbilor (dacă focul este de intensitate mare şi ca atare

afectează stratul superficial al solului). Întrucât focul deschis este interzis în

pădure şi chiar în afara ei la o distanţă mai mică de 50 m de lizieră, această

ameninţare nu ar trebui să producă daune populaţiei de narcise. Cu toatea

cestea,  un  control  strict  al  utilizării  surselor  de  foc  se  impune  pentru

prevenirea  unor  accidente  nedorite  cu  rezultate  dezastruoase  nu  doar

pentru narcise ci şi pentru habitatele forestiere din aria protejată.

 Limitarea  exploatării,  colectării  şi  transportului  de  material  lemons  în

interiorul rezervaţiei  în perioada estivală şi  în perioadele când solul  este

moale.

 Controlul  competiţiei  cu  speciile  lemnoase  în  toate  cele  trei  situaţii

existente – pădure matură rară (în faza de regenerare), pădure matură cu

coronament relativ închis şi  pădure tânără, deasă. În primul caz, trebuie

împiedicată  împădurirea  naturală  sau  artificială  în  puţinele  locuri  unde

specia apare sub forma de pâlcuri dense, pentru conservare şi perpetuarea

acesteia (zonele ilustrate în figura 14). Ca atare, se recomandă în această

porţiune din u.a. 119 (evidenţiată pe figura 14 şi propusă ca rezervaţie), să

se menţină o consistenţă a arboretului redusă, arborii rămaşi să fie conduşi

până la limita fiziologică şi seminţişul şi subarboretul să fie controlate în

permanenţă  pentru  a  nu  copleşi  narcisele.  Pentru  a  putea  aplica  aceste

măsuri diferenţiat, se poate delimita o subparcelă silvică separată cu ocazia
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lucrărilor de amenajare viitoare. În cazul al doilea, în porţiunile de pădure

mare cu coronament relativ  închis,  unde apar exemplarele izolate sau în

buchete diseminate prin arboret, în cazul în care subarboretul devine foarte

dens  şi  tinde  să  copleşească  narcisele  (să  reducă  simţitor  cantitatea  de

lumină  care  ajunge  la  acestea),  trebuie  intervenit  pentru  înlăturarea

acestuia. În ultimul caz (i.e. pădure tânără, proaspăt instalată), chiar dacă

ciclul  natural  al  pădurii  impune reinstalarea  acesteia  la  un moment dat,

având  în  vedere  neajunsul  major  subliniat  mai  sus  (i.e.  lipsa  luminii  în

cantitate suficientă sub cornamentul pădurii tinere), ochiurile mici în care

există indivizi  izolaţi  de narcise trebuie menţinute deschise şi  nu trebuie

intervenit  pentru  aşa  numita  „completare”   a  lor  (i.e.  executarea  de

plantaţii,  semănături  pentru  instalarea  speciilor  de  arbori  edificatoare

pentru tipul respectiv de pădure pe toată suprafaţa) conform regulilor silvice

pentru  păduri  de  producţie.  Astfel  specia  se  va  perpetua  şi  în  viitorul

arboret,  chiar  dacă  sub  formă  diseminată,  ca  indivizi  sau  grupuri  mici

răzleţe.

 Valoarea ariei naturale şi a narciselor ca specie de interes botanic şi estetic,

trebuie promovată în rândul cetăţenilor din localităţile limitrofe ariei, mai

ales  în  rândul  copiilor.  Ca  atare  sunt  necesare  măsuri  de  conștientizare

intensă în rândul populației din apropiere şi a turiştilor, asupra importanţei

şi necesității de a proteja această specie.

În ceea ce priveşte antepenultimul şi penultimul punct de mai sus (i.e. referitor la

modul de gospodărire al arboretelor în care apar narcisele şi controlul competiţiei),

este interesant de constatat faptul că, deşi arboretele au fost gospodărite în regim

normal  de  producţie,  populaţia  de  narcise  s-a  conservat  de-a  lungul  timpului

(conform informaţiilor preluate de la custode şi reprezentanţii administratorului de

pădure).  Specia  nu  a  dispărut  complet  din  arboretele  din  zona  rezervaţiei  nici

când,  în  procesul  de regenerare,  s-a  făcut  tranziţia  de la  arborete mature (cu

coronament mai rar care permite intrarea unei cantităţi mai mari de lumină) la

arborete tinere (cu coronament dens, care împiedică pătrunderea luminii)  lucru
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constatat cu ocazia verificărilor în teren12. Aceasta a rezistat sub forma de indivizi

izolaţi sau grupuri restrânse în ochiurile neacoperite complet. Ba chiar mai mult

decât atât, specia s-a extins în ultimii ani în afara zonei clasice, realizând pâlcuri

dense în arboretele vecine aflate şi acestea în regim de gospodărie activ (u.a. 119),

datorită condiţiilor favorabile rezultate în urma tăierilor efectuate în procesul de

regenerare al  pădurii  (i.e.  aceeste tăieri  rezultând într-un coronament puternic

rărit). Acest ansamblu de situaţii existente la momentul actual în teren, duc la

concluzia că specia rezistă în acest loc de-a lungul timpului, realizând concentraţii

mari când iluminarea este buna (i.e. în faza de regenerare a pădurii sau în urma

altor evenimente care reduc consistent acoperirea coronamentului pădurii).

Aşadar, gospodărirea pădurii pentru scopuri de producţie (aşa cum s-a făcut şi până

acum) nu periclitează în general existenţa speciei. Cele mai importante condiţii

care trebuie respectate rămân cele referitoare la pericolul distrugerii plantelor şi

bulbilor prin activităţile de exploatare (menţionate mai sus) şi la reglarea/controlul

competiţiei cu speciile lemnoase. În plus, aşa cum s-a menţionat mai sus, porţiunea

din u.a. 119 (evidenţiată pe figura 14) unde s-au identificat  pâlcurile  cele  mai

bogate şi care este propusă ca rezervaţie, trebuie menţinută ca o rarişte în viitor.

Desigur,  se  impune  o  monitorizare  atentă  a  evoluţiei  populaţiei  de-a  lungul

timpului,  pentru  o  intervenţie  promptă  în  cazul  în  care  aceasta  reacţionează

negativ  la  modul  de gospodărire sau la  competiţia  cu anumite specii  (instalate

natural sau artificial). 

4.1.3. Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de importanţă comunitară 
Bombina bombina, Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile 
protejate din Pădurea Goronişte 

Pentru menţinerea unui habitat favorabil amfibienilor, este necesară asigurarea de

condiţii  favorabile  atât  în  mediu  acvatic  cât  şi  pe  uscat  în  ceea  ce  priveşte

reproducere, hrănirea şi hibernarea. Având în vedere cerinţele de conservare ale

12 Reducerea densităţii populaţiei de narcise la momentul regenerării pădurii nu se datorează extragerii treptate a
arborilor maturi care duce la rărirea treptată a coronamentului arboretului matur (care duce implicit la 
îmbunătăţirea condiţiilor pentru narcise, cel puţin cele referitoare la iluminare) ci este efectul instalării unei noi
generaţii de arbori tineri, care realizează destul de repede o desime mare şi ca atare produc o umbrire accentuată,
nefavorabilă narciselor (pe lângă competiţia intensă pentru umiditatea şi substanţele nutritive din sol).
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fiecărei  specii  în  raport  cu  habitatul  natural  existent  în  Pădurea  Goronişte

(evidenţiate  la  capitolele  2.3.2  şi  2.5.3),  în  continuare  se  prezintă  măsurile

necesare atingerii şi menţinerii unei stări de conservare favorabilă pentru populaţia

fiecăreia.  

4.1.3.1.   Bombina bombina

Aşa  cum  s-a  menţionat  la  capitolul  2.5.3.,  cele  mai  importante  probleme

referitoare la habitatul optim pentru specie sunt: 

• conectivitatea slabă a habitatelor acvatice; 

• hibridarea introgresivă; 

• extremele climatice (secete de vară care duc la secarea bălţilor; geruri de

iarnă care pot produce mortalitate ridicată în timpul hibernării). 

Pentru anularea acestor neajunsuri (i.e. pentru crearea unui habitat optim) sunt

necesare următoarele intervenţii antropice:

1) Amenajarea de bălţi (=adăpători), astfel încât să existe o rețea de adăpători

cu distanțe de până la 1 km între ele (măsură valabilă şi pentru tritonul cu

creastă) ;

2) Menținerea hidroperioadei adăpătorilor şi smârcurilor până la începutul lui

august cel puțin (poate presupune alimentarea artificială cu apă a acestora);

3) Amenajarea unor grămezi de pietre și/sau lemne, în vederea asigurării unor

condiții optime de hibernare și diminuarea riscului de îngheț (valabile şi la

tritonul cu creastă) – Figura 33;

4) Conservarea  zonelor  cu  Juncus  sp. și  a  smârcurilor  care  băltesc  în  mod

natural și evitarea desecărilor sau a lucrărilor mecanizate în aceste zone.
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Figura  33.  Sugestie  de  amenajare  habitat  de  hibernare  pentru  amfibieni

(adaptat după *** 2009)

4.1.3.2.   Bombina variegata     şi hibrizi (B. bombina x B. variegata)

Conform  informaţiilor  de  la  capitolul  2.5.3.,  cele  mai  importante  probleme

potenţiale referitoare la habitatul optim pentru această specie sunt: 

• circulația auto pe drumurile forestiere; 

• extremele climatice (cu aceleaşi efecte ca şi la specia precedentă).

În vederea rezolvării acestor probleme (i.e. pentru crearea unui habitat optim) pot

fi necesare uneori (i.e. doar când habitatul fie din cauze naturale sau antropice

devine nefavorabil) intervenţii antropice cum sunt:

1) Menținerea hidroperioadei unor bălți, ochiuri de apă și șanțuri de-a lungul

drumurilor  forestiere  până  la  începutul  lunii  august  cel  puțin  (poate

presupune uneori alimentarea artificială cu apă). Acest lucru contribuie la

diminuarea amenințării secării timpurii a bălților și prin aceasta, apariția de

exemplare subdezvoltate și cu capacitate reproductivă scăzută;

2) Amenajarea unor șanțuri (3 m lungime, 30 cm lățime, max 20 cm adâncime)

în colțurile parcelelor forestiere, la marginea drumurilor forestiere, pentru a

evita distrugerile  datorate circulaţiei  vehiculelor.  Acestea sunt sub forma

unor șanțuri similarea ca formă şi dimensiuni celor din drum, se exectută în

dreptul celor din drum care apoi vor fi astupate (astfel se forţează indivizii
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să colonizeze habitatul nou, aflat în afara pericolului). Tasarea pământului

este necesară pentru menținerea apei. E necesar ca aceste șanțuri să fie

construite  pe marginea  drumurilor  care  sunt  des  circulate  și  mai  ales  în

dreptul  adăpătorilor  care  sunt  mai  apropiate  de  aceste  drumuri,  pentru

evitarea retragerii  hibrizilor  Bombina variegata-like în adăpători, smârcuri

care  reprezintă  habitatele  de  reproducere  ale  speciei  Bombina  bombina

(astfel este realizată izolarea ecologică a  hibrizilor Bombina variegata-like

de  Bombina bombina).  Atunci  când sunt necesare, aceste șanțuri  trebuie

amenajate în perioada octombrie – aprilie (cel târziu). 

3) Distanţa  dintre  habitate  (bălți/şanţuri)  trebuie  să  fie  sub  500  m.  Deci,

atunci când este necesară crearea de noi habitate, se va avea în vedere şi

această cerinţă de conectare

4.1.3.3.   Triturus cristatus

Aşa  cum  s-a  menţionat  la  capitolul  2.5.3.,  cele  mai  importante  probleme

referitoare la habitatul optim pentru această specie sunt: 

• Numărul relativ redus de habitate acvatice13

• Extreme climatice (cu aceleaşi efecte ca şi la speciile precedente).

• Deranjarea tritonilor de către vânat

Pentru depăşirea acestor neajunsuri (i.e. pentru crearea unui habitat optim) sunt

necesare  intervenţii  antropice  importante  (atât  d.p.d.v.  al  resurselor  umane şi

materiale dar mai ales financiare) cum sunt:

1) Menținerea  apei  în  adăpătoari  cel  puțin  până  în  luna  august  (presupune

alimentarea  artificială  cu  apă  în  anii  secetoși,  cu  ajutorul  unei  cisterne

mobile);

13 Această ameninţare este valabilă doar dacă se ia în considerare suprafaţa întregului sit. Aceasta însă nu oferă în
mod natural habitat optim speciei.
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2) Amenajarea lângă adăpători a unor grămezi de pietre sau de lemne (bucăți de

lemn  mort)  sub  care  tritonii  cu  creastă  să  găsească  locuri  propice  pentru

hibernat.  Aceste  grămezi  nu  trebuie  să  fie  mai  departe  de  10  m  de  apă.

Grămezile pot avea suprafețe de 2 x 2 m și înălțimi de până la 1m (Figura 16);

3) Gospodărirea pădurii din preajma adăpătorilor astfel încât adăpătorile să nu fie

umbrite de coronament pe o suprafață mai mare de 50%;

4) Asigurarea unor pante line de intrare în apă, de preferință înierbate, pentru

toate adăpătorile, pe cel puțin 50% din lungimea malurilor;

5) Crearea unor coridoare înierbate de max 20 cm peste malurile betonate ale

adăpătorilor  existente,  care  să  facă  legătura  între  habitatul  acvatic  și  cel

terestru  fără  a  expune  tritonii  riscului  prădării  la  momentul  ieșirii  din  apă

(necesare doar acolo unde aceste maluri au mai mult de 20 cm de la vegetația

din jur până la apă).

6) Amenajarea unor noi adăpători cu suprafețe între 40 și 150 m2 cel puțin, cu

adâncimea peste 20 cm şi fundament bine compactat pentru a nu seca prea

repede  (recomandăm adâncimi  de  50-60  cm).  Amenajarea  acestora  trebuie

astfel  planificată  spațial,  încât  densitatea  acestora  să  fie  de  minimum  2

adăpători / km2. Această măsură se impune doar dacă unele din cele actuale

dispar sau dacă se impune creşterea numărului de habitate favorabile. O astfel

de intervenţie (aşa cum s-a menţionat la cap. 2.5.3.3.) înseamnă crearea în

mod artificial de habitat optim speciei acolo unde în mod natural nu există. Ca

atare, decizia aplicării ei trebuie luată doar atunci când existenţa speciei în sit

este serios periclitată.

4.1.4. Măsuri de prevenire şi gestionare a incendiilor şi a altor calamități 
naturale în Pădurea Goronişte

Custodele ariilor protejate vizate de prezentul plan de management dispune de

personal  pregătit  în  domeniul  prevenirii  şi  gestionării  incendiilor,  urmând  să

continue  acțiunile  pe  care  le  desfăşoară  în  mod  normal  pentru  pregătirea

personalului care deserveşte ariile naturale protejate precum şi pentru asigurarea

dotării  cu  mijloace  tehnice  adecvate  de  intervenție.  De  altfel,  interzicerea
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utilizării  focului  deschis  pentru  diverse  activități  în  perimetrul  protejat  este  o

măsură inclusă în planul de acțiuni prezentat în tabelul 11, la poziția 8.3. şi în

Regulamentul ariei protejate.

Direcția  silvică  Bihor,  în  calitate de custode,  dispune de planuri  de intervenție

detaliate pentru cazurile de forță majoră care includ întreaga suprafață a fondului

forestier aflat în administrare, inclusiv suprafața ariilor protejate ce fac obiectul

prezentului  plan  de  management.  Aceste  planuri  de  intervenție  evidențiază

modalitățile  şi  mijloacele  de  intervenție  pentru  limitarea  şi/sau  înlăturarea

efectelor produse de calamitățile naturale inerente.

4.1.5. Monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Pădurea 
Goronişte

Pentru a creşte eficienţa măsurilor de management în conservarea speciilor şi 

habitatelor pentru care a fost declarată arie protejată Pădurea Goronişte, este 

foarte important să se urmărească în timp efectele acestor măsuri. În acest sens, 

pentru fiecare obiectiv de interes conservativ (specie sau habitat) trebuie elaborat 

un plan de monitorizare a stării de conservare. Acesta trebuie să conţină 

următoarele:

- întrebări posibile de monitorizare (derivate din acţiunile de management);

- măsură/indicator; 

- justificare; 

- atribute; 

- eşantionare (numărul transectelor/zonelor pentru monitorizare, distribuţia

şi selecţia transectelor/zonelor pentru monitorizare, dimensiunea 

transectelor/zonelor pentru monitorizare, localizarea/marcarea 

transectelor în teren); 

- protocoale de colectarea datelor (informaţii detaliate privind natura 

datelor şi modalitatea de colectare a acestora, formatul de colectare a 
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datelor, asigurarea calităţii şi mecanisme de standardizare, frecvenţa şi 

sincronizarea monitorizării); 

- managementul şi analiza datelor (stocarea şi managementul datelor, 

analiza datelor, modalitatea de prezentare a rezultatelor responsabilului 

cu managementul sitului); 

- alocarea resurselor necesare monitorizării (personal implicat, 

resurse/echipamente necesare); 

- fişă standard de monitorizare

Indicatorii aleşi şi frecvenţa monitorizării trebuie stabilită în conformitate cu 

particularităţile fiecărui habitat sau specie. Pentru Pădurea Goronişte se propune 

următorul plan (tabelul 10):

Tabelul  10.  Planul  de  monitorizare  pentru  speciile  şi  habitatele  din  Pădurea
Goronişte

Specia/habitat Frecvenţa Perioada

91M0  Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
anual mai-sept.

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen

Narcissus poeticus ssp. radiiflorus anual apr.-mai.

Bombina bombina şi Bombina variegata anual
apr., mai,

iun., iul.
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Triturus cristatus anual apr.-iul.

Cu toate că definiţia stării de conservare prezentată anterior este cuprinzătoare, 

evaluarea sa în practică este dificil de realizat. Ca urmare, pentru practicieni, 

prezentarea unor indicatori simplu de aplicat în practică (i.e. uşor de determinat şi

cu praguri clare) este necesară şi indispensabilă. Detalii asupra metodelor ce 

trebuie urmate şi a indicatorilor ce trebuie utilizaţi sunt prezentate în planul de 

monitorizare detaliat din Anexa 2.

4.1.5. Planul de acțiuni pentru fiecare obiectiv, cu rezultatele scontate și 
indicatorii de realizat

Pe baza obiectivelor de management şi a măsurilor propuse pentru conservarea 

celor două habitate forestiere şi trei specii (una de mamifere şi două de plante), în

continuare se prezintă planul de acţiuni (tabelul 11). Pentru realizarea acestuia cât

şi pentru a evalua resursele umane şi materiel necesare ducerii la îndeplinire a 

acestuia şi pentru planificarea în timp a activităţilor s-a folosit modelul propus de 

Appleton (2002).

Tabelul 11. Planul de acțiuni

Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat
în situl de importanţă comunitară din Pădurea Goronişte

1.1. Corectarea limitelor 
rezervaţiei R.N. 2.179 

- delimitarea corectă a  
zonei unde este localizată 
populaţia de narcise

harta cu limite 
actualizate pentru 
rezervaţie

1.2. Eliminarea habitatelor 
9170 şi 91F0 din 
formularul standard al 

Gestionare durabilă a 
habitatelor prezente în sit

Formular standard 
actualizat în ceea ce 
priveşte habitatele
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Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

ROSCI0155. Includerea 
habitatelor 91M0 şi 91Y0 
în formularul standard al 
ROSCI0155

Obiectiv 2. Conservarea habitatelor forestiere de importanță comunitară 91M0 şi 91Y0 în
ariile protejate din Pădurea Goronişte

2.1. Realizarea lucrărilor 
silvice necesare (e.g. 
ajutorarea regenerării, 
controlul speciilor 
secundare şi a celor cu 
caracter invaziv etc.)

Gestionare durabilă a 
arboretului şi menţinerea 
tipului natural de pădure

Lucrări silvice executate
conform nevoilor de 
conservare

2.2. Promovarea speciilor de 
arbori  edificatoare de 
habitat, prin ajutorarea 
regenerării naturale a 
acestora şi controlul altor
specii

Proporţie ridicată  a 
speciilor edificatoare de 
habitat (conform pragului 
pentru o stare de 
conservare favorabilă)

Proporţie ridicată (cel 
puţin la nivelul 
corespunzător tipului 
natural de pădure) a 
speciilor edificatoare 

2.3. Controlul tăierilor ilegale Menţinerea pădurii în stare 
corespunzătoare

Lipsa tăierilor în delict

Obiectiv 3. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de importanță 
comunitară 91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din Pădurea Goronişte

3.1. Actualizarea permanentă 
a informațiilor privind 
habitatele forestiere 

Oferirea de informații 
actuale asupra habitatelor 
forestiere

Informații actualizate 

3.2. Evaluarea anuală a stării 
de conservare a 
habitatelor forestiere

Menţinerea într-o starea 
favorabilă sau surprinderea
acelor situații de natură să 
afecteze integritatea 
habitatelor și care pot fi 
remediate

Raport anual privind 
starea de conservare a 
habitatelor

3.3. Monitorizarea populaţiilor
de ungulate

Limitarea pagubelor 
produse pădurii de către 

Raport anual privind 
populaţiile de ungulate 
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Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

ungulate prezente şi eventuale 
pagube aduse 
regenerării speciilor 
edificatoare 

Obiectiv 4. Conservarea populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes 
național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din Pădurea Goronişte

4.1. Controlul competiţiei şi 
succesiunii naturale

Împiedicarea împăduririi 
naturale sau artificiale în 
locul unde apare specia 
concentrat pe suprafeţe 
mai mari. 

Habitat propice 
aglomerării speciei

4.2. Controlul exploatării, 
colectării şi transportului 
de lemn prin zona unde 
apar narcisele

Evitarea distrugerii 
plantelor şi bulbilor în locul
unde apare specia. 

Lipsa efectelor negative
ale operaţiunilor 
forestiere asupra 
populaţiei

4.3. Limitarea pășunatului. 
Prevenirea incendiilor

Creșterea numărului de 
narcise și îmbunătățirea 
structurii solului

Lipsa efectelor negative
ale pășunatului şi 
incendiilor asupra 
populaţiei

4.4. Controlul 
strict/Interzicerea 
culegerii narciselor. 
Interzicerea culegerii 
bulbilor în scop 
fitoterapeutic

Creșterea numărului de 
narcise

Populaţia de narcise 
stabilă sau chiar în 
creştere 

4.5. Controlul strict/Evitarea 
lucrărilor de drenare a 
terenurilor

Menținerea umidității 
solului

Lipsa lucrărilor de 
drenaj

Obiectiv 5. Monitorizarea populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes 
național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din Pădurea Goronişte

5.1. Actualizarea informațiilor
privind populaţia de 
narcise

Oferirea de informații 
actuale asupra populaţiei 
de narcise

Informații actualizate
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Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

5.2. Evaluarea anuală a stării 
de conservare a 
populaţiei de narcise

Menţinerea într-o starea 
favorabilă sau surprinderea
acelor situații de natură să 
afecteze integritatea 
populaţiei de narcise și 
care pot fi remediate

Raport anual privind 
starea de conservare a 
populaţiei de narcise

5.3. Monitorizarea 
implementării măsurilor 
de conservare

Implementarea corectă a 
măsurilor de conservare. 
Îmbunătăţirea măsurilor de
conservare în timp

Măsuri de conservare 
corect implementate şi 
îmbunătăţite periodic

Obiectiv 6. Conservarea speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina
variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din Pădurea Goronişte

6.1. Asigurarea condiţiilor de 
habitat 

Protejarea locurilor umede 
şi menţinerea apei în ele. 
Interzicerea utilizării 
pesticidelor în zona ariei. 
Crearea de noi locuri 
umede (adâncituri) când e 
necesar 

Habitat nealterat. 

6.2. Amenajarea de 
adăposturi (grămezi 
pietre/lemne) pentru 
hibernare în apropierea 
bălţilor (adăpătorilor)

Condiţii favorabile de 
hibernare pentru specii

Zone de hibernare 
existente

Obiectiv 7. Monitorizarea speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, 
Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din Pădurea Goronişte

7.1. Actualizarea informațiilor
privind populaţiile 
speciilor

Oferirea de informații 
actuale asupra populaţiilor 
speciilor

Informații actualizate

7.2. Evaluarea anuală a stării 
de conservare a 
populaţiilor speciilor

Surprinderea unor situații 
în măsură să amenințe 
conservarea speciilor 

Raport anual privind 
starea de conservare a 
populaţiilor speciilor
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Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

7.3. Monitorizarea 
implementării măsurilor 
de conservare

Implementarea corectă a 
măsurilor de conservare. 
Îmbunătăţirea măsurilor de
conservare în timp

Măsuri de conservare 
corect implementate şi 
îmbunătăţite periodic

Obiectiv 8. Gestionarea activităţilor antropice în ariile protejate din Pădurea Goronişte

8.1. Elaborarea unui plan de 
pază pentru cele două arii
naturale protejate

Reglementarea accesului, 
ce duce la limitarea 
daunelor asupra integrității
ariilor naturale protejate 

Plan de pază funcţional

8.2. Interzicerea şi controlul 
depozitării gunoaielor în 
ariile naturale protejate

O arie protejată curată Lipsa gunoaielor 

8.3. Interzicerea aprinderii 
focului în aria naturală 
protejată şi a arderii 
vegetaţiei pe terenuri 
limitrofe

Conservarea fitocenozelor. Lipsa incendiilor de 
vegetație în arie

8.4. Interzicerea pășunatului 
și limitarea a tranzitului 
animalelor domestice prin
aria naturală protejată

Regenerare bună a speciilor
de arbori edificatoare de 
habitat. Populaţie 
viguroasă de narcise. 
Evitarea producerii 
fenomenelor de tasare şi 
eroziune a solului

Lipsa efectelor negative
ale pășunatului asupra 
regenerării speciilor de 
arbori edificatoare de 
habitat, asupra 
narciselor şi asupra 
solului

Obiectiv 9. Conștientizarea și informarea populației locale

9.1. Realizarea unui punct de 
informare turistică pentru
cele două arii naturale 
protejate, la sediul 
custodelui

Facilitarea accesului la 
informații pentru turiști și 
populația locală

Birou funcțional de 
informare turistică

9.2. Promovarea celor două 
arii naturale protejate pe
pagina web a custodelui

Facilitarea accesului la 
informații pentru turiști și 
populația locală

Pagină web funcțională 
și permanent 
actualizată 
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Nr. Acțiuni Rezultatul scontat Indicatori de realizat

9.3. Realizarea de acţiuni de 
informare a populației din
zonă cu ocazia Lunii 
Pădurii

Informarea populației 
locale și a turiștilor

Acţiuni de informare, 
comunicate de presă

9.4. Realizarea unor 
parteneriate cu școlile 
din zonă pentru 
promovarea celor două 
arii naturale protejate și 
a protecției mediului

Creșterea respectului 
pentru natură în rândul 
elevilor 

Parteneriate cu școlile 
din zonă și realizarea de
prezentări tematice 
elevilor

4.2. Resurse umane, financiare, instituționale pentru fiecare acțiune

Din punct de vedere instituţional, ariile protejate din Pădurea Goronişte, sunt în

custodia  Direcţiei  silvice  Bihor  (reprezentată  prin  Ocolul  silvic  Tinca),  conform

Convenţiei  de custodie nr.  0086/02.03.2010  încheiată cu Ministerul  Mediului  şi

Schimbărilor Climatice. Atât la nivelul direcţiei silvice cât şi la nivel de ocol silvic

există câte o persoană responsabilă pentru ariile  protejate avut în  custodie.  În

teren, paza şi controlul sunt asigurate de personalul de teren (pădurari şi şefi de

district) sau de alte persoane specializate din cadrul ocolului cu responsabilităţi pe

linie de pază, fond forestier, împăduriri. 

De  menţionat  faptul  că,  după  cum  rezultă  şi  din  cele  ce  urmează,  resursele

financiare necesare implementării  planului de acţiuni nu sunt foarte mari, după

cum şi  necesarul  de  personal  cu  însărcinări  pe  linia  implementării  planului  de

management  nu  este  excesiv.  Relativ  restrictiv  rămâne  nivelul  de  instruire  al

personalului cu atribuţii pe linia implementării unora dintre acţiunilor stabilite (în

special cele referitoare la evaluarea şi monitoirizarea speciilor de amfibieni).

De  asemenea,  acţiunile  ce  necesită  resurse  financiare  mai  semnificative,

reprezintă activităţi care sunt desfăşurate în mod curent de către custode (datorită

faptului că acesta este şi administratorul fondului forestier) şi reprezintă obligaţii

de servici. Activităţile care nu sunt deja în sarcina administratorului, sunt eligibile
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pentru  numeroase  surse  de  finanţare,  unele  dintre  ele  cu  finanţare  100%  (ex:

Fondul Naţional de Mediu, POS Mediu, axa prioritară 4, etc.).

În  tabelul  12,  resursele  umane  şi  financiare  identificate  respectiv  estimate  se

referă  la  întreaga  perioadă  de  aplicare  a  planului  de  management,  la  nivelul

organizaţiei  însărcinate  cu  custodia  celor  două  categorii  de  arii  protejate

suprapuse.



Tabel 12: Detalierea resurselor umane si financiare pe obiective si actiuni

Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 
înaintarea acesteia către autoritatea 
de mediu, în vederea modificării 
documentaţiilor celor două arii

Vezi acţiunea 2.1.
1.2

Eliminarea habitatelor 9170 şi 91F0 din 
formularul standard al ROSCI0155. Includerea 
habitatelor 91M0 şi 91Y0 în formularul standard 
al ROSCI0155

Obiectiv 2. Conservarea habitatelor forestiere de importanță 91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din Pădurea Goronişte 14

2.1.
Realizarea lucrărilor silvice necesare (e.g. 
ajutorarea regenerării, controlul speciilor 
secundare şi a celor cu caracter invaziv etc.)

Personalul custodelui însărcinat cu 
supravegherea modului de elaborare 
şi aplicare a amenajamentelor silvice
şi supravegherea altor activităţi 
externalizate, respectiv cooperarea 
cu partenerii

Cheltuieli salariale şi pentru deplasări 
periodice pe teren – cca 4000 RON/lună,
12 luni pe an, 5 ani2.2.

Promovarea speciilor de arbori  edificatoare de 
habitat, prin ajutorarea regenerării naturale a 
acestora şi controlul altor specii

2.3. Controlul tăierilor ilegale

Obiectiv 3. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de importanță comunitară 91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din 
Pădurea Goronişte

14 Acţiunile din cadrul acestui obiectiv sunt efectiv în sarcina administratorilor fondului forestier ce trebuie să elaboreze şi să aplice amanajamentele silvice şi să asigure 
integritatea fondului forestier în condiţiile prevăzute de regimul silvic.
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Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 
înaintarea acesteia către autoritatea 
de mediu, în vederea modificării 
documentaţiilor celor două arii

Vezi acţiunea 2.1.
3.1.

Actualizarea permanentă a informațiilor privind 
habitatele forestiere 

Vezi acţiunea 2.1.

în plus, Cheltuieli materiale pentru echipamente de monitorizare 5000 RON în 
primul an

3.2.
Evaluarea anuală a stării de conservare a 
habitatelor forestiere

3.3. Monitorizarea populaţiilor de ungulate15

Obiectiv 4. Conservarea populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din 
Pădurea Goronişte

4.1.
Controlul competiţiei şi succesiunii naturale în 
zona de concentrare a narciselor (i.e. în 
suprafaţa propusă ca rezervaţie)

Vezi acţiunea 2.1. 

4.2.
Controlul exploatării, colectării şi transportului 
de lemn prin zona unde apar narcisele

4.3. Limitarea pășunatului. Prevenirea incendiilor

4.4. Controlul strict/Interzicerea culegerii narciselor.
Interzicerea culegerii bulbilor în scop 
fitoterapeutic

15 In mod normal aceasta activitate se executa de catre gestionarul fondului de vanatoare ca o obligatie pe linia unei bune gospodariri a faunei cinegetice
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Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 
înaintarea acesteia către autoritatea 
de mediu, în vederea modificării 

Vezi acţiunea 2.1.

4.5.
Controlul strict/Evitarea lucrărilor de drenare a 
terenurilor

Obiectiv 5. Monitorizarea stării de conservare a populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes național 2.179 Poiana cu narcise
de la Goronişte din Pădurea Goronişte

5.1.
Actualizarea informațiilor privind populaţia de 
narcise

Vezi acţiunea 2.1. (echipamentul pentru obiectivul 3 este utilizat şi aici)
5.2.

Evaluarea anuală a stării de conservare a 
populaţiei de narcise

5.3.
Monitorizarea implementării măsurilor de 
conservare

Obiectiv 6. speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din Pădurea 
Goronişte

6.1. Asigurarea condiţiilor de habitat

Vezi acţiunea 2.1. 
6.2.

Amenajarea de adăposturi (grămezi 
pietre/lemne) pentru hibernare în apropierea 
bălţilor (adăpătorilor)
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Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 
înaintarea acesteia către autoritatea 
de mediu, în vederea modificării 
documentaţiilor celor două arii

Vezi acţiunea 2.1.Obiectiv 7. Monitorizarea speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate 
din Pădurea Goronişte

7.1.
Actualizarea informațiilor privind populaţiile 
speciilor

O persoană însărcinată cu 
contractarea serviciilor externalizate 
pentru actualizarea informatiilor si 
evaluarea anuala a stării de 
conservare şi monitorizarea 
implementării măsurilor de 
conservare

Cheltuieli salariale – vezi actiunea 2.1.

Cheltuieli pentru studierea speciei, 
monitorizarea starii de conservare, 
monitorizarea eficientei masurilor de 
conservare – 5.000 RON / an, 5 ani

7.2.
Evaluarea anuală a stării de conservare a 
populaţiilor speciilor

Vezi acţiunea 7.1. 

7.3.
Monitorizarea implementării măsurilor de 
conservare

Obiectiv 8. Gestionarea activităţilor antropice în ariile protejate din Pădurea Goronişte

8.1.
Elaborarea unui plan de pază pentru cele două 
arii naturale protejate

Vezi acţiunea 2.1.

8.2. Interzicerea şi controlul depozitării gunoaielor în
ariile naturale protejate
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Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 

Vezi acţiunea 2.1.

8.3.
Interzicerea aprinderii focului în aria naturală 
protejată şi a arderii vegetaţiei pe terenuri 
limitrofe

8.4.
Interzicerea pășunatului și limitarea a 
tranzitului animalelor domestice prin aria 
naturală protejată

Obiectiv 9. Conștientizarea și informarea populației locale

9.1.
Realizarea unui punct de informare turistică 
pentru cele două arii naturale protejate, la 
sediul custodelui

Vezi acţiunea 2.1.

Cheltuieli pentru amenajarea  şi 
înzestrarea punctului de informare - 
5.000 RON în primul an

Întreţinerea anuală a punctului de 
informare 1000 RON/an, 4 ani 

9.2.
Promovarea celor două arii naturale protejate 
pe pagina web a custodelui

O persoană însărcinată cu 
actualizarea permanentă a site-ului

Cheltuieli salariale o persoană 2000 
RON/lună 1 luna în primul an

Cheltuieli pentru întreţinerea/găzduirea
site-ului 1000 RON/an, 4 ani

9.3. Realizarea de acţiuni de informare a populației 
din zonă cu ocazia Lunii Pădurii

Vezi acţiunea 2.1. 
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Nr. Acțiuni Resurse umane necesare Resurse financiare necesare

Obiectiv 1. Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1 Corectarea limitelor rezervaţiei R.N. 2.179 Personalul custodelui însărcinat cu 
realizarea documentaţiei şi 

Vezi acţiunea 2.1.

9.4.
Realizarea unor parteneriate cu școlile din zonă 
pentru promovarea celor două arii naturale 
protejate și a protecției mediului

Bugetul centralizat estimativ necesar implementării măsurilor din planul de management este redat în tabelul 13.



Tabel 13: Buget estimativ necesar implementării planului de management (RON)

Anii de implementare An I An II An III An IV An V
Total pe

5 ani

P1 Managementul biodiversităţii

1.1. Inventariere şi 
cartare

0 0 0 0 0 0

1.2. Monitorizarea stării 
de conservare

15000 15000 15000 15000 15000 75000

1.3. Pază, implementare 
reglementări şi măsuri 
specifice de protecţie

24000 24000 24000 24000 24000 120000

1.4. Managementul 
datelor

4000 4000 4000 4000 4000 20000

1.5. Reintroducere specii 
extincte

0 0 0 0 0 0

1.6. Reconstrucţie 
ecologică

0 0 0 0 0 0

P2 Turism

2.1. Infrastructura de 
vizitare

0 0 0 0 0 0

2.2. Servicii, facilităţi de 
vizitare şi promovare a 
turismului

0 0 0 0 0 0

2.3. Managementul 
vizitatorilor

5000 1000 1000 1000 1000 9000

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale

3.1. Tradiţii si comunităţi 0 0 0 0 0 0

3.2. Conştientizare şi 
comunicare

2000 1000 1000 1000 1000 6000

3.3. Educaţie ecologică 4000 4000 4000 4000 4000 20000

P4 Management şi Administrare
4.1. Echipament şi 
infrastructură de 
funcţionare

5000 0 0 0 0 5000

4.2. Personal conducere, 
coordonare, administrare

6000 6000 6000 6000 6000 30000

4.3. Documente strategice
şi de planificare

0 0 0 0 0 0

4.4. Instruire personal 0 0 0 0 0 0
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Total cheltuieli 
operaţionale

65000 55000 55000 55000 55000 285000

Cheltuieli indirecte (10%) 6500 5500 5500 5500 5500 28500

Total GENERAL 71500 60500 60500 60500 60500 313500

Anii de implementare An I An II An III An IV An V
Total pe

5 ani

NOTE:

CAP. 1.2. – cuprinde cheltuieli aferente monitorizării în teren a stării de conservare pentru

habitatele forestiere şi pentru speciile de plante şi amfibieni

CAP. 1.3. – cuprinde cheltuieli de salarii şi deplasări ale personalului de teren (pădurari, 

şef district) şi de birou (responsabil cu paza, resp. fond forestier, resp. regenerarea 

pădurilor, şef ocol) aferente activităţilor de pază şi implementare, fără cheltuieli efective 

aferente lucrărilor silvice. 

CAP. 1.4. – cuprinde cheltuieli de salarii ale personalului de teren (pădurari, şef district) şi 

de birou (responsabil arii protejate, resp. cu paza, resp. fond forestier, resp. regenerarea 

pădurilor, şef ocol) aferente culegerii de date şi managementului acestora

CAP. 2.3. – cuprinde cheltuieli aferente amenajării unui punct de informare pentru 

vizitatori (în anul I de implementare), la sediul custodelui, precum şi cheltuieli anuale 

pentru consumabile

CAP. 3.2. – cuprinde cheltuieli aferente elaborării şi întreţinerii unei pagini web aferente 

ariei protejate

CAP. 3.3. – cuprinde cheltuieli (de salarii şi deplasări ale persoanlului de teren şi birou al 

custodelui) aferente desfăşurării unor activităţi educative cu prilejul Lunii Pădurii sau altor

sărbători din zonă

CAP. 4.1. – cuprinde cheltuieli pentru achiziţia de echipament necesar pentru monitorizare

(e.g. GPS, aparat foto, binoclu)

CAP. 4.2. – cuprinde cheltuieli de salarii ale personalului de birou (responsabil cu paza, 

resp. fond forestier, resp. regenerarea pădurilor, şef ocol) aferente activităţilor de 

management şi coordonare

4.3. Calendar de implementare pentru fiecare acțiune

Tabelul 14 prezintă calendarul de implementare al planului de acţiuni şi posibilii

parteneri.



Tabel 14: Calendarul de implementare a planului de acţiuni

ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Obiectiv 1.  Corectarea limitelor rezervaţiei naturale şi a obiectivelor de conservat în situl de importanţă comunitară din Pădurea 
Goronişte

1.1. Corectarea limitelor 
rezervaţiei R.N. 2.179

harta cu limite 
actualizate pentru 
rezervaţie

1

1.2. Eliminarea habitatelor 
9170 şi 91F0 din formularul 
standard al ROSCI0155. 
Includerea habitatelor 91M0 şi 
91Y0 în formularul standard al 
ROSCI0155

Formular standard 
actualizat în ceea ce 
priveşte habitatele

1

Obiectiv 2.  Conservarea habitatelor forestiere de importanță comunitară  91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din Pădurea Goronişte

2.1. Realizarea lucrărilor silvice
necesare (e.g. ajutorarea 
regenerării, controlul speciilor 
secundare şi a celor cu 
caracter invaziv etc.)

Lucrări silvice executate
conform nevoilor de 
conservare

1
 Administratorii de 
terenuri forestiere
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare

2.2. Promovarea speciilor de 
arbori  edificatoare de habitat,
prin ajutorarea regenerării 
naturale a acestora şi controlul
altor specii

Proporţie ridicată (cel 
puţin la nivelul 
corespunzător tipului 
natural de pădure) a 
speciilor edificatoare de 
habitat

1 Administratorii de 
terenuri forestiere

2.3. Controlul tăierilor ilegale Lipsa tăierilor în delict 1
Administratorii de 
terenuri forestiere, 
ITRSV, GNM, Poliţia

Obiectiv 3.  Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de importanță comunitară  91M0 şi 91Y0 în ariile protejate din Pădurea 
Goronişte

3.1.  Actualizarea permanentă 
a informațiilor privind 
habitatele forestiere

Informații actualizate 2
Administratorii de 
terenuri forestiere

3.2.Evaluarea anuală a stării de
conservare a  habitatelor 
forestiere

Raport anual privind 
starea de conservare a  
habitatelor 

2
Administratorii de 
terenuri forestiere

3.3.Monitorizarea populaţiilor 
de ungulate

Raport anual privind 
populaţiile de ungulate 

1 Administratorii de 
terenuri forestiere şi 
administratorul fondului 
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare

prezente şi eventuale 
pagube aduse 
regenerării speciilor 
edificatoare 

de vânatoare

Obiectiv 4.   Conservarea  populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes național 2.179 Poiana cu narcise de la Goronişte din Pădurea 
Goronişte

4.1. Controlul competiţiei şi 
succesiunii naturale în zona de 
concentrare a narciselor (i.e. în
suprafaţa propusă ca 
rezervaţie)

Habitat propice 
aglomerării speciei

Administratorii de 
terenuri forestiere,  
ITRSV, GNM

4.2  Controlul exploatării, 
colectării şi transportului de 
lemn prin zona unde apar 
narcisele

Lipsa efectelor negative 
ale operaţiunilor 
forestiere asupra 
populaţiei

2
Administratorii de 
terenuri forestiere,  
ITRSV, GNM

4.3.    Limitarea pășunatului. 
Prevenirea incendiilor

Lipsa efectelor negative 
ale pășunatului şi 
incendiilor asupra 
populaţiei

1
Administratorii de 
terenuri forestiere,  
ITRSV, GNM

4.4.    Controlul 
strict/Interzicerea culegerii 

Populaţia de narcise 
stabilă sau chiar în 

2 Administratorii de 
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementarenarciselor.  Interzicerea 

culegerii bulbilor în scop 
fitoterapeutic

creştere terenuri forestiere, GNM

4.5.   Controlul strict/Evitarea 
lucrărilor de drenare a 
terenurilor

Lipsa lucrărilor de 
drenaj

Administratorii de 
terenuri forestiere,  
autorităţi publice locale, 
instituţii de control

Obiectiv 5.  Monitorizarea stării de conservare a  populaţiei de narcise în aria naturală protejată de interes național 2.179 Poiana cu narcise de la 
Goronişte din Pădurea Goronişte

5.1.   Actualizarea informațiilor
privind populaţiile de narcise

Informații actualizate 1
Administratorii de 
terenuri forestiere,  
specialişti în domeniu

5.2.   Evaluarea anuală a stării 
de conservare a populaţiei de 
narcise

Raport anual privind 
starea de conservare a 
populaţiei de narcise

1
Administratorii de 
terenuri forestiere, 
specialişti în domeniu
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare

5.3.   Monitorizarea 
implementării măsurilor de 
conservare

Măsuri de conservare 
corect implementate şi 
îmbunătăţite periodic

1

Administratorii de 
terenuri forestiere, 
autorităţi de mediu 
(APM, GNM) 

Obiectiv 6.   Conservarea  speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din 
Pădurea Goronişte

6.1. Asigurarea condiţiilor de 
habitat

Habitat nealterat 1
Administratorii de 
terenuri forestiere şi ai 
fondului de vânătoare

6.2.  Amenajarea de adăposturi
(grămezi pietre/lemne) pentru 
hibernare în apropierea bălţilor
(adăpătorilor)

Zone de hibernare 
existente

2
Administratorii de 
terenuri forestiere  şi ai 
fondului de vanatoare

Obiectiv 7.   Monitorizarea  speciilor de importanţă comunitară Bombina bombina, Bombina variegata şi Triturus cristatus în ariile protejate din 
Pădurea Goronişte

7.1.  Actualizarea informațiilor 
privind populaţiile speciilor

Informații actualizate 1
Administratorii de 
terenuri forestiere,  
specialişti în domeniu

7.2.  Evaluarea  anuală a stării 
de conservare a populaţiilor 

Raport  anual privind 
starea de conservare a 

1 Administratorii de 
terenuri forestiere,  
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementarespeciilor populaţiilor speciilor specialişti în domeniu

7.3. Monitorizarea 
implementării măsurilor de 
conservare

Măsuri de conservare 
corect implementate şi 
îmbunătăţite periodic

1

Administratorii de 
terenuri forestiere,  
specialişti în domeniu,  
autorităţi de mediu 
(APM, GNM)

Obiectiv 8.  Gestionarea activităţilor antropice în ariile naturale protejate din Pădurea  Goronişte

8.1.Elaborarea unui plan de 
pază pentru cele două arii 
naturale protejate

Plan de pază funcţional 2

Administratorii de 
terenuri forestiere şi ai 
fondului de vânătoare,  
autorităţi publice locale, 
instituţii de control

8.2. Interzicerea şi controlul 
depozitării gunoaielor în ariile 
naturale protejate

Lipsa gunoaielor 2

Administratorii de 
terenuri forestiere şi ai 
fondului de vânătoare,  
autorităţi publice locale, 
instituţii de control  

8.3. Interzicerea aprinderii 
focului în aria naturală 
protejată şi a arderii vegetaţiei
pe terenuri limitrofe  

Lipsa incendiilor de 
vegetație în arie

2

Administratorii de 
terenuri forestiere şi ai 
fondului de vânătoare, 
autorităţi publice locale, 
instituţii de control
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare8.4. Interzicerea pășunatului și 

limitarea a tranzitului 
animalelor domestice prin aria 
naturală protejată

Lipsa efectelor negative 
ale pășunatului asupra 
regenerării speciilor de 
arbori edificatoare de 
habitat , asupra 
narciselor  şi asupra 
solului

2

Administratorii de 
terenuri forestiere şi ai 
fondului de vânătoare, 
autorităţi publice locale, 
instituţii de control

Obiectiv 9.  Conștientizarea și informarea populației locale

9.1.  Realizarea unui punct de 
informare turistică pentru cele 
două arii naturale protejate, la
sediul custodelui

Birou funcțional de 
informare turistică

1  Specialişti în domeniu

9.2. Promovarea celor două arii
naturale protejate pe pagina 
web a custodelui

Pagină web funcțională 
și permanent actualizată

2 Specialişti în domeniu

9.3.  Realizarea de acţiuni de 
informare a populației din zonă
cu ocazia Lunii Pădurii

Acţiuni de informare, 
comunicate de presă

2 Autorităţi locale

9.4. Realizarea unor 
parteneriate cu școlile din zonă

Parteneriate cu școlile 
din zonă și realizarea de

1 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, autorităţi 
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ACŢIUNI Indicatori de realizare

P
ri

or
it

at
ea

Activitatea la nivel de semestru

Parteneri pentru  
implementare

pentru promovarea celor două 
arii naturale protejate și a 
protecției mediului

prezentări tematice 
elevilor

locale
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europene Natura 2000 în România modificat şi completat prin ordinul nr. 2387

din 29 septembrie 2011

***OUG nr.  57/20.06.2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările

din Legea nr. 49/2011

***WorldClim – Global Climate Data – Free climate data for ecological modeling and

GIS - http://www.worldclim.org/

***2009, Great Crested Newt Survey and Mitigation Statement, compiled by Ecology

Services Ltd. for United Utilities Plc, Thirlmere House, Lingley Mere Bussiness

Park, Lingley Green Avenue, Great Sankey,  Warrington, WA5 3LP, Woodgate

Hill, UK

http://www.worldclim.org/
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INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

amenajament  silvic  =  lucrare

multidisciplinară ce cuprinde un

sistem  de  măsuri  pentru

organizarea  şi  conducerea  unei

păduri  spre  starea  cea  mai

corespunzătoare  funcţiilor

multiple ecologice, economice şi

sociale. (18)

amenajarea pădurilor  =  este ştiinţa  şi

practica organizării, modelării şi

conducerii structural-funcţionale

a  pădurilor,  în  conformitate  cu

sarcinile  complexe  social-

ecologice  şi  economice  ale

gospodăriei silvice. (13)

arbore de viitor = arbore corespunzător

ca  specie,  genotip,  calitate,

dezvoltare  a  trunchiului  şi

poziţie  în  arboret,  ales  şi

favorizat prin lucrări de îngrijire,

în raport cu ţelul de gospodărire

urmărit. (17)

arbore semincer = arbore matur având

calităţi  superioare din punct de

vedere biologic şi/sau economic,

ales  pentru  a  participa,  prin

sămânţă  diseminată,  la

regenerarea arboretului din care

face parte.

arboret  =  1.  porţiune  de  pădure

distinctă, omogenă sub raportul

condiţiilor  staţionale,  de

vegetaţie  şi  structură  suficient

de  întinsă  pentru  a  putea  face

obiectul gospodăririi (minim 0.25

ha);  2.  ecosistem  forestier

elementar. (18)

arboret  amestecat  =  arboret  alcatuit

din  2  sau  mai  multe  specii,

fiecare  cu  participare  de  cel

puţin 30 %. (22)

arboret  matur  =  arboret  în  care

majoritatea  arborilor  au

capacitatea  de  a  fructifica

abundent.

arboret  natural  =  arboret  nemodificat

sau  foarte  puţin  modificat  de

intervenţii antropice.

arboret  pur  =  arboret  alcătuit  dintr-o

singură  specie  sau  în  care

ponderea  speciilor  de  amestec

nu depăşeşte 20%. (22) 

arboret,  structură  =  caracteristică  a

arboretului  exprimată  prin
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diverse  elemente  structurale

atât  în  plan  orizontal  (e.g.

compoziţia  specifică,

consistenţa,  desime,  densitate,

grad  de umbrire  al  arboretului,

diametrul  mediu  al  arboretului,

suprafaţa  de  bază,  diametrul

mediu  al  coroanelor,  suprafaţa

proiecţiei  orizontale  a

coroanelor  etc.)  cât  şi  în  plan

vertical  (etajarea  arboretului,

profilul  arboretului,  închiderea

arboretului,  înalţimea  medie,

lungimea  medie  a  coroanelor

etc.). (7)

arie naturală protejată = zonă terestră,

acvatică  şi/sau  subterană,  cu

perimetru legal stabilit şi având

un  regim special  de  ocrotire  şi

conservare, în care există specii

de  plante  şi  animale  sălbatice,

elemente  şi  formaţiuni

biogeografice,  peisagistice,

geologice,  paleontologice,

speologice sau de altă natură, cu

valoare ecologică, ştiinţifică sau

culturală deosebită. (21)  

B

biodiversitate  =  variabilitatea

organismelor  vii  de  orice  fel

(incluzând,  printre  altele,

ecosisteme  terestre,  marine  şi

alte  ecosisteme  acvatice)  şi

complexele  ecologice  din  care

acestea  fac  parte;  aceasta

include  diversitatea  intra-  şi

interspecifică  şi  diversitatea

ecosistemelor. (4)

C

categorie  funcţională  =  ultima

subdiviziune  în  sistemul  de

clasificare  funcţională  a

pădurilor. (18)

cerinţe de conservare (ale unei specii)

=  reprezintă  totalitatea

condiţiilor  necesare  pentru

perpetuarea speciei respective. 

clasificare  funcţională  a  pădurilor

(zonare funcţională a pădurilor)

=  1.  Operaţie  de  delimitare  a

suprafeţelor  de  pădure  menite

să  îndeplinească  diferite  funcţii

de  producţie  şi/sau  protecţie.

(18)  2.  Sistem  de  încadrare  a

arboretelor în raport cu funcţiile

atribuite acestora (protecţie sau

producţie şi protecţie).

codrişor =  reprezintă faza de trecere

la  maturitate  a  arboretului.

Coincide  cu  perioada  când

diametrul mediu în arboret este
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între 21 şi  35 cm. Creşterile  în

înălţime  slăbesc  continuu,  în

timp  ce  creşterile  în  grosime,

volum şi substanţă uscată ajung

să culmineze şi apoi să scadă (v.

şi stadiu de dezvoltare). (7)

compoziţia arboretului = structura unui

arboret  exprimată  sintetic  prin

ponderea  speciilor  de  arbori

prezente

consistenţa  arboretului  =  reprezintă

raportul  dintre  suprafaţa

acoperită de proiecţia orizontală

a  coroanelor  arborilor  şi

suprafaţa  terenului  respectiv.

(12)

coronamentul arboretului = totalitatea

coroanelor  arborilor  dintr-un

arboret. (17)

curăţire  =  lucrare  de  îngrijire,

efectuată  prin  selecţie,  de

regulă  negativă,  în  stadiile  de

nuieliş  şi  prăjiniş,  în  scopul

îmbunătăţirii  calităţii,  creşterii

şi compoziţiei arboretului. (17)

cvercinee = nume generic dat speciilor

de arbori din genul Quercus.

D

degajare  =  lucrare  de  ingrijire

efectuată  în  stadiul  de  desiş,

uneori  de  seminţiş,  care

urmăreşte  apărarea  speciilor

valoroase  împotriva  celor

nevaloroase,  copleşitoare  sau  a

exemplarelor  de  un  anumit

genotip  împotriva  exemplarelor

din  genotipuri  considerate

nevaloroase. (17)

densitatea arboretului  = caracteristică

structurală  ce  exprimă  raportul

dintre volumul (sau suprafaţa de

bază) real al unui arboret şi cel

considerat  normal  (i.e.  indicat

de tabelele de producţie). (12)

depresaj  =  lucrare  de  ingrijire  ce

constă  în  rărirea  arboretelor

pure,  aflate  în  stadiu  de desiş.

(17)

descopleşire  =  operaţiune  care  se

execută  atat  în  cazul

seminţişului  natural  cat  şi  în

culturi  sau  regenerări  mixte,  în

scopul  slăbirii  competiţiei

exercitate  de  ierburile  de  talie

înaltă  sau  a  celor  care  produc

înţelenirea  solului,  competiţie

care  se  poate  solda  cu

diminuarea  creşterii  în  înălţime

a puieţilor şi chiar cu eliminarea

acestora. (8)
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desiş = fază de dezvoltare care începe

odată  cu  constituirea  stării  de

masiv  şi  durează  până  la

începerea  elagajului  natural  (v.

şi stadiu de dezvoltare). (7)

E

ecosistem = o comunitate de organisme

împreună cu spaţiul fizic în care

trăiesc şi cu care interacţionează

formând  o  unitate  ecologică.

(15)

ecotip = subunitate ecologică a speciei

cuprinzând  populaţii  cu  cerinţe

ecologice  aparte,  deosebite  de

restul populaţiilor speciei. (23)

etapă  succesională  =   v.  stadiu

succesional

exploatabilitate  de  protecţie  =  stare

corespunzătoare  momentului

maximizării  efectului  mediu

protector al arboretului. (18)

exploatabilitate  de  regenerare  =

exploatabilitate  stabilită  după

considerente  biologice,

referitoare  la  capacitatea

arboretelor de a se regenera pe

cale  naturală.  În  cazul

arboretelor  de  codru,  se

realizează  în  perioada  în  care

acestea se pot regenera pe cale

naturală, din sămânţă. (18)

F

faza  de  regenerare  =  etapă  în

dezvoltarea  pădurii  în  care  se

produce  reînnoirea  pe  cale

naturală  a acesteia. (19)

fondul  forestier  naţional  =  pădurile,

terenurile destinate împăduririi,

cele  care  servesc  nevoilor  de

cultură,  producţie  ori

administraţie  silvică,  iazurile,

albiile  pâraielor,  precum  şi

terenurile  neproductive,  incluse

în  amenajamentele  silvice,  în

condiţiile  legii,  indiferent  de

natura dreptului de proprietate.

(14) 

funcţiile  pădurii  =  v.  clasificare

funcţională a pădurilor

G

grupa funcţională = diviziune principală

în  sistemul  de  clasificare  a

pădurilor,  în  raport  cu  natura

funcţiilor  ecologice,  economice

şi sociale atribuite. (18)
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H

habitat = în lucrarea de faţă, termenul

de  „habitat”  este  folosit  în

sensul  Directivei  Europene

92/43/CEE:  “zone  terestre  sau

acvatice,  în  stare  naturală  sau

seminaturală, ce se diferenţiază

prin  caracteristici  geografice,

abiotice şi biotice”

M

management  activ  =  modalitate  de

gospodărire  durabilă  a

habitatelor  forestiere  care

prevede  intervenţii  prompte

adecvate  ţelurilor  economice,

sociale şi ecologice stabilite.

management  adaptativ  =  management

bazat  pe  cunoştinţele  existente

însă  care  urmăreşte  o

îmbunătăţire  continuă  şi

sistematică  a  strategiilor  şi

practicilor  de  gospodărire  pe

baza  experienţei  acumulate  în

timp. (25)

management  durabil  =  reprezintă

gospodărirea  terenurilor

forestiere, într-un mod şi într-un

ritm  care  menţine

biodiversitatea,  productivitatea,

capacitatea  de  regenerare,

vitalitatea  lor  precum  şi

potenţialul  acestora  de  a

împlini,  acum  şi  în  viitor,

funcţiile ecologice, economice şi

sociale la nivel local, naţional şi

global.  În  plus  acest  mod  de

gospodărire  nu  trebuie  să

cauzeze  deteriorarea  altor

ecosisteme. (16)

metoda de exploatare = reprezintă un

concept general de organizare a

lucrărilor  de  exploatare

exprimat prin forma sub care se

deplasează  masa  lemnoasă  la

colectare. (3)

N

nuieliş = fază de dezvoltare ce începe

odată  cu  elagajul  natural  al

arborilor  şi  se  consideră

încheiată  când  majoritatea

arborilor  componenţi  ajung  la

diametrul de 5 cm. Creşterea  în

înălţime,  diferenţierea  arborilor

şi  eliminarea  naturală  se

intensifică  tot  mai  mult,  în

arborete  amestecate  existând

pericolul  eliminării  speciilor

încet crescătoare (v. şi stadiu de

dezvoltare). (7)
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P

pădure  =  1.  grupare  deasă  de  arbori

care  trăiesc  în  strânsă

interdependenţă  între  ei,  cu

celelalte plante şi animale şi cu

factorii  de  mediu,  realizând

astfel  o  comunitate  de  viaţă

complexă  dar  unitară,  capabilă

să îndeplinească multiple funcţii

ecologice  şi  social-economice.

(7) 2. ansamblu de arborete. 

pădure,  tip  de  ~  =   unitatea

fundamentală  de  clasificare

tipologică ce reuneşte porţiunile

de pădure omogene ca vegetaţie

şi staţiune, permiţând aplicarea

cu aceleaşi rezultate a aceluiaşi

gen de măsuri silviculturale. (7)

păriş = ultima fază din etapa tinereţii,

care  începe  din  momentul  în

care  majoritatea  arborilor

componenţi realizează diametrul

mediu de 10 cm şi durează până

cand  acesta  ajunge  la  20  cm,

încheindu-se  de  fapt  odată  cu

prima  fructificaţie.  Se

caracterizează  prin  culminarea

creşterii  curente  în  înălţime,

intensificare  creşterilor  în

grosime, dezvoltarea susţinută a

sistemului radicelar şi realizarea

celei mai bogate mase foliare pe

unitate de suprafaţă (v. şi stadiu

de dezvoltare). (7)

perioadă  de  regenerare  =  este  o

subdiviziune  a  ciclului  de

producţie  pe  parcursul  căreia

urmează  să  se  exploateze  şi  să

se regenereze integral o anumită

suprafaţă de pădure. (8)

plan  de  management  =  document

oficial  ce  urmăreşte  realizarea

unui  management  eficient,

productiv  şi  adaptabil  al  ariei

protejate. (1)

plantaţie = vegetaţie forestieră/arboret

rezultat  în  urma  plantării  sau

chiar  însămânţării  artificiale

(i.e. de către om). (11)

populaţia  =  un  ansamblu  de  indivizi

înrudiţi care se reproduc sexuat,

ocupă  acelaşi  teritoriu,  au

strămoşi şi  descendenţi comuni,

precum  şi  un  anumit  fond  de

gene (i.e. genofond). (24)

prăjiniş  =  faza  de  dezvoltare  care  se

referă  la  intervalul  de  timp  în

care  diametrul  mediu  al

arborilor  este cuprins  între 5 şi

10 cm. Creşterea  în înălţime se

intensifică  tot  mai  mult,

eliminarea  naturală  şi  elagajul

natural  sunt  active,  competiţia
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inter şi intra-specifică devin tot

mai  susţinute  (v.  şi  stadiu  de

dezvoltare). (7)

productivitatea  arboretului  =  este

reprezentată  de  capacitatea

arboretului  de  a  produce

biomasă  lemnoasă.  Se  exprimă

de  obicei  prin  cinci  clase  de

producţie  relative  (ale  căror

caracteristici  variază  în  raport

cu  specia),  reprezentate  prin

câte  o  curbă  de  variaţie  a

înălţimii medii a arboretelor, în

raport cu vârsta. Productivitatea

mai  poate  fi  exprimată  prin  3

categorii:  superioară  (care

cuprinde  clasa  I  şi  a  II-a

superioară  de  producţie),

mijlocie (care include clasele de

producţie a II-a inferioară şi a III-

a)  şi  inferioară  (în  care  sunt

incluse clasele de producţie a IV-

a şi a V-a). (15; 27)

produse  principale  =  masa  lemnoasă

recoltată  prin  tăieri  de

regenerare,  din  arborete  care

îndeplinesc  în  principal  sau  în

subsidiar funcţii de producţie.

protecţie integrală (zone cu ~) = zone

în care sunt interzise orice forme

de  exploatare  sau  utilizare  a

resurselor  naturale,  precum  şi

orice  forme  de  folosire  a

terenurilor,  incompatibile  cu

scopul  de  protecţie  şi/sau

conservare  (e.g.  activităţile  de

construcţii,  investiţii,  cu

excepţia  celor  destinate

administrării  ariei  naturale

protejate  şi/sau activităţilor  de

cercetare  stiinţifică  ori  celor

destinate  asigurării  siguranţei

naţionale  sau  prevenirii  unor

calamităţi  naturale).  Sunt

premise,  cu  aprobarea  forurilor

abilitate  legal,  activităţi

stiinţifice,  educative,  de

ecoturism,  precum  şi  unele  de

utilizare  raţională  a  pajiştilor,

de  localizare  şi  stingere  a

incendiilor, de protejare a unor

comunităţi  biotice,  de

reconstrucţie  ecologică  a  unor

ecosisteme  naturale,  de

înlăturare  a  efectelor  unor

calamităţi,  de  prevenire  şi

combatere a daunătorilor. (20)

protecţie strictă (zone cu ~) = zone în

care este interzisă desfăşurarea

oricăror  activităţi  umane,  cu

excepţia  celor  de  cercetare,

educaţie  şi  ecoturism,  cu

limitările descrise în planurile de

management. (20)
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R

rădăcină protejată (puieţi cu ~) = puieţi

crescuţi  în  recipiente,  care  se

plantează  cu  tot  cu  substratul

nutritiv în care s-au dezvoltat.

răritură  =  lucrare de ingrijire ce

se  efectuează  periodic  în

arborete aflate în stadii de păriş

şi codrişor, mai rar în stadiul de

codru,  care  urmăreşte  –  prin

selecţie  pozitivă  individuală  –

reducerea  numărului  de

exemplare,  micşorându-se

temporar  consistenţa,  în  scopul

ameliorării structurii, creşterii şi

calităţii arboretelor şi, în final, a

eficacităţii  funcţionale  a

acestora. (17)

regenerare = 1. puieţi ai unei specii de

arbori,  prezenţi  în  arboret  2.

procesul  de  înlocuire  a

generaţiei  mature  de  arbori  cu

una tânără (în mod natural  sau

artificial). (11)

recepare   =  lucrare  care  constă  în

suprimarea  tulpinii  puieţilor

după plantare, mai ales pentru a

atenua  efectul  dezechilibrului

fiziologic  provocat  de

transplantare,  prin  retezarea  ei

cu 1 – 2 cm deasupra coletului.

Lucrarea  se  aplică  şi  în

seminţişurile  naturale  sau  cele

provenite  din  semănături

directe,  când  acestea  sunt

vătămate  datorită  păşunatului

sau  cu  ocazia  exploatării

materialului  lemnos.  (similar  –

retezarea tulpinii).  (6)

regenerare generativă = regenerare din

sămânţă

regenerare vegetativă = regenerare din

organe  vegetative  (în  cazul  de

faţă, regenerarea din lăstari  de

tulpină  sau  de  rădăcină  –

drajoni).

regim silvicultural = defineşte modul în

care se asigură regenerarea unui

arboret (din sămânţă sau pe cale

vegetativă). (18)

regim  silvic  =   un  sistem  de  norme

tehnice  silvice,  economice  şi

juridice  privind  amenajarea,

cultura,  exploatarea,  protecţia

şi  paza  fondului  forestier

naţional,  având  ca  finalitate

asigurarea  gospodăririi  durabile

a ecosistemelor forestiere. (14)

S
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selecţie  cu  caracter  negativ  =  lucrare

care  urmăreşte  extragerea  din

arboret  a  celor  mai

necorespunzătoare  exemplare,

alese  după  criterii  genetice,

silviculturale şi economice. (17)

selecţie  cu  caracter  pozitiv  =  lucrare

care  urmăreşte  promovarea

celor  mai  corespunzătoare

exemplare  din  arboret,

identificate  după  criterii

adecvate  ţelului  de  gospodărire

stabilit. (17)

semănătură  directă  =  metodă  de

instalare  pe  cale  artificială  a

vegetaţiei  forestiere,  prin  care

seminţele  speciilor  de  arbori  şi

arbuşti se încorporează direct în

solul  terenului  destinat  culturii

forestiere. (6)

seminţiş  =  etapă  în  dezvoltarea  unui

arboret  care  începe  din

momentul  apariţiei  în  masă  a

plantulelor şi se încheie odată cu

constituirea stării de masiv. (7)

silvicultura  =  1.  Ştiinţa  şi  arta  de  a

dirija  întemeierea,  creşterea,

compoziţia, starea de sănătate şi

calitatea arboretelor în vederea

satisfacerii  pe  baze  durabile  a

nevoilor societăţii. (11) 2. Ştiinţa

şi  tehnica  privind  cunoaşterea

legilor şi proceselor de viaţă din

pădure şi  care pe această bază

stabileşte măsurile capabile să îi

sporească  stabilitatea  şi

productivitatea  şi  să  îi

intensifice funcţiile protectoare.

(7)

specia = o comunitate de populaţii care

se pot încrucişa între ele şi care

sunt izolate reproductiv de alte

comunităţi  similare.  Indivizii

care alcătuiesc  o specie  se pot

încrucişa  sexuat  nelimitat  între

ei,  având  un  fond  de  gene

comun. (24)

specia, areal natural = teritoriul în care

o specie trăieşte şi se reproduce

în mod natural. (11)

specie  ameninţată  =  specie  care  în

urma  evaluărilor  nu  se

încadrează  în  nici  una  din

categoriile:  critic  periclitată,

periclitată, vulnerabilă, dar care

prezintă  indicii  de  a  fi

încadrabilă în una din acestea, în

viitorul apropiat. (9)

specie  de  bază  =  sinonim  specie

principală de bază.

specie  edificatoare  (de  habitat)  =

specia  care  prin  numărul  sau
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acoperirea  fitoindivizilor  ei,

formează cea mai mare parte a

fitomasei,  imprimând  astfel

fizionomia  fitocenozelor,

particularităţile fitomediului lor,

dar  şi  determinând  (în  parte)

compoziţia  floristică  specifică  a

fitocenozelor  unui  habitat  (ca

rezultantă  a  multiplelor  relaţii

de  concurenţă  şi  co-adaptare.

(similar – specie dominantă).  (5)

specie endemică = specie care trăieşte

în  cadrul  unui  teritoriu  limitat

(i.e.  există  doar  într-o  anumită

zonă). (9)

specie  invazivă  =  specie  indigenă  sau

alohtonă, care şi-a întins arealul

de  distribuţie  sau  a  fost

introdusă  accidental  sau

intenţionat într-o arie şi/sau s-a

reprodus  într-o  asemenea

măsura şi  atât  de  agresiv  încât

domină/înlocuieşte  unele  dintre

speciile  indigene,  determinând

modificarea structurii cantitative

şi/sau  calitative  a  biocenozei

naturale,  caracteristică  unui

anumit tip de biotop. (20)

specie periclitată = specie în pericol de

dispariţie  din  mediul  natural

(i.e.  stare  spontană),  întrucât

îndeplineşte  oricare  dintre

criteriile  A  –  E  din  sistemul  de

clasificare  IUCN  pentru  specii

periclitate. (9)

specie  pionieră  =  specie  foarte  puţin

pretenţioasă faţă de clima şi sol,

care fructifică  des şi  abundent,

având capacitatea de a disemina

la distanţe mari şi de a se instala

cu usurinţă în teren descoperit. 

specie  principală   =  specie  care

prezintă  cea  mai  mare

importanţă  economică  şi

interesează  în  mod  deosebit  în

viaţa arboretului respectiv. (19)

specie principală de amestec = specie

care realizează aceleaşi înălţimi

dar are o importanţă relativ mai

redusă decât  speciile  principale

de bază. (19)

specie principală de bază = specie care

constituie de fapt ţelul principal

în gospodărirea unei păduri. (19)

specie rară = specia ale cărei populaţii

sunt  reduse  din  punctul  de

vedere  al  distribuţiei  sau/şi

numeric  şi  care  chiar  dacă  nu

sunt  în  prezent  periclitate  sau

vulnerabile  riscă  să  devină.

Aceste specii  sunt localizate  pe

arii geografice restrânse sau sunt
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rar dispersate pe suprafeţe largi.

(20)

specie  secundară  =  specie  care

participă  la  completarea

arboretului  şi  ajută  atât  la

ameliorarea  condiţiilor  de

vegetaţie,  cât  şi  la  buna

dezvoltare  a  exemplarelor

aparţinând  speciilor  principale.

(similar  –  specie  ajutătoare).

(19)

specie  vulnerabilă  =  specie  în  pericol

de dispariţie din mediul natural

(i.e.  stare  spontană),  întrucât

îndeplineşte  oricare  dintre

criteriile  A  –  E  din  sistemul  de

clasificare  IUCN  pentru  specii

vulnerabile. (9)

stadiu  de  dezvoltare  (fază  de

dezvoltare)  = etapă distinctă în

dezvoltarea  arboretelor

caracterizată  prin  anumite

procese  şi  trăsături

caracterstice. (7)

stadiu  succesional  =  o  subdiviziune  a

procesului  succesional

caracterizată  de  o  anumită

compoziţie specifică şi structură.

(2)

stare  de  masiv  =  caracteristică

atribuită  unui  arboret  în

momentul  în  care  masa

exemplarelor  componente

realizează  o  desime  suficientă

pentru  ca  acestea  să  se

condiţioneze reciproc în creştere

şi  dezvoltare.  Doar  prin

atingerea  stării  de  masiv  se

realizează mediul intern specific

pădurii  (i.e.  diferenţa  între

pădure şi grupare de arbori).

staţiune  forestieră  =   reprezintă,  în

concepţia  pădurii  ca  ecosistem

terestru,  componenta  sau

subsistemul  de  natură

anorganică,  locul  de  viaţă  al

biocenozei  sau  mediul  fizic  al

ecosistemului  (similar  –  biotop

forestier). (26)

subgrupa funcţională = subdiviziune în

sistemul  de  clasificare

funcţională  a  pădurilor,

intermediară  între  grupă  şi

categorie. 

subparcelă  silvică  =  o  porţiune  de

pădure distinctă din cadrul unei

parcele,  omogenă  în  ceea  ce

priveşte  vegetaţia  forestieră  şi

condiţiile staţionale însă diferită

dintr-un anumit punct de vedere

de porţiunile vecine. În principiu

se suprapune peste  un arboret,

însă  nu  întotdeauna.  Este
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unitatea  de  bază  a  gospodăririi

pădurilor. (13)

T

tăiere de conservare = face parte din

categoria  lucrărilor  de

conservare;  intervenţie

silvotehnică aplicată în arborete

mature  (ajunse  la  vârsta

exploatabilităţii  de  regenerare)

cu  rol  de  protecţie;  nu

urmăreşte  recoltarea  de

material lemnos ca scop în sine,

rolul  ei  fiind  acela  de  asigura

permanenţa  pădurii  şi  a

funcţiilor atribuite acesteia. (10)

tăiere  de  deschidere  a  ochiurilor  =

tăiere  din  cadrul  tratamentului

tăierilor  (regenerărilor)

progresive,  prin  care  se

urmăreşte  în  principal  să  se

asigure instalarea şi dezvoltarea

seminţişului  utilizabil  (din

speciile dorite). (8)

tăiere (lucrare) de igienă = lucrare care

urmăreşte  menţinerea  sau

ameliorarea  stării  fitosanitare a

arboretelor,  prin  extragerea

arborilor  uscaţi  sau  în  curs  de

uscare,  căzuţi,  rupţi  sau

doborâţi  de  vânt  sau  zăpadă,

puternic  atacaţi  de  insecte  sau

ciuperci, cu vătămări mecanice,

precum şi a arborilor cursă şi de

control  folosiţi  în  lucrările  de

protecţia pădurilor. (8) 

tăiere de  produse principale = tăiere

prin  care  se  recoltează  masă

lemnoasă sub formă de produse

principale.

tăiere  de  lărgire  şi  luminare  a

ochiurilor  =  tăiere  din  cadrul

tratamentului  tăierilor

progresive,  prin  care  se

urmăreşte în principal luminarea

seminţişului  din  ochiurile

deschise  şi  lărgirea  lor

progresivă. (8)

tăiere de racordare = tăiere din cadrul

tratamentului  tăierilor

progresive,  prin  care  se

urmăreşte  în  principal

înlăturarea arborilor rămaşi între

ochiurile regenerate. (8)

tăiere  de  regenerare  =  operaţie  de

extragere  de  arbori  dintr-un

arboret,  în  scopul  realizării

regenerării naturale. (12)

tăiere  de  regenerare  clasică  =  nume

generic  folosit  în  lucrarea  de

faţă  pentru  tăierile  de

regenerare  (tratamentele)  care
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se  aplică  în  pădurile  cu  funcţii

(principale  sau  secundare)  de

producţie. 

tăieri  progresive  =  tratament  silvic

bazat  pe  aplicarea  de  tăieri

repetate,  neuniforme,

concentrate  în  anumite  ochiuri

împrăştiate  neregulat  în

cuprinsul  pădurii,  urmărind

instalarea  şi  dezvoltarea

seminţişului natural la adăpostul

masivului  până  la  consitutirea

noului  arboret  (v.  şi  tratament

silvic). (8)

tăieri  rase  =  tratament  silvic  ce  se

bazează pe exploatarea printr-o

singură  tăiere  a  arboretului

ajuns la vârsta exploatabilităţii,

regenerarea  urmând  să  se

producă (natural sau artificial) în

condiţiile  bioecologice  specifice

terenului  descoperit  (v.  şi

tratament silvic). (8)

tăieri  rase în  benzi  =  constă în  tăieri

rase în  benzi  înguste  (alăturate

sau  alterne)  şi  înaintând  de

obicei  împotriva  factorului

vătămător  mai  important  (de

regulă  vântul),  pentru

respectivul  arboret,  iar

regenerarea  se  bazează  în

principal  pe sămânţa venită din

arboretul rămas pe picior sau din

pădurea  matură  din  imediata

vecinătate. (8)

tip  funcţional  (T  I,  T  II….)  =  grupare

constituită  din  categoriile

funcţionale  cu  grad  similar  de

intensitate a funcţiilor  atribuite

arboretelor componente. (18)

tip de pădure = unitate taxonomică de

bază a tipologiei forestiere, care

grupează  toate  arboretele

constituite  din  aceeaşi  specie

sau  amestec  de  specii,  care  se

găsesc  instalate  în  staţiuni

asemănătoare şi vegetează la fel

de viguros şi care sunt capabile

să reacţioneze în acelaşi mod la

măsurile  culturale  ce  li  s-ar

aplica. (19)

tip natural fundamental de pădure = tip

de  pădure  instalat  în  mod

natural, pe un anumit teritoriu,

de mai multe generaţii, aşa încât

prezintă  o  strânsă  concordanţă

între vegetaţie  şi  staţiune.  (19)

(sinonim tip  de pădure  aflat  în

stadiu climax). 

tratament  silvic  =  în  sens  restrâns,

reprezintă modul special în care

se face exploatarea şi se asigură

regenerarea  unei  păduri  în



204Planul integrat de management al ariilor naturale protejate din Pădurea Goronişte

cadrul  aceluiaşi  regim,  în

vederea  atingerii  unui  anumit

scop.  În  sens  larg,  tratamentul

include  întreg  complexul  de

măsuri silvo-tehnice prin care o

pădure  este  condusă  de  la

întemeiere până la exploatare şi

regenerare,  în  conformitate  cu

ţelurile fixate. (8)

U

ungulate = nume generic dat speciilor

de  mamifere  din  supraordinul

Ungulata - cuprinzând specii ale

căror  falange  terminale  sunt

îmbrăcate în copite.

unitate  amenajistică  =  v.  subparcelă

silvică

urgenţă  de  regenerare  =  ordinea

indicată  pentru  regenerarea

arboretelor  exploatabile,  în

raport cu vârsta exploatabilităţii

şi starea lor. (18)

V

vârsta exploatabilităţii  =  vârsta  la

care  un  arboret  devine

exploatabil,  în  raport  cu

funcţiile multiple atribuite. (18)

vârsta exploatabilităţii tehnice = vârsta

corespunzătoare  momentului

când  creşterea  medie  a

volumului  corespunzător

sortimentului  sau  grupei  de

sortimente,  fixate  ca  ţel  de

producţie, este maximă. (18)
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