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1  Privire generală asupra vegetaţiei  
 
Informaţii despre biotopurile din zona de studiu 

În mod evident apar bine diferenţiate cele două tipuri de formaţiuni vegetale existente: 
formaţiunile nemorale, respectiv formaţiunile eremiale, care după Cristea (1993), din punct 
de vedere fitocenologic, aparţin la trei etaje majore de vegetaţie:  

 

 

Subetajul cu răspândirea cea mai largă (peste 60%) 
este cel al pădurilor de fag şi de amestec, urmat de subetajul 
pădurilor de molid (peste 35%). În mică măsură, pe arii izolate, 
ce nu depăşesc 5% din suprafaţa totală, în jurul celor mai înalte 
culmi, s-a instalat o vegetaţie aparţinând subetajului subalpin 
(fig.1.3). 

In conformitate cu studii botanice anterioare [Şt. 
Csuros, 1972], vegetaţia primară a bazinului Arieşului, de-a 
lungul cursului de apă, era dominată de specii lemnoase 
higrofile, grupate în asociaţii specifice, cum ar fi: Salicetum 
purpurae, sau Salicetum triandrae, care în funcţie de 
dimensiunile luncii, ocupau porţiuni mai mult sau mai puţin 
extinse. Speciile ce se regăseau în aceste păduri de luncă 
erau: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, P. tremula, 
Alnus glutinosa, A. incana.  

Vegetaţia ierboasă (alianţele Nanocyperion şi 
Polygono-chenopodion) se dezvolta în zona prundişului, 
nisipului sau nisipului mâlos, ajunsă la zi numai în perioadele 
când apele atingeau cotele minime (iulie-septembrie). In zonele 
favorabile apăreau, în special pe cursul Arieşului inferior, 
asociaţii dominate de stuf (Scirpo-Phragmitetum), întreţesute 
sau învecinate cu tufărişuri higrofile. 

Figura 1.1. Zonele de 
vegetaţie 
în Munţii 
Apuseni: 

Etajul colinar (oranj); 
Etajul pădurilor de 
amestec (verde); Etajul 
pădurilor de molid 
(albastru); Etajul cu 
vegetaţie subalpină 
(galben) 

[prelucrat după Cristea, 
1993] 

 

Pe locul pădurilor de luncă s-au dezvoltat secundar asociaţii ierboase, în care, în mod 
caracteristic apar specii de Carex (C. acutiformis, C. riparia, C. gracilis, C. inflata etc.) şi de 
graminee (Molinia coerulea, Deschampsia cespitosa, Poa trivialis, Agrostis alba, A. tenuis, 
Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Poa pratensis, Trisetum flavescens, 
Agropyrum repens, Arrhenaterum elatius etc.). 

Formaţiunile nemorale: 

În subetajul pădurilor de fag (etajul montan inferior şi mijlociu) se disting asociaţii lemnoase 
zonale de tipul făgetelor cu brusture negru (Symphyto cordato-Fagetum Vida 1959) 
dezvoltate pe soluri reavene, slab acid-neutrofile. Pe versanţii înclinaţi, cu soluri acide, 
levigate, se instalează aşa numitele “făgete dacice” (Hieracio transsilvanico - Luzulo-
Fagetum Soo (1951, 1962) în care vulturica transilvană (Hieracium transsilvanicum) apare 
ca specie diferenţiată.  

În condiţii edafice similare, dar cu umiditate mai mare şi cu humus tip “moder”, se dezvoltă 
făgetele cu scradă (Festuco drymeiae-Fagetum Morariu et All. 1968). Pe văile înguste, 
umbroase şi umede se afirmă în stratul ierbos năvalnicul şi alte specii mezo-higrofile, 
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asemenea făgete fiind reunite în as. Phyllitidi-Fagetum Vida (1959, 1963).Tufărişele 
dominante sunt alunişele (Coryletum avellanae Soo 1927) şi cele edificate de cununiţă 
(Spiraeetum ulmifoliae Zolyomi 1939). 

 

 

Subetajul montan mijlociu sau cel al 
pădurilor de amestec, o veritabilă bandă de 
ecoton spre pădurile de conifere, poate 
avea origine naturală (primară) sau 
antropică, în cazul în care specii de 
răşinoase (molid, brad) s-au infiltrat în 
tăieturile de fag. In staţiunile cu umiditate 
relativă ridicată se întâlnesc asociaţii 
nemorale de tipul Pulmonario rubro - Abieti-
Fagetum (Knapp, 1942) Soo, 1964, iar în 
cele relativ mai calde dar umede şi umbrite 
asociaţii cum ar fi Chrysanthemo 
rotundifolio - Piceo-Fagetum Soo 1964. 

În cadrul asociaţilor vegetaţiei ierboase, 
atât în etajul montan inferior cât şi în etajul 
montan mijlociu, se întâlnesc frecvent 
comunităţile de iarba câmpului (Agrostis 
tenuis) cu viţelar (Anthoxantum odoratum), 
cu păiuşul roşu (Festuca rubra), zâzanie 
(Lolium perene), pieptănariţă (Cynosurus 
cristatus) etc. 

Subetajului montan superior, denumit şi “al 
molidului”, considerat ca etaj aparte 
(boreal), îi sunt caracteristice molidişurile 
pure (Hieracio transsilvanicae-Piceetum 
Pawl et Br. – Bl. 1939 em. Borhidi 1957), 
instalate în special pe solurile cu umiditate 
moderată.  

Figura 1.2. Aspect al vegetaţiei 
secundare dezvoltate de-a 
lungul principalelor cursuri 
de ape din bazinul Arieşului 

[foto S. Mihuţ] 

 
Spre limita superioară, molidişurile capătă o notă distinctă prin afirmarea ienupărului 

(Juniperus communis).In staţiunile cu sol superficial şi mai uscat se afirmă asociaţii cu 
măcrişul iepurelui (Oxalo-Piceetum abietis Brezina et Hadac 1962), iar de-a lungul văilor, 
unde umiditatea este mai ridicată, apar asociaţii de tipul Chrysanthemo rotundifoliae-
Piceetum Krajina 1933). Unde apa se menţine în exces, se dezvoltă un strat bogat briofitic, 
de unde nu lipseşte muşchiul de turbă, apărând asociaţii de tipul Sphagno-Piceetum abietis 
Brezina et Hadac 1969). 

Tufărişurile apar în special localizate de-a lungul văilor încadrându-se în asociaţii 
edificate de soc roşu (Sambucetum racemosi (Noirf. 1939, Oberd. 1973) sau zmeur (Rubo-
Epilobietum Hadac et all 1969), dar pot apărea şi în rariştile de pădure sau în tăieturi 
(Fragario-Rubetum (Pfeiffer, 1936, Siss., 1946 sau Campanulo-Vaccinietum myrtilli 
(Boşcaiu, 1971). 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale privind biodiversitatea
 

 
Secţiunea 1: Privire generală asupra vegetaţiei 

Pagina 7 din 69 

Vegetaţia ierboasă este dominată de 
asociaţii edificate de păiuş roşu 
(Festuca rubra) părul porcului 
(Nardus stricta), în zonele degradate 
prin păşunat instalându-se specii cum 
ar fi Calluna vulgaris sau Carex sp. 

În acest subetaj, importante sunt 
zonele de stâncării care adăpostesc 
o serie întreagă de micro-habitate în 
care se mai păstrează unele 
elemente glaciare (fig.1.3).  

Subetajul subalpin apare sporadic în 
Apuseni, în preajma vârfurilor ce 
depăşesc 1700 m. Limita inferioară 
coincide cu rariştile de molid. Figura 1.3. Aspect de detaliu al unei sinuzii de 

stâncărie 

[foto S. Mihuţ] 

 

În aceste zone apare jneapănul ce formează asociaţii de tipul Vaccinio-Pinetum mugi 
Hadac 1956, Jenik 1961. 

De un interes aparte în zona Munţilor Apuseni sunt fenomenele de inversiune 
termică ce duc la “răsturnarea” unor etaje de vegetaţie; pe fundul văilor (umbrite) apar 
molidişuri, iar pe versanţi se menţin asociaţii de amestec sau făgete pure. Astfel de situaţii 
au fost întâlnite frecvent în zonele studiate. 

Formaţiunile eremiale: 
Subetajul montan inferior şi mijlociu, este dominat de formaţiuni vegetale ierboase de 

tipul fâneţelor şi a pajiştilor în utilizare tradiţională (fig. 1.4-1.5).  
În cadrul acestui etaj se evidenţiază “insule” cu vegetaţie azonală de tip xero-termofil 

stepic. Caracteristice în acest sens sunt pajiştile de pe versantul sudic al Cheilor Turzii 
(povârnişul “Emil POP”, cele de la baza Pietrii Secuiului (localitatea Rimetea) sau cele din 
zona Cheilor Runcului). 

În structura pajiştilor se remarcă diversitatea specifică ridicată, apărând de 
asemenea şi specii vegetale din cele mai spectaculoase, care în ansamblul lor, prin coloritul 
pe care îl imprimă acestora pot fi considerate ca fiind cele mai frumoase din ţara noastră 
[Cristea, 1993].  

Asociaţiile tipice ce apar sunt: Hypochoerio radicatae – Agrostietum tenuis Pop et all. 
1989, şi Scorzonero rosae – Festucetum rubrae nigricantis (Puşcariu et all. 1956, Coldea 
1987). In evoluţia lor regresivă, aceste pajişti pot evolua spre stadiul de grozamă (Agrostio – 
Genistelletum Boşcaiu 1970), spre xero-nardete (Hieracio posellae – Nardetum strictae Pop 
et all. 1989) spre higro-nardete (Carici – Nardetum strictae Resm., 1984, et Pop 1986) ori 
spre fitocenoze puternic acidofile, în care se afirmă iarba neagră şi afinul (Vaccinio – 
Callunetum vulgaris Bük, 1942, cu subasociaţia bruckenthalietosum Coldea 1991, 
considerată ca specifică pentru Carpaţii româneşti). 
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Figura 1.4. Mozaic de asociaţii vegetale 
eremiale şi nemorale de tip 
seminatural cu influenţe 
antropice evidente 

[foto S. Mihuţ] 

Figura 1.5. Utilizarea tradiţională a 
pajiştilor şi fâneţelor din 
zona Bazinului Arieş 

[foto S. Mihuţ] 

 

Intrazonal, stâncăriile (mai ales cele calcaroase), cu vegetaţia lor caracteristică, 
imprimă peisajului din aceste două subetaje un farmec deosebit. Întâlnite adesea sunt 
asociaţii de tipul: Asplenio rutae – Murariae – Melicetum ciliatae Soo 1940, Sedo hispanici – 
Poëtum nemoralis Pop et Hodişan 1985, Seslerietum heuflerinae  Zolyomi 1939, 
Avenastretum decori Domin 1932, Thymo comosi – Seslerietum rigidae Zolyomi 1939, Carici 
humilis – Stipetum pennatae Pop, Csuros et all. 1964, Stipetum eriocaulis Pop et Hodişan 
1960, 1985, sau Festuco rupicolae – Seslerietum coerulantis G. et E. Popescu 1974. 

Extrazonal, datorită unor condiţii particulare ce se pot manifesta diferit de cele 
generale ale subetajelor, apar pajişti edificate de ovăscior, păiuş şi firuţă de livadă, păiuş 
sulcat etc. 

În subetajul montan superior, dominante sunt pajiştile de păiuş roşu (Scorzonero 
rosae – Festucetum rubrae nigricantis (Puşcariu et all. 1956, Coldea 1987), dar apar şi 
asociaţii de tipul Nardo – Festucetum rubrae Maloch 1933, care în urma păşunatului 
intensiv, se degradează, evoluând spre asociaţii de tipul Violo declinatae – Nardetum 
strictae Simon 1966, spre Vaccinio – Callunetum vulgaris Bük 1942, sau spre Carici-
Nardetum strictae Resm., 1984, et Pop 1986. 

În zona stâncăriilor apar asociaţii întâlnite şi în subetajul montan inferior şi mijlociu. 
Cu toate acestea, caracteristice acestui subetaj pot fi considerate asociaţiile vegetale cum 
sunt: Eriophoro vaginato – Sphagnetum recurvi – Magellanici (Weber, 1902) Soo, 1927, 
1954, Sphagnetum acutifolii Puşcariu et all. 1956, cu precădere în zona tinoavelor sau 
băltirilor. 

Vegetaţia subetajului subalpin apare în câteva insule din zona munţilor Apuseni, 
unde vegetaţia ierboasă este dominată de asociaţii edificate de păiuşul oilor în care se 
infiltrează puternic pajiştile de părul porcului şi de păiuş roşu. 

Contextul local: 
Perimetrul ce face obiectul proiectului propus, se regăseşte într-o zonă lipsită de 

interes major din punct de vedere al biodiversităţii. 
Acest fapt se datorează interacţiunilor multiple şi pe termen foarte lung dintre factorii 

de mediu şi cei antropici. Dacă pentru teritoriul României, factorii ce au impactat 
biodiversitatea s-au centrat pe activităţile agricole în cea mai mare proporţie, impactul 
industrial resimţindu-se abia în cea de a doua jumătate a secolului XX, în zona Roşia 
Montana, se remarcă ambivalenţa acestui cuplu de impacte. 
Existenţa unor minereuri valoroase de aur, argint şi cupru în zona Roşia Montana, a făcut ca 
în această zonă să se concentreze populaţii umane importante, la densităţi neobişnuite 
pentru loalizarea altitudinală - vezi fig.1.8) 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale privind biodiversitatea
 

 
Secţiunea 1: Privire generală asupra vegetaţiei 

Pagina 9 din 69 

 

 

 

Figura 1.6. Densitatea populaţiei Munţilor Apuseni, comparativ cu alte zone 
muntoase din România. Se observă o creştere semnificativă a densităţii 
populaţiei în zona Văii Arieşului, inclusiv Roşia Montana 

 

Importanţa industrială a zonei a atras după sine nevoia dezvoltării unei infrastructuri 
logistice deosebite, pornind de la asigurarea necesarului pentru traiul de zi cu zi (dezvoltarea 
agriculturii şi în special a zootehniei ca nevoie particulară de asigurare de proteine şi energie 
pentru pătura socială a muncitorilor) şi până la ramurile conexe ce au susţinut exploatarea 
de minereuri, cu un accent aparte asupra exploatării forestiere ce a asigurat materialele 
necesare (traverse de sprijin, instalaţii miniere tradiţionale, lemn pentru foc etc.). Astfel 
amintim explotarea direcţionată a unor specii valoroase cum sunt cele de stejar Quercus 
robur (ce asigură o trăinicie sporită a structurilor de rezistenţă a minelor), fag Fagus sylvatica 
(ce furnizează lemn de foc cu o putere calorică ridicată), precum şi unele răşinoase, în 
special brad Abies alba dar şi molid Picea abies (ce au asigurat cheresteaua în multiple 
domenii ale construcţiilor supraterane atât industriale cât şi conexe, agricole, de transport, 
etc.). 

S-a observat astfel un proces de cărpinizare şi de ocupare a zonelor forestiere de 
către specii pioniere, cu o importanţă redusă, cum ar fi mesteacănul (Betula pendula) sau 
alunul (Corylus avellana). 

Urmare a dezvoltării fără precedent a ramurilor industriale în paralel cu cele agricole, 
se poate spune fără putinţă de tăgadă că această zonă este una dintre cele mai impactate 
din România, biodiversitatea purtând o puternică amprentă. 

Datorită activităţilor antropice în relaţie cu exploatarea resurselor naturale încă din 
cele mai vechi timpuri, înainte chiar de cuceririle romane, este extrem de dificil a se identifica 
zone ce şi-au păstrat o oarecare integritate naturală, unde să se mai regăsească echilibre 
naturale funcţionale. 
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Figura 1.7. Repartiţia mozaicată a covorului vegetal în zona Roşia Montana ca 
urmare a utilizării multiple a terenului  

 

Discontinuităţile covorului vegetal descriu direcţii ecogeografice de evoluţie luate în 
parte din planul continental, regional sau local, asemeni unor “felii” din continuul reprezentat 
de sfera producătorilor primari vegetali. Aceste “felii” au primit denumirea de ecocline (aşa 
cum au fost ele definite de Stugren). Ecoclinele vegetale se reflectă fidel asupra fitofagilor, 
prin acţiune directă, făcând să fie resimţită unda respectivă de discontinuitate în final asupra 
întregului ansamblu arhitectural biocenotic.  

În zona studiată covorul vegetal prezintă rezultatul interacţiunii factorilor naturali cu 
cei antropici, apărând manifeste efectele impactelor multiple şi deosebit de accentuate ale 
factorului antropic (vezi fig.1.7). 

Factorii naturali ce influenţează dezvoltarea covorului vegetal cuprind influenţele 
abiotice şi cele biotice. 

Dintre influenţele abiotice un rol preponerent este imprimat de substratul geologic. În 
această zonă însă stratele geologice au cunoscut intense perturbaţii prin dislocarea şi 
scoaterea la suprafaţă a materialului geologic, sortarea acestuia şi formarea aşa numitului 
steril ce a fost mai apoi datorită acţiunii factorilor naturali şi antropici, împrăştiat acoperind 
suprafeţe de dimensiuni ce variază de la câteva sute de metri pătraţi şi până la zeci de 
hectare. Astfel nu se mai poate pune accentul pe speciile bioindicatoare fără a se lua în 
considerare şi efectul perturbant al dispersiei sterilului. 

Pe lângă substratul geologic un rol determinant îl mai are expoziţia versanţilor şi 
înclinaţia acestora (vezi fig. 1.8). 

Ca urmare a interpretării GIS a înclinaţiei versanţilor din zona de implementare a 
proiectului, se observă o dominanţă a expoziţiilor nordice şi nord-vestice, ce favorizează 
instalarea unor condiţii ecologice particulare ce favorizează specii umbrofile. 

Suprafeţele plane lipsesc aproape în totalitate, existând însă pante mai domoale, cu 
înclinaţii mici de până la 0,5 grade, favorabile instalării unor culturi agricole, însă pe 
suprafeţe extrem de reduse, ce nu depăşesc de regulă 0,1-0,2 ha. 

Se poate astfel afirma că în această zonă, datorită particularităţilor orografice şi 
ţinând cont de etajul altitudinal în stadiul primar, caracteristice erau masivele forestiere de 
fag Fagus sylatica, în amestec cu specii de răşinoase, fiind mai rare cvercineele.  

De asemenea, dintre factorii abiotici, un rol esenţial îl are factorul de mediu apă. 
Acest factor joacă un rol de căpătâi în dinamica ecologică. 

Astfel pentru fiecare dintre bazinele de drenaj cuprinse în perimetrul proiectului, a 
fost realizat un model GIS al zonelor de maximă acumulare a scurgerii apelor (Maximum 
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Flow Accumulation) în scopul stabilirii zonelor strategice de amplasare a eventualelor zone 
umede din cadrul Reţelei ecologice compensatorii şi a eventulelor structuri de protecţie 
împotriva afectării (în special prin colmatare) a unor habitate valoroase ripariene sau de 
zone umede.  

În urma analizei zonelor de maximă acumulare a scurgerii de ape, super-impusă pe 
modelul tridimenional al zonei, scoate în evidenţă existenţa în centrul perimetrului de 
exploatare propus a unei arii profund modificate, în care se evidenţiază conurile de dejecţie 
ale unor scurgeri cu caracter torenţial ce au transportat materialul steril rezultat din 
exploatare. 

 

Figura 1.8. Expoziţia versanţilor în zona Roşia Montană 

 
Suprapunând imaginea satelitară, se observă existenţa unui perimetru cu o vegetaţie 

săracă, pionieră, rezistentă la condiţii ecologice extreme (drenaj foarte bun ce conduce spre 
tipuri de habitate xerice, oligotrof, aciditate însemnată, situată în jurul valorii de pH5) înâlnite 
în cazuri extrem de rare în natură în zonele aride şi semi-aride. 

 
Covorul vegetal extrem de sărac este limitat la specii ruderale şi adventive, la care se 

adaugă specii introduse, în special de pin (Pinus sylvestris) rezistente la condiţiile date şi 
prin care s-a încercat stabilizarea haldelor şi acumulărilor de steril.  

Între factorii abiotici, o influenţă majoră o mai are şi factorul termic care este în 
strânsă relaţie cu insolaţia versanţilor, dar şi cu substratul geologic care poate avea un rol 
tampon extrem de important. 

Expoziţia versanţilor şi orientarea văilor duce la apariţia unor fenomene de inversiune 
termică, evidenţiată de formaţiunile nemorale ce apar în mod surprinzător, cele de răşinoase 
pe fundul văilor, iar cele de foioase spre culmea versanţilor. 

Astfel de fenomene se regăsesc în mod natural în zona Munţilor Apuseni, fiind 
semnalate şi în vecinătatea amplasamentului Proiectului Roşia Montană şi anume în trupul 
de pădure Vârtop (u.a. 64 – 66, tabelul 2-1). 

Existenţa unor insule microclimatice se limitează la zona de stâncării din proximitatea 
Tăului Corna, vegetaţia din acest perimetru păstrând un facies montan la care se adaugă 
elemente sporadice sub-alpine (Sedum album). 
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Dintre factorii biotici cei mai de seamă sunt cei interspecifici. Interacţiunea dintre 
specii duce la modelarea habitatelor naturale, urmând de regulă un traseu destul de clar, al 
cărui punct final de climax îl constituie masivul forestier. 
 

Figura 1.9. Zonele de maximă acumulare a scurgerii apelor de suprafaţă 

 

Cum însă în perimetrul studiat relaţiile naturale dintre specii sunt extrem de limitate 
prin intervenţia antropică permanentă, este greu de vorbit de menţinerea unor habitate în 
stare naturală. 

Agricultura extensivă practicată a dus la eliminarea în totalitate a ecosistemelor 
naturale deschise, care se păstrează în cea mai mare parte sub forma unor agro-
ecosisteme, între care, valoroase din punct de vedere al biodiversităţii rămân fâneţele 
secundare. 

Astfel zona de influenţă a proiectului poate reprezenta un exemplu clasic al 
interacţiunii factorilor naturali cu cei antropici ce şi-au pus amprenta în mod pregnant datorită 
unui proces de lungă durată, unic cel puţin la nivel naţional, ce continuă de secole să 
îmbrace forme deosebit de agresive prin coroborarea practicilor agricole cu cele industriale. 
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Figura 1.10. Influenţa factorului antropic asupra ecosistemelor din zona Roşia 
Montana – se remarcă modelul agro-ecosistemelor dominat de pajişti 
secundare şi limitarea matricii forestiere. Efectul de margine ce 
imprimă o instabilitate crescută sistemelor naturale rămâne dominant 

 
Figura 1.11. Distribuţia procentuală a categoriilor de folosinţă a terenului înainte de    

realizarea proiectului Roşia Montană 
  

Din punct de vedere al folosinţei terenului cele mai bine reprezentate categorii sunt 
păşunile şi fâneţele, care ocupă 60% din suprafaţa terenului (fig. 1.11).Pădurile (fond 
forestier) reprezintă doar 18% din suprafaţă, dar există şi vegetaţie forestieră din afara 
fondului forestier instalată natural cu valoare productivă scăzută datorită intervenţiilor 
antropice. Acestea formează aşa numitele păşuni împădurite cu aspect de lăstărişuri sau 
tufărişuri. Terenul arabil ocupă o suprafaţă foarte redusă (1%) şi datorită procesului 
îndelungat de industrializare terenul neproductiv ocupă de 5 ori mai mult decât cel arabil 
(5%). Drept pentru acestea s-a ales pentru etapa de faţă identificarea formatiunilor majore, 
pentru o mai buna ilustrare de ansamblu, dar mai cu seama pentru o intelegere fidela a 
aspectelor legate de natura din perimetrul ce urmeaza a fi supus impactului.  
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Au fost astfel identificate urmatoarele formatiuni vegetale majore: 
Agroecosistemele: 
Agroecosistemele sunt ecosistemele in care s-a intervenit de catre om şi care au fost 

modificate ireversibil (in cele mai multe cazuri), in vederea practicarii agriculturii, pentru a 
satisface nevoile de hrana ale oamenilor, dar şi pentru interese economice. 

Aşa se face ca încetul cu încetul, şi ireversibil, ecosistemele cele mai complexe, cum 
sunt cele forestiere, apoi cele de pajişti primare şi chiar secundare, au fost înlocuite de 
agroecosisteme, respective cu aşa-zisele ecosisteme artificiale, ceea ce implica, printre 
altele, lanţuri trofice extreme de simplificate, fiind susceptibile de degradarea habitatului ce 
este privat în buna parte de mijloacele sale de autoreglare, autoconservare, autodezvoltare, 
mai cu seama când metoda agricola este lispită de perspicacitatea consecinţelor ecologice a 
mediilor create artificial. Nu este mai puţin adevărat că metodele agricole întelepte, pot nu 
numai să menţină fertilitatea solurilor lipsite de vegetaţie naturală, dar chiar să le confere 
acestora un potenţial crescând, deci un randament ecologic mărit, atunci când se aplică 
măsuri agro-hidroameliorative adecvte tipului de sol şi zonei geogafice respective. 

În felul acesta agroecosistemele se pot incadra într-un echilibru ecologic dinamic cât 
mai apropiat de cel natural, şi pot conferi regiunii respective aspecte economice superioare 
ecosistemelor naturale. 

Deoarece omul a modificat profund habitatele naturale, uitând parcă de 
complexitatea biocenozelor spontane din natură, ce asigură lanţuri trofice bine articulate şi 
cicluri de conversie cât mai rapide în timp şi spaţiu. Cuantumul energiei solare, care este 
izvor al vieţii, este mult mai mare în ecosistemele naturale decât in cele artificiale, în medie 
plantele folosind doar 1-2% din energia solara pe care o primesc. 

Este ştiut că o pădure are un potenţial energetic superior păşunilor, şi acestea din 
urma superior agriculturii empirice, dar fără agricultură nu se mai poate concepe viaţa pe 
Terra şi acest lucru trebuie sa fie acceptat de către orice ecolog, desigur cu condiţia ca 
aceasta să mearga în pas cu raţiunea. 

Dintre toate practicile agricole se pare că monocultura este cea mai dăunătoare, 
deoarece tinde să se concretizeze într-o singură direcţie, care este omul. Exagerarea 
acestei practici, ca şi a oricărui sistem agricol sau în general antropic simplificat, duce la 
pierderi mari de energie solară, respectiv la scăderea productivităţii habitatelor, şi conturbă 
ciclul de conversie, adică procesul de edificare şi distrugere a materiei organice şi vitezei 
răspândirii ei in circulaţie. 

Prin înlocuirea habitatelor naturale cu cele artificiale (agricole sau de orice altă 
natură), ciclul biochimic şi fluxul energetic suferă uneori modificări majore negative, ce duc la 
dezechilibre grave în natură. Habitatele naturale, fiind mai complexe, au o rezistenţă mult 
mai mare faţă de agenţii de degradare decât cele artificiale. Aşadar, se impune prudenţă în 
transformarea ecosistemelor naturale şi transformarea habitatelor să se facă progresiv, ca 
mediul biotic să se poată adapta noilor condiţii şi totodată să se respecte dreptul la existenţă 
a zonelor marginale în cadrul regiunilor antropizate, chiar dacă este vorba numai de 
eşantioane sau coridoare. Amenajarea teritoriului trebuie să împace exigenţele omului, dar 
şi ale naturii. Este de dorit ca pe lângă agroecosisteme sau, în general, în apropierea 
ecosistemelor antropizate să existe păduri, pajişti naturale, zone umede, pentru a păstra 
echilibrul din natură, care odată perturbat poate avea repercursiuni grave in producţiile pe 
care omul le urmăreşte prin intervenţiile sale. 

Se poate concluziona că aceste agroecosisteme, sau sistemele naturale în care 
omul a intervenit, pot să se incadreze perfect în echilibrul ecologic din natură, cu condiţia ca 
pe o parte de terenuri, dupa cum am mai spus, să se pastreze ecosistemele naturale, 
deoarece numai aşa putem conserva o regiune din punct de vedere dinamic, adică să se 
menţină un echilibru între toate elementele ei, şi de aici rezulta ca omul trebuie să-şi 
modeleze activităţile dupa regulile care guvernează biosfera. 

Pajiştile: 
Pajiştile reprezintă suprafeţe de terenuri acoperite de vegetaţie ierboasa. În ele se 

intâlneşte un complex mare de specii de plante aparţinând la diferite familii, dintre acestea 
gramineele perenese instalează, de regulă, ca şi dominante. Pe lângă speciile de plante 
superioare, într-o pajişte, putem adaugă şi plantele inferioare, microorganismele şi fauna, 
pentru a crea o imagine completă asupra unei pajisti. Populatiile diverselor specii de plante 
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superioare, plante inferioare, animale, microorganisme, care sunt intâlnite intr-o pajişte nu 
reprezintă o alăturare spaţială întâmplătoare. Între indivizii, între populaţiile diverselor specii, 
între biocenoză şi factorii fizico-chimici ai mediului se creează interrelaţii specifice, 
reprezentând în ansamblu o unitate funcţională, un ecosistem caracteristic. 
Clasificarea pajiştilor 

 Pajisti naturale 
Pe majoritatea suprafeţelor acoperite de pajişti, vegetaţia s-a instalat spontan, fără a 

fi nevoie de intervenţia omului, din aceasta cauză aceste pajişti se numesc pajişti naturale. 
Şi acestea la rândul lor sunt de două feluri: pajişti naturale primare, răspândite în anumite 
regiuni ale globului unde factorii climatici nu au permis instalarea pădurilor, instalate fiind pe 
soluri negre, cernoziomice, fertile, care ulterior au fost luate în cultura de către om; şi pajişti 
naturale secundare, care se numesc naturale doar pentru faptul că vegetaţia s-a instalat 
spontan fără a fi însământată de om, dar ele au fost produse artificial de către om, prin 
defrişarea pădurilor şi mărăcinişurilor, dar ele, mai devreme sau mai târziu, ar reveni la 
vegetaţia lemnoasa care le ocupa iniţial. Astfel de pajişti ocupă azi suprafeţe imense. 
 Pajişti permanente 

Aceasta definiţie acoperă toate pajiştile, indiferent de originea lor sau stadiul evolutiv 
pe care vegetaţia s-a instalat în mod spontan. Caracteristica principală a acestor pajişti este 
permanenţa vegetaţiei. 
 Pajişti temporare (semănate) 

Sunt pajiştile însămânţate cu specii sau amestecuri de specii ierboase perene, pentru 
perioade variabile, de obicei cuprinse între 2 şi 5 ani. 

 Păşuni şi fâneţe 
Pajiştile se folosesc în mod diferit: pentru păşunat, pentru cosit sau mixt, alternând 
păşunatul cu cositul. Plecând de la modul de utilizare, pajiştile sunt împărţite în două 
categorii: păşuni şi fâneţe. Astfel în regiunile alpine şi în multe regiuni de munte, pajiştile 
sunt folosite exclusiv pentru păşunat; în zona colinară, suprafeţele întinse sunt folosite 
numai pentru cosit. Unele suprafeţe (destul de întinse de pajişti) au folosinţă mixtă, în care 
păşunatul alternează cu cositul (exemplul cel mai elocvent sunt pajiştile din zona Muntilor 
Apuseni, primăvara sunt păşunate iar vara, când animalele sunt urcate la munte se obţine o 
recolta de fân, după care toamna când animalele coboară în sate se mai face un păşunat 
până la instalarea zăpezii). 

Importanţa pajiştilor 

Importanta economică şi ecologică a pajiştilor este deosebită pentru om. Astfel, 
pajiştile reprezintă: o sursă de hrană pentru animalele domestice, oferă habitat şi sursă de 
hrană pentru animalele sălbatice, vegetaţia bine instalată de pe pajişti este un bun mijloc de 
prevenire şi combatere a eroziunii solului, deasemenea printr-o vegetaţie de pajişti 
echilibrată şi diversă se menţine o structură şi o fertilitate ridicată a solului. 
Multifuncţionalitatea pajiştilor 

Pajiştile reprezintă unul din biomurile fundamentale ale biosferei. Ele intervin în 
procesul de schimbare climatică constituind obiectul a numeroase studii. Diversele tipuri de 
pajişti au o capacitate importantă de stocare a carbonului din atmosferă. Terenurile ocupate 
cu pajişti au un rol major in reţinerea apei din precipitaţii, fiind adevărate rezervoare de apă, 
care alături de cea reţinută de sistemele silvice este apoi redată treptat formând izvoarele. 

Un alt aspect important este acela legat de rolul pajiştilor in marile circuite bio-geo-
chimice ale biosferei. În cazul marelui circuit al azotului, pajiştile naturale folosite prin cosit şi 
păşunat, cu o încărcătură normală la hectar, reduce foarte mult levigarea azotului şi 
contribuie la păstrarea unei ape freatice de bună calitate. 

Din punct de vedere ecologic, rolul principal al pajiştilor este de menţinere a 
biodiversităţii. Folosirea pajiştilor naturale prin păşunat sau cosit este paradoxal o sursa de 
biodiversitate, heterogenitatea vegetaţiei fiind influenţată favorabil de modul de folosire. În 
aceste timpuri, când agresiunea asupra sistemelor naturale este atât de intensă, rolul 
pajiştilor în menţinerea peisajului este esenţial. 
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Pajiştea – un ecosistem caracteristic 

Alături de păduri şi tufărişuri, pajiştile se înscriu ca biomuri terestre caracteristice. 
Unele dintre ele – pajiştile naturale primare – reprezintă vegetaţia pionieră instalată spontan, 
paralel cu desfăşurarea procesului de pedogeneză. Pe masura dezvoltarii agriculturii au 
apărut însă şi alte categorii de pajişti, în care intervenţia omului este din ce in ce mai 
energica, ele reprezentând de fapt un produs al omului şi animalelor crescute de el. Cu toată 
diversitatea lor, ecosistemele de pajişti au numerose trăsături comune, care fac posibilă 
tratarea lor unitară dupa principalele caracteristici. 
Ecosisteme acvatice (corpuri de apă, zone umede) 

Sistemele de ape curgătoare şi stătătoare, inclusiv lacuri artificiale situate în zona de 
influenţă a proiectului Roşia Montană sunt descrise în continuare: 
 Izvorul pârâului Roşia este Tăul Mare, la nord-est de Roşia Montană. Majoritatea 

activităţilor miniere existente sunt localizate în bazinul pârâului Roşia. Au fost stabilite 
patru puncte de prelevare pe cursul pârâului Roşia, atât în zone afectate cât şi 
neafectate: Roşia 1- amonte de localitatea Roşia Montană, Roşia 2- punctul în care 
pârâul intră în localitate, Roşia 3- în mijlocul localitatii Roşia Montană, Roşia 4 – înainte 
de vărsarea în râul Abrud. 

 Râul Abrudel primeşte afluenţi de pe valea Roşia Montană, Valea Corna, valea Bucium, 
şi valea Vârtop. Abrudul curge spre nord şi se varsă în Arieş la aproximativ 6 km nord de 
confluenţa cu Valea Roşia. A fost stabilit un punct de prelevare calitativă pe râul Abrud, 
în aval de confluenţa cu pârâul Roşia.  

 Valea Corna se află la sud de Roşia Montană pe partea sudică a actualei exploatări 
miniere. pârâul Corna curge spre sud-sud-vest şi se varsă în Abrud în amonte de oraşul 
Abrud. Pe pârâul Corna au fot stabilite două puncte de prelevare: unul în satul Corna şi 
celălalt în aval de sat. 

 Pârâul Sălişte este un curs de apă mic care curge la vest de actuala exploatare minieră. 
Porţiunile superioare ale bazinului sunt relativ neperturbate. Un depozit de steril se află 
în partea de jos a bazinului imediat în amonte de confluenţa cu râul Abrud. Au fost 
prelevate probe de specii acvatice dintr-un punct aflat în amonte de depozitul de steril şi 
au fost măsuraţi parametrii fizico-chimici într-un punct din aval. 

 Valea Vârtop se află la nord de valea Roşia şi este relativ neperturbată cu excepţia 
activităţilor forestiere pe unele secţiuni. Au fost alese două puncte de prelevare pentru a 
se compara datele cu cele din văile perturbate. A fost ales un punct de prelevare într-o 
pădure de conifere şi unul în pădure de fag. 

 Râul Arieş este emisarul râului Abrud, în care se varsă toate apele din văile din care s-
au colectat probe. El curge spre est la aproximativ 6 km nord de valea Roşia. Au fost 
stabilite două puncte de prelevare pe râul Arieş, unul în amonte şi unul în aval de 
confluenţa cu râul Abrud.  

Prin analiza hărţilor topografice au fost identificate următoarele tipuri de ecosisteme acvatice 
care ar putea fi prezente în zona generală de evaluare: 

 pâraie; 

 lacuri; 

 zone umede ripariene; şi, 

 zone umede non ripariene. 
Majoritatea zonelor umede ripariene s-au limitat la ecotonul de pârâu şi lac. O zonă umedă 
ripariană din valea Sălişte (amonte de actualul iaz de steril) este rezultatul unui mic baraj 
construit în trecut. 
Mlaştină puţin adâncă minerală cu Equisetum – Carex  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: În habitate mlăştinoase cu apă puţin adâncă, pe 
substrat mineral moale. 
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STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Comunităţi simplu structurate, dominate de Equisetum fluviatile 
şi Carex riparia. Microtopografia este de moviliţe, cu întinderi de apă între smocuri de rogoz. 

DISTRIBUŢIE: Se găseşte numai într-o mică baltă parţial excavată /depresiune la sud de Tăul 
Mare. 

STADIU SUCCESIONAL: Înrudite îndeaproape fie cu tipurile de mlaştini dominate de coada 
calului sau rogoz către care tranzitează. O comunitate relativ stabilă, cu condiţia ca regimul 
să rămână constant. 
Mlaştină puţin adâncă minerală cu Carex 

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: În locuri adăpostite, pe malurile lacurilor şi bălţilor, în 
ape de până la 40 cm adâncime, pe substraturi minerale moi, ca de exemplu nisip fin sau 
mâl. Adesea expuse la a fi călcate în picioare de vite. Acoperă suprafeţe mici, de 20 până la 
40 m2 suprafaţă. 

STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Comunităţi simplu structurate compuse dintr-un singur strat de 
erbacee dominat de rogozuri (ex. Carex riparia). 

DISTRIBUŢIE: Mlaştinile cu rogoz pur se găsesc pe malul sudic al lacului Tăul Mare, iar 
asociaţii de rogoz-stuf au fost observate în depresiunile excavate aflate la sud de lac. 
Adesea asociate cu alte tipuri acvatice şi de mlaştină. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunitatea apare ca stabilă, dacă nivelul apei variază în limite 
ecologice.  

Mlaştină puţin adâncă minerală cu Equisetum  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: Se găsesc pe substrat mineral acoperit de apă puţin 
adâncă sau expus, în jurul lacurilor şi bălţilor, la adâncimi ale apei de până la 20 cm. 
Formează petice mici, de 10 la 30 m2. 

STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Equisetum fluviatile este planta dominantă în această comunitate 
simplu structurată.  Între speciile minore se poate număra Polygonum amfibium fie plutitoare 
pe apă fie întinse pe fundul expus al acesteia, sau pâlcuri răzleţe de Typha angustifolia care 
se ridică deasupra stratului principal de ierburi. 

DISTRIBUŢIE: Se observă în lungul malului sudic la Tăul Mare. 

STADIU SUCCESIONAL: Un tip amfibian de comunitate, între tipurile pur acvatice şi vegetaţia 
terestră. Compoziţia sa variază în raport cu modificările nivelului apei. 
Mlaştină puţin adâncă minerală cu Typha  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: De obicei formează prima zonă de vegetaţie 
emergentă în lungul lacurilor şi bălţilor. Apare în ape de 30 - 60 cm adâncime, pe substrat 
mineral fin.  Poate acoperi suprafeţe mai mari (100-200m2) decât alte tipuri de mlaştini. 
STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Se compune fie din papură cu frunza îngustă (Typha 
angustifolia) fie din papură cu frunza lată (Typha latifolia) fie din combinaţii ale acestora. 
Stratul principal de ierburi ajunge la 1,5-2,0 m înălţime, alte specii fiind prezente în 
comunitate prea puţin sau de loc. 

DISTRIBUŢIE: Asociaţiile cel mai bine dezvoltate se găsesc în jurul malului sudic la Tăul Mare, 
dar suprafeţe mai mici apar sub formă de comunităţi periferice foarte înguste în jurul altor 
lacuri. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunităţile apar succesional stabile câtă vreme nivelul apei rămâne 
în limite ecologice de variabilitate. 

Mlaştină puţin adâncă organică cu Sparganium ramosum 

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: De-a lungul malurilor lacurilor şi în mici depresiuni, în 
ape puţin adânci, pe substrate organice. 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale privind biodiversitatea
 

 
Secţiunea 1: Privire generală asupra vegetaţiei 

Pagina 18 din 69 

STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Sparganium ramosum este specia dominantă, uneori însoţită de 
mici cantităţi de Polygonum amfibium, Bidens cernuus şi Alisma plantago-aquatica. 

DISTRIBUŢIE: Se întâlneşte numai la Tăul Ţapului şi, slab dezvoltată, în câteva depresiuni 
umede (adăpători pentru vite) între pajiştile de la vestul lacului. 

STADIU SUCCESIONAL: Probabil comunităţi stabile dacă nivelul apei rămâne în limitele 
ecologice de toleranţă.  Intens călcate în picioare de vite. 

Mlaştină puţin adâncă organică cu rogoz (Carex)  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: Malurile joase ale lacurilor, pe substrat organic adânc. 

STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Comunităţi simplu structurate compuse din Carex sp., 
amestecate cu Juncus effusus şi Lysimachia nummularia şi câteva alte specii de mlaştină. 

DISTRIBUŢIE: Se găseşte numai la Tăul Ţapului. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunitatea apare stabilă dacă nivelul apei variază între limitele 
ecologice. Intens călcate în picioare de vite. 
Mlaştină puţin adâncă organică cu Equisetum  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: Întâlnite numai în bălţile săpate pe pantele cu orientare 
sud din valea superioară a pârâului Roşia. Condiţiile apei sunt determinate de infiltraţii şi 
şiroiri pe suprafaţă.  
STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Practic complet dominată de Equisetum fluviatile, cu mai puţin 
Lemna minor care pluteşte pe suprafaţa apei în sezonul de creştere. 

DISTRIBUŢIE: Au fost luate probe numai în valea de la Tăul Ţarina. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunitate stabilă în actualul regim al apei. 

Mlaştină puţin adâncă minerală cu Carex  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: Se întâlneşte în depresiuni mici, artificiale, alimentate 
din şiroiri de suprafaţă şi infiltraţii. 
STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Complet dominată de Carex sp.. 

DISTRIBUŢIE: S-a observat numai în valea Tăul Ţarina. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunitate stabilă în actualul regim al apei. 
Acvatice submerse de mică adâncime cu Myriofyllum spicatum  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: În apă relativ adâncă, până la 1,5 m, apa din jurul 
malurilor lacurilor şi bălţilor, cu rădăcina în substrat fin mineral îmbogăţit cu materii organice. 
STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: Myriofyllum spicatum este de obicei specia exclusivă care 
formează coloniile subacvatice, cu inflorescenţe la suprafaţă în sezonul de înflorire. 

DISTRIBUŢIE: Observate la Tăul Corna. 

STADIU SUCCESIONAL: Comunitate stabilă câtă vreme există suficientă apă. 
Acvatice de mică adâncime cu frunze plutitoare cu Polygonum amfibium  

CARACTERISTICILE AMPLASAMETULUI: Apare pe malurile joase din jurul lacurilor şi bălţilor, în 
apă adâncă de 20-50 cm, pe substrat de fund moale. De obicei acoperă suprafeţe mici de 
câţiva până la câteva zeci de metri pătraţi. 

STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA: De obicei foarte simplu structurate şi dominate aproape exclusiv 
de macrofite cu frunze plutitoare - Polygonum amfibium. Numai în sezonul de înflorire al 
plantei florile apar la suprafaţa apei. 

DISTRIBUŢIE: Numai pe malul de sud al Tăului Mare în asociere cu alte tipuri acvatice şi de 
mlaştină puţin adâncă. 
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STADIU SUCCESIONAL: Comunitate stabilă câtă vreme nivelul apei şi fluctuaţia acestuia 
rămân în domeniul ecologic de variaţie. 
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2  Informaţii despre flora locală 

2.1  Fond forestier 

Mărimea zonei investigate a fost astfel aleasă pentru a include toate suprafeţele 
posibil a fi afectate semnificativ de proiectul Roşia Montană şi pentru a stabili nivelul de 
echilibrare ecologică a zonei. Limitele zonei de studiu au fost următoarele: 
- pe latura sud-vest şi vest drumul naţional Alba Iulia-Abrud-Câmpeni între localităţile Gura 
Corna (aval) şi Cărpiniş  

- la nord drumul ce leagă localităţile Cărpiniş, Vârtop, Gârda Bărbuleşti-Roşia Montană 

- la est şi sud-est dealul Corna, dealul Bunta, dealul Oarzâna Mare, intersecţia drumului spre 
Bucium Sat cu drumul naţional, aval de localitatea Gura Corna 

Caracterizarea condiţiilor staţionale şi a vegetaţiei din zona de studiu pentru proiectul Roşia 
Montană este prezentată în Anexa 1.  

Trupurile de pădure Vârtop (u.a.61 – 66), Sălişte (u.a. 99-104), Roşia (u.a. 82-85), Abrud 
(u.a. 107-114, 372), ca şi parcelele 129, 149, 150 sunt situate în afara amplasamentului 
proiectului şi constituie zone pentru reţeaua ecologică de compensare, fiind puţin expuse la 
efentualul impact secundar redus. 

Din datele prezentate în tabelul 2-1 şi din figura 2.1 - se constată următoarele:   

 Tipurile de habitate din zona de studiu, clasificate după Natura 2000, a căror distribuţie 
este prezentată în figura 14, evidenţiază faptul că cel mai răspândit este tipul 9130 – 
Asperulo-Fagetum beech forests, atât pe total zonă de studiu, cât şi pe amplasament. S-au 
mai identificat încă 2 tipuri de habitate, 91VO - Dacian beech forests (Symphyto-Fagion) şi 
9110 - Luzulo-Fagetum beech forests. 
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Figura 2.1. Distribuţia pe tipuri de habitate (Natura 2000) din zona de studiu Roşia 

Montană 
 

Proporţia şi caracteristicile acestor tipuri de habitate sunt redate în continuare: 
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Table 2-1. Tipurile de habitate din zona de studiu a proiectului Roşia Montană 
 

Habitate corespondente 
Natura 2000 Suprafaţa 

( %) PAL. HAB EUNIS Habitatele din 
România TP 

9130 Asperulo-
Fagetum 
beech forests 

73,7 
41.1 D 224 Dacian 
Dentaria bulbifera 
beech forest 

- 

R4118 – Păduri dacice 
de fag (Fagus sylvatica) 
şi carpen (Carpenus 
betulus) cu Dentaria 
bulbifera     
 

1111 – 54,5 
ha  
1114 – 19,2 
ha 
2212 – 11,8 
ha   
4312 – 501,2 
ha   

9110 Luzulo-
Fagetum 
beech forests 

2,6 
41.1 D 14 Dacian 
bilberry- beech 
forest 

- 

R4107 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies 
alba) cu Vaccinium 
myrtillus            

2131 – 20,7 
ha   

41.1 D 212 Dacian 
Pulmonaria rubra 
fir- beech forest 

G3.1 123  
Dacian 
neutrophile 
montaine fir 
forest 

R4104 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies 
alba) cu Pulmonaria 
rubra                                
                                

2212 – 2,5 ha  

41.1 D 211 Dacian 
Dentaria glandulosa 
beech forest 

G1.6 D 21 
Dacian 
Symphitum 
beech forest 

R4109 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Symphitum cordatum       

2212 – 1,3 ha   
4114 – 102,4 
ha    
4151 – 46,5 
ha   

91VO Dacian 
beech forest 
forests 
(Symphyto-
Fagion) 

23,7 

41.1 D 221 Dacian 
Galium Schultesii 
beech-horn beam 
forest 

G1.6 D 22 
Dacian hairy 
sedge beech/ 
horn beam 

R4119 – Păduri dacice 
de fag (Fagus sylvatica) 
şi carpen (Carpenus 
betulus) cu Carex 
pilosa        
                             

4321 – 35,6 
ha  

 
Table 2-2. Tipurile de habitate din interiorul amplasamentului proiectului Roşia 

Montană 
Habitate corespondente 

Natura 2000 Suprafaţa 
(%) PAL. HAB EUNIS Habitatele din 

România TP 

9130 Asperulo-
Fagetum 
beech forests 

74,5 
41.1 D 224 Dacian 
Dentaria bulbifera 
beech forest 

- 

R4118 – Păduri dacice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi carpen 
(Carpenus betulus) cu 
Dentaria bulbifera   
                            

2212 – 11,8 
ha   
4312 – 193,0 
ha   

9110 Luzulo-
Fagetum 
beech forests 

7,5 
41.1 D 14 Dacian 
bilberry- beech 
forest 

- 

R4107 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies 
alba) cu Vaccinium 
myrtillus               

2131 – 20,7 
ha   

41.1 D 212 Dacian 
Pulmonaria rubra 
fir- beech forest 

G3.1 123 
Dacian  
neutrophile 
montaine fir 
forest 

R4104 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies 
alba) cu Pulmonaria 
rubra                             
                               

2212 – 2,5 ha  91VO Dacian 
beech forest 
forests 
(Symphyto-
Fagion) 

18 

41.1 D 211 Dacian 
Dentaria glandulosa 
beech forest 

G1.6 D 21 
Dacian 
Symphitum 
beech forest 

R4109 – Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Symphitum cordatum       

4114 – 4,5 ha  
4151 – 42,5 
ha   
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După Anexa nr. 1 – Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită 
declararea ariilor speciale de conservare – a O.M. 1198 / 25.12.2005, nici unul din habitatele 
identificate în zona de influenţă a proiectului nu are statutul de „habitat prioritar”  

În continuare prezentăm descrierea acestor tipuri de habitate după sistemul 
românesc actual, folosind lucrarea „Habitatele din România”, N. Doniţă, A. Popescu, Mihaela 
Paucă-Comănescu, Simona Mihăilescu, I.A. Biriş, 2006: 
- R4109: Păduri sud-est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) cu Symphitum cordatum 
 - Tipuri de habitate corespondente: 
  - după NATURA 2000: 91VO Dacian beech forests (Symphito-Fagiom) 
  - după EMERALD: 41.1 Beech forests  
  - după PAL.HAB: 41.1 D 211 Dacian Dentaria glandulosa beech forest 
  - după EUNIS: G1.6 D 21 Dacian Symphitum beech forest 
  - Asociaţii vegetale: Symphito-Fagetum Vida, 1959  

- Tipuri de ecosisteme: 
   - 3316 Făget cu Oxalis-Dentaria-Asperula  
   - 3327 Făget cu Rubus hirtus 

- Răspândire: 53.1 ha. 
 - Staţiuni:  
  - altitudini: 770-950 m. 
  - climă: climă de munte, ţinutul climei de munţi mijlocii, de versanţi expuşi 
vânturilor vestice; temperatura medie anuală 6° C, precipitaţii medii anuale 830 mm, direcţia 
dominantă a vântului vestică. 
  - relief: versanţi inferiori ondulati sau mijlocii ondulati sau framantati, cu 
înclinări cuprinse intre 28 si 45g, expozitii diverse: S, SE, V, NV. 
  - roci: gresii, conglomerate cuarţoase 
  - soluri: brune eumezobazice (eutricambisoluri) litice 
 - Structură: fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezo-
eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag, sau din fag în amestec cu carpen, anin 
negru sau mesteacăn. Arboretele din zona afectată au vârste cuprinse între 15 şi 85 de ani, 
consistenţe între 0,4 şi 0,8 şi clase de producţie medii (3), dar mai ales inferiore (4-5). 

Stratul arbuştilor lipseşte sau este slab dezvoltat din cauza umbririi; rare exemplare de alun 
şi păducel. 

Stratul ierburilor şi subarbuştilor: dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, poate lipsi 
în cazul stratului de arbori foarte închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale 
„florei de mull”, având ca elemente caracteristice speciile carpatice Symphitum cordatum, 
Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra; pe versanţii umbriţi, cu microclimă mai umedă, poate 
domina Rubus hirtus.  
 - Valoare conservativă: mare. 
 - Compoziţie floristică:  

- specii edificatoare: Fagus sylvatica 
  - specii caracteristice: Symphitum cordatum, Pulmonaria rubra, Dentaria 
glandulosa 
  - alte specii importante: Actaea spicata, Anemone nemorosa, Galium 
odoratum, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Epilobium 
montanum, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, 
Hepatica nobilis, H. transsilvanica, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, 
Sanicula europaea, Stellaria nemorum. 

- R4118: Păduri dacice de fag ( Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)cu 
Dentaria bulbifera 

 - Tipuri de habitate corespondente: 
  - după NATURA 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests  
  - după EMERALD: 41.1 Beech forests  
  - după PAL.HAB: 41.1 D 224 Dacian Dentaria bulbifera beech forest 
  - Asociaţii vegetale: Carpino-Fagetum Paucă, 1941  
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- Tipuri de ecosisteme: 
   - 4116 Făget cu Asperula-Asarum-Stelaria  
   - 4316 Făget amestecat cu Asperula-Asarum-Stelaria 

- Răspândire: 195.7 ha (se scade din supraf totala 79,4) 
 - Staţiuni:  
  - altitudini: 610-1000 m 
  - climă: climă de munte, ţinutul climei de munţi mijlocii, de versanţi expuşi 
vânturilor vestice; temperatura medie anuală 6° C, precipitaţii medii anuale 830 mm, direcţia 
dominantă a vântului vestică. 
  - relief: versanţi în general mijlociu ondulaţi, dar şi mijlociu frământaţi sau 
inferior ondulaţi şi superior ondulaţi, cu înclinări cuprinse între 15 şi 40 de grade, cu expoziţii 
diverse (S, N, V, NE, NV, SV, SE),  
  - roci: gresii, conglomerate cuarţoase,dacite, andezite 
  - soluri: brune eumezobazice (eutricambisoluri) litice 
 - Structură: fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, 
mezoterme, mezofile, mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag, sau din fag în 
amestec cu carpen, diseminat molid, brad, cireş, frasin, paltin de munte, anin negru şi 
mesteacăn. Arboretele din zona afectată au vârste cuprinse între 15 şi 100 de ani, 
consistenţe între 0,4 şi 0,9 şi clase de producţie medii (3) sau inferiore (4-5). 
Stratul arbuştilor, cu dezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizată de arboret, este 
compus din alun, soc negru, corn, păducel. 

Stratul ierburilor şi subarbuştilor: dezvoltat variabil, conţine specii ale „florei de mull” (Galim 
odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Mercurialis perennis, 
Dentaria bulbifera).  
 - Valoare conservativă: redusă. 
 - Compoziţie floristică:  

- specii edificatoare: Fagus sylvatica, Carpinus betulus 
  - specii caracteristice: nu sunt; posibil Erythronium dens-canis cât şi speciile 
alianţei Lathyro-Carpinion 
  - alte specii importante: dominantă primăvara este Dentaria bulbifera; cu 
frecvenţă mare se întâlnesc: Anemone ranunculoides. A. nemorosa, Asarum europaeum, 
Galium odoratum, Carex sylvatica, Dactylis polygama, Lamium galeobdolon, Lathyrus 
vernus, Milium effusum, Mercurialis perennis, Primula vulgaris, Pulmonaria officinalis, 
Sanicula europaea, Viola reichenbachiana, precum şi unele specii sud europene (Melittis 
melissophyllum, Campanula peisicifolia, Lathyrus niger); în locuri umede, primăvara, solul 
este acoperit cu Allium ursinum.  

- R4119: Păduri dacice de fag ( Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)cu Carex 
pilosa 

 - Tipuri de habitate corespondente: 
  - după NATURA 2000: 91VO Dacian beech forests (Symphyto-Fagion) 
  - după EMERALD: 41.1 Beech forests  
  - după PAL.HAB: 41.1 D 221 Dacian Galium Schultesii beech-horn beam 
forest 
  - după EUNIS: G1.6 D 22 Dacian hairy sedge beech/ horn beam 

- Asociaţii vegetale: Carpino-Fagetum Paucă, 1941  
- Tipuri de ecosisteme: 

- 4125 Făget cu Carex pilosa 
   - 4225 Făget cu carpen cu Carex pilosa 

- Răspândire: doar în două parcele, situate în afara perimetrului de lucru; 2,8 ha. 
 
 - Staţiuni:  
  - altitudini: 710-720m. 
  - climă: climă de munte, ţinutul climei de munţi mijlocii, de versanţi expuşi 
vânturilor vestice; temperatura medie anuală 6° C, precipitaţii medii anuale 830 mm, direcţia 
dominantă a vântului vestică. 
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  - relief: versanţi cu înclinări de 24-25 g şi expoziţii SE şi V. 
  - roci: andezite,  gresii 
  - soluri: brun eumezobazic (eutricambisol) litic 
 - Structură: fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, 
mezoterme, mezofile, mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag, sau din fag în 
amestec cu carpen, diseminat anin. Arboretele sunt tinere (35-40 ani), cu consistenţă plină 
(0,9) şi clasă de producţie inferioară (5). 
 Stratul arbuştilor, cu dezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizată de arboret, este 
compus din alun şi soc negru. 
 
Stratul ierburilor şi subarbuştilor: dominat de Carex pilosa, cu elemente ale „florei de mull”.  
 - Valoare conservativă: redusă. 
 - Compoziţie floristică:  

- specii edificatoare: Fagus sylvatica, Carpinus betulus 
  - specii caracteristice: Carex pilosa, Galium schultesii 
  - alte specii importante: Anemome nemorosa, Asarum europaeum, 
Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Carex digitata, Carex sylvatica, Dactylis 
polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Lamium 
galeobdolon, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Poa nemoralis, Primula vulgaris, Pulmonaria 
officinalis, Ranunculus auricomus, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana.  

- R4104: Păduri sud est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba)cu 
Pulmonaria rubra 

 - Tipuri de habitate corespondente: 
  - după NATURA 2000: 91VO Dacian beech forests (Symphyto-Fagion) 
  - după EMERALD: 41.1 Beech forests  
  - după PAL.HAB: 41.1 D 212 Dacian Pulmonaria rubra fir- beech forest 
  - după EUNIS: G3.1 123  Dacian neutrophile montaine fir forest 

- Asociaţii vegetale: Pulmonario rubrae -Fagetum (Soo, 1964) Tauber, 1987  
- Tipuri de ecosisteme: 

- 2416  Făgeto-brădet  cu Oxalis-Dentaria-Asperula 
   - 2116 Brădet cu Oxalis-Dentaria-Asperula 

  - 2427 Făgeto-brădet cu Rubus hirtus 
- Răspândire: 2.8 ha 

 - Staţiuni:  
  - altitudini: 910-1100m 
  - climă: climă de munte, ţinutul climei de munţi mijlocii, de versanţi expuşi 
vânturilor vestice; temperatura medie anuală 6° C, precipitaţii medii anuale 830 mm, direcţia 
dominantă a vântului vestică. 

- relief: versanţi superiori frământaţi, cu înclinări cuprinse între 35 şi 41 
grade, cu expoziţii SV şi S   

- roci: conglomerate cuarţoase 
  - soluri: brune eumezobazice (eutricambisol) litice 
 - Structură: fitocenoze edificate de specii europene, oligo-mezoterme, mezofite, 
mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag, sau din fag în amestec cu brad, 
diseminat carpen, frasin, mesteacăn, paltin de munte. Arboretele au vârste cuprinse între 30 
şi 90 de ani, cu consistenţa de 0,6-0,8 şi clasa de producţiemijlocie (3) sau inferioară (5). 
 
Stratul arbuştilor, cu dezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizată de arboret, este 
compus din alun şi soc negru 
 
Stratul ierburilor şi subarbuştilor dezvoltat neuniform în funcţie de lumină este compus din 
specii „florei de mull”. Stratul muşchilor: discontinuu şi slab dezvoltat, compus din: 
Hylocomium splendens, Thuidium abietinum; Dicranum scoparium, Catharinea undulata ş.a. 
 - Valoare conservativă: moderată. 
 - Compoziţie floristică:  

- specii edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba 
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  - specii caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria 
glandulosai 
  - alte specii importante: Adoxa moschaterina, Actaea spicata, Asarum 
europaeum, Bromus benekeni, Carey sylvatica, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, 
Geranium phaeum, G. robertianum, Hordelymus europaeus (roci calcaroase), Lamium 
galeobdolon, Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 
Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Senecio 
nemorensis, Stachys sylvatica; în locuri umede: Allium ursinum, Cardamine impatiens, 
Carex remota, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere; pe versanţi umbriţi, cu umiditate 
ridicată a aerului poate deveni dominantă Rubus hirtus; local pe forme de relief convexe pot 
apare rare exemplare de Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Majanthemum bifolium ş.a.  
 

- R4107: Păduri sud est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba)cu 
Vaccinium myrtillus 

 - Tipuri de habitate corespondente: 
- după NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forests 

  - după EMERALD: 41.1 Beech forests  
  - după PAL.HAB: 41.1 D 14 Dacian bilberry- beech forest  

- Tipuri de ecosisteme: 
- 3356  Făget cu Vaccinium 

   - 2456 Făgeto- brădet cu Vaccinium 
- Răspândire: 20.7 ha 

 - Staţiuni:  
  - altitudini:880-1000m 
  - climă: 
  - relief:  versanţi foarte înclinaţi (36-47g), mijlocii şi superiori, frământaţi, 
frecvent cu expoziţii umbrite (N, NV, V) 
  - roci: acide, şisturi, granite, gresii silicioase 
  - soluri: de tip podzol (podzol tipic şi podzol litic), mijlociu profunde-
superficiale, foarte acide, ologobazice, hidric echilibrate, oligotrofice 
 - Structură: fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi boreale mezo-
oligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag, sau din fag în 
amestec cu brad, diseminat molid şi pin silvestru. Arboretele au vârste cuprinse între 30 şi 
105 ani, cu consistenţa redusă (0,5-0,7) şi clasa de producţie mijlocie (3) sau inferioară (5). 
 
Stratul arbuştilor de regulă lipseşte sau este compus din rare exemplare de Sorbus 
aucuparia.  
 
Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de Vaccinium mirthyllus, Vitis idaea şi specii din 
tipurile Calamagrostis-Luzula. 
 - Valoare conservativă: mare. 
 - Compoziţie floristică:  

- specii edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba 
  - specii caracteristice: - 
  - alte specii importante: Anthenaria dioica, Calamagrostis arundinacea, 
Dechampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Lycopodium selago, Oxalis acetosella, 
Brukenthalia spiculifolia, Saxifraga cuneifolia. 

 
 Dintre tipurile natural fundamentale de pădure existente in momentul actual in zona 

Roşia Montană, cel mai răspândit, atât pe total zonă de studiu, cât şi pe amplasamanetul 
proiectului, este 4312 – Făgeto-cărpinet cu floră de mull de productivitate mijlocie (fig. 
2.2). Pentru zona de amplasament a proiectului predomină tipurile de pădure ce au în 
compoziţie fagul şi carpenul, în timp de molidişurile sunt situate în totalitate în afara 
amplasamentului, iar brădetul cu floră acidofilă, localizat în apropierea Dealului Cârnic 
(u.a. 74, 75A), deşi amplasat pe amplasament, în apropierea viitoarei mine Cârnic, va fi 
protejat. 
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Caracterul natural fundamental reprezintă doar 48% pe total zonă de studiu şi 42% pe 
amplasament. Majoritatea dintre acestea sunt tipuri de pădure de productivitate mijlocie 
(41% pe total zonă şi 33% pe amplasament).  

Arboretele derivate (natural, prin invazia carpenului şi a mesteacănului) reprezintă 29% din 
suprafaţa totală pe zona de studiu şi 46% pe amplasament. Majhoritatea acestor arborete 
sunt de productivitate inferioară (29% pe zona de studiu şi 34% pe amplasament). 

 

Sunt prezente şi arborete artificiale (plantaţii cu molid şi pin), care reprezintă 23% pe zona 
de studiu şi 12% pe amplasament, acestea fiind, aproape în totalitate, de productivitate 
superioră. 
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Figura 2.2. Distribuţia pe tipuri natural fundamentale de pădure a arboretelor din 

zona de studiu Roşia Montană   
 

 În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe funcţionale a arboretelor (fig. 2.3), pentru toată 
zona luată în studiu, funcţia de producţie (2-1B) şi cea de protecţie (1-...) sunt 
aproximativ egal reprezentate. Pe amplasament însă, predomină arboretele care 
exercită funcţia de protecţie, dintre care cele mai răspândite sunt:  1-2H- funcţie de 
protecţie a terenurilor alunecătoare şi 1-2A – funcţie de protecţie a terenurilor şi solurilor 
de pe terenuri cu pantă mai mare de 30-35 grade. In afara amplasamentului se mai află 
arborete încadrate în funcţiile 1-3J, funcţie de protecţie contra factorilor industriali 
dăunători manifestaţi în vecinâtatea depozitelor de steril şi 1-4C – funcţie de recreere. 
Aceste arborete vor rămâne pe picior în continuare, exercitându-şi funcţiile atribuite. 

Importanţa funcţiei de protecţie a pădurilor se reflectă şi în modul de gospodărire a 
acestora. Din acest punct de vedere, peste jumătate din arborete sunt gospodărite ca păduri 
cu regim de conservare deosebită (sunt planificate numai extrageri de igienă, ce reprezintă 
până la 5% din volumul masei lemnoase). 
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Figura 2.3. Distribuţia pe grupe funcţionale a arboretelor din zona de studiu Roşia       
Montană 

 

  Referitor la caracterizarea pe clase de vârstă a arboretelor din zona de studiu situaţia 
este următoarea: 

-clasa de vârstă I (0 – 20 ani) 7,8% pe total şi 0,... pe amplasament; 

-clasa de vârstă II (21 – 40 ani) 19,7% pe total şi 24,7% pe amplasament;  

-clasa de vârstă III (41 – 60 ani) 20,0% pe total şi 22,8% pe amplasament; 

-clasa de vârstă IV (61 – 80 ani) 17,6% pe total şi 26,3% pe amplasament; 

-clasa de vârstă V (81 – 100 ani) 24,8% pe total şi 20,3% pe amplasament; 

-clasa de vârstă VI (101 – 120 ani) 10,1% pe total şi 5,9% pe amplasament. 

Situaţia nu este echilibrată predominând arboretele îmbătrânite, datorită întârzierii 
unor tăieri definitive şi a restricţiilor la arboretele cu funcţii de protecţie. Pe total zonă de 
studiu sunt reprezentate toate clasele de vârstă, în timp ce pe amplasament arboretele 
foarte tinere lipsesc, iar cele bătrâne sunt în suprafaţă redusă (fig. 2.3). 
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Figura 2.4. Distribuţia pe clase de vârstă a arboretelor din zona de studiu Roşia 
Montană  

  Proporţia speciilor este următoarea: 
pe zona de studiu: 35,1Fa 22,0Mo 20,2Ca 7,4Ann 4,9Me 3,8Pis 3,0Pam 2,9Br 0,3 Ci 0,3Fr 
0,1Sr 
pe amplasament: 31,8Fa 30,1 Ca 11,8 Me 8,9 Pis 7,1 Br 5,9Ann 2,1Mo 1,2Pam 0,6Fr 
0,5Ci 

Distribuţia pe specii a arboretelor din zona de studiu, relevă faptul că predominate 
sunt speciile corespunzătoare tipurilor de habitate şi de ecosisteme din arealul studiat (fagul, 
molidul şi carpenul). Pe lângă acestea, sunt prezente şi alte specii de foioase şi răşinoase 
valoroase (paltin de munte, cireş, frasin, brad). 
Pe amplasament, proporţia de participare a molidului este mai scăzută (de 10 ori mai mică). 

Se constată, din punct de vedere al biodiversităţii forestiere, că există un număr 
relativ mare de specii de arbori, arboretele pure (monoculturile) fiind foarte slab 
reprezentate.  
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Figura 2.5. Distribuţia pe specii a arboretelor din zona de studiu Roşia Montană 
 

Teste de diagnoză foliară la specii de răşinoase de pe amplasamentul proiectului Roşia 
Montană 

Pentru a se stabili nivelul de acumulare al unor componente rezultate din activitatea 
minieră îndelungată practicată în zona Roşia Montană în iarna 2006 s-au făcut primele teste 
de diagnoză foliară la speciile de răşinoase de pe viitorul amplasament al proiectului. 
Aceleaşi teste ar trebui făcute şi pentru speciile de foioase (la sfârşitul sezonului de 
vegetaţie) pentru a defini situaţia iniţială. Ele ar trebui continuate în programul de 
monitorizare pe toate fazele proiectului. 

Bioevaluarea poluării cu zinc  
În limitele optimului de 15 – 60 ppm (Bergmann, 1992) zincul este component al unor 

enzime care reglează activităţile metabolice, în special ale enzimelor de oxidare. El este 
necesar în formarea auxinelor – hormoni stimulatori ai creşterii (Raheja, 1966; Gaucher, 
1968).În ecosistemele forestiere zincul este fixat în complexele stabile din orizontul superior, 
cel mai humifer al solului. Solubilitatea zincului creşte aciditatea solului şi poate fi diminuată 
prin amendare calcică şi îngrăşăminte cu fosfor. 
În ecosistemele forestiere din România (8 – analizate în 1996, 11 în 1998 şi 4 în 2005) 
conţinutul mediu de zinc în acele de molid a fost de: 

- 74,28 ppm în 1996 – deasupra pragului de toxicitate de 60 ppm (Bergmann, 1992), 
în 8 ecosisteme forestiere; 

- 53,1 ppm în 1998 încadrat în intervalul optim de 15 – 60 ppm, în 11 ecosisteme 
forestiere (Bolea, ş.a. 1998); 

 

0 

50

100

150

200

250

300

FA BR MO PAM CA CI ANN FR ME PI SR

Specia

Suprafaţa (ha)

total zona de studiu
pe amplasamentul proiectului



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale privind biodiversitatea
 

 
Secţiunea 2: Informaţii despre flora locală 

Pagina 30 din 69 

- 24,36 ppm în 2004 în 4 ecosisteme forestiere din jurul Braşovului (Postăvarul, 
Tâmpa, Poiana Braşov şi Warthe). 

La Roşia Montană conţinutul mediu de 74,39 ppm zinc din acele de 1 an ale molidului 
(martie 2006) s-a ridicat deasupra pragului de toxicitate cu 24%. 

În 1996, nivelul minim de 37,79 ppm şi cel maxim de 99,62 ppm au fost mai mari decât cele 
înregistrate în Franţa (15,5 – 43,72 ppm în reţeaua RENECOFOR - 1993). 

În 1998, nivelul maxim absolut a atins 277,2 ppm, cu 362% peste pragul de toxicitate. 

La Roşia Montană nivelul maxim absolut a fost de 82,05 ppm, cu 37% peste pragul de 60 
ppm. 

Comparativ cu molidul (74,39 ppm), conţinutul mediu de zinc în acele de 1 an ale bradului, 
recoltate şi analizate în februarie 2006, a fost de 59,56 ppm, deci mai mic dar foarte aproape 
de pragul de toxicitate de 60ppm. 

În anul 1998, conţinutul mediu al acelor, în zinc, a fost mai ridicat la brad în aceleaşi staţiuni 
cu molidul - la Predeal a fost de 49 ppm la brad şi 48 ppm la molid, iar la Poiana Braşov a 
fost de 65 ppm la brad şi 60 ppm la molid. 

De asemenea, în 2004 în cartierul Noua din Braşov conţinutul acelor în zinc a fost de: 68,73 
ppm la brad şi de 18,85 ppm la molid. 

La Roşia Montană, poluarea cu zinc împiedică desfăşurarea normală a fotosintezei, 
respiraţiei transpiraţiei. 

Excedentul de zinc poate induce carenţe de fier, mangan sau chiar de fosfor, în cazul unui 
raport fosfor / zinc în plantă mai mic de 50. 

 
Bioevaluarea poluării cu cupru 

Cuprul este un oligoelement cu rol fiziologic complex pentru arbori: 
- participă direct la sinteza clorofilei; 
- este constituent al mai multor enzime şi acţionează ca activant al enzimelor; 
- contribuie la utilizarea proteinelor în procesele de creştere şi în cele de oxido – 

reducere; 
- intervine în utilizarea azotatului amoniacal pentru formarea unor proteine. 

În ecosistemele forestiere cu molid din ţara noastră, cuprul se menţine în limitele optime de 
4 – 10 ppm.  

Astfel, în 8 ecosisteme reprezentative pentru molid: Stâna de Vale (Munţii Apuseni), 
Călimăneşti, Pojorâta, Râşnov, Predeal, Romani, Rodna şi Braşov, în anii 1996 şi 1998: 

- nivelurile medii s-au menţinut între 3,78 şi 7,74 ppm, coborând în 1996 la 1,05 ppm 
în Călimăneşti, 2,63 ppm la Stâna de Vale şi la 2,84 ppm la Pojorâta; 

- nivelurile maxime au atins 10,1 ppm în Stâna de Vale şi 10,4 ppm la Pojorâta; 
- nivelurile minime absolute au coborât la 0,38 ppm în Călimăneşti, 1,07 ppm la 

Stâna de Vale şi 2,03 ppm la Pojorâta (Bolea, ş.a., 1998). 

În ecosistemele forestiere cu molid de la Roşia Montană (situate la 52 km de Stâna de Vale) 
conţinutul mediu de cupru (pentru 5 exemplare) în acele de 1 an (2005) este de 12,65 ppm, 
conţinutul minim este de 7,41 ppm, iar cel maxim de 28,64 ppm. 

Aceasta indică o poluare ridicată cu cupru având în vedere că: 

- nivelul mediu de cupru din Roşia Montană (12,65 ppm) depăşeşte cu 26,5% pragul 
de toxicitate de 10 ppm (Bergmann, 1992), cu 207% nivelul mediu de 4,12 ppm din 1996 şi 
cu 89,4% nivelul mediu de 6,68 ppm din 1998, din cele 8 – 11 ecosisteme reprezentative 
pentru România, cu 144,2% nivelul mediu de 5,18 ppm din Postăvaru – Tâmpa – Poiana 
Braşov – Warthe (2004) şi cu 11,8% conţinutul mediu din Braşov; 
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- nivelul maxim de 28,64 ppm din Roşia Montană depăşeşte cu 369,5% nivelul 
maxim de 6,1 mg din 1996 şi cu 208% nivelul maxim de 9,3 ppm din 1998 în ecosistemele 
forestiere cu molid, reprezentative pentru România (Bolea, 1998) şi cu 842,1% nivelul 
maxim de 3,04 ppm din Franţa (Ulrich şi Bonneau, 1994). 

Bradul, din aceleaşi ecosisteme forestiere, din Roşia Montană are un conţinut mediu mai mic 
de cupru (11,46 ppm) decât molidul (12,65 ppm) dar mai mare decât bradul din Predeal (în 
1998 – 9,5 ppm – cu 20,7%), Poiana Braşov (în 1998 – 7,1 ppm – 61,5%), Noua – Braşov 
(în 1998 – 8,24 ppm – cu 39,1%), Franţa – reţeaua RENECOFOR – 1993 (valoarea maximă 
3,86 ppm – cu 197,0%. 

După Kabata – Pendios (1983) mărirea concentraţiilor metalelor grele, cum este şi cuprul, 
determină: 

- schimbări în permeabilitatea membranelor celulare; 
- reacţii cu grupa mercaptan, antrenând o denaturare a proteinelor; 
- concurenţă cu metaboliţii esenţiali, cărora le poate lua locul; 
- reacţii cu compuşii chimici esenţiali. 
Unele specii de plante se apără de efectele excesului de microioni prin: 
- depozitarea lor în pereţii celulari; 
- fixarea lor de unii complecşi organici (acizi, fenoli). 

După Parascan şi Danciu (2001), toleranţa la oligoelemente se află sub control genetic şi 
poate duce la apariţia unor forme noi la speciile de plante din staţiunile poluate. 

Pe solurile cu conţinut limitat în mangan sau fier, aportul masiv de cupru poate determina 
carenţe ale acestor elemente. 

Pentru prevenirea şi combaterea acestor efecte negative ale cuprului se recomandă: 

- menţinerea în ecosistemele forestiere din jurul carierelor a unui strat de humus cât 
mai gros, care să asigure fixarea cuprului în complexe organice (acizi şi fenoli); 

- fertilizarea solurilor cu mangan (oxid manganos – 41%) în cazul carenţelor 
acestora. 

 
Bioevaluarea poluării cu fier 

Conţinutul mediu de fier în acele molidului din România a fost de: 
- 100 ppm în 5 ecosisteme forestiere (Călimăneşti, Romani, Rodna , Rarău şi 

Remeţi) analizate în 1996; 
- 81 ppm în 11 ecosisteme forestiere (Stâna de Vale, Călimăneşti, Pojorâta, Râşnov, 

Predeal, Romani, Rodna, Braşov, Remeţi, Sângeorz Băi şi Pui), analizate în 1998; 
- 111 ppm în 4 ecosisteme forestiere (Postăvaru, Tâmpa, Poiana Braşov şi Warthe), 

analizate în 2005. 
Atât nivelurile minime absolute cât şi cele maxime depăşesc pe cele (30 – 90 ppm) 
determinate în reţeaua RENECOFOR din Franţa, în 1993 (Ulrich, Bonneau, 1994): 

- 59 ppm şi 171 ppm în 5 ecosisteme analizate în 1996; 
- 36 ppm şi 121 ppm în 11 ecosisteme analizate în 1996; 
- 64 ppm şi 156 ppm în 4 ecosisteme analizate în 2005. 

În acest context, conţinutul mediu al acelor de molid de la Roşia Montană, de 96,87 ppm, 
analizate în 2006 se înscriu în situaţia generală a ecosistemelor forestiere din România şi 
denotă o mică variabilitate, de la minima de 93,84 ppm la 98,91 ppm. 

Comparativ cu molidul, bradul din Roşia Montană a acumulat în ace o cantitate mai mare de 
fier: 126,7 ppm în medie, cu o variaţie ceva mai pronunţată, de la 102,5 ppm la 166,9 ppm. 

Această capacitate a bradului de a metaboliza, în aceeaşi staţiune, o cantitate mai mare de 
fier s-a constatat şi în 1998 la: 

- Predeal – 97 ppm în cazul bradului şi 72 ppm în cazul molidului; 
- Poiana Braşov – 147 ppm în cazul bradului şi 93 ppm în cazul molidului. 
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În toate situaţiile conţinutul de fier în acele de brad s-a încadrat între nivelul european 
inferior (20 ppm) şi cel superior (200 ppm). 

Această diagnoză foliară evidenţiază că la Roşia Montană nici poluarea cu cupru nici cea cu 
zinc nu au reuşit să inducă o carenţă de fier (sub 30 ppm) astfel că rolul fiziologic al fierului 
se realizează normal în ceea ce priveşte: 

- formarea clorofilei; 
- alcătuirea fermenţilor respiratori; 
- catalizarea proceselor de oxido – reducere; 
- nutriţia şi creşterea arborilor; 
- reacţiile enzimatice din fotosinteză; 
- reducerea nitraţilor (Lemee, 1978). 

Se precizează că în oraşele industrializate, cum este Braşovul, conţinutul mediu al acelor de 
molid se ridică la 380,2 ppm, iar valorile maxime absolute la 1044,5 ppm (Bolea, Chira, 
2005). 

 
Bioevaluarea poluării cu mangan 

Diagnoza foliară a manganului în acele molidului în ecosistemele forestiere din România 
evidenţiază: 

 un conţinut mediu de: 
- 380 ppm în 8 ecosisteme forestiere (Călimăneşti, Romani, Rodna , Râşnov, 

Predeal, Rarău şi Remeţi) – analizate în 1996; 
- 401,9 ppm în 11 ecosisteme forestiere (Stâna de Vale, Călimăneşti, Pojorâta, 

Râşnov, Predeal, Romani, Rodna, Braşov, Remeţi, Sângeorz Băi şi Pui), analizate în 1998; 
- 164,56 ppm în 4 ecosisteme forestiere (Postăvaru, Tâmpa, Poiana Braşov şi 

Warthe), analizate în 2005. 

 conţinuturi minime şi maxime de: 
- 81 ppm minim şi 775 ppm maxim în cele 8 ecosisteme analizate în 1996; 
- 34,3 ppm minim şi 537,3 ppm maxim în cele 11 ecosisteme forestiere analizate în 

1998; 
- 21,9 ppm minim şi 365,8 ppm maxim în cele 4 ecosisteme forestiere analizate în 

2005. 
În timp ce toate conţinuturile medii de mangan s-au încadrat în intervalul optim de 50–
500ppm (după Bergmann, 1993), minimele absolute de la Pojorâta şi Râşnov (1998) şi de la 
Tâmpa (2005) indică o carenţă de mangan pe solurile calcaroase, iar maximele de la Poiana 
Braşov (în 1996) şi de la Stâna de Vale pe solurile acide cu exces de umiditate, semnalează 
depăşirea nivelului superior al optimului (după Bergmann, 1993). Întrucât (după Fielder şi 
Hohne, 1985) limita superioară este de 3200 ppm, se poate considera că în ecosistemele 
forestiere din România molidul se încadrează în condiţii optime sub raportul manganului. 

În acest interval de optim (50 – 500 ppm) se situează şi molidul de la Roşia Montană, cu 
194,1 ppm conţinut mediu de mangan şi cu o amplitudine de 115,5 ppm – 225,3 ppm. 

Comparativ cu molidul, bradul de la Roşia Montană s-a caracterizat printr-un: 
- conţinut mediu în mangan mai mic – 192,32 ppm; 
- conţinut minim în mangan mai mic – 155,1 ppm; 
- conţinut maxim în mangan mai mic – 223,9 ppm. 

În alte ecosisteme forestiere din ţară, conţinutul mediu de mangan a fost în 1998 de 468 
ppm, cu amplitudini de 123 – 201ppm la Predeal şi 608 – 888 ppm în Poiana Braşov, 
încadrându-se între nivelul european minim şi superior (20 – 2000 ppm). 

Pe baza acestor analize foliare se constată că poluarea cu zinc şi cupru de la Roşia 
Montană nu a cauzat carenţe de mangan şi acest element poate să-şi îndeplinească funcţiile 
fiziologice de: 

- activare a formării clorofilei; 
- asigurarea funcţionării unor enzime oxido – reducătoare; 
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- favorizare a sintezei proteinelor prin reducerea nitraţilor, care în lipsa manganului 
se acumulează până la toxicitate; 

- participare la procesul transpiraţiei; 
- contribuie la dezvoltarea normală a rădăcinilor; 
- mărirea rezistenţei molidului la salinitatea solului şi la secetă 
 
Bioevaluarea poluării cu magneziu 

Nutriţia cu magneziu a molidului din Carpaţii României s-a caracterizat printr-un conţinut 
mediu în magneziu a acelor de 1 an, de: 

- 830 ppm în cele 8 ecosisteme forestiere analizate în 1996; 
- 1076,4 ppm în cele 11 ecosisteme forestiere analizate în 1998; 
- 910,8 ppm în cele 4 ecosisteme forestiere analizate în 2005. 

 
Amplitudinea conţinutului în magneziu a acelor de molid, din aceleaşi ecosisteme de mai 
sus, a fost de: 

- 340 – 1700 ppm în 1996; 
- 107,6 – 2900 ppm în 1998; 
- 794 – 1100 ppm în 2005. 

Aceste conţinuturi s-au încadrat în intervalul optim de 1000 – 2500 ppm (Bergmann, 1993) 
în cazul mediei din 1998 şi în cazul maximelor din 1996 şi 2005 şi s-au situat sub pragul 
carenţei în cazul mediei şi a minimelor din 1996 şi 2005. 

Pragul de toxicitate (2500 ppm) a fost depăşit numai de molidul de la Pojorâta, situat pe o 
rendzină litică eubazică. 

În acest context, molidul de la Roşia Montană se prezintă cu un conţinut mediu de magneziu 
de 1370 ppm, situat în intervalul optim (1000 – 2500 ppm)şi cu o variaţie între 794 ppm (un 
singur caz sub pragul critic) şi 1835 ppm. 

Comparativ cu molidul, bradul de la Roşia Montană prezintă un conţinut mediu de magneziu 
asemănător (1372 ppm), dar având un interval optim de 1500 – 4000 ppm se constată că 
prezintă carenţă în nutriţia cu magneziu, care se manifestă la 4 din cele 5 exemplare 
analizate (1486 ppm, 1483 ppm, 1282 ppm, 1053 ppm). 
 
Această carenţă nutritivă perturbă rolul fiziologic al magneziului care: 

- participă în compoziţia clorofilei (2,7%), care stă la baza procesului de fotosinteză; 
- condiţionează absorbţia şi migraţia fosforului pe care îl însoţeşte în formarea fitinei 

şi împreună cu care se află în cantităţi mari în ţesuturile tinere şi în cele de reproducere; 
- activează numeroase enzime; 
- contribuie împreună cu potasiul la menţinerea turgescenţei celulelor (Gaucher, 

1968); 

Din cauza acestei carenţe bradul este defavorizat faţă de molid, ceea ce va avea consecinţe 
în diminuarea biodiversităţii speciilor de arbori. 

Deficienţa de nutriţie cu magneziu a bradului este cauzată de: 
- acidificarea solurilor prin poluare; 
- creşterea conţinutului de apă al solului, care conduce la scăderea schimbului de 

cationi bivalenţi şi la creşterea celor monovalenţi; 
- pierderile de magneziu prin levigare în condiţiile unor precipitaţii abundente şi a 

unor pante mari. 

2.2 Flora terestră şi acvatică 

În total au fost înregistrate 414 de specii de plante în cursul investigaţiilor de teren, 
între care 10 specii de briofite (muşchi), 404 specii de cormofite. Lista sistematică a speciilor 
de plante identificate în zona studiată este prezentată în Anexa 2  
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Analiza ecologică a speciilor de cormofite din regiune studiată 

Speciile floristice identificate de noi in teren şi cele citate în lista bibliografică au fost 
analizate după principalii indici ecologici (U,T,R), bioforme şi geoelemente (elemente 
floristice), datele rezultate fiind prezentate grafic prin diagrame.  

Din graficul indicilor ecologici (fig. 2.6) reiese că speciile cu caracter mezofil (U3, 
indicele de umiditate cu valoarea 49.76%), mezoterm (T3, indicele de temperatură, 57.24 %) 
şi neutrofil (R3, indicele de reacţie a solului, 32.71 %), sunt cel mai bine reprezentate. 
 

Figura 2.6. Graficul indicilor ecologici 

 
Totuşi, dacă ne referim la factorul umiditate, speciile cu cerinţe mici faţă de acesta se 

găsesc şi ele prezente, în procente demne de luat în seamă. Astfel. speciile xeromezofite au 
22.19 procente, iar cele xerofite au şi ele 2.89 procente, ceea ce denotă ca pajiştile din 
această zonă (care sunt principalul habitat în care aceste specii se găsesc), sunt destul de 
uscate, acest fapt datorându-se şi suprapăşunatului care degradează pajiştile din punctul de 
vedere al compoziţiei floristice, speciile nevaloroase nefiind în stare să reţină apa în sol, 
astfel încât solurile încep să se degradeze şi să se aridizeze. Pe de altă parte speciile care 
au cerinţe ridicate faţă de factorul umiditate demonstrează prezenţa în zona studiată de 
locuri umede, locuri în care speciile mezohidrofite (U4  17.05%) şi cele hidrofite (U5  3.73%) 
se dezvoltă în condiţii prielnice. Aceste locuri sunt zonele din apropierea pâraielor, izvoarelor 
sau văilor care au doar temporar câte un firicel de apă. Speciile ultrahidrofite, cu indicele 
maxim de umiditate U6 sunt prezente în procent de 1.63 %, acestea fiind speciile care au 
fost identificate în mlaştini. 

Referindu-ne la factorul temperatură lucrurile se schimbă în felul următor: pe lângă 
speciile mezoterme care am subliniat că au cel mai mare procent (57.24 %), doar speciile 
microterme, care au cerinţe scăzute faţă de temperatură, se găsesc într-un procent demn de 
luat în seamă (T2  17.28 %), fapt care este explicabil având în vedere ca studiile au fost 
făcute într-o zonă preponderant montană cu altitudini cuprinse între 600 şi 1100 m. Insă, la 
nivelul temperaturii, trebuie să observam că speciile euriterme (care sunt indiferente faţă de 
căldură) sunt prezente într-un procent destul de mare ( T0 22.89 %). 

În ceea ce priveşte reacţia solului, observăm că speciile de plante din zona studiată 
cresc cu predilecţie pe soluri neutre, dar speciile acidofile şi foarte acidofile sunt şi ele 
prezente, şi încă în procente bine reprezentate (T2  13.55 % şi respectiv T1  2.8 %). 

Aceste specii sunt cele întâlnite în pădurile de răşinoase, în care se ştie că solul este 
acid. Speciile cu preferinţă pentru solurile neutre spre alcaline sunt şi ele prezente, însă mai 
mult trebuie să amintim de speciile care sunt euriionice (R0 27.33 %), adică fără pretenţii şi 
preferinţe faţă de reacţia chimică a solului pe care se dezvoltă. 
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Figura 2.7. Diagrama bioformelor din zona de studiu 

 

Când se face o analiză ecologică şi biologică a cormofitelor, şi bioformele constituie 
un aspect care este foarte important de ştiut pentru a putea caracteriza mai bine zona de 
unde au fost prelevate datele. Bioformele, prin definiţie, reprezintă forma prin care o plantă 
trece prin perioada de repaus vegetativ, în cazul nostru, este modul în care îşi păstrează 
planta peste iarnă organele vegetative până în primavară, când se întrunesc condiţiile 
climatice optime pentru plecarea din nou în vegetaţie.  

După cum se vede foarte clar în diagramă, hemicriptofitele deţin o majoritate 
covârşitoare (H 60.28 %), urmate la mare distanţă de terofitele anuale (Th 11.44 %) şi apoi 
de geofite (G 10.51 %). Celelalte categorii de bioforme sunt slab reprezentate, dar dintre 
acestea merită să amintim megafanerofitele, reprezentate de arbori, cu un procent de 3.97 
% şi chamefitele, reprezentate de arbuşti, în procent de 4.9 %. 

Elementele floristice, care de fapt ne arată originea fitogeografică a fiecărei specii 
oferă şi ele, după prelucrare grafică, informaţii preţioase asupra caracterului fitogeografic al 
zonei. Astfel, după cum era de aşteptat, având în vedere zona geografică în care ne aflăm, 
elementele eurasiatice sunt cel mai bine reprezentate (depăşesc uşor 40 de procente), apoi 
elementele europene, circumpolare şi cosmopolite sunt cele care deţin procente de 
răspandire destul de mari în perimetrul studiat. Celelalte geoelemente sunt slab reprezentate 
procentual, însă elementele carpatice, pontice, endemice şi dacice sunt cele care dau cea 
mai mare valoare floristică acestei zone. 
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Figura 2.8. Distribuţia elemente floristice din zona de studiu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.3  Resurse de ciuperci 

Ecosistemele forestiere sunt dominate de speciile arborescente. Acestea însă, nu pot 
să-şi exercite funcţiile de nutriţie independent de ciupercile micoritice (M – anexa 2). Astfel, 
micorizele, aceste asociaţii simbiotice, au un rol esenţial în funcţionarea şi productivitatea 
ecosistemelor forestiere. Funcţionarea mai eficientă a simbiozei arbore forestier-ciupercă 
micoritică duce atât la creşterea producţiei de masă lemnoasă cât şi a celei de ciuperci 
comestibile, dar mai ales la creşterea stabilităţii ecosistemelor forestiere.  

Pe de altă parte ciupercile saprofite (S, Ls – anexa 2) au un rol important în 
descompunerea substanţelor organice.  

Speciile patogene vegetaţiei forestiere (Lp – anexa 2) sunt utile ecosistemelor din 
care fac parte, dar produc pagube materiale foarte mari economiei forestiere.  
Dintre cele mai spectaculoase specii de ciuperci amintim: 
 Amanita sp. sunt reginele mediatizate ale ciupercilor – de la ciuperca împăraţilor A. 

cesarea (crăiţa) şi A. rubescens (cuci) căutate de gurmanzi, până la temutele ciuperci 
otrăvitoare A. phalloides (buretele viperei), A. pantherina (buretele pestriţ) şi frumoasa 
dar periculoasa A. muscaria (muscariţa), care fac anual multe victime printre culegătorii 
neinstruiţi. Rolul lor pentru sănătatea pădurii este incontestabil, fiind ciuperci simbionte 
(micoritice) cu cele mai importante specii forestiere (fag, gorun, carpen, brad, molid etc.).  

 Boletus sp. (hribii, mânătărcile sau pitărcile), Russula sp. (vineciorii, oiţele, hulubiţele), 
Lactarius sp. (lăptucile, râşcovii) sunt cele mai bogate în specii genuri micoritice din 
pădurile de foioase şi răşinoase, fiind importante atât pentru ecosistemele forestiere 
(toate cele trei genuri au câteva zeci de specii prezente în pădurile montane) cât şi 
pentru turişti sau culegători. 

 Fomes fomentarius (iasca fagului) este folosită de către meşterii artizani atât pentru 
frumuseţea şi originalitatea pălăriilor (lăcuite) ale ciupercii cât şi pentru „miezul” (moale şi 
uşor după prelucrare) folosit în artizanat. 

 Hericium coralloides (creasta cocoşului), Sparassis crispa (creţuşca, ciuperca conopidă), 
Polypilus sp., Ramaria sp. sunt vânate de amatorii de comori ale naturii, pentru aspectul 
deosebit al tufelor sau rămurelelor albe, galbene, cafenii sau cenuşii. 
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 Lepista nuda (nicorete) atrage privirea, asemeni brânduşelor de toamnă, prin culoarea 
mov, contrastantă cu solul pădurii plin de frunze căzute din lunile septembrie-octombrie. 
Gustul plăcut, mirosul parfumat şi coloritul viu le face intens căutate de gurmanzi.  

 Polyporus squamosus (păstrăv) poate atinge dimensiuni mari, spre bucuria copiilor, 
fotografilor sau culegătorilor. 

 

2.4  Resurse de plante cu importanţă economică 

Analiza economică a speciilor de cormofite din regiunea studiată 

Fiindcă se ştie că din cele mai vechi timpuri oamenii au valorificat resursele vegetale 
ale mediului natural, se cunosc foarte bine speciile care au o importanţă economică. Aceste 
plante spontane sau subspontane pot fi grupate în urmatoarele 7 categorii economice 
principale, fiecare având mai multe subdiviziuni: alimentare, furajere, melifere, medicinale, 
toxice, industriale şi decorative. 

În categoria plantelor industriale intră esenţele lemnoase spontane, din păduri şi 
unele specii cultivate, şi am început tocmai cu aceste specii deoarece în zona studiată 
exploatarea lemnului este principala activitate economică de multe decenii încoace. Speciile 
lemnoase cu importanţă economică sunt numeroase, dar amintim pe Fagus sylvatica, 
Quercus sp., Abies alba, şi altele.O pondere destul de mare dintre speciile cu importanţă 
industrială o deţin plantele tinctoriale şi tanante care conţin anumite substanţe chimice de 
natură organică cu care se pot colora ţesăturile textile. În acelaşi timp există plante 
tinctoriale care au şi proprietatea de a fi tanante, adică au în compoziţa lor substanţe cu gust 
astringent, utilizate în tăbăcitul pieilor. Dintre acestea amintim: Pulmonaria officinalis, 
Genista tinctoria, etc. 

 
Figura 2.9. Distribuţia plantelor pe categorii economice 

 

În privinţa pajiştilor, sub aspect economic, pe lângă valoarea furajeră  pe care o au 
speciile din pajiştile analizate, se remarcă abundenţa şi a altor categorii economice. Totuşi 
potenţialul economic al acestor pajişti este în primul rând furajer, datorită compoziţiei 
floristice, dominanţei cantitative a speciilor furajere (Festuca pratensis, Briza media, 
Medicago falcata, Trifolium hybridum, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus 
corniculatus), cu toate că din punct de vedere calitativ predomină plantele melifere care se 
găsesc în proporţie mult mai mare (cea mai mare proporţie dintre speciile cu valoare 
economică). Acestea au o mare importanţă pentru apicultură şi sunt bine reprezentate în 
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flora spontană din pajiştile studiate, şi chiar în păduri. Astfel, Taraxacum officinale, Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Fragaria vesca, Potentilla recta, Potentilla cynerea, sunt  câteva 
din speciile melifere cele mai răspândite. Nu sunt de neglijat nici plantele medicinale, care 
pot constitui o sursă ieftină de venit. Acestea conţin în organele vegetale, în florile, fructele 
sau în seminţele lor principii active sub formă de uleiuri volatile, alcaloizi, glicozizi, uleiuri 
eterice, taninuri, vitamine, care le conferă proprietăţi farmaceutice. Prin urmare, sunt folosite 
în medicina tradiţională sau în farmaceutică, pentru prepararea diferitelor ceaiuri sau 
medicamente. Dintre plantele medicinale amintim: Hypericum perforatum, Achillea 
millefolium, Cichorium intybus, Equisetum arvense, Veronica officinalis, Taraxacum 
officinale, Plantago major. 

Plantele toxice, în procent destul de ridicat influenţează în mod negativ calitatea 
pajiştilor, în special în cazul în care cresc în cantităţi mari. Faţă de om, toxicitatea lor 
depinde de doza ingerată. Unele sunt folosite în medicină şi farmaceutică. Câteva din 
plantele toxice sunt: Euphorbia cyparissias, Cynanchum vincetoxicum, Stellaria graminea, 
Hypericum perforatum. 

Deşi nu am amintit până acum, speciile cu importanţă alimentară sunt foarte bine 
valorificate de localnici, ele trebuind descrise mai pe larg pentru o mai bună identificare şi 
cunoaştere. 

 Vaccinium myrtillus L.-afinul-face parte din familia Ericaceae. Afinul este subarbustul 
cel mai des întâlnit în tăieturile de pădure şi pajişti montane din etajul superior al fagului 
până în etajul jnepenişului, formând aşa zisele „afinişuri”. Planta este înaltă până la 50 de 
cm, cu frunze oval-eliptice, caduce, cu marginea crenată, lungi până la 2-3 cm şi late de 1,5-
2 cm. Fructul e o bacă zemoasă, la maturitate de culoare albăstrie-negricioasă şi brumată, 
de 6-10 mm. Se pot recolta fructele în cantităţile întâlnite în teren, fără a periclita specia. 

Rubus caesius L., -murul, face parte din familia Rosaceae. Murul este un arbust înalt 
de 1-2m (3), cu ghimpi puternici, arcuiţi. Florile albe, cu petale mari, dispuse în raceme, iar 
fructul este o polidrupă neagră, brumată la maturitate. Înfloreşte în iunie-iulie. Frunzele se 
recoltează înainte şi în timpul înfloririi. Specie frecventă în regiunile deluroase, în tufişuri şi 
margini de păduri, pe coastele degradate. Se pot recolta frunzele şi fructele fără pericol de 
dispariţie a speciei. 

Fragaria vesca (F. viridis) L., -frăguţele, fac parte din familia Rosaceae. Fragul este o 
plantă ierboasă, ce se înmulţeşte de regulă prin stoloni. Florile cu petale albe, sunt dispuse 
apical, iar fructul este o pseudopolinuculă, la maturitate de culoare roşie. Înfloreşte în iunie-
iulie. Frunzele se recoltează înainte şi în timpul înfloririi. Specie frecventă în regiunile 
deluroase, în tufişuri şi margini de păduri, pe coastele degradate.  

Crataegus monogyna Jacq. –păducel, aparţine familiei Rosaceae. Este un arbust 
înalt de 2 până la 5 metri, cu ramuri secundare şi cu spini. Frunzele sunt alterne, 3-5 (7) 
adânc divizate, iar lobii crestaţi la vârf. Florile albe au 5 petale libere, cu un singur stil şi 
fructul cu un sâmbure. Specie frecventă în toată ţara, în special în Transilvania, din etajul 
dealurilor până în cel montan, formând adeseori tufărişuri compacte pe pajişti degradate, 
pante de deal sau la liziera pădurilor. Păducelul vegetează frecvent în pădurile de cvercete 
pure sau în amestec cu carpen (Carpinus betulus L.) şi uneori cu fag (Fagus sylvatica L.) de 
la câmpie şi până în etajul montan mijlociu. In zona de dealuri formează împreună cu 
porumbarul cenoze arbustive ce ocupă versanţii însoriţi de pe care au fost defrişate pădurile 
(as. Prunus spinosae-Crataegetum monogynae). Un arbust matur poate produce până la 5 
kg de fructe. Recoltarea fructelor se poate face fără nici un fel de risc ecologic. 

Rubus idaeus L., zmeurul, face parte din familia Rosaceae. Arbust cu tulpina dreaptă 
sau curbată, prevăzută cu spini mici şi drepţi. Frunzele de pe ramurile sterile au 5 foliole iar 
cele de pe ramurile fertile mai adesea cu 3 foliole, rar frunzele au 7 foliole. Toate foliolele 
sunt ovale, mucronate, dinţate şi alb păroase (tomentoase) pe faţa inferioară. Flori albe, se 
deschid în mai-iunie, iar frunzele sunt cărnoase, compuse şi roşii. Specia este frecventă în 
etajul fagului până în etajul molidului, în margini şi tăieturi de pădure, rarişti. Se poate recolta 
întreaga cantitate de fructe, numai să nu se rupă tufele, deoarece prin ruperea lor producţia 
scade de la an la an. 

Rosa canina L., măcieşul – face parte din familia Rosaceae. Este un arbust înalt 
până la 3 m, cu multe tulpini ramificate, subţiri arcuite în afara tufei, cu ramurile ghimpoase. 
Flori rozee, rar albe, solitare sau grupate câte 2-3, înfloresc în iunie-iulie şi produc 
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pseudofructe globuloase sau elipsoidale de culoare roşie-cărămizie cu gust plăcut acrişor. 
Specie frecventă din zona pădurilor de gorun şi stejar până în etajul fagului. Preferă 
terenurile însorite, de la marginea pădurilor de gorun şi stejar până în etajul fagului. Preferă 
terenurile însorite, de la marginea pădurilor cu solurile pietroase scheletice. Maturarea şi 
coacerea fructelor în zonele colinare submontane şi în depresiunile subcarpatice, începe de 
obicei din prima parte a lunii septembrie.  

Cornus mas –coarne – din familia Cornaceae, este un arbust până la arbore înalt de 
3-5 m cu coroana globuloasă, frunzele simple păroase scurt. Florile de culoare galbenă sunt 
dispuse în umbele se deschid primăvara timpuriu (martie-aprilie). Fructele sunt drupe eliptice 
de culoare roşie cu gust acru astringent. Cornul vegetează în etajul colinar, uneori şi la 
altitudini mai mari, la liziera pădurilor sau rarişti de pădure, pe versanţi cu expoziţie însorită.  

Hippophaë rhamnoides – cătină – din familia Elaeagnaceae, este un arbust dioic 
scund, cu ramuri transformate în spini, frunzele lanceolate, mici alb-păroase pe partea 
dorsală. Indivizii bărbăteşti au florile dispuse în inflorescenţe globuloase şi înfloresc 
primăvara timpuriu. Indivizii femeieşti au florile dispuse în raceme, cu înveliş simplu (perigon 
sepaloid) de culoare verde, ce înfloresc după înflorirea indivizilor bărbăteşti. Fructele sunt 
bace globuloase mici de culoare portocalie-roşietică cu gust acru, bogate în vitamina C. 
Cătina este o specie introdusă în cultură fiind folosită în special în tehnicile agro-silvice 
pentru stabilizarea unor versanţi abrubţi sau a unor terenuri degradate. 

Corylus avellana –alunul – este o specie arbustiv-arboricolă, putând ajunge până la 
8-10m înălţime. In general ramificat de la bază, de forma unor mănunchiuri de nuiele, de 
culoare brun-gălbui-roşcată, cu frunzele obovate cu marginea serată. Este un arbust 
monoic, cu florile bărbăteşti grupate în amenţi care se deschid primăvara timpuriu, iar florile 
femeieşti, grupate câte 2-3 sunt protejate de bractei (hipsofile) care vor forma la maturitatea 
fructului cupa. Fructul este o achenă globuloasă, uşor turtită, cu exocarpul foarte dur. Se 
întâlneşte în păsurile de amestec, în special în zonele deluroase sau submontane. 

Fructele de pădure intră într-o serie întreagă de lanţuri trofice, constituind pentru 
multe specii cel puţin o sursă de hrană alternativă. Pentru unele specii însă acestea 
reprezintă o sursă trofică cheie. De cele mai multe ori acestea fiind disponibile spre sfârşitul 
anului, asigură intrarea în sezonul rece când oferta trofică este mult redusă, în stare 
fiziologică optimă pentru mai multe specii de animale. Astfel sunt asigurate surse importante 
de zaharuri, vitamine, etc., esenţiale pentru supravieţuirea acestora până în primăvara 
următoare. 

Dat fiind rolul de căpătâi al acestor organisme în mediul natural, se impune o 
exploatare cumpătată a acestei resurse. 

2.5  Specii de floră protejate 

Din totalul de 414 specii, o singură specie din flora cormofită este protejată prin O.M. 
1198 /25.12.2005 (anexa 4A) şi anume Galanthus nivalis. Această specie este frecventă în 
flora prevernală a României  
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3 Fauna terestră şi acvatică 

3.1  Nevertebrate 

 
Insectele în lanţurile trofice 

Insectele apar în aproape orice tip de habitat exceptând zonele polare şi adâncurile 
oceanelor. Numărul imens de specii şi indivizi precum şi extraordinara diversitate a acestora, 
constituie elemente care le conferă o importanţă deosebită în majoritatea lanţurilor trofice 
existente pe Terra. 

Lista sistematică a speciilor de nevertebrate potenţiale în zona Roşia Montană este 
prezentată în anexa 3.  

Rolul insectelor în ciclurile energetice din diferite ecosisteme se concretizează în 
două ipostaze majore: cea de consumator (prădător) şi cea de hrană (pradă).  

Insectele – consumatori 
Insectele datorează o bună parte a succesului lor evolutiv capacităţii de a utiliza 

aproape orice tip de substanţă organică naturală printr-o mare varietate de obiceiuri de 
hrănire. Ecologia nutriţională încearcă să pună în corelaţie ceea ce o populaţie a unei specii 
date „cere” de la hrana sa, cu ceea ce mediul său de viaţă îi poate oferi prin prisma 
modificărilor sezoniere şi a altor variabile.  

Drept regulă generală, creşterea, dezvoltarea şi reproducerea insectelor sunt direct 
dependente faţă de cantitatea şi calitatea hranei ingerate. Principalele categorii de nutrienţi 
necesare insectelor sunt: minerale, vitamine, acizi nucleici şi nucleotide, steroli, acizi graşi 
esenţiali, amino-acizi şi proteine, apă. 

Dintre sursele de hrană care sunt preferate de un mare număr de specii de insecte, 
amintim: 
 nectarul floral şi extrafloral, polenul, „mana” afidelor: reprezintă o sursă importantă de 

carbohidraţi şi constituie hrana naturală a numeroase specii adulte de diptere, 
hymenoptere, lepidoptere (diurne şi nocturne), unele heteroptere şi coleoptere; 

 părţile verzi ale plantelor (frunze, ramuri tinere, muguri, flori, etc.): sunt consumate de un 
mare număr de specii de insecte, precum lepidopterele (în stadiul larvar), coleopterele 
(în stadiu larvar şi/sau adult), unele hymenoptere, orthopterele, etc.; 

 diverse sucuri vegetale: constituie hrana preferenţială a majorităţii homopterelor, precum 
şi a unui număr mare de heteroptere şi diptere; 

 părţi lemnoase ale plantelor: cu toate că nu reprezintă o sursă de hrană foarte eficientă, 
sunt consumate de către larvele unor coleoptere, isoptere (inclusiv adulţii), lepidoptere 
(ex. Cossus cossus, Zeuzera pyrina, Sesiidae, etc.), etc.; 

 detritus: constituie hrana preferată a unor întregi ordine precum: Diplura, Protura, 
Thysanura, Colembola, etc. 

 prădători ai altor nevertebrate sau chiar ai unor vertebrate mici: specii de odonate (atât 
adulţii cât şi larvele acvatice care pot ucide chiar mici peştişori), heteroptere, 
hymenoptere, neuroptere, coleoptere (gărgăriţe care consumă afide, Carabidae care 
ucid larvele altor insecte, melci, etc.). 

 paraziţi: ex. purecele, unele specii de diptere (ţânţari) etc. Aceste specii reprezintă, după 
unii autori, 10-20 % din totalul speciilor de animale existente pe Terra. 

Cu toate că gradul de contribuţie relativă a insectelor (în calitate de consumatori) 
este destul de puţin cunoscut, este prudent şi realist să se presupună acestea pot afecta 
considerabil structura nivelelor trofice superioare (de ex. prin utilizarea excesivă a fondului 
vegetal, parazitism accentuat, intrare în competiţie cu alte grupe de vieţuitoare pentru 
aceeaşi sursă trofică, etc.). 
Insectele – pradă 
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Dată fiind biomasa foarte ridicată a insectelor, acestea constituie una dintre cele mai 
importante surse trofice existente pe Terra. Ele constituie hrană atât pentru alte 
nevertebrate, cât şi pentru nenumărate specii de vertebrate. De exemplu, un singur liliac 
consumă 1,8 – 3,6 Kg de insecte pe an, dintre care cca. 10 mii sunt fluturi nocturni (un 
fluture viu de mărime medie cântăreşte cca. 0,1 – 0,2 g). 

Larvele şi adulţii insectelor constituie de asemenea o importantă sursă de hrană 
pentru păsările insectivore, care au în mod special nevoie de un aport substanţial de 
proteine de origine animală, în perioada reproducerii. Mai precis, cel mai mare ordin al 
păsărilor, Passeriformes, şi cele mai mari ordine ale mamiferelor (Insectivora şi Chiroptera), 
sunt în mare măsură insectivore.  

Numeroase specii de insecte constituie de asemenea hrana preferată a vertebratelor 
mai mici (şopârle, broaşte), a păianjenilor sau a altor artropode, inclusiv a altor insecte. 

Larvele acvatice ale trichopterelor, odonatelor, ale unor diptere (chironomide), 
efemeroptere, etc. sunt o bază trofică excelentă pentru alevinii a numeroase specii de peşti.  

S-a observat că există corelaţii între diversitatea vertebratelor din diferite regiuni ale 
Globului şi abundenţa insectelor. De exemplu, diversitatea păsărilor este mult mai ridicată în 
zonele tropicale decât în cele temperate. Unii cercetători au pus acest fenomen pe seama 
disponibilităţii în zonele tropicale a unei mai mari oferte de resurse trofice situată permanent 
peste nivelul minim necesar exploatării. Astfel de resurse prezente în zonele tropicale într-o 
măsură sensibil mai mare decât în zonele temperate sunt: insectele, fructele şi nectarul. 
Fenomene similare au fost observate şi în funcţie de altitudine. 

Având în vedere rolurile multiple şi extrem de complexe pe care insectele le ocupă în 
majoritatea structurilor trofice existente pe Terra, nu poate fi tăgăduit faptul că, datorită 
incredibilei lor diversităţi, acestea constituie un factor determinant major al felului în care 
comunităţile animale şi vegetale sunt structurate la diverse niveluri trofice.  

Unele insecte necesită în ciclul lor de dezvoltare specii de arbori drept gazdă. 
Acestea sunt insectele dăunătoare pădurii, care por provoca pagube însemnate.  Altele, 
anume insectele prădătoare, pot distruge omizile şi pupele principalilor defoliatori ai 
pădurilor, fiind insecte folositoare pădurii. 
 
Insecte dăunătoare 

 

O listă a potenţialilor dăunători din zonă, ţinând seama de speciile lemnoase gazdă, 
se prezintă în continuare în tabelul 3-1 
 
Table 3-1. Lista insectelor dăunătoare 

 
Specia Ordin Familia Arborele gazdă 

1 2 3 4 
Coleoptera brad, molid, pin 
 pin 
 pin, molid 
 molid, larice 
 pin, molid 
 fag, carpen 
 anin,fag 

Buprestica rustica L. 
Calcophora mariana L. 
Melanophila acuminata L. 
Anthaxia quadipunctata L. 
Anthaxia morio L. 
Dicerca berolinensis Hbst. 
Dicerca alni Fisch. 
Agrilus viridis L.  

Buprestidae 

salcie, plop, stejar, fag 
Tetropium castaneum L.  Cerambicidae molid, pin 
Criocephalus rusticus L.   pin 
Callidium violaceum L.  pin 
Rhagim inquisitor L.  molid, pin, brad 
Anobium domesticum Geoffr.  fag 
Kestobium rufovilbsum  fag, stejar 
Ptilinus pectinicornis L.  fag, stejar  
P. fuscus Geoffr. 

 

 salcie, plop, stejar, fag 
C. scopoli Laich.   fag, stejar, carpen, ulm 
Rosalia alpina L.   fag 
Chlorophorus varius F.   salcâm 
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Plagionotus arcuatus L.   stejar, fag, carpen, salcie 
Liopus nebulosus L.   carpen, ulm, fag, stejar, paltin 
Xylotrechus rusticus L.   salcie, plop, mesteacăn 
Saperda populnea L.   plop, anin, salcie 
S. carcharias L.   plop, salcie 
S. scalarius L.   stejar, mesteacăn, anin, măr 
Pyrhidium sanqiuneum L.   stejar, fag 
Lamia textor L.   salcie, plop, mesteacăn 
Hylobius abietis L.  Curculionidae molid 
Pissodes notatus L.   pin 
P. pini L.   pin 
P. piniphilus Hbst.   pin 
P.validirostris Hbst.   pin 
P. harcynae   molid 
P. piceae   brad 
Rhyncolus culinaris Germ.   molid, brad, pin 
Apoderuscoryli L.    alun, anin 
Rhynchitestristis F.   paltin 
Rh. betulae L.   mesteacăn, fag, carpen 
Otiorhynchus niger    molid 
O. ovatus L.   molid, brad, pin 
O. singularis L.   molid, brad, pin, frasin 
Phyllobius arborator Hbst.   răşinoase, paltin, anin, carpen 
Ph. argentatus L.   mesteacăn 
Ph. glaucus Stol.   anin 
Brachideres incanus L.   pin, molid şi foioase 
Cryptorrhynchus lapathy L.   anin, salcie 
Magdalis violacea L.   mesteacăn 
M. frontalis Gyll.   pin 
Lygnoides enucleator Panz.    frasin 
Orchestes fagi L.   fag 
Rhynchaeus testaceum Müll.   anin 
Cionus fraxini L.    frasin 
Hylastes ater Payk.  Ipidae molid  
H. cunicularius Eich.   molid 
Blastophagus piniperda L.   pin 
Blastophagus minor Hart.   pin 
Cryphalus piceae Rtzb.   brad 
Trypodendron lineatum Oliv.   molid, brad, pin 
Pityokteines curvidens Germ.   brad 
Ips sexdentatus L.   pin 
Ips acuminatus Gyll.   pin 
Orthotomicus suturalis Gyll.   pin, molid 
Ips typographus L.    molid 
Pityogenes chalcographus L.   molid 
Scolytus ratzburgi Yans.   mesteacăn 
Scolytus multistriatus Mrsh.   fag 
Scolytus laevis Chap.   fag 
Scolytus intricatus Rtzb.   fag, carpen 
Scolytus carpini Rtzb.   carpen, fag 
Scolytus mali bchst.   măr 
Leperesinus fraxini Panz.   frasin, măr, nuc 
Hylesinus crenatus F.   frasin, liliac 
Hylesinus oleiperda F.   frasin, liliac 
Ernoporus fagi F.   fag 
Ernoporus tiliae Panz.   carpen 
Taphrotynchus bicolor Hbst.   fag, mesteacăn 
Trypodendron domesticum L.   fag, , mesteacăn, carpen, anin 
Anisandrus dispar F.   fag 
Xyleborus saxeseni Rtzb.   fag, carpen, salcie  
Xyleborus signiatus F.   mesteacăn, carpen, paltin, anin 
Melolontha melolontha L.  Scarabeidae răşinoase, foioase 
Platypus cilindrus F.  Platypotidae fag 
Tremex magus F. Hymenoptera Siricidae fag, paltin, mesteacăn, păr, salcie 
Xiphidia prolongata Geoffr.   salcie 
Xiphidia longicollis Geoffr.   mesteacăn, păr 
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Lymexilon navale L.  Lymexilonidae fag, brad, molid, pin,mesteacăn 
Lyctus bruneus Steph.  Lyctidae fag 
Nematus angustatus Htg.  Tenthredinidae salcie, mesteacăn, anin 
Cossus cossus L. Lepidoptera Cossidae salcie, frasin, paltin, nuc, anin  
Rhyacionia buoliana  Tortricidae  pin 
Chermes viridis  Hemiptera Aphidae molid 
Philaphis fagi L.   fag 
Mindarus abietinus Koch.   brad 
Dreyfusia nüslini C.B.   brad 
Cnophalodes srobilobius Klth.   molid 

 
Insecte folositoare - Prădători 

Dintre insectele prădătoare sunt foarte cunoscute coleopterele carabide din genul 
Calosoma (C. sycophanta L. şi C. inquisitor L.) care distrug omizile şi pupele principalilor 
defoliatori ai pădurilor. Ouăle şi pupele acestor dăunători sunt distruse adesea de larvele 
unor Dermestidae (Dermestes erichsoni Gyll., Megatoma undata L.). Gândacii de scoarţă 
sunt consumaţi de larvele şi adulţii de Thanasimus formicarius L. şi Tillus unifasciatus F 
(Cleridae). Tot in galeriile insectelor de tulpina se întâlnesc specii prădătoare din famillile 
Nitidulidae, Cucuyidae şi Histeridae.  

Familia Coccinelidae are numeroşi reprezentanţi care se frănesc cu afide, păduchi 
ţestoşi şi acarieni fitofagi (genurile Coccinella, Pullus, Exochomus, Stethorus, etc.). Un rol 
foarte important în limitarea populaţiilor de dăunători îl au furnicile de pădure (Formica rufa 
L.), contribuind în mare măsură la menţinerea echilibrului biocenotic în păduri. Furnicile sunt 
răpitoare faţă de multe insecte dăunătoare (Geometridae, Tortrix viridana, Lymantria 
monacha, Coleophora laricella, etc.). Coloniile mari de furnici atrag anumite specii de păsări 
folositoare pentru care acestea devin hrană.  

Reprezentanţii altor ordine de insecte contribuie la reglarea numerică a multor 
insecte dăunătoare pădurilor. Astfel neuropterele distrug afidele şi păduchii ţestoşi. Larvele 
speciilor de Rhaphidia se hrănesc cu insecte de scoarţă. Ploşniţele prădătoare atacă omizile 
defoliatoare (Arma custos F.), larvele gândacilor de frunză (Nabis apterus F.), gândacii de 
scoarţă (Scoloposcelis pulchella).  

Dipterele reprezentate de familiile Cecidomyidae (Aphidoletes sp. ), Syrphidae 
(Syrphus sp.) şi Chamaemyidae (Leucopis sp.) se hrănesc cu afide şi dermestide. Unele 
specii de Dolichopodidae (Medetera sp.) sunt prădătoare în galeriile gândacilor de scoarţă. 

Insecte folositoare - parazite 
Cele mai importante insecte parazite fac parte din ordinele Diptera şi Hymenoptera. 
Pe lângă unele specii de Cecidomyidae parazite pe afide şi Psilidae (Endaphis sp.) şi 

Bombiliidae parazite pe omizi (Villa sp.), dipterele sunt reprezentate prin două mari familii - 
Tachinidae şi Sarcophagidae. 

Familia Tachinidae cuprinde muşte de talie mijlocie- mare ,care parazitează în 
diferite moduri, depunând ouăle direct pe sau în corpul gazdei sau pe frunze care sunt 
consumate de dăunători. În primul caz fecunditatea este medie şi afectează un număr mare 
de insecte defoliatoare, Parasetigena silvestris R.D., Exorista larvarum şi Bessa fugax Rond, 
fiind exemple în acest sens. Compsilura coccinata Meig. Introduce ouăle în corpul gazdei, 
parazitând astfel peste 150 specii de defoliatori. Paraziţii care depun ouă pe substrat se 
caracterizează printr-o fecunditate foarte ridicată (până la 4000 ouă la Microphthalma 
europaea Egg. Parazită pe larvele de cărăbuş). 

Din familia Sarcophagidae se cunosc o serie de specii din genul Sarcophaga (S. 
uliginosa Kram., S. albiceps Meig. etc.) ce se dezvoltă în omizile şi pupele defoliatorilor. 

Hymenopterele parazite fac parte din subordinul Parasitica, iar un rol important în 
reglarea nivelului numeric al populaţiilor de dăunători îl au reprezentanţii familiilor 
Paraconidae, Ichneumonidae, Pteromalidae, Encyrtidae şi Trichogramidae. 

Familia Braconidae cuprinde insecte de talie mică şi mijlocie, de diferite culori. În 
majoritate sunt endoparazite şi afectează dăunătorii în diferite stadii de dezvoltare (adulţii  
de coleoptere şi hemiptere şi omizile sau ouăle de defoliatori). Ca ectoparaziţi se manifestă 
pe gazde ce duc o viaţă ascunsă în galerii sau frunze răsucite. 
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Cei mai importanţi reprezentanţi ai acestei familii de paraziţi fac parte din genul 
Apanteles. 

Familia Ichneumonidae cuprinde o mare varietate de specii de talii şi culori diferite. 
Sunt răspândite îndeosebi în zonele cu climat umed, deoarece prezenţa apei este un factor 
determinant în viaţa adulţilor. Majoritatea ichneumonidelor parazite la dăunători forestieri fac 
parte din subfamilia Ephialtinae care cuprinde endoparaziţi ai pupelor de lepidoptere, 
ectoparaziţi ai larvelor de coleoptere, lepidoptere şi himenoptere ce se dezvoltă în lemn, 
frunze răsucite, fructe. 

Din familia Pteromalidae face parte parazitul Pteromalus puparum L. care se 
dezvoltă în pupele unor lepidoptere şi Eupteromalus nidulans (Thorus.)- ectoparazit al 
omizilor tinere de defoliatori. 

Familia Encyrtidae cuprinde specii oofage, parazite în majoritate la lepidoptere, genul 
Ooencyrtus fiind predominant (O. tardus Ratz.. O. concinus Rom., O. neustriae Merc., O. 
kuwanai How.). Numeroase specii din această familie sunt parazite la coccide şi afide. 

Familia Trichogramidae cuprinde insecte foarte mici (sub 1 mm) ce parazitează ouăle 
numeroaselor speciide dăunători (Trichogramma evanescens Westw., T. embryophagum 
Htg., T. semblidis Aur.). 

O categorie aparte de nevertebrate acvatice o reprezintă fauna de bentos.  
Comunităţile de nevertebrate de bentos sunt foarte sensibile la stres. Caracteristicile 

bentosului servesc ca instrument util de detectare a stresului asupra mediului rezultat din 
surse de poluare punctiforme difuze. Datorită mobilităţii limitate a acestor organisme şi a 
ciclurilor de viaţă prelungite (de un an sau mai mult) ale multor specii, caracteristicile lor sunt 
funcţie de condiţiile din trecutul apropiat. Între acestea se numără reacţiile faţă de poluanţii 
deversaţi mai rar, care ar fi greu de detectat prin recoltarea periodică de probe chimice. 
 

 

Figura 3.1. Bogăţia taxonurilor de bentos 
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Cunoaşterea schimbărilor survenite în structura comunităţii (abundenţă şi 
compoziţie) şi a funcţiunii nevertebratelor de bentos ajută la indicarea stării calităţii apei şi a 
tendinţelor mediului acvatic. Tabelul 3-2 prezintă parametrii fizico-chimici ai apei din punctele 
studiate. Este evident că un pH scăzut şi o conductivitate ridicată apar frecvent în cursurile 
de apă din zona în general evaluată. În tabelul 3-3 este prezentată lista familiilor acvatice 
identificate  

în fiecare loc (probe calitative). În tabelul 3-4. este prezentată abundenţa numerică a 
familiilor de nevertebrate de bentos (probe cantitative). 

Bogăţia taxonurilor de bentos pe amplasamentele studiate este prezentată în fig. 3.1 
Indicii de comunităţi din sisteme acvatice stătătoare şi curgătoare sunt prezentate în tabelele 
3-5 şi 4.6.9. Rezultatele pentru fiecare sistem sunt discutate în secţiuni le următoare. 
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Table 3-2. Parametri fizico-chimici ai apei din amplasamentele de la care s-au recoltat probe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul 
probei Puncte de prelevare Sistemul pH Cond 

(microS)
Eh 

(mV) 
Temp. apei

(Cº). 
Alcalinitate

(mmol/l) 
O2 dizolvat

(mg/l) 
Duritatea 

(ppm CaCO3)

29 Iaz steril Săliştea L 3,9 1090 329 14
17 Tăul Săliştea  L 9,4 66 11,2 22,3 1,5 13,2 65
19 Tăul Găuri  L 7,8 510 176 21,6 2,5 11,5 321
16 Tăul Corna  L 8,7 234 126 23,4 2,1 13,4 174
20 Tăul Anghel L 8,4 133 158 19,4 1,1 10,5 79
15 Tăul Brazilor L 9,7 88 92 19 0,6 8,4 32
18 Tăul Ţarina  L 9,5 120 82 23,9 1,8 9,6 65
21 Tăul Mare L 9,6 162 24 19,9 1,2 9,5 100
6 Abrud aval confluenţa cu Roşia  S 4,1 1231 323 18,1 No 3,4 No

22 Abrud amonte vărsare în Arieş S 3,6 1268 430
23 Abrud amonte confluenţa cu Corna S 4,7 530 313
24 Abrud amonte confluenţa cu Roşia  S 4,9 1197 245 18,1
25 Abruzel amonte confluenţa cu Abrud S 3,9 1864 474
14 Arieş aval confluenţa cu Abrud  S 7,9 247 192 19,5 1,4 9,7 130
13 Arieş amonte confluenţa cu Abrud  S 8,6 159 178 19,3 1,6 10,3 113
8 Abruzel porţiune amonte  S 3,4 1816 524 13,2 2,5

26 Abruzel porţiune aval  S 3,5 1110 494 14,7
11 pârâu Corna - sat S 4,7 1564 215 23 0,6 3,2 40
12 Corna aval S 7,5 789 126 16,5 2,5 8,8 492
27 Corna amonte vărsare în Abrud S 7,2 340 207
1 Roşia 1 S 8,1 103 98 13,6 1,1 8,2 100
2 Roşia 2 amonte coloraţie roşie S 7,6 208 19 14
3 Roşia 2 aval coloraţie roşie S 7,3 122 -18 14
4 Roşia 3 S 4,3 635 380 15,7 No 7 No
5 Roşia 4 amonte vărsare în Abrud S 3 769 460 17,9 No 2,8 No

28 Săliştea aval iaz steril S 3,8 1655 353
7 pârâu Săliştea - amonte iaz steril S 7,6 146 160 10,3 3,2 9,5 141
9 Vârtop amonte S 7,4 297 143 12,9 3 5,7 28

10 Vârtop aval S 7,8 205 188 10,7 3,6 8,3 185
Legenda:  Zonele gri indică secţiuni de curs cu pH foarte scăzut.  L = lacuri,  S = ape curgătoare 
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Table 3-3. Familii acvatice identificate şi locul 
 

Punct de prelevare (conform identificării din Tabelul 1-4) Clasa/Sub-clasa Ordinul Familia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Valoarea 
toleranţei HBI 

Turbellaria  Euplanaria X         X            4 
Gordiacea  Gordiaceae               X        
Oligochaeta  Naididae  X X X   X  X    X X X X  X X X  8 
Oligochaeta  Tubificidae     X  X     X   X  X X  X X 10 
Oligochaeta  Lumbricullidae      X                 
Oligochaeta  Enchytreidae  X                     
Crustacea Amfipoda Gammaridae X X X    X X X X       X     4 
Arachnida Acarina Arrenuridae X    X       X           
Arachnida Acarina Limnocharidae      X       X          
Arachnida Acarina Hydrachnidae             X X         
Uniramia Collembola Isotomidae      X X X  X             
Uniramia Collembola Poduridae      X         X      X  
Uniramia Hemiptera Pleidae               X        
Uniramia Hemiptera Micronectidae                X X      
Uniramia Odonata Libellulidae      X                9 
Uniramia Efemeroptera Baetidae X X X  X     X  X        X  4 
Uniramia Efemeroptera Efemerellidae  X     X            X   1 
Uniramia Efemeroptera Efemeridae         X             4 
Uniramia Efemeroptera Heptageniidae X      X   X  X X   X  X    4 
Uniramia Efemeroptera Oligoneuriidae          X            2 
Uniramia Plecoptera Leuctridae       X   X            0 
Uniramia Plecoptera Choloperlidae       X               1 
Uniramia Plecoptera Perlidae  X     X            X   1 
Uniramia Plecoptera Nemouridae          X            2 
Uniramia Megaloptera Sialidae         X      X     X  4 
Uniramia Coleoptera  Dytiscidae                X       
Uniramia Coleoptera  Dytiscidae larvae X         X    X         
Uniramia Coleoptera  Chrysomelidae       X   X             
Uniramia Coleoptera  Dryopidae       X               5 
Uniramia Coleoptera  Elmidae larvae  X X    X  X X    X      X  4 
Uniramia Coleoptera  Hydrofiliidae                   X    
Uniramia Coleoptera  Hydrofiliidae larvae      X X                
Uniramia Coleoptera  Haliplidae larvae                X       
Uniramia Trichoptera Polycentropodidae X X       X             6 
Uniramia Trichoptera Psychomyidae       X               2 
Uniramia Trichoptera Goeridae       X                
Uniramia Trichoptera Limnefilidae         X             4 
Uniramia Trichoptera Fryganeidae                   X   4 
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Punct de prelevare (conform identificării din Tabelul 1-4) Clasa/Sub-clasa Ordinul Familia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Valoarea 
toleranţei HBI 

Uniramia Trichoptera Hydropsychidae  X     X      X         4 
Uniramia Homoptera Afididae      X                 
Uniramia Lepidoptera       X X                
Uniramia Diptera Chironomidae X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 
Uniramia Diptera Psychodidae X     X     X  X         10 
Uniramia Diptera Rhagionidae X                     2 
Uniramia Diptera Tipulidae  X    X      X          3 
Uniramia Diptera Muscidae      X                6 
Uniramia Diptera Tabanidae            X          6 
Uniramia Diptera Simuliidae X X          X          6 
Uniramia Diptera Ceratopogonidae X X X    X  X X  X   X    X X X 6 
Uniramia Diptera Empididae   X                   6 
Total Familii 12 13 7 2 4 12 19 3 9 13 2 9 7 5 8 6 4 4 7 7 4  
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Table 3-4. Abundenţa numerică a familiilor de nevertebrate de bentos (ind/m2)v 
 

Punct de prelevare şi number (conform referinţelor din Tabelul 1-4) 

Ordinul/ Clasa Familia 
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  1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 16 21 20 
Collembola Isotomidae 0 0 1500 33 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Collembola Poduridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 100 0 
Amfipoda Gammaridae  6667 133 3867 33 433 15367 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 
Diptera Chironomidae 1200 3133 767 600 2033 1800 33 22600 4033 967 700 700 866 3633 700 1800 633 
Diptera Psychodidae 167 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Rhagionidae 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Tipulidae 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Tabanidae 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Simuliidae 33 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera Ceratopogonidae 33 67 133 0 400 33 0 33 0 0 33 0 0 67 0 100 67 
Diptera Empididae 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoptera Polycentropodidae 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoptera Psychomyidae 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoptera Goeridae 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoptera Limnofilidae 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoptera Fryganeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 
Trichoptera Hydropsychidae 0 0 67 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 
Efemeroptera Baetidae 1400 100 0 0 0 33 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
Efemeroptera Heptageniidae 100 0 200 0 0 566 0 233 33 0 0 0 67 0 100 0 0 
Efemeroptera Efemerellidae 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
Efemeroptera Efemeridae 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Efemeroptera Oligoneuriidae 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turbellaria Euplanaria 433 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acarina Arrenuridae 67 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acarina Limnocharidae 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acarina Hydrachnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 133 167 0 0 0 0 0 0 0 
Oligochaeta Naididae 0 3567 100 0 333 0 0 0 6200 1567 33 0 433 1000 100 0 67 
Oligochaeta Tubificidae 0 0 2300 0 0 0 0 167 0 0 267 100 267 0 0 5700 2667 
Oligochaeta Lumbricullidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligochaeta Enchytreidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Punct de prelevare şi number (conform referinţelor din Tabelul 1-4) 

Ordinul/ Clasa Familia 
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  1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 16 21 20 
Coleoptera Elmidae larv. 0 33 67 0 100 167 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 
Coleoptera Hydrofiliidae larv. 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Haliplidae larv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 
Coleoptera Dryopidae larv. 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Dytiscidae larv. 333 0 0 0 0 100 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Chrysomelidae 0 0 67 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Dytiscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 
Coleoptera Hydrofiliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 
Lepidoptera  0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plecoptera Leuctridae 0 0 500 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plecoptera Chloroperlidae 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plecoptera Perlidae 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 
Plecoptera Nemouridae 0 0 0 0 0 1633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
Megaloptera Sialidae 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 
Nematoda Gordiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 67 0 0 0 0 
Heteroptera Pleidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 
Heteroptera Micronectinac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 
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Table 3-5. Indicii de comunităţi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape curgătoare 
 

Punct de prelevare şi număr (conform referinţelor din Tabelul 1-4) 
Indici comunităţi 

Roşia  1 Roşia  2 Săliştea 
amonte Bucium Vârtop 

amonte Vârtop aval Corna sat Corna aval Arieş amonte Arieş aval 

 1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 

EPT/Chironomidae ratio 2.53 0.06 3.30 0.00 0.28 2.78 0.00 0.22 0.08 0.00 

EPT 3 1 8 0 3 5 0 2 2 0 

HBI 4.23 5.85 3.75 5.89 5.48 3.98 8.00 5.73 5.95 5.93 

Taxa Richness 12 7 19 3 9 13 2 9 7 5 

 

Table 3-6. Indicii de comunităţi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape stătătoare. 
 

Punct de prelevare şi număr (conform referinţelor din Tabelul 1-4) 
Indicii comunităţi 

Tăul Brazilor Tăul Corna Tăul Săliştea Tăul Ţarina Tăul Găuri Tăul Anghel Tăul Mare 

 15 16 17 18 19 20 21 

Raport EPT/Chironomidae 0,71 0,17 2,14 0,00 0,55 1,26 0,00 

EPT 0 1 0 1 3 2 0 

HBI 5,91 5,75 6,00 5,67 5,69 5,86 5,79 

Bogăţia taxonului 8 6 4 4 7 7 4 
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3.2 Vertebrate 

Peşti 

Întreaga zona în studiu se situează pe teritoriul fondului de pescuit Valea Abrudului. 
Conform datelor cuprinse în amenajamentul Ocolului Silvic Câmpeni (Baza de date ICAS, 
Amenajamente 1977-1998) pâraiele acestui fond de pescuit nu sunt populate cu peşte. Au 
existat încercări de repopulare cu clean şi mreană dar rezultatele au fost nesatisfăcătoare 
din cauza poluării acestora cu ape reziduale de la exploatările miniere. 

În concluzie, nu se poate vorbi de prezenţa unor populaţii de peşti în apele 
curgătoare de pe amplasamentul proiectului minier Roşia Montană, din următoarele motive: 
 parametrii fizici şi chimici ai majorităţii cursurilor de apă (inclusiv râul Abrud, care 

colectează apele din zona studiată) fac calitatea apei nepotrivită pentru existenţa unor 
populaţii viabile de peşti;  

 acolo unde calitatea apei nu este un factor limitativ, cursurile de apă au o cantitate 
limitată de hrană şi un debit care nu poate susţine existenţa speciilor de peşti. 

A fost raportată prezenţa câtorva specii de peşti din familia Cyprinidae (crap, 
caracudă, porcuşor, caras, grindel) şi Esocidae (ştiuca) în mai multe dintre lacurile locale, 
între care lacurile Tăul Anghel, Tăul Brazilor şi Tăul Corna. Acestea sunt, evident specii 
introduse în decursul timpului în aceste lacuri artificiale. Conform datelor obţinute din 
analizele de hidrobiologie, calitatea acestor ape este depreciată. Una din cauzele acestui 
fenomen este reprezentată de procedeele tehnologicede exploatare minieră , puţin 
elaborate, din trecut, când protecţia mediului pe termen lung nu constituia un deziderat al 
omului. 
 
Amfibieni  

În acelaşi timp cu recensământul păsărilor, a fost înregistrată şi prezenţa speciilor de 
amfibieni. În zona de influenţă a proiectului au fost găsite şapte specii de amfibieni 
prezentate în tabelul 3-7. 
 

Table 3-7. Specii de amfibieni înregistrate în zona de influenţă a proiectului 
 

Ordin  Familie Denumirea 
ştiinţifică 

Denumirea 
comună Habitat caracteristic Abundenţa 

relativă 

Caudata Salamandridae Salamandra 
salamandra Salamandra Păduri umede Puţin 

comună 
  Triturus vulgaris Triton comun Bălţi temporare şi permanente Comună 
  Triturus alpestris Triton de munte Bălţi temporare şi permanente Comună 

Anura Discoglosidae Bombina variegata Izvoraş cu burta 
galbenă Bălţi temporare şi permanente Comună 

 Bufonidae Bufo bufo Broasca râioasă 
brună 

Bălţi temporare şi perma-nente, 
habitate terestre Comună 

 Ranidae Rana temporaria Broasca roşie de 
munte 

Bălţi temporare şi perma-nente, 
habitate terestre Comună 

 Hylidae Hyla arborea Brotăcel Zone umede Rară 
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Reptile 

Patru specii de reptile au fost identificate în zona studiata. Aceste specii sunt 
prezentate, împreună cu habitatul în care au fost găsite şi abundenţa relativă în tabelul 
următor.  
 

Table 3-8. Specii de reptile înregistrate în zona de influenţă a proiectului 
 

Ordin Familie Denumirea 
ştiinţifică Denumirea comună Habitat 

caracteristic 
Abundenţa 

relativă 
Squamata Lacertidae Lacerta agilis Şopârla de câmp Tufărişuri Comună 

  Podarcis muralis Şopârla de ziduri Zone cu pietre şi 
roci 

Puţin 
comună 

 Anguidae Anguis fragilis Năpârcă  
tufăriş, iarba 
neagră, maluri 
cu tufiş 

Puţin 
comună 

 Colubridae Natrix natrix Şarpele de casă Zone umede Puţin 
comună 

 

Păsări 

În zona de influenţă a proiectului au fost înregistrate optzeci şi trei de specii de 
păsări. Având în vedere perioada de realizare al inventarieii se poate presupune că 
majoritatea acestor specii cuibăresc în zonă. Lista completă a speciilor de păsări înregistrate 
în zona de influenţă a proiectului se găseşte în  tabelul 3-9  

Aproximativ 45% din speciile de păsări înregistrate care cuibăresc în zona de 
influenţă a proiectului sunt migratoare. Restul de 55% dintre specii sunt rezidente.  

Aproximativ 77% din speciile de păsări înregistrate care cuibăresc sunt specii de 
pădure. Circa 9% dintre specii se găsesc în fiecare dintre următoarele habitate: pajişti şi 
păşuni, margini de pădure şi pâlcuri mici de pădure şi în localităţi. Doar aproximativ 4% 
dintre speciile de păsări sunt asociate zonelor umede. 

Mărimea obişnuită a teritoriului în sezonul reproductiv pentru speciile înregistrate 
variază de la circa 0,3 ha (pănţăruş Troglodytes troglodytes) la peste 180 ha (şorecar comun 
Buteo buteo).  

Există opt specii de păsări de pradă de vârf, atât diurne (uliu porumbar Accipiter 
gentilis, uliu păsărar Accipiter nisis, uliu şorecar Buteo buteo şi vânturel Falco tinnunculus) 
cât şi nocturne (Ciuş Otus scops, Cucuveaua Athene noctua, Huhurez mic Strix aluco, Ciuf 
de pădure Asio otus). Prădătorii sunt deosebit de sensibili faţă de perturbare, mai ales în 
teritoriile de cuibărit.  

Alte specii sensibile faţă de teritoriu înregistrate în zona de influenţă a proiectului 
sunt mai multe specii de ciocănitori (ciocănitoarea cu spatele alb Dendrocopos leucotos, 
ciocănitoarea de stejar Dendrocopos medius, ciocănitoarea neagră Dryocopus martius, 
ghionoaia sură Picus canus şi ghionoaia verde Picus viridis), care au nevoie de un habitat 
format din blocuri de pădure mari de cel puţin 10 ha.  

Descrierea câtorva dintre cele mai importante specii sensibile la alterarea habitatului, 
găsite în zona de influenţă a proiectului este prezentată în continuare: 
 Ciocănitoarea cu spatele alb (Dendrocopos leucotos) este o specie rezidentă cu 

cerinţe stricte de habitat, care preferă pădurile naturale fără practici şi cu o proporţie 
ridicată de copaci bolnavi sau căzuţi. Se estimează că în România se menţine între 
20,0% şi 29,4% din populaţia reproductivă a Europei. În zonă este destul de rară, a fost 
observată doar pe valea Vârtopului. Estimăm că în zona afectată de proiect există 1-2 
perechi, reprezentând aproximativ 0,004-0,012 %din populaţia estimată în România 
conform Birds in Europe 2, Birdlife International 2005. 

 Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius) este tot o specie rezidentă cu cerinţe 
stricte de habitat, caracterizată printr-o lipsă relativă de capacitate de adaptare şi 
dependenţa de habitatul tradiţional pentru ciocănitori, ceea ce implică vulnerabilitate faţă 
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de impactul uman direct sau indirect, mai ales faţă de replantări sau alte practici de 
management silvic. Între 0,7% şi 5,0% din populaţia reproductivă din Europa se găseşte 
în România adică aproximativ 20000-24000 perechi. În zonă este destul de rară, a fost 
observată doar pe valea Vârtop. Estimăm  că în zona direct afectată de proiect există 3-
5 perechi adică 0,012-0,025% din populaţia românească. 

 Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius) este o specie rezidentă care preferă pentru 
căutarea hranei şi cuibărit trunchiurile înalte din pădurile mature (mai ales păduri în 
amestec de fag şi brad). Specia este vulnerabilă faţă de intruziunea crescută a omului, 
după cum demonstrează modelul sporadic şi insular al distribuţiei în zonele joase cu 
despăduriri severe. Între 0,7% şi 2,1% din populaţia reproductivă din Europa se găseşte 
în România. România are o populaţie estimată de 40000-60000 perechi. În zona de 
impact a proiectului există pe valea Vârtopului 1-2 perechi reprezentând 0,0016-0,005% 
din populaţia României. 

 Sfrânciocul roşietic (Lanius collurio) este un migrator de mare distanţă, trans-saharian. 
Necesită ca habitat de cuibărit un teren însorit, adăpostit, cald, uscat sau chiar semi-arid, 
şi plat sau în pantă lină, cu tufăriş spinos răzleţ sau răsfirat, arbuşti sau arbori mărunţi 
care să ofere locuri de pândă pentru vânătoare din apropierea zonelor cu ierburi scurte 
şi iarbă neagră adecvate pentru prada măruntă. Între 15,4% şi 24,0% din populaţia 
reproductivă din Europa se găseşte în România. Bine reprezentat în România unde se 
estimează o populaţie de 1380000-2600000 perechi cuibăritoare. Destul de comun în 
zona de impact unde se estimează prezenţa a 35-55 perechi adică 0,0013-0,004 %. 

 Ciocârlia de pădure (Lullula arborea) este o specie migratoare pe distanţe mici şi uneori 
rezidentă. Are necesităţi stricte de habitat. Modificările de folosinţă a terenurilor şi 
perturbările aduse de om au un rol de importanţă mai mult decât locală prin afectarea 
şanselor de supravieţuire, expansiunea şi stabilitatea populaţiilor de ciocârlii de pădure. 
Se estimează că între 1,5% şi 3,3% din populaţia reproductivă din Europa se găseşte în 
România adică 65000-87000 perechi. Foarte rară în zona proiectului. 

 Ciuşul (Otus scops) este o specie nocturnă arboricolă, care vânează în spaţii deschise; 
necesită adăpostul copacilor care să-i ofere locuri de odihnă liniştite şi umbroase şi 
scorburi pentru cuibărit în apropierea unor spaţii deschise bogate în insectele care îi 
servesc ca hrană; de aceea evită atât pădurea închisă cât şi spaţiile deschise întinse, 
preferând pădurile cu frunza lată şi de amestec deschise cu tufişuri şi copaci bătrâni, 
scorburoşi. Astfel de habitate naturale au fost însă treptat înlocuite de exploataţii silvice. 
Se estimează o populaţie de 25000-40000 perechi în România. În zona de impact al 
proiectului se întâlnesc 2-3 perechi. 

 Codroşul de grădină (Phoenicurus phoenicurus) este un migrator pe distanţe scurte. 
Necesită pentru cuibărit un habitat adăpostit dar destul de deschis, de pădure sau parc 
cu acces la scorburi uscate şi sigure pentru cuibărit secure în copaci, stânci, pereţi, 
maluri sau alte locuri şi lipsite de tufărişuri sau ierburi prea dese sau înalte şi 
neîntrerupte. Se estimează că în România se menţin între 6,0% şi 11,1% din populaţia 
reproductivă a Europei. Este comună în zona proiectului unde se estimează 50-60 
perechi. Acestea reprezintă 0.03-0,04% din populaţia România. 

 Ghionoaia sură (Picus canus) este o specie rezidentă. Se hrăneşte mai ales pe 
pământ, deşi dependenţa de scorburi de copaci pentru cuibărit şi odihnă îi determină 
distribuţia. Se estimează că în România se menţine între 25,0% şi 27,8% din populaţia 
reproductivă a Europei. S-a estimat prezenţa a 10-12 perechi în zona proiectului. 
Populaţia României este estimată la 45000-60000 perechi.  

 Ghionoaia verde (Picus viridis) este o specie rezidentă. Se hrăneşte pe pământ şi, ca şi 
ciocănitoarea cu cap cenuşiu, este sensibilă la schimbările produse de păşunat sau 
despăduriri. Se estimează că în România se menţine între 2,5% şi 2,9% din populaţia 
reproductivă a Europei. În zona cercetată au fost estimate până la 15 de perechi acestea 
reprezentând în jurde 0,015% din populaţia din România 
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Mai sus au fost enumerate doar câteva dintre speciile asupra cărora proiectul va 
avea impact. Acestea au fost selectate deoarece majoritatea sunt considerate ca specii 
prioritare de pădure (Tucker, G.M. et al  1997)Se va ţine cont de asemenea la reducerea 
impacturilor de toate speciile, în special de cele listate în anexele diferitelor legi şi convenţii.  

Majoritatea speciilor (63%) au densităţi relative scăzute. Între speciile de abundenţă 
redusă se numără ciocănitorile şi păsările de pradă. Două treimi dintre aceste specii cu 
abundenţă redusă sunt paseriforme (35 specii). Majoritatea speciilor de abundenţă medie 
(20- 60 indivizi observaţi) sunt paseriforme şi numai două nu sunt specii de paseriforme 
(porumbelul gulerat şi cucul). Toate speciile de mare abundenţă sunt paseriforme. 

Lista speciilor de păsări identificate în zona de influenţă a proiectului este prezentată 
în tabelul următor: 
Table 3-9. Lista speciilor de păsări înregistrate în zona de influenţă a proiectului 

Ordin Familie Denumirea 
comună 

Denumirea 
ştiinţifică 

Habitat 
caracteristic 

Abundenţa 
relativă 

Anseriformes Anatidae Raţă mare Anas platyrhynchos Zone umede. 
lacuri 

Puţin 
comună 

Falconiformes Accipitridae Uliu porumbar Accipiter gentilis Păduri Puţin 
comună  

  Uliu păsărar Accipiter nisus Păduri Puţin 
comună  

  Şorecar comun Buteo buteo Păduri, pajişti Comuna 

 Falconidae Vânturel roşu Falco tinnunculus Pajişti, păşuni Puţin 
comună 

Galiformes Phasianidae Potârniche  Perdix perdix Pajişti, păşuni Comuna 

  Prepeliţă  Coturnix coturnix Pajişti, păşuni Puţin 
comună 

  Fazan Fasianus colchicus Păduri, păşuni, 
pajişti 

Puţin 
comună 

Gruiformes Ralidae Găinuşă de baltă Galinulla chloropus Zone umede Rară 
Columbiformes Columbidae Porumbel gulerat Columba palumbus Păduri Comună 

  Guguştiuc Streptopelia 
decaocto Oraşe, sate Comună 

Cuculiformes Cuculidae Cuc Cuculus canorus Păduri, pajişti Comună 

Strigiformes Strigidae Ciuş Otus scops Livezi bătrâne, 
zone împădurite  Rară 

  Cucuvea Athene noctua Oraşe, sate Puţin 
comună 

  Huhurez mic Strix aluco Păduri, parcuri Puţin 
comună 

  Ciuf de pădure Asio otus Păduri Rară 
Coarciiformes Upupidae Pupăză Upupa epops Pajişti, păşuni Rară 
Piciformes Picidae Ghionoaie sură Picus canus Păduri Rară 

  Ghionoaie verde Picus viridis Păduri, pajişti Puţin 
comună 

  Ciocănitoare 
neagră Dryocopus martius Păduri Rară 

  Ciocănitoare 
pestriţă mare Dendrocopos major Păduri, grădini, 

livezi Comună 

  Ciocănitoare de 
stejar 

Dendrocopos 
medius Păduri Rară 

  Ciocănitoare cu 
spate alb 

Dendrocopos 
leucotos Păduri Rară 

Paseriformes Alaudidae Ciocârlan Galerida cristata Pajişti, câmpuri 
cultivate, sate 

Puţin 
comună 

  Ciocârlie de pădure Lullula arborea Păduri deschise Rară 

  Ciocârlie Alauda arvensis Pajişti, câmpuri 
cultivate Comună 

 Hirundinidae Rândunică Hirundo rustica  Oraşe, sate, 
pajişti, păşuni Comună 

  Lăstun de casă Delichon urbica Oraşe, sate, 
pajişti, păşuni Comună 

 Motacilidae Fâsă de pădure Anthus trivialis 
Pajişti cu 
tufişuri, margini 
de pădure 

Comună 
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Ordin Familie Denumirea 
comună 

Denumirea 
ştiinţifică 

Habitat 
caracteristic 

Abundenţa 
relativă 

  Fâsă de luncă Anthus pratensis Păşuni, pjişti cu 
tufişuri Rară 

  Codobatură de 
munte Motacilla cinerea Ape curgătoare Puţin 

comună 

  Codbatură albă Motacilla alba  
Pajişti şi păşuni 
umede, ape 
curgătoare, sate 

Comună 

 Troglodytidae Ochiul boului Troglodytes 
troglodytes Păduri Comună 

 Prunellidae Brumăriţă de 
pădure Prunella modularis Păduri Comună 

 Turdidae Măcăleandru Erithacus rubecula Păduri, grădini, 
tufişuri Comună 

  Privighetoare 
roşcată 

Luscinia 
megarhynchos Păduri, tufărişuri Puţin 

comună 

  Mierlă Turdus merula Păduri, grădini, 
localităţi Comună 

  Cocoşar Turdus pilaris 
Grădini, parcuri, 
localităţi, pajişti, 
pădure 

Comună 

  Sturz cântător Turdus philomelos Păduri, grădini Comună 
  Sturz de vâsc Turdus viscivorus Păduri Comună 

  Codroş negru Phoenicurus 
ochruros 

Oraş, sate, 
stâncărie Comună 

  Codroş de grădină Phoenicurus 
phoenicurus 

Păduri, localităţi, 
grădini Comună 

  Mărăcinar mare Saxicola rubetra Pajişti cu tufişuri Rară  

  Mărăcinar negru Saxicola torquata Pajişti cu tufişuri Puţin 
comună 

  Pietrar sur Oenanthe 
oenanthe 

Stâncării, păşuni 
uscate 

Puţin 
comună 

 Sylvidae Silvie de câmp Sylvia communis Tufişuri , margini 
de pădure Comună 

  Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla Păduri, grădini Comună 

  Silvie mică Sylvia curruca 
Tufişuri, margini 
de pădure, 
grădini 

Comună 

  Pitulice mică Phylloscopus 
collybita Păduri, grădini Comună 

  Pitulice fluierătoare Phylloscopus 
trochilus Păduri, tufişuri Puţin 

comună 

 Regulidae Auşel cu cap 
galben Regulus regulus Păduri Comună 

  Auşel sprâncenat Regulus 
ignicapillus Păduri Puţin 

comună 

 Muscicapidae Muscar sur Muscicapa striata 

Grădini, 
localităţi, 
margine de 
pădure 

Comună 

 Aegitalidae Piţigoi codat Aegithalos 
caudatus Păduri şi tufişuri Comună 

 Paridae Piţigoi sur Parus palustris Păduri, grădini, 
parc, tufişuri Comună 

  Piţigoi de munte Parus montanus Păduri Rară 

  Piţigoi moţat Parus cristatus Păduri de 
răşinoase Rară 

  Piţigoi de brădet Parus ater Păduri Puţin 
comună 

  Piţigoi albastru Parus caeruleus Păduri, tufişuri, 
grădini Comună 

  Piţigoi mare Parus major Păduri, tufişuri, 
grădini Comună 

 Sittidae Ţiclean Sitta europaea Păduri, grădini Comună 

 Certhiidae Cojoaică de 
pădure Certhia familiaris Păduri Puţin 

comună 
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Ordin Familie Denumirea 
comună 

Denumirea 
ştiinţifică 

Habitat 
caracteristic 

Abundenţa 
relativă 

 Laniidae Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio 

Margini de 
pădure, tufişuri 
spinoase în 
pajişti 

Comună 

  Sfrâncioc mare Lanius excubitor 

Margini de 
pădure, tufişuri 
spinoase în 
pajişti 

Rară 

 Corvidae Gaiţă Garrulus glandarius Păduri, grădini, 
parc, localităţi Comună 

  Coţofană Pica pica 
 Margini de 
păduri, grădini, 
parc, localităţi 

Comună 

  Alunar Nucifraga 
caryocatactes Păduri Rară 

  Stăncuţă Corvus monedula localităţi, 
parcuri, grădini Comună 

  Cioară de 
semănătură Corvus frugilegus Pajişti Puţin 

comună 

  Cioară grivă Corvus corone 
cornix 

Păduri, grădini, 
pajişti, localităţi Comună 

  Corb Corvus corax Păduri, 
stâncărie 

Puţin 
comună 

 Sturnidae Graur Sturnus vulgaris Păduri, grădini, 
localităţi Comună 

 Passeridae Vrabie de casă Passer domesticus Localităţi  Comună 

  Vrabia de câmp Passer montanus Margini de 
pădure, tufişuri Comună 

 Fringilidae Cinteză Fringilla coelebs Păduri, gădini Comună 

  Cănăraş Serinus serinus Localităţi, 
grădini, parcuri Comună 

  Florinte Carduelis chloris 
Padure, tufisuri, 
câmpuri 
cultivate 

Puţin 
comună 

  Sticlete Carduelis carduelis Padure, 
câmpuri, tufişuri Comună 

  Scatiu Carduelis spinus Păduri, tufişuri Puţin 
comună 

  Cânepar Carduelis 
cannabina 

Tufişuri, 
câmpuri, 
localităţi 

Comună 

  Mugurar Pyrrhula pyrrhula Păduri, grădini Comună 

  Botgros Coccothraustes 
coccothraustes Păduri, grădini Comună 

 Emberizidae Presură galbenă Emberiza citrinella Pajişti, câmpuri 
cultivate Comună 

Source: 2003 terrestrial wildlife field surveys 
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Mamifere 
 

În zona de influenţă a proiectului au fost înregistrate treizeci şi una de specii de 
mamifere. Între prădătorii de vârf înregistraţi se numără nevăstuica, dihorul, jderul şi jderul 
de piatră. Nu au fost înregistrate carnivore mari rezidente. Foarte rar au fost semnalate urme 
de lup care au traversat  teritoriul studiat. 
Table 3-10. Specii mamifere înregistrate în zona de influenţă a proiectului 

Ordin Familie Denumirea 
ştiinţifică 

Denumirea 
comună Habitat caracteristic Abundenţa 

relativă 

Insectivora Erinaceidae Erinaceus 
concolor 

Arici 
răsăritean 

Pădure, pajişte, tufăriş, 
teren cultivat, drădini, 
localităţi 

Comună 

 Soricidae Sorex 
araneus 

Chiţcan 
comun Pajişti, tufişuri, pădure Comună 

 Talpidae Talpa 
europaea Cârtiţă Păduri de foioase, teren 

arabil şi păşune. Comună 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Liliac comun 
mare 

Păduri mature, rare, parc, 
localităţi. Colnii de naştere 
în turle de biserică. 
Iernează în găuri de stâncă, 
tuneluri de mină, crevase.  

Comună 

  Myotis blythii Liliac comun 
mic 

Terenuri împădurite, 
tufişuri, parcuri, localităţi. 
Colonii de naştere în 
peşteri, iernează în peşteri, 
tuneluri de minăt 

Puţin 
comună 

  Myotis 
natterreri 

Liliacul lui 
Natterer 

Păduri rare, terenuri 
cultivate cu lacuri şi bălţi, 
ocazional în 
localităţi.Colonii de naştere 
în scorburi de copac, sub 
scoarţa arborilor morţi sau 
în clădiri. Hibernează în 
peşteri şi tuneluri de mină. . 

Puţin 
comună 

  Myotis 
daubentonii 

Liliacul de 
apă 

Păduri deschise şi habitate 
din apropierea apelor. 
Colonii de naştere în 
scorburi de copaci sau 
crevase în stâncă. Iernează 
în tuneluri şi peşteri.  

Puţin 
comună 

  Eptesicus 
serotinus 

Liliac cu aripi 
late 

Păduri rare, parcuri, pajişti. 
Colonii de naştere în clădiri. 
Hibernează cel mai adesea 
în clădiri.  

Puţin 
comună 

  Plecotus 
austriacus 

Liliac 
urecheat 
cenuşiu 

Terenuri cultivate, păduri. 
Hibernează în peşteri, 
tuneluri de mină. Colonii de 
naştere în clădiri.  

Puţin 
comună 

  Plecotus 
auritus 

Liliac 
urecheat 
roşcat 

Păduri, parcuri, livezi. 
Colonii de naştere în 
scorburi de copaci. 
Hibernează în locaţii 
subterane şi mai rar în 
clădiri şi scorburi.  

Comună 

  Nyctalus 
noctula 

Liliac de 
seară roşcat 

Păduri, parcuri. Colonii de 
naştereîn scorburi. Colonii 
de iernare în scorburi, mai 
rar crevase de stâncă, 
clădiri.  

Puţin 
comună 

  Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelul mic 

O gamă largă de habitate 
excluzând cele foarte 
expuse. Colonii de naştere  
în spaţii mici din clădiri. 
Colonii de iernare în clădiri, 
scorburi de copac, rar în 

Comună 
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Ordin Familie Denumirea 
ştiinţifică 

Denumirea 
comună Habitat caracteristic Abundenţa 

relativă 
peşteri şi tuneluri de mină.  

Lagomorpha Leporidae Lepus 
europaeus  

Iepure de 
câmp 

Teren agricol (păşuni, 
pajişte), păduri Comună 

Rodentia Sciuridae Sciurus 
vulgaris  Veveriţa  Toate tipurile de păduri, 

parcuri, grădini Comună 

  Clethrionomys 
glareolus 

Şoarece 
scurmător de 
pădure 

Zone cu covor vegetal bun: 
pădure şi tufăriş 

Puţin 
comună 

  Arvicola 
terrestris 

Şobolan de 
apă  

Şanţuri cu vegetaţie densă, 
canale, maluri de râu şi 
pârâu 

Rară 

  Microtus 
arvalis 

Şoarece de 
câmp 

pajişti uscate, terenuri 
cultivate, margini de câmp Comună 

  Apodemus 
flavicollis 

Şoarece cu 
gât galben 

Păduri, rar tufişuri la 
marginea pădurii Comună 

  Apodemus 
agrarius 

Şoarece 
vărgat de 
câmp 

Câmpuri cu iarbă, zone 
cultivate, păduri. Rară 

  Apodemus 
sylvaticus 

Şoarece de 
pădure  

Câmpuri cu iarbă, zone 
cultivate, paruri şi păduri Comună 

  Rattus 
norvegicus 

Şobolan 
norvegian În jurul aşezărilor umane Comună 

  Mus musculus Şoarece de 
casă Case, hambare, grânare Comună 

  Muscardinus 
avellanarius Pârş de alun 

Păduri de foioase şi 
amestec cu 
subarboretbogat. 

Puţin 
comună 

Carnivoria Canidae Vulpes vulpes Vulpe  
Generalizat; preferă un 
model de vegetaţie 
fragmentar/divers 

Comună 

 Mustelidae Meles meles Bursuc Pădure Puţin 
comună 

  Mustela 
nivalis Nevăstuică  

Generalizată; câmpuri, 
pajişti, păduri, maluri de 
râu, maluri de lac 

Puţin 
comună 

  Mustela 
putorius Dihor păduri, livezi, maluri de apă, 

localităţi 
Puţin 
comună 

  Martes martes Jder de copac Pădure Rară 
  Martes foina Jder de piatră Pădure, localităţi Rară 
Artiodactyla Suidae Sus scrofa Mistreţ Păduri umede şi tufărişuri Rară 

 Cervidae Capreolus 
capreolus Căprior Păduri, păşuni Rară 
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3.3 Vânatul 

Condiţii iniţiale 

Din punct de vedere cinegetic, amplasamentul Proiectului Roşia Montana va ocupa o 
foarte redusă suprafaţă din două fonduri de vânătoare şi anume (tabelul 3-11.): 
- din fondul de vânătoare nr. 8 Detunata o suprafaţă de 1481 ha, ceea ce reprezintă 10% din 
suprafaţa totală a fondului; 

- din fondul de vânătoare nr. 7 Ciuruleasa o suprafaţă de 164 ha, situată în partea de nord a 
amplasamentului, reprezentând 1% din suprafaţa totală a fondului. 

 

Table 3-11.  Ocuparea suprafeţelor din fondurile de vânătoare 

Denumirea 
fondului de vânătoare 

Suprafaţa totală 
ha 

Din care ocupată de 
proiect 

(ha) 

Din care ocupată de 
proiect 

%) 

8 Detunata 14057 1481 10 
7 Ciuruleasa 12347 164 1 

 

Referitor la diminuarea suprafeţelor considerate „productiv cinegetic” (pădure, arabil, 
fâneţe, etc.) prin realizarea proiectului Roşia Montana, situaţia este prezentată în tabelul 
următor: 
Table 3-12. Situaţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă la fondurile de vânătoare 

afectate de proiect 
Suprafaţa 

Totală Afectată de proiect 
Denumirea fondului 

de vânătoare 
 

Categoria de folosinţă 
ha % ha % 

pădure 4429 32 175 4 
arabil, fâneţe, păşuni, izlazuri 9586 68 514 5 

8 Detunata 
 

gol de munte - - - - 
pădure 4874 40 21 0,4 
arabil, fâneţe, păşuni, izlazuri 

7182 59 106 1,4 7 Ciuruleasa 

gol de munte 146 1 - - 
 

Suprafaţa totală a fondului de vânătoare 8 Detunata este de 14057 ha, iar repartizare 
suprafeţei pe categorii de folosinţă este următoarea : 
- 4429 ha pădure ceea ce reprezintă 32% din suprafaţa totală; 

 -5751 ha arabil, fâneţe, livezi, vii etc. ceea ce reprezintă 41% din suprafaţa totală; 

- 3835 ha păşuni, izlazuri ceea ce reprezintă 27% din suprafaţa totală; 

 -7 ha luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri); 

 -35 ha neproductivă cinegetic. 
 
Suprafaţa totală a fondului de vânătoare 7 Ciuruleasa este de 12347 ha, iar repartizarea pe 
suprafeţe de folosinţă este următoarea: 

 -4874 ha pădure ceea ce reprezintă 40% din suprafaţa totală;  

- 3086 ha arabil, fâneţe, livezi, vii, etc. ceea ce reprezintă 25% din suprafaţa totală; 

- 4096 ha păşuni, izlazuri ceea ce reprezintă 33% din suprafaţa totală; 
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- 146 ha gol de munte ceea ce reprezintă 1% din suprafaţa totală; 

 -18 ha luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri); 

 -127 ha neproductivă cinegetic  

În continuare vom analiza speciile de interes cinegetic prezente în zona 
amplasamentului proiectului Roşia Montana, cât şi în zonele limitrofe. 

Din suprafaţa totală a amplasamentului (1645 ha), 164 de ha se află în fondul de 
vânătoare 7 Ciuruleasa,iar 1481 de ha se află pe fondul de vânătoare 8 Detunata. 

În zona amplasamentului, conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni, se găsesc 
aproximativ 5-10 căpriori, 15-20 iepuri, 1-3 mistreţi, 6-10 vulpi, 6-10 bursuci, precum şi 8-10 
potârnichi. 

Inventarierea mamiferelor a fost efectuată prin observaţii directe şi indirecte, precum 
şi prin metoda excrementelor şi a urmelor, înregistrările prezenţei mamiferelor fiind obţinute 
de la Filiala AJVPS Câmpeni. 
 Căpriorul (Capreolus capreolus) este o specie larg răspâdită în ţara noastră, fiind un 

animal de talie mijlocie, având o lungime de 95-135 cm, o înălţime la greabăn de 65-75 
cm şi o greutate care la ţapii evisceraţi oscilează între 20-25 kg. 

Arealul preferat al căpriorului este reprezentat de regiunule de şes şi deal, cu 
alternanţe între terenurile agricole, fâneţe şi trupuri mici de pădure, constituite din foioase 
sau amestecuri de foioase cu răşinoase. Atât pentru adăpost, cât şi pentru hrană, îi sunt 
necesare arboretele mai tinere sau cele cu un bogat subarboret. În unele părţi, cum ar fi în 
vestul ţării noastre, căpriorul trăieşte tot timpul anului în câmp, ceea ce dovedeşte o mare 
plasticitate a speciei şi care îi permite o largă răspândire. 

Categoriile de bonitate, stabilite la 1000 ha pădure sunt: categoria I: 90-110 
exemplare; categoria a II – a: 70-89 exemplare; categoria a III – a: 51-69 exemplare; 
categoria a IV – a: 5-50 exemplare. 

Conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni în zona amplasamentului se găsesc 
aproximativ 5-10 căpriori. 
Categoria de bonitate a fondului 8 Detunata în cazul căpriorului este a IV-a.  

 Mistreţul (Sus scrofa) este un mamifer comun la noi, întâlnindu-se atât în Deltă, cât şi în 
zona dealurilor şi montană. Răspândirea sa este legată de adăpost şi hrană, care 
dealtfel, determină o oarecare variabilitate în conformaţia corpului şi culoarea blănii.    

Existenţa mistreţului este strict legată de pădure şi prezenţa sa pe plaur sau în stuful 
din Deltă, este considerată ca o excepţie. Condiţiile optime le găseşte în făgete şi stejărete, 
unde are hrană şi adăpost. Pădurile de răşinoase, deşi îi oferă un adăpost mai bun, sunt 
mult mai sărace în hrană. Deoarece are nevoie de linişte, preferă pădurile mai întinse, cu 
locuri de scăldat. Dintre factorii staţionali care îi limitează înmulţirea, temperaturile scăzute în 
timpul fătării şi stratul gros de zăpadă. 

Pe categoriile din categorie I de bonitate se apreciază că optimul se cifrează la 7-8 
exemplare la 1000 ha; categorie II-a 5-6 exemplare la 1000 ha categorie III-a 3-4 exemplare 
la 1000 ha categorie IV-a 0,2-2 exemplare la 1000 ha. 

Mentionăm că densitatea optimă la specia mistreţ se calculează la 1000 de ha 
suprafaţă păduroasă. 

În zonă amplasamentului proiectului, conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni, 
se găsesc 1-3 mistreţi. 

Categoria de bonitate a fondului 8 Detunata în cazul mistreţului este a IV-a.  
 Iepurele comun (Lepus europeus) este un mamifer de talie mică, comun la noi şi larg 

răspândit. Iepurele manifestă preferinţă pentru terenurile ocupate de culturi agricole şi în 
proporţie de 10-15 % de trupuri mici de pădure. Evită terenurile mocirloase şi umede, 
terenurile cele mai propice dezvoltării fiind situate la altitudini până la 400 m. Densitatea 
oscilează în diferite staţiuni, iar categoriile de densitate, în funcţie de bonitatea 
terenurilor sunt: categoria I: 201-380 exemplare la 1000 ha; categoria a II – a: 151-200 
exemplare; categoria a III – a: 101-150 exemplare; categoria a IV – a: 20-100 
exemplare;  
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În zonă amplasamentului proiectului, conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni, 
se găsesc 10-20 iepuri. 

Categoria de bonitate a fondului 8 Detunata în cazul iepurelui este a IV-a.  
 Vulpea (Vulpes vulpes) este un mamifer carnivor, de talie mică având o largă 

răspândire, începând cu Delta Dunării şi terminând cu limita altitudinală a pădurii. 
Densitatea maximă o atinge în regiunile de deal şi câmpie, unde găseşte uşor şoareci, 
hrana ei preferată.Alege terenuri cu soluri argilo-nisipoase, care-i permit permit să sape 
galerii pe expoziţiile însorite, locuri în care îşi sapă şi vizuina.Acest obicei ca şi alte 
caractere, face ca vulpea să se comporte ca un animal ataşat locului de trai. 

Conform datelor oferite de Filiala AJVPS Câmpeni, în zona amplasamentului proiectului se 
găsesc 6-10 vulpi.   

 Bursucul (Meles meles) este un mamifer întâlnit de la şes la munte, în păduri şi 
tufărişuri, în apropierea culturilor agricole, fiind fidel locului de trai.Este omnivor şi 
trăieşte în familii. 

În zonă amplasamentului proiectului, conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni, 
se găsesc 6-10 bursuci. 

Dintre speciile de păsări de interes vânătoresc în zona amplasamentului proiectului 
se întâlneşte potârnichea. 
 Potârnichea (Perdix perdix) este o pasăre de talie mică, având o lungime de 27-34 cm, 

iar greutatea de 320-440g. Element european-turkestanic, se întâlneşte în regiunile de 
câmpie şi ale colinelor cultivate. În teren, are nevoie de tufişuri pentru adăpost. Prezenţa 
sa este întâlnită şi la altitudini mai mari, 800-1100 m (1800 m). Preferă terenurile plane, 
cu sol nisipos, permeabil, cu precipitaţii puţine în perioada cuibăritului, ferite de 
temperaturi extreme, cu stratul de zăpadă subţire; vântul şi viscolele au influenţă 
importantă asupra efectivelor. 

Hrana constă din insecte, larve, viermi, ouă de furnici, seminţe, muguri şi diverse 
frunze. Se hrăneşte ziua, fiind utilă agriculturii, deoarece consumă seminţe de buruieni şi 
insecte dăunătoare. 

În zonă amplasamentului proiectului, conform înregistrărilor Filialei AJVPS Câmpeni, 
se găsesc 8-10 potârnichi. 

În ceea ce priveşte speciile luate în discuţie (mistreţ, căprior şi iepure), nu putem 
spune că avem rute de migraţie deoarece, aceste specii sunt stabile la noi. Ele fac totuşi 
unele deplasări sezoniere, dar pe distanţe mult mai mici decât păsările. Astfel, mistreţul, în 
anii cu fructificaţie abundentă de jir şi ghindă, părăsesc terenurile obişnuite din pădurile de 
conifere, concentrându-se în locuri unde găsesc această hrană din abundenţă. Căpriorul, cu 
toate că este un animal staţionar, în perioada de rut, parcurge distanţe relativ mari în 
căutarea femelelor, dacă pe terenul obişnuit sunt femele prea puţine, iar când stratul de 
zăpadă este prea gros, căpriorii şi iepurii se concentreză  în locurile unde găsesc hrana mai 
uşor. 

3.4  Rute de migrare  

Zona de influenţă a proiectului se află în afara rutelor principale de migrare care 
străbat România.  

O parte din speciile de păsări din zonă (aprox 37%) sunt migratoare însă populaţiile 
din zona de impact ce pot fi afectate reprezintă procente infime din populaţiile din România 
şi chiar din Europa.  

3.5  Adăposturi de animale pentru creştere, hrană, odihnă, iernat 

Zona, fiind puternic impactata, prezintă o importanţă mică în ceea ce priveşte 
adăposturile şi locurile de hrănire. Totuşi s-au contatat că unele scorburi de copac, găuri, 
crevase şi tuneluri în stânci precum şi unele clădirei reprezintă locuri bune de adăpost al 
coloniilor de lilieci din zonă atât în timpul verii cât şi iarna. 
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Zona de impact nu cuprinde locuri bune de hrănire a păsărilor de apă în timpul 
migraţiei.  
Nu există zone de iernare a păsărilor în aria analizată. 

3.6  Specii de animale protejate sau cu relevanţă deosebită 

Statutul unor specii rare de nevertebrate 

În zona investigată au fost identificate în urma unor cercetări în teren, dar şi pe baza 
bibliografiei existente, precum şi din analiza habitatelor naturale, o serie de nevertebrate, în 
special insecte, ce se bucură de un statut protectiv (tab. 1-15). 

Dintre speciile şi genurile de insecte specifice zonelor împădurite citate mai sus, o 
singură specie apare listată ca şi specie rară, protejată atât de legislaţia europeană cât şi de 
cea română: Rosalia alpina – croitorul fagului (tab. 1-15). Este un coleopter foarte rar în 
zona în studiu preferând făgete bătrâne, cu arbori în picioare, pe cale de uscare înaintată. 
Deoarece ponderea acestor tipuri de habitate forestiere este foarte mică în zona studiată, 
specia mai sus citată este şi ea foarte rară pe amplasamentul proiectului. 

Speciile din tabelul 3-13. nu formează populaţii importante în zonă, fapt care să 
impună luarea unor măsuri excepţionale de protecţie la nivel naţional, regional sau 
local.Aceste specii, la nivelul României formează populaţii puternice şi stabile, unele dintre 
acestea apărând în unele locuri în număr mare (Lucanus cervus, Parnassius mnemosyne, 
Callimorpha quadripunctaria). 

Dat fiind faptul că nu s-au pus în evidenţă habitate unice, cheie, pentru menţinerea 
unor specii valoroase din punct de vedere eco-economic, ştiinţific, etc., în consecinţă 
considerăm că nu se justifică luarea unor măsuri de protecţie a unor perimetre din zona ce 
va fi supusă exploatării, în scopul conservării unor specii de nevertebrate. 
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Table 3-13. Specii de nevertebrate protejate 
 

CLASA ORDINUL SPECIA O.M. 1198/2005* L. 13/1993 
Bern 

European Directives
92/43 Habitate  

  2 3A 3B 4A 4B 1 2 3 2 4 5 
nsecta Coleoptera Rosalia alpina *X      X  *X X  

Lepidoptera Parnassius 
mnemosyne  X     X   X  

 Colias chrysotheme   X         
 Cucullia gnaphalii   X         

 Conisania poeli 
ostrogovichi   X         

 Muschampia 
cribrellum   X         

 Muschampia 
tesselum   X         

 Pyrgus sidae   X         

 Nymphalis 
vaualbum X X          

 Lycaena dispar X      X  X X  
 Maculinea alcon   X    X   X  
 Maculinea teleius X X     X  X X  

 Maculinea 
nausithous X X     X  X X  

 Eumedonia 
eumedon   X         

 Proserpinus 
proserpina  X     X   X  

 Callimorpha 
quadripunctaria X        *X   

Orthoptera Isophya stysi X X          

 Odontopodisma 
rubripes X X          

 Odontopodisma 
acuminata   X         

Mollusca Gastropoda Helix pomatia    X    X   X 
 

Statutul unor specii protejate de vertebrate 

Statutul de vulnerabilitate al speciilor de vertebrate a fost evaluat pe baza: 
Directivelor europene Păsări şi Habitate (92/409/EEC şi respectiv 92/403/EEC), Convenţia 
de la Berna şi legea română 1198/25.11.2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4, şi 5 la 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 462/2001. 

Tabelul următor prezintă numărul de specii de vertebrate cu statut de protecţie, din 
cadrul zonei în studiu. 
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Table 3-14. Specii de vertebrate cu statut de protecţie 
 

 Convenţia de la Berna 
/1996 

Directivele europene 
Păsări (79/409/EEC) şi 
Habitate (92/43/EEC) 

O.M. 1198/25.11.2005* 

Anexa 3 Anexa 4 Anexa 
 II 

Anexa 
 III 

Anexa 
I 

Anexa 
II 

Anexa 
III 

Anexa 
IV Anexa 2 

A B A B 
Peşti - - - - - - -  - - - - 
Amfibieni 3 5 - 2 - 3 2 3 4 1 - 
Reptile 2 2 - - - 2 - 2 1 - - 
Păsări 56 19 6 16 3 - 5 26 22 12 - 
Mamifere 8 10 - 2 - 9 2 10 - 1 6 

 
*Anexa 2: speci a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare 

Anexa 3A: Specii de interes comunitar care necesită o protecţie strictă 

Anexa 3B: Specii de interes naţional care necesită o protecţie strictă 

Anexa 4A: Specii de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac 
obiectul măsurilor de management 

Anexa 4B: Specii de importanţă naţională ale căror prelevare din natură şi exploatare fac 
obiectul măsurilor de management 

Evaluarea importanţei pentru conservare a speciilor de păsări a fost în plus 
fundamentată pe punctajul Specii de Importanţă Europeană pentru Conservare (SPEC) şi 
starea listată de IUCN-Uniunea Mondială Pentru Conservare şi autorităţile române. IUCN 
avea anterior denumirea Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi Resurselor 
Naturale, şi reprezintă un parteneriat între guverne, organizaţii neguvernamentale şi 
organisme ştiinţifice care se străduiesc să protejeze, să menţină sau să creeze ecosisteme 
durabile şi autorităţile române. În tabelul 13-15 este prezentat numărul de specii, din fiecare 
grup de vertebrate, listat la fiecare nivel de stare de către cele trei organisme ştiinţifice. 

Din totalul speciilor de vertebrate inventariate pe teritoriul care face obiectul studiului, 
20 de specii sunt menţionate în Cartea Roşie după cum urmează: 7 specii de amfibieni, 2 
specii de reptile, o specie de pasăre şi 10 specii de mamifere. 
Table 3-15. Număr de specii potrivit stării 
 

  Stare SPEC  Stare IUCN  Cartea Roşie 

        II III IV Non-
SPEC 

Non-
vulnerabil 

Risc scăzut de 
vulnerabilitate Vulnerabil Comună Rară 

Amfibieni  - - -  -  2  - 5 5 - 
Reptile  - -  -  -  1  - 3 - 2 
Păsări 4 11 26 41  -  - -  -  1  
Mamifere  - -  -  -  - 9 2 6 4  
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale privind biodiversitatea
 

 
Secţiunea 3: Fauna terestră şi acvatică 

Pagina 66 din 69 

Table 3-16. Specii de vertebrate din zona Roşia Montană protejate prin legislaţia 
Naţională şi Internaţională 

 

Legislaţie Română
O.M. 1198/2005* 

Convenţia de 
la Berna  

L. 13/1993 

Directive Europene 
92/43 Habitate şi 

79/409 Păsări CLASA ORDINUL SPECIA 

2 3A 3B 4A 4B 1 2 3 2 4 5 1 2 3 

Amphibia Urodela Salamandra 
salamandra   x     x       

  Triturus vulgaris   x     x       
  Triturus alpestris   x     x       
 Anura Bombina variegata x x     x   x     
  Bufo bufo   x     x       
  Hyla arborea  x     x   x     
  Rana temporaria    x    x       
Reptilia Squamata Anguis fragilis   x     x       
  Lacerta agilis  x     x   x     
  Podarcis muralis  x     x   x     
  Natrix natrix        x       
Aves Anseriformes Anas platyrhynchos         x     x  
 Falconiformes Accipiter gentilis  x     x        
  Accipiter nisus  x     x        
  Buteo buteo  x     x        
  Falco tinnunculus   x    x        
 Galiformes Perdix perdix    x    x     x x 
  Coturnix coturnix    x    x     x  
  Fasianus colchicus    x    x     x x 
 Columbiformes Columba palumbus    x    x     x x 

  Streptopelia 
decaocto    x    x     x  

 Gruiformes Gallinula chloropus    x    x     x  
 Cuculiformes Cuculus canorus  x      x       
 Strigiformes Otus scops   x    x        
  Athene noctua   x    x        
  Strix aluco  x     x        
  Asio otus  x     x        
 Coraciiformes Upupa epops   x    x        
 Piciformes Picus canus x      x     x   
  Picus viridis  x     x        
  Dryocopus martius x      x        
  Dendrocopos major  x     x     x   
  Dendrocopos medius x      x     x   

  Dendrocopos 
leucotos x      x     x   

 Paseriformes Lullula arborea x       x    x   
  Alauda arvensis    x    x       
  Anthus trivialis  x      x       
  Anthus pratensis  x      x       
  Motacilla cinerea   x    x        
  Motacilla alba    x    x        

Aves Paseriformes Troglodytes 
troglodytes  x     x        

  Prunella modularis   x    x        
  Erithacus rubecula   x    x        

  Luscinia 
megarhynchos  x     x        

  Phoenicurus 
ochruros   x    x        

  Phoenicurus 
phoenicurus   x    x        

  Saxicola rubetra  x     x        
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Legislaţie Română
O.M. 1198/2005* 

Convenţia de 
la Berna  

L. 13/1993 

Directive Europene 
92/43 Habitate şi 

79/409 Păsări CLASA ORDINUL SPECIA 

2 3A 3B 4A 4B 1 2 3 2 4 5 1 2 3 
  Saxicola torquata  x     x        
  Oenanthe oenanthe  x     x        
  Turdus pilaris    x    x     x  
  Turdus philomelos    x    x     x  
  Turdus viscivorus    x    x     x  
  Turdus merula             x  
  Sylvia communis  x     x        
  Sylvia atricapilla  x     x        
  Sylvia curruca  x     x        

  Phylloscopus 
collybita   x     x       

  Phylloscopus 
trochilus   x     x       

  Regulus regulus   x     x       
  Regulus ignicapillus   x     x       
  Muscicapa striata   x     x       
  Aegithalos caudatus  x      x       
  Parus palustris  x     x        
  Parus montanus  x     x        
  Parus cristatus  x     x        
  Parus ater  x     x        
  Parus caeruleus  x     x        
  Parus major  x     x        
  Sitta europaea       x        
  Certhia familiaris  x     x        
  Lanius collurio  x      x    x   
  Lanius excubitor  x      x       
  Garrulus glandarius  x           x  
  Pica pica    x         x  

  Nucifraga 
caryocatactes   x     x       

  Corvus monedula    x         x  
  Corvus frugilegus    x         x  
  Corvus corone cornix    x         x  
Aves Paseriformes Corvus corax    x    x       
  Sturnus vulgaris    x           
  Passer domesticus               
  Passer montanus        x       
  Fringilla coelebs  x      x       
  Serinus serinus   x    x        
  Carduelis chloris   x    x        
  Carduelis carduelis   x    x        
  Carduelis spinus   x    x        
  Carduelis cannabina       x        
  Pyrrhula pyrrhula  x      x       

  Coccothraustes 
coccothraustes   x    x        

  Emberiza citrinella  x     x        
Mammalia Chiroptera Myotis myotis x x     x  x x     
  Myotis blythii x x     x  x x     
  Myotis natterreri  x     x   x     
  Myotis daubentonii  x     x   x     
  Eptesicus serotinus  x     x   x     
  Plecotus austriacus  x     x   x     
  Plecotus auritus  x     x   x     
  Nyctalus noctula  x     x   x     

  Pipistrellus 
pipistrellus  x      x  x     
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Legislaţie Română
O.M. 1198/2005* 

Convenţia de 
la Berna  

L. 13/1993 

Directive Europene 
92/43 Habitate şi 

79/409 Păsări CLASA ORDINUL SPECIA 

2 3A 3B 4A 4B 1 2 3 2 4 5 1 2 3 

 Rodentia Muscardinus 
avellanarius  x             

  Lepus europaeus      x          
  Sciurus vulgaris      x   x       
 Carnivora Vulpes vulpes      x          
  Martes martes    x    x       
  Martes foina     x   x       
 Artiodactyla Sus scrofa     x          
  Capreolus capreolus     x   x       
 

Specii de peşti protejate 

Pe teritoriul aflat în studiu nu se înregistrează specii de peşti protejate la nivel naţional sau 
prin reglementări internaţionale. 
 
Amfibieni protejaţi 

Trei specii de amfibieni sunt listate ca specii de faună strict protejată (Directiva 92/43 – 
Anexa IV) şi de IUCN ca vulnerabile. Toate speciile inventariate sunt menţionate cu diferite 
statuturi de protecţie în legislaţia română (O.M. 1198/2005) şi în Convenţia de la Berna (vezi 
tabelul 3-16.). 

 

Reptile protejate 

Dintre speciile de reptile inventariate două specii (Podarcis muralis - şopârla de ziduri şi 
Lacerta agilis - şopârla cenuşie) sunt strict protejate (Directiva 92/43 – Anexa IV). Conform 
Convenţiei de la Berna toate cele patru specii sunt protejate (două specii cuprinse în anexa 
2 şi două specii în anexa 3) 

Podarcis muralis - şopârla de ziduri apare în lista roşie a speciilor de vertebrate din 
România. 

 
Păsări protejate 

Cincizeci şi şase de specii de păsări care cuibăresc în zona de influenţă a proiectului sunt 
listate de Convenţia de la Berna (Anexele II şi III).  

Şase specii sunt de interes pentru conservare potrivit Directivei UE 79/409 privind protecţia 
unor specii de păsări şi necesită măsuri speciale de conservare a habitatelor.  

Patru sunt specii de interes de conservare european a căror populaţie mondială se 
concentrează în Europa (SPEC II).  

Patru specii sunt listate atât de Convenţia de la Berna (Apendicele II) cât şi pe listele 
Directivei UE Păsări. Împreună cu cele patru specii identificate de SPEC II, în total nouă 
specii de păsări au fost identificate ca specii reprezentând prioritate pentru conservare în 
zona de influenţă a proiectului. Aceste specii sunt: ciocănitoarea cu spatele alb 
(Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea 
neagră (Dryocopus martius), sfrânciocul roşietic (Lanius collurio), ciocârlia de pădure (Lullula 
arborea), ciuşul (Otus scops), codroşul de grădină (Phoenicurus Phoenicurus), ghionoaia 
sură (Picus canus) şi ghionoaia verde (Picus viridis).  

Mai sus au fost enumerate doar câteva dintre speciile asupra cărora proiectul va avea 
impact. Acestea au fost selectate deoarece majoritatea sunt considerate ca specii prioritare 
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de pădure (Tucker, G.M. et al 1997). Se va ţine cont de asemenea la reducerea impacturilor 
de toate speciile, în special de cele listate în anexele diferitelor legi şi convenţii.  

 

 Mamifere protejate 

Dintre speciile de mamifere inventariate 8 specii sunt listate în Anexa II şi 10 specii în Anexa 
III a Convenţiei de la Berna. De asemenea 2 specii apar în Anexa II a Directivei Habitate 
(92/403/EEC). Ariciul răsăritean şi pârşul de alun, sunt citate de IUCN ca vulnerabile. Toate 
speciile de lilieci sunt listate pe listele IUCN şi sunt ocrotite de către legile româneşti 


