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Simpozion Internaţional „ARTUR COMAN"
135 DE ANI DE LA NAŞTERE
Muzeogra/Chiş

Vasile Timur
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
CUVINTE CHEIE: România, Maramureş, Sighetu Marmaţiei, Muzeul
Maramureşan, Ştiinţele Naturii, Simpozion Internaţional „ARTUR COMAN" 135 DE ANI DE LA NAŞTERE.
Muzeul Maramureşan din Sighetu Marmaţiei, secţia Ştiinţele Naturii a
organizat în data de 28 octombrie 2016, simpozionul internaţional „ARTUR
COMAN" -135 DE ANI DE LA NAŞTERE.
În cadrul simpozionului a fost organizată o expoziţie temporară ,,Artur
Coman '', unde au fost expuse documente, corespondenţă şi fotografii referitoare
la personalitatea inginerului Artur Coman. Expoziţia a fost realizată de secţia
Ştiinţele Naturii şi secţia Istorie şi Arheologie.
La simpozion au fost prezentate 22 de lucrări, având ca autori 28 de
specialişti din România, Ungaria şi Ucraina.
Specialiştii care au participat la simpozion şi au susţinut lucrările sunt:
Gubanyi Andrăs, Forr6 Laszlo (Ungaria), Hasynets Yaroslava, Roman Kish, F.
D. Hamor (Ucraina), Mihai Dăncuş, Todinca Gheorghe, Beres Iosif, Chiş Vasile
Timur, Ilieş Marin, Hotea Mihai, Ilieş Gabriela, Peter Lengyel (Sighetu
Marmaţiei), Ioan Nădişan, Călin Ardelean, Prisăcariu Sorin, Ovidiu Ignat (Baia
Mare), Pojar Traian (Satu Mare), Mircea Mărginean (Parcul Natural Munţii
Maramureşului), Iuşan Claudiu, Roxana Buhus, Filipoiu Timoftei (Parcul
Naţional Munţii Rodnei), Ioan Borlean (Vadu Izei), Cureleac Vasile, Cureleac
Mirela Mariana (Repedea).
Pe lângă specialiştii care au prezentat lucrări la simpozion au fost
prezenţi şi alţi specialişti, ingineri şi profesori: Eross Zoltan Peter (Ungaria),
Hamor Nadiya, Voloshchuk Mykolo, Igor Lutsenko (Ucraina), Mititeanu Ioan
Alexandru, Grosu Horia, Covâză Gabriel, Bogdan Cătălina (Parcul Natural
Munţii Maramureşului), Moiş Marcel (Liceul Tehnologic Forestier Sighet),
Hotico Grigore, Manole Mihail, Barz Mirela (Muzeul Maramureşan), Beres
Vasile Ştefan, Bacea Petru (Ocolul Silvic Sighet), Tivadar Ilie (Ocolul Silvic
Mara).
Simpozinul s-a desfăşurat în sălile de conferinţe ale Muzeului
Maramureş an.
Acesta este al 3-lea simpozion dedicat personalităţii inginerului Artur
Coman, cel mai mare botanist din Maramureş.
Primele două simpozioane au fost naţionale şi s-au desfăşurat:
1.
7-8 septembrie 1981 „Centenarul naşterii ing. Artur Coman"
2.
29-30 septembrie 2006 „Artur Coman - 125 de ani de la naştere"
Programul la al 3-lea simpozion a fost:
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Simpozion Internaţional „ARTUR COMAN"
135 DE ANI DE LA NAŞTERE
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
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28 octombrie 2016
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Sălile

de Conferinţe ale Muzeului Maramureşan Sighetu Marmaţiei
Vineri, 28 octombrie 2016

Orele 10.00 - Cuvânt de deschidere
Muzeograf Todinca Gheorghe, directorul Muzeului Maramureşan
Orele 10.15 - Deschiderea lucrărilor sesiunii
Moderatori: Profesor Beres Iosif, Profesor Ovidiu Ignat
~
~

~

~
~

~

~

~

~

Dr. Mihai Dăncuş, Sighetu Marmaţiei - „Coman Artur şi neamul
Coman din Maramureş"
Muzeograf Todinca Gheorghe, Muzeul Maramureşan Sighetu
Marmaţiei - „Contribuţia savantului Artur Coman la cunoaşterea
istoriei Maramureşului"
Profesor Ioan Nădişan, Baia Mare - ,,Flora Maramureşului", lucrare
inedită concepută de Artur Coman
lng. Marcian Bîrda, Direcţia Silvică Maramureş - „Cercetătorii florei
vasculare din Maramureş în viziunea botanistului Artur Coman "
Profesor Beres Iosif, Sighetu Marmaţiei - "Omagiu profesorului Gavril
Ardelean, un promotor în cercetarea faunei Maramureşului şi din NordVestul României"
Dr. Gubanyi Andras, Dr. Forro Laszlo, Muzeului de Istorie Naturală
Budapesta, Ungaria - „Cercetări faunistice în Sălaj ale Muzeului de
Istorie Naturală din Budapesta, sec/ia Faunistică (Magyar
Termeszettudomanyi Muzeum Âllattan faunisztikai kutatasai a
Szilagysagban)"
Dr. F. D. Ham or, Director Carpathian Biosphere Reserve (Ukraine) „The role the Carpathian Biosphere Reserve in the research and
conservation of biodiversity in the Ukrainian part of the Maramures
region"
Dr. Ilieş M., Dr. Hotea M., Dr. Ilieş G., Universitatea „Babeş-Bolyai'',
Extensia Sighetu Marmaţiei - ,.,A.tlasul geografic al Ţării Maramureşului
- prezentarea planşelor inovative"
Dr. Ph. Hasynets Yaroslava, dekan der Fakultăt fiir Biologie der
Uzhgorod National Universităt, Dr. Roman Kish, Herbarium Curator,
Research Scientist Laboratory for Environmental Protection, Uzhhorod
National University - ,,Biodiversity conservation and natural protected
area organiza/ion in the Ukrainian part of the interfluves of theTiszaTur rivers"

Orele 11.20- Pauză de cafea
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Orele 11.40 - Continuarea

»
»
»
»

»

lucrărilor

sesiunii

Calin Ardelean, WWF România - filiala Baia Mare - ,.Assesment of
Forest Ecos stern Services om Maramures Mountains Nafure Park"
rofesor Dr. Găvril Ardelea Profesor Beres Iosif, Pojar Traian,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" - ,.,Date ornitologice despre specii
deosebite în ornitofauna (habitate umede) din N-V României (Sălaj,
Satu-Mare)"
Muzeograf Prisăcariu Sorin, Muzeul de Mineralogie „Victor
Gorduza" Baia Mare - ,Jmportanţa Minei Herja la constituirea şi
dezvoltarea patrimoniului muzeal"
Dr. Peter Lengyel, Sighetu Marmaţiei - ,.,Fotografiere naturalistică în
Maramureş"

Profesor Ovidiu Ignat, Director Complexul Astronomic Baia Mare „Cerul în mâinile tale - constelaţiile pentru nevăzători"

Orele 13.00 - Vernisajul expoziţiei documentare ,,Artur Coman '',
secţia Ştiinţele Naturii şi secţia Istorie şi Arheologie

Orele 14.00- Pauză de

realizată

de

masă

Orele 15.30 - Continuarea comunicărilor
Moderatori: muzeograf Chiş Vasile Timur, Dr. F. D. Hamor

»
»
»
»
»

»

Mircea Mărginean, Parcul Natural Munţii Maramureşului - ,,Elemente
de management conservativ pentru specia Hucho hucho, bazinul
hidrografic Vişeu. Distribuţie, factorii antropici, management şi măsuri
de conservare "
Dr. Iusan Claudiu, Parcul Naţional Munţii Rodnei - „Contribuţii la
cunoaşterea faunei de macromamifere din Parcul Naţional Munţii
Rodnei"
Filipoiu Timoftei, Dr. Iusan Claudiu, Parcul Naţional Munţii Rodnei ,,Evaluarea stării de conservare a caprei negre din Parcul Naţional
Munţii Rodnei"
Hoza Ilie, Dr. Iusan Claudiu, Roxana Buhus, Parcul Naţional Munţii
Rodnei - „Contribuţii la cunoaşterea ornitofaunei din zona sudică a
Parcului Naţional Munţii Rodnei"
Ioan Borlean, Director GAL Mara-Gutâi - „Valorificarea patrimoniului
natural şi antropic prin turism în teritoriul GAL Mara-Gutâi,
Maramureş"

Dr. Cureleac Vasile, prof. Cureleac Mirela Mariana - ,.Aspecte etnodemo-geografice a populaţiei din comunele ucrainene din Maramureş"
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);;>

muzeograf

Chiş

Vasile Timur, profesor Beres Iosif, Muzeul
Sighetu Marmaţiei - „Cormoran mare (Phalacrocorax
carbo) inelat în Finlanda, descoperit în România"
muzeograf Chiş Vasile Timur, Muzeul Maramureşan Sighetu
Marmaţiei „Monitorizarea faunei de vertebrate mari din zona
coridoarelor ecologice din Maramureş cu ajutorul camerelor de filmat
cu senzori de mişcare"
Maramureşan

);;>

Orele 17.00 - Încheierea Simpozionului Internaţional „Artur Coman" 135 de ani de la naştere

Mihai Dăncuş, Bires Iosif, Todinca Gheorghe, Chiş Vasile Timur,
Cureleac Vasile, F. D. Hamor
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Mihai Dăncuş, Beres Iosif, Peter Lengyel, Ioan Nădişan, Ioan Borlean, Pojar Traian,
Bacea Petru, Beres Vasile Ştefan, Tivadar Ilie, F. D. Hamor, Cureleac Vasile

Calin Ardelean, lusan Claudiu, Roxana Buhus, Filipoiu Timoftei, Horia Grosu,
Sorin, Mircea Mărginean, Ilieş Marin, Cătălina Bogdan, Moiş Marcel

Prisăcariu
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Roman Kish, Hasynets Yaroslava,

Ilieş

Gabriela, Ilieş Marin

Peter Lengyel, Eross Zoltan Peter, Gubanyi Andras, Pojar Traian, Bacea Petru,
Beres Vasile Ştefan, Tivadar Ilie, Hotico Grigore, Barz Mirela, Ioan Borlean, F. D.
Hamor, Cureleac Vasile, Voloshchuk Mykolo
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At the International Symposium dedicated to the 135-th
anniversary of a prominent Romanian nature researcher and public
activist Artur Koman, ukrainian scientists made presentations about
the state of the biodiversity research in the Maramures region
HamorF.D.
Carpathian Biosphere Reserve
Dr. ofSciences (biology), Professor (Rakhiv, Ukraine)
On October 28, 2016 in Sighetu Marmaţiei, Romania, on occasion of
the 135th anniversary of a great Romanian nature researcher and a public
activist Artur Koman there was held an Intemational Scientific Symposium.
The organizers of the Symposium were the city municipality of the
Sighetu Marmaţiei and the Maramures Museum located in the same city.
Conservationists, scientists and public activists from Romania, Hungary and
Ukraine took part in that event.
The presentations about the state of research and conservation of the
natural and cultural values of the Ukrainian part of the Maramures region were
made by the Ukrainian scientists from the Carpathian Biosphere Reserve (Fedir
Hamor, Dr. of sciences (biology), Professor) and of the Uzhgorod National
University (Ph.D. Yaroslava Hasynets and Ph.D. Roman Kish).
HA MDKHAPO)],HOMY CUMil03IYMI, 3 HArO)],U 135- PlllllSI BI)], )1,H.SI
HAPO)],JKEHH.SI BU)],ATHoro PYMYHChKOro IlPUP0)],0)1,0C.Jll)],HUKA
TA rPOMA)],ChKOro )1,l.SlllA APTYP A KOMAHA, YKP AÎHChKI
HAYKOBQI )1,0UOBl)],AJIU IlPO CTAH BUBllEHH.SI TA 31iEPEJKEHH.SI
liIOJIOrillHOrro PI3HOMAHITT.SI
HA MAPAMOPOI.IJ;UHI
Cl>.A. raMop
KapnaTCbKMM 6ioccl>epHMM 3anoeiAHMK,
AOKTOP 6ionori~HMX HayK, npoct>ecop
(M. Paxie, YKpa"iHa)

28 *OBTHH 2016 poKy, e pyMyuc1>KoMy npuKop.uouuoMy MICTI
CireT MapMaiueii, Îl naro.un ei.u1uaqeuua 135 piqqa ei.u .una uapo.u*euua,
eu,uaTuoro pyMyuc1>Koro npupo.uo.uoCJIÎ,uHHKa Ta rp0Ma,uc1>Koro .uiaqa
ApyYpa KoMaua, npoiiwoe Mi*Hapo.uuuii uayKoeuii CHMno1iyM.
OprauilaTopaMH CuMno1iyMy BHCyYnHJIH MyuiuunaniTeT MÎCTa
CireT MapMaiueii Ta My1eii MapaMopomuuu e u1>0My MiCTi. B iioro
po6oTi BlHJIH yqacT1> uayKoeui, npupo.uooxopouui Ta rp0Ma,uc1>Ki .uiaqi 1
PyMyniî, Yropmuuu Ta YKpaîuu.
3 .uonoei.uHMH npo cTaH .uocni.u*euua Ta 16epe*eHHH npupo.uuux
Ta KYJI1>yYpnux uiuuocTeii na yKpaîuc1>KiH qacTHHi MapaMopomuuu
euCTynunu, yKpaîuc1>Ki uayKoeui Îl KapnaTc1>Koro 6iocct»epuoro
1anoei.uHHKa (npoct»ecop, .UOKTOP uayK «l>e.uip raMop) Ta Y*ropo,UChKOro
uauion3Jl1>noro yuieepcHTeTY (.UOKTopu cl»inococl»iî .Slpocnaea racuueu1> Ta
PoMaH Kim).
10
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U:iKaao Hara;::i:aTu, rn:o B icrnpuqHoMy u:eH1pi MapaMoprn;uHu,
nopiBIDIHO, B He BeJIHKOMY MicTeqKy i3 HaceneHHRM 6JIH3bKO 40 THCRq qoJIOBiK
- CireT MapMaiu:eî, Ha npouJi 6araThOX ;::i:ecHTupiq <iJYHKU:ioHye ai;::i:oMHH y
€aponi, HayKoBHH i1 icrnpuKo-KyJihTypHHH u:eHTP - MyJeH MapaMoporn;uHu.
naram xrn HaaiTh, B cyci;::i:HhOMY 3aKapnarri, Ma6yTh i He
3;::i:ora;::i:ynhc11, rn:o MyJeH MapaMoporn;uHu, u:e Ha;::i:3auqai1Ho u:iKaBHH icTopuKoKYJihTYPHHH KOMnJieKC, JJ:O CKJiaJJ:Y RKOfO BXOJJ:jfTb OJJ:HHaJJ:QHTb OKpeMHX MyJeÎB
Ta 6y;::i:uHKia- MyJeîa au;::i:aTHHX oco6ucrncTei1 MapaMoprn;uHu. Cepe;::i: HHX
MyJeî: ernorpa<!Jiî, icrnpiî, apxeonoriî, npupo;::i:Huqux HayK, rnpeHChKOÎ
KYJibTypu TOI.Qo. A OJJ:HHM i3 ;::i:upeKTopia Qboro MyJeIO, y caii1 qac npau:ioaaa i1
ai;::i:oMuH pyMyttChKHH rpoMa;::i:chKHH ;::i:i11q, 6ornHiK Ta nicoaui1 iH:lKeHep ApTYP
KoMaH (1881- 1972).
y 3B 'R3KY i3 U:HM aapTO 6 IlOJJ:YMaTH, 3 MeTOIO rnu6rnoro niJHaHHR
Harnoî cniJihHOÎ icTopii" Ta KYJihTYPH, npo BKJiioqeHHR ;::i:o KpaeJHaaqux
Haaqa.rrhHHX Ta TYPHCTuqHux nporpaM, B neprny qepry B npuKop;::i:oHHHX
yKpaîHChKHX THqiacbKOMy, PaxiBChKOMY Ta XycTChKOMy pai1oHax, JHaHoMcTBo
j3 U:HM yHiKa.JibHHM HaYKOBHM ' iCTOpHKO-KYJibTypHHM o6'eKTOM Ta B3ara.rri j3
aenuKoIO KinhKiCTIO u:iKaaux apxiTeKTYPHHX naM'HTOK Micrn CireT MapMaiu:ei1,
HK icrnpuqHoî crnnuu:i MapaMoporn;uHu.
3anpoaa;::i::lKeHHH :lK npou:e;::i:ypu cnporn;eHoro nepeTHHY yKpaîHChKO.
.
. .
PYMYHChKOro Kop;::i:oHy Ta pea.rr13au:111 npoeKnB BlJJ:KPHTIH pyxy naca:lKupchKHX
nornria i3 Paxoaa ;::i:o PyMyttiî i1 ai;::i:HoaneHHR icrnpuqHux MOCTiB qepe3 Tucy,
30KpeMa, B ,[{iJIOBOMy, MOfJIO 6u CTBOpHTH JJ:J]R U:hOfO cnpHHTJIHBi YMOBH.
B11cryna10q11 Ha KoH<!JepeHu:iî 3 ;::i:onoai;::i:HMH Ta noai;::i:oMJieHHHMH
;::i:upeKTOp MyJeIO, MyJeorpa<!J To;::i:iHu:a reopre, JJ:OKTOpH Iiepern Ho:lKe<lJ,
Mixai1 ,[{aHqyc, qjrn Bacine TiMyp ( CireTy MapMaiu:ei1), fyp6aHi AH;::i:parn Ta
<l>oppo Jlacno (Iiy;::i:anernT, Yroprn;uHa), Rpocnaaa racHHeU:b Ta PoMaH Kim
(Y:lKropo;::i:, YKpaîHa) npo<!Jecop11 loH Ha;::i:irnaH, Oai;::i:iy IrnaT (IiaH-Mape),
JJ:OKTOp, npo<!Jecop Bacine Kypen11K (BepxHH PoHa) Ta rn:e 6inH ;::i:aa;::i:u:HTH
iHrnHx ;::i:onoai;::i:aqia, ;::i:eTa.rrbHO roaop111111 npo BHJJ:aTHHH BHecoK ApTYPa
KoMaHa y ;::i:ocni;::i::lKeHHH np11po;::i:u Ta B po3BHTOK MapaMoporn;HHH.
BeJIHKa yaara np11;::i:ineHa cyqacHOMY CTaHy BHBqeHIDI Ta MOHiTopuHry
<!Jnopu Ta <!JayHH, MeHeJJ:)KMeHry 36epe:lKeHIDI oco6JIHBO u:iHHHX npHpOJJ:HHX
Tep11Topii1, eKOJioriqHHM Hacni;::i:KaM aHTPOnoreHHOfO BilJIHBY Ha np11po;::i:He
cepe;::i:oe11rn:e, eTHO-;::i:eMoreorpa<!JiqHHM acneKTaM p03BHTKY yKpaÎHCbKHX
rpoMa;::i: Ha MapaMoporn;11Hi rnrn:o.
Y ;::i:onoai;::i:i «Ilpo ponh KapnaTChKoro 6ioc<!JepHoro Janoai;::i:HuKa y
BHB'ieHHl Ta J6epe:lKeHHi 6iopi3HOMaHirr11 MapaMoporn;HHH», JJ:OKTOP
6ionoriqHux HayK, npo<!Jecop, JacTynHHK ;::i:11peKTopa KapnaTChKoro
6ioc<!JepHoro 3anoei;::i:H11Ka <l>e;::i:ip faMop, HacaMnepe;::i: Haronoc11a, rn:o Ha
Tep11Topiî icTop11qHoî MapaMoporn;HHH, Hapo;::i:11noch 'iHMa.rro BHJJ:aTHHX
HayKOBU:iB Ta rpoMaJJ:CbKHX ;::i:iH'liB, HKi BHeCJIH 3Ha'1HHH BKJia;::i: B ;::i:ocni;::i::lKeHHR
npupo;::i:u, icrnpiî Ta KYJibTypH U:boro perioHy Ta npocnaeu1111 i1oro B ceiTi.
IMeHa 6araTbOX iJ HHX, 30JIOTHMH niTepaMH en11caHi B icTopiio ceiToeoî HayKH
Ta KYJibTypH.
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3 uaro.u.H Bl)J.3Ha'leHIDI IOBiJieHHHX .u.aT îx uapOJJ.)l(eHIDI, B)J.R'IHi
Hall(a)J.KH oprauiJOBYJOTb Ha îx qecTb Mi)f(Hapo.u.ui uayKOBl <l>OPYMH,
BCTaHOBJIIOIOTb rraM 'RTHHKH Ta MeMopianbHi CKYJibilTYPH.
TaK, .u.o rrpHKJia.u.y, B yropcbKOMY MicTi TypKese, ypo.u.)f(eHUIO cena Jlyr
( PaxischKHH panou), si.u.oMoMy Joonory Ta eKonory, qneuy YropcbKoî Ta
AscTPiHChKOÎ aKaJJ.eMiH uayK 51uorny Eanory, scrnuosneuo rraM'RTHHK, a B
2012 poui B UbOMY )I( MicTi, 3 uaro)J.H Horo CTopi'l'IR rrpose.u.euo BeJIHKY
Mi)f(Hapo.u.uy HaYKOBY Kou<PepeuuiIO. y 3B'R3KY j3 BiJJ.JHa'leHHRM 200-pjqqjf si.u.
.
.
.
JJ.HR uapo)J.)f(eHHR, HaTYPantcTa-aMaTopa, rreprno.u.ocm.u.uHKa pocnHuuoro cs1ry
MapaMopoll(HHH JlIOJJ.BHra Baruepa, BHXOJJ.UR iJ cena Tiszabogdany (HHHi
Eor.u.au), B 2015 poui, B MicTi XycT, scrnuosneuo MeMopianhuy cKynhrrTypy Ta
rrpose.u.euo B MicTi Eeperoso 3aKaprraTCbKOÎ o6nacTi Mi)f(uapo.u.uy uayKosy
Kou<Pepeuui10 «BHeCOK HaTypanicTiB-aMaTOpiB y BHB'leHHR 6ionori'IHOro
piJuoMaHiTTR». A ua qecTb si.u.oMoro yKpaîucbKoro rrpHpo.u.ocniJJ.HHKa Ta
rranKoro JaXHCHHKa rrpHpOJJ.H KaprraT, ypo.u.)f(eHQR
EyrnTHHa, rrpo<Pecopa
BacHJIR KoMeu.u.apa, nora iM'R rrpHCBOCHO o.u.uin 3 uan6iJiblIIHX BYJIHUb y MicTi
Y)f(ropo.u. Ta npHpo.u.ooxopouuoMy uayKoBo-.u.ocni.u.uoMy BiJJ.JJ.ineumo ".l:{onttua
uapuHcis» KaprraTChKOro 6ioc<Pepuoro Jarrosi.u.uHKa.
Ilpose.u.euuR Mi)f(uapo.u.uoro CHMrroJiyMy iJ uaro.u.H 135 pi'l'IR ApTypa
KoMaua,
Te)f(
rrpoRB
seJIHKOî rnauH
.u.o BHJJ.aTuoro pyMyuChKoro
.
.
rrpHpOJJ.OJJ.OCJil)J.HHKa Ta rpoMa)J.CbKOro )J.lR'la .
.l:{y)f(e Ba)f(JIHBO, 11(0 3apa3 HOBl ITOKOJIIHHR JJ.OCJil)J.HHKIB Ta
.
.
.
npHpo.u.ooxopOHUlB, He TlJibKH rrpOJJ.OB)f(YIOTb JaITO'laTKOBaHt UHMH BH)J.aTHHMH
icTopH'IHHMH rrocrnrnMH TPaJJ.HUiî iJ BHB'leHIDI rrpHpo.u.uoî Ta KYJibTypuoî
crraJJ.Il(HHH, ane B yMosax Juaquoro aHTPOrroreuuoro THCKY Ja6eJ11eqy10Tb îx
oxopouy Ta J6epe)f(eHHR.
Y UhOMY KOHTeKCTi B Y Kpaîui, 'IHMana ponh uane)f(HTb KaprraTCbKOMY
6ioc<PepuoMy Jarrosi.u.uHey, a B PYMyuiî rrpHpo.u.uoMy rrapKy «fopH
MapaMypern» Ta uauiouanbHOMY rrapKy «fopH Po.u.uen», .u.ocni.u.)f(eHIDI
TepHTopin, RKi ysinrnnH .u.o îx cKna.u.y, rreprnHMH npoBOJJ.HJIH ApTYP KoMau Ta
JlIOJJ.BHr Baruep.
Haronorneuo, 11(0 KapnaTCbKHH 6ioc<PepHHH JarroBiJJ.HHK, RKHH
CTBOpeHHH B 1968 poui, i JaHMa€ 3apa3 IlJIOil(Y rroua.u. 58 THCR'I reKTapiB,
oxopOHR€ B CKJia.u.i yKpaÎHCbKO-CJIOBaUbKO-HiMeUbKOÎ HOMiuauiî «nyKoBi
rrpanicH KaprraT Ta .u.asui 6YKOBi nicH» RK €JJ.HHHH B YKpaîui npHpOJJ.HHH
o6'rnT Bcecsirnhoî crraJJ.Il(HHH IOHECKO.
TYT oxopoHR€TbCR seJIH'leJue 6iopi3HOMauirrR, B TOMY 'IHCJii Juaqua
KiJihKiCTb pi.u.KiCHHX Ta JHHKalO'IHX BHJJ.iB pOCJIHH i TBapHH Ta cepe.u.oBHW:
îxuboî icuysauuR [ 1], rrpoBOJJ.HTbCR Juaqua eKoro-rrpocsiTHHUhKa po6orn,
CTBOpeua JJ.JIR UbOfO si.u.rrosi.u.ua iu<PpaCTPYKTYPa, BrrpoBaJJ.)l()'JOTbCR rrpoeKTH 3j
cTanoro p03BHTKY periouy nora p03rnrnysauuR TOil(O.
Ilpo6JieMH
J6epe)f(eHHR
6iopi3HOMaHiTTR
ueo.u.uopa30BO
06rosop10sanHCh
ua
oprauiJosauHx
a.u.MiuicTPauieIO
KaprraTCbKoro
6ioc<Pepuoro Jarrosi.u.uHKa, Mi)f(uapo.u.uHx uaYKOBo-rrpaKTH'IHHX Kou<PepeuuiRX

[3; 4].
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Ba:JKJIHBY pom. y
susqeHHi 6ionoriqHoro pi3HOMaHirrx Ha
MapaMoporn:uHi sinirpas, 30KpeMa, crriJihHHH yicpaîHCbKO-pYMYffCbKHH rrpoeKT
«IloKparn:eHHH npoTHnasonKOBOro 3aXHCTY Ta eKOJIOriqHe 03nopoBJieHHH
HaBKOJIHillHhoro cepenosurn:a Ha yicpaîHCbKO-pYMYHChKiH niJIHHui p. Tuca» y
2010 poui.
B paMKax Qboro npoeKry KapnaTCbKHH 6ioccl>epHHH 3anosinHHK
sunycTHB MOHorpacl>iw «EKonoriqHa curyauix y 6aceH:Hi BepxHboi· Tucu Ha
ninxHui yicpaîHCbKO-PYMYffCbKoro KopnoHy Ta Illnxxu ri cTa6ini3auii"» [2].
3 MeTOIO BillaHysaHHH JIIOneH:, HKi BHBqafOTb Ta oxopOHHIOTb npuponHi
Ta KYJibTYPHI UlHHOCTi, ocniBYIQTb îx B TBOpax niTepaTYPH Ta MHCTeuTBa, HaMH
3anponoH0BaHo
KepiBHHL\TBY
My3eIO
MapaMoporn:HHH,
cninhHO
3
anMiHicTPauicIO KapnaTchKoro 6ioccl>epHoro 3anosinHHKa, 3anoqaTKyBaTu
Mi:JKHaponHy yKpaÎHCbKO-PYMYHCbKY npeMiIO «KaprraTCbKa KopoHa», HKa
spyqanacb 611 onuH pa3 Ha piK, onHoMy 3 Hayicosuis, niTeparnpiB, :JKypHanicTiB
qu MHTuis sin PyMyuiî Ta YKpaîHH.
B xoni po6oTH cuMno3iyMy, MHOIO
6yno TaKO:JK o6rosopeHo i3
nupeKrnpoM PYMYffCbKoro npuponHoro napKy «fopu MapaMypelll»
KaTaniHOIO EornaH, xKa Te:JK 6pana yqacTb y po6oTi uboro cl>opyMy, CTaH Ta
nepcneKTHB 3aBepllleHHH npouecy CTBopeHHH yicpaîHCbKO-PYMYff CbKOro
TPaHcKopnoHHoro 6ioccl>epHoro pe3epsary y MapaMopocbKHX ropax. Pa3oM i3
qneHoM HayKosoi" pa.n;11 uboro napKy, noKTopoM Bacine KypenxK,
nponucKyTOBaHo cniJihHi KpOKH, HKi Heo6xinHo 3niH:cHHTH nnx nonaqi
einnosinHoî HOMiHauiî no Mi:JKHaponHoî KoopnuHauiH:Hoî Panu IlporpaMH
HECKO «JlwnuHa i 6ioccl>epa».
3a MaTepianaMH CuMno3iYMY 3aneKJiaposaHo aunycK y csiT
cneuianbHoro 36ipHHKa Hayicoaux npauh My3eIO MapaMopomHHH.
YqacHHKH uboro 3i6paHHH 03HaHOMHJIHCb TaKO:JK i3 po6oToIO My3eIO
npuponHuqux Hayi< Ta B3HJIH yqaCTb y uepeMOHiî sinKpHTIH rraM 'HTHHKa
Tapacy fpuropoa11qy llleaqeHKY y MiCTi CireT MapMaiueH:, HKHH 29 :JKOBTHH
2016 poKy, ypoqucrn sinKpHJIH MitticTPH 3aKopnoHHHX crrpaa YKpai.HH H:
PYMyuiî Ilasno KniMKiH Ta Jla3ap KoMeHecKy.

BnKopucraua JiiTepaTypa
I. Mos'!aH 51.I., faMop <1>.,U., llleJL11r-CocoHKO IO.P. i imn. (pe.a.). EiopÎ3HoMaHÎITl1
KaprraTChKoro 6ioccpepttoro 3arrosi.utt11Ka. IHTepeKouemp. K11îs, 1997. - 71 O c.
2. faMop <1>.,U„ ,UosrattH'I 51.0„ IloKHHh'Iepe.ua B.<1>. EK0110ri'ltta cmyauil1 y 6aceiftti
Bepxtthoî THCH Ha .UÎJil1HUÎ yKpaÎHChKO-PYMYHChKOro Kop.uotty Ta IIIJLllXH i-i
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Artur Koman şi neamul Koman din Maramureş.
„Fondul documentar Koman Artur"
Dr.

Dăncuş

Mihai
etnograf
Sighetu MarmaJiei
De-a lungul celor peste 42 de ani cât am fost activ în cadrul Muzeului
am militat pentru aducerea în muzeu şi punerea sub protecţie a
fondurilor documentare realizate de diferite personalităţi ale zonei. Între acestea
şi fondul „Artur Koman" care, pe lângă „herbarium", cuprinde şi valori
documentare.
„Fondul documentar Artur Koman" este foarte bogat şi cuprinde
documente extrem de importante şi valoroase pentru istoria Maramureşului.
Îndrăznim să constatăm şi să spunem că aproape nu putem scrie „istoria
Maramureşului" fără contribuţiile ce revin din documentele adunate, clasate şi
păstrate cu sfinţenie de cel care a fost savantul botanist Artur Koman. Aşa cum
nu se putea scrie „istoria Neamului Românesc" fără contribuţia ştiinţifică a lui
Ioan Mihalyi de Apşa 1 şi ne referim nu numai la cartea monumentală publicată
în anul 1900 ce cuprinde o bună parte din documentele medievale, respectiv
cele din secolele XIV şi XV, ci şi multe altele. Acest mare savant, şi ne referim
în continuare la Dr. Ioan Mihalyi, avea „pregătit" şi un volum al Ii-lea care, iată,
s-a publicat cu contribuţia esenţială a academicianului istoric clujean Ioan Aurel
Pop şi a unui grup de cercetători din echipa sa. 2 Fondul Mihalyi este uriaş ... ,
Din păcate este dispersat. O parte se găseşte la Academia Română la Bucureşti,
o parte la Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca şi la Fondul
Arhivelor Naţionale din Cluj şi Baia Mare. Celebra colecţie arheologică a fost
achiziţionată prin Muzeul Judeţean Baia Mare pentru Muzeul Maramureşului
din Sighet (aşa s-a purtat atunci), dar a rămas în mod ilegal la muzeul din Baia
Mare. O bună parte se găseşte la Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei,
fiind preluat cu ocazia organizării muzeal a „Casei Mihalyi de Apşa". De-a
lungul a peste 40 de ani, în cadrul Muzeului Maramureşului din Sighetu
Marmaţiei, ne-am zbătut (noi M. D.) şi am reuşit să aducem în proprietatea
muzeului mai multe fonduri documentare care ridică mult prestigiul instituţiei,
chiar dacă încă accesul marelui public este restricţionat. Amintim printre
Maramureşului

1

Mentionăm că Ioan Mihalyi de Apşa nu ne-a lăsat doar celebra carte tipărită „Istoria
Maramureş. Tomul I. Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV'',

Comitatului

Maramureş - Sziget. Tipografia lui Mayer şi Berger, 1900, cum se ştie în general ci şi
un imens fond de documente scrise (zeci de mii de pagini), bibliotecă foarte valoroasă, o
colectie de obiecte arheologice din neolitic, epoca bronzului, a fierului, dar şi o colectie
numismatică cuprinzând piese monetare din perioada romană şi bizantină, dar şi
medievală, obiecte etnografice, obiecte de cult, tablouri etc.
2
Ioan Aurel Pop (coordonator - autor principal şi colaboratorii: Mihai Dăncuş, Adinei
Ciprian Dincă, Andreea Mârza), Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII
provenite din colectia lui Ioan Mihalyi de Apşa, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj Napoca, 2012.
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acestea: Fondul Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş
(1860), Fondul Casei Mihalyi de Apşa, Fondul muzicologului Harry
Maiorovici, Fondul „Traian Bilţiu-Dăncuş", Fondul Lenghel Petre-Izanul,
Fondul Francisc Nistor, Fondul Gheorghe Dăncuş, Fondul de documente
privind unirea Maramureşului cu Ţara, Fondul Şcolii confesionale din Bârsana
şi a Composesoratului din Bârsana, Fondul de carte şi documente, fotografii etc.
care a aparţinut Societăţii de lectură „Dragoşiana" şi a fost păstrat de urmaşii lui
Florent Mihalyi, Fondul de tablouri pictate (mari) de la fost Prefectură şi există,
deocamdată, fondul de clişee foto Mihai Dăncuş (peste 600000). Din păcate, din
neglijenţă, muzeul nostru a pierdut două fonduri fundamentale, de mare valoare,
în special pentru Secţia de istorie. Este vorba de „Fondul documentar Ioan de
Covaci" (care s-a dispersat şi a ajuns în diverse colecţii private) şi recent
„Fondul documentar Petru Mihalyi de Apşa" (bibliotecă, documente,
memorialistică, artă veche, mobilier de epocă, arheologie, tipărituri etc. etc.)
Toate acestea s-au format cu greu. Majoritatea au fost donaţii, dar sunt
şi achiziţii. Volumul foarte mare de documente adunate cu greu şi chiar cu
riscuri (în perioada de dinainte de Revoluţie), trebuie prelucrat şi dat în circuitul
ştiinţific prin publicare. De altfel, cu ani în urmă am început să publicăm o parte
din documentele Maramureşului şi acţiunea trebuie continuată. Amintim câteva
volume de documente scrise: Maramureşul şi Marea Unire - Crestomafie de
texte şi documente 1918-1919, ediţie îngrijită de Mihai Dăncuş şi Gheorghe
Todinca, Sighetul Marmaţiei, 1 Decembrie 1998, 184 pagini format AS; Satul
maramureşean: viaţa socială, economică, politică, culturală şi religioasă.
şi documente, voi. I, coordonator Mihai Dăncuş, Sighetul Marmaţiei,
2005, format 25 x 17,6 cm, 575 pagini; Satul maramureşean: viaţa socială,

Studii

economică, politică, culturală şi religioasă.

Studii

şi

documente, voi. II,

coordonator Mihai Dăncuş, Sighetu! Marmaţiei, 2005, format 25 x 17,6 cm, 477
pag1m.
O altă lucrare reia tema Marii Uniri şi publicăm într-o ediţie „revăzută ţi
adăugită" volumul Unirea Maramureşului cu Ţara - Mărturii documentare,
Seria: Documente istorice III, autori Mihai Dăncuş şi Gheorghe Todinca,
Muzeul Maramureşului, Asociaţiunea pentru Cultura Poporului Român din
Maramureş, Sighetu Marmaţiei, 1 Decembrie 2008, 311 p., format 23 x 16,30
cm. O lucrare foarte importantă şi care era o datorie asumată a generaţiei
noastre este publicarea volumului de documente cu titlul Diplome
maramureşene

din secolele XVI-XVIII provenite din

colecţia

lui Ioan Mihalyi

coordonator şi autor principal Ioan Aurel Pop. A apărut la Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, Ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, format 23,5 x 16 cm, 503 p. ş.a. Ediţia I a apărut în anul
2011 la aceeaşi editură.
Din „Fondul Artur Coman" încă nu s-a valorificat prin publicaţii decât
sporadic şi foarte puţin. 3 În cadrul Simpozionului „Artur Coman - 125 de ani de
la naştere", realizat de Muzeul Maramureşului în perioada 29-30 septembrie

de

Apşa,

Chiş V. Timor, Manole Mihail - Artur Coman, custode onorific al Rezervaţiei
Pietrosul Rodnei, în voi. Acta Musei Mararnorosiensis IV, Sighetu) Marmaţiei, 2006.
3
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2006, mai tinerii colegi Chiş V. Timur şi Manole Mihail prezintă şi publică în
voi. IV al anuarului muzeului mai multe documente importante ce evidenţiază o
altă faţetă a savantului Artur Coman, astfel: o scrisoare datată 31 martie 1939 ce
poartă antetul Universităţii din Cluj, Institutul de Botanică Sistematică, Grădina
Botanică şi Muzeul Botanic şi semnată de profesorul Alexandru Borza în
calitate de Director al Muzeului şi Grădinii Botanice, care-i atrage atenţia
asupra publicaţiei „Flora Romaniae exiccata" şi-i propune colaborarea. Totodată
Profesorul Borza îi comunică lui A. Coman crearea în Pietrosul Rodnei a unei
Rezervaţii alpine „Monument al naturii" şi-i propune preluarea funcţiei de
„conservator onorific". O altă scrisoare ce poartă antetul COMISIUNEA
MONUMENTELOR NATURII, Biroul Ştiinţific Cluj, Grădina Botanică, datată
1 mai 1932, semnată „cu distinsă stimă" Prof. Al. Borza îi comunică lui Artur
Coman faptul că în şedinţa Comisiei Monumentelor Naturii pentru Ardeal a fost
propus de a fi numit „conservator onorific" al Rezervaţiei. În scrisoare
Profesorul mai discută cu Coman date ştiinţifice cu privire la cele trimise spre
studiu şi confirmare. Autorii articolului mai publică aici şi adresa cu nr. 15 din 9
IV 1940 trimisă lui A. Coman de către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,
Comisiunea Monumentelor Naturii prin care Dl. inginer A. Coman este numit în
calitate de „Conservator onorific al Monumentului Natural Pietrosul Mare". Tot
aici şi acum colegii mei publică şi „Legitimaţia nr. 44 pentru inginer silvic Artur
Coman" cu vizele pe anii 1940. Articolul se încheie cu problema unei adrese
emise de către „Consiliul de îndrumare pentru ocrotirea naturii" din jud.
Maramureş cu nr. 10, fără dată, „trimisă tov. Ing. Coman Artur" cu privire la o
scrisoare a acestuia datată 27 III 1969 prin care este informat lapidar asupra
unor propuneri ale acestuia.
Despre neamul şi familia nobilă Koman a publicat mai multe lucrări şi
Mihai Dăncuş valorificând şi documentar. 4 Cu privire la viaţa şi activitatea lui
4

Dăncuş Mihai - Câteva date despre neamul Coman de Moisei în istoria

Maramureşului

în voi. Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş, voi. 6, coord.
Simion Iuga, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2016, p. 214-232; capitolul Atestări
documentare privind viaţa socială maramureşeană cu accente privind naşterea în
tradiţia populară, în voi. Obiceiuri din viaţa omului în Maramureş, Naşterea şi
copilăria I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009, p. 139-159; Vestigii de cultură şi
civilizaţie populară românească consemnate într-un manuscris maramureşean inedit
din sec. al XVIII-iea, în voi. Imagini şi permanenţe în etnologia românească,
Academia Română - Institutul de Etnologie şi Folclor, Academia Republicii Moldova Institutul de Etnologie şi Folclor Chişinău, Editura Ştiinţa, 1992, p. 152-165; Un
manuscris misce/eanean de la finele secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al
XIX-iea. Consemnări privind legăturile cu lumea bizantină (rezumat), lucrare
prezentată şi tipărită în publicaţia generată de „Simpozionul Naţional de Artă şi
civilizaţie în spaţiile monahale româneşti", Ediţia a VII-a, „Perenitatea tradiţiei
bizantine", 27-30 iunie 2015, Călineşti, Maramureş, p. 13-14, org. Comisia Naţională a
României pentru UNESCO et FRACCU; Omagiu savantului Alexandru Artemiu
Coman, în Acta Musei Maramorosiensis IV, Sighetu! Marmaţiei, 2006, p. 7-8; Ing.
Artur Coman - in memoriam, în Acta Musei Maramorosiensis IV, Sighetu! Marmaţiei,
2006, p. 83-87; Ing. Artur Coman, urmaş al unui mare neam de nobili români, cu
implicaţii în istoria şi istoriografia Maramureşului în Acta Musei Maramorosiensis IV,
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Artur Coman, semnalăm preocupări deosebite, în special cu privire la
specializarea sa ca botanist şi inginer silvic. Lumea ştiinţifică i-a acordat
respectul cuvenit.
Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei a organizat două mari şi
prestigioase simpozioane: unul cu ocazia centenarului naşterii lui A. Coman în
zilele de 7 şi 8 septembrie 1981, iar al doilea la împlinirea a 125 de ani de la
naştere în zilele de 29 şi 30 septembrie 2006. La ambele manifestări s-au
implicat instituţii ale statului: Comitetul Judeţean pentru Cultură, Direcţia
Silvică, Ocoalele Silvice, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor - Academia
Română, primăria Sighet, iar la al doilea simpozion s-a adăugat şi Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş" din Arad. Toate lucrările s-au tipărit într-un volum
special. Muzeul sighetean a dedicat vol. IV din anuarul ACT A MUSEI
MARAMOROSIENSIS pe anul 2006 „memoriei savantului maramureşean de
notorietate naţională şi internaţională, marele botanist şi umanist Artur
Coman". 5
La manifestări au participat cele mai prestigioase nume ale ştiinţei de
biologie şi ştiinţei naturale româneşti de la Iaşi, Cluj, Bucureşti, Baia Mare,
Sibiu, Bistriţa, Arad, Oradea etc. fiind prezenţi cu lucrări ştiinţifice universitari,
cercetători academici, profesori, muzeografi, ingineri silvici, geologi, istorici,
etnografi.
Artur Coman a trăit 90 de ani. A publicat foarte puţin. Savantul Emilian
Ţopa de la Iaşi rezumă într-o sinteză specială munca ştiinţifică a lui Artur
Coman, astfel: „25 de titluri de lucrări ce înseamnă aproape 500 de pagini de
text, din care 70% se referă la floră, 16% la studiul taxonomic, teratologic,
etnobotanică şi de protejare a mediului ambiant, iar restul de 14% la istoria unor
familii de intelectuali şi la aşezările culturale maramureşene." Au mai rămas în
manuscris încă două studii botanice: „Flora vasculară a Maramureşului" bazată
pe trepte altitudinale din I 00 în 100 m, fenofaze şi utilitate, încredinţate
colaboratorului său intim, Mircea Antal de la Breb (corn. Ocna Şugatag) şi
„Flora şi vegetaţia Maramureşului", cu aspecte de sinecologie şi de bioproducţie, alcătuită în colaborare cu I. Resmeriţă, Tr. I. Ştefureac, L. Peterfi şi
L. Momeu care acceptă lumina tiparului. 6 Aici (cele 14%) se regăseşte şi cartea

Sighetu! Marmaţiei, 2006, p. 124-146; Brâncoveanu Constantin, boier vechi şi domn
- Atestări maramureşene privind martiriul Brâncoveni/or, în voi. Cultură şi
civilizaţie românească în Maramureş, voi. 5, Simpozionul Naţional de la Săliştea de
Sus, august 2014, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2015; Manuscrise maramureşene
din sec. al XVI//-lea li prima parte a sec. al XIX-iea. Conotaţii etnofolclorice. Caietul
manuscris al preotului Ioan Comande Moisei, Caietele ASER nr. 12/2016, Asociaţia
de Ştiinţe Etnologice din România, p. 243-266. Acest volum are ca subtitlu „ Valenţe ale
patrimoniului etnologic în cercetarea actuală. ln honorem Ligia Fulga la 65 de ani" .
5
*** Acta Musei Maramorosiensis - IV, 2006, editat de Muzeul Maramureşului din
Sighetu! Marmaţiei - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad - Asociaţiunea pentru
Cultura Poporului Român din Maramureş, 263 p.
6
Emilian Ţopa - Artur Coman (1851-1972). Viaţa şi Opera, în volumul Acta Musei
Maramorosiensis - IV, 2006, Muzeul Maramureşului, Sighetu! Marmaţiei, p. 202 şi
creştin

următoarele.
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„Documente Istorice Maramureşene" publicate de ing. Artur Koman la Vişeul
de Jos, 193 7, Tipografia MHorovitz, Vişeul de Sus. Majoritatea celor circa 100
de pagini tipărite cuprind corespondenţa semnată de personalităţi ale vremii:
Petru Mihalyi, Basiliu Mihalka, Ioan Buşiţia, Mihailu Pavel (atunci vicar),
Simion Botezanu, Ioan Pop, Gavril Mihalyi, Alexa Anderco Hora, Aloisiu Vlad
de Sălişte, Ladislau Basiliu Popp, Iona M. Moldovan, Iona Koman (preotul
greco-catolic 1911), Gavril Sabo, Oct. T. Taslananu, Timiş (preot), A. Tr.
Laurianu, Artemiu Anderco, A. Homorodean. La sfărşitul cărţii, Artur Koman
publică o poezie scrisă de mătuşa sa Emilia Anderco, măritată cu Ioan Koman
(preot). A scris în stil popular multe poezii. „Toate scrisorile (scrierile n. n.) a
mătuşei mele s-au dus cu desagii la Dr. Ioan Mihalyi, aşa îmi spunea unchiul
Cuza Anderco". Tot aici publică şi o „o poezie a lui Laurenţiu Mihalyi <Versuri
de înmormântare. Suvenir pentru Artemiu Anderco oficiat la Borşa, 5 Aug.
1877>."
Dacă Artur Koman a lăsat ştiinţei româneşti inestimabilul herbarium cu
circa 20000 de coli şi o imensitate de date ştiinţifice consemnate în peste 500 de
pagini dactilografiate, iată că a valorificat şi o infimă parte din arhiva sa
istorică, documente privitor la Maramureş, adunate pe parcursul unei vieţi care,
iată s-a oprit la 90 de ani.

***

Dăm în continuare structurat de noi (M. D.) conţinutul „Fondului
documentar Artur Koman'', aşa cum a fost oferit spre achiziţie Muzeului
Maramureşului de către nepoatele acestuia, Maria Oros şi Irina Coman.
Considerăm necesară reproducerea acestor documente pentru a conştientiza
valoarea documentar-istorică şi ştiinţifică a acestuia.

1.

Cărţi/biblioteca

- 239

lucrări

sec. al XIX-iea

şi

început de sec. XX (cu caracter

ştiinţific

-

botanică);

- 32 lucrări botanice pentru determinarea floristică (tipărite Berlin, Leipzig etc.) ;
- 90 cărţi cu caracter botanic, dar şi istoric (sec. XIX, început de sec. XX);
- 6 lucrări cu caracter istoric şi cultural-ştiinţific apărute în Italia (sec. XIX-iea);
- Bibliotecă cu caracter istoric - 40 de lucrări final sec. XIX şi început de sec.
XX.
2. Corespondenţă purtată de A. Coman cu oameni de ştiinţă din ţară şi
străinătate, aproximativ 400 de scrisori şi acte, Începând de la 1700 până În
sec. XX
114 scrisori oficiale de la finele sec. al XIX-iea (1871-1877) cu caracter religios
şi istoric;
- scrisori originale ale lui Artur Anderco ( 1872) în limba maghiară, una cu o
poezie inedită;
- o scrisoare către protopopul Borşei, în limba română, datată 1862, semnată de
Constantin Gheorghiu;
- 30 de scrisori şi acte privind familia Coman ( 1928-1948);
- 42 de scrisori şi documente privind istoria Maramureşului, din arhiva
protopopiatului Borşa-Vişeu ( 1870-1900);
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-

-

-

3.
-

-

-

38 de scrisori privind viaţa şi activitatea lui A. Coman, scrisori familiale scrise
de către părinţii săi;
9 scrisori familiale ale lui Timiş din Borşa în cirilică (l 760-1880) - n. n. cu
siguranţă străbunii D-lui Acad. Ionel Valentin Vlad - străbunicii şi bunicii după
mamă (fam. Timiş) au fost preoţi;
37 de scrisori şi documente privind protopopiatul de Vişeu (1870-1880);
146 de scrisori, documente, adrese privind protopopiatul de Vişeu (l 860-1880);
8 scrisori în cirilică şi limba latină (l 700-1850) privind proprietăţi şi vânzări
cumpărări de pământuri în zona Borşa-Vişeu;
44 de scrisori şi documente privind şcolile confesionale din zona Vişeu-Borşa;
15 scrisori privind viaţa şi activitatea lui A. Coman;
16 scrisori, documente etc. despre biserica din Sighet, amenajamente pentru
pădurea Făget făcute de A. Coman;
un pachet de circa 200 cărţi poştale de pe front din primul război mondial
(privind Regimentul 85 infanterie Sighet);
două scrisori de la Alexandru Anderco în care cere mâna mamei lui A. Coman;
95 de scrisori, vederi, cărţi poştale privind viaţa şi activitatea poetului român
Artemie Anderco Homorodeanu, născut la Borşa, la mijlocul sec. al XIX-iea;
personalitate recunoscută a culturii româneşti din acea perioadă despre care a
scris şi marele nostru istoric Nicolae Iorga (n. n. publicându-i şi prefaţându-i
Jurnalul).
Documente vechi care au aparţinut familiei Coman (sau legate de familia
Coman de Moisei)
38 de predici religioase scrise de mână de I. Coman (în sec. al XX-iea);
12 copii de mână după matricole din registre de parohii privind trecutul familiei
Coman;
11 documente în limba maghiară, cirilică (română), latină şi română privind
zona Borşei şi familia Coman (1542-1562);
31 documente şi înscrisuri familiale privind naşteri şi decesuri în Maramureş;
trei exemplare şi texte de lucrare privind genealogia şi istoria familiei Coman;
două dosare privind genealogia familiei Coman (circa 200 de pagini);
un plan conspect pentru lecţii, scris în original de Artur Anderco Homorodeanu
la 1870;
arborele genealogic al familiei Coman;
14 copii după documente vechi privind Moiseiul şi familia Coman (de la 1600
până azi) în limba maghiară, chirilică (română) şi limba română;
o doină scrisă în limba română la 1870 de către Anderco Emilia;
un dosar cu 60 de documente privind familia Coman din care 1O din sec. XX;
monografia familiei Coman.

4. Documente privind

şcolile

confesionale

şi

biserica

greco-catolică

din

Maramureş

-

66 de documente privind şcolile confesionale din Borşa şi Vişeu (l 868-1878);
Protocolul Consilierului Preoţesc de pe Valea Izei din prima jumătate a sec. al
XIX-iea scris în limba latină, maghiară şi română ( 150 pagini);
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-

5.

-

Protocolul arhidiaconal al Vişeului pe anii 1870, 1874 şi 1877 în limba română
şi limba maghiară (trei registre);
Protocolul Protopopiatului Vişeului a lui Anderco Homorodeanu (1872-1873);
Protocolul Protopopiatului Vişeului A. A. Homorodeanu pe anul 1876;
121 de documente privind şcolile confesionale din zona Borşa-Vişeu;
Protocolul Tractului Vişeu pe anii 1905-1907;
Registru cu Adunările Congregaţiilor parohiale de pe Valea Izei, aproximativ 40
de pagini în limba latină şi limba maghiară (1843-1877);
5 documente despre Mănăstirea Moisei, în cirilică (română şi maghiară) - 17001750;
9 documente despre Mănăstirea Moisei (1870-1876);
18 documente privind Protopopiatul Vişeului;
I document privind şcolile confesionale din Maramureş la 1870.
Monografii locale, cărţi, hărţi cadastrale, composesorat, proprietăţi,
expertize, diverse
I text (rupt) în limba latină, hârtie cu filigran, sec. al XVIII-iea;
6 documente (sec. al XIX-iea) privind istoria localităţii Botiza;
52 hărţi cadastrale privind Maramureşul;
o hartă a judeţului Maramureş în perioada interbelică (concepută de Dr. Iacob
Dermer7);
o hartă a pădurii lui Alexandru Cuza Anderco la expropriere;
60 de hărţi, schiţe şi expertize privind proprietăţi în Maramureş în perioada
contemporană;

- harta Botizei;
- harta Composesoratului de Vişeu (2 x 2 m);
- hărţi cadastrale în număr de 221 bucăţi originale şi copii privind situaţia
proprietăţilor, a culturilor agricole etc. din zona Borşa-Vişeu, şi în sens mai larg,
privind Maramureşul de Răsărit, hărţi de la mijlocul sec. al XIX-iea până la
mijlocul sec. al XX-iea;
- Lista proprietăţilor Composesoratului de Vişeu;
- Registru de identificare a numerelor cadastrale;
- Dispoziţii privind executarea cadastrelor ( 1904);
- un dosar în şase exemplare identice, tipărite, privind procese de proprietate în
zona Borşa-Vişeu (final sec. al XIX-iea, limba maghiară);
122 de documente istorice privind proprietăţi în Maramureş în perioada 17621860, în limbile română, cirilică (română), maghiară, latină, primite de A.
Coman de la Pop Simion (n. n. Mihai Dăncuş, marele proprietar din Vişeu
Borşa);

16 diferite documente, registre de proprietăţi,

chitanţe

din perioada 1820-1860;

Dr. Iacob Denner, fost profesor la Liceul "Dragoş Vodă" din Sighetu) Marmaţiei în
perioada interbelică, coautor al cărţii „Maramureşul Românesc" - Studiu de geografie,
publicată împreună cu lng. Ioan Marin la Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1934
(notă de Mihai Dăncuş), precum şi al cărţii „Geografia judeţului Maramureş pentru
cursul primar" în colaborare cu Petru Lenghel-Izanu, Editura Asociaţiunea pentru
Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighet, Piaţa Unirii 25, 1936 (notă de Mihai
7

Dăncuş).
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6.
-

un dosar cu averea lui Pop Simion;
un Registru de proprietăţi;
30 lucrări de expertiză (după 1945);
2 dosare cu expertize;
4 dosare cu expertize;
3 pachete cu stampe;
7 diverse adrese, copii şi un document de la 1852;
un pachet cu contracte.
Altele
Herbariul cuprinzând plante culese de Artur Coman după predarea
herbariumului mare Muzeului Maramureşan din Sighetul Marmaţiei, cca. 1OOO
de planşe,
- Mobilă de la finele sec. al XIX-lea care a aprţinut şi a fost folosită de către
Artur Coman, cuprinzând următoarele piese: un pat de fier (tip spital n. n. M.
D.); o masă de lucru; un scaun tapiţat; un dulap/bibliotecă (de culoare roşie);
două lăzi pentru documente; o garnitură mobilă cuprinzând două fotolii, o masă
ş1 o canapea;
- 38 de aparate şi alte obiecte (de măsurat) folosite la determinări ştiinţifice şi
expertize de teren care au aparţinut botanistului Artur Coman.

***
Importanţa fondului impune prelucrarea acestuia de către un specialist
al muzeului (sau colaborator al acestuia) în vederea publicării şi poate constitui
şi obiectul unor teze de doctorat (în istoria culturii sau antropologie istorică).

***
Pentru a da girul ştiinţific al conţinutului fondului reproducem „în
micro" oferta nepoatelor inginerului savant Artur Koman, respectiv Nina
Coman şi Maria Oros n. Coman.
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***
Deoarece spaţiul afectat acestei mici intervenţii nu ne permite, ne
noi în a propune începerea tipăririi volumelor de documente din
valorosul şi fabulosul „Fond Artur Koman".
Pentru a cinsti memoria acestui mare savant propunem să intre în
atenţia Consiliului local şi a Primarului municipiului Sighetu! Marmaţiei dorinţa
noastră, a celor care l-au cunoscut pe Artur Koman, dar şi a populaţiei oraşului
nostru de a înnobila un parc sau un loc anume cu o operă artistică de sculptură realizarea unui bust în bronz şi locarea acestuia, propunem noi, într-un scuar
adecvat, probabil părculeţul din faţa Liceului Forestier .. . sau alt loc.
limităm şi
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Artur Coman (1881-1972)
Înv. Cotârlă Ion
Sighetu Marmaţiei, Maramureş
Fiul lui Ioanu Comanu şi Floare Anderco, maramureşeanul Artur Coman sa născut la Borşa în 15 aprilie 1881. Urmează şcoala primară la Botiza continuă
studiile la Sighetul Marmaţiei şi absolvă liceul la Iglo. În anul 1907 termină
cursurile Academiei de Silvicultură şi Mine din Schelmetz şi se angajează la această
instituţie ca asistent universitar, la catedra de botanică, unde lucrează timp de patru
ani„ între 1908-1912, aprofundând studiile de specialitate, ajungând un renumit
botanist. Alţi doi ani, între 1913-1914, Artur Coman colaborează la elaborarea
lucrării de dendrologie alături de L. Fekete şi T. Blattny.
În anul 191 7, inginerul Artur Coman revine la Sighetul Marmaţiei unde
conduce Fabrica de cherestea din localitate. Din 1919 şi până în anul 1956 lucrează
ca inginer silvic conducând Ocoalele silvice din Sighetul Marmaţiei, Vişeu de Jos şi
Vişeu de Sus.
Artur Coman s-a numărat printre delegaţii maramureşeni care au participat
la Marea Adunare de la Alba Iulia din l decembrie 1918, când s-a hotărât unirea
Transilvaniei cu patria mamă şi întregirea României.
Timp îndelungat Artur Coman a cercetat flora Maramureşului aducând
însemnate contribuţii la cunoaşterea acesteia. A adunat peste 20.000 de plante
alcătuind un valoros ierbar. În prezent, Herbariul lui Artur Coman se află la Secţia
de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Maramureşan din Sighetul Marmaţiei. A
descoperit specii noi de plante pentru Maramureş pe care le-a adunat şi descris în
opera botanică, îmbogăţind enumeraţia florei Maramureşului cu aproape 600 de
specii. A propus înfiinţarea unor rezervaţii ştiinţifice pentru cercetarea şi protejarea
plantelor şi animalelor sălbatice.
Artur Coman a fost un colaborator preţios la Revista pădurilor, editată la
Bucureşti între anii 1938-1947, precum şi la Buletinul Grădinii Botanice din Cluj şi
al altor reviste de specialitate. A colaborat la elaborarea monumentalei lucrări
„Flora României", la publicaţia „Flora României explicată" şi a publicat mai multe
lucrări.

Printre lucrările publicate de Artur Coman se numără următoarele:
Documente maramureşene, tipărită la Vişeu de Sus în anul 1937, prin care şi-a
adus contribuţia la cunoaşterea istoriei Maramureşului; Contribuţii la cunoaşterea
florei Muntelui Farcău - 1939; Plante cu flori albe în mod excepţional - 1940;
Contribuţii Ia flora Maramureşului - 1940; Câteva plante interesante din
Maramureş - 1938; Ribes rubrum, o specie nouă pentru flora ţării - 1939; Date
geobotanice despre salicaceele din Maramureş - 1941; Enumerarea plantelor
vasculare din Maramureşul Românesc - 1941; Flora pădurilor din Maramureş
- 1947; Câteva numiri populare de plante vasculare din Maramureş - 1942;
Genul Euphrasia în Maramureş - 1941; Contribuţii la flora regiunii Baia Mare
- 1958; Flora Maramureşului - 1971 ş. a.
După ce a slujit silvicultura, a cercetat, a adunat şi a descris diferite plante
timp de peste şase decenii, Artur Coman se stinge din viaţă în 6 august 1972 la
Sighetul Marmaţiei. Este unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă pe care i-a dat
Maramureşul. În semn de preţuire şi recunoştinţă maramureşenii şi în special
sighetenii nu l-au uitat.
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Flora

Maramureşului

- o operă inedită

concepută

de Artur Coman

Prof. Nădişan Ioan
Baia Mare, Maramureş
În urmă cu 47 de ani, (1969), Societatea de Ştiinţe Biologice din R.S.
România a organizat la Satu Mare, Maramureş „ Cea de a VII-a Consfătuire
Naţională de Geobotanică". La această reuniune ştiinţifică, Artur Coman,
botanistul maramureşean de notorietate naţională şi internaţională a prezentat în
premieră lucrarea intitulată: „Flora Maramureşului", care a produs o vie şi
justificată senzaţie în rândul specialiştilor. Autorul prezintă distribuţia
altitudinală a speciilor nu pe „Zone" sau „Etaje" de vegetaţie, o practică
curentă folosită de botanişti, ci pe „Trepte" altitudinale, socotite din 100 În 100
de metri, o metodă cu totul originală.
Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm această lucrare capitală a
autorului, în sinteză, care este rezultatul unei munci asidue de cercetare
floristică desfăşurată pe durata de circa cinci decenii. Au fost cercetate şi
studiate peste 700 puncte floristice folosindu-se în acest scop altimetrul,
determinându-se un număr de 1520 specii spontane, înregistrându-se totodată
peste 18.000 date geobotanice vizând arealul orizontal şi vertical al acestora.
Investigaţia se referă la Maramureşul Românesc ce cuprinde o reţea
hidrografică bogată, în cadrul căreia se pot delimita patru bazine caracteristice
de floră şi vegetaţie, după cum urmează:
1.) Bazinul Bistriţei Aurii (doar malul stâng, până la confluenţa cu
Ţibăul). Aici, datorită substratului calcaros predominant se întâlneşte o floră
deosebit de bogată şi variată, fiind citate aproape 500 specii spontane, dintre
care: Asplenium adiantum-nigrum, Taxus baccata, Dianthus tenuifolius,
Cochlearia pyrenaica var. borzaeana *, Sempervivum montanum, Pulmonaria
rubra, Gentiana praecox var. carpatica, Potentilla gaudinii*, Cirsium
decussatum, Centaurea axilaris, Carex pediformis var. rhizina*, Festuca
porcii ş.a. (Speciile rare sunt însemnate cu ).
2.) Bazinul Vişeului are o suprafaţă de 1580 kmp., cu o amplitudine
altitudinală de 1963 m. se întinde între confluenţa Vişeului cu Tisa şi vf.
Pietrosul (332-2305 m.). Prezintă variate forme de relief şi o geomorfologie
complexă. Din punct de vedere floristic, acest bazin se împarte în două sectoare
şi anume: A.) Munţii Rodnei (versantul nordic), B.) Munţii Maramureşului
(versantul sudic).
A.) Munţii Rodnei au reprezentat de fapt perimetrul de studiu şi
cercetare preferat al marelui botanist de anvergură europeană. Aici. înălţimile
depăşesc frecvent 2000 m., relieful fiind de tip alpin, structura geologică
predominant cristalină, pe alocuri calcaroasă. Sunt semnalate următoarele
specii, reţinând faptul că multe din acestea sunt rarităţi. Astfel, se citează
speciile: Pinus cembra, Taxus baccata (PM: 1480-1960 m. şi PtR: 1350 m.).
Menţionăm că specia Taxus baccata n-a fost regăsită în ultima perioadă. Alte
specii: Sa/ix retusa var. kitaibeliana* (PM, PzB, PtR: 1590-2200 m.), S.
Bicolor (1100-1800 m.), S. Herbacea* (PM: 2217 m.), Cerastium alpinum
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(1550-2190 m.), C. lanatum* (PM: 2060 m.), Silene nivalis* (1690-2285 m. =
END/MRD), Saponaria pumila*, Anemone ba/densis* (regăsită la obârşia
Bistriţei Aurii în 1967 de Mircea Antal, la cca. 1900 m. altitudine), Sedum
roseum (1400-2150 m.), Saxifraga carpatica (1550-2300 m.), S. bryoides*
(PM: 2250-2300 m.), Astragalus penduliflorus* (lvC: 1725-1765 m.), Pyrola
rotundifolia (TnR: 1710-1870 m. ), Veronica baumgartenii (PM: 1700-2260 m. ),
Gentiana orbicularis* (PzB: 1710 m.), G. punctata (1500-2200 m.), G. nivalis,
Leontopodium a/pinum (PtR), Senecio glaberrimus* (PM şi Momaia: 19002300 m. ), Carex brunescens* (PzV), Festuca porcii, F. pumila (lzP) ş.a.
De reţinut că în una din scrierile sale, Artur Coman consemnează
următoarele:

„ ... Dacă am reuşit să adun atâta material floristic, uneori din locuri
foarte greu accesibile, aceasta se datoreşte sănătăţii de care m-am bucurat până
la adânci bătrâneţe şi dragostei fierbinţi pentru glia străbunilor mei. Au fost
numeroase prilejuri, când singur, sau însoţit de călăuze credincioase - ca ţăranii
Uliţă Gavrilă Vodău şi Urda Ştefan, ambii din Vişeu de Jos - am înnoptat sub
jnepeni, la altitudini de aproape 2000 m. [... ]
B.) Munţii Maramureşului reprezintă înălţimi sub 2000 m., cu un
relief alpin mai puţin tipic, lipsesc urmele glaciare, iar din punct de vedere
geologic sunt cristalini, calcaroşi sau andezitici. Predomină pădurile cu goluri
subalpine sau alpine mai restrânse, dar cu numeroase elemente floristice
interesante, sau chiar foarte rare. Astfel, se citează speciile: Botrychium
multijidum, Lycopodium a/pinum (Pop Ivan), Woodsia a/pina*(Mt. Farcău :
1755 m.), Taxus baccata, Salbe retusa* var. kitaibe/iana, Dianthus tenuifolius,
Silene rupestris ( Mt. Toroiaga: 735-1750), Saxifraga carpatica (Mt. Farcău),
Melampyrum silvaticum (Mt. Pop Ivan, Mt. Şerban, Mt. Polonenca),
Leontopodium a/pinum (Mt. Grebăn), Carex fuliginosa (Mt. Farcău), Phleum
hirsutum, Nardus stricta, Festuca porcii (Mt. Farcău: alt. Max. 1960 m.) ş.a.
Din punct de vedere floristic, Mt. Cearcănu ocupă un loc aparte, de
unde sunt de reţinut speciile: Cerastium /erchenfeldianum, Me/andrium
zawadzkii, Oxytropis sericea* (1756 m.), Eryssimum transilvanicum f.

luxurians, E. wittmannii f. elatius, Dianthus tenuifolius, Aster a/pinus,
Centaurea axilaris*, Orchis cordiger ş.a.
3.) Bazinul lzei, ocupă o suprafaţă de 1300 kmp, cu forme de relief
variate, păduri întinse de fag şi puţine conifere, cu goluri subalpine sau alpine
reduse, precum şi cu suprafeţe cultivate destul de dezvoltate. Clima este de tip
temperat-moderată, precipitaţii în jur de 1000 mm/an. Minima absolută a atins
valoarea de -33 grade Celsius, iar maxima absolută+ 39 grade Celsius.
Cele mai importante puncte floristice sunt: A.) Fundu Izei, în întregime
calcaros şi B.) Munţii Gutâi (doar versantul nordic), format din roci andezitice.
În spaţiul numit Fundu Izei sunt prezente speciile: Cystopteris sudetica,

Melandrium zawadzkii, Thlaspi dacicum, Pulmonaria rubra, Symphyandra
wanneri ş.a. În versntul nordic al Munţilor Gutâi apar speciile: Alnus viridis
var. mollis f. grandifolia (750-800 m. alt., împreună cu A. incana şi
A.glutinosa), Me/amphyrum saxosum (750 m. alt. cu Me/amphyrum
bihariense), Asp/enium adiantum-nigrum, Sempervivum montanum,
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Antenaria carpatica (?), Carex loliacea ş.a.
4.) Bazinul Săpânţei, este cel mai redus ca suprafaţă, ocupând doar 31 O
kmp. Clima se aseamănă cu cea din Bazinul Izei, iar substratul este mai mult
andezitic. Cele mai frecvente specii sunt: Sorbus aria, Woodsia ilvensis,
Trientalis europaea. În mlaştinile aflate în zonă întâlnim speciile: Lycopodium

inundatum, Carex paucijlora, Viola epipsila*, Euphorbia carpatica*, Pinus
mughus (pe un tinov la numai 1OOO m. altitudine, semnalat de acad. Emil
Pop).
Dintre plantele de mlaştină caracteristice tuturor celorlalte bazine,
indiferent de altitudine, se menţionează: Lycopodium complanatum*, (Mt.
Gutâi), Betula pubescens, Sa/ix rosmarinifolia (BtH), S. aurita (TH, TOB),
Drosera rotundifolia (350-1650 m.), Comarum palustre*, (DvD, IzS),
Vaccinium axycoccos (500-1450 m.), Lygularia sibirica (exemplare uriaşe de
1,6-2,10 m., cu 40-65 antodii şi cu tulpini groase de 15-22 mm.), Carex
pseudocyperus (BtH, Izl), Carex /imosa (TB, TO) ş.a.
În lucrare, ARTUR COMAN insistă şi asupra unor specii mai
deosebite, printre care:
a.) Câteva specii RARE, din zonele mai joase, situate sub 600 m.
altitudine, printre care: Euphorbia angulata, Nymphea alba, Erysimum

odoratum, Genista sagitala, Veronica triphylos, /nula conyza, Carex pendula,
C. transil/vanica ş.a
b.) Câteva plante care probabil au dispărut, şi care n-au mai fost
găsite în ultimii 50 de ani, cum ar fi: Botrychium matricariaefolium (cit, W),
Cystopteris crispa (Coman), Silene otites (W), Euphorbia dulcis (W),
Aconitum gracile (W), Ledum palustre (W), Viola alpina (Cit. Flora R.P.R. ),
V. uliginosa (Cit. Prodan), Senecio carpaticus (W) ş.a
c.) Câteva plante care au apărut în ultimii ani, datorită activităţii
omeneşti: Rumex crispus, R. Confertus, Atriplex oblongifolia, Poligonum
cuspidatum, Silene dichotoma, Erysimum repandum, Lepidium ruderale,
Lyceum halimfo/ium, /va xantifolia, Lolium aristatum. Cele mai multe dintre
acestea sunt răspândite de-a lungul căilor ferate, pe marginea şoselelor, în
general sub 500 m. altitudine.
Din punct de vedere fitogeografic cele 1520 specii de plante se pot
încadra în:
- Eurasiatice - cca. 30%;
- Europene - cca. 15%;
- Central-europene - cca. 10%;
- Circumpolare -cca. 10% ;
- Alpine -cca. 6%;
- Cosmopolite - cca. 6% ;
-Alpin-central- europene -cca. 4%;
- Continentale - cca. 3% ş.a.
Revenind la răspândirea pe verticală a speciilor de plante, Artur
Coman relevă cele mai interesante aspecte, astfel: SCARA FLORISTICĂ a
fost concepută nu pe etaje de vegetaţie, ci din 100 în 100 de metri, aşa încât
pentru Maramureş ea are 21 de „TREPTE", începând cu cea de-a III-a (210-
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300 m.)

şi

terminând cu cea de-a XXIII-a (2201-2300 m.), ultimii 5 metri fiind
(2301-2305 m.). Urmărind cu consecvenţă cele 1520 specii a ajuns la
urătoarele constatări: A.) Dintre cele circa 1040 specii spontane cu limită
altitudinal minimă situată în afara Maramureşului (sub 210 m.), care vin dinspre
câmpie, circa 950 ajung în treapta a V-a (401-500 m.); circa 520 în treapta a Xa; circa 170 în treapta a XV-a; 25 în treapta a XIX-a, iar 12 în treapta a XX-a.
(Cotoneaster integerrima, Crocus vernus, Doronicum austriacum, Frgaria
vesca, Galanhus nivalis) ş.a. B.) Dintre cele aproximativ 480 specii spontane
cu limită altitudinală minimă situată în Maramureş (peste 21 O .), circa 130 ating
treapta a XX-a; circa 90 treapta a XXI-a; circa 65 a XX-a treaptă. Din această
categorie se citează speciile: Campanula alpina, Festuca pumila, Hieracium
alpinum, Lycopodium selago, Pedicularis verticillata*, Pulsatil/a alba,
Ranunculus crenatus, Rhododendron kotschii, Sa/ix herbacea, Saxifraga
Carpatica, Sedum alpestre, Silene nivalis ş.a
Dar, partea cea mai frapantă din lucrare abia acum urmează şi
pentru a respecta cu fidelitate marea noutate, preluăm integral textul
marelui botanist „ ...Este interesant de semnalat, că urmărind timp de o
jumătate de secol răspândirea pe verticală a speciilor spontane, am putut
constata - mai ales în ultimii ani - o tendin/ă de pătrundere a celor termofile
din regiunea deluroasă în cea montană, a celor mezoterme din zona forestieră
în cea alpină, etc. cu muta/ii adesea spectaculare, de 150-250 m.
Nepermi/ându-ne spaţiul, ne mul/umim a menJiona răspândirea în masă a
speciei Caltha laeta la JzP (1800-1820 m.), care în urmă cu 30 de ani nu
depăşea, pe acest versant nordic al Munţilor Rodnei, 1550 m. şi apari/ia unor
molizi tineri înal/i de 60-80 cm, în căldarea nordică a Pietrosului, între 19602040 m. altitudine. Ceea ce ni se pare mai semnificativ este faptul că acum 34 decenii nu s-au putut identifica pe vârful Pietrosului, la altitudini de peste
2200 m. mai mult de 22-24 specii, pe când în prezent numărul lor se apropie
de 50... "
Uimitor, Artur Coman, face o semnalare epocală, sezisează şi chiar
demonstrează fenomenul Încălzirii globale sau al schimbărilor climatice cu
multe decenii În urmă, când noţiunile respective nici nu erau cunoscute. De
reţinut că abia În anul 1972 - la Summitul de la Rio de Janeiro s-a discutat
În premieră despre fenomenul Încălzirii globale. Această uluitoare
„previziune ştiinţifică", echivalentă cu o descoperire epocală, realizată de
un maramureşean, savantul-botanist Artur Coman, ar fi meritat premiul
Nobel, dar nici titlul de Membru cel puţin de Onoare al Academiei Române
- post mortem - nu este exclus, ca un gest reparatoriu.
Pentru a verifica şi demonstra că ne confruntăm cu fenomenul încălzire
globală sau cu schimbările climatice, în perioada din urmă se fac eforturi
financiare remarcabile, La nivel european, în scopul de a aduce argumente
ştiinţifice temeinice referitoare la efectul încălzirii globale asupra diversităţii
floristice, s-a lansat Proiectul intitulat: „Observation Research Initiative in
Alpine Envirnments", cu acronimul: „GLORIA EUROPE". La realizarea
acestui proiect participă un număr de 16 ţări, printre care şi România, eforturile
financiare însemnând multe zeci de milioane de euro. Situl selectat pentru ţara
neglijaţi
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noastră

reprezintă Rezervaţia ştiinţifică Pietrosu Rodnei, care îndeplineşte
de naturaleţe prevăzute în manualul de lucru, respectiv: zonă protejată
cu vârfuri apropiate cu altitudini mai mari de 2.000 m., cu vegetaţie ierboasă de
tip alpin, iar zona de cercetare să aibă o staţie meteorologică poziţionată în
etajul alpin. Cele patru vârfuri selectate sunt: Rebra (2.268 m), Buhăiescu
(2.221 m.), Gropile (2.060 m. şi Golgota (2.010 m.). Pe fiecare vârf s-au stabilit
patru staţionare permanente de 3x3 m. (SPC). Aria de 3x3 m. a fost divizată în
arii mici de 1x l m. Printr-un mecanism special termometrul din sol
înregistrează automat temperatura la intervale orare de timp. Cu ajutorul unei
rame metrice de lxl m. divizată în 100 de arii mici de lOxlO cm. se
înregistrează toate speciile de plante existente. Scopul este de a se urmări dacă
în perioada de monitorizare unele specii migrează pe altitudine datorită
încălzirii globale sau îşi restrâng efectivul populaţiei, devenind mai rare.
Prelucrarea acestor date şi coroborarea rezultatelor din cele 16 situri alpine de
pe cuprinsul Europei vor permite realizarea unor scenarii ştiinţifice care să
evidenţieze modificările din structura covorului vegetal, datorită încălzirii
climatului Datele preliminare de până acum confirmă pe deplin concluziile la
care a ajuns Artur Coman pe la mijlocul secolului trecut, fără eforturi
financiare deosebite. La realizarea acestui proiect participă Institutul de
Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, prin noul Membru Corespondent al
Academiei Române - botanistul Gheorghe Coldea, un demn urmaş al celui
pe care îl omagiem astăzi - Artur Coman.
Revenind la lucrarea capitală - „Flora Maramureşului", este de
subliniat faptul că autorul a apelat la prietenul său apropiat preotul Mircea
Antal, să-i transcrie manuscrisul pregătind-o astfel pentru tipar. În acest scop au
fost dactilografiate aproape 150 de pagini, cerându-se şi avizul acad. Emil Pop,
sau a altor mari botanişti români, care au fost impresionaţi de rigoarea ştiinţifică
a cercetărilor în acest domeniu. Astfel, acad. Emil Pop considera lucrarea ca
reprezentând: ... o contribuţie floristică regională exhaustivă şifundamentală,

îl

condiţiile

bazată pe cercetări originale, iar publicarea integrală a acestei lucrări ar
însemna o contribuţie foarte substanţială la cunoaşterea florei acestei regiuni
din partea cea mai nordică a ţării... ". Din păcate starea de sănătate a preotului

nu i-a permis să continue acest demers, iar ulterior, stupoare, din surse puţin
verificate , se pare că manuscrisul ar fi dispărut...
În anul 1971, Artur Coman, adresa: „mulţumiri sincere pentru sprijinul
de specialitate acordat de : acad. Emil Pop, acad. Erasmus Nyarady, prof. dr.
doc. Alexandru Borza, Emilian Ţopa, Nicolae Boşcaiu. Totodată mulţumesc
iubitului meu prieten şi colaborator apropiat, preotul Mircea Antal, care m-a
însoţit în excursiile geobotanice din ultimii ani ai vieţii (1966-1971) şi căruia iam încredinţat sarcina de a pregăti pentru tipar manuscrisul meu, alcătuindu-i
studiul introductiv, scara floristică generală, indexul locurilor cercetate,
bibliografia etc ..... "
În încheiere se cuvine subliniat aportul substanţial adus de Artur
Coman la realizarea sub auspiciile Academiei Române
a colecţiei
monumentale: „Flora R.P.R." voi. I-X (1952-1965) şi „Flora R.S.R. voi. XIXIII ( 1966-1976). Aproape toate speciile de plante citate în această operă din
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Maramureş,

provenind cu deosebire din Munţii Rodnei şi Munţii
- în jur de I .OOO, - au fost furnizate de Artur Coman, prin
ierbarul său particular sau provenite din lucrările publicate în „Flora Romaniae
exsiccata" de acelaşi autor.

Maramureşului
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Prescurtări

(W) = Citată de Wagner L.;
MoM = Mocira Mare;
MRD = Munţii Rodnei;
MţM = Munţii Maramureşului;
PM = Pietrosul Mare;
ChP = Corhăle Pietrosului;
IzP = Iezărul Pietrosului;
PcM = Picioru Moşului;
TM = Tău Morărenilor;
TD = Tău lui Dumitru;

folosite în text
TV = Tău Vlăşchinescu;
TC = Tău Chendroaiei;
PtR = Piatra Rea ;
TnR = Turnu Roşu;
BtH = Balta Hotenilor;
DvD = Dumbrava Dragomireştiului;
Izl = Iezăru Ieudului;
IvC = Mt. Izvoru Cailor;
TN = Tău Negru;
TOB =Tău Obcioarei.
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Cercetătorii

florei vasculare din Maramureş
în viziunea botanistului Artur Coman
Dr. ing. silvic Bîrda Marcian
Baia Mare, Maramureş

În multiplele manuscrise concepute, elaborate şi semnate de botanistul
maramureşean Artur Coman, referitoare la istoricul cercetării floristice din
Masivul Rodnei şi din cuprinsul Maramureşului, acesta a făcut referire şi la alţi
cercetătorii precum şi la condiţiile în care aceştia au ajuns să studieze flora din
vremea Imperiului Austriac. Din aceste manuscrise se poate remarca faptul că
inginerul Artur Coman era în cea mai strânsă legătură cu studiul botanic al
ţinutului maramureşean, cunoscând activitatea înaintaşilor lui, descoperirile lor
şi colaborând strâns cu contemporanii lui.
Artur Coman făcând referire la ţinutul Maramureşului, care este izolat,
arată situaţia căilor de acces în ţinut, prima cale ferată fiind construită în anul
1876 până la Sighet, iar în anul 1894 această cale de comunicaţie s-a extins spre
Delatîn - Colomeea (Ucraina). În anul 191 O calea ferată s-a ramificat de la
Valea Vişeului spre Borşa. În anii regimului de democraţie populară s-a
construit linia Salva - Vişeu de Jos, prin care Maramureşul este legat azi cu
celelalte regiuni ale ţării. Reţeaua rutieră era destul de slab dezvoltată pe malul
râurilor Tisa şi Vişeu, ultima făcând posibilă comunicaţia între Maramureş şi
Bucovina. Drumurile de importanţă locală au fost greu practicabile şi din
această cauză străinii nu veneau prea bucuroşi pentru a cerceta judeţul. La
începutul secolului XX s-a construit prima casă turistică pe muntele Lutoasa.
Alte adăposturi decât colibe primitive nu au existat. Acestea sunt condiţiile în
care s-au efectuat cercetările şi explorarea bogăţiilor floristice ale
Maramureşului.

Deşi

floristice, ţinutul Maramureşului a atras
de renume. Primul botanist străin care a vizitat
Maramureşul, ajungând şi pe Pietrosul Mare din Borşa, cu scopul de a cerceta
flora, a fost prof. univ. Balthazar Hacquet, francez de origine, care între anii
1788-1795 a cercetat flora din Galiţia şi Bucovina.
În anul 1795 doi botanişti unguri Walldstein A. şi Kitaibel P. de la
Universitatea din Budapesta fac cercetări floristice în Toroioaga, apoi în munţii
Rodnei, urcând şi pe Pietrosul Mare. Aceştia pot fi consideraţi şi primii turişti
ce au beneficiat de ospitalitatea borşenilor, pentru că în deplasările lor pe munţi,
au fost acceptaţi pentru înnoptare la colibele stânelor de pe munte. Drumul lor a
pornit din Debrecen în iulie, au venit peste Gutâi şi apoi au coborât pe Valea
Mara şi „botanizând' au ajuns la Sighet, de unde peste Bocicoiul Mare s-au dus
mai departe, ajungând în august pe Muntele Pietrosu Mare şi la 7 august au
încărcat plantele culese şi au înnoptat în Borşa. Se reţine că au văzut planta
Inu/a helenium (Iarba mare), care nu creşte spontan la noi, probabil a fost
cultivată ca plantă medicinală.
Numărul botaniştilor creşte exponenţial în sec. XIX. În anul 1814
Baumgarten L. a „botanizat" în Borşa şi pe Pietrosu Mare. Tot în anul 1814,
33
atenţia

unor

izolat,

datorită bogăţiei

botanişti

https://biblioteca-digitala.ro

toamna, în luna septembrie profesorul universitar din Budapesta, Sadler J. a
fost pe Pietrosu Mare, dar datorită anotimpului, era tardiv pentru recoltarea
plantelor şi a găsit numai specia Aconitum tauricum (Omagul).
În primele decenii ale sec. XIX la activitatea botanică participă şi
cercetori localnici, dintre aceştia merită menţionaţi autohtonii Wagner L. şi
Hanak J. din Sighet (1876): „ ... Dintre cercetori din partea locului primii a fost
functionarul Wagner Ludovic si Hanak J. profesor la gymnasiul piarist din
Sighet, in anul I 835. Pe atunci suprafata Maramuresului era de 9725 klntri pat.
L. Wagner în 1876 a publicat lista plantelor vasculare in: Maramoros
varmegye Egyetemes /eirasa Monografia judeţului Maramureş, redactat de
Istvan Szi/agyi pag.153-21 O. În total L. Wagner a comunicat 1162 de specii,
dintre cari 190 specii sunt horti-agricole, iar 50 specii in Maramuresul de azi
noi nu le-am intilnit ca de exemplu: Spirea salicifolia, Achroanthes
monophyllos, Ma/axis paludosa, Adenophora /iliofolia, si altele. Maramuresul
de azi are o suprafata 3709 klmtri. pat. Pe aceata suprafata am gasit 1490
specii pina ce Wagner are numai 922 speci pe un teren aproape de 3 ori mai
mare. " Valorosul ierbar a lui Wagner azi se găseşte la Budapesta. El conţine
unele plante rare sau interesante cum este Ledum Palustre, Ma/axis paludosa.
Ledum palustre era prezentă în partea de N a Sighetului într-o zonă
mlăştinoasă, în prezent peste aceste locuri s-au construit locuinţe, străzi, Banca
Naţională, gara CFR, o fabrică de cherestea etc., această plantă a dispărut încă
din anul 183 7 şi nu se mai găseşte nicăieri în ţară la noi.
Primul cercetător român care s-a ocupat de floristica Munţilor Rodnei a
fost Florian Porcius din Rodna Veche (1878), căruia i s-a alăturat profesorul
român Artur Alexi, din Năsăud, care a realizat o bogată colecţie de plante din
Masivul Rodnei, dar ierbarul lui a fost victima unui incendiu. În semn de
preţuire, botanistul german Hackel atribuie numele Festuca porcii speciei
descoperită de năsăudean. Şi alte specii, precum: Heracleum carpaticum Porc,
Centaurea carpatica (Porc) Wagn., ne vor aminti mereu de numele ilustrului
botanist transilvănean, care printre primii şi-a adus contribuţia la crearea
terminologiei ştiinţifice româneşti. De aemenea specia Saussurea porcii, specie
endemică descoperită de Artur Coman, are numele dedicat în semn de omagiu
botanistului năsăudean Florian Porcius, dar în perioada din urmă n-a mai fost
regăsită de nici unul din cercetătorii contemporani.
Continuăm cu câteva idei exprimate de Artur Coman - în lucrarea:
„Cercetorii florei vasculare", respectând scrierea originală: ,,ln anul 1863
acad. Ungur la trimis pe prof Frederic Hasz/inszky pentru a cerceta flora
Pietrosului mare din Borsa. Pe el l-au interesat Licheni, Bryophitele si
Anthophitele. Rezultatul cercetariloe sale sunt publicate in revista Academiei
unghara voi.IV din 1865-6 cu titlul: „Aborsai Pietrus Havasi Vtranya"... „ . „
In anul 1878 a botanizat in Maramures Borbas V. Pantocsek Iosifin anul 1908
a botanizat in Maramures si gasito la Piatra Buhaiului Symphyandra Wanneri
planta rara. Profesorul universitar Pax F. in anii 1894-95 a fost in Maramures
pentru a studia flora vasculara, El a studiat toata cununa a Carpatilor. "
În primul război mondial nu s-a prea vizitat judeţul de localnici şi nici
de străini. În anul 1922 profesorul Alexandru Borza a vizitat Pietrosu Mare din
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Borşa.

Acad. Emil Pop, prof universitar a studiat mlaştinile cu turbă din toată
ţara. În anul 1951 a ajuns şi în Maramureş la multe mlaştini, în cartea sa
pretioasă scrie foarte interesant despre mlaştinile din Maramureş. Prof. Boros
A. din Budapeta declara „ ... cine sa ocupa cu Briophytae in mai multe rinduri a

fost pe plaiurile Maramuresene ...".
Prof. univ. ieşean Emilian Ţopa a studiat flora locurilor sărate şi a
apelor care curg din salinele surpate din Ocna Şugatag şi Coştiui.
Colecţia monumentală „Flora R.P.R." voi. I-X, (1952-1965) şi „Flora
R.S.R." voi. XI-XIII, (1966-1976), reprezintă o operă colectivă a celor mai
valoroşi botanişti români. Acest document ştinţific cardinal ce vizează flora
connofitelor din România, prezintă peste un număr de 3.450 specii de plante
cunoscute la acea vreme în ţara noastră, din cele aproximativ 3.600 de specii
existente. Din punct de vedere taxonomic sunt analizate un număr de 49 de
ordine şi 152 de familii. Majoritatea speciilor de plante citate din Maramureş, cu
deosebire din Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului au fost fumizate de
botanistul Artur Coman, prin ierbarul său particular sau din lucrările publicate
în „Flora Romaniae exsiccata" de acelaşi autor.
Adept înflăcărat al conservării patrimoniului natural maramureşean,
marele botanist s-a numărat printre cei dintâi care au semnat şi propus spre
ocrotire rezervaţii naturale, plante rare, relicte sau endemite din acest perimetru
istoric.
Prin opera sa botanică de o viaţă, Artur Coman rămâne cea mai
reprezentativă personalitate ştiinţifică maramureşeană din acest domeniu,
înscriindu-se astfel în glorioasa pleiadă a botaniştilor români, printre care: Iuliu
Prodan, Dimitrie Brândză, Florian Porcius, Alexandru Borza, Nicolae
Boşcaiu şi alţii.
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Flora

Maramureşului

în lucrările botaniştilor,
îndeosebi a lui Artur Coman
Acad. Co/dea Gheorghe
Academia Română - Filiala Cluj Napoca

Bogăţia floristică

a Maramureşului a atras atenţia botaniştilor vremii,
pentru a explora această regiune, chiar de la sfârşitul secolului XVIII. Astfel,
botanistul francez B. Hacquet (1790), face mai multe excursii botanice în
Galiţia şi Bucovina ajungând până în Vf. Pietrosul din Munţii Rodnei şi publică
o specie nouă pentru ştiinţă Aconitum moldavicum Hacq. Câţiva ani mai târziu,
P. Kitaibel şi F.A. Waldstein (1796) efectuează o prelungă excursie botanică în
zona Maramureşului, în urma căreia identifică şi descriu mai multe specii noi,
endemice pentru Carpaţi, cum sunt Symphytum cordatum Waldst. & Kit.,
Lychnis nivalis Kit., Viola declinata Waldst. & Kit.
În secolul XIX cercetările floristice sunt întreprinse tot mai mult de
botanişti transilvăneni. J. Baumgarten ( 1816) publică numeroase specii de
plante din Munţii Maramureşului şi Munţii Rodnei, dintre care se remarcă, prin
importanţa lor fitogeografică, speciile endemice carpatice Melampyrum
saxosum Baumg., Hesperis nivea Baumg. şi Trisetum carpatica Baumg. F.
Schur (1866) în lucrarea sa „Enumeratio plantarum Transsilvaniae"
nominalizează de asemenea câteva specii endemice carpatice din Munţii Rodnei
cum sunt Chrysosplenium alpinum Schur şi Thymus pulcherrimus Schur. Câţiva
ani mai târziu Florian Porcius ( 1878) citează, din partea maramureşeană a
Munţilor Rodnei, numeroase specii endemice carpatice din care menţionăm
Aconitum moldavicum Hacq., Hesperis nivea Baumg., Cardaminopsis neglecta
(Schult.) Hayek, Draba kotschyi Stur, Thlaspi dacicum Heuff., Silene dubia
Herb., Lychnis nivalis Kit., Silene zawadzkii Herb., Saxifraga carpatica Rchb.,
Heracleum carpaticum Porcius, Heracleum transsilvanicum Schur,
Leucanthemum rotundifolium DC, Campanula carpatica Jacq., Rhododendron
myrtifolium Schott & Kots., Symphytum cordatum Waldst. & Kit., Melampyrum
saxosum Baumg., Thymus pulcherrimus Schur, Thymus comosus Heuff.,
Festuca jlaccida Schur, Festuca carpatica Dietr. şi Trisetum macrotrichum
Hack. Concomitent cu cercetările efectuate de F. Porcius în districtul
Năsăudean, în ţinutul Maramureşului a botanizat îndelung L. Wagner (18151888) din Sighetu Marmaţiei. El a publicat în monografia editată de I. Szilagyi
(1876) o listă floristică cuprinzătoare cu 976 specii de plante ordonate alfabetic.
Dintre speciile endemice enumerate manţionăm Campanula carpatica L.,
Leucanthemum rotundifolium Waldst. & Kit., Dentaria glandu/asa Waldst. &
Kit., Lychnis nivalis Kit., Melampirum saxosum Baumg., Phyteuma wagneri
Kemer, Ranunculus carpaticus Herb., Saxifraga carpatica Rchb., Symphytum
cordatum Waldst. & Kit., Thymus comosus Heuff., Viola declinata Waldst. &
Kit.
Cercetările floristice în Maramureş au continuat şi în secolul XX.
Botanistul-silvicultor care a investigat sistematic flora Maramureşului, de la
începutul secolului XX, a fost Artur Coman. După terminarea Facultăţii de
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Silvicultură, în 1907, s-a angajat ca inginer silvic la ocolul silvic din Vişeu.
A vând o temeinică pregătire profesională ca inginer şi fiind pasionat de
botanică, în cei peste 60 ani de activitate, a cutreierat teritoriul Maramureşului şi
a adunat deopotrivă informaţii botanice şi silvice referitoare la flora şi vegetaţia
regiunii. Informaţia ştiinţifică adunată de A. Coman a fost prelucrată sistematic
pentru a evidenţia atât răspândirea speciilor de plante în regiune, cât şi
schimbările sinecologice survenite în covorul vegetal în decursul timpului.
Datele ştiinţifice adunate de botanist au fost valorificate în cele peste 15 lucrări
ştiinţifice publicate. O importanţă deosebită au dobândit două dintre aceste
lucrări. Prima lucrare intitulată "Enumerarea plantelor vasculare din
Maramureşul românesc din herbarul A. Coman" publicată în Buletinul Grădinii
Botanice din Cluj (1946), cuprinde numeroase informaţii corologice referitoare
la cele 1500 specii de plante colectate şi introduse în herbarul său personal. La
fiecare specie, se precizează locul de colectare şi altitudinea la care a fost găsită.
Acste informaţii facilitează mult activitatea botaniştilor actuali pentru regăsirea
unor specii rare, endemice, din regiune pentru a fi cercetate prin tehnici
moderne pentru elucidarea filogeniei şi statutului taxonomic (Şuteu et al. 2016).
Marea majoritate a datelor floristice din această lucrare au fost utilizate cu
succes în completarea datelor corologice referitoare la speciile de plante
cuprinse în cele 12 volume din Flora României ( 1952-1972). Numeroasele
specii endemice, carpatice prezente în această lucrare au permis ulterior
geobotaniştilor descrierea unor sintaxoni regionali specifici Carpaţilor
româneşti (A. Nyarady 1966, Coldea 1990). În a doua lucrare a sa, analizează
flora Maramureşului, respectiv cele 1520 specii identificate în decursul anilor,
pe cele patru bazine hidrografice ale regiunii cu particularităţi geomorfologice şi
climatice distincte.
1. Bazinul Bistriţei Aurii, caracterizat prin diferenţe de altitudine de 778
m şi cu un climat rece, cu temperatura medie anuală de 0-4°C şi precipitaţii
abundente (1250-1350 mm), are o floră bogată şi variată ce cuprinde cca. 500
specii spontane. Dintre speciile mai rare şi importante sub aspect fitogeografic
menţionăm

Silene zawadzkii, Taxus baccata, Alyssum saxatile, Cochlearia
borzeana, Saxifraga luteo-viridis, Primula leucophylla, Bupleurum
diversifolium, Patasites kablikianus, Centaurea axillaris, Festuca porcii,
Carduus kerneri, Listera cordata şi Callorrhiza trifida.
2. Bazinul Vişeului, caracterizat prin forme variate de relief, cu
amplitudini altitudinale de 1963 m şi un climat foarte variat, cu temperatura
medie de -I °C pe culmile Munţilor Rodnei şi 7°C la Vişeul de Sus, iar
precipitaţiile variază între 1000-1350 mm anual. Acest bazin poate fi împărţit în
două sectoare distincte: cel al Munţilor Rodnei şi cel al Munţilor
Maramureşului.

Dintre speciile rare

şi

importante fitogeografic A. Coman

menţionează:

Sa/ix bicolor, Sa/ix kitaibeliana, Lychnis nivalis, Cerastium transsilvanicum,
Saponaria pumila, Saxifraga carpatica, Saxifraga hieracifolia, Astragalus
penduliflorus, Primula halleri, Gentiana orbicularis, Allium victorialis,
Woodsia alpina, Woodsia ilvensis, Silene rupestris, Waldsteinia ternata,
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Malampyrum saxosum, Anthemis carpatica, A/opecurus laguriformis,
Erysimum transsilvanicum, Goodiera repens şi Armeria pontica.
3. Bazinul Izei, cu forme de relief destul de variate, cu martori vulcanici
(nekuri) grupaţi în jurul unor munţi de înălţime medie (Munţii Ţibleşului,
Munţii Gutâi) şi cu climat moderat temperat, caracterizat printr-o temperatură
medie de cca. 8°C şi prin precipitaţii cuprinse între 800-1100 mm anual. Şi în
acest bazin au fost identificate de A. Coman specii endemice şi rare ca de
exemplu Thlaspi dacicum, Silene zawadzkii, Melampyrum saxosum,
Malampyrum bihariense, Pulmonaria rubra şi Symphyandra wanneri, care pe
Valea Izei are cel mai nordic punct din arealul său.
4. Bazinul Săpântei, care cuprinde o parte din platoul mlăştinos
maramureşan şi din Masivul Ţiganu (1232 m), cu un climat asemănător cu cel
din Bazinul Izei. Şi aici au fost identificate specii rare pentru ţară cum sunt
Trientalis europaea, Lycopodium inundatum, Viola epipsila, Euphorbia
carpatica, Ligularia sibirica, Vaccinium uliginosum, Liparis loeselli,
Eriophorum gracile, Eriophorum scheuchzeri, Andromeda polifolia şi Woodsia
ilvensis.
Pentru evidenţierea specificului fitogeografic al florei Maramureşului,
A. Coman calculează spectrul geografic al florei regiunii. Cele 1520 specii se
grupează în următoarele tipuri de elemente: 30% eurasiatice, 25% europene,
10% circumpolare, 10% alpin-europene, 3% continentale, 2,6% endemice, 2,6%
dacice, 2,6% atlantice, 2,6% mediterane, 1,3% pontic-mediterane şi 1% boreale.
Pe baza cercetărilor proprii, în cei peste 60 de ani, A. Coman
evidenţiază faptul că în flora Maramureşului au apărut numeroase specii
adventive şi a crescut numărul speciilor cosmopolite, acestea însumând 10%. Pe
baza cercetărilor meticuloase pe teren, în care a notat locul de recoltare a speciei
şi altitudinea, A. Coman a grupat cele 1520 specii de plante pe 23 "trepte
altitudinale", din I 00 în 100 m. Rezultatele la care a ajuns botanistul sunt foarte
interesante. Dintre cele 1040 specii spontane, cu limită altitudinală minimă,
situate sub 21 O m în afara Maramureşului, 950 specii ajung în treapta 5 (401500 m), 520 specii în treapta 1O, 170 specii în treapta 15 şi 12 specii în treapta
20. Dintre cele 480 specii spontane, cu răspândire altitudinală minimă peste 21 O
m, 130 specii ajung în treapta 20, 90 specii în treapta 21 şi abia 65 în treapta 22.
Observaţiile pe teren făcute de A. Coman asupra speciilor spontane în
cei peste 60 ani de activitate i-au permis să pună în evidenţă încălzirea climei,
prin constatările că speciile termofile urcă pe altitudine în etajul colinar şi
montan, iar speciile mezoterme din zona forestieră urcă în cea subalpină şi
alpină. O urcare pe altitudine o constată şi la molid. În 191 O molidul nu depăşea
1550 m în căldarea Iezu din Pietrosul, iar în 1960 molizi tineri de 60-80 cm
înălţime erau prezenţi la 1950-1980 m altitudine. Această urcare a molidului pe
altitudine evidenţiază indirect încălzirea climatului în regiune.
Informaţia floristică prezentată de A. Coman în cele două lucrări
referitoare la locurile din care a colectat speciile de plante, are o importanţă
deosebită în actuale cercetări ecologice. Activitatea de monitorizare a speciilor
de interes european şi naţional, se bazează preponderent în Maramureş, pe
aceste date floristice şi ecologice.
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Identificarea şi cartografierea tipurilor de habitate din ţinutul
se sprijină, deopotrivă, pe speciile regionale carpato-dacice şi pe
cele dominante eurasiatice şi europene semnalate de A. Coman din regiune.
De asemenea, datele corologice referitoare la speciile rare şi periclitate
din Maramureş se pot utiliza cu succes la delimitarea unor arii protejate în zona
Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Botanistul Artur Coman a fost un cercetător erudit care şi-a valorificat
magistral observaţiile ecologice şi floristice din teren, până în amurgul vieţii.
Când l-am cunoscut personal în 1966 la Vişeul de Sus, avea în plan să publice
mai multe lucrări de sinecologie referitoare la vegetaţia Maramureşului, cu toate
că mijloacele sale de subzistenţă îl nelinişteau zilnic, deoarece avea o pensie
mică de 450 lei. Inima acestui mare botanist maramureşan a încetat să mai bată
la vârsta de 91 ani.
Maramureşului
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Piatra Moloşnaia, localitatea Repedea
Parcul Natural Munţii Maramureşului
(foto: Vasile Timur

Astronomie - Geologie - Geografie - Turism
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Constelaţii româneşti tradiţionale:

componenta originii poporului român
Prof. Ignat Ovidiu
Complexul Astronomic Baia Mare
În lumina izvoarelor istorice şi arheologice de până acum, lumea
geto-dacă a avut o civilizaţie bine determinată, superioară altor popoare
vecine, din afara lumii greco-romane şi celtice. Istoricul got Iordanes, care
i-a cunoscut pe daci în secolul al VI-lea consemna că „în timpul marelui
preot Deceneu, dacii ştiau teoria celor 12 semne zodiacale, cum creşte
şi scade orbita Lunii, cu cât globul de aur al Soarelui întrece globul
pământesc, sub ce nume şi sub ce semne cele 346 de stele trec de la
răsărit la apus, eclipsele, rotaţia cerului, regulile prestabilite ale
astrelor ... ".
Dacii, organizaţi într-un stat centralizat, sub conducătorii Burebista şi
Decebal, aveau cărturarii lor, care se îndeletniceau cu diferite ştiinţe legate de
nevoile vieţii practice şi religioase. Însă, la fel ca şi în cazul altor popoare, doar
vârfurile societăţii şi preoţii erau posesorii cunoştinţelor astronomice, ţinute ca
un secret care se transmitea urmaşilor pe cale orală, nedescoperindu-se până
acum dovezi arheologice în acest sens.
Mărturiile cele mai pregnante ale astronomiei dacilor sunt sanctuarele
de la Sarrnisegetuza-Regia (Grădiştea Muncelului) în număr de trei, interpretate
ca fiind un calendar propriu, necesar practicilor economice şi religioase.

Marele Sanctuar circular şi discul solar de la Sarmizegetusa Regia
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Studiile mai multor cercetători arată că în afara funcţiei calendaristice,
marele sanctuar de la Sannisegetuza îndeplinea funcţii multiple:
- permitea calcularea „Anului Lumii Dacic" ( anul dacic conţine 364 de zile
iar pentru a face armonizarea calendarului cu anul tropic, dacii făceau corecţia
la fiecare doi ani de 2,48 zile astfel că anul dacic şi anul tropic începeau în
aceeaşi zi. Deşi aparent imprecis, anul dacic s-a dovedit a fi unul dintre cele mai
simple şi exacte calendare pentru acele vremuri);
- astronomii daci au pus în evidenţă cu ajutorul sanctuarului perioada de
18,66 ani a mişcării retrograde a liniei nodurilor lunare (foarte aproape de
valoarea reală de 18,61 ani)
- e foarte probabil că sanctuarul dacic îndeplinea şi o funcţie de
PLANETARIU!!! : Soarele este Absida Centrală, Mercur este cercul numărul
3 din stâlpi de lemn în număr de 84 de piese (perioada de revoluţie a planetei
Mercur este de 88 de zile), Venus este cercul al doilea din stâlpi de piatră în
număr de 21 O piese (revoluţia planetei Venus are loc în aproximativ 225 de
zile), iar Pământul este cercul numărul 1 exterior din piatră.
- sanctuarul marca zilele importante de peste an legate de religie,
agricultură, păstorit, etc.: sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutul
anului dacic la solstiţiul de iarnă şi în funcţie de această dată se numărau 104
zile, 21 O, 84, 34 sau combinaţii ale acestora. De asemenea erau indicate
solstiţiile şi echinocţiile.

-o

altă funcţie importantă

a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi cea
numerele conţinute în stâlpi, pietre combinate între ele în diverse
variante dau diferite alte numere care pot reprezenta ani fatidici pentru istoria
dacilor (până acum nu s-a găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula
anii ulteriori).
Sanctuarul de la Grădiştea Muncelului nu este cu siguranţă singular.
Există indicii cu privire la existenţa unui asemenea „complex astronomic" şi pe
vârful Igniş din Munţii Gutâi (în Maramureşul dacilor liberi). Rămâne ca o
cercetare pluridisciplinară în mai multe locaţii să scoată la suprafaţă aceste oaze
de „cunoştinţe astronomice".
Am considerat necesar acest preambul pentru a sublinia faptul că, la
scurt timp de la publicarea de către Ptolemeu în cartea sa „Almagest" a listei cu
cele 48 de constelaţii, dacii deja deţineau solide cunoştinţe astronomice.
Poporul român, la începutul formării sale, a fost un popor de agricultori
şi păstori, care pentru orientarea în timp şi spaţiu au avut nevoie de cerul
înstelat. Au urmărit aştrii şi şi-au format un o reprezentare proprie a cerului.
Luptele daco-romane şi-au lăsat şi ele amprenta pe cerul românesc.
Astfel, din punct de vedere istoric, ţăranul român asociază Carul Mare cu carul
în care au fost duşi la Roma prizonierii daci. Carul Mic a fost folosit în acelaşi
scop în cazul nobililor daci.
profetică:
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Calea Lactee -

Braţul

lui Orion

Drumul prizonierilor daci a fost identificat pe cer ca fiind Calea Lactee
(dispunerea galaxiei pe cerul de vară indică o posibilă direcţie a robilor daci),
iar constelaţia Săgetătorul este numită Arcaşul, considerat a fi un războinic
roman.

•

•

.

.

„.
.

~caf r~ (UgeUtorul)

\

·

..

·
...
•
Identificare

"arcaş

roman" în

constelaţia Săgetătorul
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cu rezonanţă istorică pare a fi Gemenii (redusă în
românilor doar la cele două stele principale din constelaţie, Castor
şi Polux), identificată în persoanele celor doi fraţi Romulus şi Remus. Steaua
Alcor din Ursa Major este asociată în viziunea populară a românilor asupra
cerului cu cătelu a îm ăratului Traian, Paloschita.
O

altă constelaţie

accepţiunea

Romulus, Remus şi Lupoaica, Roma - Muzeul Capitoliului
Această componentă protoistorică a viziunii româneşti asupra boltei
e cea mai săracă în constelaţii dar aceste constelaţii marchează momente
importante din istoria de acum 2000 de ani a poporului român.
cereşti

Surse:
Otescu, I., Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, Bucureşti,
Ed. Paideia,2002
Pamfile, T., Cerul şi podoabele lui, Bucureşti, Ed. Paideia, 2001
Stănescu, F., Sanctuare dacice. Analiză arheometrică şi
arheoastronomică, Ed. Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 1999
www.dacii.ro
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Componenta

ancestrală

asupra

a viziunii populare

româneşti

constelaţiilor

Liţe Mircea
Complexul Astronomic Baia Mare
Considerată în ansamblu, mitologia stelară populară românească are
TREI componente esenţiale: UNA pastoral-agrară, ancestrală, de esenţă
precreştină, în care cerul este văzut atât ca un ceas agrar, cât şi ca o
„expoziţie" de unelte agrare utilizate (expresie a activităţilor lucrative şi
recreative ale comunităţilor rurale din România DE ODINIOARĂ); A
DOUA componentă, pe care am datat-o mai recent, o dată cu cucerirea
Daciei de către romani, din care o parte erau legionari creştini care încă îşi
ascundeau crezul - corespunde creştinării spaţiului geografic românesc şi
repoziţionării pe bolta cerească a unor elemente creştine sau preluate din
mitologia precreştină (înlocuind constelaţiile mitologice politeiste şi legendele
lor, cu simboluri creştine, şi apoi ţesând legende despre noile proiecţii pe cer)
şi vede cerul mai mult ca o biserică, constelaţiile fiind asociate cu mituri
teogonice şi cosmogonice; A TREIA componentă, cea a originii poporului
român, proiectează pe bolta cerească sinteza formării acestui popor
(cucerirea Daciei de către romani) prin specificarea utilizării unor obiecte
emblematice, adevărate simboluri, reprezentate pe cer, prin proiectarea unor
scene dramatice din această istorie a îngemănării dacilor cu romanii. Cele
trei componente se întrepătrund armonios şi formează aspectul specific
românesc al bolţii înstelate, cu mituri şi simboluri comune, de remarcat fiind
şi relativa unitate şi difuzare a conceptelor de mitizare, viziunea poporului
român despre cer fiind relativ uniformă pe întreg teritoriul României.

„ Ţăranii consideră

stelele şi constelaţiunile numai după cum răsar ele,
după cum sunt ele pe cer, de cuseară, la miezul nopţii şi În zori, în timpul JunieSeptembrie, şi mai ales Julie şi August, toiul muncilor agricole. Numai ciobanii
mai ţin socoteala şi de restul anului, iar stelele pe care le au ciobanii mai mult
în vedere, ceilalţi ţărani le numesc stele ale ciobanului. " (Ion Otescu profesor: Credinţele ţăranului român despre cer şi stele - şedinţa de la 28
martie 1907, Analele Academiei Române, Tom XXIX, memoriile Secţiunii
Literare, p. 426-510)
Identitatea bolţii cereşti româneşti spune mai multe despre poporul
român decât tomuri de cărţi. Găsim aici influenţe greceşti, romane, dar şi
aspecte unice specifice poporului român, popor creştin de origine daco-romană,
format din agricultori şi păstori. Componenta pastoral-agrară este una
ancestrală, de esenţă precreştină, în care cerul este văzut atât ca un ceas nocturn
şi calendar anual pastoral-agrar,cât şi ca o "expoziţie" de unelte agrare utilizate
(expresie a activităţilor lucrative şi recreative ale comunităţilor rurale) în care aspect rar - constelaţiile seamănă cu obiectul descris .
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Constelaţiile pastoral-agrare ar putea fi considerate ca specifice
poporului român , ar putea fi mai vechi decât celelalte, şi credem noi că sunt
mai reprezentative pentru un popor paşnic de agricultori şi păstori. Profesorul
Ion Ottescu spune : "Şi după cum cei vechi şi-au pus episoade din miturile lor
în cer, aşa făcu şi Românul cu originea lui În Dacia, punând În cele două Care,
în Paloşchiţa, în Romul şi Rem, În arcaşul răsboinic Roman, amintiri ale
acestei origini, despre care amintiri vom mai vedea încă şi alte exemple, când
vom vorbi de Calea Laptelui. Apoi pentru că acestea , În definitiv, erau puţine,
mai recurse şi la noua lui religie (nn. - creştinismul) ; iar pentru a umple
golurile, ce tot mai rămaseră, le umplu cu agricultura lui, pe care o puse în cer.
Acesta e desigur mersul istoric în care s-a format cerul românesc, şi care
explică de ce în el se vede Cruce, Toacă, Mănăstire, Plug, Coasă, Seceră ş.a„
alături cu reamintiri despre Traian şi Dacia, şi alături cu unele din vechile
denumiri păgâne. " (Credinţele ţăranului român despre cer şi stele - şedinţa de
la 28 martie 1907, Analele Academiei Române, Tom XXIX, memoriile Secţiunii
Literare, p. 426-510)

Scurt inventar al cerului românesc

(un inventar al cerului românesc În sistemul de criterii deja consacrat:
personaje, obiecte, animale şi figuri)
Avem pe cerul românesc 4 personaje feminine:
-Fecioara (Fecioara) o ilustrează în componenta religioasă a cerului românesc
pe Fecioara Maria, steaua Spica reprezentând prin albeaţa ei inima curată a
Fecioarei;
-Fata mare din constelaţia Hora (steaua Alphekka din Coroana Boreală);
-Fata mare cu cobiliţa (Lebăda), fata fiind orientată cu capul spre Steaua
polară;

-Fata de împărat cu cobiliţa (stelele Altair, Tarazed şi Alshain din Vulturul);
Printre atâtea fete frumoase era necesară şi prezenţa unui Făt-Frumos,
numit de regulă Omul (constelaţia Hercule ), personaj care a luptat atât cu
Zmeul - sau Balaurul - din baladele populare cât şi cu Dracul din Legenda
cerului. În marea majoritate a basmelor populare româneşti aceste două
personaje par a fi identificate în constelaţia Dragonului.
Prezenţe pitoreşti pe bolta cerească sunt şi Lăutarii (Nusakan şi y CrB,
stelele din stânga şi din dreapta stelei Alphekka din Coroana Boreală),
constelaţia Hora (Coroana Boreală) în sine fiind o ilustrare a spiritului ludic şi a
activităţilor recreative ce urmau unei zile sau săptămâni de muncă în satul
românesc.
Am mai găsit pe cerul românesc şi doi Fraţi, Romul şi Rem (Romulus
şi Remus fiind stelele Castor şi Polux din constelaţia Gemenii, redusă pe cerul
românesc doar la aceste două stele în componenta originii poporului român), un
războinic, Arcaşul roman (constelaţia Săgetătorul), evident aparţinând altui
popor decât cel paşnic de păstori şi agricultori al românilor, tot din componenta
originii poporului român.
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Cerului unui astfel de popor nu-i puteau lipsi constelaţii legate de
animalelor: Ciobanul cu oile - (steaua Vega din constelaţia Lira
reprezentând ciobanul), Ciobanul cu cobiliţa (Lebăda - răsare şi apune odată
cu Ciobanul-Vega); acesta din urmă ar avea o găleată în mână şi două în
cobiliţă, iar steaua din mijlocul crucii din Lebăda ar fi Fântâna din răscruci de
care este rezemată cobiliţa ciobanului. Găsim şi un Văcar pe cerul românesc steaua Alcor din Ursa Mare -precum şi un Vizitiu sau Surugiu (Vizitiul).
De pe câmp, ne îndreptăm către locuinţa ţăranului român, Casa cu
ogradă (identificată în Coroana Boreală), cu ajutorul mijloacelor de transport
ale acelor vremuri, carele, din care găsim pe cer patru:
-Carul Mare ( cele 7 stele mai strălucitoare din Ursa Mare)- carul Omului din
Legenda cerului sau, în componenta originii poporului român,carul cu care au
fost duşi la Roma prizonierii daci;
-Carul Mic (Ursa Mică)- în componenta originii poporului român,carul cu care
au fost duşi la Roma nobilii daci pe Drumul robilor (Calea Lactee), iar în
Legenda cerului, carul în care şi-a pus Omul unelte şi provizii.
-Carul lui Dumnezeu - (Vizitiul) - în componenta religioasă: carul cu care vor
fi duşi credincioşii în rai);
-Carul Dracului (Perseu) - în componenta religioasă: carul cu care vor ajunge
păcătoşii în iad).
Odată ajunşi la casa ţăranului român, Casa cu ogradă (Coroana
Boreală) - unde steaua Alphekka este casa iar celelalte stele, îngrăditura - în
curte şi şură găsim unelte folosite de ţărani la munca câmpului sau în jurul
casei:
-Coasa (Cefeu);
-Barda sau Toporul (Perseu) - stelele alfa şi beta (Algol) fiind coada iar restul
tăişul sau gura bardei, înspre Casiopeia
-Grapa sau Pluguşorul (Ursa Mică)
-Sfredelul mare sau Spiţelnicul (Orion) - centura lui Orion cu steaua
Betelgeuse
-Sfredelul mic (Câinele mic) - steaua Procyon fiind mânerul iar steaua
Gomeissa vârful sfredelului ce va găuri Comoara lui lov (steaua Pollux din
Gemenii)
-Rariţa (Orion) - centura lui Orion împreună cu stelele Rigel, Saiph şi Bellatrix
-ele mai sunt numite şi :
-Plugul sau Grebla
-Secera ( Orion) - un arc de 7 stele ce se află între steaua Rigel şi centura lui
Orion.
Însetat după muncă, ţăranul bea apă din Puţul (Pegas) cu Jgheab
(Andromeda) pe care îl are în curte, jgheabul folosind de regulă la adăpatul
animalelor care şi acestea apar limpede proiectate pe cerul de noapte:
-Oile - cele patru oi din colţurile paralelogramului din Ciobanul cu oile (Lira) şi
un Berbec ( Berbec) - dar ţăranii îi văd numai coamele;
-Boii - cele 7 stele din Carul mare (Ursa Mare) şi un Taur (Taur) dar se vede
doar capul; În Ardeal este denumit Cap de bou (după T.Pamfilie);
-Caii - Calul sau Găvadul Mare (Leul), Găvadul mic (Pegas)
creşterea
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-Caprele - Capra cu trei iezi(Vizitiul), Ţapul sau Cornul Caprii (Capricorn);
-Câinii - Dulăul (Câinele mare), Căţelul (Câinele mic), Paloşchiţa (steaua Alcor
din Ursa Mare), căţeluşa împăratului Traian din componenta originii poporului
român;
-Porcii - Vierii, Porcii, sau Scroafa cu purcei (Hyade din Taur);
-Găinile - Găinuşa sau Cloşca cu pui (Pleiade din Taur).
Intrând în casa ţăranului român găsim:
-o Balanţă sau un Cântar( Balanţa),
-un Ceasornic sau Deşteptător (Pleiadele împreună cu steaua Aldebaran).
După o zi de muncă sau în zilele de sărbătoare ţăranul român mulţumea
cerului şi se ruga, aşa că nu putea lipsi de pe cer credinţa creştină a poporului
român. Religios, ţăranul român a proiectat şi remodelat pe cerul său şi :
-Tronul sau Scaunul lui Dumnezeu ori Mânăstirea (Casiopeia),
-Crucea mare (Lebăda) - pe care a fost răstignit Isus,
-Crucea mică (Delfinul)- crucea de mână, împodobită, cu care umblă preoţii la
început de an nou,
-Trisfetitele (Orion)- centura lui Orion - cei trei sfinţi Vasile, Grigore şi Ioan,
-Peştii (Peşti) sunt cei doi peşti cu care Isus a hrănit 5000 de oameni,
-Racul (Rac)- care a furat al patrulea cui de la răstignire, cuiul ce trebuia înfipt
în inimă.
-Toaca (Pegas) - marele trapez al lui Pegas seamănă cu o toacă atârnată obiect cu care erau chemaţi oamenii la rugăciune
Notă:denumiri/e cu culoarea albastră dintre paranteze sunt denumirile
constelaţiilor după clasificarea UAI
Surse : I. Otescu- Credinţele ţăranului român despre cer şi stele;
T.Pamfile - Cerul şi podoabele lui.
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Componenta

religioasă

a viziunii populare româneşti asupra
constelaţiilor

Astronom Uza Dan
Cluj Napoca
Un

creştinism

cosmic: biblia şi

constelaţiile

la români

"Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea
mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre
el. Şi aceasta fără vorbe, :f'ară cuvinte al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor
străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii." (Psalmi
19:14)

(Isus deschide cerul la Mănăstirea Cozia printr-o vesica piscis. Foto Radu Gaciu.)

Legendele româneşti spun că la începutul vremii cerul era foarte
aproape de pământ, atât de aproape încât omul a ajuns să-l pângărească prin
nechibzuinţa lui. Atunci s-a întâmplat ca Dumnezeu să despartă cele două lumi,
înălţând văzduhul cu mult deasupra imperfecţiunilor lumeşti , sprijinindu-i
poalele în patru stâlpi care împart sfera cerească în tot atâtea părţi egale.
Tentaţia e mare de a identifica punctele lor de intersecţie cu cele patru stele
regale venerate acum mult timp de către perşi: Aldebaran, Antares, Regulus şi
Fomalhaut-paznicii
cerului din preistorie.
(W-ul lui Casiopeia
văzut
din staţiunea
Olimp. Foto Dan Uza)
Încă
de
la
începutul lumii Soarele
şi Luna au avut menirea
de a lumina calea
pământenilor, în vreme
ce stelele au constituit
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un univers sideral aparte, rezervat întrebuinţării "sfintei lumi a celor fără de
sfârşit". Făcliile ce se aprindeau de cu seara luminau locaşul înalt al lui
Dumnezeu, formând constelaţii nu cu mult diferite celor familiare nouă azi.
Doar că atunci, în imaginaţia sa bogată, poporul român proaspăt creştinat a
început să le considere adevărate semne ale lumii divine de deasupra, asociindule diverse semnificaţii biblice. Potrivit unor asemenea credinţe populare,
divinitatea veghea din constelaţia Casiopeia, denumită şi Scaunul lui Dumnezeu
sau Mănăstirea.
Iată crucea patimilor lui
Isus, poate cel mai important simbol
creştin. Ţăranii români recunoşteau
în constelaţia Lebăda (Cygnus)
semnul unei imense cruci celeste,
asociere întâlnită şi la alte popoare.
Şi nu e greu să vezi de ce. Tudor
Pamfile ne spune că la vederea
constelaţiei
ţăranii
români se
închinau, zicând că li s-a arătat
Cristosul. Constelaţia de vară
marchează pe cer locul în care
Calea Lactee pare că se rupe în
două, formând Marele Rift: punctul în care sufletul se desparte de trup.
Stelele din constelaţia vecină
Delfinul, una din cele mai mici
grupări ale cerului nocturn, aminteau
strămoşilor noştri de „crucea de
mână cu care merg preoţii la zi
întâi". Richard Hinckley Allen ne
arată că această semnificaţie fusese
statornicită încă de pe vremea
creştini
(melkitii
şi
primilor
nestorienii), pentru care gruparea era
crucea lui Isus transpusă în ceruri.
Această asemănare geometrică îi scapă însă astronomului modem.
O legendă a ţăranilor din Argeş ne spune că în timp ce Isus se afla pe
cruce schingiuitorii săi doreau să-i
înfigă un cui în buric (o posibilă axă a
lumii, ratată?). Un rac apărut din senin
a furat pironul şi s-a strecurat cu el,
îndărăt,
zădărnicindu-le
mergând
planul. Drept recunoştinţă Isus ar fi
binecuvântat animalul punându-l pe
cer, unde îl întâlnim şi azi: constelaţia
Racul poate fi văzută pe cer în nopţile
semne
de
primăvară .
(Această
transfiguraţie
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creştină

oglindeşte

oarecum episodul mitologic păgân dintre Zeus şi nimfa sa protectoare, zugrăvit
de Aratus, care a dat naştere constelaţiei Ursa Mare).
La fiecare sfârşit de vară un Soare ostenit traversează regiunea de cer a
cărei stele compun imaginea unei fecioare,
constelaţie de inspiraţie păgână care pentru
astronom poartă numele latinizat Virgo, dar
pe care ţăranul român o asociază în mod
firesc Sfintei Fecioare Maria. În Apocalipsa
lui Ioan, unul din semnele venirii sfârşitului e
"o femeie învăluită în soare, cu luna sub
picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele
pe cap" (Apocalipsa 12:1). Cred că o
perspectivă astroteologică asupra sfârşitului
imaginat de Ioan nu ar sugera anihilarea
completă, ci mai degrabă istovirea soarelui la
fiecare început de toamnă. Imaginea de mai
sus - o redare în programul Stellarium a
aspectului ceresc pentru dimineaţa zilei de 19
(Femeia învăluită în Soare din
septembrie 2012 - este grăitoare în acest sens:
Apocalipsa lui Ioan)
aici găsim Fecioara din scriptură transpusă în
constelaţia Virgo. Ea are Soarele în dreptul
capului, Luna la picioare şi poartă o cunună de
stele formată din constelaţiile vecine, confirmând
astfel predicţia teologului de demult.
Tot pe cerul de toamnă întâlnim alte două
simboluri creştine : peştele şi şarpele . Ţăranul
român vedea în constelaţia zodiacală a Peştilor
doi crapi, pe care îi lega de episodul biblic al
hrănirii celor 5000 de oameni de către Isus, atunci
când cinci pâini de orz şi doi peşti au format o
masă îmbelşugată (Ioan VI: 1-15). Pe şarpele care
a ademenit-o pe Eva el îl regăsea în constelaţia
Ofiuc, denumită şi Calea rătăciţilor pentru că ea
pare răsfirată în toate direcţiile. Conform
cred
inţe

lor populare, această grupare de
stele vădeşte calea pe care vor
rătăci oamenii păcătoşi până la
cea
de-a
doua venire
a
Mântuitorului.
Pe lângă Carul Mare şi
Carul Mic ţăranul român mai
recunoştea pe bolta cerească alte
două
trăsuri,
în
corpul
constelaţiilor Auriga şi Perseu.
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Despre Auriga (Vizitiul) se credea că va purta pe cei drepţi spre Rai după
Judecata de Apoi, când Isus urma să cântărească faptele oamenilor cu o balanţă,
instrument pe care îl regăsim de asemenea transpus pe cer sub forma unei
constelaţii . Despre Perseu se spunea că ar fi Carul Dracului, că ar transporta
păcătoşii în Iad spre damnare veşnică. Pentru vechii arabi, caracterul necurat al
acestei constelaţii provenea din comportamentul bizar al unei stele din grup.
Luceafărul poreclit Algol (numele s-ar traduce prin „monstrul") îşi modifică în
mod perceptibil strălucirea cam o dată la trei zile. Astăzi cunoaştem cauza reală
pentru această pâlpâire diavolească: Algol este o stea variabilă binară cu eclipsă.

***

Am încercat să vă schiţez mai sus abia o mică parte din mitologia
complexă a cerului românesc, felie pe care am numit-o "creştinism cosmic"

: Articolul poate fi găsit şi pe http://cerculdestele. blogspot.ro/2012/07/uncrestinism-cosmic-biblia-si.html

Notă

54
https://biblioteca-digitala.ro

Importanţa

la constituirea

şi

minei Herja
dezvoltarea patrimoniului muzeal
Muzeograf Prisăcariu Sorin

Muzeul Judeţean de Mineralogie „ Victor Gorduza"
Baia Mare, B-dul Traian nr.8, Baia Mare,
E-mail: prisa.sorin@yahoo. cam
Rezumat

Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza" din Baia Mare este o
de cultură ce s-a născut din necesitatea valorificării patrimoniului
mineralogic de excepţie al bazinului minier Baia Mare. Colecţiile sale ilustrează
evoluţia mediului geologic a părţii de nord-vest a României. Dintre ele, cea de
mineralogie este şi cea mai numeroasă şi, în acelaşi timp, cea mai valoroasă.
Celelalte, de fosile, de roci şi de minereuri, se circumscriu colecţiei de bază,
completând ambientul geologic a zonei. Eşantioanele mineralogice au provenit
din subteranele minelor, din corpurile mineralizate puse în loc de
hidrotermalismul ce a însoţit vulcanismul neogen. Mina Herja, ca o componentă
de bază a bazinului minier, a avut o contribuţie covârşitoare la constituirea
colecţiei, contribuind cu peste 20% din volumul acesteia. Remarcabilă este
calitatea mineralelor şi a asociaţiilor minerale provenite de la Herja, multe fiind
rarităţi naţionale sau chiar mondiale, cu o valoare ştiinţifică şi estetică
deosebită. Dimensiunea cristalelor, a eşantioanelor, formele şi culorile
surprinzătoare sunt alte criterii calitative ce au individualizat şi valorizat
exponatele provenite din acest generos zăcământ.
Cuvinte cheie: Herja, muzeu, colecţie, patrimoniu, minerale, parageneze
instituţie

Introducere

Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza" din Baia Mare este
de cultură, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, a
cărei menire este colecţionarea, conservarea, cercetarea şi valorificarea în
scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale ale existenţei şi
evoluţiei cadrului geologic, şi în special mineralogic, al zonei de nord-vest a
României. Instituţia a luat naştere acum patruzeci de ani, odată cu înfiinţarea
Secţiei de Ştiinţele Naturii în cadrul Muzeului Judeţean Maramureş.
Structural, de la bun început, patrimoniul cultural s-a edificat pe patru
colecţii: minerale, fosile, minereuri şi roci. Fiind prin definiţie un muzeu de
mineralogie, volumul primei categorii este şi cel mai mare, reprezentând 83,3%
din totalul eşantioanelor. Celelalte trei colecţii se subscriu temei principale,
contribuind la completarea imaginii contextului geologic. Toată colecţia
mineralogică provine din lucrările subterane de explorare şi exploatare a
minereurilor neferoase din cele douăsprezece perimetre miniere din bazinul Băii
Mari şi din zonele adiacente acestuia.
o

instituţie
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Diversitatea mineralogică de excepţie a zonei Baia Mare este datorat
vulcanismului neogen. Generat de subducţia Plăcii Europene sub două
microplăci continentale, Alcapa şi Tisza-Dacia (Csontos, 1995; Seghedi et al.,
1998), el s-a manifestat prin două tipuri distincte: unul acid de tip extensional
(„back-arc") iar celălalt, intermediar, de tip „arc" (Kovacs & FiilOp, 2003).
Acesta din urmă, desfăşurat în perioada Sarmaţian-Ponţian adică între 13,4 şi
7,0 Ma (Pecskay et al., 1995) a fost însoţit de o intensă activitate
metalogenetică. Paroxismul panonnian al magmatismului (12,0-9,0 Ma) a
mobilizat o serie de soluţii hidrotermale de tip „low-sulphidation" care au fost
răspunzătoare de punerea în loc a unor mineralizaţii polimetalice şi auroargentifere .. Zăcământul Herja, ca parte a câmpului metalogenetic Herja Băiuţ, se caracterizează printr-o multitudine de filoane, în număr de 250,
aglomerate pe o suprafaţă mică de O, 75 kmp. Sunt corpuri mineralizate înguste
(5-150 cm.), cu extinderi pe direcţie de cel mult 1500 de metri şi pe înclinare de
maxim 1OOO metri, dar care compensează prin conţinuturile economice foarte
atractive de plumb şi zinc şi printr-o diversitate mineralogică remarcabilă. În
cadrul filoanelor, accidental, distribuite aleator, apăreau geode de diferite
dimensiuni al căror pereţi erau tapetaţi cu minerale sau asociaţii minerale larg
cristalizate, ce îndeplineau cerinţele unei „flori de mină". Metoda de exploatare
cu înmagazinarea minereului, adecvată filoanelor înguste, a fost mai puţin
distructivă asupra geodelor în comparaţie cu alte metode utilizate în bazinul
minier, fapt ce a condus inerent la creşterea recuperării eşantioanelor. Aceste
conjuncturi, de natură geo-minieră, a făcut ca zăcământul să genereze unele din
cele mai frumoase exemplare minerale ale colecţiei muzeului.
Poziţionarea spaţială a zăcământului Herja este pe interfluviul dintre
văile Firiza şi Chiuzbaia (Kisbânya). În literatura de specialitate va apare, în
consecinţă, ca localizări ale ocurenţelor minerale, şi denumirile amintite.
Prezenta analiză este valabilă, sub aspectul datelor prelucrate, pentru
situaţia patrimonială la O1.01.2016.
Metodologie

Pentru aprecierea aportului Minei Herja la patrimoniul cultural al
muzeului s-au folosit evaluări cantitative şi calitative.
Determinările cantitative s-au făcut folosind metodele statisticii
matematice. Arhiva instituţiei cuprinde registrele de evidenţă primară a
inventarului de eşantioane, care a fost transpusă şi în format electronic
utilizându-se softurile DOCPAT 2012 şi LibreOffice 5.0. Registrele sunt astfel
alcătuite încât să cuprindă şi o serie de elemente de identificare, printre care:
denumirea, asocierea minerală, dimensiuni, greutate şi locul de provenienţă
(mina). Asocierea minerală este consemnată ca o enumerare a speciilor minerale
în ordinea descrescătoare a frecvenţei mineralului pe eşantion.
Sub aspect calitativ, procesul de clasare a bunurilor muzeale în
patrimoniul cultural naţional mobil după „Normele de clasare a bunurilor
culturale mobile", presupune o ierarhizare după o valoare cuantificabilă, numită
punctaj. Anterior, pentru acest deziderat s-au folosit criterii specifice interne
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elaborate la nivel de instituţie de experţi autorizaţi. În ambele cazuri se ajunge la
o valoare matematică a fiecărui eşantion, care îl face sau nu de a fi de o valoare
ştiinţifică şi/sau estetică de nivel naţional sau internaţional. Acest criteriu a fost
determinant în consideraţiile ulterioare referitoare la reprezentativitatea unui
eşantion.

Rezultate
colecţiei de minerale a Muzeului, în funcţie de importanţa
Mina Herja pe un onorant loc trei ca număr de eşantioane,
după Cavnic şi Baia Sprie. Procentual, ponderea Herjei este de 20,3%, cu alte
cuvinte, peste o cincime din zestrea mineralogică a instituţiei provine de la

Ierarhizarea

cantitativă, situează

această mină.
Dacă facem o analiză pe tipuri mineralogice, observăm unele tipare prin
care putem caracteriza importanţa acestui câmp minier (Fig. I). Reiterăm din
nou observaţia că gruparea s-a făcut în funcţie de mineralul dominant, deci
numărul se referă la eşantioanele în care acel mineral prepondomină, asta nu
înseamnă că mineralul nominalizat nu poate fi întâlnit şi în alte eşantioane, în
asociaţii poliminerale, dar în poziţie subordonată. De altfel, eşantioanele
monominerale, reprezintă mai degrabă excepţia decât regula.
Paleta mineralogică este vastă: sunt descrise la Herja un număr de 64 de
minerale şi 11 varietăţi ale acestora (Mindat.org, 2016), la care se adaugă trei
minerale (anglezit, enargit şi wolframit) ce apar în registrele de evidenţă ale
instituţiei şi identificate ca atare. Douăzeci şi nouă dintre aceste minerale se
regăsesc în eşantioane de o valoare excepţională şi deosebită (Fig. 2). Atributele
amintite sunt date de o serie însuşiri cum ar fi: dimensiuni de excepţie ale
cristalelor, habitusul rar, culoare rară, raritatea pentru zonă sau pe plan mondial.
Pentru Herja sunt caracteristice şi binecunoscute cristalele de blendă şi
galenă larg dezvoltate, rozetele de semseyit, formele şi culorile surprinzătoare
ale marcasitei, exemplarele remarcabile de berthierit, „trandafirii" de pirotină,
gipsuri divers colorate. De notorietate mondială sunt sferele de calcit de diferite
culori, printre care cele jumătate albe, jumătate negre sunt emblematice,
nemaifiind descrise în altă parte. Tot Herja a îmbogăţit nomenclatorul
mineralogic mondial prin două specii descrise aici pentru prima oară în lume:
fizelyitul şi parajamesonitul.
Eşantioanele poliminerale, evaluate în funcţie de asociaţiile mineralelor,
dimensiunile cristalelor şi a pieselor în sine, concreşterile minerale, ilustrează şi
ele specificitatea Minei Herja. Colecţia mineralogică a Muzeului s-a îmbogăţit
astfel cu exemplare de mare valoare în care se regăsesc paragenezele tipice
zonei, dintre care amintesc: galenă - blendă cu cuarţ şi/sau calcit, galenă semseyit, marcasită - blendă - siderit, pirotină - blendă, berthierit - stibină
şi/sau siderit, jamesonit - calcit.
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Fig. 1. Graficul cu numărul eşantioanelor mineralogice (mineral dominant)
provenite de la Herja la 01.01.2016

Concluzii

Mina Herja a fost una din cele mai generoase surse ale bazinului minier
Baia Mare sub aspectul aportului la patrimoniul Muzeului de Mineralogie
„Victor Gorduza" din Baia Mare. Cu un aport de 20,3% din numărul total de
eşantioane ale colecţiei de mineralogie, ea se situează pe al treilea loc, fiind
devansată de Cavnic şi Baia Sprie. Valoarea ştiinţifică şi estetică ale unor
minerale şi ale unor parageneze, fără îndoială inestimabile, le califică pentru
încadrarea în categoriile juridice fond şi tezaur ale patrimoniului cultural
naţional. Fără aportul Minei Herja instituţia muzeală ar fi fost mai puţin
spectaculoasă şi atractivă.
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Abstract
The County Museum of Mineralogy „Victor Gorduza" Baia Mare is a
cultural institution that arase from the need to capitalize the exceptional mining
heritage from the Baia Mare area. The Museum's collections illustrate the
evolution of the geologica) environment of north-westem Romania, among
them, the mineralogy collection is the largest and at the same time the most
valuable. The other three collections, fossils, rocks and ores help complete the
area's geologica! environment. The mineralogica) samples came from the
underground mines, from the mineralized bodies put in place by the
hydrothermal activity that accompanied the Neogene volcanism. Herja mine had
an overwhelming contribution to the establishment of the collection, the
samples from this mine represent over 20% of the collection. The quality of the
minerals and mineral associations from Herja is remarkable, some of these are
unique in Romania or even in the world, with an important scientific and
aesthetic value. The size of the mineral samples and of their crystals, the
unexpected shapes and colors are other criteria that managed to individualize
and to give a great value to the exhibits that come from this generous ore
deposit.
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Peştera Vizuină

din Piatra Ţâncului,

Munţii Lăpuşului, Maramureş

Muzeogra/Chiş

Vasile Timur
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
Cuvinte cheie: România, Maramureş, Botiza,
Văratec), Peştera Vizuină din Piatra Ţâncului.

Munţii

Peştera Vizuină

Lăpuşului,

(Munţii

se află în Munţii Lăpuşului (Munţii Văratec), în Piatra
pe partea stângă a unui afluent de dreapta a Văii Glodeasa. Peştera
este pe teritoriul administrativ al localităţii Botiza, Judeţul Maramureş.
Accesul la peşteră se face din localitatea Botiza pe drumul forestier de
pe Valea Sasul şi Valea Glodeasa, iar de aici pe un drum forestier ce face
legătura între Valea Glodeasa şi Tăul Văratec.
Din localitatea Botiza până la Tăul Văratec traseul este marcat cu
marcajul turistic cruce roşie pe fond alb. De la tău se coboară circa 1 km pe un
drum forestier care trece pe lângă Piatra Ţâncului.
Peştera a fost descoperită în data de 17.07.2010 de autor şi cartată de
Iştvan Dumitru şi Chiş Vasile Timur în data de 07.08.2010.
Peştera Vizuină este o peşteră mică cu o lungime de l 0,4 m şi o
denivelare de -0,5 m iar intrarea se află pe partea dreaptă a Pietrei Ţâncului, la
baza abruptului.
Peştera este formată dintr-o singură galerie uşor descendentă, intrarea
are o înălţime de 2 m şi lăţimea de 4 m. După circa 2 m înălţimea scade la 1,5 m
iar după 3 m înălţimea scade la 1 m şi lăţimea galeriei se îngustează la l m.
Deşi este o peşteră mică prin dimensiuni, ea prezintă un interes deosebit
prin faptul că este dezvoltată în cuarţite hidrotermale.
Ţâncului,
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Piatra

Ţâncului,foto: Chiş

Vasile Timur
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Intrarea în peştera

Vizuină,

Chiş

Vasile Timur

Interior din peştera

Vizuină, foto: Chiş

Vasile Timur

foto:
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Rolul cartografiei în promovarea turismului
Geograf Pop Cristina
Parcul Natural Munţii Maramureşului
Tehnologiile de dezvoltare, de editare şi vizualizare a hărţilor s-au
schimbat şi au evoluat de-a lungul ultimilor ani. Au fost dezvoltate noi forme de
prezentare a produselor cartografice turistice ţinând pasul cu noile cerinţe
impuse de amploarea fenomenului de turism. Crearea/vizualizarea de hărţi
disponibile pe dispozitivele mobile (telefoane, tablete etc.) a crescut
considerabil gama de utilizatori, acest fapt poate să definească în linii mari
sistemul de promovare al produselor cartografice turistice. Acest lucru este
determinat în parte de funcţia practică a hărţilor şi de caracterul comun al
utilizării acestora. Vizualizarea hărţilor cu diferite informaţii poartă, caracterul
multimedia şi interactiv al hărţilor electronice moderne. Obiectivul acestui
articol este evidenţierea utilizării produselor cartografice moderne în
promovarea turismului. Hărţile trezesc interes vizitatorilor într-o anumită
regiune sau zonă, astfel că situaţia va fi prezentată pe baza funcţiilor hărţilor
moderne. Acestea arată valorile unice şi atracţiile zonei încurajând turiştii în a
explora zona şi ai crea o imagine pozitivă. Impactul hărţilor asupra turiştilor
este mare deoarece acestea prezintă caracterul unic al zonei sub forma unei
comunicări nonverbale moderne. A vând în vedere numărul mare de produse
cartografice o zonă poate fi promovată prin intermediul acestora atât în spaţiul
virtual cât şi spaţiul real (prin hărţi printate sau pe panouri de informare).
Introducere
Hărţile

constituie un mijloc universal de transmitere a informaţiilor şi în
cu caracter spaţial şi descriptiv. Revoluţia informaţională de
durată, din a doua jumătate a secolului XX a dus la dezvoltarea tuturor
mijloacelor de comunicare, acest proces fiind aplicat şi în domeniul cartografiei.
Tehnologiile de pregătire, editare şi de vizualizare de hărţi s-au schimbat astfel
că noi forme de prezentare ale acestora s-au dezvoltat (modernizat). În plus fată
de hărţile printate pe hârtie, turiştii folosesc hărţile disponibile pe dispozitivele
mobile. Acest lucru extinde considerabil domeniul de aplicare al utilizatorilor
de hărţi, acest efect putând fi folosit pentru diseminarea informaţiilor foarte uşor
şi cu un impact major.
Utilizarea hărţilor pentru promovare şi publicitate este determinată în
parte de scopul practic al acestora, vizualizarea informaţiilor foarte uşor, în
diferite forme (pe înţelesul oricărui turist), iar caracterul interactiv al hărţilor
electronice oferă acestora o utilizare frecventă şi la îndemâna oricui, astfel că
efectele de promovare prin intermediul hărţilor poate acoperi tot sectorul
turistic. Literatura privind marketingul în turism nu menţionează utilizarea
produselor cartografice de promovare. Aceasta poate rezulta din cunoaşterea
slabă a funcţiilor hărţilor de către specialiştii de marketing, care tratează hărţile
exclusiv ca mijloc de transmitere al informaţiilor pe suport de hârtie (într-o
special

informaţii
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formă uşor neatractivă),

sau lipsa de cunoştinţe moderne ş1 inovatoare a
formelor de prezentare cartografice moderne. Prin urmare, se pare că este
necesară prezentarea posibilităţii de a utiliza hărţile în promovarea turismului.
Scopul acestui articol este de a evidenţia utilitatea produselor
catagrafice moderne în promovarea turismului.

Promovare şi

hărţile

În turism

Dezvoltarea turismului, în anumite regiuni este determinată de o serie
de factori. Unul dintre cele mai importante este promovarea eficientă şi corectă
a acesteia, definită ca încurajarea potenţialilor turişti pentru a o vizita şi de ai
crea o imagine pe piaţa de utilizatorilor de produse turistice. Această imagine
poate fi creată prin diferite mijloace cum ar fi: materiale promoţionale tipărite,
internet, puncte de informare, târguri de turism etc. Formele de promovare pot fi
aplicate prin diferitele tipuri de produse cartografice, cum ar fi hărţi tipărite cât
şi în broşuri de specialitate şi internet. Acestea din urma fiind de o importanţă
deosebită şi de mare impact. Sursele de provenienţă şi numărul de hărţi tipărite
a crescut în ultimii ani, acestea cuprinzând o gama largă de produse (hărţi
montane, hărţi ale oraşelor, hărţi cicloturistice etc.), acest lucru sugerând rolul
tot mai mare în promovarea turismului ocupat de hărţi.
Utilitatea hărţilor în promovarea produselor turistice pare evidentă în
aspectul obiectivelor de bază ale promovării: generarea curiozităţii de a explora
o noua zonă/regiune, interesul în valorile inedite ce le oferă regiunea
respectivă, menţinerea cererii ridicate de produse deja cunoscute şi valorificate,
încurajarea achiziţionării de servicii, vizitării regiunii şi a atracţiilor turistice cât
şi dezvoltarea unei imagini unice.
Mare parte din obiectivele menţionate mai sus pot fi obţinute prin
promovare implicând atât hărţi tradiţionale tipărite, hărţi plasate pe panouri de
format mare în principalele puncte ale unei regiuni sau locuri atractive din punct
de vedere turistic cât şi prin intermediul internetului. Harta trezeşte interes
turistic în regiune, arată valorile şi atracţiile sale, astfel că încurajează în mod
eficient vizitarea acesteia. Posibilitatea de a utiliza hărţi pentru promovarea
diferitelor zone este justificată de faptul că acestea sunt utile turiştilor şi
vizitatorilor. Mulţi nu se pot imagina să călătorească fără hărţi, nici un alt
material promoţional nu include mai multe informaţii importante pentru turişti,
precum hărţile turistice. În plus, ele sunt relativ ieftine şi uşor accesibile, de
multe ori gratuit la punctele de informare turistică, pe internet şi prin
intermediul diferitelor aplicaţii aflate pe dispozitivele mobile. Efectul hărţilor
moderne este foarte eficient în prezentarea şi promovarea unei zone de interes
turistic cât şi a unui obiectiv în sine.

Tipuri de

hărţi şi funcţiile

acestora

Turismul este definit ca orice activitate ale persoanelor care călătoresc
în scopuri recreative, profesionale sau altele, dar nu pentru o perioadă mai mare
de un an fără pauze în afara mediul lor de zi cu zi. Potrivit definiţiei, turismul
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este un fenomen spaţial, turiştii călătoresc de obicei în locuri necunoscute.
Planificarea unei astfel de călătorie implică utilizarea de hărţilor turistice şi
rutiere.
Acest articol se concentrează în mod special pe hărţi turistice. Definiţia
lor este o sarcină relativ dificilă, pentru că o definiţie poate adopta diverse
criterii. Cel mai important criteriu, şi anume conţinutul hărţii, sugerează că o
hartă turistică este un produs cartografic cu un conţinut tematic, inclusiv
informaţiile necesare pentru ca turistul să planifice şi să execute călătoria.
Dezvoltarea diferitelor forme de turism este însoţit de hărţi specializate, utile
pentru practica lor. A vând în vedere conţinut lor, hărţile turistice pot fi împărţite
în trei grupe, fiecare constituind un instrument important în promovarea
turismului:
•
hărţi turistice generale
•
hărţi turistice specializate
•
hărţi turistice tematice
Primul grup include produsele cele mai abundente, atât în ceea ce
priveşte numărul de prezentare a zonelor cu potenţial turistic cât şi volumul de
producţie. Ele sunt de obicei folosite de către turiştii care caută informaţii
nespecializate pe o anumită nişă. Al doilea grup include hărţi utilizate în diverse
forme cum ar fi hărţi ale traseelor de bicicletă dintr-o anumită regiune sau a
traseelor montane marcate. Al treilea grup de hărţi include informaţii referitoare
la un singur subiect cum ar fi harta muzeului satului sau a unui sit arheologic
etc.
Prezentarea posibilităţii de utilizare a hărţilor în promovarea turismului
ar trebui să includă şi funcţiile lor: funcţia cognitivă, de comunicare, suport
pentru decizie şi socială (Niţu şi Tomoiagă 2015). Din cauza îndeplinirii acestor
funcţii, hărţile sunt gadget-uri (instrumente) utile, astfel că turistul le cumpără în
mod voluntar convins că acestea îl vor ajuta şi ii vor facilita penetrarea în
spaţiului turistic.
Ce elemente ale conţinutului hărţilor turistice le face un instrument
eficient de promovare? Hărţile turistice bune au o parte topografică detaliată şi
fidelă. Ele arată principalele caracteristici ale peisajului unei anumite regiuni, cu
accent pe cele mai importante de observat de către turişti. Ele prezintă relieful,
hidrografia, vârfuri şi cote, toponime, atracţii turistice, infrastructura etc. În
plus, hărţi turistice prezintă distribuţia spaţială a valorilor naturale şi antropice
ale unei regiuni. Infrastructura este de asemenea un element important pentru a
facilita turismul în zonă. Cartograful poate administra cu dibăcie mesajul
transmis prin intermediul hărţii prin scoaterea în evidenţă a celor mai
importante elemente din punct de vedere al promovării turismului, în acest fel,
cartograful contribuie la funcţia de promovare a zonei. De asemenea este foarte
important ca hărţile să utilizeze simboluri şi semne convenţionale standard în
prezentare, deoarece acestea sunt percepute de către cititorul hărţii automat, fără
ca acesta să caute informaţia şi fără ai îngreuna perceperea informaţiei. Partea
opusă a hărţii tipărite este de asemenea un element important, aceasta include de
obicei, planuri mai mari sau mai mici ale centrelor oraşelor, prezentarea
succintă a zonei şi a obiectivelor de interes, descrierea trasee turistice marcate,
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informaţii cu privire la serviciile de turism, precum informaţii specifice fiecărei
zone/regiuni, de asemenea, utilizată pentru promovarea atracţiilor turistice.

Forme moderne de

hărţi şi potenţialul

de promovare al turismului

Nu numai conţinutul produselor cartografice contribuie la promovarea
a turismului ci şi forma de prezentare este la fel de importantă. După
cum sa menţionat în introducere, dezvoltarea tehnologiilor digitale a permis
prezentarea hărţilor în diferite forme şi prin diverse medii. Mesajul cartografic a
fost îmbogăţit prin mişcarea (hărţi animate), sunet, precum şi prin caracterul
interactiv şi multimedia. Produse cartografice moderne adoptă următoarele
forme de prezentare:
•
hărţi tipărite
•
hărţi publicate pe internet
•
hărţi pentru dispozitive mobile cu funcţii de locaţie şi navigare
•
hărţi afişate pe panouri de informare
Datorită dispozitivelor de acces la Internet şi a celor mobile, hărţile
moderne nu mai sunt imagini statice, produse cartografice devenind dinamice şi
interactive. Caracterul interactiv al hărţilor este gradat, în funcţie de cât de
multe informaţii cuprinde, câte pot fi folosite de către utilizator şi câte vin în
ajutorul acestuia. Hărţile interactive se disting prin dinamică şi sunt echipate cu
instrumente - de exemplu, pentru marcarea obiectelor, schimbarea scării hărţii,
sau vizualizarea alternativă a obiectelor. Specialiştii în promovare şi publicitate
pot utiliza în mod eficient caracterul interactiv al hărţilor moderne. O altă
caracteristică importantă a hărţilor moderne este caracterul lor multimedia
definit ca posibilitatea de a exercita un impact suplimentar asupra cititorul de
hărţi prin intermediul unor stimuli variaţi (text, imagine, sunet şi mişcare).
Obiectivul aplicării diferitelor medii în cartografie este de a creşte eficienţa
mesajului. Se pare, totuşi uneori, noile metode de comunicare atractive folosite
în cartografie sunt frecvent copleşitoare pentru utilizatori. Designul poate
domina mesajul cartografic, iar utilizatorul nu este în măsură să interpreteze
mesajul corect. Doar utilizatorii pricepuţi ai tehnicii media pot creşte eficienţa
de promovare prin intermediul hărţilor turistice interactive moderne.
eficientă

Panouri de informare - o formă de promovare
În ultimii ani, în spaţiul public, atât în centrele oraşelor cât şi în zonele
turistice, au apărut un număr mare de panouri de informare care conţin hărţi şi
diferite informaţii turistice. Panourile includ de obicei produse cartografice,
cum ar fi hărţi turistice, planuri de oraşe, hărţi administrative, hărţi ale traseelor
turistice marcate, hărţi ale traseelor tematice etc. cât şi informaţii de
promovare. Hărţile îndeplinesc funcţia de publicitate şi promovare de afară
(outdoor) menită să ofere mesajul în diferite locuri, la anumite intervale de timp,
cu un conţinut de informaţii despre locul şi împrejurimile în care se află turistul.
Pentru că publicitatea outdoor a făcut obiectul unor critici, specialişti în
marketing caută noi metode de transmitere a mesajului. Ei folosesc adesea hărţi
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în acest scop, deşi acestea nu sunt întocmite de către cartografi, ci de designeri.
Datorită acestui fapt, acestea implică o serie de erori, şi nu îndeplinesc în mod
corespunzător funcţia de promovare. Turiştii sunt susceptibili în utilizarea
hărţilor în format mare, iar numărul acestui tip de produs este în creştere rapidă.
Folosirea acestui tip de promovare turistică este de mare importanţă şi poate
avea un impact major.
Concluzii
Hărţile sunt insuficient de apreciate de către specialişti de promovare şi
de marketing ca mijloc important şi instrument de promovare. Datorită
caracteristicilor şi funcţiilor lor, hărţile constituie un instrument perfect de
promovarea a turismului şi ii face mai eficient. În scopul de a-şi îndeplini în
mod adecvat funcţia de promovare, hărţile trebuie să fie întocmite de către
persoane calificate în acest domeniu.

Bibliografie

Adrinko G., Adrienko N., Voss H., GIS for the Common GIS project and
beyond, ed. M. Peterson, Oxford, UK, 2003
Board C., Taylor R., Perception and Maps: human factors in map design
and interpreta/ion, Transaction of the Institute of British Geographers, 1985
Burrough P., McDonnell R., Principles of Geographycal Information
Systems, Oxford University Press, 1998
Niţu C., Tomoiagă T., Sisteme informatice geografice in cartografie şi
cadastru, Editura Universitară, 2015
Krzysztof Kalamucki, Andrzej Czernu, Role of Cartographic Products in
the Promo/ion of Tourism Based on the Examp/e of Roztocze
MacEachren A., How Maps Work. Representation, Visualization and
Design, The Guilford Press, 1995
Peterson M.P., Interactive and Animated Cartography, 1995

69
https://biblioteca-digitala.ro

Valorificarea patrimoniului natural şi antropic prin turism în
teritoriul GAL MARA-GUT ÂI, Maramureş

Geograf Borlean Ioan
Vadu /zei, Maramureş
Cercetarea de faţa doreşte să facă cunoscută dimensiunea finanţărilor
europene în domeniul turismului din teritoriul GAL Mara-Gutâi, Maramureş în
perioada de programare 2007-2013.
Tema cercetării/obiectivul: Investigarea intervenţiilor actorilor locali în
accesarea de finanţare europeană în domeniul turismului şi tipul de
intervenţii/proiecte realizate.
Cercetarea face cunoscute intervenţiile actorilor locali din domeniul
turismului (întreprinzători privaţi, ONG-uri şi Administraţii locale /comunele
/Primării, Consiliul Judeţean) prin valorificarea patrimoniului natural şi antropic
din teritoriul GAL Mara-Gutâi prin accesarea de fonduri europene în perioada
de finanţare 2007-2013.
A vând ca punct de plecare programările anterioare se poate gândi şi
planifica o intervenţie în domeniul turismului prin susţinerea/realizarea unor
proiecte în concordanţă cu nevoile identificate în etapa de animare a teritoriului
în vederea scrierii Strategiei de Dezvoltare Locală (SOL) a GAL Mara-Gutâi
pentru perioada de programare 2014-2020 care să satisfacă nevoile de
dezvoltare a turismului din teritoriu. Aduce la cunoştinţa actorilor din turismul
local punctele de intervenţie şi realizările din prima perioadă de programare,
inclusiv nivelul de investiţii (2,8 milioane de EUR).
Obţinerea de finanţări nerambursabile europene este condiţionată de:
nivelul de dezvoltare asociativ, dinamismul autorităţilor locale /judeţene
/naţionale, credibilitatea şi forţa de penetrare a informaţiei de la nivel naţional
spre nivelul local.
Finanţările nerambursabile europene obţinute de către actorii locali sunt
condiţionate de legislaţia neprietenoasă şi birocraţia excesivă.
Documentarea s-a realizat pe baza informaţiilor de la autorităţile de
management LEADER, GAL şi POSDRU, precum şi prin discuţii cu solicitanţii
şi beneficiarii finanţărilor respective, la nivelul Maramureşului.
GAL Mara-Gutâi este o asociaţie intercomunală, un parteneriat privatpublic care are ca scop principal dezvoltarea durabilă a teritoriului cu implicarea
actorilor privaţi, publici, prin acţiuni care să le permită creşterea atractivităţii
teritoriului şi a viabilităţii economice, dezvoltarea de parteneriate precum şi
dezvoltarea abilităţilor locale.
Conform statutului, beneficiul înfiinţării Grupului de Acţiune Locală
(GAL) Mara-Gutâi îl constituie posibilitatea accesării fondurilor FEADR,
progresul social condiţionat de recunoaştere şi admiterea nevoilor fiecărui
individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale,
creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea culturală şi
păstrarea tradiţiilor, fructificarea potenţialului turistic al zonei. Sunt grupate 11
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Sursa: Statul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi,

Maramureş

GAL Mara-Gutâi funcţionează sub programul LEADER, similar cu alte
GAL-uri din Europa şi din ţară. Programul "LEADER" al Uniunii Europene
este un program de dezvoltare rurală durabilă care se bazează pe îmbinarea a
şapte caracteristici: abordare teritorială, abordare partenerială, abordare de jos în
sus, abordarea integrată şi multi-sectorială, accent deosebit pe inovaţie şi
experimentare, implementarea proiectelor de cooperare şi interconectarea
parteneriatelor locale.
Sursa: Abordarea LEADER,
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_ro.pdf

1.

Aşezarea

GAL Mara-Gutâi

GAL Mara-Gutâi este un areal distinct din Ţara
în Depresiunea Maramureşului, pe valea Râului Mara şi
în Munţii Gutâi de unde râul îşi captează apele. Varietatea formelor de relief platouri de lavă, conuri vulcanice, abrupturi stâncoase cu forme bizare dezvăluie
o lume aparte, enigmatică, diferită de cea a altor munţi. Zona este căutată pentru
peisajele sale mozaicate, formate din păduri naturale, pajişti montane, tinoave şi
mlaştini oligotrofe de mare importanţă din punct de vedere al biodiversităţii, dar
şi pentru istoricul localităţilor incluse şi moştenirea culturală ce le conferă
unicitatea. Tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie, construcţiile specifice
civilizaţiei lemnului adaugă zonei un potenţial cultural deosebit de valoros.
Teritoriul GAL Mara-Gutâi este un areal distinct-o zonă în care civilizaţia rurală
cu accente arhaice convieţuieşte în armonie cu natura.
Teritoriul

Maramureşului, aşezat

ROMÂt:llA

MARAMUREŞ

·--.

•

Fig. 1. Aşezarea în teritoriu al comunelor membre parteneriatului GAL MaraGutâi : Cavnic, Budeşti, Călineşti, Ocna Şugatag, Giuleşti, Deseşti, Bârsana,
Onceşti, Vadu Izei, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Săpânţa.
http://www.gal-maragutai.ro/
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2. Elemente de identificare cu rol de brand în comunele membre
GAL Mara-Gutâi
Fiecare comună de pe teritoriul GAL-ului are câteva elemente de
identificare cu rol de brand. Acestea au fost diseminate cu ajutorul unei hărţi
(fig.2) cu scopul de a face cunoscut specificul local şi pentru a promova
teritoriul. Pentru a uşura procesul de identificare a valorilor comunei s-a asociat
conturul administrativ cu două-trei imagini reprezentative cu patrimoniul local
care îl diferenţiază. Harta are şi rol de hartă turistică, patrimoniul natural şi
antropic fiind reprezentat cartografic cu ajutorul pictogramelor.
Fig.2. Harta teritoriului cu specificarea patrimoniului antropic şi a elementelor de
identificare cu rol de brand din comunele membre ale GAL Mara-Gutâi

Sursa: Ilieş, Marin & colaboratorii, 2015, http://www.gal-maragutai.ro/

3. Patrimoniul natural al teritoriului
Patrimoniul turistic natural al teritoriului GAL Mara-Gutâi se
evidenţiază prin prezenţa ariilor naturale protejate de mare valoare:
• 8 Arii naturale protejate de interes naţional: Creasta Cocoşului , Cheile
Tătarului, Mlaştina Iezerul Mare, Mlaştina Vlăşinescu, Tăul lui Dumitru, Lacul
Morărenilor, Mlaştina Poiana Brazilor, Pădurea Crăiască;
• 4 Situri de importanţă comunitară Natura 2000: Gutâi Creasta Cocoşului,
Igniş, Tisa superioară, Valea Izei şi Dealul Solovan;
• 4 Arii protejate de interes local: Râul Mara, Tăurile şi turbăriile de la
Hoteni, Tăurile Chendroaiei, Tufuri vulcanice la Vadu Izei;
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Fig.3 Câteva imagini caracteristice ariilor protejate de pe teritoriul GAL MaraGutâi, http://www.gal-maragutai.ro/

1.

Aria

protejată

naturală

de interes
naţional „Tăul lui
Dumitru", Mlaştina
oligotrofă
este
localizată
în
extremitatea
sudvestică
a comunei
Giuleşti, pe cumpăna
de ape dintre Valea
Sturului ş1 Valea
la
o
Brazilor,
altitudine de 1140 m.

3.Aria

naturală

protejată

de interes
local „Râul Mara"
are o lungime de 37,6
km şi a fost înfiinţată
prin HCL nr. 24/2008
din Vadu Izei
lungimea de 2,4 km,
HCL
nr.
50/ 19.08.2008
din
Ocna
Şugatag
lungimea de 2,9 km,
HCL
nr.
22/
30.09.2008
din
Giuleşti - lungimea de
9,4 km, HCL nr.
15/2008 din Deseşti Iun imea de 22,9 km.

2. Situl Natura 2000
"Creasta Cocoşului"
este situat pe teritoriul
Budeşti ,
comunelor
Cavnic, Deseşti şi Ocna
Şugatag,

urmărindu-se

protecţia

diversităţii

biologice, aria
protejată

naturală

ocupă

o
de 693 ha.
Altitudinea
minimă
este de 838 m iar cea
maximă este de 1428
m.
suprafaţă

3.1. Amplasarea ariilor naturale în teritoriul GAL
Arii naturale protejate de interes naţional, Situri de importanţă
Natura 2000 şi Arii protejate de interes local marcate prin
pictograme şi hidrografia din teritoriu sunt reprezentate pe harta prezentată mai
comunitară

JOS .
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Fig.4. Extinderea ariilor protejate
maragutai.ro)

(Ilieş

M. & Colaboratorii, 2014, în www.gal-

3.2. Valoarea turistică În scenariul SEM pentru perioada 2010-2035
Ariile protejate pot fi abordate şi prin prisma serviciilor ecosistemice.
Cel mai adesea se foloseşte metoda scenariilor explorative de tipul SEM
(acronim pentru Sustainable ecosystem management Scenariul SEM).
Managementul Sustenabil al Ecosistemelor este un model de dezvoltare bazat
pe date de referinţă exacte şi calcule statistice simple, suficient de clare dar uşor
neadaptate la situaţia „postcriză". Anul de referinţă este considerat anul 201 O. În
partea a doua a studiilor asupra zonei s-a realizat o analiză comparativă a două
scenarii explorative de tip SEM, având ca referinţă un studiu realizat de WWF
şi UNDP (2010). Studiul a fost conceput pentru câteva arii protejate din
România, printre care şi Parcul Natural Munţii Maramureşului şi un set de date
generale pentru România (tabel.1).
Studiul de referinţă: Evaluarea contribuţiei ecosistemelor din ariile protejate la
dezvoltarea economică şi bunăstarea umană în România .
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Tabel nr.1 Două tipuri de scenarii SEM aplicabile pentru teritoriul GAL MaraGutâi (Ilieş M. & colaboratorii, 2014, În www.gal-maragutai.ro)

Elemente
Nr.turişti

Total arii pilot după
MDRT

PNMM
Creştere:

Creştere

Anii 1-5: 1%;
Anii 5-1 O: 2%;
Anii 10-15: 2%,
apoi în stagnare

în 2026
în stagnare

Înnoptări

surplusul Introducerea taxei de
Total
consumatorului în intrare în 2015 la nivel
de 1 euro/vizită.
AP per vizitator
Veniturile cresc până la
un punct în care 50%
dintre vizitatori plătesc.

cu 4,8% pe an până
după

aceea

Creştere cu 6,8% pe an până
în 2026,
2,5% pe an după aceea
Nicio schimbare până în
2016,
apoi în creştere cu 1% până
în 2020
cu 1,5% până în 2025, după
aceea în stagnare.

Rezultatele pentru teritoriul GAL-Mara Gutâi au relevat

următoarea

situaţie:

Nr. turişti prezenţi la bazele de cazare din zonă: 10 050
Înnoptări: 46 OOO, Durata sejurului: 4,6
Cheltuieli medii per vizitator (RON): Cazare/turist = 237,5 Masă/turist =
298,4; Total = 536 RON
Taxe de intrare: O; Deplasare de la cazare:
50 km X 7.5 L/100 km X 6 RON Diesel = 22,5 RON X 2 = 45 RON I
deplasare/vehicul;
Valoarea totală a turismului: 5.359.120 RON sau 1.190.916 EUR
Sursa : ILIEŞ. M. & Colaboratorii, "Studii asupra zonei GAL Mara-Gutâi"

4. Patrimoniul turistic antropic al teritoriului
Patrimoniul turistic antropic este bine reprezentat, atât prin valoarea celui
construit cât şi prin modalitatea de perpetuare a valorilor culturale imateriale, de
tipul evenimentelor.

Bisericile maramureşene din patrimoniul mondial, situate în teritoriul
GAL Mara-Gutâi, protejate UNESCO
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Bisericile din lemn maramureşene şi-au câştigat de mult o faimă bine
atât în rândul specialiştilor, cât şi în rândul publicului larg din multe
ţări ale lumii. Ele reprezintă rară îndoială una din culmile artei de a construi în
lemn de pe continentul nostru. Pentru noi, aceste admirabile edificii prezintă un
interes cu atât mai mare cu cât ele se leagă nemijlocit de arta construcţiilor
ţărăneşti româneşti, unitatea casă-biserică din punct de vedere arhitectonic fiind
o dovadă a marii vechimi a artei de a construi pe teritoriul românesc, lucru
posibil numai în ţinuturi cu o străveche populaţie sedentară legată de pământul
meritată,

ei.

Sursa: Ioan Bor/ean, «Vadu lzei şi Maramureşul», Aska Grafica, Sighetu Marmaţiei,
2000.

Fig. 5. Câteva dintre bisericile de lemn reprezentative din teritoriu

4.1. Evenimente culturale în teritoriu cu caracter de brand cultural care sau impus în ultimii ani.
Pe Valea Cosăului: Festivalul «Nu vă uitaţi că-s micuţ» în Comuna BUDEŞTI,
-pe Valea Marei: Festivalul «Tânjaua de pe Mara» din Comuna OCNA
ŞUGATAG,

pe Valea Tisei: Festivalul „Stan Ion Pătraş" din Comuna SĂPÂNŢA,
pe Valea Izei: Festivalul internaţional de folclor "Am fost ş-om fi" din Comuna
VADUIZEI.
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Fig.6. Evenimentele culturale din teritoriul GAL
Festivalul «Nu vă uitaţi că-s
Comuna BUDEŞTI

Festivalul «Tânjaua de pe Mara»
Comuna OCNA ŞUGAT AG

micuţ»

Festivalul internaţional de folclor
"Am fost ş-om fi"
Comuna VADU IZEI

Festivalul „Stan Ion Pătraş"
Comuna SĂPÂNŢA

4.2. Servicii turistice specific în teritoriul GAL Mara-Gutâi se concentrează
pe:
•
Vizită la muzee, biserici, artizani, seri muzicale ;
•
Plimbări în natură, plimbare cu căruţa/sania, circuite pe biciclete, cules
ciuperci şi fructe de pădure;
•
Lansări cu parapanta, căţărări/alpinism, schi, tubing, parc de aventuri.
5. Arhitectura tradiţională şi ariile protejate, element de identitate al
teritoriului Mara-Gutâi, Maramureş
În perioada 2013-2014 s-au realizat pentru GAL Mara-Gutâi o serie de
studii asupra zonei de către UBB. „Studiile asupra zonei GAL Mara-Gutâi sunt
analize teritoriale izvorâte din necesitatea fundamentării unor elemente de
specific local, în vederea valorificării corecte a patrimoniului comunităţilor
rurale (arhitectura lemnului şi resursele biodiversităţii) din teritoriul GAL MaraGutâi în cadrul dialogului cultural, naţional şi european. Caracterul şi viteza cu
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care au loc transformările la nivelul societăţii maramureşene au impus
necesitatea unor cuantificări.
Studiile au pornit de la identificarea ca probleme - cheie schimbările
survenite în peisajul rural construit cu efect asupra elementelor de identitate
regională şi insuficienta prezenţă în teritoriu a informaţiilor despre capacitatea
de suport a diverselor activităţi în ariile protejate.
În concordanţă cu obiectivele LEADER:
- conştientizarea, instruirea, participarea şi mobilizarea populaţiei locale pentru
identificarea punctelor forte şi slabe ale zonei se regăseşte în propunerile de
modalităţi de acţiune, propunerile de proiecte viitoare de dezvoltare rurală, cu
exemple mai concrete la nivelul turismului;
- stabilirea unor criterii clare pentru selectarea, la nivel local, a unor acţiuni
(proiecte) adecvate pentru determinarea strategiei va avea la bază
fundamentarea elementelor de identitate locală utilizabile şi modalităţile de
adaptare la specificul local a noilor activităţi.
Prezentul studiu pune accent pe definirea modalităţilor de intervenţie
bazate pe fundamentare ştiinţifică. Cele două părţi componente ale studiului
abordează fiecare câte o problematică majoră, identificată deja.
Prima parte are ca subiect „Arhitectura tradiţională a lemnului şi stadiul
de conservare/perpetuare"
Problematica majoră este legată de modul în care evoluează peisajul
rural construit din satele maramureşene aparţinând GAL -ului Mara-Gutâi.
Pentru definirea şi clasificarea direcţiilor de acţiune a fost luată în considerare
menţinerea, conturarea, consolidarea şi perpetuarea identităţii locale şi
regionale.
A luat naştere astfel conceptul, modalitatea cea mai elocventă de aplicare este
legată de perpetuarea brandului Maramureş. Ipotezele de plecare au fost testate
cu ajutorul a două metode: chestionarul de percepţie (în interiorul şi în
exteriorul regiunii) şi analiza specificităţilor de esenţă subtilă, asupra modului în
care comunităţile rurale din GAL au re-interpretat şi compus elementele de
specific regional. În „trusa de instrumente" au fost incluse sinteze ale studiilor
ştiinţifice asupra arhitecturi tradiţionale maramureşene, cu referire la teritoriul
analizat, reflecţia ei în Muzeul etnografic, confruntată cu realitatea din teren (la
nivelul stadiului de conservare şi a motivaţiei din spatele ei). Ulterior acestea
devin elemente de referinţă în proiectarea şi designul noilor amenajări turistice.
Componentele studiului sunt grupate pe capitole:
Obiectivele celor două studii ale zonei:
I. Studiu
Arhitectura tradiţională a lemnului ş1 stadiul de
conservare/perpetuare din teritoriul GAL:
1.
Elemente de identitate locală şi regională;
2.
Analiza geospaţială a elementelor tradiţionale;
3.
Adaptarea tradiţiilor la criteriile de clasificare din turism;
4.
Exemple de bună practică;
5.
Meşteşugurile
tradiţionale-identificare,
dinamizarea, reactivarea,
adaptarea la contextul actual;
6.
Modele funcţionale pentru fiecare sat;
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7.
Identificarea specificităţii şi a elementelor cu valoare de brand pentru
fiecare sat.
II. Studiu privind capacitatea de suport a Ariilor protejate:
1. Localizarea, dimensionarea şi caracteristici ştiinţifice;
2. Factori restrictivi (de natură ştiinţifică, legislative, etc.)
3. Valorificarea ariilor protejate în contextul economiei locale.
III. Prezentarea rezultatelor s-a făcut pe suport de hârtie format A4 şi pe suport
electronic DVD, documentul conţine minim 100 poze color, documentul
cuprinde hărţi realizate în 2D, 2,5D şi 3D ale teritoriului GAL Mara-Gutâi,
documentul are ataşat şi o prezentare în Power Point a rezultatelor".
Sursa : ILIEŞ. M & Colaboratorii, "Studii asupra zonei GAL Mara-Gutai"

5.

Reţele

de turism în teritoriul GAL

şi Ţării Maramureşului

Identificarea efectului multiplicativ a turismului în mediul rural din
Ţara Maramureşului, pe baza reprezentării spaţiale a informaţiilor sub formă de
hârţi la nivelul anului 2006, se pot exprima următoarele aspecte cu completări şi
clarificări referitoare la desfăşurarea cronologică a evenimentelor:
Au existat patru valuri de apariţie a pensiunilor turistice din mediul
rural:
1. Nucleul iniţial, de pornire a activităţii de turism rural a fost reprezentat de
localităţile Vadu Izei şi Ieud (1994) - Reţeaua Turistică OVR. De asemenea, în
primul val sunt pensiunile apărute în Reţeaua FRDM, Filiala Maramureş,
reprezentate de localităţile: Borşa (1994) şi Botiza, Şieu ( 1995 ) preluate ulterior
în reţeaua ANTREC.
2. Valul al doilea ( 1996-1997) a fost în localităţile din vecinătatea nucleului
iniţial - Vadu Izei din Reţeaua OVR include localităţile: Onceşti, Bârsana,
Deseşti, Bocicoiu-Mare şi nucleul: Ieud din Reţeaua OVR cuprinde localităţile:
Botiza, Poienile Izei şi nucleul Rozavlea, Şieu, Ieud din Reţeaua ANTREC.
3. Valul al treilea (2003-2004) sunt pensiunile turistice din Săpânţa, Rona de
Jos, Giuleşti, Fereşti, Bârsana, Ocna Şugatag-noul concept, Budeşti-Sârbi,
Săcel, susţinute de Reţeaua turistică MTMM din Sighetu Marmaţiei. Tot în
această perioadă se dezvoltă pensiunile din Reţeaua Pro Vişeu: Vişeul de Jos,
Vişeul de Sus, Moisei.
4. Valul al patrulea sunt pensiuni din Reţeaua Mara-Cosău, comunele: Budeşti,
Călineşti, Giuleşti, Deseşti (2006-2007) dezvoltată de Asociaţia Ecologică din
Baia Mare.
„După anul 2005 în întreg arealul Ţării Maramureşului apar pensiunile
cu nivel de confort 3 flori şi numărul mediu de camere de la 8 la 12 camere,
amenajări care au beneficiat de experienţa primelor pensiuni, dar şi a creşterii
pretenţiilor turiştilor şi legislaţiei actualizate, procentul acestor pensiuni este
însă foarte redus (6,8%) la nivelul regiunii. Proporţional cu creşterea distanţei
de centrele iniţiale scade şi densitatea pensiunilor turistice rurale" (Ilieş, M,
2006).
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Fig. 7. Reprezentarea nucleelor de pensiuni rurale, reţelele de turism şi
succesiunea apariţiei lor prin efectul multiplicativ al turismului vizualizată de o
manieră spa "ală e Harta ării Maramure ului
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Sursa: Ioan Borlean, «Fundatia OVR Agro-Tur-Art animatoarea dezvoltării durabile
a localităţii Vadu /zei, Maramureş»,
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1787.pdf

6.1. Capacitatea de cazare turistică în teritoriul GAi Mara-Gutâi
În urma analizei statistice a pensiunilor din teritoriul GAL Mara-Gutâi
am identificat: 119 pensiuni cu 1 871 locuri de cazare, amplasate in 54 pensiuni
la nivel 3***, 56 pensiuni clasificate la nivel 2** cu 7 pensiuni clasificate la
nivel 1*si2 pensiuni clasificate la nivel de 4**** .
Tabel 2. Situaţia pe comune pensiuni, număr locuri de cazare, nivel de confort în
teritoriul GAL
4**** 3*** 2** 1*
Nr. Comuna
Număr
Număr
crt.
pensiuni
locuri
1 Comuna Budeşti
6
70
1
1
1
3
2 Comuna Bârsana
7
118
3
4
3 Comuna Călineşti
4
42
2
2
4 Oraşul Cavnic
16
206
7
9
5 Comuna
Câmpulung la Tisa
6 Comuna Deseşti
9
105
5
4
Comuna Giuleşti
7
4
52
3
2
8 Comuna Ocna
32
754
19
1
9
Şugatag

Comuna Onceşti
6
69
2
4
Comuna Sarasău
2
34
1
3
11
Comuna Săpânţa
13
168
7
4
2
12 Comuna Vadu Izei
20
253
1
7
12
Sursa : Autoritatea Naţională de Turism, http://turism.gov.rolinformatii-publice/,

9
10

2015
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7. Proiecte turistice din teritoriul GAL Mara-Gutâi
7.1.Proiecte în domeniul turismului finanţate de GAL Mara-Gutâi
În prima perioadă de programare s-au realizat cinci proiecte de
pensiuni şi activităţi recreaţionale finanţate prin GAL, proiecte care au
impulsionat conceperea altor proiecte cu surse de finanţare diverse, acestea sunt
marcate în: (Tabel 3 şi 4).

Pensiunea

agroturistică

„Raluca",

Pensiunea agroturistica „Andreica",
Giule ti

Vadu lzei

Tabel nr.3. Proiecte în domeniul turismului finanţate de GAL Mara-Gutâi
Nr. Denumirea investiţiei
Comuna
Valoarea
crt.
lil
EURO
1
Amenajare pensiune
„Poienar Maria" ii Ocna
100.000
agroturistică

2

Amenajare pensiune

3

Amenajare pensiune

Şugatag

„Baias Ioan" ii

Bârsana

„Borlean
Alexandru" ii
„Andrei ca
Gheorghe"ii
„Teleptean
I.Daniel" ii

Vadu Izei

100.000

Giuleşti

100.000

85.000

agroturistică
agroturistică

4

Amenajare pensiune
agroturistică

5

Teren de sport

Vadu Izei

85.000

7.2. Centrele locale de informare turistică finanţate prin PNDR şi
LEADER (GAL Mara- Gutâi)
Centrele de informare
durabila a teritoriului.

turistică

vor avea un rol

81

https://biblioteca-digitala.ro

hotărâtor

în dezvoltarea

Ima ini cu centre locale de informare turistică din teritoriul GAL Mara-Gutâi

1
2

3
4
5

turistică

Sarasău

Tabel nr. 4. Proiecte de turism
LEADER (GAL Mara-Gutai)

Nr.
crt.

Centrul local de informare

turistică

Centrul local de informare
Ocna Şugatag

Denumirea investiţiei

şi

complementare finanţate prin PNDR SI

Beneficiar

Valoarea
in

LEADER

EURO
100.585

LEADER

100.719

Sarasău

PNDR

240.000

Comuna Onceşti

PNDR

199.000

Comuna Călineşti

PNDR

177.000

Comuna Ocna

Centrul local de
informare turistică
Centrul local de
informare turistică
Centrul local de
informare turistică
Centrul local de
informare turistică
Centrul local de
informare turistică

Finanţator

Şugatag

Comuna Vadu Izei
Comuna

Pe lângă actorii locali, mai sunt implicaţi în proiecte de turism şi conexe
factori, ONG-uri cu sediul în afara teritoriului GAL dar care ţi-au
desfăşurat proiectele în teritoriul GAL Mara-Gutâi. Pentru o imagine de
ansamblu, prezentăm mai jos câteva dintre ele.
şi alţi

7.3.

Dezvoltarea

zonei

ecoturistice

Mara-Cosău-Creasta

Cocoşului,

Maramureş

Implementat de Asociaţia EcoLogic, în parteneriat cu Primăria
Comunei Budeşti, Asociaţia Centrul de Ecologie şi Turism Maramureş .
Finanţat în cadrul Fondului ONG în România prin granturile SEE 2009
- 2011 , Buget 480.140,00 Euro
Optimizarea experienţei şi viziunea pe teritoriul destinaţiei ecoturistice
prin:
- Dezvoltarea unui plan de interpretare unitar la nivel de destinaţie.
- Amplasarea de indicatoare şi panouri interpretative la obiectivele turistice
culturale.
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Îmbunătăţirea infrastructurii de VlZltare în trei am protejate - Creasta
de la Hoteni.

Cocoşului, Tăul Morărenilor şi Tăurile

Integrarea meşterilor populari În oferta turistică:
- Semnalizarea atelierelor meşterilor prin amplasarea de indicatoare.
- Dezvoltarea facilităţilor de interpretare la complexul de tehnică ţărănească
acţionată de apă ce funcţionează în satul Sârbi - 5 panouri explicative şi un loc
de popas pentru staţionarea turiştilor dotat cu bănci şi suporţi de biciclete.
Dezvoltarea capacitaţilor locale
- Instruirea antreprenorilor activi în turism - o sesiune de instruire de l z1 ş1
asistenţă pentru 8 pensiuni în vederea certificării în ecoturism
- Instruirea personalului din aparatul administrativ - 5 instruiri de câte o zi, câte
una la nivelul fiecărei comune pe tema planificării dezvoltării teritoriale
responsabile şi dezvoltarea unui turism cu impact negativ minim.
Dezvoltarea unei politici de mediu unitare
- Workshop de planificare participativă de 3 zile cu participarea reprezentanţilor
autorităţilor publice locale şi a operatorilor economici activi în ecoturism; - vor
fi analizate rând pe rând practicile actuale aplicate în sectorul public şi privat se vor formula obiective, activităţi, măsuri de informare publică şi termene de
realizare, înglobate ulterior într-un document de program - politica de mediu la
nivel de destinaţie.
Promovarea destinaţiei ecoturistice
- Harta turistică a destinaţiei - l OOO exemplare. Distribuirea hărţii urmează să
fie făcută prin centrele de informare turistică şi agenţii de turism.
- Ghidul turistic al destinaţiei - 2000 de exemplare. El va fi distribuit prin
centrele de informare turistică, agenţii de turism şi pensiuni.
- Organizarea unei vizite de familiarizare pentru turoperatori şi jurnalişti de
literatură de călătorii.
Sursa: Edit Pop, coordonator proiect, Asociaţia Ecologic, Maramureş.
7.4. Formarea profesională În domeniul turismului finanţat prin
FSE_POSDRU „Calificarea - stimulent al creşterii performanţei În
domeniul turismului din România"
-POSDRU
Proiect implementat prin: Development Projects & Strategies, Bucuresti, 2015
Obiectiv general: Creşterea nivelului de calificare pentru 1.536 de angajaţi din
sectorul turismului în regiunile Centru, Nord-Vest şi Bucureşti - Ilfov.
Obiective specifice :
l. Formare profesională continuă a angajaţilor şi transmiterea de bune practici;
2. Activităţi de consiliere şi orientare profesională;
3. Obţinerea de calificări superioare recunoscute naţional ;
4. Îmbunătăţirea calităţii programelor de calificare pentru angajaţi, pnn
activităţi de monitorizare şi evaluare;
Formare profesională în meseriile: agent de turism - ghid, tehnician în
hotelărie, recepţioner, tehnician activităţi de agroturism montan, administrator
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pensiune

turistică,

recepţioner

ospătar(chelner) vânzător

în

produse făinoase, lucrător
agrement pe ape interioare.
Sursa:

distribuitor, lucrător în agroturism,
de alimentaţie, brutar patiser-preparator
în hoteluri-camerista, conducător ambarcaţiuni
unităţi

Broşura

performanţei

de promovare a proiectului „Calificarea - stimulent al
în domeniul turismului din România"

creşterii

7.5.Economia socială - responsabilitate socială de la nord la sud,
FSE POSDRU
Viziunea: Economia socială constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi
oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din
categorii vulnerabile.
Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităţilor
de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov, în
vederea creşterii calităţii vieţii pentru grupul ţintă.
Locaţiile intervenţiilor/investiţiilor, acţiunile:

Structurile de economie socială înfiinţate vor avea locaţii diferite, Ocna
Şugatag, Mara, Hoteni, Bucureşti cu domenii de activitate variate: spălătorie
auto, curăţătorie, centru de croitorie şi broderie, ateliere creaţionale, etc., toate
colaborând într-un lanţ valoric.
Rezultate aşteptate: Dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pe durata
proiectului la persoanele implicate în grupul ţintă.
Creşterea nivelului de informare şi cunoştinţe cu privire la piaţa muncii şi
dezvoltare profesionala prin informare şi consiliere.
Proiect implementate de: Consiliul Judeţean Maramureş, parteneri Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Asociaţia
Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC şi Asociaţia
Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare.
Sursa: Claudia Marcu, Inspector,
Consiliul Judeţean Maramureş.

Direcţia

de Dezvoltare

şi

Implementare Proiecte

7.6."ECOURI" Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate
pe avantajele competitive În Maramureş şi Bucovina" POSDRU
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale", Domeniul
Beneficiar:
major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale".
Asociaţia "Kelsen", Parteneri: SC "Centrul de Excelenţă pentru Resurse
Comunitare" SRL, SC "Pol Succes" SRL, Asociaţia "Consultanţilor în
Dezvoltare Comunitară"-ACDC, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,
Asociaţia "Kult-Art", Confederation of European Firms, Employment
Initiatives and Cooperatives (CEFEC).
Regiuni vizate: Nord-Vest şi Nord - Est, Durata de implementare a proiectului:
12 luni.
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie
dezvoltarea economiei sociale în Bucovina şi Maramureş prin înfiinţarea a 6
întreprinderi sociale ca instrumente flexibile şi durabile pentru dezvoltarea
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economică

a regiunilor Nord Vest şi Nord Est, în vederea integrării şi
pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială
cu accent pe populaţia romă, persoane cu dezabilităţi şi femei.
reintegrării

Sursa: „ECOURI" Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale,
http://proiectecouri.ro/despre-proiectlprezentare-proiectl

a.

Agenţie

de turism „Kristakis Travel", SES 1.
Structura de Economie Socială Societatea Cooperativă Agenţie de
turism numită KRIST AKIS TRA VEL, localizată în zona Maramureşului istoric
în localitatea Ocna Şugatag, str. Primăverii nr. 43. Zona este recunoscută pentru
potenţialul turistic deosebit şi pentru numărul mare de turişti români şi străini
care vizitează an de an această destinaţie de excepţie.
Spaţiul prevăzut desfăşurării activităţii în suprafaţă totală de 65 mp este
compus din: un front-office dotat cu computer legat la internet, imprimantă,
birou, fotolii şi măsuţa unde turiştii vor fi întâmpinaţi şi unde li se vor prezenta
ofertele de vacanţă ale agenţiei, un birou unde managerul şi ghizii vor elabora
pachetele turistice şi alte activităţi specifice şi o altă încăpere unde se va
amenaja o mini-expoziţie cu vânzare, cu produse artizanale împletituri,
ceramica, veşminte, podoabe) şi culinare (gemuri, sucuri naturale, ceaiuri, etc.)
autentice locale, unde turiştii vor fi invitaţi să-şi aleagă suveniruri din zonă.
În cadrul agenţiei vor activa 6 persoane, din care 4 vor aparţine
grupurilor vulnerabile.
Posturile ocupate de aceste persoane sunt: 1 şef /manager agenţie, 2
persoane ghid de turism, 2 persoane agent turism cu sarcini şi de
marketing/vânzare şi un contabil (angajat part-time).
Sursa: „ECOURI" Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale,
http://proiectecouri.ro/despre-proiectlprezentare-proiectl

b. Societatea cooperativă „Moştenire Vie", SES 2
Structura de Economie Socială Societatea Cooperativă "Moştenire Vie"
este un atelier de producţie artizanat. Prin produsele noastre dorim să oferim
turiştilor obiecte artizanale autentice, de calitate, realizate din materiale
ecologice prin tehnici tradiţionale, în tandem cu istoria şi tradiţia locală.
Viziunea cooperativei este perpetuarea istoriei, culturii şi tradiţiilor
maramureşene prin intermediul unor meserii ancestrale, precum sculptura,
pictura, olăritul şi ţesutul.
În cadrul cooperativei funcţionează 4 ateliere de producţie artizanat:
Atelier de pictură, Atelier de prelucrare a lemnului, pietrei şi fierului, Atelier
ţesături, Atelier de olărit si un atelier creat special pentru turişti care doresc să
vadă cum sunt create aceste obiecte de artizanat şi să încerce şi ei la rândul lor
să le creeze/mini Ateliere-Şcoală.
În cele patru ateliere ale noastre puteţi găsi o gamă variată de produse.
Atelierul de pictură vine în întâmpinarea clienţilor cu diverse picturi
reprezentând natura statică, portrete, dar şi icoane. Atelierul de sculptură oferă o
mare varietate de suveniruri din lemn, obiecte decorative din lemn, sculpturi şi
obiecte de mobilier sculptate. Atelierul de olărit pune la dispoziţie diverse
obiecte ceramice, oale, vaze, căni, vase, obiecte decorative din ceramică.
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Atelierul de ţesături vine în întâmpinarea clienţilor cu:cergi, covoare, preşuri,
feţe de masă, cearşafuri, ştergare de rudă şi desagi.
Societatea are în componenţă 6 membri. Structura de Economie Socială
promovează: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile, prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale mai degrabă
decât creşterea profitului, solidaritatea şi responsabilitatea social, autenticitatea,
cultura şi tradiţia locală. Activitatea se desfăşoară în Comuna Vadu Izei.
Sursa: Cooperativa „Moştenire vie", http://www.mostenirevie.ro/despreNoi.htm/

7.7. Proiect de cooperare, Măsura 421 PNDR-LEADER
„Cooperare pentru dezvoltarea teritoriilor LEADER prin tradiţii în
agricultură şi turism GAL Ţara Haţegului şi Ţinutul Pădureni - GAL
Mara-Gutâi »
Obiectiv general:
Îmbunătăţirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor locali
implicaţi în turism şi agroturism din regiunile Vest şi Nord-Vest de a realiza
proiecte comune de extindere a experienţelor, de dobândire de noi competenţe şi
de promovare în domeniul turismului şi agroturismului.
Obiective specifice:
•
îmbunătăţirea şi dezvoltarea de noi competenţe la nivelul actorilor locali
implicaţi în turism şi agroturism prin realizarea a două acţiuni comune de
instruire
•
schimbul şi extinderea experienţelor profesionale şi bunelor practici în
cadrul parteneriatului prin realizarea a două schimburi de experienţă
•
promovarea reciprocă din punct de vedere turistic şi agroturistic a
teritoriilor GAL implicate în proiect prin realizarea de publicaţii comune
•
creşterea atractivităţii teritoriilor GAL partenere şi punerea în valoare a
potenţialului turistic şi agroturistic prin dezvoltarea unei reţele de cooperare
durabilă între actori locali implicaţi în turism şi agroturism
Grupul ţintă al proiectului (participanţii la instruiri şi schimburi de experienţă)
este format din 28 persoane implicate în turism şi agroturism din cele două
teritorii GAL (14 din teritoriul GAL Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor şi 14
din teritoriul GAL Mara-Gutâi).
Activităţile

proiectului:
Organizarea şi managementul proiectului, Achiziţia de bunuri şi
servicii, Organizarea a două acţiuni comune de instruire pentru actori locali
implicaţi în turism şi agroturism, Organizarea a două schimburi de experienţă şi
bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune.
Rezultate obţinute:
•
2 întâlniri ale echipei de management,
•
2 contracte de servicii de consultanţă în management, 2 contracte de
servicii de instruire, 2 contracte de servicii de organizare şi participare la
schimb de experienţă şi realizare publicaţii.
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•
2 acţiuni comune de instruire furnizate, 28 participanţi la fiecare
instruire, 28 certificate de participare/instruire
•
2 schimburi de experienţă organizate, 28 participanţi la fiecare schimb
de experienţă, 300 broşuri/GAL, 2 comunicate de presă/GAL
lnovativitatea proiectului este dată de însăşi modalitatea de abordare,
de activităţile şi acţiunile comune întreprinse, astfel că cele două GAL-uri
partenere nu au mai derulat proiecte de cooperare până în prezent şi prin urmare
nu au mai beneficiat de un set de acţiuni comune care vizează acţiuni comune
de instruire, activităţi de construcţie instituţională. Proiectul este inovativ şi prin
faptul că cei mai relevanţi actori locali implicaţi în turism şi agroturism au
beneficiat de un pachet de servicii (instruire, schimb de experienţă, promovare)
cu efect benefic asupra mediului de afaceri rural şi asupra propriului business.
Mai mult decât atât, cele două GAL-uri partenere s-au dezvoltat din punct de
vedere instituţional , creând premisele unei colaborări de durată şi cu efecte
benefice asupra teritoriilor aparţinătoare .
Fig.8. Imaginea grupului de beneficiari în cadrul schimbului de bune practici din
teritoriul GAL Ţara Haţegului şi Ţinutul Pădureni, 2015.

Sursa: Broşura
cooperare

comună

de promovare a turismului din cadrul proiectului de

Concluzii
Gradul de valorificare a patrimoniului turistic diferă în funcţie de natura
şi performanţele serviciilor. Se constată un dezechilibru între
atracţiile de provenienţă naturală ( 1-2% din turiştii sosiţi practică forme de
ecoturism sau turism montan) şi cele antropice, mult mai bine structurate şi
promovate.
atracţiilor

Sursa: Ilieş M. & Colaboratorii, 2014, în www.gal-maragutai.ro
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"Dezvoltarea Zonei ecoturistice Mara-Cosău-Creasta
implementat de Asociaţia EcoLogic în parteneriat cu
Primăria Comunei Budeşti, Asociaţia Centrul de Ecologie şi Turism este cel
mai ambiţios şi consistent proiect în valorificarea patrimoniului natural şi
antropic din teritoriul GAL Mara-Gutâi.
Activităţile propuse: plimbări în natură, circuite pe biciclete, plimbare
cu căruţa /sania trasă de cai, schi, tubing, parc de aventuri, lansări cu parapanta,
căţărări/alpinism, cules ciuperci şi fructe de pădure SW1t puţin practicate.
Stadiul dezvoltării turismului rural în teritoriu având suport patrimoniul
natural şi antropic în perioada 1995-2015 marchează perioada dezvoltării
serviciilor de bază( cazare şi masă) având identificate cca 1900 locuri de cazare
în 120 pensiuni.
Principala atracţie o reprezintă oferta de programe culturale, religioase
şi culinare: vizite la muzee, biserici, artizani, seri muzicale, participarea la
festivaluri;
Liceele şi facultăţile cu specific de turism fumizează personal calificat
pe diferite meserii, dar această resursă umană se regăseşte în mică măsură pe
piaţa muncii în turismul din teritoriu.
Educaţia pentru adulţi pentru calificare/recalificare în turism a fost
susţinută şi cu ajutorul proiectelor finanţate prin fonduri europene( POSDRU,
LEADER).
Prin analiza gradului de valorificare a patrimoniului turistic natural şi
antropic s-au conturat şi câteva dintre punctele de intervenţie de perspectivă:
reducerea dezechilibrului prin creşterea valorii turismului în natură, construirea
imaginii de destinaţie ecoturistică, eficientizarea promovării şi diversificarea
serviciilor. La nivel macro, este necesară coordonarea cu actorii care pot
contribui la armonizarea legislaţiei din turism cu nevoile prestatorilor de
servicii, cu scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural românesc.
Proiectul

Cocoşului, Maramureş",

Cuprins
Introducere
1.
Aşezarea GAL Mara-Gutâi
2.
Elemente de identificare cu rol de brand în comunele membre GAL
Mara-Gutâi
3.
Patrimoniul natural al teritoriului
3.1. Amplasarea ariilor naturale protejate, obiective turistice în teritoriul GAL
3.2. Valoarea turistică în scenariul SEM pentru perioada 2010-2035
4.
Patrimoniul antropic al teritoriului
4.1. Evenimente culturale în teritoriul GAL Mara-Gutâi
4.2. Animaţia turistică în teritoriul GAL Mara-Gutâi
5.
Arhitectura tradiţională şi ariile protejate, element de identitate al
teritoriului Mara-Gutâi, Maramureş
6.
Reţele de turism în teritoriul GAL şi Ţării Maramureşului
6.1. Capacităţi de cazare turistice în teritoriul GAL Mara-Gutâi
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7.
Proiecte tunstlce din teritoriul GAL Mara-Gutâi 7.1. Proiecte în
domeniul turismului finanţate de GAL Mara-Gutâi
7.2. Centre locale de informare turistică finanţate prin PNDR si LEADER (GAL
Mara-Gutâi)
7.3. Dezvoltarea zonei ecoturistice Mara-Cosău-Creasta Cocoşului, Maramureş
7.4. Formarea profesională în domeniul turismului finanţat prin FSE_POSDRU
7.5. Economia socială - responsabilitate socială de la nord la sud,
FSE POSDRU
7.6. "ECOURI - Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe
avantajele competitive în Maramureş şi Bucovina" POSDRU
7.7. Proiect de cooperare, măsura 421 PNDR-LEADER
Concluzii
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Aspectele etno-demo-geografice a populaţiei ucrainene
din judeţul Maramureş
Prof. dr. Cureleac Vasile,
prof. înv. primar Cureleac Mirela Mariana
Repedea, Maramureş
Maramureşul

este o regiune istorico-geografică situată într-o zonă
transfrontalieră dintre România şi Ucraina. Judeţul Maramureş este unul dintre
cele mai reprezentative regiuni privind răspândirea compactă a populaţiei
ucrainene din România. Aici locuiesc 30786 persoane de naţionalitate
ucraineană, ceea ce reprezintă 60,46% din numărul total al populaţiei ucrainene
din România (50920 - după datele ultimului recensământ al populaţiei din anul
2011 ).
Minoritatea etnică ucraineană din România, în anul 2011 , a ocupat locul
al patrulea în structura naţională a populaţiei după români, maghiari şi rromi.
Ucrainenii locuiesc compact în patru regiuni şi anume: Bucovina, Maramureş ,
Dobrogea şi în Banat. Numărul total al populaţiei ucrainene în anul 1992 a fost
de 66833 de persoane. După datele
recensământului populaţiei din anul
2002 în România au locuit doar
61091 de ucraineni.
În perioada anilor 19922002 numărul populaţiei ucrainene
în România a scăzut cu 5742
persoane. După datele ultimului
recensământ a populaţiei din anul
2011 în ţara noastră locuiesc doar
50920 de ucraineni. În decurs de 19
am numărul ucrainenilor din
România a scăzut cu 15913
persoane.
În prezent cei mai mulţi
ucraineni locuiesc în Maramureş 30,786 persoane (60,46% din
numărul
total
al
populaţiei
ucrainene) în Bucovina (judeţele
Suceava şi Botoşani) - 1O mii de
persoane (19,64%), iar restul - în Dobrogea şi Banat.
În lucrare au fost folosite date statistice austro-ungare şi recensământul
populaţiei din România în diferite perioade care au permis să evidenţiem cele
mai relevante aspecte demografice a populaţiei ucrainene din Maramureş.
Scopul studiului este determinarea evoluţiei numerice a populaţiei , analizarea
indicatorilor demografici (natalitatea, mortalitatea, căsătorii, divorţuri etc.),
desluşirea proceselor migraţionale şi a principalelor cauze de asimilare naturală .
Astfel, un accent deosebit se acordă pe de o parte, studierii procesele de
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reproducere a populaţiei (raportul dintre naşteri şi decese), iar pe de altă parte
1
mobilităţii teritoriale şi evoluţiei generale a populaţiei •
O importanţă mare pentru determinarea evoluţiei sporului natural are şi
caracteristica numerică a căsătoriilor şi divorţurilor. În ultimii ani s-au
înregistrat tendinţe descendente a căsătoriilor şi tendinţe ascendentă a
divorţurilor.

Studierea situaţiei etno-demografice a ucrainenilor din judeţul
va permite să evidenţiem problemele legate de migrarea populaţiei
din satele ucrainene. Odată cu demararea proceselor migraţionale se intensifică
procesele de asimilare naturală a populaţiei ucrainene din judeţ.
Studierea numărului populaţiei din localităţile ucrainene, între anii
1857-1905, creează unele greutăţi legate de schimbările administrative. După
datele recensământului austro-ungar din anul 1857 în comitatul Maramureş au
trăit 184 mii persoane. Datele statistice au fost prezentate pe localităţi a căror
2
număr de locuitori a depăşit 2000 de persoane . De exemplu, în anul 1857 în
localitatea Poiana Rusului (Poienile de sub Munte) au locuit 3306 persoane, iar
în Bocicoiu Mare - 2464 persoane. Datele statistice austro-ungare nu au
înregistrat populaţia localităţilor după naţionalitate ci după limba maternă şi
religie.
Numărul populaţiei comitatului Maramureş în anul 1905 a reprezentat
309 mii de locuitori, din care 143,6 mii persoane (46,4%) vorbeau în limba
ucraineană, aceştia fiind consideraţi ca ucraineni. În decurs de 48 de ani
populaţia comitatului de Maramureş a crescut cu 125 mii persoane. În
localităţile ucrainene din stânga Tisei în anul 1905 au locuit 22 mii de persoane
din care 64,5% erau ucraineni tabel 1 3 .
Maramureş

1

Cureleac Vasile// Ukrainchi rumunskoi Maramoroshyny//Lviv:Vydavnychyi chentr
LDU Ivana Franka - 2001. 184 p.
2
Bevolkerung und den Viehstand von Osterreich.-Wien: Staatsdruckerel, 1859. - 390 p.
3
Tomashivshyi S.//Etnografichna karta Ugorskoi Rusy, Sankt Petersburg, 1910. - 93 p.
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Tabelul 1
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prezentată în tabelul 2 şi figura 1 •
Evoluţia numărului
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depinde în primul rând de sporul natural

Recensământul populaţiei pe anul 1992. N!! 88 - Baia-Mare. - Direcţia judeţeană de statistică Maramureş
Recensământul populaţiei pe anul 2002//Baia Mare, - Direcţia judeţeană de statistică Maramureş
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şi
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1764

1
-

33

1

-

cel migratoriu. Acesta este

Tabelul 2

Numărul

de locuitori În comunele ucrainene din judeţul

Comuna
Bistra
Bocicoiu Mare
Poienile de sub Munte
Remeţi

Repedea
Rona de Sus
Ruscova
Total

Maramureş

Între anii 1905-2011

Anul

1905
1126
2589
4807
960
1593
2900
2409
16384

1930
1922
4662
5644
2544
1743
4154
3158
23827

1956
4424
3612
6298
2602
2877
4331
3164
27308

1966
5473
4035
7651
2741
3400
4773
3741
31814

1977
5062
4585
8776
3003
4074
5124
4324
35148
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1992
4902
4681
10561
3241
4853
4982
5183
38403

1994
4940
4435
10833
3387
5008
5016
5536
39155

1995
4868
4417
10824
3389
5035
4977
5539
39049

2002
4423
4468
10033
3058
4761
4698
4854
36295

2011
4174
3818
10073
3040
4716
3855
5541
35217

Evoluţia numerică

a populaţie in
comunele ucrainene din judeţul
Maramureş

30000
20000
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Figura 1

Între anii 1905-2011 numărul total a populaţiei în localităţile ucrainene
din judeţul Maramureş a crescut cu 18833 persoane. Creşterea lentă a populaţiei
în localităţile ucrainene şi în alte comune din judeţ se explică prin evenimentele
istorice din timpul celui de al doilea război mondial şi prin condiţiile precare
sociale şi economice.
În 1947 în România a avut loc foametea care a condus la creşterea
mortalităţii , în special în rândul copiilor. Deja în perioada anilor 1956-1966
populaţia a crescut cu 4506 locuitori, iar între anii 1966-1977 cu 3334 persoane.
În anul 1965 în România a fost adoptată o decret care interzicea avorturile.
Această directivă de partid a condus la creşterea numerică populaţiei (crearea
celui mai numeros contingent a celor născuţi în anul 1967) şi la modificări
semnificative în structura populaţiei după vârstă şi sexe. Creşterea rapidă a
numărului populaţiei în comunele ucrainene şi în judeţ se explică prin valori
rate ridicate ale sporului natural. În perioada anilor 1977-1992 populaţia a
crescut cu 3255 de persoane, iar între anii 1992-1995 - cu 646 persoane.
Evoluţia numerică a populaţiei
din aceste localităţi are tendinţe
de creştere cu ritmuri mai
reduse 6•
După anul 1995 evoluţia
numerică
a populaţiei din
comunele
ucrainene
din
Maramureş a avut tendinte de
scădere lentă. Între anii i 9922002 populaţia a scăzut cu 2108
persoane, iar în perioada 20026

Cureleac Vasile// Ukrainchi rumunskoi Maramoroshyny// Lviv: Vydavnychyi chentr
LDU !vana Franka - 2001 . 184 p.
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2011 - 1078 persoane. În decursul anilor 1992-2011 populaţia comunelor
ucrainene din Maramureş a scăzut cu 3186 de persoane.
Numărul populaţiei depinde de sporul natural şi cel migratoriu. Sporul
natural este influenţat de diferiţi factori şi anume: biologici, naturali, socioeconomici, socio-culturali şi psihologici. Valorile sporului natural mai depind şi
de structura pe grupe de vârstă, de situaţia căsătoriilor, divorţurilor şi de
fertilitatea feminină ş . a.
Sporul natural al populaţiei din aceste localităţi în perioada anilor 19911994 avea tendinţa de scădere. Astfel, în anul 1994 sporul natural în satele
ucrainene a fost de 10%o, în aceeaşi perioadă sporul natural al judeţului
Maramureş a fost mult mai scăzut reprezentând doar 1,2%0. Mortalitatea medie
în satele ucrainene a fost de 10%o, iar în judeţ 11 ,2%0. În anul 2002 sporul
natural a reprezentat 7,29 ~ - Datele de la ultimul recensământ al populaţiei din
anul 2011 reflectă tendinţa de scădere a sporului natural din aceste localităţi,
ajungând la 2,27 ~ tabelul 3, figura 27 .
Figura 2

Sporul natural al

populaţiei

din comunele ucrainene din
Maramureş între anii 1991-2011
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Tabelul 3

Sporul natural a populaţiei din comunele ucrainene din judeţul
Comuna

Anul

Natalitatea

Mortalitatea

Maramureş

Sporul natural

între anii 1991-2011

Copii

născuţi

Mortalitatea

decedaţi

Distra

Bocicoiu
Mare

Poienile
de
sub Munte

Remeţi

1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993

oci6
113
122
103
77
63
54
67
80
57
46
50
38
288
294
275
286
209
144
57
54
35

%a

20,7
24,4
20,7
15,6
14,24
12,93
13,9
17,8
12,7
10,3
11, 19
9,95
25,8
27,3
25,4
26,5
20,83
14,29
16,6
16,0
10,4

oci6
36
59
52
43
57
41
56
48
69
61
54
50
95
98
89
88
84
91
40
29
31

'to

6,6
11,8
10,5
8,7
12,89
9,82
11,6
10,7
15,4
13,6
12,09
13,09
8,5
9,1
8,2
8,2
8,37
9,03
11,6
8,6
9,2

oci6
77
63
51
34
6
13
11
32
-12
-15
-4
-12
193
196
186
198
125
53
17
25
4
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%-o

14, 1
12,6
10,2
6,2
1,35
3, 11
2,3
7,1
-2,7
-3,3
- 0,9
-3,14
17,3
18,2
17,2
18,3
12,46
5,26
5,0
7,04
1,02

%a

oci6
1
1
1
1
2

8,8
8,1
9,6
12,8
31,75

-

-

1

17,2

-

-

8
6
6
2
2

27
20
21,4
6,9
9,57

-

-

-

-

infantilă

oci6
8
1
6

%-o

26,5
8,2
58,3

-

-

1

15,87

-

-

3
1
2
2

44,8
12,5
35,1
43,5

-

-

12
13
16
16
6
4
3
3

41,7
44,2
58,2
55,9
28,71
27,78
52,6
55,6

-

-

Repedea

Rona de Sus

Rusco va

Total

1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
I992
I993
I994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011

47
38
34
148
126
133
112
76
74
87
78
59
71
53
37
118
121
119
105
59
59
878
875
781
744
548
440

13,9
12,42
11, 18
27,2
25,4
26,8
22,5
I5,96
15,69
15,8
I5,2
11,6
I4,9
I 1,28
9,6
20,2
22,2
21,6
19,0
12, 15
10,65
21,1
22,3
19,9
19,0
15,10
12,49

36
34
31
37
32
41
34
42
27
62
45
66
59
64
53
39
46
36
32
30
50
365
357
384
353
365
343

10,6
11, 12
10,19
6,8
6,5
8,3
6,8
8,82
5,72
11,3
8,8
13,0
11,7
13,62
13,74
6,7
8,4
6,5
9,4
6,18
9,02
8,8
9,1
9,8
9,0
10,06
9,74
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11
4
3
111
94
92
78
34
47
25
33
-7
12
-I I
-16
79
75
83
53
29
9
513
518
397
391
183
97

3,3
1,3
0,99
20,4
18,9
18,5
15,7
7,14
9,97
4,5
6,4
-1,4
2,4
-2,34
-4,14
13,5
13,8
15, 1
9,6
5,97
1,63
12,3
13,1
10,1
10,0
5,04
2,75

-

-

3
2

63,8
52,6

-

-

1
1
3
4

6,7
7,9
22,1
34,5

-

-

1
1
I

12,7
16,7
13,9

8
1
6
2
4
3
3
1

54,l
7,9
45,1
17,9
52,63
40,54
34,5
12,8

-

-

-

-

1

14, I

-

-

-

2

16,7

-

-

1
1

8,3
9,4

4
5
4
1

33,9
41,3
39,6
9,1

-

-

-

41
25
34
25
13
7

46,7
28,6
43,5
33,6
23,72
15,91

-

-

1
12
9
13
9
4
1

I6,95
13,7
10,3
16,6
12,1
7,29
2,27

Evoluţia numerică a populaţiei şi sporul natural sunt influenţate negativ
de ratele reduse a natalităţii şi de numărul mare de copii născuţi morţi, precum
şi de nivelul destul de ridicat a mortalităţii infantile. Între anii 1991-1992
numărul copiilor născuţi morţi a avut tendinţe descendente. În anul 1993
indicele copiilor născuţi morţi raportat la 1OOO de născuţi a avut cele mai
ridicate valori (16,6 %0). Între anii 1993-1994 acesta a scăzut simţitor până la
12, 1%<.. Deja în anul 2002 s-a înregistrat un indice scăzut al copiilor născuţi
morţi care avut valoare de 7,29 %<.. Datele de la ultimul recensământ a populaţiei
din anul 2011 au arătat valori scăzute al acestui indicator - 2,27%<.. Cel mai mare
număr de copii născuţi morţi s-a înregistrat în comunele Poienile de sub
Munte, Repedea, Distra şi Ruscova.
În anul 1991 mortalitatea infantilă a avut valori ridicate 46, 7%<.., iar în
anul 1992 a scăzut la 28,6 %<.. În anul 1993 rata mortalităţii infantile din nou
creşte ajungând la 43,5 %<.. În anul 1994 aceasta scade la 33,6%<.. La
recensământul din anul 2011 rata mortalităţii infantile a ajuns la 15,9l'lr.. În
următoarele comune Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova şi Bocicoiu
Mare semnalăm valori ridicate al ratei mortalităţii infantile, iar în comunele
Rona de Sus şi Remeţi se întâlnesc valori mult mai scăzute.
Ratele ridicate a mortalităţii infantile sunt influenţate de următorii
factori: calitatea serviciilor de îngrijire ale gravidelor şi copiilor, posibile
afecţiuni medicale a copiilor născuţi, valori ridicate a fondului radioactiv în
comunele de pe Valea Ruscovei, cunoştinţele medicale insuficiente în rândul
femeilor de etnie ucraineană, nivelul socio-economic, cultural şi educativ
scăzut.

În aceste localităţile ucrainene constatăm diferenţieri teritoriale ale
sporului natural al populaţiei. În comunele din zonele montane (Poienile de sub
Munte, repedea, Bistra, Ruscova) sunt înregistrate rate ridicate a natalităţii şi
valori scăzute al mortalităţii. În comunele din zonele deluroase şi depresionare
Rona de Sus, Bocicoiu Mare şi Remeţi semnalăm valori moderate ale sporului
natural. De exemplu, din anul 2002, în comuna Rona de Sus sporul natural are
valori negative - 2,34 %<.. În anul 2011 sporul natural din această comună a avut
cele mai ridicate valori negative ( -4, 14 %<.) comparativ cu celelalte comune
ucrainene din judeţul Maramureş.
Unul dintre factori care influenţează sporul natural este numărul
căsătoriilor şi divorţurilor. Indicatorii sintetici şi datele absolute sunt prezentaţi
în tabelul 4 şi figurile 3,4 8 .

8
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Numărul căsătoriilor şi divorţurilor

Comuna
Distra

Bocicoiu Mare

Poienile
Munte

Remeţi

de sub

Anii
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011

în comunele ucrainene din judeţul

Maramureş

Căsătorii

Tabelul 4
între anii 1991-2011
Divorturi

%;.

Total
44
45
33
29
30
27
31
25
30
24
29
26
85
93
86
85
73
56
29
18
19
23
14
21

8,1
9,0
6,6
5,9
6,8
6,5
6,4
5,6
6,7
5,4
6,2
6,8
7,6
8,6
8,0
7,9
7,3
5,6
8,4
5,3
5,6
6,8
4,6
6,9
100
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Total
5
3
1
5
3
9
4
3
6
2
4
10
2
4
5
6
7
9
2
3

%;.

0,92
0,60
0,20
1,01
0,68
2,15
0,83
0,67
1,34
0,45
0,89
2,62
0,18
0,37
0,46
0,56
0,69
0,89
0,58
0,89

-

-

7
6
4

2,06
1,96
1,31

Repedea

Rona de Sus

Rusco va

Total

1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011

25
35
30
27
30
34
42
40
37
51
50
37
38
55
46
39
45
33
294
331
281
268
271
234

4,6
7,1
6,1
5,4
6,3
7,2
7,6
7,8
7,3
10,1
10,6
9.6
6,5
10,1
8,4
7,1
9,3
5,9
7,1
8,5
7,2
6,9
7,5
6,6
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4
2
5
2
2
8
10
3
6
16
7
8
4
2
7
3
10
9
31
20
30
41
39
57

0,73
0,40
1,01
0,40
0,42
1,70
1,82
0,58
1,18
3,17
1,49
2,07
0,69
0,37
1,27
0,54
2,06
1,62
0,74
0,51
0,77
1,05
1,07
1,62

Evoluţia căsătoriilor în diverse perioade a fost diferită. Aşadar, între
anii 1991-1992 a numărul căsătoriilor a crescut, iar din anul 1993 şi până în
prezent a scăzut. În localitatea Rona de Sus sunt fixate cele mai ridicate valori
nupţialităţii şi divorţialităţii comparativ cu alte comune ucrainene din judeţul
Maramureş. În comunele Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova şi Bistra
sunt semnalate valori scăzute al divorţialităţii.
Cele mai răspândite migraţii ale populaţiei în comunele ucrainene din
Maramureş sunt cauzate de nivelul scăzut, economic şi social. După cum se ştie,
ucrainenii maramureşeni sunt răspândiţi în Munţii Maramureşului, regiunile de
dealuri şi în apropiere de Munţii Oaşului. Ucrainenii de pe Valea Ruscovei
trăiesc într-o zonă mai izolată şi mai îndepărtată de centrele industriale.
Populaţia are un nivel de trai scăzut: venituri mici pe cap de locuitor, lipsa
terenurilor agricole. Toate acestea au influenţat procesele migraţionale.
Cel mai răspândit tip de migraţie este navetismul în zonele suburbane
ale oraşelor Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus. În localităţile ucrainene, ca şi în
cele româneşti, sunt răspândite migraţii sezoniere, acestea fiind strâns corelate
cu lucrările agricole, forestiere şi de construcţii. Singura cale pentru rezolvarea
problemelor populaţiei de pe Valea Ruscovei este căutarea unei vieţi mai bune,
în alte regiuni ale ţării cu economie prosperă sau în străinătate. Între anii 19301995 numărul populaţiei din comunele ucrainene a crescut, creând astfel un
surplus de forţă de muncă.
În perioada austro-ungară, în rândul populaţiei locale din comunele
ucrainene au fost specifice aşa numitele migraţiile artificiale (deportările şi
muncile silnice).
Spre sfârşitul secolului al XIX-iea a început emigrarea populaţiei
ucrainene din Maramureş în regiunea sud-vestică a României - Banat. Treptat sa format o nouă regiune de răspândire compactă a ucrainenilor. De asemenea, în
Banat au emigrat ucrainenii şi din Zakarpatya, Galiţia şi Bucovina de Sud. În
perioadă aceea autorităţile austro-ungare au acordat, pentru populaţia care dorea
să se migreze în Banat. împrumuturi bancare pe o perioadă mare de timp cu
dobânzi mici, suprafeţe agricole şi păduri.
După stabilirea graniţei dintre România şi Cehoslovacia, în septembrie
1919, fluxul migraţiilor populaţiei din Zakarpatya şi Galiţia în Banat a încetat.
Totuşi, trebuie amintit faptul că, după primul război mondial şi după
destrămarea imperiului austro-ungar acele împrumuturi nu au fost rambursate
băncilor şi nici terenurile nu au fost retrocedate.
În perioada interbelică, nivelul de trai al ucrainenilor, românilor şi
maghiarilor din România nu s-a îmbunătăţit. De aceea, procesele migraţionale
au continuat. În rândul populaţiei ucrainene din Maramureş au fost răspândite
migraţiile interne (în regiunea sud-vestică a ţării în Banat, judeţele Caraş
Severin şi Timiş) cât şi cele externe (internaţionale). Acest fenomen migratoriu
se continuă şi în prezent.
În timpul celui de-al doilea război mondial, teritoriul Maramureşului şi
partea nordică a Transilvaniei a fost ocupată de hortişti. Este cunoscut faptul că
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în aceea vreme foarte mulţi ucraineni şi români au fost duşi la muncă forţată în
Germania şi Ungaria. Doar o parte dintre aceştia s-au întors în comunele natale,
alţii au rămas în străinătate sau au dispărut fără urmă.
După cel de-al doilea război mondial, fluxul proceselor migraţionale a
scăzut. În prezent, cele mai răspândite sunt deplasările sezoniere şi permanente.
Populaţia din comunele ucrainene din Maramureş se deplasează sezonier în
judeţele sud-vestice ale României pentru munci sezoniere (agricole, forestiere,
construcţii).

Navetismul reprezintă deplasarea zilnică a populaţiei de la sat la oraş
pentru lucru sau studiu, fără schimbarea reşedinţei de domiciliu. Principalele
direcţii de deplasare a populaţiei sunt de la sat - oraş sau de la un oraş mai mic
spre un oraş mai mare. Navetismul este răspândit în zonele suburbane ale
oraşelor mijlocii (Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus şi Borşa).
În acest context, migrarea populaţiei contribuie la echilibrarea raţională
şi repartizarea forţei de muncă între localităţile urbane şi rurale. După durată, în
comunele ucrainene din judeţul Maramureş sunt răspândite migraţiile periodice
şi permanente.
Conform datelor statistice din anii 1991-2011, sporul migratoriu al
populaţiei ucrainene din judeţul Maramureş a avut valori negative, mai ales în
perioada anilor 1991-1992.
În anii 1991-20 l l, din aceste localităţi au plecat 391 O de persoane şi au
sosit I 020 de persoane. Numărul redus al celor sosiţi în aceste comune se
explică prin depărtarea acestora de oraşe şi prin nivelul inferior de dezvoltare
socio-economică. În aşezările rurale de pe Valea Ruscovei (Poienile de sub
Munte, Repedea şi Ruscova) sunt semnalate cele mai intense fluxuri
migraţionale ale populaţiei. Între anii 1991-2011 din aceasta regiune au plecat
2190 de persoane şi au sosit doar 3 79 persoane (37,15% din numărul total al
celor sosiţi) tabelul 5, figura 4.
Numărul redus al celor sosi~ se explică prin faptul că localităţile de pe valea
Ruscovei sunt îndepărtate de aşezările urbane şi au un nivel economic slab dezvoltat. De
exemplu, din comuna Poienile de sub Munte, între anii 1991-2011 au plecat 1193
persoane (30,51% din totalul celor plecaţi din comunele ucrainene) şi au sosit numai 121
de persoane (11,86 % din totalul celor sosi~). În medie, în cursul unui an au migrat 199
persoane.
Constatăm faptul că, în aproape toate comunele ucrainene din judeţul nostru,
sporul migratoriu este negativ, numai în comuna Reme~, între anii 1993-1995, a avut
valori pozitive.
În rândul populaţiei ucrainene sunt răspândite migraţiile externe în
ţările din Europa Occidentală (Austria, Germania, Spania, Italia, Franţa, Belgia)
şi SUA. În anul 1995, comuna Remeţi a ocupat primul loc după numărul
emigranţilor (în medie 15 persoane pe an, în comuna Ruscova au emigrat 6
persoane, în Rona de Sus 2 persoane, iar în celelalte comune ucrainene câte o
persoană.
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Tabelul 5
Comuna
Bistra

Bocicoiu Mare

Poienile de sub Munte

Remeţi

Sosiţi

Anii
1991
1992
1993
1994
1995
2002
2011
1991
1992
1993
1994
1995
2002
2011
1991
1992
1993
1994
1995
2002
2011
1991
1992
1993
1994
1995
2002

persoane
18
3

11
20
7
13
39
41
45
58
29
71
10
24
18
9
22
28
6
14
22
27
12

64
43
15

Plecaţi

%o
3,3
0,6

2,2
4,0
1,58
3, l l
8, 1
9,1
10,1
13,0
6,5
15,89
2,62
2,1
1,7
0,8
2,0
2,6
0,59
1,39
6,4
8,0
3,6
18,9
12,7
4,90
104

persoane
128
169
69
62
126
65
29
71
72
66
70
44
36
29
235
150
196
212
250
81
69
50
43
45
41
39
20
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%o
23,3
33,8
13,9
12,6
25,5
14,69
6,95
14,7
16,0
14,7
15,7
9,9
8,05
7,59
21,0
13,9
18,1
19,7
23,0
8,07
6,85
14,5
12,7
13,4
12,1
11,5
6,54

Sporul migratoriu
persoane
%o
-109
-20
-166
-33,2
-69
-13,9
-51
-10,4
-106
-21,5
-58
-13, 11
-3,84
-16
-6,6
-32
-31
-6,9
-21
-4,6
-12
-2,7
-15
-3,4
7,74
35
-19
-4,97
-211
-18,9
-132
-12,2
-187
-17,3
-190
-17,7
-222
-20,4
-75
-7,48
-55
-5,46
-28
-8,1
-16
-4,7
-33
-9,8
23
6,8
1,2
4
-5
-1,64

Repedea

Rona de Sus

Rusco va

Total

2011
1991
1992
1993
1994
1995
2002
2011
1991
1992
1993
1994
1995
2002
2011
1991
1992
1993
1994
1995 2002
2011

1991
1992
1993
1994
1995 2002
2011

3,29
2,6
3,0
3,8
4,4
8, 1
1,26
0,63

10
14
15
19
22
41
6
3

-

-

22
13
12
19
5
8
24
12
33
38
28

4,3
2,6
2,4
3,8
1,06
2,07
4,1
2,2
6,0
6,9
5, 1

-

-

3
141
138
131
227
212
110
61

0,54
3,40
3,59
3,30
5,79
5,43
3,03
1,73
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21
68
112
69
88
87
47
28
71
91
66
68
51
47
31
82
85
72
68
95
67
29
705
722
583
609
692
363
236

6,91
12,5
22,6
13,9
16,5
17,4
9,87
5,94
12,9
17, 1
13,0
13,5
10,2
10,00
8,04
14, 1
15,6
13,1
12,3
17,2
13,8
5,23
16,9
18,8
14,90
15,55
17,72
10,00
6,70

-11
-54
-97
-50
-60
-46
-41
-25
-71
-69
-53
-56
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Figura 4

Figura 4. Sporul migratoriul a populaţiei În comunele ucrainene
din judeţul Maramureş intre anii 1991-2011
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După datele statistice, din anul 1995 numărul total al emigranţilor din
comunele ucrainene a fost doar de 26 persoane. În acea perioadă a plecat ilegal
un număr semnificativ de persoane în ţările din Europa Occidentală pentru
muncă şi şedere permanentă. În prezent, este deosebit de greu de identificat
numărul exact al celor care s-au stabil în străinătate sau a celor care efectuează
.
.
munci sezomere.
Statul şi guvernul român nu au luat măsuri concrete în privinţa
estompării emigrării populaţiei. În această lungă perioadă de 25 de ani nu au
fost create suficiente locuri de muncă, bine plătite, atractive, nu a crescut nivelul
de trai şi condiţiile de viaţă comparativ cu alte state, foste socialiste, membre ale
Uniunii Europene. După aderarea României la Uniunea Europeană, fluxul
migraţiilor s-a intensificat.
În aceste comune convieţuiesc reprezentanţi ai altor minorităţi naţionale
ca: maghiari, germani, rromi etc.. Şi în rândul lor se înregistrează migraţii
internaţionale. De exemplu, în anii 30 din sec. al XX-iea, în comunele ucrainene
din Maramureş au locuit 6 mii de evrei (23, 1% din numărul total al populaţiei).
În prezent, reprezentanţii minorităţii evreieşti în comunele ucrainene lipsesc,
mai ales din cauza evenimentelor din cel de-al doilea război mondial şi a
plecării masive de după război. În decursul ultimelor două decenii, în rândul
populaţiei maghiare din comunele ucrainene se înregistrează deplasări
permanente (populaţia îmbătrânită din Coştiui se stabileşte în Sighetu
Marmaţiei).

Migraţiile interne şi cele externe, precum şi sporul natural influenţează
direct evoluţia numerică a populaţiei în comunele ucrainene din Maramureş.
Procesele migraţionale nu sunt dorite în rândul etnicilor ucraineni, deoarece
favorizează procesele de asimilare naturală. În afară de acest aspect, ele
influenţează structura populaţiei după vârstă şi sexe, etnie, confesiune, ocupaţie
etc.
Un rol deosebit, în studierea evoluţiei numerice a populaţiei din
comunele ucrainene din Maramureş, joacă sporul total al populaţiei, care
reprezintă suma dintre sporul natural şi sporul migratoriu tabelul 6.
Conform datelor statistice, sporul total al populaţiei din comunele
ucrainene, între anii 1991-2011, a avut valori negative. În comunele
ucrainene din Maramureş se înregistrează diferenţieri ale sporului total. În
comunele Bistra, Bocicoiu Mare şi Rona de Sus, sporul migratoriu a prevalat
sporul natural.
Valoarea sporului natural în comuna Poienile de sub Munte şi
Remeţi, între anii 1991-2011, avea atât valori negative cât şi valori pozitive.
Comunele Repedea şi Ruscova au avut valori pozitive ale sporului total al
populaţiei. În cazul de faţă, sporul total are o influenţă directă asupra numărului
populaţiei, structurii pe grupe de vârstă şi sexe, structurii etnice, lingvistice,
confesionale, structurii ocupaţionale şi asupra nivelului de viaţă al populaţiei.
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Este necesar ca statul român să întreprindă politici demografice care să
creşterea sporului natural şi la scăderea sporului migratoriu, deoarece
populaţia ţării a scăzut deosebit de alarmant, ajungând la nivelul anilor 1960.
În unele comune ucrainene din judeţul Maramureş (Rona de Sus,
Bocicoiu Mare şi Remeţi) se înregistrează rata mortalităţii a migraţiilor externe
destul de ridicată, iar rata natalităţii este scăzută. În aceste localităţi există
fenomenul de îmbătrânire demografică.
În vederea stimulării creşterii numerice a populaţiei, guvernul României
trebuie să includă, ca prioritatea zero, în strategia sa de dezvoltare socioeconomică politici demografice cu un spectru larg de facilităţi financiare
(mărirea îndemnizaţiei de creştere a copilului şi modificarea concediului de
îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani) în vederea creşterii natalităţii şi să
asigure un nivel de trai corespunzător unui stat din Uniunea Europeană.
ducă

la
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Tabelul 6

Sporul total al
Comuna

Anii

Bistra

Bocicoiu Mare

Poienile de
Munte

Remeţi

sub

1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011

populaţiei

în comunele ucrainene din judeţul

Sporul natural
°oo
persoane
14,1
77
12,6
63
51
10,2
34
6,2
1,35
6
13
3,11
11
2,3
32
7,1
-12
-2,7
-15
-3,3
-4
-0,9
-12
-3,14
193
17,3
196
18,2
186
17,2
198
18,3
125
12,46
53
5,26
17
5,0
25
7,04
4
1,02
11
3,3
4
1,3
3
0,99

Maramureş,

Sporul migratoriu
'!persoane
-109
-20
-166
-33,2
-69
-13,9
-51
-10,4
-58
-13,11
-16
-3,84
-6,6
-32
-31
-6,9
-21
-4,6
-12
-2,7
7,74
35
-19
-4,97
-211
-18,9
-132
-12,2
-187
-17,3
-190
-17,7
-75
-7,48
-55
-5,46
-28
-8,1
-16
-4,7
-33
-9,8
23
6,8
-5
-1,64
-11
-3,62
00
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între anii 19991-2011
Sporul total
°oo
persoane
-32
-5,9
-103
-20,6
-18
-3,7
-17
-4,2
-52
-11,76
-3
0,73
-21
-4,3
1
0,2
-33
-7,l
-27
-6
31
6,84
-31
8,11
-18
-1,6
64
6
-1
-0,1
0,6
8
50
4,98
-2
-0,2
-11
-3, 1
2,34
9
-29
-8,78
33
10,1
-0,64
-1
-7
-2,63

Repedea

Rona de Sus

Ruscova

Total

1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011
1991
1992
1993
1994
2002
2011

111
94
92
78
34
47
25
33
-7
12
-11
-16
79
75
83
53
29
9
513
518
397
391
183
97

20,4
18,9
18,5
15,7
7,14
9,97
4,5
6,4
-1,4
2,4
-2,34
-4,14
13,5
13,8
15,1
9,6
5,97
1,63
12,3
13,1
10,1
10,0
5,04
2,75

-54
-97
-50
-60
-41
-25
-71
-69
-53
-56
-42
-23
-58
-73
-39
-30
-67
-26
-564
-584
-452
-382
-253
-175
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-9,9
-19,6
-1O,1
-12, 1
-8,61
-5,31
-12,9
-13,4
-10,4
-11, 1
-8,94
-5,97
-10
-13,4
-7, 1
-5,4
-13,8
-4,69
-13,50
-15,21
- 11,60
-9,76
-6,97
-4,97

43
-3
42
18
-7
22
-46
-36
-60
-44
-53
-39
21
2
44
23
-38
-17
-51
-66
-55
9
-70
-78

10,5
-0,7
8,4
3,6
-1,47
4,66
-8,4
-7
-11,8
-8,7
-11,28
10,11
3,5
0,4
8
4,2
-7,83
-3,06
-1,2
- 2, 11
-1,5
0,24
-1,93
2,22

Vârful Pop Jvan-1937m
Parcul Natural Munţii Maramureşului (România) Rezervaţia Biosferei Carpaţi, Masivul Maramureş (Ucraina)
(foto: Vasile Timur

Botanică

- Zoologie - Ecologie

111

https://biblioteca-digitala.ro

Chiş)
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Bogăţiile

naturale ale Văii Mocira din comuna Ieud

(Maramureş)

Prof. biolog Beres Marta-Eva
Sighetu Marma/iei
Comuna Ieud (47° 40' 48" lat. N şi 24° 14' 12" long. E.) este situată în
Bazinul Izei, întretăiată dinspre stânga de afluentul Izei, pârâul Idişoara.
Teritoriul tratat se află în bazinetul mic de-a lungul pârâului Mocira (valea
laterală la dreapta Idişoarei) la sud de piemontul Munţilor Ţibleş .
Atât compoziţia petrografică cât şi formele de relief sunt condiţionate
de trecutul său geologic, când era un golf al Mării Panonice. Devenind un golf
al mării, treptat marea s-a retras, rămânând un lac. Astăzi se observă terasa
înaltă a lacului care înconjoară bazinetul Mocirei, situată mai jos cu cca 10-20
m. Terenul scufundat a fost acoperit cu timpul de apă meteorică.

Foto:

Chiş

V. Timur

Din ceea ce priveşte alcătuirea geologică a teritoriului studiat, am cerut
părerea geologului muzeograf Hotico Găvrilă, în continuare citez manuscrisul
dânsului:
de la Sud spre Nord urmează: „La Sud flişul de la picioarele Munţilor
Ţibleş este alcătuit din depozite oligocene (Lattorfian + Rupelian) - .lli.ş marnă
grezoasă şi Wildflysch cu intruziuni andezitice (andezite cuarţifere + andezite
cu piroxeni şi amfibol) de vârstă sarmaţiană şi panoniană. Urmează - depozite
eocene (luteţian - priabonian) - conglomerate cu Numulites perforatus, calcare
cu Numulites fobiani, marne, strate încălecate peste oligocen; - depozite
oligocene (chotian - burdigalian) - gresii, marnoargile, menilite, şisturi
bituminoase; - depozite cretacice superioare (tortonian - senonian) - marne roşii
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cu globotrunane, încalecă oligocenul - depozite paleogen inferior + mediu - fliş
(gresii, mame, argile) - depozite neogene (tortonian) - succesiune normal peste
cele anterioare - mame, gresii, calcare, gips, tufuri, sare, în care apar izvoare de
slatină şi sulfuoase ... "
Locuitorii au folosit sarea din timpuri străvechi, la fel şi apa
borcuturilor (în Maramureş, apele minerale care conţin C02 sunt numite
borcuturi), cât şi salinele de unde s-a extras sarea. Astfel în locul horpelor vechi
au rămas lacuri adânci sărate, care s-au îndulcit, unde pot trăi chiar şi peşti.
Unde straturile acoperite au fost mai subţiri, au izbucnit la suprafaţă izvoare
minerale.
În zona comunei Ieud se găsesc izvoare de slatină în dreapta Văii
Ieudişor la Valea Mocirei - Iezer, în Valea Slatinii pe Măgura, în Obreja, şi la
stânga Valea Ieudişor, la Plăiuţ înspre Botiza. În afară de slatine sunt cunoscute
şi folosite de popor în zona Iedului borcutul sulfuros „Păcura" la fel şi borcutul
„Vili" (Pojar), în Valea Slatinii de la Măgura la stânga.
Izvorul Păcura se află în Vestul bazinetului Mocirei. În 1884 terenul şi
izvorul aparţinea lui Mihalyi Ioan din Sighet. Izbucul izvorului este protejat
într-un cadru de lemn, cu adâncimea apei de cca Yi m şi cu un volum de cca 1
mc.

Foto:

Chiş

V. Timur

Deversarea izvorului se face printr-un şanţ îngust, din care apa ajunge
direct în pârâu. Atât pe fundul izvorului se văd depuneri cenuşii-liliachii, cât şi
la marginea şi fundul şanţului cu păcura deversată, care dovedeşte conţinutul de
sulf.
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Surplusul cu apa

„Păcurei",

cu depuneri sulfuroase
(Foto: Chiş V. Timur)

Cu astfel de depuneri sunt acoperite plantele în vecinătatea apei. Apa
izvorului Păcura este caracterizată de chimista Dr. Eugenia Costin-Deleanu în
anul 1959 (bibl. Nr. 19): este sulfuroasă, sulfatată, clorurată, sodică, calcică,
hipotonă. Lipseşte aprobarea folosirii izvorului ca apă medicinală, dar totuşi
există recomandări din partea medicului Dr. E. Cociaşu cu indicaţii terapeutice
interne: „această apă se recomandă mai ales în afecţiunile gastrointestinale
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(sindrom dispeptic, gastrite hiperacide, boală ulceroasă, stomac operat, dispepsii
intestinale de fermentaţie, colite cronice, constipaţie obişnuită), în afecţiunile
hepatobiliare (insuficienţă hepatică, sechele după hepatita epidemică, hepatite
cronice, colecistita simplă sau litiazică, sechele după operaţii asupra căilor
biliare), şi în alergia alimentară." (Ibidem, p. 348). După A. Pricăjan, din punct
de vedere chimic apa conţine Cl=0,92ql g/l, S04=1,637, HC03=0,097,
K=0,702, Ca=0,563, MgH=0,038, H2S=0,0119, urme Br, Min. Total[=3,991.
Populaţia locală o foloseşte la uz extern ca băi, îndeosebi în reumatism.
De existenţa izvorului „Păcura" au rămas ştiri scrise în lucrări ştiinţifice
din anii 1830 de farmacistul Wozary, care a analizat caracterele fizice ale
izvorului, iar după părerea lui ar merita înzestrări mai multe. În anul 1833 în
periodicul medical intitulat „Orvosi Tar" este amintit izvorul sulfuros de aici, de
asemenea în anul 1846 îl aminteşte şi profesorul universitar Tognio L., iar în
1854 farmacistul Lengyel D. în lucrarea lui, regretă că aici nu s-au clădit băi.
Ştiri despre izvorul Păcura de la 1876 - Szolosy S. în Monografia judeţului
Maramureş, din scrierile lui Bol eman I. din anii 1884 şi din 1887, din descrierea
călătoriilor în Maramureş de Siegmeth K. în 1884 şi din anul 1885 de Chyzer C.
Cel mai mult s-a ocupat cu apele minerale ale României hidrogeologul
contemporan A. Pricăjan. Mai recent, în anul 2000 s-au depus la Prefectura Jud.
Maramureş, rezultatele cercetărilor efectuate pe teren şi analizele chimice ale
izvoarelor minerale din judeţ, de către un grup de geologi, unde există date şi
despre Izvorul Păcura din Ieud.
Despre existenţa unei clădiri de băi ştim din scrierile lui Wachtel D. din
anul 1859. În Anuarul Statistic din 1874 scrie că băile din leud funcţionează cu
3 vane, în 1884 deja aminteşte Siegmeth că terenul şi baia se află în proprietatea
lui Mihalyi Ioan din Sighet. În anul 1921 medicii E. Ţeposu, Cîmpianu T. au
descris Ieudul ca staţiune balneară, iar în 1922 maiorul A. Stotz l-a semnalat pe
harta lui ca staţiune funcţională. În Enciclopedia României din 1938-39 voi. III
Ieudul este descris ca staţiune cu tratament de nămol. In 1965 a existat deja o
construcţie de scânduri cu 1O cabine înzestrate cu câte o vană de lemn. Apa era
încălzită într-un vagonet de mină aşezat în grădina izvorului şi încălzit cu lemn.
Încărcatul vagonetului şi a vănilor se făcea cu găleata. După privatizare în 2012
deja această baracă cu cabine a fost părăsită, în prezent se află în stare
degradată, iar noul proprietar a clădit o casă de lemn în vecinătatea izvorului, cu
4 cabine şi vane de fier, la care apa este condusă prin ţevi, trasă cu pompă,
încălzită cu cazan din interiorul casei, cu lemn sau motorină. In prezent nu se
foloseşte.
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Clădirea

Clădirea nouă

veche

cu izvorul
(Foto:

Chiş

V. Timur)

Flora şi vegetaţia bazinetului dăruieşte un caracter aparte acestui ţinut în
Este un ecosistem ocupat de suprafeţe acoperite cu mlaştini eutrofe
tipice, populate cu cenoze de ierburi din câmpuri umede, stufărişuri , alte plante
higro ş i hidrofile înalte şi mai scunde, sălciile şi ochiuri libere de ape - lacuri în
Maramureş .
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care şi în jurul cărora s-au instalat câteva specii halofile (Spergularia marina,
Puccinellia limosa), E.Ţopa a stabilit în această zonă mlăştinită câteva asociaţii
vegetale.
Cu această lucrare dorim să contribuim şi la cunoaşterea mai
amănunţită a florei văii Mocirei. Până acum avem date despre Fungi, câteva
taxoni de ciuperci determinate de Beres Marta, anul observaţiei 2005, 2012,
Bryophite colectate de A. Coman, determinate de biologii E. Plămadă şi de
Boros Ă, cormofite din ierbarul şi manuscrisul Coman colectate între anii 19331953-1965, (consemnate cu HAC şi manuscris), 10 specii de plante de la L.
Bârlea înşirate în lucrarea apărută în anul 1983 şi cormofitele completate de
mine între anii 2003 -2005 şi 2012-2013 cu ocazia cercetărilor mele de teren,
speciile halofite au fost cercetate de E. Ţopa prezentate în anul 1971.

(Foto:

Chiş

V. Timur)
Fungi

Marasmius oreades (Bolt. : Fr.) Fr. - câmpuri umede, 2012.
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm. - câmpuri umede prin pajişti, 2012.
Psathyrella melanthina (Fr.) v.Wav. - pe resturi moarte ramuri de Salix, în
locuri apoase, 2005.
Aulacomnium palustre (L.) Schwăgr. - la Iezer, leg C.A det. Boros A. 1955.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Moenk. - la Iezer, 1955, leg. C. A. Det. Boros
A.
Marchantia polymorpha L. - La Iezer în mociar, S, şi la Salinele Turceşti, alt.
368 m, 1955, Leg. C. A. det. Boros A.
Ricciafluitans L. - în lacuri la Salinele Turceşti, 1955, leg C.A. det . Plămadă E.
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Sphagnum sp. 1955, 2005.

Briophyta
Foto:

Chiş

V. Timor

Pteridofphphyta
Equisetum palustre L. - barba ursului de bahne, G, Circ. 2n=216, 1953, 2004.
Dryopterisfilix-mas (L.) Schott - H, Euras. 2n=164, 1953, 2012.
Thelypteris palustris Schott - ferigă de baltă, G, Circ. 2n=70, 2004
Sermatophyta
Agrostis canina L. - bucăţel, H, Euras, 2n=l4, 1953, 2004.
Agrimonia eupatoria L. - turiţă mare, H.,Euras., 2n=28, 2012
Alisma plantago-aqatica L. - limbariţă, Hd., Cp., 2n=l4, 2013 .
Alopecurus geniculatus L. - coada vulpii, T., Ht., H., Cosm., 2n=28, 1951,
2053, 1960,2004., 2012.
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Richard - G., Centr. eur. -submedit. -atl.,
2n=36, L8 Tx U4 Rx N2.1933. 1953.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - haşmaciucă, 2n=16,18, la Coman A. în
manuscris, 1955,
Aster tripolium (Jacq.) So6 - albăstrică, H., Pont-pan., 2n=18, 2013.
Bidens cernuus L. - dentiţă, T., Euras, 2n=48, 1953, 2012.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palia, - rogoz, şovar, G.(HH.), Cosm., 2n=80,40,
1963, 1971 , 2004.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth - trestie de câmp, H., Eur., Siberia, (R),
2n=28, 1953, 2004.
Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Koel. - H, Euras. cont. 2n=28, 1955,
1965, 2004, 2012.
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Calystegia sepium (L.) R. Br. - cupa vacii, G.(H.), Euras, 2n=32, 2012.
Carex acuta L., la A. Coman sub C. gracilis Curt. - rogoz, G.(HH), Circ.,
2n=74,84, L7 1955, 2004
Carex appropingata A. Schumach. - Rogoz, H.(HH.), Euras.bor., 2n=64.
1955, 2004.
Carex diandra Schrank - rogoz, G., Circ. (R), 2n=60, L8 T6, U9 R5 N3. 1953,
1956, 2004, 2012.
Carex lepidocarpa Tausch - rogoz, H., Eur., 1954.
Carex lasiocarpa Ehr. - rogoz, H.(HH.), Circ., 2n=56, 1983.
Carex pal/escens L.,var. leucantha Schur - rogoz, H., Cp., 2n=62,64,66, la A.
Coman f. elatior, 1953.
Carex rostrata Stokes, sub C. inflata Huds. la Coman - rogoz, H.(HH.), Circ.,
2n=60,72,74,76,82, 1955, 2004.
Carex vesicaria L - rogoz, H.(HH.), Circ., 2n=70,74,82,86,88, 1953, 1983,
2004.
Chenopodium rubrum (Pall.) Simonk. - 2n=36, 2012, det. Karacsonyi C.
Cirsium oleracium (L.) Scop. - nicolea, crăstăvel, H., Euras, 2004, 2013.
Comarum palustre L., - şapte degete, Ch.(HH.) Circ. bor., 2n=28,35,42,62,-64,
HAC 1953, 2012.
Cruciata laevipes Opiz, sub Galium cruciata (L.) Scop. - smântânică, H.,
Euras., 2n=22, 1953, 2014.
Dactylorhiza incarnata (L.) So6, subsp. incarnata, la A. Coman sub Orchis
incarnata L. - Mâna Maicii Domnului, G., Euras, 2n=40, HAC 1953, 2012.
Dianthus carthusinorum L. ssp. latifolius (Gris et Schenk (Hegi f. subfastigiatus
(Schur) - garofiţă, H., Eur., 2n= , A. Coman în manuscris
Digitaris ischaenum (Schreb.) Milhlenb. ssp. ischaemum -meişor ,T., Cp.,
2n=36,45, HAC. 1955
Drosera rotundifolia L. - roua cerului, H., Circ., (R.) relict glaciar, 2n=20,
1951, 2004.
Dryopterisfilix-mas (L.) Schott-ferigă, H., Euras., 2n=l64, 1955, 2004.
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch - pipiriguţ, T., Circ., 1953.
Eleocharis palustris (L.) Roemer et Shchultes - pipiriguţ, G.(HH.), Cosm,
2n= 16,38, 1971.
Epilobium obscurum Schreb. - pufuliţă, H., Eur., 2n=36, 2004.
Equisetum palustre - barba ursului de bahne, G., Circ., 2n=, 2004, 2012.
Eriophorum vaginatum L. - bumbăcariţa, H., Circ., 2n=58, 1961, 2004.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - creţuşcă, H., Euras., 2n=l4, 16, 24, 2014.
Frangula alnus Miller sub Rh. frangula L. La Coman A ,- cruşân, Ph-arbustarbore, Euras., 2n=20,26, HAC. 2012.
Galium aparine L .- lipicioasă, turiţă, T, Circ., 2n=42, 44, 48, 62, 66, 68. 2014.
Galium palustre L. ssp. palustre- H., Cp., 2n=24,48, 1953, 2012.
Gentianella austriaca (A. et J. Kemer) Holub, sub Gentiana praecox A. et J.
Kem., - Ht., Alp-carp-balc., 2n=36, HAC 1960.
Gentiana pneumonthe L.- H., Euras., 2n=26,. 2004, 2013.
Gentiana austriaca A. Et Ker. la A. Coman G. Praecox - Ht., Alp-carp-balc.,
2n=36, L7 În manuscris la A. Coman 1961.
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Geranium palustre L. ssp. palustre - frigări, H., Euras. cont., 2n=28, 2014
Hieraceum pilosel/a L.? - vulturică, H., Euras, 2012.
Humulus lupulus L. - hamei, H., Euras, Am. de N, 2n=20, 2004, 2013
/nula salicina L. ssp. salicina - cioroi, Ht, Euras, 2n=32, 1957, 2014.
Juncus compressus Jacq. - brădiţel, G., Euras, 2n=44, 1953, 2014.
Juncus effusus L. - spetează, H, Cosm, 2n=40,42, 1956, 2014
Juncus filiformis L. ssp. transsilvanicum O- pipirig, H.(G.), Circ. Arct.-alp.,
2n=84, HAC 1955.
Juncus gerardi Loisel. - pipirig, G., Cp., 2n=84. 1971.
Juncus inflexus L. La A. Coman sub J. glaucus Sibth. - H., Euras, 2n=40,42,
HAC 1953, 2024.
Lemna minor L. - lintiţă, Hd, Cosm, 2n=40,42,50, 1953.
Lycopus europaeus L. - piciorul lupului, H.(HH.), Euras., 2n=22, 2004.
Lysimachia vulgaris L. - gălbinele, H., Euras, H., Euras., 2n=28,56,84, 2014.
Lythrum salicaria L. - răchitan, H., Euras., 2n=50,60, 2004.
Menyanthes trifoliata L. - trifoişte, H, Circ., 2n=54, 1953, 1983, 2004.
Mentha longifolia (L.) Hudson - izma proastă, izma calului, H., Euras., 2n=24,
2004 şi var. pallescens H. Br, 1955.
Mo/inia caeulea (L.) Moench - iarbă albastră, H., Euras., 2n=36, 2004, 2012
Myosotis scorpioides L. - nu-mă-uita, H., Euras., 2n=64,66, 2013 şi la Coman
A. sub M. palustris (L.) Nath. var elatior Opiz, 1953.
Orchis coriophora L.subsp. coriophora - ploşniţoasă, G., Centr. eur., 2n=36,
2003 şi ssp. Coriophora. La A. Coman 1953.
Orchis moria L. ssp. morio - untul vacii, G., Eur., 2n=36, 2004.
Peucedanum palustre (L.) Moench - Ht.-H., Euras., 2n=22, 1955, 2014.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert - ierbăluţă, HH., Circ., 2n=28,42,
1963.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel - Stuf, (HH.) Cosm., 2n=36, 48,
54, 84,96, 1943,2004,2013.
Poa trivialis L. - şuvar de munte, H., Euras, 2n= 14. La A. Coman în manuscris
1953.
Populus nigra L. - plop negru, arbore, Ph., Euras., 2n-38, 2014.
Potamogeton natans L. - broscăriţă, Hd., Cp., 2n=52, 1953, 1983, 2004, 2012.
Potentilla erecta (L.) Răusch. - sclipeţi, H., Euras., 2n=28, 2004, 2013.
Puccinellia distans (L.) Pari., subsp. distans - iarbă de sărătură, H., Euras.,
2n=42, La A. Coman în manuscris 1953, şi f. Palens 197 I.
Ranunculus flammula L. - H.(HH.), Euras., f. serratus (DC.) Prod. 2n=32, A.
Coman în manuscris 1961, 2004.
Ranunculus sceleranthus L. - boglari, T., Circ., 2n=32, 2013.
Reynoutria japonica Houtt. - G Asia de E, plantă adventivă instalată în ultimii
ani, 2n=44,60,88, 2013.
Rorippa austriaca (Crantz) Besser - gălbenea, H., Pont. 2n= 16, HAC 1938,
1953.
Rosa gallica L var. elata Christ..- trandafir de câmp, răsură, Ph. arbust, Pont. medit., 2n=, HAC 1953.
Rubus caesius L. ? - mur de mirişte, Ph, arbust, 2004
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Rumex aquaticus L. - ştevie de baltă, H., Cp., 2n=40, 2013.
Sa/ix cinerea L. - zălog, arbust, Ph., Euras., 2n=76, 1983, 2004, 2012.
Salixfragilis L. - răchită, arbore, Ph., Euras., 2n=76, 1983, 2004, 2012.
Schoenoplectus tabernamontani (Gmel.) Palia, - ţipirig, G.(HH.) Euras.,
2n=38,42,44, în manuscris la Coman 1953.

Senecio erraticus Bertol. - Ht., Centr. Eur., 2n=40, A. Coman 1959.
Sherardia arvensis L. ssp.arvensis - T., Euras., 2n=22, A Coman în manuscris
1953.

Solanum dulcamara L. - Lăsnicior, - Ch, Eua(M), 2n=24 , 2004.
Sparganium erectum L. ssp. erectum - Buzdugan, G(HH), Euas., HAC 1953,
1983, 2012.

Spergularia marina (L) Griseb. La A.Comanşi la E.

Ţopasub S. salina J. et C.
Presl. - T-H, Cosm. 2n=36 , 1955, şi .f. halophylla 1955, 1971.
Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl - T -H., Cp., 2n=36,54, 2014.
Succisa pratensis Moench H., Euras., , 2n=20. Printre pajişte, 2004.
Symphytum officinale L. - tătăneasă, H., Euras., 2n=36, 2004.
Trifoliumfragiferum L. - trifoi frăguţ, H., Euras., 2n=16, 1955, 2004.
Triglochin palustre L. - broscăriţă, Iarba şerpilor H, Cp, 2n=24. 1971
Typha latifolia L. - papură, G.(HH.) Cosm., 2n=30, 1946, 2004
Typha shuttlewortii Koch et Sonder -G.(HH.), Eur (mont.), 2004.
Utricularia vulgaris L._- otrăţel, Hd., Cp, 2n=36,HAC 1055.
Veronica anagallis-aquatica L. - H. Cp. 2013, la A. Coman ssp. anagallisaquatica 1953.
Veronica beccabunga L. - bobornic, H.,(HH.), Euras., 2n=18,32, 2014.

În ceea ce priveşte fauna ţinutului s-au precizat în bibliografie
mare Anas platyrhynchos, probabil raţa
Anas crecca (foarte rar cuibăreşte în România) şi fazanul (Fasianus

următoarele păsări cuibăritoare: raţa
mică

colchicus ), .
În perioada de pasaj s-au observat cucul (Cuculus canorus) şi stârcul
roşu

(Ardea purpurea).
În aria mlaştinii s-a observat broasca mare de lac (Rana ridibunda).
În apa lacului s-a instalat din ihtiofaună ştiuca (Esox lucius).

Concluzii
- Această zonă interesantă datorită peisajului în general, a florei, faunei
poate forma dezvoltarea ecoturismului.
- Datorită existenţei izvorului mineral sulfuros, sărat cu efect medicinal
poate dărui ţinutului posibilitatea creării unei staţiuni balneare.
- Trebuie pus un accent deosebit la păstrarea valorilor naturale ale
acestui ţinut (habitatul integral), păstrarea utilizării originale a terenului, cu
toate că aparţine la reţeaua Natura 2000.
- Igienizarea teritoriului, păstrarea cu mai multă exigenţă a curăţeniei,
interzicerea depozitării pet-urilor şi a gunoiului gospodăresc, aplicarea
pedepselor mai severe pentru făptaşi.
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Plante medicinale din zona Maramureşului istoric (Sighet) o comoară la îndemâna tuturor
Înv. Cotârlă Ion
Sighetu Marmaţiei
Plantele medicinale sunt folosite de cei suferinzi pentru tratarea sau
ameliorarea durerilor ori pentru prevenirea unor boli, după sfatul medicilor,
farmaciştilor sau al altor cunoscători de binefacerile lor. Din ele se prepară ceaiuri,
decocturi ori infuzii, după caz. Pot fi procurate din farmacii, magazine speciale (Plafare)
ori din flora spontană.
În zona noastră, Valea Hotarului - Iapa - Sighetu! Marmaţiei, există multe
plante medicinale cunoscute din trecutul îndepărtat şi care sunt folosite în diferite
împrejurări, fiind o comoară la îndemâna tuturor. Prezentăm câteva din cele mai
cunoscute plante întâlnite în calea lor de către iubitorii de excursii şi drumeţii.
1.
Menta sau izma bună - plantă cu miros plăcut şi gust răcoritor. Frunzele
conţin ulei volatil cu acţiune calmantă asupra durerilor de stomac, în tulburările
digestive şi hepatice.
2.
Muşeţelul, răspândit pe lângă drumuri, pe marginea ogoarelor şi pe lângă
locuinţe, are proprietăţi antiseptice cicatrizante, antiinflamatorii şi stomahice. Se
recoltează florile.
3.
Teiul cu florile alb-gălbui, cu miros plăcut, se întrebuinţează pentru afecţiunile
pulmonare, având efect antiseptic şi antiinflamator.
4.
Păducelul din ale căror fructe se prepară ceaiuri sedative, antispasmodice,
vasodilatatoare şi hipotensive.
5.
Coada şoricelului creşte pe marginea drumurilor şi pe locuri necultivate, a
cărei tulpină cu flori şi frunze are proprietăţi asemănătoare cu ale muşeţelului. Se
utilizează în boli ale stomacului, intestinelor, plăgilor eczemelor şi abceselor dentare.
6.
Cimbrişorul de câmp sau chiminocul creşte prin făneţe formând mici tufe. Se
recoltează planta întreagă, fără rădăcină. Din cimbrişor se prepară supe sau ceaiuri care
calmează tusea, răguşeala sau astmul.
7.
Fragul de pădure sau pomniţele are frunze din care se prepară ceaiuri
dezinfectante sau diuretice.
8.
Albăstrelele sau floarea-grâului le întâlnim pe marginea drumurilor şi în
apropierea lanurilor de cereale. Din florile lor se prepară ceaiuri cu proprietăţi diuretice,
astringente şi tonice.
9.
Salcâmul este un arbore de la care se folosesc florile din care se prepară
ceaiuri care calmează arsurile la stomac.
I O.
Cireşele şi vişinele de la care se folosesc codiţele din care se prepară ceaiuri cu
proprietăţi astringente şi diuretice.
11.
Mesteacănul, numit şi „arborele vieţii" de la care putem folosi frunzele, coaja,
mugurii şi seva pentru a prepara ceaiuri care măresc diureea.
12.
Socul are florile albe şi influenţează favorabil reumatismul, guta, bolile de
vezică şi rinichi prin diureza pe care o produc.
13.
Traista-ciobanului creşte prin locuri necultivate şi din preparatele sale se obţin
ameliorări hemoragice şi calmări ale durerilor abdominale.
Mai amintim şi alte plante medicinale care pot fi întâlnite în zonă şi care au
diferite întrebuinţări: salcia, rostopasca, stejarul, sunătoarea„ vâscul„ zmeura, urzicamoartă, plopul, pelinul, afinul, frasinul, măceşul, păpădia, podbalul ş. a. Important este
să se ştie ce şi când trebuie să recoltăm, unde şi cum să le uscăm, cum le păstrăm şi mai
ales cum le folosim.
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Cormoran mare (Phalacrocorax carbo L.) inelat în Finlanda,
descoperit în România

Muzeograf Chiş Vasile Timur
Prof. biolog Beres Iosif
Sighetu Marmaţiei
Cuvinte cheie: România, Sălaj, localitatea Crasna, lacul
mare (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758).

Vârşolţ,

Keywords: România, Sălaj county, Crasna locality, Lake
great cormorant (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758).

inel, cormoran

Vârşolţ,

nng, the

Abstract
The great cormorant (Phalacrocorax carbo L.) ringed in Finland,
discovered in Romania.
The great cormorant is a species widespread on five continents, nesting in
colonies. In Romania it is a summer guest, rarely seen in winter (Bruun et al.,
1999).
On 25.11.2015 a ring was found (pictured) near Lake Vârşolţ, Crasna locality,
Sălaj County, Romania. The causes of death are nat known, being found the
ring and some parts of the bird.
After reporting the data to the Zoologica) Museum in Helsinki, Finland, I
received the following, which are listed in the table.
Analyzing this data about the great cormorant we found the following: since the
date on which the great cormorant was ringed until it was found, 1613 days
passed (4 years, 4 months, 29 days) and the distance from the place of tagging
to where the ring was found is 1505 Km in the SSW direction (map).
We conclude that some wandering flocks of great cormorants that are observed
in north-western Romania, during auturnn, winter and early spring, alsa come
from the Baltic Sea area (Finland, Russia, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania,
Poland ).
Thanks for collaborationto: Markus Piha, Ringing Centre, University of
Helsinki, Finland.
Introducere
Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo L.) este o specie larg
răspândită pe cinci continente, cuibărind în colonii. În România este oaspete de
vară, fiind rar întâlnit iarna (Bruun şi colab., 1999).
În România specia este prezentă în colonii mari în Delta Dunării şi în
colonii mai mici în lungul Dunării, pe Prut şi Mureş (Munteanu, 2002).
În Depresiunea Baia Mare semnalările sunt recente şi constau în apariţia
speciei în număr mare pe râul Someş, în iernile din anul 2004 şi 2005 (Laposi,
2006), şi în luna decembrie 2004, ianuarie 2005 (peste 150 exemplare),
februarie şi martie 2007 (Ardelean şi colab., 2009).
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În Depresiunea Maramureşului au fost observate exemplare izolate
toamna târziu şi iarna pe lângă râul Tisa începând din anul 2005. Din anul 2010
s-au observat în zonă stoluri hoinare de peste 100 exemplare (Beres, Ardelean,
2014). În data de 16.01.2010 am observat un stol de 295 exemplare pe râul Tisa
(Chiş V. T.).
Rezultate
În data de 25.11.2015 a fost găsit un inel (foto) de pasăre de către Nagy
Istvan, lângă lacul Vârşolţ, localitatea Crasna, judeţul Sălaj, România şi a fost
predat profesorului Beres Iosif.
Cauzele morţii păsării nu sunt cunoscute, fiind gasit inelul si unele părţi
din pasăre.
În urma raportării datelor despre inel, la Muzeul Zoologic din Helsinki,
Finlanda am primit următoarele date:

Datele inelării
Inel
Data inelării
Locul inelării
Coordonate GPS
Specia
Sex
Persoana care a inelat

MM 33330
Museum Zool Helsinki, Finland
26.06.2011
Virolahti, Kymenlaakso, KlMl (SF82), Finlanda
60° 25' N 27° 41' E (WGS84)
Cormoran mare (Phalacrocorax carbo)
Pui
Tatu Hokkanen (590), Nummikuja 2 A, 00760
Helsinki

Date e gas1rn
. .. me
. 1u1m.
Inel
MM 33330
Data aflării inelului
25.11.2015
Locul aflării inelului
Lacul Vârşolţ, localitatea Crasna, judeţul
România
Coordonate GPS
47° 11 N 22° 54' E (WGS84)
Cormoran mare (Phalacrocorax carbo)
Specia
Sex
Persoana care a găsit Nagy Istvan, Beres Iosif
inelul
Persoana care a raportat
Chiş Vasile Timur
~

Sălaj,

Analizând aceste date se pot constata următoarele:
de la data inelării şi până la data la care a fost aflat inelul au trecut
1613 zile (4 ani, 4 luni, 29 zile).
distanţa de la locul inelării şi până la locul unde a fost aflat inelul
este de 1505 Km, în direcţia SSV (harta).
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Concluzii
În urma analizării datelor din literatura de specialitate şi a observaţiilor,
se poate constata că din anul 2004 în nord-vestul României, în perioada de iarnă
apar frecvent stoluri hoinare de cormorani mari.
Aceste stoluri de cormorani apar probabil din zona Hortobăgy, Ungaria
(Ardelean şi colab., 2009).
În urma găsiri acestui inel considerăm că unele stoluri hoinare de
cormorani mari care sunt observate în nord-vestul României, în perioada de
toamnă, iarnă şi primăvară devreme, provin şi din zona Mării Baltice (Finlanda,
Rusia, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia).
Mulţumiri

pentru colaborare: Markus Piha, Centrul de inelare, Universitatea
Helsinki, Finlanda
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Inel- Museum Zoo/ Helsinki, Finland, MM 33330,foto:
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Chiş

Vasile Timur

Harta Europei -

distanţa parcursă

de cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)
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Date ornitologice despre specii deosebite în ornitofauna
(habitate umede) din nord-vestul României
(jud. Sălaj - Satu Mare)

Prof. biolog Beres Iosif - Sighetu Marmafiei,
Bio/o Po ·ar Traian - Satu Mare
Coordonator ro. univ. dr. Ardelean Gavri Univ. Vasile Goldiş
,.---~~~~~~~~~~._____,

În urma asanării habitatelor umede de la sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, din nord-vestul României (Mlaştina Ecedeea, Valea
Ierului etc.) şi regularizării cursurilor de apă, mai ales al Tisei, mediul de viaţă
al multor specii de păsări acvatice din zonă a fost nimicit. Aşa au dispărut
complet sau au devenit specii accidentale: egretele, stârcii, gâsca de vară,
lopătarul etc.
La sfârşitul secolului XX (1990) şi după anul 2000, observaţiile despre
speciile dispărute şi apariţiile accidentale s-au înmulţit devenind frecvente, chiar
comune în ornitocenozele umede. Unele specii, care până în prezent nu au fost
semnalate nici ca specie accidentală de pasaj în zonă (ex. lebăda cucuiată Cygnus o/or) au devenit chiar cuibăritoare, iar altele au schimbat fenologia, cele
migratoare devenind migrator-sedentare şi chiar oaspete de iarnă (ex.
cormoranul mare).
După aprecierile noastre, aceste schimbări provenite în ornitofauna
mediului umed de la sfârşitul secolului XX şi până în prezent au fost provocate
de anumiţi factori externi:
crearea unor habitate acvatice artificiale (heleşteie, lacuri prin îndiguiri
etc.);
încălzirea climei;
creşterea preocupării pentru protecţia mediului.
Cercetările noastre au concretizat aceste schimbări pozitive, fumizând
date concrete despre aria de răspândire, abundenţa şi cuibărirea (dacă este cazul)
acestor populaţii de păsări.
Metoda de lucru:
studierea literaturii de specialitate veche (înainte de anul 2000) şi a
literaturii recente;
au fost cercetate în primul rând lacurile artificiale din judeţul Sălaj
(Lacul Vârşolţ - sute de hectare), luciul de apă şi cu un golf colmatat, obţinut
prin îndiguirea râului Crasna, Lacul Sălăţig realizat prin îndiguirea heleşteielor
parţial colmatate Matiş, lacul de mină Sărmăşag şi râul Someş cu afluenţii săi
(Sălaj, Zalău, Agrij, Almaş); din judeţul Satu Mare: Lacul Călineşti (îndiguirea
Turului), heleşteiele: Adrian, Bercu, Moftinu Mic, Lacul Apa (fosta balastieră),
Lacul Medieşul Aurit şi râul Someş - porţiunea din judeţ.
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Figura nr. 1. Lacul
Cercetările

Vârşolţ

- golful colmatat

recente au fost efectuate în 120 de zile de teren în perioada 2014-

2016.

În această perioadă s-au adunat foarte multe date privind situaţia actuală
a acestor specii cu interes deosebit pentru avifauna zonei şi a ţării .
Speciile sunt tratate în ordinea sistematicii, subliniind motivaţia pentru
care au fost incluse în această lucrare, punctând rezultatele observaţiilor, care
după aprecierile noastre sunt importante (date pentru cunoaşterea ornitofaunei
zonei şi a ţării şi fenomene nesemnalate până în prezent în literatura de
specialitate).
I. Ordinul PELECANIFORMES
1. Familia PHALACROCORAXIDAE
1. Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) - cormoran mare
În literatura de specialitate veche, cormoranul mare nu este semnalat
nici ca specie accidentală în zona cercetată. Primele semnalări provin din anul
1998 (Ardelean, Lapoşi, Baboş) când au fost observate exemplare izolate la
heleşteiele din Satu Mare (Bercu, Moftinu Mic, Adrian). După 2000 observaţiile
devin mai numeroase şi creşte şi numărul exemplarelor văzute. În judeţul Sălaj
până la începerea cercetărilor noastre nu am găsit nici o semnalare despre
prezenţa cormoranului pe teritoriul cercetat de noi.
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Figura nr. 2. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) pe Lacul Bercu

Din rezultatele investigaţiilor noastre putem trage următoarele
concluzii:
Cormoranul mare, inexistent în zonă, a devenit o specie comună chiar foarte
frecventă în habitatele acvatice.
Începând din luna octombrie până la sfârşitul lunii martie efectivele cresc,
atingând apogeul în toiul iernii la heleşteiele cu apă neîngheţate, de exemplu:
heleşteul Adrian (28.11.2015 - peste 1OOO de cormorani observate; Lacul
Călineşti (17.12.2014 - 700-800 exemplare; 12.12.2015 - peste 900 piese);
Lacul Apa (29.12.2015 - 120 exemplare). Dacă lacurile sunt îngheţate, stoluri
de cormorani apar pe Someş , lângă Traniş - Guruşlău (16.12.2014 - peste 100
exemplare).
Cormoranul este prezent în zona cercetată tot timpul anului într-un număr redus;
vara am observat la: Vârşolţ - 3 exemplare (14.05.2015), Moftinu Mic - 4
exemplare (30.06.2015), Lacul Călineşti - 7 exemplare (07.04.2016), Vârşolţ 10 exemplare (30.07.2015) etc.
Cuibărire probabilă, când 3 juvenili în penaj incomplet au fost hrăniţi de 2 adulţi
la L. Vârşolţ (01.07.2015).
Pe baza observaţiilor noastre cormoranul este o specie foarte frecventă
de pasaj şi oaspete de iarnă, cu mare probabilitate de cuibărire . Cormoranul în
trecut a fost considerat specie migratoare, oaspete de vară în România, iar acum,
mai mult oaspete de iarnă.
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II. Ordinul CICONIFORMES
1. Familia ARDEIDAE
2. Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - stârc cenuşiu
Specie considerată comună în România, dar şi în zona noastră.
Literatura de specialitate posedă multe date despre cuibărirea speciei
amintind două colonii la pădurea Urziceni (pădure de frasin) în jud. Satu Mare
şi Rezervaţia „Pădurea Bavna" în jud. Maramureş, lângă zona noastră de
cercetare.

Figura nr. 3. Colonie de stârc cenuşiu (Ardea Ginerea)- Vârşolţ

Figura nr. 4. Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) -
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Vârşolţ

Densitatea speciei având o variaţie foarte mare pe parcursul anilor, după
asanarea zonelor mlăştinoase şi stârpirea speciei în anii '50, ca specie ihtiofagă,
dăunătoare, multe colonii au fost distruse şi stârcii au fost împuşcaţi. În prezent
efectivul şi-a revenit - „în uşoară creştere" - menţionat şi de Munteanu D.
(2012).
Pe baza cercetărilor noastre din teritoriul amintit, stârcul cenuşiu este
prezent în număr considerabil lângă toate habitatele umede.
A fost depistată o colonie bogată, cu peste 60 de cuiburi ocupate
(04.06.2014) lângă lacul Vârşolţ. Colonia era plasată într-o pădure de amestec
[stejar (Quercus sp.) şi fag (Fagus sp.)]. Pădurea se găseşte la sud de lacul
Vârşolţ, la o distanţă de cca. 1 km. Până în prezent, această colonie nu este
semnalată în literatura de specialitate. Colonia a fost verificată în repetate
rânduri în anii 2015 şi 2016. În anul 2015 - înainte de înfrunzire (14.04.2015),
colonia a fost în creştere, fiind numărate 94 de cuiburi, ocuparea acestora
nefiind sigură.
La toate deplasările efectuate lângă habitatele umede, am adunat sute de
observaţii despre stârcul cenuşiu, de multe ori observând zeci de stârci pe
arături proaspete.
Stârcul cenuşiu a devenit dintr-o specie migratoare (oaspete de vară)
parţial sedentară . Iama, după îngheţarea apelor stătătoare , am depistat cu
regularitate exemplare izolate (1-2 exemplare) pe malul Someşului cu apa
neîngheţată.

3. Ardea purpurea Linnaeus, 1766 - stârcul roşu
Stârcul roşu este considerat rar în zonă . Specia a suferit un declin
drastic în toată ţara (Munteanu D„ 2012), mai ales în interiorul ţării cuibărind
izolat, insular în colonii mici (Munteanu D., 2012) fără nominalizarea locului şi
data cuibăririi în zonă.

Figura nr. 5. Stârcul roşu (Ardea purpurea) la Vârşolţ
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Cercetările noastre au dovedit prezenţa speciei în perioada de cuibărit
observând exemplare izolate. Redăm datele observării: Vârşolţ (04.06.2014 - 1
exemplar; 19.08.2015 - 1 exemplar; 11.05.2016 - 1 exemplar; 06.06.2016 - 1
exemplar; 20.07.2016 - 1 juvenil+ 1 adult); Lacul Călineşti Oaş (02.09.2015 1 exemplar; 29.09.2015, 19.10.2015 - 1 exemplar); Lacul Bercu (28.07.2015 1 juvenil); Moftinu Mic (11.04.2016 - 3 exemplare); Motiş (18 .08.2016 - 1
juvenil+ 1 adult).
La Lacul Vârşolţ şi Lacul Motiş au fost observaţi juvenili în penaj
incomplet cu adulţi, fapt care presupune cuibărirea speciei în aceste 2 lacuri, cu
habitate excepţionale preferate de specie.

4. Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) - stârcul galben
Eratic în Transilvania (a cuibărit în trecut) în perioada de
(Munteanu D„ 2012)

migraţie

Figura nr. 6. Stârcul galben (Ardeo/a ralloides) pe Lacul Vârşolţ
Cercetările

noastre au confirmat prezenţa speciei la Vârşolţ (01.07.2015
- 1 exemplar), Moftinu Mic (12.05.2016 - 2 perechi). Cuibărirea speciei a fost
confirmată şi de proprietarul pescăriei.
5. Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) - buhai de baltă
Specia are o răspândire largă, dar insulară în întreaga ţară, în zonele de
câmpie şi cele colinare (Munteanu D„ 2015). Ardelean o consideră specie rară
în NV-ul României, fără dovedirea cuibăritului.
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Figura nr. 7. Buhaiul de

baltă

(Botaurus stellaris) deasupra lacului colmatat de
la Motiş
Cercetările noastre au identificat buhaiul de baltă la Moftinu Mic
(13.05.2015 - 1 exemplar văzut; 28.07.2015 - 2 exemplare observate;
18.08.2015 - 2 exemplare văzute); la Vârşolţ (14.05.2015 - glas nupţial;
11.05.2016 - glas nupţial); Motiş (14.05.2015 - glas nupţial din 3 direcţii);
Lacul Călineşti (30.06.2015 - 2 locuri glas nupţial).
Pe baza identificărilor noastre, a glasului nupţial, a marcării teritoriului
şi observaţiilor vizuale, putem confirma prezenţa şi cuibărirea speciei în
habitatele corespunzătoare - Lacul Călineşti, heleşteiele Bercu, Moftinu Mic,
Lacul Vârşolţ.

6. Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) - stârc de noapte
Stârcul de noapte este unul dintre cei mai răspândiţi stârci din România
(Munteanu D. , 2015). Din zona cercetată, locul de cuibărire a stârcului de
noapte este amintit la Turul inferior de Papp T (citat Munteanu D., 2015); după
Ardelean (2011) este considerat o apariţie rară în NV-ul României, având
efectivele în declin evident.
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Figura nr. 8. Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) în zona lacului de la
Moftinu Mic
Am găsit specia cuibărind într-o colonie mixtă cu egreta mică (Egretta
garzetta) la Moftinu Mic - locul pescăria mică pe insula lacului în 2014 - care se
menţine şi în prezent (2016) cu 15-20 de cuiburi de stârci de noapte ş i tot atât de
egrete mici.
Exemplare izolate (1-2 exemplare) au fost observate şi în alte habitate
acvatice - Lacul Călineşti (02.09.2015 - 5 exemplare; 17.08.2015 - 2
exemplare); Vârşolţ (03.09.2015 - 2 exemplare); Motiş (20.06.2013 - 2
exemplare) etc.
Această colonie mixtă de la Moftinu Mic nu este semnalată în literatura
de specialitate.

7. Egretta garzetta (Linnaeus , 1766) - egreta mică
După Munteanu D. este o specie comună în Delta Dunării, se găseşte în
mai multe zone umede în interiorul ţării , inclusiv în bazinul carpatic (Munteanu
D ., 2015).
După Ardelean, egreta mică este o specie cu apariţie rară, chiar
accidentală în NV-ul României (Ardelean G., 2011 ).
Papp şi Fântână indică un singur loc de cuibărire - lunca Turului
inferior (cit. de Munteanu D., 2015).
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Figura nr. 9. Egreta mică (Egretta garzetta) - colonie pe insula lacului de la
Moftinu Mic
Cercetările noastre au identificat o colonie mixtă de egretă mică şi stârc
de noapte (15-20 de perechi) la Moftinu Mic - pescăria mică, insula lacului, pe
tufe mari de sălcii (Sa/ix sp.). La 12.05.2016 numărul cuiburilor ocupate l-am
apreciat până la 20 de cuiburi - 20 de perechi de egreta mică.

Figura nr. 10. Egreta mică (Egretta garzetta) - Moftinu Mic
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Specia este prezentă în zona cercetată. Posedăm date de la Vârşolţ
(02.05.2014 - 2 exemplare; 19.06.2014 - 2 exemplare; 02.09.2014 - 2
exemplare); Lacul Adrian (29.10.2014 - 1 exemplar; 13.05.2015 - 2
exemplare); Motiş (10.06.2015). La Moftinu Mic, prezenţa speciei a fost
permanentă între 2014-2016 în fiecare zi de observaţie, de exemplu la
12.05.2016- au fost numărate 18 exemplare pe sălcii.
Egreta mică este o specie prezentă şi cuibăritoare în NV -ul României în
habitate corespunzătoare.
8. Ardea alba Linnaeus, 1758 - egreta mare
La mijlocul secolului trecut aproape că a dispărut din bazinul carpatic,
ajungând într-un efectiv critic, fiind accidental în zonă până în anul 2000. În
ultimul timp s-a constatat o creştere numerică în interiorul ţării, în Câmpia de
Vest şi Câmpia Transilvaniei ca specie de pasaj (Munteanu D., 2012).
După anul 2000 au apărut exemplare izolate, în prezent fiind o specie
comună, chiar în număr considerabil în habitatele acvatice ale zonei.
În trecut a fost considerată o specie strict migratoare (oaspete de vară),
astăzi fiind prezente iama lângă apele neîngheţate - râuri cu cursuri repezi (în
primul rând Someş).

Figura nr. 11. Egreta mare (Ardea alba) - pe lacul de la Vârşolţ
Cercetările noastre au dovedit prezenţa egretei mari pe toate apele zonei
- lacuri, bălţi, râuri - chiar în număr considerabil, de exemplu stolul format din
70 exemplare la Moftinu Mic (01.07.2015), Adrian (17.12.2014 - 60
exemplare).
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Suspect de cuibărire la Vârşolţ în habitat ideal de cuibărire, golful
colmatat cu pădure de Salix. La 01.07.2015, 3 juvenili de egreta mare au fost
hrăniţi de adulţi, fiind imposibil ca aceşti juvenili în penaj incomplet să fi venit
de la sute de kilometri distanţă .
2. Familia CICONIDAE
9. Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) - barză neagră
Barza neagră rară, cu distribuţie dispersă în zona forestieră (Munteanu
D., 2012), prezenţă foarte rară în NV-ul ţării (Ardelean G. , 2011).
Au fost observate exemplare izolate Păuşa, pârâul Agrij (12.07.2014 - 1
exemplar), lângă pescăria Ariniş (12.07.2013 - 1 exemplar); L. Vârşolţ
(19.08.2015 - 4 exemplare - 2 adulţi + 2 juvenili), la pescăria Adrian
(19.07.2016 - 10 exemplare).

Figura nr. 12. Barza neagră (Ciconia nigra) pe pârâul Agrij
Cuibărirea

După

nu a fost dovedită de noi.
Fazekas (cit. Ardelean G. , 2011)

cuibăreşte

în câmpia Turului - o

pereche.
3. Familia THRESKIORNITHIDAE
10. Plata/ea leucorodia Linnaeus, 1758 - lopătar
În secolul XX a dispărut din ornitofauna NV-ului României (Ardelean
G. , 2011 ; Munteanu D., 2012).
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Figura nr. 13. Lopătarul (Plata/ea leucorodia) pe lacul de la Adrian

A fost identificat de noi prima dată pe Lacul Vârşolţ în data de
30.07.2014 (4 exemplare). La Vârşolţ au fost văzute 4 exemplare (30.07.2015,
11.05.2016) şi 7 exemplare (06.06.2016); la pescăria Moftinu Mic 50-60
exemplare (28.07.2015), 6 exemplare (21.07.2016), 3 exemplare (29.08.2016) şi
la pescăria Adrian 2 exemplare (07.06.2016), 10 exemplare (19.07.2016).
Au fost observate la Lacul Vârşolţ 8 exemplare din care 2 juvenili în
penajul caracteristic şi 6 subadulţi , la data de 20. 06. 2016, semn de cuibărire în
zonă (comunicare verbală, Munteanu D.).

m. Ordinul ANSERIFORMES
1. Familia ANATIDAE
11. Cygnus o/or (Gmelin, 1789) -

lebădă de vară
de vară a fost considerată până nu de mult o specie cu apariţie
accidentală, mai mult iarna, lângă apele neîngheţate. Observaţiile din zona
cercetată s-au înmulţit după 1990 (Ardelean G. , 2011 ).
Lebăda

140

https://biblioteca-digitala.ro

Figura nr. 14.

Lebăda

(Cygnus o/or) pe lacul de la Sălăţig

Astăzi lebăda

de vară a devenit o specie obişnuită în habitatele acvatice,
cuibărind cu regularitate în bazinele acvatice corespunzătoare .
La lacurile Ariniş au fost găsite 2 perechi cuibăritoare (11.05.2013),
lacul Sălăţig (Sălaj) (14.05.2015 - cu 4 pui; 11.05.2016 - cu 6 pui), la pescăria
colmatată Motiş în 2 bazine acvatice 2 perechi cu 6 şi 7 pui (07.05 .2016).
Oaspete de iarnă la Someş - porţiuni neîngheţate .
12. Anser anser (Linnaeus , 1758) - gâsca de vară
Gâsca de vară apare numai în pasaj , vara apare mai rar în zonă
(Ardelean G., 2011) ca specie cuibăritoare la Otomani (Bihor) şi Satchinez
(Timiş) (Ciochia, 1992).
Cuibărirea certă - în data de 05.05.2014 a fost văzută o pereche cu 4 pui
mai mari la lacul Vârşolţ, iar în data de 05.06.2014 familia a fost revăzută.
Habitatul - golful lacului colmatat puternic, acoperit cu desiş de sălcii (Sa/ix)
alternat~ cu mici bălţi şi cu stuf.
In 26.02.2015 am văzut deja 2 perechi (4 adulţi), în 24.03.2015 - am
observat 2 gâşte, în 29.03 .2016 - 3 exemplare, iar în 12.04.2016 - 5 exemplare.
Din aceste semnalări putem trage concluzia - cuibărirea sigură a speciei
la lacul Vârşolţ (Sălaj).
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Figura nr. 15. Gâsca de

vară

(Anser anser) pe golful colmatat de la Vârşolţ

13. Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) - călifarul alb
Călifarul alb este considerat o specie accidentală în interiorul ţării, chiar
în Transilvania (Munteanu D„ 2012) . Din zona cercetată avem o singură
observaţie din data de 18.09.1998 de la pescăria Bercu, lângă Tur de Fazekas
(cit. de Ardelean G„ 2011).
Observaţiile noastre despre călifarul alb sunt următoarele: Lacul
Călineşti Oaş ( 18.11.2014 - 1 exemplar adult mascul), pescăria Moftinu Mic
(09.05.2015 - 2 perechi, 4 adulţi); 30.06.2015 - 2 adulţi; 28.07.2015 - 1
exemplar; 28.03.2016 - 2 exemplare ad.; 11.04.2016 - 1 pereche; 12.05.2016 5 exemplar; 07.06.2016 - 1 pereche). Este foarte interesantă prezenţa
permanentă a speciei la lacul mare al pescăriei Moftinu Mic, tot din aceeaşi
zonă - partea estică - în anii 2015 şi 2016 rară să fie dovedită cu certitudine
observarea puilor în acest loc.

IV. Ordinul CHARADRIIFORMES
1. Familia HAEMATOPODIDAE (Bonaparte, 18_38)
14. Haematopus ostra/egus (Linnaeus, 1758) - scoicar
Scoicarul apare accidental în NV -ul României şi numai în pasaj
(Ardelean G., 2011), eratic în interiorul ţării (Munteanu D„ 2012).
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Figura nr. 16. Scoicar (Haematopus ostralegus) pe lacul de la Adrian
Posedăm

o

singură observaţie

la

pescăria

Adrian (10.05 .2016 -

exemplar).
2. Familia RECURVIROSTRIDAE
15. Himantopus himantopus (Linnaeus , 1758) - piciorong

Figura nr. 17. Piciorong (Himantopus himantopus) pe lacul de la Motiş
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Specia a fost considerată doar o specie de pasaj în NV -ul României cu
ultimele observaţii de la Fazekas (cit. de Ardelean, 2012) pe
heleşteiele de la Adrian (22.04.1994 - 4 exemplare) şi Bercu (21.04.1996 - 1
exemplar).
Cercetările noastre au depistat 2 locuri pentru cuibărirea piciorongului:
Lacul Vârşolţ, golful colmatat (04 şi 05.06.2014 - 2 perechi - comportament de
cuibărire (atacarea vehementă a observatorului şi încercarea de îndepărtare a lui
de la cuib) şi pescăria Matiş (01.07.2015 - 1 pereche cu acelaşi comportament).
Specia a mai fost observată la: Vârşolţ (16.04.2014 - 2 exemplare;
04.05.2014 - 4 exemplare), pescăria Moftinu Mic (13 .04.2015 - 20 exemplare;
28.07.2015 - 50 exemplare); Adrian (10.05.2016 - 7 exemplare; 13.04.2016 20 exemplare).
Din datele prezentate reiese că piciorongul cuibăreşte izolat în zonă şi
ca specie de pasaj nu este o raritate în zonă, are tendinţă pentru mărirea
arealului.
apariţie rară,

16. Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 - ciocîntors
În NV -ul României, în ultima perioadă a fost văzut la Bercu
(11.03.1989) (Ardelean G., 2011).
Investigaţiile noastre au dovedit că specia vizitează mai des zona, nu
mai este o raritate, accidental.

Figura nr. 18. Ciocîntors (Recurvirostra avosetta) pe lacul de la Adrian

Ciocîntorsul a fost văzut în zonă în următoarele locuri: Pescăria Moftinu
Mic (13 .05.2015 - 2 exemplare; 28.07.2015 - 20 exemplare; 18.08.2015 - 12
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exemplare; 09.09.2015 - 14 exemplare; 20.10.2015 - 2 exemplare; 11.04.2016
- 3 exemplare), Pescăria Adrian (10.05.2016- 10 exemplare).
Intenţia de cuibărire nu s-a semnalat încă.
Subordinul LARI
1. Familia STERNIDAE
17. Chlidonias hybridus (Pal/as, 1811) - chirighiţă cu obraz alb
Ca specie cuibăritoare este considerată rară în Câmpia de Vest
(Munteanu D., 2002), dar face afirmaţia că este o specie în expansiune. În 2012,
Munteanu D. o consideră specie comună, în ultimele decenii înregistrându-se o
însemnată creştere a efectivelor sale populaţionale şi o expansiune teritorială în
multe părţi ale ţării (Munteanu D., 2012).
Ardelean o consideră specie rară, prezentă în NV -ul României doar pe
văile Someşului şi Ierului. Noi am depistat colonii foarte numeroase la pescăria
Matiş, în balta parţial colmatată (14.05.2014 - o colonie de peste 30 de cuiburi
şi o alta cu 20 de cuiburi într-o baltă în aval). Coloniile au fost verificate şi în
data de 11.06.2016 - numărând 30-40 de cuiburi mai în amonte şi 25-30 în aval
de centrul pescăriei. La Moftinu Mic la 12.05.2016 a fost verificată o colonie de
cca. 15 de cuiburi.

Figura nr. 19. Chirighiţă cu obraz alb (Chlidonias hybridus) - Matiş
În timpul deplasărilor la multe habitate acvatice a fost identificată
specia în număr considerabil - Sălăţig (30.07.2015 - 25-30 exemplare), L. Apa
(13.05 .2015 - 50-60 exemplare), Adrian (10.05.2015 - 8 exemplare) etc. presupune existenţa şi altor colonii în zonă.
Din datele prezentate putem trage concluzia că specia este comună în
zonă, cuibăreşte şi se extinde în arealul din NV-ul României.
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Concluzii
În lucrarea de faţă am descris rezultatele cercetărilor noastre, efectuate
în habitatele acvatice din nord-vestul României (jud. Sălaj şi Satu Mare)
descriind situaţia actuală la 17 specii acvatice, care au fost considerate în trecut
dispărute sau accidentale în zonă iar astăzi au devenit specii importante în
ornitocenozele zonei studiate.
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Date certe despre reapariţia în anul 2016 a castorului (Castor fiber)
pe Valea Râului (Vaser). După două sute de ani

Vişeu

Andreica Ştefan
de Sus, Maramureş

Etimologia denumirii ştiinţifice
Termenii latini castor şi fiber sunt sinonimi. Primul este o latinizare a
cuvântului grec kastor. Fiber este originar, având rădăcină străveche indo1
europeană, de unde ş i numele românesc breb, slavon bebru sau german biber.

Însuşiri. Mod de viaţă

În privinţa mărimii, castorul este al doilea rozător din lume după
capibara din America de Sud. Are coada turtită dorso-ventral, capul turtit, botul
scurt. Blana are peri lungi şi asprii, sub care se află alţii foarte deşi şi lânoşi .
Sub aceştia nu pătrunde apa, deoarece păstrează un strat de aer între ei.
Culoarea blănii este de la cafeniu-deschis până la negru. Lungimea corpului este
cuprinsă între 80 şi 100 de cm, iar greutatea între 11 şi 30 de kg, rar mai mult.
Durata medie de viaţă este de 24 de ani. Este o specie nocturnă, care se
adăposteşte în malurile cu soluri bine consolidate şi înrădăcinate. Construieşte şi
baraje. Preferă apele curate, cu adâncimea de peste 40 de cm. 2
Vara se hrăneşte cu plante acvatice şi erbacee, iarna cu vlăstare, seminţe
3
şi coji.
,,A ceastă specie e supranumită „ inginerul ecosistemelor " pentru
ingeniozitatea prin care construieşte un mozaic de habitate, unde reţine apa şi
Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor Natura 2000 în România, 2013, apărut sub
egida Fundaţiei Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă, p. 77
2
Idem
3
https://ro.wik:ipedia.org/wiki/Breb, 26.11.2016
1
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extinde zonele umede atât de necesare în condiţiile actuale ale schimbărilor
climatice. Mai mult, aceasta specie erbivoră are un impact de lungă durată
asupra mediului în care trăieşte, îmbogăţind biodiversitatea din aceste habitate.
Vizuinile de crengi specific aranjate pot fi noi cuiburi pentru păsări sau
ascunzători pentru reptile şi amfibieni, iar canalele pe care le sapă pot fi locuri
ferite unde peştii îşi pot depune icrele.'.4
Prezenţa în Maramureş
Castorul (Castor fiber), numit în Maramureş castor şi breb, este o
specie dispărută de mult timp din acest judeţ. Nu este citat în Fauna de
vertebrate a Maramureşului, 20005 •
Catalogul habitatelor ... , pentru anul 2013 nu-l menţionează, de
asemenea, în Maramureş.
În ţară a fost reintrodus în anul 1998 pe râurile Ialomiţa, Olt, Mureş
6
Vârghiş, Râul Negru, Cibin şi Hârtibaciu. În anul 2010 a migrat fără intervenţii
7
antropice şi în Delta Dunării.
A dispărut din Depresiunea Maramureşului în jurul anului 1800,
consecinţă a vânătorii. Vasile Timur Chiş, din cadrul Muzeului Maramureşului
- Departamentul de Ştiinţele Naturii, indică prezenţa acestuia, în anul 2014, în
trei colonii pe râurile Tisa, Iza şi Vişeu (între localităţile Bistra şi Petrova). În
anul 2008, reapariţia castorului pe Tisa a fost datorată reintroducerii speciei în
Ungaria, între anii 200 I şi 2008, de unde a urcat cca 400 de km. 8
Pe acest râu a pătruns în Maramureş.
În Maramureşul Istoric există localitatea numită Breb.
Prezenţa

în

Vişeu

de Sus, judeţul Maramureş

În apropierea localităţii Vişeu de Sus am semnalat castorul în comuna
de Jos, la cca. I O km în avalul râului Vişeu, în anul 2016. Este
posibil ca prezenţa acestuia să fi fost mai veche.
De asemenea, în localitatea vecină, Moisei, la cca 7 km în amontele
râului Vişeu, faţă de centrul oraşului Vişeu de Sus, un castor a ros pomi
fructiferi din grădina unui silvicultor al Ocolului Silvic Vişeu, în anul 2016.
Neştiind cine dăunează, proprietarul a instalat o cameră video.
Din informaţiile primite de la poliţişti de frontieră, silvicultori şi de la
un lucrător CFF (Căile Ferate Forestiere) Vişeu de Sus, rezultă că în toamna
vecină, Vişeu

4

http://www. wwf. ro/?222514/Castorul-s-a-intors-in-Del ta-Dunarii-primele-imaginivideo, 27. l l.2016
5
Gavril Ardelean, Iosif Beres, Fauna de vertebrate a Maramureşului, Ed. Dacia, ClujNapoca, 2000
6
Catalogul habitatelor ... , p. 77
7
http:!/www.wwf.ro/?222514/Castorul-s-a-intors-in-Delta-Dunarii-primele-imaginivideo, 27.11.2016
8
Vasile Timur Chiş, The european beaver (Castor jiber Linnaeus, 1758), species
presence in the Maramureş depression (Romania), în Acta Oecologica Carpatica, 2015,
voi. 8, pp. 185, 186
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anului 2016 acest animal a apărut la cca 30 de km faţă de centrul localităţii, în
amontele Râului (Vaserului), afluent al Vişeului. Nu am cercetat întreaga vale.

Castor ucis de un câine pe Valea Râului (Vaser),
km 33,5 CFF, în punctul Lostun, 15.10.2016
În Vişeu de Sus există porecla „Castor", precum şi expresia ,,Ai d'inţî
ca la castor". Cu toate acestea, nu am întâlnit în localitate oameni bătrâni care
să ştie prin tradiţie ce este un asemenea animal. Termenul breb nu este cunoscut
aici.
Din păcate, un exemplar al acestei specii a fost ucis de un câine
aparţinător muncitorilor forestieri din punctul Lostun, în 15.10.2016.

Rosături proaspătă

de castor pe Valea Râului (Vaser),
Şuligu şi Făina, 26.11.2016

km 30,7 CFF, între punctele

Concluzie
Apariţia în localitate a castorului este o ciudăţenie. Îl recunosc doar

acele persoane care au citit sau au luat la cunoştinţă de la televizor despre acest
animal deocamdată străin. De aceea, scopul materialului de faţă este
conştientizarea reaparţiei în zonă a acestui mamifer protejat.
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Contribution to the distribution of terrestrial small mammals in the
Maramureş county, Romania
Cercet. şt. Gubti.nyi Andrti.s
Muzeograf Chiş2 Vasile Timur
Abstract. During a short collecting trip 4 7 small mammals, three species of
shrews and four species of rodents ( Crocidura leucodon, Neomys anomalus,
Neomys fodiens, Microtus arvalis, Apodemus agrarius, A. jlavicollis, A.
sylvaticus) were detected near Crăciuneşti (Maramureş County). The striped
field mouse (Apodemus agrarius) and the common voie (Microtus arvalis)
proved to be the characteristic dominant species of the small mammal
community. Micromys minutus and Myodes glareolus were not collected in the
habitat characterized by reed-bed vegetation.
Keywords: terrestrial small mammals, distribution,

Maramureş,

Romania

Adatok a Maramaros (România) kisemlOseinek elterjedesehez. A rovid
gyiijtout alkalmaval harom cickany es negy ragcsal6 faj (Crocidura leucodon,
Neomys anomalus, Neomys fodiens, Microtus arvalis, Apodemus agrarius, A.
jlavicollis, A. sylvaticus) kimutatasara keriilt sor Maramaros megyebOl. A
vizsgalt elohelyen a kisemlos-kozosseg karakterfajai a pir6keger (Apodemus
agrarius) es a mezei pocok (Microtus arvalis) voltak. A nădas terilleten vegzett
vizsgalatok soran a t6rpeegeret (Micromys minutus) es a vorosharu erdei pockot
(Myodes glareolus) nem sikerillt megtalalni.
Kulcsszavak: kisemlosok, elterjedes, faunisztika, Maramaros-megye, România
Rezumat. Date referitoare la
(România)

răspândirea

mamiferelor mici in

Maramureş

Cu ocazia drumului scurt de colectare, au fost identificate în Maramureş,
trei specii de insectivore şi patru de rozătoare (Crocidura leucodon, Neomys
anomalus, Neomys fodiens, Microtus arvalis, Apodemus agrarius, A. jlavicollis,
A. sylvaticus). În habitatul cercetat speciile caracteristice ale populaţiilor de
mamifere mici au fost şoarecele-vărgat de câmp (Apodemus agrarius) şi
şoarecele-de-câmp (Microtus arvalis). Cu ocazia cercetărilor efectuate în
stufăriş nu s-au identificat şoarecele-pitic (Micromys minutus) şi şoarecele
scurmător de pădure (Myodes glareolus).

Introduction
A considerable amount of records have been published on the
distribution of terrestrial small mammals in Transylvania in the last decades
(Banaru, 1997, 1998; Benedek, 2004, 2006, 2007, 2008; Benedek & Drugă ,
2005; Benedek et al., 2002; Benedek & Sîrbu, 2009; Gubimyi, 2016, Istrate,
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1998; Lazăr el al„ 2012; Meszaros & Murai, 1979; Murai, 1987; Murariu,
1987, 1997, 2001, 2002; Murariu & Radulei, 1998; Radulei, 1997, Sike &
Gubanyi, 2003-2004; Sik6 Barabasi, 1993; Sik6 Barabasi el al., 1995, 2011,
Wagner, 1974). Murariu & Radulei (1998) reviewed the published records on
small mammals considering the Maramureş County and published new data for
Maramureş Depression. Particularly interesting is that there are some data about
Sicista betulina and Microtus lalricus in Radna Mountains. Until now 46
mammalian species have been recorded from Maramureş Depression (Murariu
& Radulei, 1998). The aim of this short communication is to provide additional
data for distribution of small mammals in Maramureş County.

Material and methods
This study is based on the records of small mammals collected near
(47.948213°, 23.980105°) in Maramureş County, Romania for
parasitological investigation. Line transect method was used with traps (33
pieces/line) placed at a distance of five meters from one another. Three transects
were used and trapping was conducted for 4 days. Lines were checked at two
different times of the day in the research period. The systematic order and the
scientific names of the species are given according to Wilson & Reeder (2005).
Crăciuneşti,

Results and discussion
Altogether 4 7 small mammals were trapped, three species of shrews
(Soricidae) and five species of rodents (Rodentia) were detected, namely:
Crocidura leucodon, Neomys anomalus, N. fodiens, Microtus arvalis,
Apodemus agrarius, A. jlavicollis, A. sylvalicus). Sampling locality of
Crăciuneşti proved to be optimal habitats for small mammals. ln spite of
disturbance (grazing) reed-bed can sustain a diverse and considerable small
mammalian community.
During the autumn collecting trip, the invasive striped field mouse
(Apodemus agrarius) was the mast prevalent species in the sample (Fig. 1.). ln
General, expansion of this species in the Carpathian-basin seems tobe the mast
dramatic event of small mammalian species directly unassisted by man.
Dissemination and rapid increase of its abundance are related with climate
change, fragmentation of habitats and agricultural activity. Strong competitive
pressure of A. agrarius on the certain syntopic rodent (Apodemus spp. Muridae)
species changes dominance relationship in small mammalian community, as
· well (Tulis et al. 2016).
The striped field mouse was followed in the dominance order by the
common voie (Microtus arvalis), which at that time showed approximately the
half prevalence as A. agrarius. Ali of Microlus arvalis were collected in the
edges of reed-bed, which is probably the resuit of overgrazing of pasture
situnted around the reed-bed. At the same time, the typically forest-dwelling
voie species Myodes glareolus, which frequently populate the reed-bed at
autumn has not been captured. Specimens and/or nests of reed-dwelling and
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widespread harvest mouse (Micromys minutus) have not been detected, as well.
On the other hand, two water screw species Neomys anomalus, N fodiens were
collected by the traps, which can be explained by wet condition of high and low
sections of the sample site. There was a direct connection between the reed-bed
and a temporary water body situated near to sample site. Crocidura leucodon
was also detected by a relatively higher abundance, compared to water screws.
Surprisingly, Sorex araneus and S. minutus were not captured at this occasion.
Two Apodemus species (A. jlavicollis and A. sylvaticus) were also found during
the trapping period, which were altogether with screws additional species of the
small mammalian community.

M.[]lirvalislZI

30%1Zl

A.lmgrarius

53%11l

Fig. I . Species composition of small mammalian community at
(Maramureş County)

Crăciuneşti

Acknowledgements

Collecting was done as part of "Parasitological investigation of the
county" research activity of the Hungarian Natural History
Museum. We are very grateful to professor Iosif Beres for organization and
presentation of collecting site.
Maramureş

152
https://biblioteca-digitala.ro

Localitatea

Crăciuneşti, Maramureş

- zona

cercetată,

Foto:

153
https://biblioteca-digitala.ro

Mohelca
Timur Vasile

Chiş

Literatu re
Cercetări faunistice, ecologice, biometrice şi de biologie privind
de micromamifere (lnsectivora, Rodentia) din Bazinul Someşului
Mic, România. PhD thesis, "Babeş-Bolyai" Univ. Cluj-Napoca: 1-368, 1998.
Banaru V, Coroiu I, Preliminarz studies on micromammals fauna from Someşul
Mic basin (Cluj district) - Romania. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa" 39:
241-255, 1997.
Benedek AM, Aspects regarding the small mammal communities (Ord
Insectivora and Ord. Rodentia) from the Sibiu Depression, based on Strix aluco
and Asia otus pellets. Acta oecologica Univ. Lucian Blaga, Sibiu, 11 ( 1-2): 209216, 2004.
Benedek AM, Comunităţi de mamifere mici (ordinele Soricomorpha şi
Rodentia) din Transilvania. Edit. Univ. Lucian Blaga din Sibiu, p. 1-270, 2014.
Benedek AM, Drugă M, Data regarding the small mammal communities
(Mammalia: Insectivora et Rodentia) from Râu Şes River Basin (Ţarcu and
Godeanu Mountains, Romania). Travaux du Museum National d'Histoire
Naturelle "Grigore Antipa", 48: 321-329, 2005.
Benedek AM, Sîrbu I, Coţofană M, Study on the small mammal communities
from the Lotrioara river basin (Lotru mountains, Romania). Trav. Mus. Hist.
nat. "Grigore Antipa" 44: 455-464, 2002.
Benedek AM, Sîrbu I, Small Mammals (Ord. Insectivora and Ord. Rodentia)
community's seasonal dynamics in Cefa Nature Park (Bihor County, Romania)
between 2005 and 2008. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 52: 387-394, 2009.
Benedek AM, Small mammals (lnsectivora and Rodentia) from AgnitaSighişoara area. Transylvanian Review of Systematical and Ecologica}
Research, 4: 187-198, 2007.
Benedek AM, Small mammals (Ordo Insectivora and Ordo Rodentia) from
Retezat National Park (Romania). Transylvanian Review of Systematical and
Ecologica! Research, 3: 139-146, 2006.
Benedek AM, Studii asupra mamiferelor mici (Ordinele Insectivora şi Rodentia)
în Transilvania - România. PhD thesis, Univ. of Bucharest: 1-317, 2008.
Gubanyi A, Contribution to the distribution of terrestrial small mammals in the
Sălaj county, Romania. Studia Universitatis „Vasile Goldiş", Seria Ştiinţele
Vieţii, 26(1):185-190, 2016
Istrate P, Les petits mammiferes du Plateau Târnava, Transylvanie. Travaux du
Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 40: 449-474, 1998.
Lazăr A, Lazăr C, Benedek AM, Şuvălală AM, Terrestrial small mammal
communities from the Făgăraş Piedmont (Romania). Travaux du Museum
National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 60 (2): 291-304, 2012.
Meszaros F, Murai E, Contribution to the knowledge of helminths of rodents in
Roumania. Parasitologia Hungarica, 12: 55-70, 1979.

Banaru V,

populaţiile

154
https://biblioteca-digitala.ro

Murai E, Triodontolepis torrentis sp. n. (Cestoda: Hymenolepididae) a parasite
of Neomys fodiens (lnsectivora). Miscellanea Zoologica Hungarica 4: 13-25,
1987.
Murariu D, Aspecte faunistice si ecologice privind mamiferele din nord-vestul
României. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala, 38 (2): 9195, 1987.
Murariu D, La siciste de bouleux (Sicista betulina Pallas, 1779) (Rodentia,
Zapadidae) dans Ies Monts Rodna, Maramures, Roumanie. Trav. Mus. Hist. nat.
"Grigore Antipa'', 37: 147-157, 1997.
Murariu D, Contributions to the knowledge ofmammal fauna (Mammalia) from
southwest Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 44: 431-441, 2002.
Murariu D, Radulet N, Mammalian fauna (Mammalia) from Maramures
Depression, Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 40: 609-621, 1998.
Murariu D, The species of the genus Crocidura Wagler, 1832 (Mammalia:
Insectivora) from Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 43: 333-338, 2001.
Sike T, Gubanyi A, Contribuţii la cercetarea faunei de mamifere mici din
România. Studii şi Comunicări, Seria Ştiinţele Naturii, Satu Mare, 4-5: 205-207,
2003-2004.
Sik6 Barabasi S, [Morphologycal aspects conceming alveolar hydatidosis in
wild rodents] [in Romanian]. Rev Rom. Med. Vet., 3:214-216, 1993.
Sik6 Barabasi S, Bokor E, Fekeas E, Nemes I, Murai E, Gubanyi A, Occurrence
and epidemiology of Echinococcus granulosus and E. multilocularis in the
Covasna County, East Carpathian Mountains, Romania. Parasitologia
Hungarica, 28:43-56, 1995.
Sik6 Barabâsi S, Marosfoi L, Sik6 Barabasi Zs, Cozma, V, Natural alveolar
echinococcosis with Echinococcus multilocularis in wild rodents. Scientia
Parasitologica, 12(1): 11-21, 2011.
Tulis F, Ambros M, Balaz , Ziak D, Hulejova Sladkovicova V,[s}~] Mikl6s P,
Dudich A, Stollmann A, Klimant P, Somogyi B, Horvath Gy. Expansion of the
Striped eld mouse (Apodemus agrarius) in the south-westem Slovakia during
2010 - 2015. Folia Oecologica, 43 (1): 68-77, 2016
Wagner S. O, Biogeographische Untersuchungen an Kleinsaugerpopulationen
des Karpatenbeckens.
Inaugural Diss. Universitat des Saarlandes zu
Saarbriicken: 1-275, 1974.
Wilson DE, Reeder OM, Mammal species of the World. A taxonomic and
geographic reference, JHU Press, 3nd edition, pp. 2142, 2005.
Correspondence: Gubanyi A., Hungarian Natural History Museum,
Department of Zoology, Baross u. 13, H-1088, Budapest, Hungary, email:
gubanyi@nhmus.hu
*correspondence: Chiş V. T., Muzeul Maramureşan, Ştiinţele Naturii, 15 P-ţa
Libertăţii
435500 Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România, email:
timurcvt@yahoo.com
155
https://biblioteca-digitala.ro

Elemente de management conservativ
pentru specia Hucho hucho, BH Vişeu - Distribuţie, factori
antropici, management şi măsuri de conservare
Biolog Mărginean Mircea
Parcul Natural Munţii Maramureşului
Introducere
Studiile ihtiologice reprezintă un punct forte în încercarea de a înţelege
cât mai bine procesele naturale şi de a completa lacunele în ceea ce priveşte
biodiversitatea şi distribuţia acesteia în ţara noastră. Peştii reprezintă principalul
punct forte al unui râu, prezenţa sau absenţa peştilor şi mai ales a unor specii
indicator cum este păstrăvul (Salmo truttafario), lipanul (Thymallus thymallus)
sau lostriţa (Hucho hucho) în cursul unui râu, oferă informaţii clare referitoare
la starea ecologică a acelui râu, deoarece aceste specii indicator au cerinţe foarte
stricte faţă de condiţiile de mediu, iar orice modificare sau perturbare a acestora,
determină modificări în densitatea, frecvenţa sau distribuţia populaţiilor
acestora şi nu numai.
Studiile priviind lostriţa, atât cele din trecut, Antipa (1909), Bănărescu
(1964), cât şi cele actuale Bănăduc (2008, 2013), sunt absolut necesare, având
în vedere raritatea acestei specii şi retragerea tot mai accentuată din areale unde
aceasta se găsea frecvent în trecut, astfel studiile actuale privind această specie
oferă noi date referitoare la starea ecologică a populaţiilor acestora şi zonele
unde aceasta se mai găseşte.
Prezentul studiu a avut drept obiective identificarea zonelor de pe râul
Vişeu unde specia Hucho hucho se mai găseşte şi verificarea prezenţei acesteia
în zonele unde a fost găsită în studii anterioare. De asemenea, s-a dorit
identificarea tuturor impacturilor antropice de pe întreg cursul râului Vişeu, prin
observaţii directe, mergând la pas întreaga lungime a râului, cu scopul de a
elanbora un plan de management şi a unor măsuri de management conservative
cu rolul de a diminua efectul surselor de impact şi de a oferi cele mai bune şanse
speciei în cauză, la supravieţuire şi de a avansa spre zone unde se găsea în mod
normal în trecut.
Distribuţia

la nivel european

Lostriţa

este nativă următoarelor ţări: Austria; Bosnia şi Herţegovina;
Republica Cehă; Germania; Ungaria; Muntenegru; Polonia; România;
Serbia; Slovacia; Slovenia; Ucraina.
Lostriţa este o specie endemică baziunului hidrografic al Dunării
(Bănărescu, 1964). În trecut, arealul natural de distribuţie al somonului de
Dunăre, aşa cum mai este numită lostriţa, includea bazine hidrografice întregi
din Austria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, din nord-vest-ul Croaţiei,
Republica Cehă, Germania (Bavaria şi Baden Wiirttemberg), Polonia, România,
Croaţia;
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Serbia, Slovacia, Slovenia şi vestul Ucrainei (Thuţ şi colab., 2014, Hensel K. şi
Holcik J., 1983).
În prezent, populaţiile de lostriţă sunt tot mai fragmentate, foarte puţine
populaţii mai prezentând semne de auto-reproducere stabilă (de exemplu, în
râurile Pielach şi Mur în Austria şi, în unele râuri din Muntenegru), dar de multe
ori, pentru ca populaţiile sa aibă stabilitate, au loc repopulări cu puieţi, unele
populaţii fiind dependente de reproducere artificială şi de programe de
repopulare. În prezent, lostriţa apare în populaţii izolate din Austria, Germania,
Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, România,
Ungaria, Ucraina, Slovacia, Republica Cehă şi Polonia, în utlimele două, lostriţa
fiind prezentă datorită introducerii acesteia în mai mulre râuri din bazinele
hidrografice ale Mării Baltice şi Mării Nordice, fiind în afara arealului lor
istoric (Thuţ şi colab., 2014).
Un total de 1822 de km de râu din regiunea Balcanilor au fost
identificaţi ca având populaţii auto-reproducătoare de lostriţă. Aceste populaţii
sunt găsite în 43 de secţiuni de râu în Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina,
Serbia şi Muntenegru. Cel mai important râu din punct de vedere al lungimii de
habitat este Drina, împreună cu afluenţii săi principali Lim şi Tara, în valoare
totală de 30% (553 km) din distribuţia Balcanică a lostriţei (Freyhof şi colab.,
2015).
Un total de 1011 km de râu sau 35% din distribuţia globală a habitatului
lostriţei se găseşte în afara regiunii balcanice. În funcţie de ţară, Slovacia
conţine 14% (413 km), Germania 7% (200 km), Austria 7% (198 km), Ucraina
6% ( 170 km), iar România 1% (30 km) din distribuţia la nivel global (Freyhof şi
colab., 2015).
În ceea ce priveşte marimea populaţilor şi abundenţa indivizilor într-o
populaţie, Austria se află pe primul loc în Europa cu o populaţie de aproximativ
l .500 de exemplare, existente într-un segment 270 km al râului Mur, însă
populaţia din acest râu a scăzut semnificativ în ultimii 20 de ani. În diferite zone
ale Austriei, cele mai mici segmentele de râu în care lostriţa habita în trecut sunt
descrise ca fiind de 5-10 m în lăţime cu evacuările variind între 0.5 - 2 m3/s. În
prezent, populaţiile de lostriţă autonome ale Dunării trăiesc în mai puţin de 10%
din habitatele în care se gasea în trecut în Austria, şi în multe râuri lostriţa apare
doar datorită programelor de repopulare cu puieţi (Thuţ şi colab., 2014).
Distribuţia

În România

Petru Mihai Bănărescu (1964) susţinea că pe teritoriul României lostriţa
în râul Vişeu, din zona Maramureşului, de la localitatea Vişeu de Jos,
până la confluenţa cu Tisa, apoi pe râul Vaser, cel mai mare afluent al Vişeului,
de la Cozia până la vărsarea în Vişeu, în bazinul Vişeului lostriţa se mai găseşte
şi în râul Novăţ, un afluent al Vaserului, pe o distanţă foarte scurtă şi pe
Ruscova, afluent al Vişeului.
Conform datelor lui Bănărescu, lostriţa se mai gaseşte în râul Tisa în
raionul Sighet şi pe Bistra moldovenească din amonte, până în lacul Bicaz,
iarăşi se mai găseşte în râul Doma, afluent al Bistriţei, de la Piana Stampei până
se

găsea
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la vărsare. Ocazional apărea şi în Suceava în raionul Rădăuţi şi în Moldova, în
raioanele Fălticeni şi Câmpulung (Bănărescu, 1964).
Dispărută de ani buni, la sfărşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, lostriţa
se găsea şi în râurile Mureş, până la Alba - Iulia, Cerna bănăţeană până la
vărsarea în Dunăre, Jiu în Transilvania şi Oltenia, Olt în Transilvania şi
Muntenia, Lotru, Argeş, Strei, Râul Târgului, Râul Doamnei, Buzău, Siret
(Antipa, 1909; Bănărescu, 1964; Hamei, 1956).
În prezent, în România, lostriţa se găseşte în râurile Vişeu, Tisa, Mureş
şi Bistriţa. Fiind declarată monument al naturii în România, pescuitul speciei
Hucho hucho, chiar şi pescuitul de agrement, este interzis prin lege (Anexa 1
din Ordinul nr. 642 din 15 iulie 2005 privind stabilirea unor măsuri de protecţie
pentru unele specii de peşti cu valoare economică şi de mediu) (lhuţ şi colab.,
2014).
Reproducerea în captivitate este practicată la ferma Brădişor, judeţul
Vâlcea. Cu toate acestea, nu sunt produşi suficienţi juvenili pentru programele
de populare. În România există puţine informaţii cu privire la distribuţia
naturală a lostriţei, deoarece studiile actuale sunt puţine şi fragmentare (lhuţ şi
colab., 2014). Recent, lostriţa a fost din nou semnalată şi confirmată pe râul
Ruscova, afluent al Vişeului (Bănăduc şi colab., 2013).

Materiale

şi

metode

Zona de studiu şi punctele de colectare
Pentru evidenţierea elementelor de management conservativ ale speciei
Hucho hucho, pentru prezentul studiu ihtiologic, din bazinul hidrografic al
Vişeului, a fost ales, în vederea studierii şi cercetării, râul principal şi anume,
râul Vişeu având o lungime de 82 de km, izvorând de la o altitudine de 1535 m
şi vărsându-se în Tisa la o altitudine de 331 m.
Râul Vişeu a fost ales pentru acest studiu datorită prezenţei speciei în
cauză, lostriţa fiind evidenţiată şi documentată pe acest râu, încă din cele mai
vechi publicaţii, de la Antipa în 1909, la Bănărescu în 1964, aceasta fiind
prezentă până în zilele noastre, pe acest râu, însă cu o densitate mai mică şi o
fragmentare mult mai mare ca acum 50 şi I 00 de ani.
Studiul ihtiologic prezent a fost realizat pe întreaga lungime a râului
Vişeu, de la izvor până la vărsare, pe distanţa de 83 de km, încercând a se afla
starea de conservare a speciei Hucho hucho în acest râu. În acest scop a mai fost
realizată şi inventarierea tuturor impacturilor antropice, pe întraga lungime a
râului, cu scopul de a corela prezenţa acestotra cu scăderea efectivului lostriţei
din acest râu.
Astfel, pe toţi cei 83 de km ai râului, au fost identificate 84 de puncte cu
impact antropic, ce pot afecta lostriţa, aceasta fiind o specie foarte sensibilă,
având cerinţe stricte faţă de condiţiile de mediu şi suportând foarte puţine
perturbări. Distanţa între puncte variază, pentru acestea nestabilându-se o
distanţă standard, punctele fiind luate în funcţie de prezenţa impacturilor
antropice.
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Metoda şi aparatele de lucro
Pentru colectarea materialului ihtiologic, în acest studiu s-a utilizat
metoda electo-narcozei, pe unitate de timp şi efort, pentru toate staţiile, iar
aparatul utilizat a fost un electrofishing de tipul Aquatech IG 600, 30 A,
0,65/1,2 kw care este un model ce cântăreşte aproximativ 20 de kg purtat în
spate. Această metodă nu prezintă pericol pentru peşti, ei fiind doar temporar
paralizaţi, nemaiputând să înoate câteva secunde, îndeajuns încât să îi vedem şi
să îi prindem cu plasa electrofishingului. Peştii odată eliberaţi îşi revin imediat.
Electofishingul prezintă un anod şi un catod ce induce curentul, care, odată
prezente ambele în apă, formează un circuit la simpla apăsare a butonului
electrofishingului. Fiecărei staţii i s-a alocat acelaşi interval de timp pentru
pescuit, pentru ca datele să fie comparabile. Astfel că s-a pescuit timp de 15
minute la fiecare staţie, deoarece se urmărea prezenţa - absenţa şi densitatea
unei singure specii. Toţi indivizii capturaţi au fost identificaţi, notaţi şi apoi
eliberaţi imediat în mediul lor natural de unde au fost prinşi, timpul petrecut în
afara apei fiind foarte scurt.
Pentru inventarierea impacturilor antropice de pe râul Vişeu, s-a inceput
de la izvorul acestuia şi s-a mers pe jos, la pas, întreaga lungime a râului,
oprindu-se oriunde exista o sursă de impact ce poate afecta, în orice fel, specia
Hucho hucho. Indiferent de teren, s-a ţinut cursul râului la pas şi astfel au fost
identificate 93 de puncte unde a fost prezent impact antropic. Pentru punctarea
exactă a acestora, prin coordonate geografice, a fost utilizat un sistem de
poziţionare globală (GPS) de tipul „Garmin GPSmap 62s".
Pentru colectarea datelor cu privire la lăţimea şi înălţimea pragurilor de beton a
fost utilizată o ruletă obişnuită de 8,5 m lungime. De asemenea pentru a putea
pescui cu uşurinţă, fără frica de a ne uda, au fost necesare cizme de gumă înalte
până la nivelul şoldului. Nu în ultimul rând, pentru notarea tuturor datelor şi
observaţiilor din teren a fost necesar un caiet de date.
Rezultate

Râul Vişeu este unul din puţinele râuri din ţară ce mai susţine populaţii
de lostriţă, acesta fiind motivul pentru care am ales acest râu pentru
prezentul studiu, în încercarea de a a evidenţia toate sursele de impact ce pot
afecta semnificativ specia, determinând o retragere şi mai mare a lostriţei, de a
nota dacă specia mai este prezentă în locurile unde aceasta a fost găsită în alte
campanii de cercetare şi de a încerca elaborarea unor măsuri de management
conservativ cu scopul de a reduce efectele perturbărilor prezente pe cursul
râului şi de a oferii o şansă lostriţei de a-şi mări arealul.
Astfel, pentru inventarierea impacturilor antropice de pe râul Vişeu, s-a
inceput de la izvorul acestuia mergându-se pe jos, la pas, întreaga lungime a
râului, oprindu-se oriunde exista o sursă de impact ce poate afecta, , specia
Hucho hucho. Indiferent de teren, s-a ţinut cursul râului la pas şi astfel s-au
realizat observaţii în 93 de puncte pe întreg râul (Fig. 1), dintre care 84 de
puncte reprezentând impacte antropice ce pot afecta lostriţa, iar 9 puncte fiind
sălbatice
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porţiuni,
puţine

de diferite lungimi, unde râul
sau deloc (Tab. 1)

prezintă

curs natural cu

perturbări

Tabelul 1: lmpactele antropice şi frecvenţa lor pe râul

Tipuri de impact de pe râul

Vişeu

foarte

Vişeu

Numărul

punctelor în care acestea
au fost observate

Poduri

37 de puncte

Praguri de beton mai mari de 20 cm.

10 puncte

Balastiere

6 puncte

Drumuri ce traversează prin albia râului

7 puncte

Gunoaie menajere/rumeguş/moloz
aruncate pe malurile râului

42 de puncte

Exploatări/prelucrări

ale lemnului în
vecinătatea râului

7 puncte

Aluviuni prezente în albie

19 puncte

Afectarea vegetaţiei ripariene

26 de puncte

Zone cu maluri antropizate

35 puncte

Tabelul prezintă multitudinea şi diversitatea impacturilor antropice de
pe râul Vişeu, surse de impact cu care se confruntă majoritatea râurilor din
România, evidenţând totodată numărul maxim de puncte pentru fiecare sursă de
impact găsită pe cursul râului. Se observă că cele mai frecvente sunt gunoaiele
aruncate pe malurile râului, fiind prezente totodată depozite de rumeguş şi
moloz, în cele mai multe dintre cazuri ajungând în râu. Foarte des întâlnite pe
râul Vişeu sunt şi podurile de traversare, asociate acestora fiind zonele unde
malurile sunt antropizate fie prin betonare, fie cu anrocamente pentru
consolidarea malurilor şi protecţia împotriva inundaţiilor, odată cu acestea
venind şi liniarizarea cursului râului ce se întinde pe lungimi foarte mari.
Aproape pe întreaga sa lungime, traversând oraşul Borşa, râul Vişeu
este liniarizat, oraşul Borşa fiind unul dintre cei mai mari poluatori ai râului,
aici găsindu-se cele mai multe poduri şi cele mai multe puncte unde se găsesc
gunoaie menajere, rumeguş aruncat pe maluri, deversări de ape menajere
netratate, aluviuni şi praguri de beton (Fig. 2)
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Deşi au cea mai mică frecvenţă, balastierele reprezintă unele dintre cele
mai mari surse impact pe râul Vişeu, deoarece cinci dintre cele şase prezente
aici sunt de dimensiuni foarte mari cu o capacitate de exploatare ridicată.
Pentru a reprezenta cât mai bine sursele de impact, râul a fost impârţit în
cinci sectoare, în funcţie de sursa de impact cu cel mai mare efect asupra
ihtiocenozelor, sau în funcţie de sursele de impact dominante, cu frecvenţa cea
mai mare.

Împărţirea râului Vişeu pe sectoare

Legendi
Sectoare
COD

-s1

-s2
-

u

-S4
-

Aiuri

CJ aulnVlteu

o

3,0506.100

12.200

18,300

Figura 1: Bazinul hidrografic

Vişeu

cu râul

Vişeu împărţit pe

sectoare.

Fiecare sector a primit câte un cod de identificare, astfel primul sector a
primid codul „S 1", sectorul 2 „S 2", sectorul 3 „S 3", sectorul 4 „S 4'', sectorul
5 „S 5", acestea putând fi identificate şi în funcţie de impactul antropic
dominant sau cu cel care aduce cea mai mare perturbare respectivului sector al
râului.
Astfel, în primul sector sursa dominantă de perturbare sunt cele două
baraje prezente în amonte şi singurele de pe râul Vişeu, denumirea fiind
„Baraje'', pentru sectorul sursa de impact dominantă este oraşul Borşa, numele
sectorului fiind „oraşul Borşa'', sectorul trei fiind unul cu puţine surse de impact
a fost numit „Impact moderat'', pentru sectorul 4 numele este „Balastiere"
deoarece cinci dintre cele şase sunt prezente în acest sector, iar ultimul sector
prezintă, aproape pe întreaga sa lungime, un curs natural, râul trecând prin
defileul Vişeului, astfel acest sector mai numindu-se şi „Curs natural".
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Figura 2: Prezenţa tuturor punctelor de impact pe sectoare.

Din figura de mai sus se poate observa cu uşurinţă multitudinea
prezente pe râul Vişeu. Media distanţei între sursele de impact, pe
întreg râul fiind de 600 - 800 m, asta însemnând o frecvenţă foarte mare, fiind
prezente încă din proximitatea izvorului, continuând până aproape de confluenţa
Vişeului cu Tisa, găsindu-se pe toată lungimea râului.
Urmărind întreg cursul râului s-a observat că cel mai des întâlnite surse
de impact, având frecvenţa cea mai mare sunt gunoaiele menajere aruncate pe
maluri sau în apa râului, depozitarea de rumeguş şi moloz pe maluri,
antropizarea malurilor prin betonare şi cu anrocamente (Fig. 3).
perturbărilor

Asocierea celor mai frecvente tipuri de impact pc rlul

Vişeu

Legenda
•

-

Antroplzafe maluri

•

Poduri

e

Gunolle
Riiuri

c:::J Bulnul~I

o

3

8

12

18

2'

-=>-=---== =--Km

Figura 3: Evidenjierea asocierii celor mai frecvente tipuri de impact.
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Hucho hucho în cursul râului

Vişeu.

În urma campaniei de pescuit pe râul Vişeu, specia în cauză a fost
în 6 puncte, dintre care 5 puncte au fost prezente în sectorul inferior
al Vişeului, în zona defileuluiVişeului şi 1 punct prezent în sectorul 4 la
aproximativ l 00 m de balastiera aflată cel mai în aval pe râul Vişeu (Tab. 2).
Analizând date ihtiologice din campanii de pescuit anterioare Bănăduc (2008),
s-a observat că specia se găseşte în majoritatea punctelor unde a fost găsită în
anii precedenţi, ceea ce denotă ca aeastă populaţie îşi menţine încă stabilitatea
pe acest râu, însă apare cu o mai mare fragmentare ca şi în anii anteriori (Fig.
2).
capăturată

Tabelul 2: Evidenţierea staţiilor de colectare şi a numărului de indivizi
capturaţi în fiecare.
Sector râu

Coordonate punct

Nr.
indivizi

Stare
habitat

capturaţi

Sectorul 4

N - 47°49.753'; E - 024°13.539'

1

medie

1

bună

2

bună

3

bună

1

bună

1

bună

Alt-387 m.
Sectorul 5

N - 47°50.296';E - 024°12.418'
Alt- 381 m.
N -47°51.459'; E-024°12.107'
Alt-373 m.
N - 47°53.515'; E -024°10.102'
Alt- 362 m.
N - 47°54.085'; E - 024°09.808'
Alt-348 m.
N - 47°54.754'; E - 024°08.762'
Alt-331 m.
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Prezenţa lostriţei

pe cursul rAului

Vişeu
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Figura 4: Harta prezeţei speciei Hucho hucho în apa râului Vişeu.
de management
Având în vedere diversitatea şi frecvenţa impacturilor antropice
observate pe râul Vişeu, de asemenea luând în considerare retragerea accentuată
a lostriţei atât la nivel naţional cât şi la nivelul bazinului hidrografic Vişeu şi
respectiv râul Vişeu, unde specia Hucho hucho a fost zărită cu o mai mare
fragmentare şi în tot mai puţine sectoare ale râului, este evidentă necesitatea a
unor măsuri de management care să asigure conservarea speciei şi a populaţilor
auto-sustenabile de lostriţă şi avansarea spre areale unde se găsea în mod
frecvent cu ani în urmă, în bazinul hidrografic Vişeu, respectiv râul Vişeu.
Astfel, propunem un set minim de măsuri de conservare, ce pot fi
respectate cu uşurinţă şi care pot aduce rezultate extrem de benefice atât pentru
specia Hucho hucho, dar şi pentru alte specii de interes conservativ ce se găsesc
în bazinul hidrografic al râului Vişeu
• Corelarea activităţilor de construire a podurilor şi de exploatare a agregatelor
minerale cu perioadele de turbiditate naturală ridicată pe râu;
• Interzicerea exploatării industriale şi a supraexploatării agregatelor pe râuol
Vişeu şi afluenţii principali ai acestuia;
• Transportul sarcinilor de lemn în zona parchetelor de exploatare lemnoasă se
va face pe cât posibil prin suspendare sau semitârâre - prin târâre atunci cand
solul este acoperit de zăpadă;
• Interzicerea tractării lemnului prin albii;
• Construirea de podeţe/vaduri pereate peste care se trece cu material lemnos;
• Interzicerea lucrărilor de exploatare forestieră în perioade cu ploi prelungite
şi semnificative cantitativ;
• Înălţimea maximă la ape mici a pragurilor să nu depăşească 25 - 30 cm.
Măsuri
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Concluzii
• Specia Hucho hucho este în continuă retragere atât în România, cât şi la
nivel european, datorită fragmentării habitatului;
• Bazinul hidrografic al râului Vişeu adăposteşte populaţie de lostriţă stabilă,
auto-reproducătoare;

• Principalele surse de impact sunt reperezentate de amenajările hidrotehnice
(praguri de beton), depozitarea gunoaielor menajere/rumeguş/moloz,
exploatările forestiere (trageri de buşteni prin albie), modificări ale
morfodinamicii albiei minore, defrişări ale vegetaţiei ripariene;
• Implementarea măsurilor de conservare este extrem de importantă - axate pe
îmbunătăţitrea condiţilor de habitat a speciei în cauză.
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Evaluarea stării de conservare a caprei negre
(Rupicapra rupicapra carpatica) din Parcul Naţional Munţii Rodnei
(Rezervaţie a Biosferei)
Ing. silvic Filipoiu Timoftei,
Biolog Iuşan Claudiu
Parcul Natural Mun/ii Rodnei
Materiale

şi

metode de cercetare

Considerată

monument al naturii şi simbol al vieţii sălbatice, capra
(Rupicapra rupicapra carpatica) constituie deopotrivă - emblema
Parcului Naţional Munţii Rodnei prin prezenţa sa în sigla ariei protejate. Încă de
la înfiinţarea Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei, Regia Naţională a
Pădurilor (Romsilva) a fost preocupată de situaţia caprelor negre din Munţii
Rodnei. Prin prezentul material ştiinţific, ne propunem să aducem în sprijinul
tuturor celor implicaţi în mod direct şi indirect în managementul şi conservarea
populaţiilor de capră neagră din Munţii Rodnei, informaţii de actualitate care să
le permită adoptarea unui management adecavt şi sustenabil al acestei resurse
genetice care a obţinut recordul mondial la expoziţia de trofee din 191 O (Viena)
iar în anul 1930 alt trofeu din Munţii Rodnei ocupa locul 3 la expoziţia de la
Leipzig (Pânzariu, 1991 ).
Preocupările privind protejarea naturii, a florei şi faunei sălbatice au
existat încă din perioada interbelică, şi au culminat în anul 1932, când 183
hectare de gol alpin din zona Pietrosu Mare au fost declarate rezervaţie naturală,
rămasă în istorie ca fiind printre primele rezervaţii naturale din România.
Datorită importanţei şi frumuseţii particulare a cununii de pădure din jurul
acesteia, în anul 1962 rezervaţia s-a extins la 2. 700 ha, iar în anul 1977 aceasta a
ajuns la 3.300 ha (www.parcrodna.ro).
Momentul de referinţă în evoluţia acestei arii protejate o constituie
atribuirea statutului de Rezervaţie a Biosferei la Paris, în anul 1979, de către
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultură - Programul
Omul şi Biosfera (MAB-UNESCO). Această recunoaştere internaţională
precum şi preocupările continue ale specialiştilor români (silvicultori, biologi,
botanişti, entomologi, geografi, pedologi, ornitologi) au consolidat nucleul
viitorului Parc Naţional Munţii Rodnei (www.parcrodna.ro).
Zona cercetată este Parcul Naţional Munţii Rodnei, care etalează cele
mai înalte altitudini din Carpaţii Orientali (Vf. Pietrosu Mare - 2.303 m, Vf.
lnău 2.279 m, Vf. Inăuţ 2.222 m), sunt cuprinşi în cadrul grupei nordice,
cunoscută şi sub denumirea de Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei, aceşti
munţi dominând peisajul, cele mai mari diferenţe de nivel înregistrându-se faţă
de Depresiunea Maramureşului, situată la (nord). Parcul Naţional Munţii
Rodnei nu include întregul lanţ al Munţilor Rodnei, ci numai o parte a acestora.
De la vest la est, pe o lungime a crestei principale de aproximativ 55 km (de la
Pasul Şetref până la Pasul Rotunda), iar de la nord la sud, pe o lungime de 25
neagră
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km, de la Pasul Prislop până în localitatea Valea Vinului - judeţul Bistriţa
(www.parcrodna.ro).
Evaluarea efectivelor de capră neagră din Munţii Rodnei s-a realizat dea lungul timpului prin numărarea exemplarelor observate de către reprezentanţi
ai ocoalelor silvice şi în perioada 2004-2016 prin intermediul unor campanii
ample de evaluare bianuală (primăvară, toamnă), şi alţi reprezentanţi ai
autorităţilor locale, asociaţiilor de vânătoare, rangeri ai Parcului Naţional Munţii
Rodnei, voluntari, reprezentanţi ai mass-media, ONG-uri, Garda de Mediu,
Agenţia pentru Protecţia Mediului, Jandarmeria Montană, Garda Forestieră,
muzee de ştiinţe naturale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură etc. De asemenea au fost preluat informaţii istorice din literatura de
specialitate, manuscrise, rapoarte ale ocoalelor silvice, procese verbale ale
Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei privind prezenţa şi evaluarea
populaţiei de capre negre din masiv (luşan&Filipoiu, 2016).
S-a utilizat şi metoda telemetriei pentru observarea distribuţiei caprelor
negre în Munţii Rodnei. Această observaţie se realizează prin utilizarea
aparatelor de recepţie cu unde-radio, care recepţionează semnalele emise de
colarul amplasat pe exemplarul de capră neagră. Această operaţie constă în
recepţionarea undelor din zona unde se află exemplarul sau recepţionarea
undelor în trei puncte situate în formă de triunghi, dacă se intersectează cele trei
puncte, se obţine punctul unde ar putea fi localizat exemplarul la care s-a
amplasat colarul cu emiţător şi în jurul acestuia ar putea fi prezent şi cioporul.
Această acţiune se desfăşoară în zonele unde nu pot fi observate exemplarele de
capre negre prin observaţii directe (luşan&Filipoiu, 2016).
Năsăud

Rezultate

şi discuţii

Până în anii 1933-1935, în Munţii Rodnei au existat exemplare de capre
negre, care au dispărut însă după 1935 datorită braconajului practicat de
localnici, în principal cu ajutorul armelor rămase după primul război mondial,
dar şi prin alte metode şi mijloace. Dovada existenţei anterioare a caprei negre
în aceşti munţi o constituie nu numai amintirile localnicilor ci şi exemplarele
recoltate de aici, unele constituind chiar recorduri mondiale. Pânzariu Gheorghe
( 1991) amintea că la prima expoziţie internaţională de trofee de vânătoare de la
Viena ( 191 O), cel mai viguros şi frumos trofeu de capră neagră provenea din
Piatra Rea (Munţii Rodnei), fiind răsplătit cu titlul de record mondial (35 cm
lungime).
Conştientizând
problema dispariţiei caprei negre, autorităţile
responsabile de managementul animalelor de interes cinegetic a demarat
acţiunea de repopulare, la început, s-au folosit iezi de capră neagră capturaţi de
către personalul Ocolului Silvic Borşa din Munţii Bucegi, Piatra Craiului,
Făgăraş şi Retezat (Nădişan, 1977). Pentru reuşita acţiunii, înainte de aducerea
iezilor s-au făcut unele amenajări strict necesare în locul numit Faţa Pietrosului,
la 1.500 m altitudine şi anume: construirea unei Case Laborator în care să
locuiască paznicii şi personalul îngrijitor; împrejmuirea unui teren cu suprafaţa
de peste 4 ha cu un gard impenetrabil, constând din trunchiuri crăpate în două
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segmente, aşezate vertical, cu înălţimea de 5 m, care a constituit ţarcul de
aclimatizare; amenajarea unei poteci de acces pe care să se poată urca şi cu
căruţa cu două roţi cu care să se transporte materialele necesare construcţiilor, a
iezilor şi altele. Iezii au fost capturaţi în primele zile după fătare prin sperierea
caprei mame cu focuri de armă, iedul rămas neajutorat putând fi uşor capturat.
Alăptarea în continuare se realiza cu lapte provenit de la caprele domestice care
erau după fătare, aduse special de la Borşa împreună cu iezii lor, care erau
sacrificaţi după prinderea primilor iezi de capră neagră (interviu Tomoiagă
Alexa, 2013).
În perioada 1964-1967 au fost capturaţi şi aduşi în ţarc peste 60 de iezi
de capră neagră, dar majoritatea au murit din diferite cauze, astfel încât în anul
1967 au fost lansate în libertate numai 8 exemplare din cele crescute în ţarcul de
aclimatizare. Deoarece metoda capturării iezilor de capră neagră s-a dovedit a fi
dificilă, costisitoare şi cu randament scăzut, începând cu anul 1968 au fost
transferate încă 16 capre negre mature, ce au fost capturate cu plasele în aceleaşi
masive şi de acelaşi personal. Ca urmare, efectivul total eliberat în Pietrosu
Rodnei a fost de 24 exemplare mature (8 exemplare provenind din iezii crescuţi
în ţarcul de aclimatizare şi alte 16 exemplare au fost capturate ca adulţi). Din
cele 24 de exemplare, 11 exemplare au fost femele, restul masculi (Nădişan,
1977).
Efectivul populaţional al caprei negre în anul 1990, conform datelor
Ocolului Borşa era de 323 exemplare, din care 153 masculi şi 170 femele.
Metodologia de raportare nu cerea evidenţierea separată a tineretului, motiv
pentru care, în rapoartele existente nu există o diferenţiere a adulţilor şi
juvenililor.
Acţiunea de repopulare a caprei negre s-a desfăşurat în Pietrosu Mare,
care a oferit condiţii favorabile de creştere populaţională, datorită hranei
abundente şi zonei liniştite. Când efectivul caprei negre din Pietrosu Mare a
depăşit optimul populaâional, în mod natural, caprele negre au migrat, din
aproape în aproape, în întreg lanţ al Munţilor Rodnei, în prezent fiind semnalate
exemplare cu iezi şi în alte habitate favorabile speciei din extremitatea opusă.
Migraţia se produce toamna, după coborârea oilor din munte, când se
instaurează liniştea în masiv, având în vedere că doar în interiorul Parcului
Naţional Munţii Rodnei există 110 stâne pe durata sezonului estival (Nădişan,
1977).
Capra neagră este un animal sociabil, trăind în ciopoare de diferite
mărimi. Doar ţapii bătrâni stau izolaţi, mărimea cioporului este diferită,
depinzând de condiţiile de hrană şi linişte pe care le găseşte într-un anumit
habitat.
Menţinerea numărului de capre negre într-o populaţie se face în mod
natural, prin migrarea exemplarelor existente peste optimul oferit de staţiune în
habitatele învecinate. În medie, numărul exemplarelor într-un ciopor este de 2025 exemplare. Cioporul este constituit din femele cu iezi sau fără iezi şi tineret
ce a împlinit un an. Ţapii tineri se asociază câte 2-4 la un loc. În timpul
alergatului, în ciopor sau pe lângă acesta, intră şi ţapii maturi. Se constată o
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pendulare a efectivelor între versanţii însoriţi şi umbriţi, în funcţie de condiţiile
climatice existente la un moment dat (Pânzariu, 1991).
Primăvara, majoritatea caprelor negre stau pe versanţii însoriţi unde
găsesc primele fire de iarbă, pe brânele cu expoziţie sudică. Vara, caprele negre
se retrag pe versanţii umbriţi, unde este temperatura mai scăzută. La începutul
lunii septembrie, odată cu scăderea temperaturii, caprele negre încep să se
retragă din nou pe versanţii însoriţi, unde are I oe şi alergatul (perioada
împerecherii).
Conform evaluărilor efectuate de Ocolul Silvic Borşa în perioada 19772003, dinamica populaţiei de capre negre din Munţii Rodnei este una fluctuantă,
evidenţiindu-se o creştere semnificativă până în perioada anilor 1990, când
ating apogeul populaţional de aproximativ 350 exemplare, urmând ca după anii
1990, populaţia să intre într-un proces de descreştere accentuată datorită
braconajului necontrolat (fig. 1).
Tipuri de informaţii colectate în timpul evaluărilor populaţionale de
capre negre sunt observaţii vizuale directe, identificare specii şi habitate,
colectare de excremente pentru identificarea sănătăţii animalelor, fotografii cu
suprafaţa de probă observată. De asemenea, în perioada 2005-201 O s-a utilizat şi
metoda telemetriei prin amplasarea de colare cu emiţătoare radio pentru
urmărirea deplasărilor în teren a exemplarelor cu ajutorul aparatelor de recepţie
prin unde-radio. De asemenea, sunt colectate informaţiile privind: tipul de
habitat, delimitarea în teren a suprafeţei de probă, densitatea sau numărul de
exemplare observate, altitudinea, expoziţia, condiţiile meteo, fotografii din
punct fix cu exemplarele observate pe suprafaţa de probă.
Evaluari capre negre 19n-2003 Muntii Rodnei
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Fig. 1. Dinamica efectivelor de capre negre în perioada 1977-2003
(Ocolul Silivc Borşa)

Habitatul unei capre negre este de 4-5 ha, conform calculelor realizate
de Garcia-Gonzalez&colaboratorii (1992). La cartarea habitatului potenţial al
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caprei negre din Munţii Rodnei, măsurat în GIS Stereo70, a rezultat aproximativ
8.184 ha de habitat potenţial, cea ce denotă o capacitate de suport a habitatului
de circa 1.600 capre negre în Munţii Rodnei (fig.2).
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Fig. 2 Habitatul potenţial al caprei negre în Parcul Naţional Munţii Rodnei

În urma evaluărilor efectivelor de capre negre din Munţii Rodnei în
sezoanele de primăvara şi toamna (2004-2016), se constată existenţa unor
populaţii riguroase de capre negre (tabel 1, fig. 3). Aceste efective reprezintă un
nucleu de bază ce asigură o creştere numerică semnificativă anuală, dar având
în vedere ameninţările la care este expusă capra neagră, considerăm că se
păstrează o presiune antropică ridicată.
Tabel 1. Rezultatele evaluărilor efectivelor de capre negre din Parcul Naţional Munţii
Rodnei în perioada 2004-2016 (rapoarte şi procese verbale ale Administraţiei
Parcului Naţional Munţii Rodnei)
Nr.

Anul

Evaluarea de primăvară

Evaluarea de toamnă

I

2004

36

61

2

2005

43

77

3

2006

64

109

4

2007

67

77

5

2008

117

140

6

2009

118

75

7

2010

134

126

8

2011

11 9

128

9

201 2

132

159

10

2013

131

11 2

li

2014

III

81

12

2015

99

119

13

201 6

109

-
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Fig. 3 Dinamica efectivelor de capre negre din Parcul Naţional Munţii Rodnei in
perioada 2004-2016
Deşi numărul actual al caprelor negre (Rupicapra rupicapra carpatica)
observate la evaluarea din toamna 2004 este mic (36 exemplare), acesta a
constituit un nucleu de bază pentru creşterea efectivului în viitorul apropiat, în
condiţiile în care, braconajul - principala cauză a mortalităţii la capră neagră, a
reprezentat un impact major.
Comparând rezultatele înregistrate în urma acţiunilor de evaluare
organizate în perioada 2004-2016 de Administraţia Parcului Naţional Munţii
Rodnei, se observă o creştere numerică a exemplarelor de capre negre pe ani şi
sezoane. De asemenea se poate observa un număr aproximativ de 159 de
exemplare în toamna anului 2012, constituit în 12 ciopoare de capre negre (tabel
2) care sunt dispersate pe întreaga creastă principală a Munţilor Rodnei.(fig.4).

Tabel 2. Distribuţia ciopoarelor de capre negre in Parcul Naţional Munţii Rodnei şi
împrejurimi (conform observaţiilor din toamna 2012)

Nr.
l

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea cioporului
Faţa Pietrosului
Zănoaga Mare
Vf. Cormaia
Vf. Ţapului
Vf. Mireasa
Anieşul Mic
Anieşul Mare

Număr

de exemplare
17
14
6
5
4
9
10

Şaua Gargălău

5

Valea Cobăşel
Fundul Bilei
Piciorul Pleşcuţei
Căldarea Gagi
Total

12
12
42
23
159
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Fig. 4 Distribuţia ciopoarelor de capre negre din Parcul Naţional Munţii Rodnei şi
împrejurimi (conform evaluărilor din anul 2012)

Principalele ameninţări la adresa caprelor negre din Parcul Naţional
Rodnei sunt: braconajul, infestările cu paraziţi ce afectează sistemul
respirator şi digestiv, câinii numeroşi care însoţesc animalele la munte precum
şi cei semi-sălbăticiţi ce trăiesc în haite în zona montană înaltă, avalanşele,
prădătorii (lupul, râsul, acvila), pătrunderea turiştilor pe trasee nemarcate şi
disturbarea comportamentului caprelor negre pe timp de zi.
Munţii

Concluzii
În urma analizei evaluărilor caprelor negre pe ani şi sezoane în Parcul
Naţional Munţii Rodnei, se poate constata că la înfiinţarea Administraţiei
Parcului Naţional Munţii Rodnei din anul 2004, la prima evaluare de primăvară
se constată un număr foarte mic de capre negre (36), ce formau 4-5 ciopoare.
Principalele vârfuri în jurul cărora au fost observate ciopoarele au fost Vârful
Pietrosu Mare (2.303 m) şi Inău (2.279 m).
În perioada 2004-2016, efectivul de capre negre din Munţii Rodnei a
crescut semnificativ, ciopoarele s-au divizat şi au început să migreze dintr-un
habitat în altul, în funcţie de condiţiile de hrană, linişte şi alţi factori de care
depinde favorabilitatea acestei specii (lipsa stânelor, lipsa câinilor ciobăneşti
etc.). Astfel au fost observate ciopoare în zone din Anieşul Mic, Anieşul Mare,
Vârful Puzdrele, Vârful Galaţul şi Vârful Gărgălău.
De asemenea se poate observa un număr aproximativ de 159 de
exemplare în toamna anului 2012, constituit în 12 ciopoare de capre negre care
sânt dispersate pe aproximativ creasta principală a Munţilor Rodnei. În figura 5
se pot observa zonele nepopulate de capre negre, habitatele potenţiale şi zonele
de prezenţă ale ciopoarelor actuale.
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HARTA DE DISTRIBUTIE A

POPULAŢIEI

DE CAPRE NEGRE DIN

MUNŢII

RODNEI
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Zona nepopulati cu capre neere
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~ Habitat potentnţl al ca pri nee1rl

pf

Ciopor capre ne1re

Fig. 5 Harta cu habitatele frecventate de ciopoarele de capre negre, zonele
nepopulate şi habitatele potenţiale ale caprei negre din Parcul Naţional Munţii
Rodnei
Dacă analizăm

figura 6, unde este prezentată distribuţia stânelor pe
Parcului Naţional Munţii Rodnei, se poate observa numărul mare de
stâne amplasate în zona nepopulată de capre negre, numărul mare de câini
ciobăneşti rară jujeee contribuind la restrângerea distribuţiei ciopoarelor de
capre negre, acestea căutând habitatele liniştite şi unde câinii nu pot pătrunde.
suprafaţa

Pan:ul Natlonal Muntll Rodnel - Harta Ratelel Hidrografice
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Fig. 6 Distribuţia stânelor pe suprafaţa Parcului Naţional Munţii Rodnei
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Ca măsuri de conservare a speciei de capră neagră din Parcul Naţional
Rodnei se impune: înlăturarea factorilor perturbatori; prevenirea şi
combaterea eficientă a actelor de braconaj prin întărirea pazei; colaborarea cu
Comandamentul Judeţean de Jandarmi Montani Bistriţa-Năsăud şi Maramureş
în vederea participării Jandarmeriei Montane la acţiuni comune cu
Administraţia Parcului, pe bază de grafice mixte de patrulare, în vederea
prevenirii şi combaterii actelor de braconaj; sancţionarea drastică a
braconajului; conştientizarea populaţiei locale şi în special a tinerilor privind
importanţa menţinerii acestui monument al naturii în Munţii Rodnei; controlul
numărului de câini ciobăneşti pentru asigurarea liniştii animalelor sălbatice;
identificarea paraziţilor (intestinali şi respiratori) care afectează starea de
sănătate a caprelor negre, provocând boli care determină o mortalitate ridicată în
rândul iezilor; monitorizarea exemplarelor adulte cu colare GPS; desfăşurarea
evaluărilor bianuale pentru monitorizarea speciei.
Munţii

Bibliografie
~

selectivă

Coldea Gh., Tauber F., Pînzariu Gh., 1981:
Pietrosul Mare.
Colibaba E., Damian G., 1977: Cartea

Asociaţii

vegetale din

rezervaţia

naturală
~

Vînătorului,

Editura Junimea,

Bucureşti.
~

Cotta V., 1969: Vânatul României, Editura Agrosilvică, Bucureşti.
Cotta V. 1982: Vânatul, Editura Ceres, Bucureşti.
~ Cotta V., Bodea M., Micu I., 2001: Vânatul şi vânătoarea în România,
Editura Ceres, Bucureşti.
~ Dominic C., 2000: O jumătate de secol de vânătoare în Carpaţii României,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj.
~ Doniţă N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I., 2005:
Habitate din România. EdituraTehnică Silvică, Bucureşti, pag.496.
~ Duda A., 1993: Vânat şi vânător, Editura Tipomur, Bucureşti.
~ Georgescu M., Georgescu G.C., 1996: Enciclopedie zoocinegetică, Editura
Albatros, Bucureşti.
~ Ichim R., 1994: Bazele ecologice ale gospodării vânatului în pădurile din
zona montană, Editura Ceres, Bucureşti.
~ Iuşan C., 2016: Monografia caprei negre din Parcul Naţional Munţii Rodnei,
pag. 162, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş.
~ Iuşan C., Szabo A., 2008: Ghidul speciilor comune din Parcul Naţional
Munţii Rodnei, Editura Karuna, Bistriţa.
~ Iuşan C., Szollosi, E., 2014: Monitorizarea participativă a speciilor cheie din
Rezervaţia Biosferei Munţii Rodnei - studiu de caz, pag. 200, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca.
~ Jurj R., 2005: Îndrumări tehnice pentru estimarea populaţiilor de capră
neagră din România - Studiu de caz - Munţii Rodnei (manuscris).
~ Nădişan I., 1977: Acţiunea de repopulare a caprei negre în rezervaţia
naturală Pietrosul Rodnei, Marmaţia, nr. III, Baia Mare, pag. 255-267.
~

174
https://biblioteca-digitala.ro

» Nădişan I., Cherecheş D., 2002: Conservarea biodiversităţii maramureşene,
Arad, „Vasile Goldiş" University Press, p. 236.
Nădişan I., 2000: Pietrosul Rodnei - Rezervaţie a Biosferei, Editura Muzeul
Judeţean Maramureş, Baia Mare.
Negruţiu A.: Vânătoarea şi salmonicultura, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1983.
Olos E., 1982. Flora şi vegetaţia stâncăriei Piatra Rea din Munţii Rodnei,
Cercet. Nat. şi Med. Înconjurător, 26 (1-2), p. 90-96, Acad. RSR, Bucureşti.
Pînzariu G., 1991: Acţiunea de repopulare a caprei negre în Munţii Rodnei,
Bucovina Forestieră, Anul II, nr. 1, pag. 1O1-102.
Planul de Management al Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a
Biosferei)., 2006-2015;
Rapoarte anuale ale APNMR. 2005-2016.
www.parcrodna.ro.
» ***Interviu cu primul ranger al Rezervaţiei Biosferei Munţii Rodnei Tomoiagă Alexa, 2013.

»
»
»
»
»
»
»

175
https://biblioteca-digitala.ro

Contributions to knowledge about the macro-mammal fauna in
Rodna Mountains National Park (Biosphere Reserve)
Biolog Iuşan Claudiu,
Parcul Naţional Mun/ii Rodnei
Biolog Buhuş Roxana

Introduction

Rodna Mountains National Park is a protected area established through
Decree no. 7/1990 issued by the Ministry of Environment, Waters and Forests
and confinned through Law no. 512000 with regard to the endorsement of the
National Territory Arrangement Plan - Section III - protected areas - national
parks, for landscape and biodiversity conservation, protection of rare and
valuable species, promotion and encouragement of tourism, raising awareness
and educating the public to preserve nature and its values.
The whole of Rodna Mountains National Park overlaps with Natura
2000 Sites ROSCI0125 Rodna Mountains and ROSPA0085 Rodna Mountains.
The Natura 2000 Site ROSCI0125 Rodna Mountains exceeds the limits of the
Park by 711 ha (Gagi Cauldron), while the Natura 2000 Site ROSPA0085
Rodna Mountains exceeds the limits ofthe National Park by 7.636 ha.
The mammal fauna of Rodna Mountains National Park consists of 44
species, which is 44% of the total number of mammalian species found in
Romania (about 100 species). Among these, 20 species are part of the large
mammal (macro-mammal) category, and the remaining 24 species belong to the
micro-mammal category. Only large mammals were included in the present
study.
Research Methods

The study area consists of the Rodna Mountains National Park and
Natura 2000 Site (ROSCI and ROSPA, fig. 1).
The study was carried out between 2004 and 2016 and a wide range of
large mammal surveying and monitoring methods was employed (table 1).
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Fig. J. Map ofthe survey points usedfor the monitoring of large mammals in
Rodna Mountains National Park and Natura 2000 Site (Biosphere Reserve)
Table 1. Types ofmethods and techniques employedfor the surveying and monitoring
of macro-mammals in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 Site

No.

1

Surveying and monitoring method

Surveyed and monitored
species

Observing natural signs of species presence
(snow track and scat surveys, mating call
identification)

Sus sero/a (wild boar),
Cervus e/aphus (red deer),
Capreolus capreolus (roe
deer),
Rupicapra
(chamois),
rupicapra
Vulpes vulpes (red fox),
Canis lupus (grey wolf),
Ursus arctos (brown bear),
Lynx lynx (Eurasian lynx),
Felis silvestris (wildcat),
Martes
/oina
(beech
marten), Martes martes
(European pme marten),
Mustela herminea (stoat),
Mustela
nivalis
(least
weasel), Mustela putorius
(European polecat), Meles
meles (European badger),
Lutra
lutra
(Eurasian
otter), Marmota marmota
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No.

Surveyed and monitored
species

Surveying and monitoring method

(alpine marmot), Lepus
europaeus
(European
hare), Sciurus vulgaris (red
squirrel),
Erinaeeus
eoneolor (southem whitebreasted hedgehog)

2

Sus sero/a (wild boar),
Cervus elaphus (red deer),
Capreolus eapreolus (roe
deer),
Rupieapra
rupieapra (chamois), Lynx
lynx (Eurasian lynx), Felis
silvestris (wildcat), Martes
(beech
marten),
faina
Partial survey - direct observations with the Martes martes (European
naked eye or with binoculars (Nikon l0x50) pine marten), Mustela
herminea (stoat), Mustela
during the mating season
nivalis (least weasel),
Mus te/a
putorius
(European polecat), Me/es
meles (European badger),
Lutra
lutra
(Eurasian
otter), Marmota mannota
(alpine marmot), Seiurus
vulgaris (red squirrel)

3

Sus sero/a (wild boar),
Cervus elaphus (red deer),
Capreolus eapreolus (roe
deer),
Rupieapra
(chamois),
rupieapra
Vulpes vulpes (red fox),
Canis lupus (grey wolf),
Ursus aretos (brown bear),
Lynx lynx (Eurasian lynx),
Felis silvestris (wildcat),
Martes
faina
(beech
marten), Martes martes
(European pme marten),
Mustela herminea (stoat),
Mustela
nivalis
(least
weasel), Mustela putorius

Photo/video cameras - photography from a
distance with a telephoto lens (Nikon D3X
camera, 600 mm telephoto lens, 2X
teleconverter), wildlife watching from inside
hide tents, 6 infrared motion-activated
camera traps - Bushnell trail camera 8MP
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No.

Surveyed and monitored
species

Surveying and monitoring method

(European polecat), Meles
meles (European badger),
Lutra
lutra
(Eurasian
otter), Marmota marmota
(alpine marmot), Lepus
europaeus
(European
bare), Sciurus vulgaris (red
squirrel),
Erinaceus
concolor (southem whitebreasted hedgehog)
Radio-telemetry collars

chamois
rupicapra)

5

Transects

Sus scrofa (wild boar),
Cervus elaphus (red deer),
Capreolus capreolus (roe
deer),
Rupicapra
rupicapra
(chamois),
Vulpes vulpes (red fox),
Canis lupus (grey wolf),
Ursus arctos (brown bear),
Lynx lynx (Eurasian lynx),
Felis silvestris (wildcat),
Martes
faina
(beech
marten), Martes martes
(European pme marten),
Mustela herminea (stoat),
Mustela
nivalis
(least
weasel), Mustela putorius
(European polecat), Meles
meles (European badger),
Lutra
lutra
(Eurasian
otter), Marmota marmota
(alpine marmot), Lepus
europaeus
(European
bare), Sciurus vulgaris (red
squirrel),
Erinaceus
concolor (southem whitebreasted hedgehog)

6

Den, burrow or shelter survey

Ursus arctos (brown bear),
Lynx lynx (Eurasian lynx),

4
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(Rupicapra

No.

Surveyed and monitored
species

Surveying and monitoring metbod

Marmota marmota (alpine
marrnot)

7

GPS tracking

Sus scrofa (wild boar),
Cervus elaphus (red deer),
Capreo/us capreolus (roe
deer),
Rupicapra
rupicapra
(chamois),
Vulpes vulpes (red fox),
Canis lupus (grey wolf),
Ursus arctos (brown bear),
Lynx lynx (Eurasian lynx),
Felis silvestris (wildcat),
Martes
faina
(beech
marten), Martes martes
(European pme marten),
Mustela herminea (stoat),
Mustela
nivalis
(least
weasel), Mustela putorius
(European polecat), Meles
meles (European badger),
Lutra
lutra
(Eurasian
otter), Marmota marmota
(alpine marrnot), Lepus
europaeus
(European
bare), Sciurus vu/garis (red
squirrel),
Erinaceus
concolor (southern whitebreasted hedgehog)

8

Live-traps - Foot snare traps

Eurasian lynx (Lynx lynx)

The study was carried out at 1O monitoring points in Rodna Mountains
National Park (fig. 1, table 2), through a combination of the methods and
techniques listed above. At each monitoring point, observations were made
along 2 km long transects. Species identification was achieved with the aid of
mammal field guides, fauna fascicles and the scientific works listed in the
selective bibliography.
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Table 2. Description of the survey and monitoring points in Rodna Mountains
National Park and Natura 2000 Site

Code
CL

Monitoring point name

Altitude
(m)

Casa Laborator on the
southem face of the Pietrosu
Mare massif

1.400

1.500

CG

Gagi glacial cirque

vv

Valea
Vinului
Valley)

VA

Valea
Valley)

LL

Lala Mare glacial lake

1.500

vc

Valea Cobăşelului
Valley)

900

CI

Iezer glacial cirque

1.700

VB

Valea Bila (Bila Valley)

1.200

CM

Corongişul

1.500

PR

Piatra Rea

(Vinului

(Anieş

Anieşului

(Cobăşel

Mic

800

1.200

1.300
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Habitat type
Mixed forest fringe
Mountain pine,
rhododendron and
juniper heath
meadows
Mixed forest fringe,
valley
Coniferous forest
fringe, valley,
calcareous rocky
slopes, meadows
Mountain pine,
rhododendron and
juniper heath
meadows
Mixed forest fringe,
valley
Mountain pine,
rhododendron and
juniper heath
meadows
Hygrophilous
meadows, mountain
streams, rocky slopes,
scree
Calcareous rocky
slopes, mountain
meadows, juniper
bushes, scree,
coniferous forest
fringe
Calcareous rocky
slopes, mountain
meadows, juniper
bushes, scree,
coniferous forest
fringe

Conclusions
During the field surveys conducted between 2004 and 2016 with the use
of a wide array of surveying and monitoring techniques at the 1O monitoring
points, 20 large mammal species were identified. Estimations of the local
populations of these macro-mammal species at the monitoring points were made
with the seasonal movements of the animals across the 12 years in mind (table
3, fig. 2).
Table 3. lnvenlory and eslimales of lhe local populalions of large mammals al JO
m omlorml{
. . pomls
. Iocaled m
. R odna Miounlams
. N,alwna
.
/ P ark an d Nialura 2000 s·tte
No.
Species
Location and estimated number of
individuals
c c V V L V c V c PR
L G V A L c I B M
1
Sus sero/a (wild boar) 2 7 5 2 2 6 o 3 o
2

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Cervus elaphus
(red deer)
Capreolus capreolus
(roe deer)
Rupicapra ropicapra
(chamois)
Vulpes vulpes
(red fox)
Canis lupus
(grey wolf)
Ursus arctos
(brown bear)
Lynx lynx
(Eurasian lvnx)
Felis silvestris
(wildcat)
Martes faina
(beech marten)
Martes martes
(pine marten)
Mustela herminea
(stoat)
Mustela nivalis
(least weasel)
Mustela putorius
(European polecat)
Meles meles
(European badger)
Lutra lutra (Eurasian
otter)

3

2

2

1

1

3

o

2

o

1

9

3

7

2

1

7

o

2

o

1

2

5

o

2

o

2

o

1

o

8

2

3

1

1
9
1

2

1

1

1

2

3

2

4

1

2

3

1

1

1

1

3

1

2

1

2

3

1

1

1

1

2

I

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

o

1

1
8
2
3
3

4

5

3

5

4

2

2

3

2

6

7

4

2

6

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

o o

1

o o

2

o o o

o

2

2

2

1

o

3

o

1

1

o o

2

o

1

2

o o o

o
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2

No.

Species

Marmota marmota
(alpine marmot)
18
Lepus europaeus
(European bare)
19
Sciurus vulgaris
(red squirrel)
20
Erinaceus concolor
(southem whitebreasted hedgehog)
Total number of species

17

Location and estimated number of
individuals
c c V V L V c V c PR
L G V A L c I B M
o 1 o o 2 o 1 1 1 o
8

o o

2

o o

2

o o o

o

o

6

1

o

9

o o o

o

o o

1

o o

1

o o o

o

1
5

1
8

1
5

1
8

1
1

13

9

1
5

1
5

1
4

1
1

Number of species
- ~

Corongişul
Căldarea

Mic

13
11

-

1~

-

11

Iezer

18

-

Lacul Lala Mare
Valea Vinului

15
15

-

18

-

15

-

1 'l

Casa Laborator

o

5

10

15

20

Fig. 2. Macro-mammal species diversity at the JO monitoring points in Rodna
Mountains National Park and Natura 2000 Site

As may be observed in fig. 2, two of the monitoring points (Cobăşel
Valley and Vinului Valley) are home to a higher number of large manunal
species (18 species), namely 90% of the total number of macro-mammal species
in the protected area, owing to their ecosystem diversity, more restrictive
management regime and reduced anthropogenic impact. Corongişul Mic hosts a
lower number of large mammal species ( 11 species) because this transect
includes rocky slopes, scree and forest fringe habitats which mammals only pass
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through. The Iezer glacial cirque also hosts a low number of large mammal
species (11 species), because this area contains one of the most visited tourist
routes in Rodna Mountains, namely that leading to Iezer glacial lake and
Pietrosu Mare Peak (2.303 m), so mammals prefer the shelter provided by the
neighbouring glacial cirque (Zănoaga Mare).
As for the number of individuals observed at each monitoring point, it
appears (as illustrated in fig. 3) that the most common species are the pine
marten - Martes martes (52 individuals), wild boar - Sus sero/a (48
individuals), beech marten - Martes /oina (48 individuals), roe deer Capreolus capreolus (32 individuals), red squirrel - Sciurus vulgaris (25
individuals), alpine marmot - Marmota marmota (23 individuals), red fox Vulpes vulpes (22 individuals), stoat - Mustela herminea (22 individuals),
chamois - Rupicapra rupicapra (21 individuals) etc. The least represented
species in terms of the number of individuals observed are: the southem whitebreasted hedgehog -Erinaceus concolor, the European bare - Lepus europaeus,
and the European polecat -Mustela putorius, because the monitoring plots were
located at higher altitudes unfavourable for the presence of these species except
for accidental sightings or as passers-by.
Fig. 3. Local popu/ation sizes of large mammal species surveyed and monitored in
Rodna Mountains Nationa/ Park and Natura 2000 Site
Nr. Indivizi
Erinaceus coacolor (arid)
Sclurus l'Ulgaris (nvtriţa)
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The levei of protection for each macro-mammal species in Rodna
Mountains is presented in table 4 and fig. 4. As per Law no. 49/2011 for the
passing of the Govemment Emergency Ordinance no. 57/2007 with regards to
natural protected area policy and to the conservation of the natural habitats and
of the wild flora and fauna of Romania, out of the present macro-mammals 7
species (35% of the total number of macro-mammal species in Rodna
Mountains) are species of community interest, while 11 species are of national
importance (55% of the total number of macro-mammal species in the study
area).
Table 4. Levels ofprotectionfor the macro-mammals in Rodna Mountains National
Park and Natura 2000 Site

N

o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

f"'l

~
Q>

Species

=~
i::

~

=
=

I: Ol N

~e~

Sus scrofa (wild boar)
Cervus elaphus (red deer)
Capreolus capreolus (roe
deer)
Rupicapra rupicapra
(chamois)
Vulpes vulpes (red fox)
Canis lupus (grey wolf)
Ursus arctos (brown bear)
Lynx /ynx (Eurasian lynx)
Felis silvestris (wildcat)
Martes faina (beech marten)
Martes martes (pine marten)
Mustela herminea (stoat)
Mustela nivalis (least weasel)
Mustela putorius (European
polecat)
Meles meles (European

< e-;__
.=
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X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

9

Plant and animal species the conservation of which requires designation of special
conservation areas and special avifauna protection areas.
10
Species of community interest. Animal and plant species that require strict protection.
11
Species of community interest. Plant and animal species of community interest,
except bird species, for which exploitation and collection from the wild represent
management measures.
12
Animal species of national importance for which exploitation and collection from the
wild represent management measures.
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Fig. 4. Categories ofprotection for the large mammals in Rodna Mountains National
Park and Natura 2000 Site

To conclude, surveying and monitoring the large mammal fauna at 1O
observation points in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 Site
between 2004 and 2016 has led to the identification of 20 macro-mammal
species. Two of the monitoring points harbour the majority of the macromammal species in the protected area (90%), namely Cobăşel Valley and
Vinului Valley, owing to the reduced anthropogenic impact and to the
restrictive management category (full protection zone). The most common

186
https://biblioteca-digitala.ro

macro-mammal species are the pine marten (Martes martes), the wild boar (Sus
sero/a) and the beech marten (Martes /oina), while the rarest are the southem
white-breasted hedgehog (Erinaceus concolor), the European bare (Lepus
europaeus) and the European polecat (Mustela putorius) due to the fact that the
altitude of the monitoring points was too high for these species, leading to
sporadic visits only. Two species of large mammal occur at lower densities at a
national scale but make up stable populations in Rodna Mountains National
Park - the chamois (Rupicapra rupicapra) and the alpine marmot (Marmota
marmot). Out of the 20 macro-mammal species, 7 species are of community
interest and 11 species are of national importance.
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comparată

Monitorizarea populaţiei de urşi (Ursus arctos arctos) în zona
coridoarelor ecologice din Maramureş, România
Muzeograf Chiş Vasile Timur
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţi,ei
Cuvinte cheie: România, Transilvania,
ecologice, ursul brun (Ursus arctos arctos).

Maramureş,

coridoare

Introducere
Ursul brun (Ursus arctos arc/os) este cel mai mare reprezentant al
carnivorelor din Europa, fiind în vărful piramidei trofice.
În Maramureş, ursul brun, poate fi întâlnit în Munţii Maramureşului,
Munţii Rodnei, Munţii Ţibleş, Munţii Lăpuşului, Munţii Gutâi, Munţii lgniş şi
Dealurile Maramureşului. Densitatea cea mai mare este în Munţii Lăpuşului.
Lucrarea are ca scop identificarea şi monitorizarea urşilor în zona
coridoarelor ecologice din Maramureş.
Această monitorizare a fost efectuată cu scopul de a identifica
coridoarele ecologice şi a propune unele măsuri de protecţie a lor, în contextul
extinderii localităţilor, dezvoltării turismului şi dezvoltării agriculturii în viitor.
Lucrarea a fost elaborată în urma monitorizării urşilor în cadrul
proiectului „Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei"
(„Open borders for bears between Romanian and Ukrainian Carpathians")
implementat de către Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România filiala Maramureş, în parteneriat cu NGO Rachiv EcoTur din Ucraina şi finanţat
prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria Slovacia - România - Ucraina 2007 - 2013. Perioada de implementare a
proiectului a fost 01.05.2012 - 30.04.2014.
În perioada 2015 şi 2016 monitorizarea faunei de vertebrate a fost
efectuată în cadrul proiectului „Maramureş - Inima verde a Carpaţilor'',
implementat de către Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România filiala Maramureş şi finanţat de WWF Belgia.
Metode şi materiale
În perioada 2012-2016 am monitorizat fauna de vertebrate cu ajutorul
camerelor de filmat.
Camerele de filmat au fost amplasate în funcţie de configuraţia
terenului pe drumuri forestiere, drumuri de căruţe, poteci aflate pe culmi
principale şi secundare, poteci de animale, poteci pe lângă văi şi pe poteci unde
sunt marcate trasee turistice.
Datele care au fost luate la fiecare cameră sunt: coordonate GPS,
altitudine, data şi ora, temperatura, caracteristicile habitatului, expoziţia,
distanţa de la principalele drumuri şi activităţile umane din zonă. La fiecare
cameră s-a întocmit fişa de amplasare.
Camerele au fost amplasate în zonele de conectivitate între principalele
masive montane.
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În fiecare coridor am amplasat între 1O şi 20 de camere. Camerele au
fost amplasate pereche la o distanţă de 15-40 m una de alta, rezultând între 5 şi
1O puncte de monitorizare pe zonă.
Rezultate şi discuţii
Coridoarele ecologice identificate în cadrul proiectului unde au fost
amplasate camerele sunt:
I. Zona Pasul Prislop (face conectivitatea între Munţii Maramureşului
şi Munţii Rodnei)
2. Zona Pasul Şetref (face conectivitatea între Munţii Rodnei şi Munţii
Ţibleş)

3.
4.
5.

Zona Pasul Neteda (face conectivitatea între Munţii Lăpuşului şi
Munţii Gutâi)
Zona Pasul Huta (face conectivitatea între Munţii Igniş şi Munţii
Oaşului, având continuare cu munţii din Ucraina)
Zona Pasul Hera (face conectivitatea între Dealurile Maramureşului
şi Munţii Maramureşului)

6.

7.

Zona Defileul Surduc dintre localitatea Bârsana şi Strâmtura (face
conectivitatea între Munţii Lăpuşului şi Dealurile Maramureşului,
având continuare cu Munţii Maramureşului)
Zona Defileul dintre localitatea Vişeu de Jos şi Localitatea Leordina
(face conectivitatea între Dealurile Maramureşului şi Munţii
Maramureşului)

8.

9.

Zona Defileul Tisa dintre localitatea Valea Vişeului şi localitatea
Lunca la Tisa (face conectivitatea între Dealurile Maramureşului şi
Munţii din Ucraina, respectiv zonele protejate din Parcul Natural
Munţii Maramureşului - Nacladovati şi Rezervaţia Biosferei
Carpaţi, Masivul Kuzy-Trybushany)
Zona de graniţă dintre Munţii Maramureşului şi Munţii din Ucraina

Camerele au fost amplasate în aceste zone la o distanţă de 20 m până la
2 km de principalele drumuri naţionale şi judeţene sau de frontiera de stat între
cele două ţări.
În urma analizei camerelor de filmat care au fost instalate în perioada
2012-2016, am identificat ursul brun (Ursus arctos arctos) în 22 de imagini
(tabelul 2).
În tabelul 2 sunt menţionate şi celelalte specii care au fost surprinse pe
durata când a funcţionat camera. Menţionez faptul că aceste tabele cuprind
datele din locaţiile unde am identificat ursul. Tabelele unde nu a fost identificat
ursul vor face analiza altor studii despre speciile din aceste zone.
Baza de date este mult mai mare, ea cuprinde date despre: lup (Canis
lupus), râs (Lynx lynx), pisică sălbatică (Felis silvestris), vulpe ( Vulpes vulpes),
mistreţ (Sus sero/a), cerb (Cervus elaphus), căprioare (Capreolus capreolus),
jder de copac (Martes martes), jder de piatră (Martes faina), precum şi despre
activităţile umane şi câini fără stăpân.
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Analizând imaginile am constatat faptul că ursul a avut cele mai multe
în luna octombrie şi noiembrie (tabelul l). Aceste deplasări probabil
sunt efectuate în căutarea hranei.
Din tabelul 1 reiese faptul că ursul s-a deplasat în intervalul orar 17 şi 8
dimineaţa, respectiv după apusul soarelui sau înainte de răsărit, în funcţie de
anotimp.
Din cele 22 de imagini analizate am constatat că nici un urs nu s-a
deplasat pe timp de zi în aceste zone (tabelul 1).
Analizând imaginile se poate constata faptul că ursul şi celelalte specii
de vertebrate identificate cu ajutorul camerelor, circulă de regulă pe timp de
noapte în aceste zone, iar stânele de oi, câinii fără stăpân şi oamenii care
desfăşoară activităţi în zonă, circulă pe timp de zi (tabelul 2).
O mare problemă o reprezintă câinii fără stăpân în aceste zone unde am
instalat camerele de filmat. Din datele cuprinse în tabelul 2 se poate constata că
nu există zonă în care să nu existe câini, chiar şi în luna noiembrie, când nu erau
stâne pe munţi.
deplasări

Concluzii
Analizând datele din perioada 2012-2016 am constatat faptul că aceste
coridoare sunt funcţionale şi sunt folosite de: urs (Ursus arc/os arc/os), lup
(Canis lupus), râs (Lynx lynx), pisică sălbatică (Felis si/vestris), vulpe (Vulpes
vulpes), mistreţ (Sus sero/a), cerb (Cervus elaphus) şi căprioră ( Capreolus
capreolus).
Măsuri de protecţie a coridoarelor ecologice
Desemnarea prin lege a coridoarelor ecologice

de

şi

includerea lor ca zone

protecţie.

Delimitarea în teren a acestor coridoare ecologice şi stabilirea
lungimilor şi lăţimilor minime.
Interzicerea construirii caselor în aceste zone.
Interzicerea amplasării stânelor în aceste zone sau amplasarea lor să se
facă la o anumită distanţă de coridor.
Păstrarea destinaţiei terenurilor şi interzicerea schimbării lor.
Includerea terenurilor agricole în categoria HNVF (zone agricole cu
înaltă valoare naturală).
Aplicarea unui management silvic privind exploatarea forestieră în zona
coridoarelor.
Pentru ocoalele silvice care sunt certificate FSC, să existe un
management silvic privind exploatarea forestieră în zona coridoarelor.
Interzicerea vânării în aceste zone şi includerea lor în cadrul fondului de
vânătoare ca „zone de linişte" de către asociaţiile de vânătoare.
Interzicerea activităţilor de off-road.
Interzicerea amplasării de garduri în aceste zone.
Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân.
Amplasarea de panouri de avertizare pe drumurile naţionale şi judeţene.
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în luna

respectivă)
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