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Cuvint Înainte
Impetuosul proces de industrializare, de chimizare a agriculturii şi de
concentrdre urbană, ridică in faţa umanităţii probleme de tot mai mare
anvergură şi complexitate privind conservarea mediului ambiant, echilibrul
om - natură. Aceste probleme se impun cu acuitate in faţa organelor de
conducere, oamenilor de ştiinţă, specialiştilor a întregii opinii publice, fiind
ridicate astăzi la rang de politică de stat.
Se cunoaşte că unele modificări ale ambianţei în care se desfăşoară
viaţa şi activitatea oamenilor, urmările lor au fost puse în evidenţă de mai

mult timp pe plan mondial. Aplicarea cuceririlor revoluţiei ştiinţifice şi tehnice din zilele noastre - pe lingă progresul dinamic material şi spiritual pe
care ii generează, - duce la accelerarea degradării echilibrului ecologic
în anumite regiuni ale lumii, ca urmare a unei insuficiente preocupări pentru
dirijarea conştientă, raţională, planică a dezvoltării civilizaţiei tehnice.
ln acest context, acţiunile de apărare a mediului înconjurător au o
însemnătate deosebită. Acestea urmăresc să asigure menţinerea calităţii
factorilor naturali, crearea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mal bune
pentru generaţiile actuale şi viitoare.
ln România socialistă, protejarea mediului înconjurător este parte
componentă a activităţii generale de dezvoltare economico-socială planificată, in concordanţă cu principiile fundamentale ale politicii partidului şi
statului nostru privind construirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
ln Raportul la Conferinţa Naţională a P.C.R., secretarul general al partidului,
preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
arăta : „Ţinînd seama de ritmul înalt în care se dezvoltă industria, de introducerea tot mai accentuată în viaţo socială a elementelor civilizaţiei moderne,
o problemă de importanţă vitală pentru naţiunea noastră este protejarea
mediului inconiu;ător. Este necesar să luăm măsuri riguroase pentru combaterea noxelor industriale, preintimpinareo poluării apei şi aerului, protecţia
pădurilor, locurilor, riurilor, munţilor, a locurilor considerate monumente ale
naturii. Este o datorie de onoare a partidului, a întregulu'i nostru popor, să
facă totul penlru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătăţii
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oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor viitoare toate darurile cu care naturo o hărăzit Românian.
Pornindu-se de la aceste înalte considerente, protejarea mediului ambiant a devenit una din marile probleme de stat, căreia i s-au consacrat
numeroase acte normative : Legea privind ocrotirea mediului ambiant, Legea apelor, Normele de igienă referitoare la protecţia mediului înconjurător
din zonele locuite etc. Prin măsurile legislative şi orientările practice imprimate pe plan naţional cit şi prin bogata şi susţinuta activitate desfăşurată
în cadrul diferitelor organisme internaţionale, ţara noastră se înscrie con-

structiv în eforturile mondiale depuse în vederea

optimizării

raporturilor din-

tre om şi natură. De fapt, în concepţia noastră, conservarea naturii pe baze
ecologice întruneşte scopurile înalte ale progresului societăţii noastre cu
acelea ale dragostei pentru frumos, ale instruirii şi educaţiei maselor în
spiritul respectului şi iubirii faţă de natură şi ale cunoaşterii practice ale valorilor ei.
~
Judeţul Hunedoara, cu forme de relief de o mare varietate, cu salba
de munţi care Înconjoară aşezările sale, cu cel mai întins parc montan al
ţării şi numeroas~ alte rezervaţii naturale, oferă un mediu ambiant de o inestimabilă valoare. Apărarea acestor valori ale naturii, crearea de noi posibilităţi de reconfortare a oamenilor muncii - după activitatea prodigioasă pe
care o depun în mine, pe platformele industriale, pe schele, în laboratoare
şi instituţii, - menţinerea nealterată în această epocă de expansiune turistică o monumentelor cu care a fost dăruit acest frumos colţ al patriei, constituie in judeţul nostru comandamente şi obligaţii majore impuse de grija
faţă de prezent şi generaţiile care ne vor urma.
Consfătuirea itinerantă pe temo „Conservarea naturii pe baze ecologice
în judeţul Hunedoara•, organizată pe străvechile meleaguri hunedorene,
constituie, prin valoroasele lucrări prezentate, o contribuţie la traducerea
in viaţă o măsurilor stabilite de conducerea partidului şi statului privitoare la
protecţia

mediului ambiant în

ţara noastră.

Este desigur dificil de făcut într-un cuvînt introductiv o apreciere asupra însemnătăţii şi a contribuţiei originale ce se desprind din numărul more
de comu„icări. Vădesc un mare interes ştiinţific şi practic, de pildă, cele
referitoare la Parcul naţional Retezat, parcul natural Grădiştea de Munte Cioclovina, la impactul om - natură in judeţul Hunedoara, precum şi cele
prlvii'ld susţinerea necesităţii intensificării educaţiei pentru frumos, o cultivării
dragostei faţă de natură. Dar, de fapt, toţi autorii s-au străduit şi au reuşit
să abordeze aspecte şi probleme de o more însemnătate istorică, socială,
etică, pentru ştiinţele naturii in general.
Culegerea de faţă, care reuneşte aceste merituoase strădanii pe tărimul
ocrotirii mediului ambiant, îndeamnă - după lecturarea ei - la un plus de
grijă faţă de darurile cu care este înzestrată naturo hunedoreană, o caldă
invitaţie pentru o le cunoaşte şi o le preţui co nesecat izvor de sănătate şi
reconfortare.

IOACHIM MOGA

preşedintele

Comitetului executiv
al Consiliului popular al judeţului Hunedoara
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FOREWARD
ln Romonia, the .protection of the ambient erwiroument is one of the i-mportant
Sta1e 1problems to whidl the Party o·nd the Gcwemmem of aur coun'ry g«mt a special
attention.
By the meo·sures ta·ken on i·ntemol J>'lan and by the fruitful activiity carried on
as .part of some 'ntemotional bodies, Remania joins constructi...ely the wo~ld - wlde
efforts made in coosiderotion of man' s conci-liation with Nature.
ln the author' s outlook, the 1preservation of Nature on ecologicdl basi1S ossembles
the lofty .punposes of the socialist society' s progress with those of the Iove for beauty,
of the workiog ,peopte' s in.struction ond educotion i·n the spirit of ·respect a·nd Iove
for Noture ond the .proctica·I knowledge of its VQlues.
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CuvÎnt introductiv
Dacă in anul 1973 judeţului Suceava i-a revenit cinstea inaugurării
primei manifestări naţionale dedicate temei „Conservarea naturii pe baze
ecologice•, judeţului Hunedoara îi revine astăzi meritul deosebit de a consacra, pentru vreme îndelungată, o asemenea consfătuire atit de actuală
pe planuri multiple : ştiinţific, economic şi social-politic. Volumul X al publicaţiei „Sargeţia - Series Scientia Naturae•, prin bogatul material documentar pe care ii pune la dispoziţia tuturor participanţilor, prin ţinuta sa
academică, ilustrează din plin valoarea manifestării noastre. Pe o atare
bază de discuţii la un Înalt nivel ştiinţific, caracterul itinerant al manifestării va fi, fără îndoială, cum nu se poate moi rodnic în dezbaterile, în
concluziile şi in propunerile pe care specialişti din toată ţara le vor da
glas spre binele naturii ca şi al locuitorilor acestor minunate meleaguri ale
pămîntului românesc.
Consacrarea manifestării noastre va fi realizată în judeţul Hunedoara
datorită mai multor factori de primă importanţă. Mai întîi, ne aflăm aici
în posesia celui mai reprezentativ colţ de natură autentică ocrotit în
România şi anume, Parcul naţional Retezat, totodată şi unul dintre cele
mai vechi din Europa. De altă parte ne aflăm în apropierea înfiinţării primului parc regional al ţării, cu caracter istoric, etnic-folcloric şi natural
totodată, viitorul parc natural de la Grădiştea de Munte - Cioclovina.
Avem apoi chezăşie lucrărilor noastre, Legea nr. 9 din 1973 pentru protecţia mediului înconjurător, care se aftă mai mult dacit oricind, în plină
actualitate şi Îşi aşteaptă În sfîrşit aplicarea pe toate planurile. Totodată,
avem deja şi un Consiliu naţional al protecţiei mediului înconjurător, al
căror componenţi şi factori de acţiune, ou aici în Hunedoara, ocazia de
a-şi stabili orientarea, de o-şi cimenta concepţiile alături de cei mai consacraţi specialişti În problemele ocrotirii naturii din ţară prezenţi la consfătuire.

Dar înainte de toate, beneficiem de sprijinul larg acordat de organele locale de partid şi de stat care au avut totdeauna o deplină Înţelegere
a problemelor conservării mediului Înconjurător, sprijinind în mod activ şi
direct iniţiativele merituosului Consiliu judeţean de ocrotirea naturii şi
iniţiativele şi măsurile luate de Subcomisia din Cluj pentru protecţia mo-

14
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

numentelor naturii. ln acest ansamblu de factori esenţiali nu ne îndoim
deci de reuşita şi de valoarea majoră a rezultatelor acestei a li-a consfă
tuiri itinerante.
Ca plan general al discuţii/or noastre, se vor urmări în dezbatere
trei probleme cheie: 1. Situaţia actuală a rezervaţii/or şi a monumentelor
naturale din judeţul Hunedoara şi sarcinile de viitor în acest domeniu ;
2. Parcul naţional al Retezatului în actualitate şi perspectivă şi, în sfirşit,
3. Aspecte privind relaţia om-natură în judeţul Hunedoara. Tematica abordată corespunde din plin cu specificul judeţului Hunedoara şi de rezolvarea sa, de modul în care se vor aduce noi contribuţii teoretice şi
practice în lămurirea aspectelor pe care le ridică, depinde în mare mă
sură dezvoltarea ulterioară a naturii, economiei şi a vieţii omului în acest
minunat judeţ al ţării noastre.
Pentru că, dacă judeţul Hunedoara deţine pînă în prezent unicul
parc naţional al ţării, aceasta obligă într-un mod aparte pe fiecare cetăţean, toate organele locale şi Academia ţării, să .depună toate eforturile
şi toată dragostea pentru conservarea şi asigurarea permanenţei acestei
unice avuţii. Dacă judeţul Hunedoara a făcut paşi uriaşi în industrializarea
sa, fiind pilduitor în această privinţă pe plan naţional şi internaţional,
aceasta ne obligă cu atît mai mult, la reexaminarea nevoilor omului şi ale
naturii înconjurătoare. Şi fără îndoială, numai pe calea unor asemenea
consfătuiri, prin discuţii şi analize la faţa locului, cu întreg simţul de probitate ştiinţifică şi în spirit de răspundere comunistă, se vor putea atenua
stările de impact dintre om şi natură.
Pentru aceia, în numele Prezidiului Academiei Republicii Socialiste
România şi a Subcomisiei din Cluj pentru ocrotirea monumentelor naturii,
urez deplin succes lucrărilor consfătuirii şi aduc organizatori/or săi un
cald şi plin de optimism salut.
Acad. prof. dr. doc. ŞTEFAN Pl:TERFI
al Consiliului de Stat, vicepreşedinte al
Academiei Republicii Soe1ialiste Rorriânia,
preşedintelei Subcomisiei pentru ocrotirea monumentelor
naturii Cluj
vicepreşedinte

FOREWOR:D
The 01.1thor expres.ses the g•reetings .of the Presidium o·f the Acodemy of the Soclo•llst 1Republic of Romanic o·nd of the Commission for Noture Mon.uments, wiS1hing
cvcry success to ·the colfoquh~m „Noture conservotion on ecologic grounds" hold iz
the Hunedooro •dhţtrict. The ovnounced subjects of the iooloquium ore connected with
the foMowing moin topics :
1. The presenit state of naturo.I reservo tions and monuments ond future aims.
2. The octuolity ond prospect of the Retezat Notiono•I fork. ood
3. Aspects of relotionshiip moin - noture in the Hunedooro district.
0
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Cuvint de salut
ln ecuaţia, om-natură, există un aspect pe care omenirea îl resimte
mai acut decît altele poate mai importante, datorită consecinţelor sale mult
mai evidente. Problema respectivă constituie în fapt reversul negativ al dezvoltării, al industrializării, ajungîndu-se astăzi deja la stadiul în care, dacă
nu se iau măsuri urgente, omenirea riscă să suporte consecinţe care ar pute fi catastrofale. Poluarea mediului a devenit în zilele noastre una dintre
cele mai importante preocupări pe plan mondial, obiect de studiu şi reglementare juridică în majoritatea ţărilor. Pericolul poluării intensive a atmosferei, &olului şi apelor a devenit atît de acut, incit se impune ca principalele
măsuri să fie luate de urgenţă, mai ales avînd în vedere că pînă acum au
fost amînate, iar de-a lungul anilor unele fenomene pot deveni ireversibile.
ln ţara noastră cu o economie în continuă dezvoltare, în care industria deţine un rol important, impurificarea mediului este determinată de activităţi industriale, de chimizarea agriculturii şi de procesele de deservire
ale activităţii umane. ln acest context, judeţul Hunedoara, care asigură peste 5 la sută din producţia industrială naţională, avînd un grad înalt de urbanizare de aproape 70 la sută din totalul populaţiei, cu o concentrare a
activităţilor industriale în citeva centre, prezintă din punct de vedere al poluării mediului înconjurător aspecte deosebite.
Ca expresie a grijii pe care partidul şi statul nostru o poartă propă
şirii economico-sociale a patriei, a grijii faţă de generaţiile următoare şi
menţinerii în stare cit mai bună a echilibrului ecologic, Legea nr. 9/1973,
privind protecţia mediului înconjurător crează un cadru corespunzător păs
trării pe cit posibil nealterată a relaţiei om-natură, întăririi disciplinei şi
creşterii responsabilităţii
fiecărui cetăţean faţă de combaterea efectelor
nocive ale poluării. Consiliul popular judeţean, a stabilit de curînd pentru
anii următori un întreg ansamblu de măsuri ce vizează aproape toate ramurile şi subramurile de industrie din judeţ : tinerei comisii judeţene de protecţia mediului înconjurător care a luat fiinţă în anul trecut îi revin sarcini
multiple legate pe de o parte de păstrarea pe mai departe a patrimoniului
cu care ne-a hărăzit natura, iar pe de altă parte de prevenirea şi înlăturarea
acelor cauze care duc la poluarea şi degradarea mediului Înconjurător.
Legiferarea protecţiei mediului înconjurător ca parte lntograntă a
activităţii de dezvoltare social-economică planificată a României, vine în-
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tr-un moment crucial, dovedind pe deplin grija partidului şi a statului nostru pentru asigurarea calităţii mediului înconjurător, pentru desfăşurarea
armonioasă a condiţiilor vieţii umane.
ln spiritul acestei legi Comisia judeţeană pentru protecţia mediului
înconjurător şi-a elaborat un plan de măsuri, de prima urgenţă stabilind
printre altele următoarele :
- inventarierea tuturor teritoriilor - rezervaţii naturale şi de depistarea altora ce pot fi declarate în viitor rezervaţii, precum şi măsuri de păs
trare şi conservarea acestora ;
- inventarierea surselor de poluare şi stabilirea măsurilor de combaterea noxelor industriale;
- prevenirea degradării mediului de către rezidurile industriale şi
menajere, precum şi combaterea efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale ;
O parte din obiectivele prevăzute în planul de măsuri amintit mai
sus sînt pe cale de materializare, altele sînt în permanenta atenţie a noastră. Amintim, cu această ocazie, înfiinţarea şi aprobarea studiului de sistematizare a zonei parcului natural Grădişte-Cioclovina, din iniţiativa specialiştilor ce lucrează în cadrul Consiliului de îndrumare a ocrotirii naturii a
judeţului Hunedoara şi care a găsit apreciere şi înţelegere din partea Comitetului judeţean Hunedoara al P.C.R. şi Comitetului executiv al consiliului popular judeţean.
Convins fiind, că această manifestare va constitui un suport ştiinţific,
teoretic şi practic pentru activitatea prezentă şi viitoare a Comisiei de protecţia mediului Înconjurător in direcţia conservării naturii în judeţul Hunenedoara, urez participanţilor ce ne onorează cu prezenţa, succes şi îi asigur că ideile şi concluziile ce se vor desprinde din lucrările consfătuirii îşi
vor găsi o reprezentare corespunzătoare în programul nostru de acţiune în
direcţia atenuării stărilor de impact om-natură în judeţul Hunedoara.
lng. STELIAN POPESCU
ol Comitetului executiv al
consiliului popular judeţean, preşedinte al
Comisiei judeţene pentru protecţia mediului
Vicepreşedinte

înconjurător

FOREWORD
The autor expresses the greetings of the county committe for the ambient enviroumer1t protection, wi·shing every s110cess to the colloquium „Natu re conservation on ecologic grounds" hold in the Hu·nedoara county.
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CUVINT LA DESCHIDEREA CONSFATUIRll
„CONSERVAREA NATURU PE BAZE ECOLOGICP
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 1974 ·.

lmi face o deosebită onoare şi sinceră plăcere să tălmăcesc consfătuirii de faţă salutul şi urarea de succes din partea conducerii Academiei Republicii Socialiste România, din partea Secţiei ei de Biologie
şi din partea Subcomisiei Om-Biosferă, înfiinţată la Filiala Cluj a Academiei. Cele lrei instituţii se găsesc în strînsă legătură organizatorică,
tematică şi doctrinară cu instituţia coordonatoare a Consfătuirii : „Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii". Ele aplaudă în mod căl
duros hotărirea· de a fructifica în continuare iniţiativa înfăptuită întîi cu
atît de îmbucurătoare rezultate anul trecut la Suceava şi speră ca din

acest lăudabil început" să se: st'atornicească o tradiţie fecundă care să
învioreze Îri intensitate şi în conţinutul' 'său funciar ovintul speciol.iştiior
şi al tuturor oamenilor de bine pentru ocrotirea şi pentru aprofundarea
ecologică a naturii patriei noastre şi cu : deosebire a mîndrelor noastre
monumente naturale.
Nu ne îndoim de reuşita deplină a . consfătuirii de îndată ce la
inspiraţia ei confluează în mod unitar o luminată concepţie, un viguros
entuziasm pentru fapta bună şi o atît de fericită alegere a terenului de
acţiune. Din şesul mănos al Mureşului, judeţul Hunedoara urcă domol
spre miază-noapte prin variate peisaje şi prin variate forme de relief
spre ţara Zărandului şi spre Munţii Metalici care ne şoptesc pas cu pas
amintiri eroice, pentru a urca în schimb spre miazăzi pînă la cele mai
semeţe creste carpatice, urcuş presărat cu mărturiile falnicelor seminţii
ale obirşiei noastre etnice.
Natura vie se modelează concordant cu aceste variate configuraţii, dar în aspecte de o prodigioasă putere creatoare, atît într-o parte
cit şi în alta, oferindu-ne mereu temeiuri binevenite de a delimita in
vastul ei cadru veritabile monumente ale naturii, vrednice de ocrotirea
pentru totdeauna a· legii·, monumente care culminează în superbul nostru Parc naţional, o · mindrie ·intensă şi pură a specialrştilor, a judeţului,
c naţiunii întregi.
.
Monumentele naturii hunedorene şi în fruntea lor Parcul naţional
Retezat, sint tot atîtea frumuseţi odihnitoare ale sufletului şi oracole revelatoare ale omului scrutător, pe care d-voastră le veţi cerceta ca admiratori de frumuseţi şi ca pasionaţi ai secretelor ştiinţifice pe care ele
rnnllnuă să le ascundă. Celor ce vă ocupaţi astăzi de ele şi celor ce
pl1•rn\I milnc să le cercetaţi, vă urează înălţare sufletească şi drum plin
dn voln bună, de încintare şi de noi descoperiri, unul care le cercetase
c11 rnullo doconii mai înainte şi care cu acest prilej îşi aduce aminte, făwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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întreaga istorie a acţiunii pentru ocrotirea naturii noastre
privire a celei hunedorene. Revăd limpede, episod după
"l'l~o.I, progresu~ strădaniilor succesive, împreună cu personalităţilf'!
c <111• au deslănţuit-o cu otita clarviziune şi cu atit devotament ştiinţific
:·' patriotic ! Am fost martor, ca botanist preparator la prima intervenţie
din 1920 a Facultăţii de ştiinţe din Cluj şi am fost martor consultant de
astă dată ca botanist asistent, la intervenţia decisivă din 1923 a Grădi
nii botanice din Cluj pentru protecţia naturii şi pentru crearea de parcuri
naturale, intre care şi Retezatul. Memoriul amănunţit şi judicios fusese
semnat de cel ce avea să fie atletul mişcării pentru ocrotirea naturii de
la noi : profesorul Alexandru Borza. Cunosc ca nimeni altul, succesele şi
eşecurile care se perindau în drum, dar mai ales penibilele tratative în
jurul parcului naţional. care îngrămădise în responsabilitatea şi în puterea de răbdare ale profesorului Borza, complicaţii, care ar fi îndepărtat
din luptă un alt negociator oricit de dibaci şi de insistent. Ci profesorul
Borza răminea neînduplecat şi după fiecare dificultate ivită, continuă
lupta pină la victorie !
Instituţiile pe care le reprezint şi eu însumi, ca fost elev şi colaborator, exprimăm în memoria lui un recunoscător omagiu, rugindu-vă şi
pe dumneavoastră să-i cinstiţi cu simpatie amintirea, pe unde o veţi intilni, scrisă sau nescrisă, în toate popasurile consfătuirii noastre.
,,,

;1

Acad. EMIL POP
Prefedintele Secţiei de biologie a Academiei
Republicii Socialiste România

ALLOCUTION A L'INAUGURATION DU COLLOQU,E „LA CONSERVATION DE LA
NAT.uRE SUR DES fONOAMENTS KOLOGIQUES" TENU OANS LE ·DSPARTEMENT
DE HUNEDOARA, 1974

Re sume
A l'i-naugura.tion du deux·ieme colloque pour la conservo.tion de la nature, tenu
dans le departement de Hunedoara,dans son a•llocution, 1le president de Io Sedion de
bio.Jogie de !'Academie de la RepubJ.ique Socia•liste de Roumanie, rend le salut de
!'Academie, de sa Section de biologie, aussi que de la Commission „L'homme et Io
biosphere" de la Filiala de CJ.uj de !'Academie. En evoquent le debut des actions de
conservation dans ce departement, ii ·rend hommage a·u memoire du professeur Alexandre Borza, qui a ete jadis le p.rincipal promoteur de ces adions.
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RESURSELE NATURALE

ŞI

OCROTIREA NATURII IN ROMANIA

Acad. ŞTEFAN PETERFI
MEXANDRU FILIPAŞCU, NICOLAE

BOŞCAIU

Nu sint nici cinci sute de ani de cind am dobîndit certitudinea că
planeta noastră este limitată ca întindere, avînd o formă sferoidală. Dar
numai în ultimul secol ne-am dat seama că nici resursele naturale ale
planetei noastre nu sînt nelimitate, inepuizabile, că natura nu mai este
cornul generos al abundenţei aşa cum şi-o închipuiau anticii. Şi abia în
ultimele decenii a fost infirmată concepţia după care omul or fi stăpînul
autocrat al naturii, fiindu-i opusă necesitatea majoră, a tuturor oamenilor, de a înţelege mai întii natura şi numai după aceea de a o utiliza.
Pentru că numai dintr-o înţelegere ştiinţifică, dintr-un efort de cunoaştere
dialectică îndrumată în orizontul unei gîndiri ecologice, vom putea înlocui aspectele negative ale impactului om-natură, starea anacronică de
exploatare a naturii, cu noi şi importante relaţii de gestiune chibzuită a
tuturor resurselor naturale. Se poate adăuga de altfel şi observaţia că,
îndeosebi în ţara noastră, unde a fost deja demult abolită exploatarea
socială, etica socialistă nu mai poate fi compatibilă cu o exploatare distructivă, care vizează însăşi mediul nostru înconjurător, acela în care se
desăvîrşeşte şi prosperă însăşi societatea noastră socialistă multilateral
dezvoltată.

De aceea nu avem destule cuvinte pentru a sublinia încâ odată,
uriaşa importanţă a Legii nr. 911973, privind protecţia mediului înconjurător, al cărei prim articol precizează fără echivoc faptul că „in Republica Socialistă România, protecţia mediului înconjurător, constituie o problemă de interes naţional•.
Puţine ţări din Europa beneficiază astăzi, de un asemenea ansamblu de resurse naturale variate, bogate şi general răspîndite, ca
România. lncepînd cu rezervele limanurilor marine, urmează fantastico
nlcătuire de pînă ieri a Deltei, apoi bogata reţea hidrografică ce brăz
domr1 viguros întreaga noastră ţară. Pămîntul se avîntă din cimpii mă
nomn, spre dealuri bogate în rod şi finaţe, prin brîuri largi de pădure,
pinit srJro crestele semeţe ale Carpaţilor. Iar sub pămînt zace sarea şi
pntrolul ca şi metanul, se ascund minereurile şi cărbunii, ca o proiecţie a
ho<Jl'iţiilor do deasupra. Trebuie să înţelegem odată pentru totdeauna că
taolo ncosto bogăţii de resurse primare, de hrană şi de energie, le avem
din dmul do milenară frămîntare a naturii din această parte a lumii. TrebuiQ ·~li Intuim cu claritate efortul uriaş de zămislire a Carpaţilor, cei
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care poartă în odîncul lor resursele miniere, aceia care revarsă pe pontele lor şuvoaiele apelor şi ale uriaşei energii pe care acestea le deţin.
Trebuie să ne dăm seama de numeroasele regresiuni şi transgresiuni marine şi lacustre de pe teritoriul patriei noastre, din ere îndepărtate, pentru a înţelege cine ne-o hărăzit sorea şi petrolul. ln sfirşit, trebuie să refacem secvenţele otît de numeroase care ou alcătuit filmul zbuciumat de
constituire o florelor şi a faunelor, şi împreună cu acelaşi concurs fericit
al factorilor climatici, condiţiile care ou durat bogăţia de humă a pă
mîntului nostru atît de roditor. Toate acestea alcătuiesc Io un loc vatra
ţării, naturo autohtonă, matricea dezvoltării poporului nostru.
Şi dacă nu putem tăgădui modul organic în care, adecvat şi pitoresc, omul şi-o permanentizat neîntrerupt prezenţo sa în naturo carpatină, putem remarco în s'chimb gestiunea prădalnică Io care ea a fost
supusă începînd cu a doua jumătate a secolului XVIII. Aşa s-a instituit
exploatarea jefuitoare a pădurilor ţării, care s-o amplificat din ce în ce
mai mult pînă în secolul nostru. Aşa s-o lărgit poarta eroziunilor de tot
felul, s-au înmulţit sărăturile, au scăzut bogăţiile animale naturale - vînotul şi moi ales peştele şi o altă gomă de resurse primare s-au diminuat simţitor.
Secolul nostru a fost zdruncinat de războaie şi s-o dezvoltat sub
pecetea poluării, care o lăsat noi efecte nedorite în alcătuireo naturii.
Deci, tocmai în pragul cotiturii epocale spre o dezvoltare socialistă a ţării
noastre, cind economia necesita tot mai multe resurse naturale, tot mai
mult belşug de lemn, de roade, de păşuni, de fineţe ş.a., ne-om văzut în
faţa situaţiei de o fi siliţi să luăm măsuri din cele mai serioase spre o
economisi şi spre o reface, acolo unde se poate, zestrea de bogăţii naturale a ţării, atît de îndelung mutilată. lată pentru ce amintita Lege nr.
911973, vine într-un moment crucial. dovedind pe deplin şi într-un mod
înţelept, înalta grijă a conducerii de partid şi de stat pentru această
uriaşă

problemă.

Exominînd situaţia resurselor naturale, pericolul poluării tehnice şi
prin pesticide, nevoia crescindă de energie, dar şi de apă potabilă şi de
hrană necontaminată, avîntul industrial şi alţi parametri ai dezvoltării tehnico-economice o ţării, în lumina legii şi a cercetărilor ştiinţifice efectuate
sau în curs, om putea stabili de pe acum următorul pion de amenajare,
de prim ordin, a teritoriilor vizate, reinterpretîndu-le funcţional după vocaţia lor naturală :
- rezerve naturale în care toate eforturile depuse, trebuiesc duse
spre menţinerea sau restabilirea situaţiei naturale : păduri, goluri de
munte, zonele superioare ale riurilor importante, unele complexe palustre şi lacustre etc. ;
- zone în care este nerecomandabil să se amplaseze noi instalaţii industriale, ele urmînd să servească şi dezvoltării aşezărilor omeneşti,
respectînd naturo şi conservînd întinse spaţii verzi sau fondul natural al
specificului etnografic, împreună cu acestea din urmă ;
- zone de natură mixtă în care unităţile industriale existente, trebuie să depună efortul practic şi financiar spre a păstra şi reface, în sens
ecologic, mediul lor natural, reducind la maxim sursele de poluări posibile;
- zone industriale propriu-zise în care sistemele industriale pot fi
încurajate în dezvoltarea lor, cu condiţia de a le aduce toate imbunătă-
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ţirile posibile spre a evita amplificarea paralelă a poluării şi a distrucţiei
mediului natural. ln această privinţă se impune ca, în conformitate cu
prevederile legii, unităţile industriale existente să procedeze la eliminarea treptată a tehnologiilor neecologice, adoptînd linii tehnologice moderne, care să nu aibe efecte poluante.
Fără îndoială că mijloacele şi tehnicile posibile pentru a înfăptui
o asemenea amenajare de perspectivă, sînt deja numeroase şi variate.
Dar activitatea noastră nu 'Se poate limita numai la situaţiile de mai sus,
ci ea trebuie să ţină seama de ocrotirea întregii naturi autohtone. Este şi
domeniul la care ne vom referi mai îndeaproape, fii.ndu-ne în primă
atenţie atît ca cercetare cit şi ca activitate cotidiană de protecţie şi con~
servare a mediului înconjurător.

lnceplnd cu zonele cele mai înalte ale Carpaţilor şi sfirşind cu_
Delta, potrivit datelor ecologiei ca .şi a urmăririi efectului conservării actualelor rezervaţii, apare ca majoră necesitatea trecerii la constituirea şi
amenajarea unor vaste parcuri naţionale şi naturale, cu funcţii complexe
de conservare, ştiinţifice, estetico-sanitare şi culturale. Experienţa noastră,
după mai bine de două decenii de ocrotire a monumentelor naturii şi a
rezervaţiilor naturale, aduce dovada justeţii concepţiei autohtone a promotorilor ocrotirii naturii (Antipa, Borza, Racoviţă ş.a.), după care conservarea unor teritorii reduse ca întindere şi dispersate, nu devine eficientă nici pentru ele înşile şi nici pentru păstrarea funcţiilor şi a resurselor naturii ţării întregi. De aceea, parcurile naţionale şi naturale sînt
teritorii întinse care conţin unul sau mai multe ecosisteme de mare importanţă pentru starea naturală a mediului, precum şi prin funcţiile lor de
protecţie a teritoriilor învecinate, pentru economia acestora. Potrivit recomandărilor efectuate de Uniunea internaţională pentru conservarea
naturii, la cea de a X-a conferinţă de la New-Delhi {1969), concepem
aceste parcuri astfel :
Parcul naţional este teritoriul al cărui ecosisteme sînt puţin sau
de loc transformate prin exploatare şi îndeletniciri umane, unde speciile
vegetale şi animale, zonele geomorfologice şi habitatele oferă un interes special din punct de vedere ştiinţific, educativ şi recreativ, sau, în care
există peisaje naturale de o mare valoare estetică. Am putea adăuga,
potrivit situaţiilor de la noi, că parcurile naţionale reprezintă totodată,
uriaşe stavile naturale în faţa avalanşelor, viiturilor şi eroziunilor, iar în
zonele lor de tampon, însemnate rezerve naturale forestiere şi hidrologice. lntr-un parc naţional, autorităţile de cea mai înaltă competenţă a
ţării - se spune mai departe în definiţia U.l.C.N., au luat toate măsurile
de a împiedeca sau de a elimina cit mai radical cu putinţă, pe întreaga
sa suprafaţă, exploatările şi amplasările umane, spre a fi efectiv respectato entităţile ecologice, geomorfologice sau estetice care au justificat
creerea parcului. lntr-un asemenea parc, sub anumite restricţii şi în anumite condiţii, vizitarea este autorizată cu scopuri recreative, educative
şi culturalo, prin promovarea - am adăuga noi, a acelui turism etic de
caro ducom tot mai imperios lipsă.
Parcul natural, corespunde acelor zone populate sau exploatate,
unde un plan regional al amenajamentului teritorial şi de dezvodtare turistică, urmăreşte să creieze zone largi de recreere populaţiei, păstrind,
in rezervaţii mai mărunte şi ca monumente naturale, rarităţi deosebit de
valoroase din punct de vedere ştiinţific sau formaţiuni geomorfologice
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\pociale. lntr-un asemenea parc se urmăreşte doar limitarea industrialirtirli şi a urbanizării, sau a unor practici dăunătoare scopului său culturo!. Tot aici credem că se pot elimina: pierderea specificului etnografic,
accesul motorizat în unele zone deosebit de pitoreşti şi alte practici nedorite, fără a impieta dezvoltarea social-economică din incinta parcului
respectiv.
ln ţara noastră, deţinem în accepţia celor de mai sus un singur
parc naţional, cu importanţă internaţională : Parcul naţional Retezat, care
deşi are o existenţă de a jumătate de veac, obio în ultimii ani se apropie
de funcţionalitatea sa reală. Astfel, la ora actuală pe cele 13 mii de hectare pe care se extinde aria sa, în acest parc au fost eliminate definitiv
orice exploatări economice, inclusiv păşunatul animalelor domestice. Din
acest an incepind, aşteptăm ca sprijiniţi de organele competente, să se
excludă definitiv exploatarea cinegetică şi să se treacă la reglementarea
cu stricteţe a ciriculaţiei şi a afluxului turistic.
Este locul să arătăm că, prin eforturile depuse de subcomisia din
Cluj, şi a Comisiei Monumentelor Naturii, cu sprijinul Academiei Republicii Socialiste România şi a Filialei Cluj a Academiei, incepind din anul
trecut s-a pornit la alcătuirea unor studii ştiinţifice ample, de anvergură,
menite să ducă la înfiinţarea a două noi parcuri naţionale de mare însemnătate : Parcul naţional al Munţilor Rodnei şi acela al Munţilor Căli
mani. Fără îndoială că eforturile noastre nu vor putea fi încununate de
succes decit cu contribuţia şi cu sprijinul direct al organelor de conducere din judeţele pe a căror teritorii se vor extinde parcurile proiectate.
De pe acum există serioase premize de a primi acest sprijin şi de a contopi rezervaţiile naturale deja existente în munţii amintiţi, în organisme
biogeografice de anvergură, al căror efect favorabil nu va întîr:zila să
se arate.
ln ceea ce priveşte parcurile naturale, putem spune că deocamdată la noi în ţară şi ele se găsesc în faza de proiect. Dar, solicitind acelaşi sprijin competent ca şi în cazul parcurilor naţionale şi în aceeaşi conjunctură lucrativă pe plan ştiinţific şi de ocrotire, Subcomisia noastră depune eforturi serioase de a contribui la creerea, deocamdată, cel puţin a
două asemenea parcuri : Parcul natural al Munţilor Apuseni şi Parcul
natural Grădiştea de Munte-Cioclovina. Credem că este de prisos să mai
insistăm asupra valorii şi bogăţiei naturii Apusenilor, ca şi asupra importanţei ocrotirii eficace a leagănului dacic din zona munţilor Orăş
tiei, împreună cu un mediu natural cit mai apropiat de cel original.
Credem astfel că eforturile noastre se încadrează pe deplin în acel
ansamblu de măsuri stabilit de Congresul al X-lea al partidului, al cărui
aplicare va asigura menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, corespunzător ocrotirii naturii şi desfăşurării armonioase a vieţii umane. Solicităm deci sprijinul şi înţelegerea deplină a tuturor factorilor de conducere implicaţi la nivel judeţean, pentru a realiza aceste cerinţe majore
în viaţa naturii care este însăşi viaţa ţării noastre. Pentru că parcurile
naţionale ca şi cele naturale, iau sensul contribuţiei naţionale la o operă
de ansamblu de participare la o reţea mondială de parcuri, în care fiecare naţiune se angajează să-şi îndeplinească obligaţiile sale morale în
faţa întregii umanităţi.
Numai aşa vom înfăptui gindul şi crezul creator al preşedintelui
României Socialiste, al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cuprins in cu-

24
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

vintele de atit de mare actualitate : „Este o datorie de onoare a partidului, a întregului nostru popor, să facă totul pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătăţii oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor viitoare, toate
darurile cu care natura a hărăzit România'.

NATURAL ·RESOURCES ANO NATURE CONSERVATION lN ROMANIA
(Su mm a ry)
The poper deots with the various aspects of the conservation o·f natura·! resources
O·nd of Noture preserva.tion ,jn Romonio in the light of the environment conservation
l<iw. There are also indicoted the actions •undertoken by the Commission for Natura.I
Monuments Conservation o·f the Academy of the Sociolist Republic of Remania, concerning the estoblishing of new National and Nalurol Parks.
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CONTRIBUŢIA ANTROPOLOGIEI LA REZOLVAREA
PROBLEMELOR ECOLOGICE ALE MEDIULUI NATURAL

Acad. V.OOR

·~REDA

Legaţi de specificul diferitelor discipline biologice în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare, naturaliştii sint îndeobşte fascinaţi de
studiul ecosistemelor naturale, ceea ce face ca focarul atenţiei lor să se
concentreze - mai ales - asupra acestui aspect al realităţii naturii. De
fapt însă, ecologia nu este numai studiul interrelaţiilor vegetale şi ani-

male, ci şi acela al interrelaţiilor dintre fiinţa şi populaţiile umane cu
mediul lor natural, artificial şi social, datorită faptului că fiinţa umană
este supusă, în totalitatea ei, unui dublu determinism : biologic şi social.
ln consecinţă, o privire 1integrativă asupra ecologiei trebuie să
ţină cont de adaptările biologice şi sociale ale omului la mediul său
înconjurător, precum şi de acţiunea omului asupra acestui mediu. Aceste interrelaţii intră în cadrul unei ştHnţe mai vaste, care este antropologia.
Este bine cunoscut faptul că actualmente, antropologia este considerată ca o ştiinţă de largă perspectivă, explicativă şi cauzală, care
studiază omul în manifestările sale dinamice generale şi caută să interpreteze filozofic ansamblul integral pe care-l alcătuiesc aceste manifestări. Ea apare ca o ştiinţă bio-socială ce caută să determine cauzele şi să formuleze legile care prezidează interferenţa influenţelor reciproce dintre om şi mediu, cauzele şi legile evoluţiei umane. Aceasta
face ca orientarea actuală şi de viitor a antropologiei pe plan mondial,
să fie multilaterală şi complexă. La direcţiile vechi de cercetare (mereu
actuale), se adaugă, în permanenţă, direcţii noi privind studiul interrelaţiilor umane pe plan individual sau populaţional cu condiţiile
noi de mediu, de viaţă şi de muncă.
Ceea ce caracterizează antropologia modernă este tendinţa de a
dezvolta cercetări complexe, multidisciplinare şi interdisciplinare, care
se grupează în diferite compartimente majore şi leagă aceste compartimente intre ele. Printre aceste ramuri se situează - la loc de frunte eco-antropologia al cărei conţinut se centrează pe prospectarea dublei
Interrelaţii : influenţa habitatului asupra omului şi rolul omului în evoluţia habitatului. Le revine deci antropologilor de a făuri o viziune integrală ecologică, introducind în acerstă problemă interrelaţiile dintre om
şi mediul său inconjurător.
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ln cadrul Consfătuirii noastre nu este cazul să ne preocupăm de

influenţa habitatului asupra omului ci, luînd ca punct de plecare fiinţa

umană, să demonstrăm că interrelaţiile dintre om şi mediul său înconjurător, omul îşi pune din ce în ce mai mult pecetea pe evoluţia mediu-

lui natural, odată cu evoluţia sa socială, economică şi culturală.
Intre-adevăr, antropologia ecologică a pus în evidenţă o realitate fundamentală şi anume aceea că, paralel cu evoluţia omului şi a
societăţii, are loc datorită necesităţilor mereu crescinde a vieţii materiale ale omului, o exploatare din ce în ce mai accentuată a mediului
natural, realizînd, pe plan general. nu numai o modificare ci şi o degradare tot mai accentuată a ecosistemelor.
Această degradare nu este
identică şi paralelă la toate populaţiile umane, ci ea depinde de structura societăţii respective, de nivelul ei economic, social şi cultural, la
un moment dat. Astfel industrializarea nu a condus peste tot la o degradare identică a ecosistemelor naturale dat fiind faptul că influenţa
sa asupra mediului natural este foarte diferită ; după natura sa, precum
şi în funcţie de sistemul social în care se dezvoltă. Este cert, că nu numai
industrializarea în sine produce degradarea ecosistemelor, ci şi sistemul
social în care se realizează, poate fi el însuşi o cauză a degradării.
Astfel, în statele capitaf.iste, bazate pe exploatare şi profit, unde
multă vreme nu s-a ţinut cont de echilibrul mediului natural, în urma
unei exploatări uneori sălbatice a resurselor naturale, al unui turism
nedirijat, a indiferenţei faţă de poluarea mediului înconjurător, degradarea ecosistemelor este masivă şi evidentă. ln schimb, în statele socialiste unde aceste probleme au ajuns mai repede în atenţia organelor
de stat, situaţia este deocamdată mai puţin alarmantă.
Tn ţara noastră, problema posibiHtăţii păstrării ecosistemelor naturale sau, mai recent, a refacerii ecosistemelor degradate a devenit o
problemă de stat. Statul socialist prin însăşi structura sa socială, economică şi culturală, acordă astăzi o deosebită atenţie protecţiei ecosistemelor naturale, fără ca prin aceasta să încerce a dăuna unor activităţi economice şi a se lipsi de folosirea unor materii prime. Aşa se
întrevăd, de pildă, utilizarea pajiştilor naturale printr-un păşunat raţio
nal, împiedicarea eroziunii solului, replantările forestiere pe baze biocenologice, şi alte măsuri asemănătoare care înscriu în politica generală
asupra protecţiei mediului înconjurător. ln felul acesta, printr-un regim
de protecţie adecvat, s-a ajuns la conservarea multor teritorii care mai
păstrează caracterele lor naturale, cu ecosisteme aflate într-o stare puţin influenţată antropic (influenţe care adesea ori sînt reversibile). Legea
cu privire la protecţia mediului înconjurător, întăreşte astfel strădania
Comisiei monumentelor naturii a Academiei R.S. România, precum şi
iniţiativele autorităţilor locale în această direcţie. Este de remarcat că
potrivit acestei legi, protecţia nu priveşte numai parcurile şi rezervaţiile
naturale existente, ci întreaga natură de pe cuprinsul unui judeţ oarecare.
Studiul interrelaţiilor dintre om şi habitatul său, are un domeniu
foarte larq de aplicaţie în regiunile hunedorene,
judeţul Hunedoara,
constituind una dintre vetrele certe ale zămislirii poporului român. Aici
prezenţa umană este foarte veche, înlănţuindu-se neîntrerupt, urmele
celor mai vechi locuitori ai pămîntului românesc, pînă la urmele şi prezenţa istorică a omului actual : de la omul cu industria musteriană sau
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aurignaciană, pînă la industria
perfecţionată a omului contemporan.
Cercetările antropologice au condus deci nu întîmplător, la descoper·irea
osemintelor celor mai vechi populaţii ale ţării noastre : în peştera OhabaPonor, o falangă a degetului mare provenind de la piciorul drept al
unui om de Neanderthal (?) ;interglaciarul Riss-Wurm) şi, în peştera

Cioclovina, o calotă de femeie adultă de Homo sapiens fossilis de tip
Cro-Magnon (pleistocenul superior). Aceste populaţii preistorice au trăit
tocma·i pe meleagurile în mijlocul cărora, mai tîrziu, Dacii au durat incintele lor sacre, adică pe meleagurile străbunilor noştri direcţi. ln cursul
acestei evoluţii certe, de la omul îndepărtat la acela actual, s-a desfă
şurat implicit şi degradarea succesivă a habitatului natural existent, cu
mai multă rapiditate în special în cursul ultimului secol.
Se constată însă că în decursul dezvoltării sistemului socialist,
larga industrializare a zonelor hunedorene s-a desăvîrşit în paralel cu
strădania de a conserva şi a transmite posterităţii unele ecosisteme naturale. Probă că în această re9iune este astăzi pe cale de a se crea
şi parcul natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, care se adaugă moş
tenirii de preţ a judeţului Hunedoara, binecunoscutul Parc Naţional Retezatul, care împlineşte 50 de ani de existenţă pilduitoare. Prin parcul
Grădişto-Cioclovina, se pun astfel sub ocrotire tocmai vestigiile antropologico preistorice şi istorice ale acestei vetre de geneză umană autohtonă, imprcună cu cadrul lor natural ambiant.
Este cert că şi autorităţile din judeţul Hunedoara, trebuie să fie
interesate direct în evoluţia naturală a tuturor ecosistemelor din zonele
implicate in dezvoltarea industrială, ca şi in aceea agro-silvo-pastorală
a locuitori'lor judeţului. De aceea, salutăm cu entuziasm iniţiativele prezente ale organelor locale de stat, în activitatea orientată pentru menţinerea unor stări naturale favorabile menţinerii ecosistemelor puţin alterate şi favorabile dezvoltării umane sănătoase, înfloritoare. Şi sîntem
convinşi că vor depune toate eforturile, mai ales pentru a dezvolta această stare şi în viitor.

LA CONTRIBUUON ,DE L'ANTHROPOLOGIE AUX iSOLUTIONS
~COLOGIQUES DE L'ENVlRONNEMENT

DES

PROBL~MES

Resume
En s'appuyont sur Ies resultats des ·recherches onthropologiques, l'auteur discute
Ies prob-lemes de l'environnement. C'est aimi que 1par suite des contributions de fanthroipologie, ·s'est developpee ·une ecologie humaine dont l'im.portance devient aujurd'hui
exceptioneMe pour l'avenir de l'homme. L'anthropologie contemporaine rend de nouvelles premises pour .la conservation du milieu naturel.
Comme president de .la. Commission d'antropologie de la• Filia·le de Cluj de
l'Aioodemie de ·la Republ·ique Sociailiste de Roumanie, ·l'outeur rend hommage 01ux
i·ntia.teurs du fu.~ur parc na·turel de Grădiştea de Munte - Cioclovi·na qui sera cree pour
la conservotion du cadre naturel ovec ses vestiges anthropologiques.
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SITUAŢIA· REZERVAŢIILOR ŞI

DIN

JUDEŢUL

MONUMENTELOR NATURALE
HUNEDOARA

DAVID LAZAR,
NUJU şi

AGNIŞA

NICOLAE iBOŞCAIU,
EMIL MAIORESCU

Anul istoricelor evenimente, cea de a XXX-a aniversare a Eliberării
patriei şi Congresul al XI-iea al P.C.R. - are o largă şi legitimă deschidere spre efectuarea unor bilanţuri pe multiple planuri, asupra evoluţiei
societăţii noastre socialiste, a fiecărui judeţ în parte, în mersul neabătut
·spre noi şi noi succese în toate domeniile de activitate, urmare a conducerii înţelepte a partidului nostru, personal al secretarului general al
p~rtidului, primul preşedinte al Republicii Socialiste România - tovară
şul Nicolae Ceauşescu.
Lucrarea de faţă - deşi foarte succintă - îşi propune să înfăţişeze
situaţia rezervaţiilor ·şi monumentelor naturale din judeţul nostru, măsu
rile luate şi preconizate în viitorul apropiat pentru ocrotirea şi valorificarea acestora. Ea reprezintă o înmănunchiere a studiilor efectuate, judeţul
Hunedoara cunoscînd în anii socialismului, mutaţii deosebite şi în domeniul preocupărilor şi a realizărilor pe planul ocrotirii monumentelor naturii şi a mediului ambiant.
-complexitatea structurii geologice, la care se adaugă consecinţele
unei intense activităţii tectonice, a oferit judeţului Hunedoara un peisaj
geomorfologic înzestrat cu un inegalabil potenţial informaţional, în care
se îmbină unitar cele mai variate aspecte ln ansamblul său, această exu. berantă diversitate geomorfologică a edificat încă din vremuri geologice
îndepărtate condiţii favorabile zămislirii unor excepţionale virtualităţi biogeografice. ln această privinţă marile evenimente geologice au avut totdeauna un inevitabil revers în tot atît de mari modificări faunistice şi
floristice, realizate fie prin ruperarea unor zăgazuri care permitea interferarea valorilor de migraţie ale unor noi vieţuitoare, mai adaptate condiţiilor modificate, care le înlocuiau pe cele vechi, fie prin zămislirea,
chiar în apropierea acestor meleaguri, a unor noi specii animale şi vegetale.
La rîndul lor bogăţiile minerale, pe care zbuciumul geologic le-a
concentrat cu aceeaşi dărnicie în articulaţia reliefului acestui judeţ, au
oferit încă din vremuri preistorice resurse de stimulare a unor fecunde activităţi economice. Nu este astfel întîmplător că pe plaiurile minunate ale
acestui judeţ, cuprins între izvoarele Crişului Alb şi cele ale Jiului, s-au
· scris unele din cele mai semnificative pagini ale istoriei poporului nostru, cuprinse între eroica încleştare a ginţilor care i-au dat naştere şi
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

31

tradiţiile glorioase ale luptei pentru emanciparea naţională şi socială,
care au premers Eliberarea patriei noastre, pe care în curind o vom săr
bători - la cea de a XXX-a aniversare. ln acest context plin de noime
odinei, în care vestigiile geologice se îngemănează cu cele biogeografice, iar dimensiunile istoriei se prelungesc neîntrerupt în înfăptuirile prezentului, avîntul social-economic şi cultural al judeţului Hunedoara dobîndeşte o importanţă mereu crescindă în cadrul procesului de propă
şire a întregii noastre naţiuni, de făurire a societăţii noastre socialiste
multilateral dezvoltate.
Dar cu toată vechimea exploatării resurselor naturale, în rindul
cărora extragerea bogăţiilor subsolului constituiau o îndeletnicire stră
veche a geto-dacilor şi apoi a populaţiei daco-romane, ca şi a amplorii
producţiei industriale care deţine azi un loc primordial în economia naţională, judeţul Hunedoara s-a bucurat de privilegiul unor împrejurări
care au favorizat conservarea frumuseţilor naturale şi a unui tezaur inegalabil de documentare naturalistică, la un avansat nivel de autenticitate. Este de netăgăduit că această conservare a cadrului natural, incomparabil mai puţin denaturat decit în alte regiuni industrializate, s-a datorat unei integrări organice a activităţii economice în dimensiunile unei
intuiţii ecologice spontane, bazată pe o îndelungată experienţă populară, în care rolul esenţial revenea unei aderenţe inăscute pentru peisajul natural. Numai activitatea rapace, de exploatare preferenţiată a bogăţiilor subsolului şi solului din perioada antebelică nu a mai oferit ră
gazul necesar integrării noilor iniţiative economice ce apăruseră în viziunea unui ecologism tradiţional în care valorificarea resurselor naturale se
împletea inextricabil cu intuiţia necesităţii conservării lor. Măsurile luate
după eliberarea ţării în anii orinduirii socialiste a făcut ca în cadrul natural al judeţului Hunedoara ca de altfel în cadrul tuturor judeţelor ţării,
concentraţia noxelor poluante să rămină departe de a atinge pragul alarmant înregistrat în cele mai multe regiuni industrializate ale continentului nostru.
Preocupările manifestate în ultimele trei decenii pentru ocrotirea
naturii a creat şi crează premize favorabile, uşurind considerabil activitatea Comisiei judeţene pentru protecţia
mediului înconjurător ca şi
Consiliului judeţean de îndrumare pentru ocrotirea monumentelor naturii,
dar le impun în acelaşi timp şi multiple sarcini şi spirit de răspundere
pentru conservarea în viitor a frumuseţilor şi a comorilor naturale din acest judeţ.
lnceputurile acţiunilor de ocrotire a naturii din judeţul Hunedoara
au coincis cu primele acţiuni ale Comisiunii Monumentelor Naturii. La
rîndul său primul act prin care s-a preconizat înfiinţarea unei întinse rezervaţii în Munţii Retezatului datează din 1923,
chiar dacă împlinirea
dezideratului înfiinţării Parcului naţional nu a fost confirmată oficial decit
în 1935. ln ordinea vechimii, a doua rezervaţie din judeţ a fost pădurea
Bejan, propusă spre ocrotire în 1935 şi declarată ca atare în 1936.
Cu toate că în vechiul regim, cele două rezervaţii naturale - Parcul naţional Retezat şi pădurea Bejan - nu s-au bucurat de un regim
special de protecţie, calitatea juridică de .,monumente ale naturii• le-a
asigurat totuşi conservarea caracterului lor autentic, prevenindu-se într-o mare măsură deteriorarea lor. Eficienţa protecţiei lor juridice a fost
însă atenuată tot mai mult în perioada premergătoare a celui de al doi-
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lea război mondial, de consecinţele acestuia, cînd teritoriul acestor rezervaţii a fost adeseori expus unor infracţiuni (braconaj, incendieri de
jnepeni, defrişări, păşunat neautorizat, etc.).
Un reviriment energic l-au înregistrat acţiunile de ocrotire a naturii
din judeţul nostru incepind din 1950, cînd Comisia Monumentelor Naturii
în colaborare cu Consiliul judeţean pentru ocrotirea naturii, cu sprijinul
instituţiilor interesate, a pus sub ocrotire un număr de 12 rezervaţii naturale, care totalizau o suprafaţă de aproximativ 20 OOO ha. O prezentare cuprinzătoare a realizărilor din ultimele două decenii în privinţa ocrotirii naturii din judeţul Hunedoara a fost pubUcată de ing. Traian Iacob (1968).
Organizarea celei de a doua Consfătuiri naţionale de ocrotire a
naturii în judeţul Hunedoara oferă un cadru favorabil pentru o analiză
multilaterală, din partea unui mare număr de specialişti competenţi, a
situaţiei rezervaţiilor existente în acest judeţ. Participarea largă a specialiştilor care lucrează în domenii atit de variate ale biologiei, geologiei,
geografiei, silviculturii,
agriculturii ca şi invăţămintului oferă un prilej
pentru un util schimb de experienţă pe baza analizei profunde şi concrete în teren a stării rezervaţiilor existente ca şi a unor sugestii constructive în privinţa înfiinţării unor noi rezervaţii. Nu ne îndoim că discuţiile ca şi concluziile ce se vor desprinde pe marginea acestor dezbateri
colective vor exercita o inriurire eficientă în plus asupra orientării acţiu
nilor de ocrotire a naturii din ţara noastră.
În acest context, ne vom referi în continuare la situaţia reţelei rezervaţiilor existente în judeţul Hunedoara care are perspectiva de a fi
completată prin înfiinţarea unor noi rezervaţii în staţiuni de un considerabil interes ştiinţific sau peisagistic. De aceea, nu vor intra în preocupările acestei prezentări problemele atit de complexe şi de actuale ale
Parcului naţional Retezat şi nici ale viitorului Parc natural Grădiştea de
Munte-Cioclovina, care vor constitui obiectul unor comunicări de sine
stătătoare.

REZERVAŢII

FORESTIERE

1. Parcul dendrologic de la Simeria. Atit vechimea de peste două
cit şi sortimentul bogat al colecţiilor dendrologice ale acestui
parc i-au oferit un prestigiu care deja a depăşit hotarele ţării noastre.
Deşi acest parc nu poate constitui un „monument natural" şi cu atit mai
puţin o „rezervaţie naturală", în accepţia consacrată a noţiunii, măsurile
de protecţie adoptate de Comisia Monumentelor Naturii în colaborare
cu forurile silvice au împiedicat continuarea unor grave prejudicii cauzate de consecinţele celui de al doilea război mondial. Valoarea genofondului conservat în cele aproape 70 ha ale parcului a motivat în modul cel mai concludent includerea sa în rindul obiectivelor ocrotite, de
interes naţional. lnfiinţarea unei prestigioase baze de cercetări ştiinţifice
pe cuprinsul acestei rezervaţii i-a conferit importante rosturi legate de
cercetarea şi aclimatizarea unui sortiment dendrologic exotic şi de interes forestier, cu remarcabile implicaţii pentru economia naţională. Rezultatele unor valoroase studii ştiinţifice au făcut să fie cunoscută atit în
ţară cit şi peste hotare activitatea intensă care se desfăşoară în această
bază de cercetări.
setcoi~
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2. Pădurea Bejan de lingă Deva. Importanţa hibridogenă a interpopulaţiilor celor 5 specii de Ouercus, reprezentate prin numeroase variaţii infraspecifice, din pădurea Bejan a fost subliniată de la
sfîrşitul secolului trecut. Cu toate că în vechiul regim politic s-a admis
exploatarea unei importante părţi din această pădure, declararea sa ca
rezervaţie naturală a prevenit degradările ulterioare. Măsurile energice
luate de Comisia Monumentelor Naturii, Consiliul judeţean de îndrumare a ocrotirii naturii şi mai ales de către Inspectoratul silvic judeţean, au
curmat orice degradări asigurind azi o conservare deplină rezervaţiei.
Pe lingă importanţa sa taxonomică, de „locus classicus" al unor
taxoni hibridogeni ca şi a semnificaţiei sale fitogeografice, genofondul
pădurii Beja·n constituie un valoros tezaur genetic care va putea fi utilizat în scopuri practice, fără ca aceasta să impieteze asupra conservării
rezervaţiei.
Pe această linie se preconizează iniţiativa unei colaborări
intre Subcomisia Monumentelor Naturii din Cluj şi Inspectoratul silvic al
judeţului Hunedoara, privind studiul biosistematic ca şi al proceselor introgresive ale populaţiilor de stejari din această rezervaţie.

ferării

REZERVAŢII

BOTANICE, GEOLOGICE ŞI PEISAGISTICE

3 .. Dealul cetăţii Deva. Pe lingă importanţa istorică a· Cetăţii Deva,
conul vulcanic format din andezite pe creştetul căruia străjuiesc ruinele
cetăţii prezintă o vegetaţie de un excepţional interes fitogeografic. Bogă
ţia floristică a acestui deal stincos a atras atenţia cercetătorilor încă de
la sfîrşitul secolului trecut. Declararea rezervaţiei are astfel un temei botanic, geologic şi peisagistic. Un recent studiu fitocenologie al vegetaţiei
dealului cetăţii Deva a fost realizat pe baza unei colaborări intre secţia
de ştiinţele naturii de la Muzeul Deva şi Subcomisia monumentelor naturii de la Cluj. ln pofida aşezării sale chiar la marginea municipiului
Deva şi a afluenţei numerose a vizitatorilor, rezervaţia este conservată în
cele mai bune condiţii, oferind un exemplu convingător asupra eficienţei
măsurilor adoptate de organele locale pentru ocrotirea monumentelor
naturale.
i
4. Muntele Vulcan. Situată la cumpăna izvoarelor Crişului Alb şi
ale Arieşului, ·această clipă calcaroasă, cu caracter recifal, prezintă o vegetaţie termofilă cu numeroase specii de obirşie sudică. Reunind atributele unei rezervaţii de interes geologic, paleontologic, botanic şi peisagistic, Muntele Vulcan şi-a conservat vestigiile sale floristice datorită versanţilor săi abrupţi, puţin accesibili activităţilor zoo-pastorale.
REZERVAŢII

SPEOLOGICE

5. Peştera de la Tecuri. Prin integritatea formaţiunilor concreţionare
ca şi a stalactitelor, peştera de la Tecuri se numără printre cele mai bine
conservate rezervaţii speologice din ţara noastră. Este accesibilă prin comuna Baru Mare, fiind situată pe culmea ce se înalţă la est de valea Petrosului. Conservarea frumuseţilor acestei peşteri s-a datorat tocmai restricţiilor privind accesul vizitatorilor, intrarea în peşteră fiind admisă numai în scopuri ştiinţifice, cu autorizaţia Comisiei Monumentelor Naturii.
ln aceeaşi măsură, delimitarea perimetrului de protecţie pe cca. 2 ha pă
dure, a prevenit amorsarea unor procese erozive la exteriorul peşterii.
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Pentru menţinerea şi amplificarea acţiunilor. de conservare au fost
stabilite măsuri de reparaţii, la poarta peşterii şi la scările de la intrare
şi menţinerea în continuare a restricţiilor privind accesul vizitatorilor.
6. Peştera Şura Mare, de la Ohaba Ponorului. Cu toate eforturile
unor temerari speologi din ţară, ca şi de peste hotare, peştera Şura Mare
se numără printre peşterile care încă nu sint cunoscute în întregime .şi
a cărei explorare continuă. Pe lingă aspectele spectaculare ale acestui
impresionant defileu subteran, peştera adăposteşte şi o faună cavernicolă de un interes deosebit.
Extinderea unor lucrări de exploatare a bogăţiilor subsolului din
apropierea peşterii au determinat adoptarea din timp a unor măsuri de
protecţie menite să preintimpine orice deteriorări ale acestui monument
natural de prestigiu european. ln raport cu amploarea acestor exploatări
ale subsolului, ca şi a noilor amenajări rutiere, actualul perimetru de protecţie, se va lărgi pentru a corespunde pe deplin ocrotirii acestui valoros
şi original monument al naturii. Pe lingă extinderea acestui perimetru,
s-au făcut propuneri pe deplin motivate, pentru declararea în întregime
a Cheii Ponorului ca rezervaţie botanică, incepind de la marginea satului
pină la lacul de la intrarea în peşteră. Din flora luxuriantă care vegetează pe versanţii cheii, subliniem pe Allium flavum, Aster amellus, Cephalaria loevigota, Clematis reda, Doronicum columnae, Fraxinus ornus,
Helictotrichon decorum, Leontodon asper, Moehringia muscosa, Primula
columnae, Syringa vulgaris, Thymus comosus.
PROPUNERI PENTRU DECLARAREA UNOR NOI REZERVAŢII
Pe baza propunerilor făcute şi a colaborării dintre Comisia Monumentelor Naturii, Consiliul judeţean de îndrumare a ocrotirii naturii, ca
şi a altor instituţii şi intreprinderi interesate din judeţ, au fost stabilite
noi obiective care urmează să fie declarate ca monumente ale naturii sau
ca rezervaţii naturale. La selecţionarea acestor obiective s-a acordat prioritate valorii lor ştiinţifice şi peisagistice, ca şi împrejurării că dacă pină
recent integritatea lor nu era expusă unor prejudicii, conservarea lor în
viitor şi transmiterea lor către generaţiile viitoare,
necesită adoptarea
unor noi măsuri de protecţie. Dintre aceste monumente şi rezervaţii naturale se are în vedere :
I

REZERVAŢII

FORESTIERE

1. Pădurea Chizid. Ca vestigiu al unei extinse zone de ştejărişe,
care a dăinuit din perioada atlantică, pădurea Chizid rămine un valoros
clocumont fitogeografic privitor la etajarea forestieră din judeţ. Prin extlndoroa sa de 50 ha în imediata apropiere a municipiului Hunedoara,
păduroa Chizid constituie unul dintre cele mai preferate locuri de agremont alo populaţiei din municipiul Hunedoara. Pe lingă semnificaţia sa
polsagislică, ecosistemul propus spre ocrotire îndeplineşte şi un rol important sanitar, prin purificarea atmosferei oraşului de noxele poluante.
Consorvaroa integrală a pădurii Chizid dobindeşte o deosebită actualitate în vromurile noastre, cind se preconizează amenajarea unor extinse
plantaţii forestiere în apropierea tuturor centrelor industriale. ln compoziţia floristică a acestei păduri s-a notat : Ouercus petraea ssp. dalewww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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champii, Luzula pilosa, Hieracium racemosum, Polygonatum odoratum,
Anthericum ramosum, Moehringia trinervia, Cytisus nigricans, Anemone
nemorosa, Cruciata glabra, Melampyrum silvaticum, Deschampsia flexuosa,
Convallaria majalis, Melittis melissophyllum.
2. Pădurea Slivuţ. O semnificaţie analoagă o îndeplineşte şi pă
durea Slivuţ, situată deasupra Haţegului. Reprezentind un autentic document al extinderii de odinioară a formaţiunilor xeroterme, conservarea
acestei păduri edificate de Ouercus petraea şi Ouercus cerris are o incontestabilă importanţă fitogeografică. Este un merit al organelor silvice de a fi asigurat dăinuirea acestei păduri într-o stare de conservare atit de autentică. Funcţiile sociale, atit ca loc de agrement pentru
populaţia oraşului Haţeg şi a localităţilor limitrofe, cit şi cele sanitare,
prin rolul purificator al atmosferei, se adau!]ă considerentelor ştiinţifice
pe baza cărora se preconizează declararea rezervaţiei.
REZERVAŢII

BOTANICE

3. Vîrful Poienii de lingă Ohaba de Sub Piatră. Stincăriile de lingă
Ohaba de sub Piatră, în imediata apropiere a ruinelor podului roman,
adăpostesc o vegetaţie xerică, în care şi-au găsit refugiul o serie de elemente floristice remarcabile, ca : Plantago holosteum, Minuartia frutescens, Silene armeria, Astragalus onobrychis var. linearifolius (~ A. dacicus Heuff. in loco classico) Anthemis montana, Festuca pseudodalmatica,
Achillea neilreichii. Declararea ca rezervaţie botanică a acestor stincării
neproductive, dar populate de un complex floristic atit de reprezentativ,
nu implică nici un fel de restricţii economice.
4. Fîneţele cu narcise de la Săla~ul de Sus. Pe lingă bogăţia lor
floristică, abundenţa florilor de Narcissus stellaris, conferă acestor fineţe
un pitoresc impresionant. La considerentul peisagistic se mai adaugă
importanţa ştiinţifică a caracterului lor conservativ, care constituie un
argument convingător pentru declararea unei arii reprezentative dintre
Nucşoara şi Sălaşul de Sus ca rezervaţie naturală, înainte de a fi desţelenită prin extinderea terenurilor agricole. Această propunere este cu
atit mal motivată, cu cit viitoarea lor calitate de rezervaţie naturală nu va
împiedica ci, dimpotrivă, va necesita tocmai exploatarea lor în continuare
ca fineţe. Din complexul floristic luxuriant al acestor fineţe subliniem pe
Achillea ptarmica, Carex appropinquata, Carex fusca var. juncea, Carex
panicea, Drosera rotundifolia, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium,
Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Menyanthes
trifoliata, Molinia caerulea, Narcissus stellaris, Oenanthe peucedanifolia, Orchis elegans, peucedanum rochelianum, Salix repens.
5. Fînaţele de la Pui. Avind o compoziţie floristică asemănătoare
cu cele precedente, finaţele de la Pui se remarcă totuşi prin caracterul
lor mai higrofil. Nu stăruim asupra alcătuirii lor intrucit aceasta va fi
redată într-un mod mai amplu într-un studiu de sine stătător cu privire
Io pajiştile higrofile şi mezo-higrofile din Ţara Haţegului. Reprezentind un
vestigiu al unor străvechi moliniete cu Peucedanum rochelianum, mult
mai extinse într-o perioadă mai umedă, ocrotirea lor echivalează cu conservarea unui important document fitogeografic şi fitosociologie. Se propune declararea lor ca rezervaţie, menţinind în continuare actuala lor
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folosinţă economica prin cosiri anuale, fapt care nu numai că nu le va
Jcgrada, dar chiar va asigura stabilitatea compoziţiei lor floristice.
6. Mlaştina de la Peşteana. Această mlaştină integrată într-un complex peisagistic remarcabil, este situată pe platoul ultimei culmi a masivului Poiana Rusca, a cărei pante coboară deasupra satului Peşteano
(comuna Densuş), la o altitudine de 480 m s.m. Mlaştina provine din colmatarea recentă prin sfagnetizare a unui lac pleistocenic. ln actualul său
stadiu de evoluţie, mlaştina este invadată în întregime de un sfagnet
compact în centrul căruia mai persistă cîteva ochiuri de apă. Vegetaţia
actuală a mlaştinii este reprezentată prin asociaţia Sphagno - Caricetum
rostratae,
în care s-a notat : Sphagnum
magellanicum,
Sphagnum
recurvum var. amblyphyllum, Betula pendula, Salix cinerea, Frangula alnus, Polytrichum strictum, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Carex
stellulata, Drosera rotundifolia, Potentilla erecta, Lysimachia vulgaris, Lathrea thelypteris, Alnus glutinosa. Analiza palinologică a stratului inferior
de turpă, a evidenţiat oscilaţiile climatice ale tardiglaciarului (E. Pop, N.
Boşcaiu, V. Lupşa şi D. Rădulescu, 1971). lntreruperea plaurului în zona
de lagg, împiedică accesul spre zona centrală a mlaştinii, care s-a conservat într-o integritate biologică autentică. Declararea acestei mlaştini
ca rezervaţie botanică, are o deosebită importanţă ştiinţifică, asigurînd
conservarea uneia dintre cele mai sudice turbării oligotrofe din ţara
noastră.

REZERVAŢII

BOTANICE ŞI PEISAGISTICE

7. Cheile Crivadiei. Pe lingă valoarea lor peisagistică, aceste chei
situate la confluenţa Crivadiei cu Valea Merişorului, adăpostesc o vegetaţie remarcabilă cu numeroase elemente termofile. Valorificarea turistică a peisajului acestor chei necesită adoptarea din timp a unor măsuri
eficiente pentru conservarea florei prin declararea lor ca rezervaţie naturală, în care sens au fost luate măsuri.
8-9. Cheile Ardeului şi Cheile Madei. S-a propus de asemenea, declararea ca rezervaţii pentru conservarea florei şi vegetaţiei şi a acestor
chei, atit de reprezentative pentru zona de calcare din nordul Mureşului.
Cenozele vegetale adăpostite pe povîrnişurile acestor chei prezintă o importanţă considerabilă pentru viitoarele studii
comparative, ce se vor
efectua asupra vegetaţiei de pe formaţiunile carstice din ţara noastră.
10. Peştera (cetatea). Bolii. ln cadrul complexului carstic situat între
Petroşani şi pasul Merişor, Peştera Bolii devine un obiectiv turistic din
ce în ce mai cunoscut şi frecventat. Ansamblul peisagistic, care adăpos
teşte una dintre cele mai mari peşteri ale Transilvaniei, ca şi accesibilitatea facilitată de vecinătatea şoselei naţionale Petroşani - Haţeg, atrag
deja un număr considerabil de turişti. Pe lingă diversitatea aspectelor
carstice care conferă trăsăturile distinctive ale peisajului, flora încă adă
posteşte numeroase endemite şi specii sudice (Juniperus sabina, Syringa
vulgaris, Fraxinus ornus, Sorbus borbassi, Rosa alpina, Spiraea chamaedryfolia, Hepatica transsilvanica, Asperula capitate, Doronicum columnae,
etc.). Cu toate că pînă în prezent, atît peisajul, cit şi flora se găsesc într-un stadiu avansat de conservare, creşterea amplorii turismului necesită
adoptarea din timp a unor măsuri de prevedere prin delimitarea unei re-
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zervaţii care să includă în perimetrul său toate formaţiunile peisajului, ca
şi întreaga bogăţie floristică de la Cetatea Bolii.
REZERVAŢII

GEOLOGICE

11. Măgura Uroiului. Declararea ca rezervaţie geologică a acestei
forme atît de reprezentative din seria vulcanilor neogeni, din zona văii
Mureşului, nu implică adoptarea vreunor restricţii in privinţa păşunatului.
Prin conformaţia caracteristică unui vulcan punctiform, andezitele cuarţifere însoţite de coloane explozive de brecii, care alcătuiesc
Măgura
Uroiului, conferă acestui deal valoarea de monument natural.
12. Podul natural de la Grohot. Intre formaţiunile carstice din judeţ
se numără şi podul natural de la Grohot, din apropiere de Baia de Criş ;
declararea sa ca monument natural nu implică adoptarea vreunor res~
tricţii cu repercusiuni economice.
REZERVAŢII

SPEOLOGICE

13. Peştera Zeicului. Este un merit al cercului studenţesc de speolo~ie .Focul Viu" din Bucureşti, de a fi explorat şi de a fi asigurat conservarea într-un mod provizoriu a acestei peşteri de pe Valea Scorotei,
din sectorul calcaros al masivului Retezat.
Peisajul
subteran, cu săli
înalte de peste 60 metri, este impresionant prin integritatea formaţiunilor ,
stalactitice. Odată cu declararea acestei peşteri ca monument natural
se propune menţinerea în continuare a restricţiilor privind vizitarea, care
se va putea face numai pe bază de autorizaţii eliberate exclusiv în vederea unor cercetări ştiinţifice.
14. Peştera cu corali. Situată în apropierea celei precedente, mai
sus de Cîmpul Mielului, această peşteră are dimensiuni mai reduse. Prin
aspectul coraliform al concreţiunilor calcaroase peştera are o deosebită
valoare peisagistică. Prin grija cercului studenţesc de speologie, „Focul
Viu·, s-a asigurat conservarea provizorie şi a acestei peşteri prin instalarea unei porţi. S-a propus declararea sa ca monument natural şi menţi
nerea în continuare a restricţiilor de vizitare.

o
Autorii acestei modeste sinteze, s-au străduit să desprindă semnificaţii, să ofere interpretări proprii, realiste din comparaţiile şi datele prezentate, să le facă utile nu numai cunoaşterii a ceea ce s-a realizat, ci
şi orientărilor viitoare ce trebuie să ne stea în atenţie în domeniul ocrotirii monumentelor naturii, contribuţie la ridicarea nivelului de viaţă şi
spiritual al poporului nostru.
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LA SITUATION DES .RESERVES ET DES MONUMENTS DE LA NATURE
DU D~PARTAMENT DE HUNEDOARA
Resumă

Le trovaH rend com;pte Ies resultats des aotions conc;:ernont la conservation de
la nature dans Je departement de Hunedoara . .Par suite de ·Io colloboration de Io .Commision pour ,Jo protection des mon·uments de la nature, qui travaHle dans le cadre de
)'Academie de 1la •Republique Socialti•ste de 1Roumanie et du Conseil deportaimentcl'I de
la conservation de Io ooture y exi-srent aujoul'd'hui tles s·uivantes -reserives: 1. Reserves
fo-restieres : Le parc dendrologique de Simeria et .la fon~t de ·Beja•n, situee da"1s la
proximite du munidpe de De11a ; 2. ·Reserves botani•ques, geologiques et peysagistiques:
Le coteau de da forteresse de Devo et fo ldi1ppe cakoi•re du Mont de ll/uka111, .pres de
viile d'Abrud ; 3. ·Reserves speologiques : La grotte de Tecuri et la grotte de Şura
Ma·re, pres de vrllage d'Ohabo Ponor.
les auteurs proposem une nouvelle liste qui comprend 14 endroits du departement de Hunedooro recommandes d'etre declores comme reserves naturelles ou bien
comme des monumen.ts de 1Ja •nature : 1. 1Reserves forestieres : ila foret de Slivul pres
de viile de Haţeg ; 2. Reserves botaniques : Les rochers de V1irful Poienii, pres de viiloge d'Ohaba de sub Pial'ră, les proi·rles hygorophiles pres de vi•Mage de Sălaşu de
Sus, iles prairies hygrophiles .pres de vi·llage de Pui ; 3. Reserves hotaniques et paysagistiques : La gorge de Cri'VOdia, 1les gorges ·de Moda et d' Ardeu, •J.e complex korstique de la grotte de Cetateo Bolii ; 4. Reserves geologiques : 1le neck volca·nique de Mă
g·ura Uroiului pres de Simeria et le pont naturel de Grohot ipres de &·ia de Criş ; S.
Reserves speologiques : Les grottes .Pe~tera Zei<:ului et Peştera cu coro·li, situees dans
la valee de fa.1 au pied de Io zone ka•rstique du ma•ssi·f de Reterot.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT
PENTRU DOCUMENTAREA FITOISTORICA

IMPORTANŢA

Acad. EMIL POP, NICOLAE

BOŞCAIU

Cercetările geobotanice întreprinse în ultimul deceniu în Parcul naţional Retezat au precizat tot mai concludent semnificaţia excepţională a
acestui masiv pentru lămurirea unor aspecte fundamentale ale vegetaţiei

Carpaţilor sud-estici. lndeosebi aşezarea masivului la răscrucea unor mari
interferenţe arealistice oferă premise temeinice interpretărilor articulate
de fitogeografia conjecturală, care, în pofida caracterului lor ipotetic şi
al revizuirilor impuse de îmbogăţirea informaţiilor contemporane, rămîn
totuşi, un instrument de o extremă fecunditate.
Iminenta apariţie a unei cuprinzătoare sinteze privitoare la flora şi
vegetaţia Parcului naţional Retezat încheie o etapă de cercetări rodnice,
anticipînd însă şi zorile unor noi perspective pentru continuarea investigaţiilor botanice din acest masiv. Reluarea unor cercetări care păreau
definitiv încheiate, în viziunea unei concepţii şi a unui utilaj metodologic
adecuat vremurilor noastre, va putea contribui la lămurirea unor probleme care în lumina informaţiilor actuale încă nici nu se pot formula cu
suficientă claritate.
Zestrea floristică a Retezatului, cunoscută minuţios în limitele unei
taxonomii clasice, sugerează deja existenţa unor legături florogenetice pe
care logica le postulează într-o etapă îndepărtată, în care activitatea orogenetică plămădea încă uriaşul sistem alpino-himalaian. Relictele nemorale de pe valea Rîului Mare, din rîndul cărora subliniem pe · Hepatica
transsilvanica, foarte înrudită cu Hepatica henryi din China, şi Veronica
bachofenii, care rămîne atit de dificil de deosebit de Veronica dahurica
din extremul orient, nu sînt mai puţin semnificative pentru fitogeografia
genetică decît Syringa josikaea din Munţii Apuseni a cărei rude mai apropiate trăiesc azi în Asia orientală.
Dar valoarea reală a patrimoniului floristic al Parcului naţional Retezat nu va putea fi cunoscută decît atunci cînd cercetarea florei va fi reluată pe temeiuri microtaxonomice, recurgîndu-se la cele mai moderne mijloace de investigaţie. ln această privinţă viitoarele studii biosistematice,
întemeiate pe cercetări citotaxonomice şi chiar chemotaxonomice, vor putea elucida într-o lumină mai adecuată legăturile floristice dintre Carpaţii
sud-estici şi celelalte sisteme muntoase ale Eurasiei. Amploarea actuală
a unor asemenea investigaţii, care se fac în alte locuri, se desprinde şi
din faptul că în studiul biosistematic al populaţiilor vegetale, coordinatorul electronic devine deja un auxiliar aproape indispensabil.
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Concluzii din ce în ce mai convingătoare se desprind azi şi din
compararea indicilor de diploidie ai florelor unor masive muntoase, chiar
dacă depărtarea lor părea să excludă la început existenţa unor afinităţi
florogenetice. Pe lingă semnificaţia unor convergenţe ecologice, stabilirea raporturilor dintre frecvenţele populaţiilor diploide şi ale celor poliploide poate oferi indicii sugestive cu privire la virsta florelor ca şi a condiţionării genezei lor de anumite procese oro- sau chiar epirogenetice.
Cu atît mai convingătoare rămin însă aceste concluzii cind se compară
indicii de diploidie ai unor asociaţii vegetale vicariante din masive muntoase învecinate. lată de ce studiul florei şi vegetaţiei Parcului naţional
Retezat, aprofundat satisfăcător în spiritul clasic al tradiţiilor centraleuropene, va trebui reluat în viziunea modernă a unor investigaţii biosistematice la scară populaţională.
La rindul său, complexitatea structurii geologice a Parcului naţio
nal Retezat, prin existenţa unor substraturi petrografice populate de complexe floristice atit de deosebite, va putea permite reconstituirea succesiunii unor valuri migraţionale distincte, a căror vestigii le-a conservat selectiv tocmai natura diferită a rocii. Astfel, s-ar putea reconstitui nstraturile florei•, într-o accepţie apropiată de cea
preconizată de Th. Arldt
(1907, 1938), precizindu-se perioadele şi vîrstele geologice în care au pă
truns în masiv elementele sau strămoşii taxonilor actuali. Extensiunea acestor domenii petrografice distincte a asigurat conservarea diferenţială a
complexelor floristice interferate în decursul istoriei vegetaţiei masivului,
permiţîndu-ne azi reconstituirea lor pe arii de evidenţiere concludente.
Este grăitor să ne reamintim în această privinţă că asociaţiile vegetale din sectorul sudic al Retezatului pot fi urmărite printr-o succesiune
de termeni omologi, cu inerente substituţii condiţionate de variaţiile altitudinii şi latitudinii, peste crestele calcaroase ale Osliei, Ciucevelor din
Valea Cernei, Pietrii Cloşanilor, Vîrfului lui Stan şi Domogledului şi de
acolo în continuare peste Miroci Pianina şi culmea Rtanj, pină în Stare
Pianina. Calcofilia acestor cenoze, care în realitate nu este decit expresia termofiliei lor, le confirmă înfiriparea timpurie într-o perioadă xerotermă în care extinderea lor încă putea fi independentă de natura substratului petrografic. Chiar dacă arborii termofili sînt reimigranţi postglaciari dintr-o perioadă xerotermă, este totuşi neîndoielnic că la adă
postul caracteristicilor termice ale calcarelor multe dintre nucleele acestor cenoze ar fi putut supravieţui extremele glaciare. Consideraţii paleobiogeografice şi epiontologice fundamentează nu numai ipoteza supra·
vieţuirii lor pliocenice ci şi, în unele cazuri, chiar provenienţa lor din suşe
miocenice. Ar fi imprudent să încercăm să recurgem în toate cazurile la
explicaţia imigrării lor de la latitudini mai sudice. ln realitate, procesul
propagării componentelor acestor cenoze nu s-a putut produce decit în
ambele sensuri, după cum oscilau condiţiile climatice de la sfirşitul terţiarului şi începutul cuaternarului. Numai studii citotaxonomice detaliate,
corelate cu reconstituiri paleogeografice, vor putea preciza sensul migraţiilor la care ne referim.
ln aceeaşi măsură culmea Custura-Gruniul, alcătuită din şisturi cristaline, prezintă o vegetaţie foarte asemănătoare cu cea a celorlalte masive ale Alpilor transilvăneni (Munţii Făgăraşului), alcătuită din cenoze
edificate cu precădere de elemente alpigene şi numeroase infiltraţii arctogene. Chiar la o aproximaţie grăbită sintem nevQiţi să atrl~1,1im QcestQf
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cenoze o virstă mai recentă, geneza lor fiind explicabilă prin inducţia climatică a oscilaţiilor glaciare.
Dar cele mai valoroase documente fitoistorice ale Parcului naţional
~etezat au fost descoperite odată cu extinderea cercetărilor sporo-polinice in acest masiv al Carpaţilor sud-estici. ln acest caz, argumentele
conjecturale au făcut loc unei documentări directe de o inegalabilă autenticitate. Identificarea unor înmlăştiniri turboase ca şi a unor sedimente lacustre care au fost supuse investigaţiilor palinologice au permis reconstituirea celui mai cuprinzător tablou de pînă acum al evoluţiei vegetaţiei tardi- şi postglaciare nu numai din ţara noastră, dar chiar şi din
Europa centrală. La aceasta se mai adaugă şi împrejurarea că studiul
florei fosile a depozitelor de cărbuni din cursul superior al văii Jiului, ne
oferă un tablou concludent cu privire la tranziţia vegetaţiei paleogene
spre cea neogenă, chiar de la poalele Munţilor Retezat.
Studiul corespondenţilor actuali ai plantelor fosile din flora terţiară a Văii Jiului a permis stabilirea unor legături cu flora subtropicală
a Asiei centrale şi orientale, ca şi cu cea atlantică din America de Nord.
ln ansamblul lor, determinările efectuate de Pax conferă florei terţiare
din Valea Jiului un evident caracter laurasian care se găseşte într-o deplină concordanţă cu concepţiile wegeneriene. Admiţînd vîrsta oligocenă
atribuită acestei flore de Heer (1872) şi Staub (1887), pe baza unor comparări cu diferite complexe paleofloristice, Pax (1907) îşi exprimă totuşi
şi rezerva că flora fosilă din depresiunea Petroşani ar putea fi atribuită
şi miocenului. Pe baza unor corelări stratigrafice ulterioare
(Răileanu,
1952 ; Mateescu, 1956 ; Semaka, 1957, Popa, 1972), s-a stabilit că straturile de cărbuni din bazinul Petroşanilor şi cursul superior al Văii Jiului
s-au format în Chattian şi Aquitanian-Burdigalian. S-a stabilit de asemenea, că toate genurile identificate au corespondenţi actuali a căror areal
disjunct confirmă apartenenţa la unitatea originară a florei nemorale
laurasiene. Odată cu translaţia spre nord a acestui supercontinent, flora
nemorală laurasiană din bazinul Petroşanilor a interferat condiţii climatice din ce în ce mai aspre, care au exercitat o severă triere asupra speciilor tropicale a căror număr s-a redus treptat în tot cursul neogenului.
Identificarea recentă a unui depozit de argilă glaciară de la baza
unei morene frontale din Parcul naţional
Retezat a permis efectuarea
unor analize sporo-polinice pe baza cărora s-au putut reconstitui unele
aspecte ale istoriei vegetaţiei din ultimul pleniglaciar, sau cel puţin din
anumite interstadii anaterme (Pop şi colab., 1973). La rîndul lor diagramele sporo-polinice reconstituite în urma analizei sedimentelor lacustre
de la Tăul Zănoguţii (Pop şi colab., 1971) şi Valea Judele (Pop şi colab.,
1974), oferă pînă în prezent cea mai cuprinzătoare imagine a istoriei vegetaţiei tardi- şi postglaciare din întreaga catenă a Carpaţilor. Remarcăm continentalitatea accentuată în timpul ultimei glaciaţiuni a depresiunilor de la baza masivului Retezat, care constituiau stepe reci invadate
de pelinuri. Este concludent să reamintim în această privinţă că la baza
diagramei sporo-polinice de la Valea Judele, frecvenţa polenului de Artemisia calculată după procedeul lui lversen, ajunge la 75 la sută. (respectiv la 528 la sută, calculată în raport de suma polenului de arbori !).
Semnificaţia acestor valori permite precizări paleoclimatice şi reconstituiri fitoistorice care prezintă deja un interes covirşitor pentru orice sinteză care se va elabora la scară continentală.
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Cu tot aportul lor considerabil pentru lămurirea istoriei vegetaţiei
Rede
trei
din
cele mai incurajante viitoarelor investigaţii. Unele dintre mla<;tinile identificate, în pofida dificultăţilor tehnice pe care le va ridica extragerea
profilurilor, par să promită obţinerea unor diagrame cel puţin tot atit de
concludente ca acelea la care ne-am referit anterior. Îndeosebi analizei
milurilor glaciare ii revine sarcina de a elucida şi de a sincronirn oscilaţiile tardiglaciarului din Carpaţi. ln aceeaşi măsură, anali10 unor noi argile glaciare va putea reconstitui tabloul vegetaţiei din cursul unor interstadii ale complexului wurmian. La rindul lor, rezultatele analizelor sporopolinice din etajul alpin şi subalpin vor trebui să fie corelate cu rezultatele analizelor unor sedimente din ariile depresionare care inconiurci
masivul. ln această privinţă au fost deja reperate numeroase inmlăştiniri
şi sedimente aluviale din etajul inferior care par convenabile unor asemenea analize.
Credem că aspectele la care ne-am referit au subliniat într-un mod
convingător importanţa Parcului naţional Retezat pentru documentarea
fitoistorică. lntr-adevăr, sint putine masive muntoase din ţara noastră în
care trecutul ecosistemelor s-ar putea reconstitui pe temeiuri concrete
pină în vremuri atit de îndepărtate ca în cazul Retezatului.
Dar ansamblul documentar al Parcului national Retezat dobindeşte
semnificaţii cu atit mai mari, cu cit trecutul său fitoistoric se continuă organic în structura şi dinamica ecosistemelor actuale. Iar autenticitatea
naturii masivului stă tocmai în această unitate indisolubilă dintre factorii
istorici şi cei ecoloqici - unitatea dintre determini-;mul istoric şi condiţiile
actuale. În viziunea acestei comolementarităti dialectice orice deteriororae a ecosistemelor ~ale echivalează cu distruqerea unui tezaur documentar care este încă rleoarte de a fi cunoscut în intreqime. Dimensiunile
conservării autenticitătii Parcului national Retezat se împletesc astfel cu
rosturile conservării unui inestimabil patrimoniu cultural.

Carpaţilor româneşti, cercetările sporo-polinice din Parcul naţional
tezat rămin încă departe de a fi încheiate. Identificarea complexului
mlaştini alpine şi subalpine din Valea Judele, din care abia
mlaştini au fost cercetate sub aspect sporo-polinic, oferă temeiuri
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L'IMPORTANCE iDU PARC NATIONAL DE RETEZAT
POU R LA DOCUMENTATION PHVTOHISTORIQUE
1

Resume
La richesse de .la flore du ma.ssif de Rete·rot suggere l'hypothese de fexistence
d'onc:en·nes lioi,sam Horogenetiques ovec Ies autres mo•S&i.fs du grand systeme orogenetique 01lpino-himoilayon. A fours tour, Ies recherches palynologiques ef.fectuees dam
Ies tourbieres du Parc notionol de Retezat ont releve Jusqu'o·ujourd'hui ·le ,plus comprehensif tobleau de fhistoire de 110 vegetatian tardi- et postgilodoire des Corpates roumains. L'identification recente des gisements d'argile gilacioire o permis a'ux outeurs
d'effectuer une serie d'onalyses pa·lynologiques por suite d~squeMes forent reconstitues
des nouveaux ospects de J'histoire de 'Io vegetation du dernier plenig'ioiciaire ou, au
moins11 de quelques interstades anathermiques.
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PARCUL· NAJIONAL RETEZAT IN ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVA

VALERIU

PUŞCARIU

Izolarea şi întinderea compactă a masivului Retezat, relieful său
sălbatic, urmele glaciaţiunii atît de expresiv reprezentate, flora şi fauna
bogate şi bine conservate, ca şi aspectele peisagistice unice în Carpaţi,
au constituit tot otita determinante majore
pentru înfiinţarea primului
nostru parc naţional, a cărui prestigiu a depăşit de mult hotarele ţării.
Este concludent să ne reamintim în această privinţă de sublinierea ilustrului geograf francez Emmanuel de Martonne că în masivul Retezat „extensiunea înălţimilor ce trec de 2 OOO m este mai mare aici decit în oricare
altă parte c :'.arpalnor ~1 cn1ar in Alpi, la egală altitudine maximă·.
Situându-se astfel printre cele mai înalte masive ale Carpaţilor Meridionali, masivul Retezat domină ·de departe valea Mureşului şi înălţimile
domoale ale_ Munţilor Apuseni. lntr-adevăr, cele peste 20 de virfuri ce
trec de 2 300 m şi alte aproape 40 de peste 2 200 m, fac ca înălţimea

a masivului

de aproximativ 2 350 m, să întreacă pe aceea a Munaceştia din urmă consideraţi de mulţi geografi
drept Alpii Transilvaniei, cuprind mai multe vârfuri ce depăşesc înălţimea
de 2 500 m.
lntreaga masivitate a crestelor Retezatului se profilează impunător
dii') Valea Streiului unde alcătuieşte
fundalul panoramatic al largului
bazin al Haţegului. Vârfurile sale semeţe, care se înalţă cu mai mult de
2 OOO m deasupra acestui bazin, sint mărginite spre miazănoapte şi răsărit
de Ţara Haţegului, iar spre miazăzi de Valea Jiului şi de spintecătura văii
Cernei. Numai spre apus limita lor este mai puţin conturată .
. Suprafaţa întregului grup muntos, cunoscut sub denumirea de masivul Retezat, este de aproape 800 km 2, cuprinzând 30 de virfuri mai însemnate printre care : Retezatul (2 484 m), Peleaga (2 509 m), Virful Mare
(2 458 m), Păpuşa (2 502 m), Bucura (2 436 m) etc.
Osatura masivului Retezat este formată din două şiruri paralele
de munţi, cu direcţia nord-est, sud-vest, care sint legate printr-o singură
·creastă înaltă, Custura Păpuşii, reprezentând linia de despărţire a celor
două mari riuri, Rîul Bărbat şi Lăpuşnicul, afluent al Rîului Mare. Sistemul
hidrografic al acestor două rîuri, la care se adaugă unul mai mic, Valea
Nucşorului, aparţine în întregime bazinului Streiului. Aceste rîuri reprezintă ·de altfel şi principalele căi de acces spre centrul masivului.
Substratul geologic al masivului aparţine
cristalinului autohton,
străpuns de puternice intruziuni granitice (Retezatul Mare), la care se
medie

ţilor

FăgăraŞului,

deşi
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asociază pe latura de sud o zonă de calcare mezozoice, extrem de interesante din punct de vedere fitogeografic, numită Retezatul Mic.
Intensa glaciaţiune cuaternară este evidenţiată în masivul Retezat
de către depozitele morenice, cit şi de amploarea extinderii circurilor
glaciare, care au adăpostit gheţari gigantici. S-au identificat astfel urmele
a 18 gheţari în Retezat (în afară de gheţarii de circ), cu o lungime ce
întrece pe acea a gheţarilor cuaternari din restul Carpaţilor meridionali

(Bucegi, Făgăraş). Amintim că gheţarul Lapuşnicului avea o lungime de
9-10 km iar al Nucşorului 7 km. Grosimea gheţii lor era de 200-300 m.
La fel de masivi erau şi gheţarii de circ : Bucura cu o suprafaţă de aproximativ 8 km2, Custura cu o suprafaţă de aproximativ 10 km 2 şi Judele
cu o suprafaţă de aproximativ 12 km 2.
Cele mai spectaculare efecte ale acestei glaciaţiuni le constituie morenele de diferite tipuri, dar mai ales lacurile glaciare înconjurate de enorme
blocur,i de grohotişuri. Există 82
de lacuri în Retezat, aproape
toate de origine glaciară. Cel
mai complex
şi mai grandios
este imensul amfiteatru al Bucurei, care cuprinde mai multe
lacuri din care cel mai frumos
este marele lac Bucura, la o
altitudine de 2 041 m şi cu o
suprafaţă de peste 10 hectare.
Mai multe lacuri de dimensiuni
mai reduse sînt cuibărite
pe
trepte·le amfiteatrului
sau
în
circurile laterale. Ele sînt înconjurate de stînoi rotunjite (roches
moutonnees) şi pragur.i moreniLa.cul Bucura (Colecţia foto C.M.N.)
ce, îmbrăcate de verdeaţa jnepenilor şi a tufelor de smiridari.
Al doilea loc ca mărime după Bucura este Zănoaga (9,5 ha) la
1973 m altitudine şi cu o adîncime de 22 m iar al treilea Tăul Negru la
2 014 m altitudine, cu o suprafaţă de 7 ha este cel mai adînc (25 m). Din
aceste lacuri, alimentate de izvoare puternice, pornesc torente tumultoase
cu cascade în seriie, suspendate deasupra prăpastiei, cum este aceia a
Bîrlei (80 m) sau cea din Ciumful Mare (150 m).
Vegetaţia exuberantă şi încă puţin modificată în centrul masivului
conferă un peisaj caracteristic Retezatului. După ultimele cercetări flora
Retezatului are aproape 1 200 specii vasculare,
provenite din diferite
obirşii fitogeografice.
lncepînd de la poalele muntelui şi ridicindu-se pînă în etajul subalpin pădurile din Retezat prezintă aspecte şi compoziţii variate. Pe marginea rîurilor intilnim cele două speci:i de arin (Alnus glutinosa şi Alnus
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incana) iar în locurile mai adăpostite se înfiripează o vegetaţie cu caracter termofil în care se intilneşte mojdreanul (Fraxinus ornus), teiul (Tilia
cordata) şi chiar nucul subspontan care urcă pînă la 600 m. După făgetele
exuberante, care depăşesc uneori altitudinea de 1 400 m urmează molidişurile compacte care pot ajunge pină la 1 800 m.
Peisajul subalpin
este dominat de întinsele jnepenişuri
care cuprind populaţii de Pinus
cembra, cu vîrste şi dimensiuni impresionante, care pot ajunge pînă la
1,50 m diametru. O trăsătură distinctivă a florei Retezatului o constituie
diversitatea populaţiilor de Hieracium, reprezentate prin numeroase specii
endemice ; în privinţa acestui gen Retezatul se comportă ca un adevărat
centru genetic în care se formează şi acum noi specii.
Remarcăm de
asemenea, şi alte specii endemice ca Draba dorneri, Barbarea lepuznica,
Poa insolita, Poa lepuznica etc.
Nu mai puţin interesantă este şi fauna Retezatului. Căprioarele
şi mistreţii se află încă în număr mare, urşii încă pot fi întîlniţi adesea
prin zmeurişuri şi jnepenişuri. Dintre răpitoare se mai întîlnesc jderul,
pisica sălbatică şi risul, lupul se întilneşte mai ales pe versantul sudic
al Retezatului. Dar cel mai caracteristic mamifer al marilor înălţimi rămîne
capra neagră (Rupicapra rupicapra).
Lumea păsărilor este reprezentată
prin cocoşul de munte (Tetrao urogallus), găinuşa de munte, potîrnichea
etc. O mîndrie a avifaunei Retezatului a constituit-o în secolul trecut
prezenţa marilor păsări răpitoare, azi dispărute. Astfel fostul stăpîn al
înălţimilor alpine, vulturul bărbos (Gypaetus barbatus aureus), a dispărut
din Retezat, ca şi din restul Carpaţilor meridionali, încă de la sfîrşitul
secolului trecut.
Era cu neputinţă ca odată cu primele acţiuni de ocrotire a naturii
din ţara noastră, să nu se fi îndreptat atenţia specialiştilor spre acest
grandios masiv al Carpaţilor meridionali. Primul act prin care se cere
înfiinţarea unei rezervaţii întinse în masivul Retezat aparţine Grădinii
botanice a Universităţii din Cluj şi este adresat Direcţiunii generale
pentru reforma agrară din Cluj fiind semnat de profesorul Alexandru
Borza, directorul acestei grădini. Avînd acordul de principiu al acestui
for agricol, profesorul Borza se adreseoză în continuare Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Casei centrale a cooperaţiei şi împropietăririi săte
nilor, solicitind ca, odată cu prilejul reformei agrare, să se alcătuiască
„o întreagă reţea de rezervaţiuni,
parcuri naturale şi monumente ale
naturii puse sub protecţia unor legi speciale, care trebuie să vină şi suh
ocrotirea unui oficiu central special, cu consilieri în toate provinciile ţării
şi cu epitropia înţelegătoare a ligii naţionale pentru protecţiunea monumentelor naturii". ln rîndul acestora, primul indicat a fost parcul naţional
din Munţii Retezat.
ln acelaşi an, în precizarea terenurilor ce urmează să fie rezervate
de către fiecare consi'lierat agricol judeţean se află următorul text, însoţit
de o schiţă de hartă : „Regiunea superioară a Retezatului trebuie transformată într-un grandios parc naţional, o rezervaţiune ştiinţifică importantă, prin adăpostirea şi apărarea de orice stricăciuni a vegetaţiei şi a
lumii sale animale. Rezervaţiunea aceasta ar cuprinde terenul dintre piscurile şi crestele de munte Zănoaga-Peleaga-Bucura şi mărginite spre sud
de Valea Lăpuşnicului, anexîndu-i-se şi micul masiv calcaros Paltina din
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stinge Lăpuşnicului Mare". Aceste propuneri au fost trimise şi Casei centrale ale cooperaţiei din Ministerul Agriculturj.j şi Domeniilor.
Dar răspunsul primit la aceste întimpinări a fost negativ, deoarece
o parte din Munţii Reteza.tului fusese deja atribuită vechilor proprietari,
iar o alta comunelor ca păşune comunală. ln faţa acestei situaţii, care
arăta că problema înfiinţării rezervaţiilor,
inclusiv a Parcului na!ional
Retezat, nu se poate soluţiona pe baza legilor existente, s-a născut ideia
întocmirii unui proiect de lege pentru ocrotirea monumentelor naturi·i şi
instituirea unei comisiuni a acestora.
Acest proiect, pornit din iniţiativa profesorului A. Borza şi profesorului Emil Racoviţă, cu consultarea rep~ezentanţilor Societăţilor de ştiinţe
din Cluj, de Ştiinţe naturale din Sibiu, cit şi a două societăţi vinătoreşti
a fost înaintat ministerului de pe atunci al agriculturii şi domeniilor, co
să fie prezentat în faţa corpurilor legiuitoare.
Con·comitent şi în anii următori (1925-1926), cu toată bunăvoinţa
arătată de Consilieratul agricol al judeţului Hunedoara, tratativele cu
proprietarii particulari n-au ·dus Io nici un rezultat favorabil.
·
ln acest impas au intervenit lucrările intiiului Congres al naturaliştilor, ţinut la Cluj (18-21 aprilie 1928), sub preşedinţia profesorului Emil
Racoviţă. ln una din şedinţele sale Congresul o votat în unanimitate o
moţiune din care reproducem partea referitoare la crearea parcului naţio
nal Retezat :
. „Congresul Naturaliştilor din România avind în vedere :
1. Proiectul existent de a înfiinţa într-o regiune a Munţilor Retezat
un parc naţional ca monument al naturii ;
2. Faptul, că masivul Retezat este de o excepţională bogăţie floristică şi faunistică ;
3. Faptul, că este aproape unica regiune din ţară în care vegetaţia
se află în starea ei naturală, adică în echilibru biologic cu ierbivorele
numai sălbatice,
căci foştii proprietari opreau cu stricteţe păşunatul
vitelor domestice;
Considerînd că :
4. Devastarea prin păşunat chiar vremelnic a unui „material" de
cercetări ştiinţifice, unic prin felul său, ar fi dovada unei lipse de prevedere şi de competenţă nescuzabile;
5. Toţi naturaliştii români ar cădea sub grea răspundere atit naţională cit şi internaţională dacă nu s-ar opune hotărit unei asemenea
devansări;

6. Politicienii demagogi stirnesc pe locuitorii din vecinătatea Retezatului ca să reclame libera păşunare pe tot masivul;
HotlJreşte : .
Să roage atît pe domnul Preşedinte al Consiliului cit şi pe domnul
Ministru de Domenii, să binevoiască a opri imediat păşunatul, pescuitul,
vinatul şi t~ierea pădurii în acea regiune a masivului Retezat, care este
deja delimitată la Casa centrală a împroprietăririi în vederea înfiinţării
unui parc naţional în acest masiv.
Această oprire de păşunat să fie menţinută cu stricteţe pînă ce
Legea monumentelor naturii va fi votată şi pusă în aplicare".
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Sub imboldul acestei moţiuni
naturaliştii şi iubitorii naturii au
activitate de lămurire a opiniei publice iar sub
auspiciile Institutului botanic din Cluj s-a continuat atît explorarea ştiin
ţifică a Retezatului, cit şi de cunoaştere a stărilor de proprietate şi folosinţă economică a Retezatului.
Totuşi, noi greutăţi din cauza propl'li,etarilor particulari potrivnici
înfiinţării parcului naţional şi a formalismului birocratic
au împiedicat
realizarea propunerilor din moţiunea Congresului naturaliştilor
pînă la
promulgarea legii pentru protecţia monumentelor naturii din 1930, completată cu legea modificatoare din 1933.
ln temeiul acestei legi s-a înfiinţat Comisiunea Monumentelor Naturii la Bucureşti, în cadrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, şi apoi
Biroul ştiinţific la Cluj şi comisiuni regionale, printre care şi Comisiunea
Monumentelor Naturii pentru Ardeal din Cluj. Odată cu apariţia legii
pentru protecţia monumentelor naturii
toate problemele privitoare
la
Parcul naţional Retezat au intrat în competenţa Comisiunii Monumentelor
Naturii pentru Ardeal. Această comisie a aprobat convocarea unei şedinţe
care urma să se ţină la Deva, cu participarea tuturor celor interesaţi,
pentru stabilirea în linii generale a limitelor şi condiţiilor în care se va
înfiinţa Parcul naţional Retezat.
Şedinţa s-a ţinut la 12 noiembrie 1933 la prefectura din Deva,
unde au fost prezenţi, în afară de profesorul Al. Borza, preşedintele Comisiunii Monumentelor Naturii pentru Ardeal toţi conducătorii au,torităţi~or
şi instituţiilor din Deva, reprezentanţii forurilor leguitoare ca şi ai diferitelor societăţi şi persoane particulare. Expunerea profesorului Borza a,supra
lucrărilor pregătitoare pentru înfiinţarea parcului naţional, a însemnătăţii
ştiinţifice naţionale şi internaţionale a acestui monument al naturii şi discuţiile la care au luat parte diferiţii reprezentanţi au avut drept urmare
întocmirea unui proiect de rezoluţie de către Comisiunea Monumentelor
Naturii pentru Ardeal.
Proiectul a fost adoptat de Comisiunea centrală din Bucureşti
in 1934 iar constituirea Parcului naţional al Retezatului a fost publicată
în Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii (Nr. 1-4, 1935) care reproduce textul jurnalului Consiliului de Miniştri Nr. 593 din 22 martie 1935.
Regulamentul de funcţionare şi administrare, prevăzut în Jurnalul
Consiliului de Mini,ştri, întocmit de profesorul Emil Racoviţă pe baza Cl'literiilor expuse în îndreptarul său asupra monumentelor naturii (publicat în
Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii Nr. 1 4, 1933, p. 4-7)
n-a
intrat însă în vigoare din cauza unor obiecţii juridice asupra proprietăţilor
în litigiu.
Prevederile acestui regulament privesc interzkerea defrişării
pădurilor, a vînatului rîsului şi păsărilor declarate ca monument al naturii,
reglementarea vînătoarei caprei negre şi a pescuitului păstrăvifor. Din
punct de vedere administrativ au fost prevăzute
locurile unde se pot
construi cabane turistice şi instala corturi, diferitele amenajări (drumuri,
marcaje, adăposturi).
componenţa administraţiei parcului naţional etc.
Astfel încă de la începutul anului 1934 Comisiunea Monumentelor Naturii
pentru Ardeal hotăreşte ca marcajul drumurilor şi potecilor cit şi instalarea
tablelor indicatoare în cuprinsul Parcului naţional al Retezatului să fie
interzise tuturor societăţilor turistice. De altfel, dezvoltarea pe care o ia
turismul după 1930 în Retezat,
determină Comisiunea Monumentelor
desfăşurat o intensă
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Naturii să intervină în legătură cu locul unde urma să se construiască
cabane de adăpost în acest masiv.
Declanşarea celui de al doilea război mondial şi urmările sale
nefaste, asociate la unele calamităţi natural,e (avalanşe, incendii) au pus
la grea încercare situaţia Parcului naţional al Retezatului. Astfel în primă
vara anului 1944 avalanşele din văile Pietrile şi Galeşul au adus prejudicii
însemnate vegetaţiei forestiere şi îndeosebi asupra exemplarelor bătrine
de Pinus cembra.
Incendiile din toamna anului 1943 au distrus mari suprafeţe de
molid şi jepi pe faţa Lăpuşnicului Mare şi în jurul stînei Pelegii. Timp de
3 săptămini focul a bintuit în diferite locuri din Retezat, fiind necesară
intervenţia unităţilor militare
pentru limitarea şi stingerea incendiilor.
Primejdia incendiilor a revenit în vara secetoasă din 1946,
cuprinzind
mari suprafeţe de pădure, printre care şi acelea din preajma casei de
adăpost Pietrile. ln multe cazuri întinderea pagubelor s-a datorat atit
secetei cit şi ciobanilor care au dat foc pădurii, spre a-şi mări locurile de
păşunat. La aceste calamităţi s-au adăugat şi înmulţirea cazurilor de
braconaj în privinţa vinătorii şi a pescuitului.
Stăruitoarea activitate a oamenilor de ştiinţă şi a iubitorilor naturii
nu a dat roadele necesare în timpul vechiului regim, din cauza dreptului
de proprietate şi folosinţă a unei însemnate părţi din teritoriul Retezatului
şi a puţinului interes pentru ocrotirea naturii arătat de organele administrative, la care s-au mai adăugat urmările nefaste ale celui de al
doilea război mondial.
Prin trecerea Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii sub
auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, organizarea acţiunilor
de ocrotirea naturii din ţara noastră a intrat într-o nouă fază. Decretul
lege nr. 237/1950 pentru ocrotirea monumentelor naturii, completat cu
H.C.M. nr. 514/1954 şi regulamentul său de aplicare a permis să se ia
măsuri eficace de ocrotire în Parcul naţional Retezat, în colaborare strinsă
cu instituţiile interesate. Intre acestea locul de frunte ii ocupă Ministerul
Economiei Forestiere şi Materialelor de construcţii, Ministerul Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor şi, îndeosebi, Consiliul Popular al judeţului
Hunedoara.
Datorită acţiunii concertate a acestor instituţii s-a ajuns într-o
mare măsură la punerea în aplicare a principiilor fundamentale de ocrotire, preconizate de Emil Racoviţă Jn 1934, înscrise de altfel şi în Lista
Naţiunilor Unite a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor analoage, întocmită de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (U.l.C.N.).
Ca parcul să poată beneficia de un regim de protecţie generală împotriva oricărei exploatări, era ne:esar să se garanteze inteqritatea teritoriului său faţă de aceste exploatări, care-i primejdu'esc echilibrul biologic.
Prin convenţia încheiată cu organele agricole s-a interzis complet păşunatul, incepînd din 1955, în unele zone din parcul naţional şi
s-a limitat în altele, permiţind astfel să se adopte criteriul zonării. Prin
această zonare, s-a creat în 1955 o rezervaţie integrală (zona ştiinţifică),
de 1 840 ha, restul suprafeţei parcului (11 160 ha) formind a doua zonă
de protecţie. Limitele acestei rezervaţii inteqrale sint încadrate intre următoarele puncte : Gura Zlata Valea Zlătuia Scoaba Retezatului
- Virful Retezat Şeaua Retezatului Virful Bucura Poarta Bucu52
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rei - Virful Judele - Virful Birlea - Virful Şesele Mari - Virful Şesele
Mici Virful Zănoaga şi Cioaca Aradeşului, coborînd apoi pe piriul
Turcului, ·afluent al Zlătuii pină la Gura Zlata.
ln rezervaţia integrală, destinată conservării ecosistemelor naturale in starea lor autertică şi cercetărilor ştiinţifice, cu un regim strict
de protecţie, este interzisă orice exploatare (păşunat, exploatări forestie<e sau miniere. vînătoare, pescuitul, culegerea fructelor). evitindu-se zqomotele spre a nu tulbura liniştea faunei etc. Sint admise, cu avizul Comisiei Monumentelor Naturii, numai extragerea doboriturilor de vint, spre
a se menţine igiena arbor·etului şi spre a se preintimpina instalarea insectelor dăunătoare. De asemenea, nu sint permise : focul, instalarea de
campamente. Turiştii pot străbate r·ezervaţia integrală, fără a poposi, cu
autorizaţia prealabilă a Comisiei Monumentelor Naturii.
Un regim de .ocrotire mai puţin riguros se aplică in ceea ce priveşte exploatarea in zona a 2-a de protecţie, cu funcţie social-economică, destinată îndeosebi practicării turismului. Astfel, aici sint admise :
păşunatul in anumite văi şi goluri de munte pe o durată de două luni
(între 30 iunie 31 august). cu restringerea treptată a şeptelului, operaţiuni de igienă in domeniul forestier, pescuitul in unele lacuri alpine
cu permisiune specială eliberată de organele silvice, culegerea fructelor.
Vinătoarea este oprită şi in această zonă.
Fără îndoială că afluxul turistic crescind, insuficienţa cabanelor
lipsa unor locuri de campament bine organizate ca şi comportarea turiş
tilor, au adesea o influenţă dăunătoare atit asupra peisajului cit şi a
liniştei de care trebuie să se bucure fauna din această zonă.
Urmările interzicerii totale a păşunatului n-au întirziat să se arate,
îndeosebi in zona de sub muntele Şesele, a cărei floră s-a refăcut in
ciţiva ani, creindu-se şi condiţii favorabile pentru diseminarea naturală
a zimbrului (Pinus cembra). Cu sprijinul competent şi energic al direcţiei
Intreprinderii pertru executarea lucră·rilor pentru ameliorarea pajiştilor din
judeţul Hunedoara, incepind din 1973, s-a interzis păşunatul În complexul
glaciar al Bucurii ca şi pe Valea Stinişoara. ln cel mai scurt timp capacitatea naturală de regenerare a vegetaţiei naturale nu a ÎntÎrziat să-si
arate efectele : circul glaciar al Bucurii a devenit o pajişte multicoloră,
În care noi·anul smirdarilor zmălţuiesc compact povÎmişurile stincoase.
Măsurile de pază şi control au putut fi intensificate În acelaşi timp,
creindu-se un corp de paznici Înscrişi in bugetul Academiei Republicii
Socialiste România, şi printr-o colaborare cu organele fostului Sfat Popular al regiunii Hunedoara şi cele silvice. Dintre realizările obţinute pe
baza acestei colaborări menţionăm îndeosebi construirea cu fonduri alocate de fostul Sfat Popular al regiunii Hunedoara, a cabanei paznicului de la Gura Zlata, a punctelor de observaţie de la Gura Zlata, Rotunda şi Pietrele, care contribuie şi la cercetarea ştiinţifică.
Dar obiectivul principal, urmărit de către Comisia Monumentelor
Naturii, după realizarea zonării şi asigurarea pazei a fost crearea unor
condiţii care să faciliteze cercetările ştiinţifice in cuprinsul parcului naţio
nal. ca şi În restul mas·ivului Retezat.
Prin izolarea sa, lipsit de căi şi mijloace bune de comunicaţii, de
baze de adăpost şi aprovizionare, în perioada de constituire şi de primă
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organizare, masivul Retezatului a oferit puţine condiţii prielnice pentru o
cercetare ştiinţifică aprofundată.
ln această perioadă critică, apar totuşi studiile fitosociologice ale
profesorului Al Borza (1934), şi cele ale lui L. Dioszhegy (1930), asupra
lepidopterel·or. Dar cuprinzătoarea lucrare „Flora şi vegetaţia Retezatului•,
a acad. E. I. Nyarady, rod al unor îndelungate cercetări din această perioadă, apare însă abia în 1958. La acestea se pot adăuga lucrări de
interes strict geologic (N. Gherasi, 1937 ; N. Pavelescu, 1953), ca şi promiţătoarele rezultate ale primelor explorări speologice în zona calcaroasă din Retezatul Mic.
lncă din 1961, Comisia a obţinut, cu sprijinul Sfatului Popular al
Regiunii Hunedoara, două camere în cantonul pastoral de la Gura Zlata,
ca bază de adăpost şi cercetare ştiinţifică pînă la construirea unei caselaborator în rezervaţia integrală. Temelia acestei case-laborator s-a pus
în toamna anului 1961, la o altitudine de 1 780 m, ceva mai sus de confluenţa păraielor Gemenele şi Rovine, la numai 20 minute de lacul Gemenele.
Depărtarea de Gura Zlata (10 km, care se străbat in 3-4 ore), terenul accidentat, dăinuirea îndelungată a zăpezii, lipsa unor căi de comunicaţie în afara potecilor pierdute in umbra pădurii şi copleşite de
vegetaţia impenetrabilă a jepilor, constituie condiţii puţin favorabile pentru desfăşurarea scopului Comisiei Monumentelor Naturii. De aceea a
fost necesară refacerea singurei poteci mai accesibile de la Gura Zlata
la Gemenele, prin înlăturarea arborilor doborîţi, curăţirea şi consolidarea
potecii pe anumite porţiuni, peste grohotişuri sau pante inaccesibile, construirea de podeţe etc. Pe această cărare a fost transportată cea mal
mare parte din materialul de construcţie (cărămidă, nisip, var, fierărie
etc.), iar mai tîrziu întreaga zestre a casei, folosindu-se caravane de cai
şi oameni însoţitori.
Terminată în 1964, datorită sprijinului acordat de organele Sfatului Popular regional şi ale Direcţiei silvice din Deva, cit şi muncii fără
preget a corpului de pază şi control al Comisiei Monumentelor Naturii,
căruia i-a revenit îndeosebi sarcina organizării transportului, casa-laborator „GemeneleH a fost pusă la dispoziţia cercetătorilor ştiinţifici în
1965. Orientată spre sud-vest, lipsită de curenţi, casa-laborator „Gemenele" este compusă dirtr-o terasă, sală laborator, magazie de sticlă
rie de laborator şi chimicale, spălător, bucătărie şi camera cabanierului
(la parter), o cameră cu paturi comune şi o cameră cu două paturi (la
etaj). lncălzirea se face cu lemne în sobe de teracotă, iar curentul electric este în curs de instalare. Această casă-laborator poate oferi adăpost
la 15 cercetători şi este înzestrată cu binoculare, microscop, chimicale,
materiale de cercetare şi o mică bibliotecă.
Cu ajutorul Subcomisiei Monumentelor Naturii de la Cluj, în 1973,
în această casă-laborator, s-au pus bazele unui ierbar general al florei
Carpaţilor (Herbarium Florae Carpatorum), care cuprinde deja aproape
4 OOO coli. ln cea mai mare măsură în acest ierbar este reprezentată flora masivului Retezat, ca şi a munţilor învecinaţi, da,r şi cea din alte masive ale Carpaţilor româneşti.
ln ultimele două decenii cercetarea ştiinţifică a Parcului naţional
Retezat a fost promovată şi coordonată de Comisia Monumentelor Nawww.mcdr.ro / www.cimec.ro

CoS(J-.Jaborotor Gemenele (foto Voii. Puşcaiu)

turii din cadrul Academiei Republicii Socialiste România şi Subcomisia
Monumentelor Naturii de la Cluj, în colaborare cu Institutul central de
biologie, Centrul de cercetări bi.ologice din Cluj, Institutul de geografie al
Academiei, Facultăţile de biologie din Cluj şi Bucureşti. ln ultimii ani aceste cercetări s-au realizat pe baza unor contracte de cercetare şUin
ţifică.

ln afară de studiile botanice, finalizate într-o monografie aflată
in curs de editare, sînt in curs de realizare alte lucrări de botanică şi
istoria vegetaţiei, zoologie, ecologie vegetală şi animală, sub auspiciile
instituţii·lor amintite.
Posibilitatea desfăşurării unor studii mai ample, în locuri încă puţin cercetate, este acum mult uşurată dat·orită e>Gistenţei casei-laborator
„Gemenele", cit şi a celor trei puncte de observaţie existente astăzi la
Gura Zlata (800 m alt.), în apropierea intrării de vest în parcul naţional,
Rotunda (1 100 m alt.) pe valea Lăpuşnicului Mare, care înlesneşte accesul spre Lunca Berhinei şi lacurile din căl1darea Bucurii şi Pietrele (1 480
m alt.), punct de plecare pentru cercetarea versantului nordic al Retezatului.
Paralel cu activitatea organizatorică şi ştiinţifică în Parcul naţional
Retezat,s-a desfăşurat şi o intensă activitate social-culturală pe tărlim
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obştesc. Atragerea tuturor categoriilor de cetăţeni şi îndeosebi a tineretului pentru cunoaşterea însemnătăţii ştiinţifice, educative şi recreative

a parcului naţional ca şi necesitatea respectării măsurilor ce trebuiesc
luate pentru o bună ocr·otire a fost una din preocupările principale ale
organelor Comisiei Monumentelor Natu·rii în colaborare cu Consiliul judeţean de ocrotirea naturii şi alte instituţii interesate. Această activitate
s-a realizat prin conferinţe ţinute la şcolile din judeţul Hunedoara, în
diferite oraşe şi staţiuni balneare din ţară, expuneri însoţite de diapozitive pentru turişti, folosirea presei şi a emisiunilor de radio, expoziţiile
documertare organizate de Comisia Monumentelor Naturii în diferiite oraşe din ţară, diferitele articole şi publicaţii.
O contribuţie deosebită la cunoaşterea Parcului naţional Retezat,
au adus-o vizitele oamenilor de ştiinţă din diferite ţări, ca Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Italia, Iugoslavia, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Olanda, Polonia, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Uniunea Sovietică etc.
Adăugăm că lucrările celui de al 3-lea simpozion al specialiştilor din ţă
rile socialiste, care s-a ţinut la Cluj, în septembrie 1968, cu tema „Recreaţia şi turismul în parcunile naţionale şi rezervaţiile analoage", şi-a
încheiat lucrările în Parcul naţional Retezat, cu participarea unor numeroşi oaspeţi din Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia.
Semnificative sînt impresiile unor disinşi oameni de ştiirţă străini,
care au vizitat în ultimii ani Porcul naţional Retezat. Menţionăm pe acelea care au fost semnate de Harry A. Goodwin şi Robert M. Linn, din
serviciul parcurilor naţionale ale S.U.A., emeritul naturalist şi ocrotitor
al naturii Kai-Curry Lindhal, din Suedia şi cunoscutul ornitolog Ioachim
Steinbacher, din Republica Federală Germania.
„Parcul naţional Retezat, este cu adevărat maiestos şi o dovadă
a eforturilor Comisiei Monumentelor Naturii. Ar trebui lăsat aşa cum
este, neatins de desfăşură·rile progresului tehnologic al omului, o dovadă
a relaţiilor sale cu mediul natural.
Conservaţioniştii din ·lume sînt îndatoraţi guvernului din România
şi cetăţerilor săi, pentru păstrarea acestui monument al naturii". (Harry
A. Goodwin, S.U.A., Casa-laborator „Gemenele", 8 octombrie 1968).
„Am văzut multe parcuri naturale şi deşi sînt diferite fiecare şi greu
de comparat, Parcul naţional Retezat, este cu siguranţă unul din cele mai
frumoase din lume. Guvernul şi poporul român, pot fi mîndri de acest
mozaic de fenomene naturale păstrate munţi, lacuri, pîraie, codri de
fag şi molid. Călătoriile mele de aici îmi vor rămîne totdeauna în minte".
(Robert M. Linn, S.U.A., Casa-laborator „Gemenele", 8 octombrie 1968).
„Dintre parcurile naţionale europene, Parcul naţional Retezat, este
fără îndoială, unul dintre cele mai importante. Rezervaţia integrală a acestui parc naţional are o mare însemnătate, căci ea conservă un ecosistem din partea de sud a Carpaţilor, care are valori ştiinţifice, educative şi recreative de prim ordin". (Kai-Curry Lindahl, Stokholm, Casa laborator „Gemenele·, 4 iulie 1969).
„Poziţia cabanei se dovedeşte a fi o remarcabilă realizare tehnică,
dacă avem în vedere lipsa de căi de acces carosabile. Amenajarea ei,
corespunzătoare, cu camere de locuit şi de lucru, cu utilaj de laborator

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

şi de colectare, cu chimicale, microscop şi literatură principală, ii permit să devină un adevărat centru de cercetări ecologice. Scopul acestor
indicaţii este să atragem atenţia asupra noii staţiuni de cercetări din
Carpaţi, şi să recomandăm efectuarea unui studiu acolo, care desigur
că va fi permis şi oamenilor de ştiinţă străini. Ei pot obţine astfel o serie
de cunoştinţe cum rareori pot fi oferite în mijlocul unei naturi neatinse".
(J. Steinbacher, 1din Natur und Museum, Frankfurt am Main, 1969, voi. 99,
nr. 5).
Remarcăm de asemenea buna desfăşurare a campingului organizat în Parcul naţional Retezat, de către Federaţia internaţională a tineretului pentru studiul şi conservarea naturii, cu concursul Comisiei Monumentelor Naturii, intre 17-31 august 1970. Tineri naturalişti din Anglia,
Republica Federală Germania, Olanda şi delegaţi ai Cercului studenţesc
de ocrotire a naturii de la Universitatea din Bucureşti, au făcut observaţii asupra florii şi faunei Retezatului, au beneficiat de expunerile specialiştilor români şi au ţinut colocvii privitoare la conservarea naturii din
România.
Intensificarea acţiunilor de ocrotirea naturii din ţara noastră, aşea
ză 5i Porcul naţional Retezat în noi lumini în care semnificaţiile sale dobindesc rosturi tot mai importante. Experienţa dobindită de oamenii de
ştiinţă români prin crearea acestui parc naţional ne permite azi să proiectăm amenajarea unor noi parcuri naţionale şi naturale în alte masive ale Carpaţilor româneşti. Dar Parcul naţional Retezat, care a intrat
deja în conştiinţa poporului nostru ca un patrimoniu naturalistic de o
legitimă mindrie naţională, trebuie să-şi realizeze toate rosturile funcţio
nale pentru care a fost creat.
La rindul său importanţa internaţională a Porcului naţional Retezat, este confirmată şi de faptul că figurează la loc de frunte intre cele
16 rezervaţii din România, înscrise în „Lista Naţiunilor Unite a parcurilor
naţionale şi rezervaţiilor analoage", potrivit criteriilor stabil.ite de Uniunea
internaţională pentru conservarea naturii şi a ·resurselor sale. Prin această consacrare prestigioasă, Parcul naţional Retezat, dobindeşte semnificaţia unei contribuţii naţionale prin care statul nostru îşi aduce aportul
său la crearea reţelei mondiale de parcuri naţionale. Acest considerent,
atrage de la început atenţia asupra necesităţii ca regimul de protecţie
şi de conservare al parcului să fie stabilit într-o deplină concoridanţă cu
prevederile noii legi privitoare la protecţia mediului înconjurător din ţara
noastră, ca şi a recomandărilor Uniunii internaţionale pentru conservarea
naturii şi a resurselor sale, oare funcţionează sub auspiciile O.N.U. şi la
care ţara noastră este afiliată din 1958.
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1973, privind protecţia
mediului înconjurător, normele pentru conservarea, întreţinerea, explorarea ştiinţifică şi paza Parcului naţional se stabilesc de către cel mai înalt
for ştiinţific din ţara noastră, de către Academia Republicii Socialiste
România. Pe baza articolului 50 al aceste legi, Comisiei Monumentelor
Naturii ii revin astfel sa·rcini mărite în privinţa organizării şi exercitării
controlului respectării dispoziţiilor legale pe temeiul cărora s-a constituit
parcul naţional.
Intre cele mai urgente sarcini care revin Comis.iei Monumentelor
Naturii, este aceea a creerii unui o·rganism
de administrare proprie a
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parcului naţional. De la început trebuie să subliniem ca, tn conformitate
cu aceleaşi preveder.i ale art. 50, din Legea nr. 9/1973, organismul de
administrare al parcului va avea o dublă subordonare, fiind dirijat academic prin Comisia Monumentelor Naturi.i şi de Comitetul Executiv al
Consiliului popular judeţean prin Consiliul judeţean de ocrotirea naturii.
Pentru împlinirea acestui deziderat, se impune crearea urgentă a
unui consiliu ştiinţific alcătuit din specialişt!i desemnaţi de Academie şi
de Comitetul Executiv al Consiliului popular judeţean. Acestui consiliu ii
va reveni sarcina de a îndruma şi de a controla activitatea viitoarei administraţii a parcului naţional. La rindul său, pentru înfiinţarea unei administraţii proprii a parcului atit Comisia Monumentelor Naturii cit şi
Consiliul judeţean de ocrotire a naturii au făcut deja propuneri concrete.
ln expunerea de motive elaborată de Comisia Monumentelor Naturii se
arată, că în cazul particular al Parcului noţional Retezat, singurul porc
noţional al ţării şi unul dintre cele moi vechi din Europa, se cere o normare specială in raport cu importanţo acestui obiectiv din punct de vedere social, cu funcţiile sale ştiinţifice şi cu sarcinile extrem de dificile
cu care va fi confruntat in viitorul apropiat (amenajarea hidroenergetică
o Riului More). Schema acestui parc naţional, după propunerile făcute
de N. Toniuc, secretorul ştiinţific al Comi·siei Monumentelor Naturii, va
trebui să aibe un efectiv de posturi cit de cit comparabil cu cel existent
în cazul parcurilor naţionale din Europa. De aceea in afara unui consiliu
ştiinţific, care nu necesită forţă de muncă salariată, este absolut necesară înfiinţarea unei administraţii o Parcului naţional Retezat (conform
titulaturii adoptate în străinătate), sau a unei direcţii a Parcului noţional
Retezat, titulatură care s-or apropia moi mult .de structurile de organizare existente Io noi. Schemo acestui organism (organigramo), trebuie
să cuprindă personal cu calificare superfooră, personal cu studii medii
şi un corp de pază.
Apreciind realitatea din teren din momentul de faţă, după propunerile făcute de Comisia Monumentelor Naturii, o astfel de organigramă
or trebuie să cuprindă, în forma ei cea moi redusă, următoarele posturi :
1. director (cu pregătire de biolog sau inginer silv!c):
2. conservator (titulatură adoptată in străinătate). echivalent ca
pregătire cu profesiunea de biolog sau inginer silvic. Sint necesare două
astfel de posturi, corespunzătoare celor două mari unităţi geomorfologice ole parcului ;
3. tehnicieni (studii medii), care să coordoneze activităţile io cele
trei puncte principale de acces in Porcul noţional Retezat (Gura Zlato,
Pietrile şi Cimpu lui Neag-Buta). Aceste trei posturi de tehnicieni ar .-ezolva şi specificul unor activităţi de teren legate de o) conservarea faunei, b) conservarea florei, c) higiena şi protecţia ecosistemelor. Cei trei
tehnicieni ar răspunde de asemenea de problemele legate de controlul
şi indrumoreo circulaţiei turistice, respectarea regulamentelor de vlzit01'e
a zonelor de protecţie din Parcul naţional Retezat, executarea şi îndrumarea lucrărilor de amenajare, întreţinere şi funcţionare a tuturor dotă
rilor din parc. ln acelaşi timp viitorii tehnicieni îşi vor justifica necesitatea
lor şi prin sarcinile de observaţie asupra problemşlor le~Clt~ d~ menţi-
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nerea actualului echilibru biologic din zonă, avind atribuţii echivalente
unui laborant, întrucit ar avea de îndeplinit un rol important ca auxiliari
ai cercetărilor ştiinţifice.
4. Corpul de pază.
Particular.ităţile geomorfologice ale Parcului
naţional Retezat permit rezolvarea pazei cu un număr redus de paznici.
Deşi potrivit practicii curente din silvicultură, la suprafaţa de 20 OOO ha
s-ar justifica un număr minim de 20 sau maximum 29 paznici, se apreciază că problemele de pază se pot rezolva printr-o arondare adecvată
a sectoarelor de pază cu un personal de numai 12 paznici. Mărirea numărului de paznici se impune urgent deoarece lucrările de amenajare
hidroenergetică a Riului Mare sint planificate să înceapă chiar in acest
an şi vor fi eşalonate pe o durată mai lungă (5-6 ani), reprezentind un
volum more de investiţii, o zonă întinsă de lucru şi o forţă de muncă
care va lucra atît în cursul verH cit şi iarna în interiorul Parcului naţional
Retezat, cu un efectiv de aproximativ 3 OOO persoane. Cu toate măsurile
solicitate de Comisia Monumentelor Naturii, atît la nivelul fazei de proiectare cit şi la nivelul fazei de execuţie, efectuarea acestor lucrări va
reclama o permanentă activitate de îndrumare, control şi pază, pentru
a reduce la minim efectele defavorabile determinate de aceste lucrări
asupra ecosistemelor.
O altă problemă a cărei soluţionare a întîrziat, o constituie extinderea actualului perimetru al Parcului naţional Retezat. Reamintim că un
factor esenţial în desăvîrşirea regimului de protecţie al parcului naţional
a fost elaborarea noului amenajament silvic din 1964, întocmit cu competenţă de inginerul Zeno Oarcea, aplicarea acestuia urmînd să se facă
in funcţie de regimul de protecţie al celor două zone. ln afară de reali~
zarea unei încadrări cit mai potrilt1ite în limite naturale, mărirea suprafeţei Parcului naţional Retezat corespunde următoarelor cerinţe :
- ca rezervaţia integrală să aibe şi spre nord o zonă tampon (a
2-a zonă de protecţie) :
ca să înglobeze în partea de sud regiunea calcaroasă de la
nord de Jiul Românesc, precum şi întreg bazinul Lăpuşnicului Mic, inconjurînd platforma Borăscu.
Zona situată la nord de valea Zlătui, intre Gura Zlata, Casa Verde şi culmea Picuiului, asigură o bună protecţie vînatului mare, îndeosebi
caprei negre, fiind şi un bun refugiu pentru urşi.
Zona de la sud, in Retezatul Mic, care include calcarele dintre
Scorote şi Albele, prezintă caractere fitogeografice particulare şi o interesantă faună cavernicolă. Pe de altă parte întregirea bazinelor celor
două Lăpuşnice, pune sub ocrotire un fond forestier cu un bogat şi variat efectiv cinegetic, avînd totodată şi un rol însemnat în menţinerea
regimului hidrologic al Rîului Mare.
Suprafaţa pa.reului naţional după limitele preconizate în amenajamentul din 1964 este de 20 100 ha, din care 2 030 ha aparţin rezervaţiei integrale. ln 1974, pe baza unei interpretări judicioase a criteriilor de
constituire a parcurilor naţionale, inginerul Zeno Oarcea, propunea extinderea Parcului naţional Retezat, la cca. 52 OOO ha, din care 32 OOO ha sînt pă
duri (61 la sută), iar restul goluri de munte. Considerăm că aceste prowww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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puneri sînt fundamentate de premize temeinice şi în actualele condiţii ale
dezvoltării noastre social-economice sînt cu totul realizabile.
Intensificarea turismului ridică probleme din ce în ce mai complexe
pentru conservarea integrităţii ecosistemelor din parcul naţional. lntr-adevăr, activitatea turistică din ultimii ani începe să exercite o presiune tot
mai accentuată asupra ecosistemelor naturale. Nu mai stăruim asupra
amplorii într-o continuă creştere a efectelor nefaste ale „poluării turistice"; în această privinţă devin deja alarmante cantităţile în care sînt
aruncate diferite deşeuri în numeroase dintre lacurile glaciare ale Retezatului.
Nu ar fi în rosturile sociale ale acestui parc să se impună anumite
restricţii în privinţa fluxului turiştilor. Se impun însă în modul cel mai
energic măsuri pentru controlul şi dirijarea maselor de turişti numai pe
anumite trasee, care să le ofere un maximum de satisfacţii estetice şi
p.rin care să se evite deteriorarea peisajului.
Sînt cunoscute astfel, pe
o scară din ce în ce mai largă consecinţele negative ale campamentelor
şi instalării întîmplătoare a corturilor (tăieri de jnepeni pentru foc şi
aşternut, săparea unor şanţuri în jurul corturilor, acumulări de deşeuri
etc). Asemenea, consecinţe negative care nu sînt în concordanţă cu rosturile parcurilor naţionale se vor putea evita în viitor prin stabilirea unor
locuri, bine precizate, unde se vor putea instala corturi.
Traseele turistice vor trebui să fie marcate şi prevăzute cu un sistem de table cu inscripţii de avertizare. În aceeaşi măsură se impune
însă necesitatea ca aceste trasee să fie prevăzute şi cu table cu rol educativ şi instructiv pentru turişti. Sîntem convinşi că turiştii ~r avea mult
de ciştigat dacă traseele pe care le-ar parcurge ar fi prevăzute cu inscripţii care să le ofere informaţii toponimice, explicaţii asupra unor fenomene geologice (circuri glaciare, morene, avene) sau asupra ecosistemelor pe care le întîlnesc.
Prin asemenea iniţiative Parcul naţional Retezat, va putea deveni
o adevărată universitate populară, care va contribui la dezvoltarea unui
turism etic, unicul turism compatibil cu vremurile noastre. ln această privinţă rămîn de o deosebită actualitate convingerile profesorului Borza
(1933) : „Retezatul este din toate punctele de vedere, geologic şi geografic, botanic şi zoolog·ic, un pămînt sfint pentru ştiinţă în întregimea sa,
un monument sacru al naturii, cum nu mai există alte masive la fel în
România".
„ln acest gigantic sanctuar al naturii, cu o întindere de cel puţin
100 kilometri patraţi, vor admira şi studia minunile creaţiuni.i, concentrate aici parcă din adins, generaţiile actuale şi viitoare de naturalişti,
turişti din ţară şi de peste hotare atraşi de faima Retezatului. Aici îşi vor
face educaţia patriotică şi tinerimea : ea va sorbi în aceşti munţi aerul
de libertate, lăsat moşteni·re de craiul Decebal, şi-şi va umple sufletul
său de mindrie, cunoscind acest petec de pămînt unic în felul său, simbol al bogăţiilor noastre naturale : Retezatul".
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Zăganul

(Gy.paetus borbotus gro·ndis) în Muzeul Brukenthol din Sibiu
(foto J. Fischer)
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LE PAAC NATIONAL DE RETEZAT DANS l'ACTUALITt ET EN PERSPECTIVE
Resumă

Le massiif de Retezo·t des Canpates ·roumai.ns .oomprend un gra•nd port: national
qui a pris noissance depu·is 1935. Sa etendue d'aujourd'hui· est de 13 OOO hec:tares, dont
1840 hectaires representa.nt .la reserve integ.roile, ou bien da zone scientifique. L'isolement et il'etendue compacte du .porc notiono1I, Ies traces glacioires si bien repiVsentees,
fo· f.lore et la fa.une si riches et si .bien conservees ont sou·leve 11 :interet de beocuc:oup
des recherches scientifiques, qui ont devenu i·n.tensives dans 1le demier itemps.
Pa r su.ite des efforts de .la Commission pour <la rprotec·tion des monlHTlentrs de la
na·ture, qui travailie dans ~e cadre de J'Academie de ilo· .Republiq.ue Socialiste de iRoumanie, en 1965 o ete ocheve le bâtiment du rlaborotoire rbiologique qut se trouve pres
du lac de Gemenele a une a.ltitude de 1no •m • .Depuis 1973 rles tra111aillleurs scientifiques de la Commi•ssion des monuments de la .na.ture y ont mis Jes bases d'un herbier
genera.I de Io flore des Ca~pates •roumains 'Heribo•rium .Florae Carpatorum). l'auteur
mon1ire Ies iperspectiives du 1parc national dans le fu.tur, en soulignont 1lo 1necmsite
d'elargir son territoire, a•ussi que celHe de la reglementa.tion de l'aff.l.uence touristique.
0
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OBSERVAŢII

COMPARATIVE ASUPRA
DE CONSERVARE DIN PARCUL

EFICIENŢEI
NAŢIONAL

N. TONIUC, AL

REGIMULUI
RETEZAT

FILIPAŞCU,

N.

BOŞCAIU

Comportarea statutului funcţional ol ecosistemelor rezervaţiei ştiin
ţifice din Porcul noţional Retezat în raport cu cele din ansamblul acestui
porc ne-o permis desprinderea unor concluzii de o deosebită utilitate în
privinţo aprecierii eficienţei acţiunilor de conservare din Carpaţi. Experienţo dobîndită în Porcul noţional Retezat poate oferi astfel premize temeinice pentru noi acţiuni ole Comisiei Monumentelor Naturii. Utilitatea
unor asemenea observaţii comparative este cu otît moi more cu cit în
planul de acţiuni ol Comisiei Monumentelor Naturii se prevede constituireo unor noi parcuri noţionale.
:
Regimul de conservare legală o Porcului noţional Retezat, considerat în ansamblul său, va împlini în curind patru decenii. Cu toate că rezervaţia ştiinţifică din perimetrul porcului o fost constituită mult moi tîrziu decit restul porcului, fiind înfiinţată abia în 1960, în realitate, întreaga so întindere o beneficiat de un regim special de protecţie severă cel puţin de
Io începutul secolului nostru. După cum om arătat şi cu un oit prilej, stabilireo limitelor actualei rezervaţii o fost sugerată tocmai de zono masivului în care reversul unei administraţii feudale o instituit un perimetru de
protecţie cinegetică în care ecosistemele naturale ou fost conservate într-o integritate aproape autentică. Cu excepţia unui deceniu de intervenţii
zoo-antropogene sporadice, declanşate de consecinţele celui de ol doilea
război mondial, se poate afirma astfel că perimetrul actualei rezervaţii o
beneficiat de un regim sever de protecţie ce însumează deja cel puţin 7
decenii. Deosebirile dintre regimurile distincte de conservare ole acestor
două zone - rezervaţia ştiinţifică şi restul porcului noţional - nu ou întîrziot să oibe repercusiuni considerabile asupra alcătuirii şi dinamicii ecosistemelor lor.
Una dintre primele constatări care se desprinde din comparaţia Io
care ne referim, o constituie extinderea luxuriantă o jnepenişurilor, care
împreună cu populaţia de Pinus cembra este incomparabil mai compactă
în perimetrul rezervaţiei decit în exteriorul său. Rezervaţia ştiinţifică, este
astfel cea mai extinsă arie din masiv în care actuala etajare a vegetaţiei
mai concordă cu limitele sale climatice.
Consecinţele extinderii acestor jnepenişuri sînt foarte concludente.
Astfel, datorită rolului lor protector, în perimetrul rezervaţiei sînt inexistente
otît eroziunile cit şi lavinele. Reamintim că în afara rezervaţiei se semnalează numeroase staţiuni în care se produc frecvente lavine şi mai
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ales eroziuni, ca de pildă, în circurile Zănoaga şi Zănoguţa. Aceluiaşi
rol protector i se datoreşte stabilitatea ca şi densitatea reţelei hidrografice. Subliniem astfel că, în afara torenţilor existenţi, aflaţi într-un
echilibru staţionar în raport cu ansamblul reliefului, pe cuprinsul rezervaţiei nu mai apar cursurile unor torenţi noi. In aceeaşi măsură, menţinerea stabilităţii pînzei freatice asigură o distribuţie staţionară şi o
densitate mai mare izvoarelor în perimetrul rezervaţiei decît în zonele
aflate în exteriorul ei. Cu toate frecventele averse torenţiale, lipsa viiturilor este o caracteristică importantă a reţelei hidrologice din cuprinsul
rezervaţiei.

O consecinţă directă a stabilităţii hidrologice o constituie extinderea considerabilă în rezervaţie a grupărilor vegetale higrofile. Cele
mai reprezentative adenostilete (Doronico-Adenostyletum) din ţara noastră se găsesc tocmai în perimetrul rezervaţiei ştiinţifice. ln aceeaşi mă
sură, aproape toţi versanţii din rezervaţie sînt acoperiţi de cenoze vegetale de tipul Calamagrostetum villosae, cu o bogată alcătuire floristică,
în timp ce versanţii corespunzători din exteriorul rezervaţiei sînt invadaţi de nardete, care reprezintă cenoze vegetale aflate într-o fază avansată de degradare. O simplă comparare a productivităţii naturale a celor două tipuri de pajişti este concludentă. Astfel, în timp ce producţia
medie de masă verde a. calamagrostetelor este de 6 500 kg/ha, cea a
nardetelor este numai de 4 500 kg/ha din care abia 30 la sută este consumabilă. Se constată astfel că potenţialul bioproductiv al cenozelor ierboase este incomparabil mai ridicat în rezervaţie decît în exteriorul său.
ln mod asemănător, chiar în cazul nardetelor din rezervaţie, alcătuirea
lor floristică este mult mai bogată, fiind reprezentate prin cenoze de
tipul Avenastro-Nardetum.
La rîndul său o consecinţă directă a potenţialului bioproductiv
mai ridicat o constituie şi constatarea că în perimetrul rezervaţiei, acumulările de humus sînt mult mai mari. Un efect al acestor acumulări ii
constituie şi regenerarea mai activă a jnepenişurilor, cu toată durata
îndelungată a acestui proces. Asemenea regenerări naturale ale jnepenişurilor au fost semnalate pe arsurile de pe Faţa Retezatului şi deasupra Tăurilor Cîrligului. ln mod asemănător, tot pe cuprinsul rezervaţiei, la Şeşele a fost identificată o staţiune de regenerare activă a populaţiei de Pinus cembra : în exteriorul rezervaţiei, asemenea regenerări
rămîn sporadice.
Ca o consecinţă a interzicerii păşunatului în rezervaţie, se remarcă lipsa muşuroaielor ca şi a oricăror fenomene de solifluxiune declanşate de pîrtiile bătătorite de ovine. ln urma evitării îndelungate a pă
şunatului, compoziţia floristică a pajiştilor din rezervaţie, rămîne neegalată de orice alte pajişti de pe alte masive cu substrat cristalin din
Carpaţii Meridionali.
Sub aspect faunistic, deosebirile dintre situaţia rezervaţiei ştiinţi
fice şi restul Parcului naţional, sînt mai puţin evidente. Astfel trebuie
să subliniem de la început că rezervaţia ştiinţifică nu se deosebeşte de
restul parcului în ceea ce priveşte situaţia precară a răpitoarelor aripate mari. ln urma intensei combateri cu stricnină, efectuată la poalele
munţilor, acvilele de munte (Aquila chrysaetos) ca şi cele de cîmp (A.
heliaca), potrivit ultimelor recensăminte efectuate de Subcomisia Monumentelor Naturii din Cluj, nu depăşesc în întregul masiv al Retezatului
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numărul de 4-6 perechi clocitoare în zonele stincoase din pădurile
etajului montan. De asemenea, nici rezervaţia ştiinţifică nu a scăpat
amestecului neautorizat al omului, fiind introduşi păstrăvi alohtoni in
toate lacurile mai importante şi prin aceasta, aşa cum s-a mai arătat
(Al. Filipaşcu, 1973), starea de habitate originale a lacurilor în cauză a
fost definitiv compromisă.
O problemă de o importanţă covîrşitoare o constituie însă statutul ecologic al caprei negre (Rupicapra rupicapra carpatica), atît in
rezervaţie cit şi in restul Parcului naţional. Recunoaştem de la început
faptul că a fost o dovadă de slăbiciune a Comisiei Monumentelor Naturii faptul că a admis pină în prezent vînătoarea acestei specii în cuprinsul parcului. Această încuviinţare s-a datorat, în bună parte, evaluărilor efectuate de organele cinegetice, după care în Retezat şi in restul munţilor aparţinind fostei regiuni Hunedoara, ar fi existat în anul
1961 un efectiv de 1 300 capre negre, pe 10 fonduri insumind „golul de
munte, păşunea alpină şi 10% din regiunile superioare ale fondului forestier propriu-zis", adică pe un total de 425 OOO ha, la densităţi de 2, 1
- 4,5 şi 4,6 - 7,0 exemplare/100 ha {H. Almăşan, C. Popescu, Gh. Scăr
lătescu şi colab., 1963). Pentru Parcul naţional, considerat în ansamblul
său, T. Iacob {1965, 1973) indică efective de 500 şi peste 500 de capre
negre, incercînd să stabilească mai recent şi densităţi specifice zonelor
de altitudine cuprinse între limitele parcului: 2 exemplare/100 ha în etajul alpin, şi cel montan şi 14 exemplare/100 ha în etajul subalpin. ln
sfîrşit, mai trebuie subliniat şi faptul că încă din 1933 S. Vulcu, atrăgea
atenţia asupra evaluărilor supraestimative ca şi asupra deplasărilor de
pînă la 12 km într-o singură zi a aceluiaş ciopor {chiar pe timp de
vară !), ajungînd la concluzia că efectivul real al caprelor negre în
întregul masiv al Retezatului este de cca. 800 exemplare.
După datele amenajamentului silvo-pastoral din 1964, Parcul naţional Retezat deţine o suprafaţă de 20 075 ha din care 50% {10 422 ha)
reprezintă pădure, iar 42% {9 652 ha) este „păşune" sau, mai exact, gol
de munte alpin şi subalpin. Golului de munte ii revin de asemenea 18%
păşune „bună", 380/o păşune „slabă", 43% terenuri neproductive {stincării şi bolovănişuri) şi 1% lacuri. Cu alte cuvinte, 44% din suprafaţa
neîmpădurită a parcului trebuie exclusă de la orice calcul estimativ privind densitatea populaţiilor de capre negre. La rindul său, rezervaţia
ştiinţifică deţine 4 710 ha din suprafaţa parcului, golul de munte fiind
de cca 41,40/o (1 010 ha), iar restul fiind pădure {3 700 ha).
Dacă am încerca să evaluăm densitatea caprelor negre din Parcul naţional după datele lui Tr. Iacob {1973), am obţine un efectiv exagerat de peste 900 exemplare. Ni se pare deci mult mai aproape de realitate o estimare prin generalizarea densităţii medii reale pe ţară, de 2, 1
capre negre/100 ha teren, stabilită de Almăşan, Popescu, Scărlătescu şi
colab. {1963). Potrivit acestei densităţi, se poate face următorul calcul :
6 450 ha gol de munte real „productiv" x 2, 1 exemplare/100 ha= 136 capre negre. S-ar putea întregi efectivul astfel obţinut la cca 150 exemplare, ţinînd seama şi de porţiunile de pădure de la limita forestieră
superioară ca şi de stincăriile înierbate, care la acest nivel, ici-colo, permit vărarea caprelor negre.
I ntr-adevăr, controlînd din 1966 încoace, de la an la an, efectivele de capre negre din rezervaţia ştiinţifică nu au depăşit cu totul 50-
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60 exemplare. ln general, ciopoarele de peste 15 exemplare sînt foarte
rare în întregul parc, iar procentul sporului anual nu depăşeşte decit
întimplător media de 10% în prima toamnă.
ln intervalul 1-4 noiembrie 1973, efectuînd cu întregul corp de
pază al Parcului naţional un recensămînt repetat al caprelor negre din
rezervaţia ştiinţifică, am înregistrat efectivul total de 12 exemplare (3
masculi, 7 femele şi 2 exemplare juvenile). ln imediata apropiere a rezervaţiei, spre Zănoaga, au mai fost observate încă alte 6 exemplare (2
masculi şi 4 femele). Rezultă deci, că odată cu apropierea iernii caprele negre se deplasează spre exteriorul rezervaţiei. Această puternică
deplasare a celor cîteva ciopoare care vărează în rezervaţie spre călda
rea Bucurii şi, îndeosebi, în Valea Stînişoarei, o explicăm prin faptul că
rezervaţia este intens expusă vînturilor şi, pe de altă parte, datorită
atracţiei puternice pe care hrana fragedă şi bogată din Valea Stînişoa
rei o exercită asupra caprelor negre. lntr-adevăr, nu numai împrejurarea că sub aspect climatic această vale a fost unul dintre principalele
refugii de iernare a caprelor negre, ci şi faptul că incepînd din primă
vara anului 1973, păşunatul a fost sistat definitiv, condiţiile trofice pentru caprele negre au devenit aci excelente„ Pe de altă parte, se remarcă
şi faptul că exemplarele vărate în rezervaţie iernează cu precădere în
exteriorul ei tocmai în locurile unde sînt doborîte mai mult de vînătorii
turişti, ceea ce impietează asupra însăşi a funcţiei de protecţie a rezervaţiei ştiinţifice, îndeosebi din momentul în care păşunatul din Stînişoara şi Bucura a fost sistat.
Desfiinţarea păşunatului din zonele amintite poate să devină astfel o capcană biologică pentru efectivul caprelor negre din zona rezervaţiei ştiinţifice I Se impune astfel ca, începînd din anul 1973, funcţiile
parcului, pentru capra neagră în mod special, să fie restabilite pe baze
reale. Trebuie să se ţină seama că această populaţie nu atinge decît
cel mult jumătate din efectivul scontat „oficial·, că nucleele din zona
rezervaţiei ştiinţifice vărează acolo, dar iernează în Stînişoara şi Bucura.
Se impune deci ca vînătoarea să fie exclusă cu totul din Valea Stînişoa
rei şi Căldarea Bucurii, rămînînd deocamdată cu funcţii cinegetice numai Valea Pietrele, Valea Rea şi Galeşul, zona Zănoaga - Zănoguţa Slăvei şi căldările Păpuşii şi ale Pelegii.
Reconsiderînd efectivul caprelor negre din întreg masivul Retezatului, în lumina celor expuse mai sus, ii apreciem la cca 600 exemplare
efectiv actual, ceea ce ar trebui să dea de gîndit organelor încredinţate
cu exploatarea sa cinegetică.
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COMPLEXUL DE

MLAŞTINI

ALPINE ŞI SUBALPINE DIN VALEA JUDELE
(PARCUL NAŢIONAL RETEZAT)

N. BOSCAIU, LEONTIN
1

ŞT;

PETERFI, EMANOIL PLAMADA, MIRCEA PREDA

Importanţa biocenologică şi biogeografică a mlaştinilor alpine şi
subalpine din ţara noastră ne-a determinat să efectuăm o inventariere
cit mai amănunţită şi un studiu fitocenologie complex asupra turbăriilor
din Parcul naţional Retezat. ln cadrul acestor cercetări•) atenţia colectivului nostru s-a îndreptat într-un mod deosebit asupra bazinului ·superior al văii Judele în care am identificat un complex turbos alcătuit
din 24 mlaştini alpine şi subalpine. Cu toate că extinderea acestor mlaş
tini este de cele mai multe ori redusă, complexul turbcis identificat pe
valea Judele pare să rămină cea mai reprezentativă concentrare de
mlaştini de altitudine din întreaga întindere a Carpaţilor româneşti.
Studiile preliminare efectuate de colectivul nostru au avut ca principal obiectiv reperarea topografică a acestor mlaştini şi recunoaşterea
particularităţilor lor floristice şi fizionomice. Algoflora, brioflora şi studiul fitocenologie general al acestor mlaştini sint prezentate în lucrări
de sine stătătoare. Atit studiul algocenologic cit şi cel briocenologic;
constih~l& de asemenea, obiectul unor lucrări de sine stătătoare.
Valea Judele este unul dintre principalii afluenţi ai Lăpuşnicului
Mare care drenează sectorul sud-vestic al Masivului Retezat, avind aspectul unei despicături odinei intre culmile Zănoagei şi Slăveiului. ln
nord-vest, bazinul superior al acestei văi este limitat de creasta Zănogii,
ce formează cumpăna apelor intre căldarea Tăului Negru şi al lacului
Zănoaga, care culminind prin virful Zănoaga (2 264 m) şi virful Şeşelor
(2 320 m) se îndreaptă spre est şi nord-est pină în virful Judele (2 382 m);
Muchia Slăveiului, ca limită sud-estică a bazinului, formează interfluviul intre valea Judele şi valea Peleaga. Unirea acestor creste în virfUI
Slăvei (2 340 m) inch ide şi limitează bazinul în partea nord-estică. Din
culmea care uneşte virful Judele de virful Slăvei, se desprinde încă o
culme secundară, extrem de abruptă şi cu versanţii prăpăstioşi, cunoscută_ sub numele de Muchia Ascuţită, care separă bazinele celor doi
afluenţi principali ai cursului superior al Judelui.
Aspectul reliefului, dominat în bazinul superior al văii Judele, de
extinderea bolovănişurilor şi a grohotişurilor, cu abrupturi stincoase• ·~i
•) Cercetările au fost efectuate în cadrul prevederilor 1contraotului de. colaborare ştiin-.
ţifică incheio.t în 1971 între Comisia Monumentelor Naturii şi Centru'! de cercetări
biologice Cluj.
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numeroase circuri glaciare sculptate în soclul granitic de vîrstă carboniferă, cu insule de cuaternar în apropierea lacurilor şi a morenelor, situează acest sector al Retezatului în rindul celor mai grandioase complexe glaciare ale Carpaţilor Meridionali. Cu toată fragmentarea adîncă
a reliefului iniţial, din întinderea platourilor de pe culmile Zănoagei si
Slăveiului, se recunoaşte unitatea originară a nivelului de eroziune cretacic-oligocen, cunoscut sub numele de „platforma Borăscu". Glaciaţiu
nea, la care s-au mai alăturat procesele de pantă, a provocat dezgolirea sîmburelui eruptiv şi părţile proeminente şi au acoperit cu depozite
de cuvertură formele depresionare ale reliefului.
Reţeaua bogată de pîraie şi lacuri, colectează apele de precipitaţii şi din topirea zăpezilor, asigurind drenarea bazinului prin principalul
curs de apă, valea Judele. Lacurile, formate prin eroziune glaciară sau
prin bararea văilor cu material morenic, prin poziţia lor în bazin, înşi
rate în trepte pe văile glaciare sau cuvete izolate, îndeplinesc prin regimul lor de alimentare nivo-pluvial, rolul de adevărate bazine de acumulare care reglează debitul cursurilor de apă cărora le dau naştere.
Caracteristic pentru bazin sint mlaştinile mezotrofe şi mezooligotrofe, presărate în petece izolate sau fîşii continui, formate fie prin invadarea treptată a lacurilor cu Drepanocladus şi Sphagnum, fie prin risipirea apei izvoarelor la suprafaţa solului sau înmlăştinirea zăcătorilor de
zăpadă din nişele de nivaţie.
Valorile negative ale temperaturii în cea mai mare parte a anului,
cantitatea de precipitaţii de cca 1 200 mm/an căzute sub formă de ploaie
sau ninsoare şi vînturile ce depăşesc viteza de 6-9 m/s indică un climat
de munte rece, boreal, care se încadrează în provincia climatică Dfk' şi
Dfck' (Koppen), atenuat însă de influenţele fronturilor ilirice-submediteraneene.
Vegetaţia sectorului subalpin al văii este
reprezentată de întinse
jnepenişuri (Pinetum mugi carpaticum), diseminate cu numeroase exemplare de Pinus cembra, în alternanţă cu enclave de Knautio-Calagrostetum pe pantele defrişate, însorite şi puternic înclinate. Versanţii defrişaţi
şi platourile sînt acoperite de pajişti reprezentate prin asociaţiile PrimuloCurwuletum, Loiseleurietum procumbentis, Potentiillo ternatae-Festucetum
supinae, Nardetum alpigenum austro-carpaticum şi Cetrario-Vaccinietum
gaultherioidis. Pe bolovănişuri apar pilcuri de Festucetum pictae. Cu totul caracteristică este vegetaţia zăcătorilor de zăpadă alcătuită din asociaţii ca Luzuletum spadiceae retezaticum şi Soldanello pusillae-Plantaginetum gentianoidis. Podoaba circurilor glaciare o alcătuiesc întinderile
de Rhododendro-Vaccinietum austro-carpaticum.
Zonalitatea vegetaţiei climatice, edificată pe un fond litologic acid,
situează învelişul de sol în seria zonală a solurilor litomorfe humico-silicatice alpine. Complexul de factori pedogenetici favorizează procesele de
bio-acumulare acidă şi puternic acidă de pajişte cu acumulare de acizi
humici şi produse de distrugere a silicaţilor. Procesul de solificare, puternic influenţat de clima rece, umedă şi de roca mamă compactă şi dură,
generează soluri superficiale, cu profile de tip AD sau A - AD - D, cu
descompuneri lente şi incomplete ale materiei organice, cu schelet grosier, uneori chiar de la suprafaţă, alterat sau nealterat.
ln zonele cu relief puternic frămîntat, pe versanţi cu pante repezi
şi coaste abrupte, unde procesul de eroziune oreală întrece procesul de
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solificare, printre blocurile şi fragmentele de stînci se întilnesc litosoluri,
soluri în primă fază de evoluţie, foarte slab dezvoltate, cu un orizont A
scheletic de 2-3 pînă la 10-15 cm, urmat de roca tare, slab dezagregată.
O fază avansată a procesului de solificare o reprezintă solurile humico-silicatice propriu-zise (rankere alpine), întilnite pe terenurile mai
plane, pe mici platouri, coame, pante slab înclinate, unde covorul vegetal s-a dezvoltat şi unde eroziunea este mai atenuată. ln aceste condiţii,
solurile au evoluat pe materialul autohton sau pe depozit de cuvertură,
alcătuit din produsele de dezagregare ale rocilor silicatate.
Morfologic şi fizic prezintă următorul profil :
A ţel

O - 8 cm,

A

8 -28 cm,

AD

28-40 cm,

D

sub 40 cm,

pîslă de rădăcini, material teros puţin, cu 5 %

schelet.
brun închis, (10 VR 3/3} Iuto-nisipos - lutos,
structura slab glomerulară, slab stabilă, rădăcini frecvente, 10-15 % schelet.
brun (10 VR 5/3) Iuto-nisipos, structură slab
gomerulară, 5060 % schelet.
rocă mamă, granit foarte slab alterat.

Sub aspect chimic, prezintă în orizontul A un conţinut ridicat de
humus de tip mull-moder (22,5 O/o), o reacţie puternic acidă (pH în apă :
4,0). Complexul adsorbant este puternic debazificat. ln componenţa substanţelor humice domină acizii fulvici faţă de acizii humici, care datorită
conţinutului redus de minerale argiloase din sol nu pot forma complexe
argilo-humice.
Pe firul văilor glaciare s-au format soluri hidromorfe organice (solurile turboase mezo- şi mezo-oligotrofe), răspindite sub forma unor benzi
aproape continui, rar în petice izolate. Deşi sint formate sub influenţa
generală a factorilor naturali caracteristici zonei, datorită influenţei predominante a unor condiţii pedogenetice locale şi specifice,
de relief
mezo- şi microrelief), material parental (turbă), exces de umiditate, vegetaţie (sinuzii de Sphagnum), microclimă, solurile turboase aparţin altei direcţii de solificare, deosebită de a solului zonal, imprimindu-le un accentuat caracter de intrazonalitate.
Solurile turboase prezintă morfologic o succesiune de straturi slab
difernţiate cromatic, bogate în material organic slab descompus.
Sint
foarte puternic acide (pH în apă : 3,9-4, 1), foarte bogate în materie organică (92-98 O/o), slab mineralizate, cu un raport CIN cuprins intre 4351. Gradul de saturaţie în baze prezintă valori mici (11-21 O/o). Azotul to
tal are valori de 0,98-1, 10 Ofo. Conţinutul mic de cenuşă (2-8 O/o), se reflectă într-un conţinut redus de elemente nutritive (P2 0 5 : 0,05-0,07 % ;
K~ : 0,04-0,20 O/o). Conţinutul de carbon variază între 48-52 O/o).
ln ansamblul acestor condiţii pedo-climatice, cele mai multe mlaş
tini din acest sector al Masivului Retezat s-au format într-o strinsă legă
tură cu relieful glaciar. Sub aspect genetic se pot distinge două serii evolutive de mlaştini de altitudine. Cele mai extinse dintre aceste mlaştini s-au
format prin invadarea lacurilor glaciare de către sinuzii submerse de Drepanocladus din dezvoltarea cărora s-a format un strat compact de muşchi
plutitor pe pînza lacurilor (Hplaur·) şi care cu timpul duce la colmatarea
lor. Ulterior pe acest strat se instalează cenoze mai complexe (Cariei dawww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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cicaeDrepanocladetum exannulatae), care amorsează evoluţia sindinamică a unei hidroserii către stadii din ce în ce mai acidofile şi mai mezofite. Cealaltă serie se desfăsoară într-un sens invers, rezultînd din înmlăş
tinirea unor cenoze fontinafe sau chionofile din nişele de nivaţie. ln cazul ultimei serii este remarcabilă înmlăştinirea cenozelor chionofile de Soldanello pusillae-Plantaginetum gentianoidis care evoluează în cenoze de
Cariei dacicae-Plantaginetum gentianoidis.
Cele mai extinse şi în acelaşi timp - conform datelor palinologice
- şi cele mai vechi mlaştini din acest sector al masivului sînt situate aproximativ la acelaşi nivel altitudinal cuprins între 1840-1880 m. Studii hipsometrice ulterioare, mai exacte, vor putea să explice semnificaţia glaciologică a acestei repartiţii altitudinale, care pare să aibă profunde implicaţii de interes paleoclimatic, corespunzînd unui anumit nivel al gheţuri
lor perene dintr-un stadiu încă neprecizat al complexului wi.irmian.
Descrierea mlaştinilor
1. Mlaştina de la Tăul Zănoguţii. Este una dintre cele mai reprezentative mlaştini ale întregului masiv situată în circul glaciar cuprins între culmea Zănoguţii şi Curmătura Radeşului, sub vîrful Zlata (2 151 m).
Mlaştina provine din colmatarea Tăului Zănoguţii, situat la cca. 1 840 m.
Această mlaştină a fost cercetată de Al. Borza (1934), care a observat
dispoziţia zonală a vegetaţiei : zona interioară de Carex rostrata, zona
intermediară de Carex canescens, zona marginală de Sphagnum, Eriophorum vaginatum şi Carex canescens şi zona externă de Carex pauciflora şi Carex echinata. Ulterior această mlaştină a fost semnalată de E. I.
N y ar ad y (1958) şi E. Pop (1960). Din sedimentele acestei mlaştini a
fost reconstituită una dintre cele mai cuprinzătoare diagrame sporo-polinice din ţara noastră, care atribuie originea lacului interstadiului Lascaux-Ula sau cel puţin interstadiului Bol ling (E. Pop, V. Lup ş a, N.
B o ş ca i u, 1971).
Pe cea mai mare parte a extinderii mlaştinii, vegetaţia este reprezentată prin asociaţia Cariei rostratae-Sphaqnetum recurvi. Sinuziile muscinale ale acestei asociaţii sînt edificate de Sphagnum recurvum şi Sphagnum teres. Bălticele marginale, vestigiile unui şanţ de scurgere, invadate
de Sphagnum şi Drepanocladus, sînt dominate de alge, dintre care cele
mai importante sînt : Bambusina brebissonnii, Netrium digitus, Dictyosphaerium pulchellum, Navicula subtilissima si Pinnularia termitina. ln rest, remarcăm abundenta mare a speciilor Teilingia granulata, Eremosphaera viridis, Hylotheca dissiliens, Staurastrum subavicula var. nigrae-silvae, Calycimonas physaloides etc. Flora algală în general are un caracter acidofil ;
speciile euritope sînt accidentale şi numai în mod excepţional (Dictyosphaerium) devin cantitativ semnificative.
Zona de contact între mlaştină şi lac, marcată de populaţia de Carex rostrata, se caracterizează printr-o algofloră specifică. ln microfitobentos, pe lingă elementele proprii lacului (Melosira distans var. distans şi
var. alpigera, Melosira italica var. valida şi var. subarctica), apar şi alge
caracteristice mlaştinii (Cymbella gracilis, Pinnularia abaujensis, Pinnularia biceps f. petersenii, Navicula roteana, Navicula subtilissima etc.
2. Mlaştina mică de la est de Zănoaga este sitiuată în circul Zănoa
aei, unul dintre cei mai reprezentativi gheţari din complexul wi.irmian al
Retezatului, la o altitudine de cca. 2000 m sub vîrful Şesele. lnmlăştinirea
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este de vîrstă destul de recentă, fiind reprezentată prin cenoze de Cariei
dacicae-Plantaginetum gentianoidis.
3. Mlaştina mică la vest de lacul Zănoaga, este situată în imediata
apropiere a lacului, sub virful Zănoaga, la altitudine, de asemenea, de
cca. 2000 m. Fondul mlaştinii este alcătuit din cencize de Cariei daeicaePlantaginetum gentianoidis cu enclave de Eriophoro-Sphagnetum transsil~
vanicum.
4. Mlaştina mare de sub lacul Zănoaga, situată la o altitudine de
cca. 1880 m, se numără printre cele mai mari şi în acelaşi timp şi mai pitoreşti mlaştini ale Parcului naţional Retezat. Interesul floristic remarcabil al acestei mlaştini a fost semnalat deja de Al. Borza (1934), E. I.
N y 6 r 6 d y (1958) şi E. Pop (1960). Zona centrală a mlaştinii este dominată de asociaţia Cariei rostratae-Sphagnetum recurvi, iar în zonele marginale mai drenate se înfiripează cenoze oligotrofe de Eriophoro-Sphagnetum transsilvanicum, peste un fond mezotrof de Cariei dacicae-Plantaginetum gentianoidis.
Pitorescul mlaştinii este
conferit de abundenţa
populaţiilor de Dactylorchis cordigera şi Leucorchis frivaldskiana. ln această mlaştină se găseşte unica staţiune a relictului boreal Carex limosa din
întregul masiv al Retezatului.
Analiza sporo-polinică atestă originea lacustră a acestei mlaştini.
Sinuziile muscinale sînt alcătuite de Sphagnum recurvum, Sph. magellanicum, Sph, subsecundum, Sph, compactum, Sph. robustum, Polytrichum
strictum, Bryum atrovirens var. meylorii, Aulacomium palustre, în zona centrală a mlaştinii predominate de Drepanocladus fluitans, D. exannulatus şi
Sphagnum compactum.
ln locurile unde creşterea sinuziilor de Sphagnum era mai lentă,
s-au format adincituri pline cu apă, invadate de Carex rostrata, Carex limosa etc. Datorită condiţiilor specifice, apa acestor „ochiuri", a căror adincime nu depăşeşte 50-60 cm, adăposteşte o floră algală caracteristică
prin specii acidofile bentonice şi facultativ· planctonice. Fundul apei, ca
de altfel tulpinile şi frunzele submerse ale plantelor, sint acoperite de
mase gelatinoase verzui, alcăt.uite în exclusivitate din alge microscopice :
Actinotaenium cucurbita, Actinotaenium subglobosum, Tetmemorus brebissonii, Closterium ~triolatum, Tetracoccus natans, Eremosphaera viridis,
Gloeodinium moritanum, Chroococcus turgidus, Microspora floccosa, Penium spirostriolatum var. minus, Bambusina brebissonii, Netrium digitus,
Frustulina rhomboidea var. saxonica, Navicula subtilissima, Pinnularia microstauron etc. Remarcăm, de asemenea, prezenţa unor specii acidobion
te şi oligotrofe ca : Staurastrum simonyi, 'Staurastrum scabrum, Staurastrum hystrix, Navicula hofleri care, deşi apar într-un număr redus de indivizi, sint caracteristice sfagnetelor de mare altitudine.
5. Mlaştina mică de sub lacul Zănoaga, situată în imediata apropiere a mlaştinii precedente, prezintă aceleaşi aspecte floristice şi fizionomice. Ambele mlaştini, care apar sub forma unor „poieni" in jnepenişul
compact de sub lacul Zănoaga, reprezintă în fond dislocări ale aceleaşi
formaţiuni lacustre colmatate.
6. Mlaştina de sus de pe Valea Zănoagei. Poteca turistică marcată
dintre lacul Zănoaga şi culmea Slăveiului trece în apropierea unor mlaş
tini dintre care una este situată în jnepeniş la cca 1870 m, în stinge văii
Zănoaga. ln cea mai mare parte este acoperită de asociaţia EriophoroSphagnetum transsil11anicum, in compoziţia căruia se remarcă abundenţa
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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populaţiilor de Carex pauciflora. Pe întinderea pajiştilor edificate de
cariei dacicae-Plantaginetum gentianoidis apare în masă Dactylorchis
cordigera şi Leucorchis frivaldskiana. De-a-lungul pîraielor se înşiră cenozele edificate de Caltha laeta var. alpestris cu Saxifraga stellaris, Viola
biflora, Aconitum tauricum. ln aceleaşi piraie vegetează submers şi Fontinalis antipyretica var. gracilis, care este de asemenea, un element glaciar de o deosebită importanţă briofloristică şi fitogeografică.
Adinciturile apătoase ale mlaştinii oferă condiţii prielnice dezvoltă
rii unei flore mezotrofe, din care amintim citeva elemente tipice : Closterium striolatum, dar pe lingă care vegetează un număr impresionant de
desmidiacee şi diatomee acidofile şi acidobionte, frecvente în mlaştinile
Retezatului.
7. Mlaştina de jos de pe Valea Zănoagei. Ca şi precedenta, este
în stinge văii Zănoaga, în jnepeniş, la altitudinea de cca. 1825 m. Se
găseşte într-un stadiu de oligotrofism mai evaluat decit mlaştina precedentă. ln urma acestui fapt mlaştina este acoperită aproape în întregime de Eriophoro Sphagnetum transsilvanicum, realizat prin faciese foarte tipice, cu mult Carex pauciflora.
B. Lacul superior din circul glaciar Judele (Tăul Judele). Sub pă
reţii abrupţi ai piscului, Judele se găseşte lacul alpin cu acelaşi nume, la
o altitudine de 2 130 m, într-un splendid circ glaciar. ln apropierea lacului, solul prezintă stadii incipiente de turbificare indicate de asociaţia
Cariei dacicae-Plartaginetum gentianoidis.
9. Mfiaştina I din valea glaciară Judele (lacul inferior de pe Valea Judele). ln cursul superior al văii Judele, sub Curmătura Birlii din culmea Zănoagei se află trei lăculeţe de un pitoresc remarcabil. Dintre
acestea un interes fitocenologie deosebit ii prezintă lacul situat la altitudinea de 2 065 m, care are o zonă colmatată în urma invadării cenozelor de Cariei dacicae-Drepanodadetum exannulatum la edificarea că
rora participă şi Sphagnum robustum.
10. Mlaştina li din valea glaciară Judele („Iezerul cu plaur). l'h
imediata apropiere, la 2 060 m, se află un lac de baraj morenic acoperit
în întregime de un strat compact edificat de Drepanodadus exannulatus
care alcătuieşte un „plaur muscinal•. ln zonele în care acest „plaur• este
mai închegat se formează asociaţia Cariei dacicae-Drepanodadetum robustum. Pe marginea lacului se găsesc cenoze compacte de PhilonotidoSaxifragetum stellaris. Analizele sporo-polinice atestă acestui lac o vechime tardiglaciară, asemănătoare celei Tăului Zănoguţii.
11. Mlaştina III din valea glaciară Judele. lntregul curs al văii Judele, cuprinde o serie de mlaştini, de diferite dimensiuni, adeseori confluente şi a căror irdividualitate rămîne dificilă. Vegetaţia lor este asemănătoare, fiind alc_ătuită de un fond edificat de Cariei dacicae-Plantaginetum gentianoidis, adeseori cu enclave oligotrofe.
Rezultatele investigaţiilor briologice efectuate în aceste mlaştini, au
fost deosebit de interesante. Aci a fost descoperită o specie hibridogenă
nouă pentru ştiinţă : Polytrichum x ştefureacii Plămadă (P. commune x P.
strictum).
Din această serie de mlaştini, o extindere mai remarcabilă prezintă aceia pe care am reperat-o la altitudinea de cca. 2 050 m, acoperită de cenoze cu Carex dacica şi Plantage gentianoideş.
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12. Mlaştina IV din valea Judele. La deschiderea văii Judele, în
circul glaciar al Zănoagei se află o mlaştină înconjurată de jnepenişuri,
la altitudinea de cca. 1 860 m. Vegetaţia prezintă asemănări cu cea din
mlaştinile de sub lacul Zănoaga, fiind alcătuită din cenoze de Carex dacica şi Plantago gentianoides cu mult Eriophorum vaginatum. Pe marginea jnepenişului inmlăştinit vegetează în mod abundent Viola biflora.
O serie de mlaştini care deşi nu sînt prea mari ca extindere, dar
care prezintă totuşi un interes biocenologic şi fitoistoric remarcabil, au fost
identificate în circul glaciar din bazinul Judele delimitat de Muchia Ascuţită şi culmea Slăveiului.
13. Tăul ascuns. Situat pe treapta superioară a circului glaciar, la
o altitudine de cca 2 150 m, Tăul Ascuns se găseşte într-un complex de
zăcători de zăpadă din studiul comparativ al cărora se poate reconstitui
procesul de înmlăştinare al nişelor de nivaţie.
14. Tăul Urit, numit astfel din cauza mîlului abundent, prezintă începutul unei colmatări. ln apropierea lacului, la altitudinea de cca
2100 m, se găsesc inmlăştlniri cu mozaicuri de cenoze mezotrofe şi oligotrofe. ln hlgronardetele rezultate din evoluţia acestor înmlăştiniri, vegetează în mod abundent Carex pyrenaica.
15. lnmlăştinirea de sub Tăul Urit provine din evoluţia în direcţie
higrofilă a vegetaţiei dintr-o nişă de nivaţie.
16. Tăul Răsucit are de asemenea, la altitudinea de cca 2 110 m,
cenoze înmlăştinite, rezultate din evoluţia în direcţia higrofilă a cenozelor chionofile.
17. Mlaştina mică sub Tăul Răsucit, situată la altitudinea de cca.
1 900 m, este alcătuită din cenoze oligotrofe (Eriophoro-Sphagnetum
transsilvanicum), constituind o turbărie rezultată in colmatarea unui
mic lac.
18. Mlaştina I intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, se găseşte sub culmea Slăveiului, la o altitudine de cca. 1 990 m. S-a format prin colmatarea unui loc invadat de Drepanocladus exannulatus, care alcătuieşte
un „plaur• compact. Pe fondul de cenoze mezotrofe se găsesc numeroase
enclave oligotrofe.
19. Mlaştina li intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, situată Io cca 2 OOO
m, provine de asemenea, din colmatarea unui mic lac, avînd o vegetaţie
asemănătoare mlaştinii precedente. ln apropierea acestei mlaştini au
fost semnalate două specii aparţinind familiei Splachnaceae, care sînt
rare în briofloro ţării noastre, considerate ca reclicte arctice pe cale de
dispariţie (T. Ştefureac, 1949, 1967). Astfel Tayleria tenuis este cunoscută
la noi numai din Bucegi (Tr. Stefureac, 1949), iar Splachnum ovatum este
nouă pentru Masivul Retezat.
20. Mfaştina III intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, este un mic lac
distrofic (pH : 5-5,5) format pe un substrat de turbă, la altitudinea de
eca 1 960 m. Pe marginea inmlăştinită a lacului vegetează cenoze de
Eriophorum vaginatum şi Carex dacica.
21. Mlaştina IV intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, apare ca o poiană
in jnepeniş, Io altitudinea de cca 1 950 m, cu cenoze oligotrofe (Eriophoro·Sphagnetum transsilvanicum).
22. Mlaştina V intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, are cele mai mari
dimensiuni din această serie de mlaştini situate sub culmea Slăveiului.
Este un lac colmatat în cea mai more parte, cu un „ochi de apă· cu
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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plaur, situat într-un jnepeniş compact, la altitudinea de cco 1 950 m.
Zona centrală a lacului este invadată de un plaur muscinal alcătuit din
Cariei dacicae-Drepar1ocladetum exannulatae, iar cea marginală, cu caracter pronunţat oligotrof, din fragmente de Eriophoro-Spahagnetum
23. Mlaştina VI intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, situată în cursul
văii, la altitudinea de cca 1 870 m, corespunde nivelului mlaştinilor de
sub lacul Zănoaga. Vegetaţia este alcătuită din cenoze oligotrofe, cu
mult Eriophorum vaginatum şi Carex pauciflora. Mlaştina este înconjurată
de un jnepeniş compact.
24. Mlaştina VIII intre Slăvei şi Muchia Ascuţită. La o mică depăr
tare de mlaştina precedentă, la altitudinea de cca 1 860 m, se află una
dintre cele mai pitoreşti mlaştini din complexul Judele. Accesul la mlaş
tină este destul de dificil datorită desimii jnepenişurilor care o înconjoară. Poziţia topografică a mlaştinii poate fi reperată prin extremitatea
sudică a Muchiei Ascuţite, în dreptul căreia se găseşte. Vegetaţia mlaş
tinii este reprezentată printr-un mozaic de cenoze oligotrofe dispersate
pe un fond mezotrof. Coloritul mlaştinii este conferit de abundenţa populaţiilor de Dactylorchis cordigera şi Leucorchis frivaldskiana. Sub aspect
algofloristic, este una dintre cele mai interesante mlaştini din acest complex. Bălticele centrale, căptuşite în parte cu Sphagnum viu, prezintă o
algofloră cu un caracter mezotrof. Masele gelatinoase bentonice sint alcătuite din Closterium striolatum, Tetmemorus brebissonii, Euastrum a~
fine, Hyalotheca dissiliensis etc. Se remarcă numărul mare de specii ach
dt>fi'~e şi acidobionte, oliogo - şi mezotrofe mai puţin abundente> ca
Gloeodinium montanum, Staurastrum hystrix, Eunotia valida, Tabellaria
flocculosa, Cymbella perpusilla etc. ln ochiurile de apă, pe lingă numeroase specii bentonice, mai semnificative sint cele planctonice sau facultativ planctonice ca Staurastrum simonvi,
Staurastrum margaritaceum,
Staurodesmus incus şi Staurodesmus glaber.
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THE ALPtNf ANO SUBALPINE BOG COMPLEX Of THE JUDELE VALLEV
(RETEZAT NATIONAL PARK)
(S·u mm ar y)
The 1paper dea,ls with the topographic orrongement and phytogeogrophic ospech
of a ·series of 24 a'l1pine ond subalpine 1peat bogs fr.om the gfodal complex •of the Judele Valley - Retezot National Pork. The processes involved in the genesis of bogs,
proceeded either from cloggi·ng of gfocial .lokes or by pa·ludification of corries ore indicated too.
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PRINCIPII DE EXTINDERE ŞI ORGANIZARE A
PARCULUI NAJIONAL RETEZAT

ZENO OARCEA

Cu ocazia amenajăr.ilor silvice din anul 1964, în ocolul silvic Retezat, s-a analizat şi s-a propus extinderea Parcului naţional Retezat, singurul din ţara noastră, spre a se include în perimetrul său şi alte zone
de importanţă ştiinţifică remarcabilă.
ln limitele sale iniţiale din 1935, Parcul naţional Retezat are o
suprafaţă de 13 500 ha, în cadrul căreia în 1960 s-a delimitat o rezervaţie şfi.inţifică de 1 900 ha.
Eztinzînd limitele Parcului naţional Retezat atît la nord, pentru a include în întregime bazinul văii Zlătuio, cit şi în special în sud, pentru
a include zona carstică a Retezatului Mic, suprafaţa Parcului naţional
s-ar fi ridicat la cca. 20 OOO ha, cu o rezervaţie ştiinţifică de cca. 4 600
ha, din care pădure 3 600 ha. Studiul de amenajare silvică întocmit atunci a încercat să rezolve integral problema funcţionalităţii porcului, a
constituirii lui în limite noi, a organiză~ii şi administ•rării lui.
ln prezent Parcul naţional Retezat încă nu îşi îndeplineşte toate
rolurile pe care valoarea şi funcţiile sale i le permit, devenind o adevă
rată instituţie ştiinţifică şi social-educativă. ln primul rînd se resimte tot
mai mult lipsa unei administraţii proprii, ceea ce constituie azi o condiţie principală pentru organiza.rea parcurilor naturale. Activităţile ce se
depun în interiorul său sînt adeseori neconcordante, lipsite de un regulament restrictiv cu caracter general, care este limitat door la rezervaţia
ştiinţifică. De asemenea, se constată ades&.:..ri o neprecizare a atribuţiilor şi competenţelor diferitelor foruri implicate în gospodărirea lui şi
adeseori chiar o suprapunere de activităţi.
ln actuala conjunctură creată de exstenţo legii pentru protecţia
mediului înconjurător, dobîndeşte o deosebită actualitate reanalizarea
limitelor Parcului naţional Retezat, astfel incit să cuprindă întreaga unitate ecologică a munţilor Retezat, ca şi crearea unei administraţii proprj.j
şi organizarea generală a parcului pe principii bine constituite. lncadrîndu-se într-un sistem noţional de parcuri naţionale, care se conturează
din ce în ce mai distinct în ţara noastră, Parcul naţional Retezat, trebuie
să beneficieze de avantajele unei concepţii unitare, a unei abordări complete a problemelor ridicate de crearea acestor organisme.
La constituirea parcuriilor naţionale, trebuie să se ţină seama in
mod normal de anumite criterii specifice, care sînt strîns legate de funcwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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ţionalitatea lor. ln esenţa sa, un parc naţional este o suprafaţă teritorială monumentală prin construcţia sa geografică şi biologică, în care
echilibirul natural a fost în general puţin perturbat şi care trebuie menţinută şi transmisă generaţiilor viitoare cit mai intactă, cit mai autentică,
în condiţiile unei valorificări turistice şi economice adecvate. Această triplă funcţionalitate a organismului, care urmează a fi cit mai perfect armonizată, impune criteriile de constituire în majoritatea cazurilor.

Atît în prezent, cit în special şi în perspectivă, o importanţă şti
majoră o prezintă toate ecosistemele naturale, care reprezintă
modele de: evoluţie naturală, care includ un volum maxim de informaţie structurală şi de caractere speciale de adaptare. Dar cele mai valoroase ecosisteme sînt cele situate la extremele condiţiilor de vegetare,
respectiv la limitele de productivitate. Astfel, valoarea unor arborete excepţionale sub aspectul productivităţii este incontestabilă. Prin raritatea
lor, prin eficienţa maximă în acumulare energetică şi materială în valorificarea unui potenţial natu.ral, prin monumentalitatea lor, ele trebuie
să constituie cu predilecţie rezervaţii. lntr-adevăr, asemenea arborete reprezintă rarităţi şi chiar unicate mondiale, ceea ce le conferă o semnificaţie aparte.
La antipod se situează ecosistemele, atît cele silvestre cit fi cele de
pajişti, din seria extremei precare a condiţiilor de vegetare. n aceste
situaţii apar alte calităţi genetice distinctive, în special valoarea biologică ide adaptare şi de rezistenţă. Este vorba de ecosi,steme de limită,
atît altitudinală spre golurile alpine, cit şi climatică spre stepe sau edafică pe stîncă,rii, terenuri cu exces de apă, sărături etc.
Menţinerea unor asemenea ecosisteme naturale, cu echilibrul lor
dinamic bine preoizat, deţinătoare a unui fond genetic deosebit de valoros şi autentic, corespunzător unor condiţii geografice specifice, nu
poate fi realizată eficient numai printr-o atenţie acumulată în mod limitat
acestora, în cadrul unor rezervaţii, fiind ele chior extinse. Individualizarea
unor ecosisteme este dependentă atît de caracteristici locale, micro-peisagistice şi micro-staţionale, cit şi de interrelaţiile existente intre ecosistemele unei zone apropiate, deci este în funcţie şi de ansamblul de
caracteristici ale peisajului general.
Formele g.rave de relief, creste muntoase, depresiuni, culuoare sau
văi principale, sînt elemente foarte importante fie de accentuare, fie de
întrerupere a unor fenomene dinamice în evoluţia vegetaţiei, în succesiunea formaţiunilor biologice, determinînd în primul rind conturarea unor
mari individualităţi ecologice.
Un masiv muntos, distinct conturat în totalitatea sa, de la poale
şi pină la creste, reprezintă o mare unitate de evoluţie biologică, o mare
unitate ecologică. ln acest ansamblu unitar ecologic, interesează nu numai anumite ecosisteme considerate ca aparte sau excepţionale, ci interesează în fond întreaga înlănţuire de ecosisteme, condiţionate reciproc
în timp şi a căror evoluţie şi succesiune a avut un anumit sens şi o anuinţifică

mită rezultantă.

Sub acest aspeet deci, al funcţionalităţii ştiinţifice, criteriile de
constituire ale unui parc naţional sint precizate de limitele naturale ale
acestor individualităţi ecologice, deosebite şi autentice.

so
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ln actualele sale limite, Parcul naiţonal Retezat cuprinde mai puţin de jumătate din masivul Retezat, reprezentată prin partea sa vestică
şi sudică. Este adevărat, că in aceste limite sint concentrate o mare
parte din aspectele interesante şi de originalitate ale masivului. Dar nu
mai puţin interesantă din punct de vedere ştiinţific şi turistic este şi
partea cealaltă a masivului. Este vorba în primul rind de ecosistemele caracteristice climei nordice, care prin vecinătatea lor directă cu depre-

siunea Haţegului, prezintă caracteristici bioclimatice deosebite. Ramura

P.stică a masivului, cu lungul culoar intramontan al Riului Bărbat, prezintă de asemenea alte caracteristici aparte. ln acelaşi timp, Retezatul

Mic, calcaros, situat la sud, constituie o rezervă ştiinţifică deosebit de

interesantă.

ln întregime masivul muntos al Retezatului, un masiv greu accesibil, şi-a păstrat în mare măsură caracterul său natural şi prin aceasta
prezintă în totalitatea sa un considerabil interes ştiinţi~ic. Structura generală biologică şi ecologică a masivului, surprinde anumite legi de
distribuţie, de evoluţie şi de succesiune a vegetaţiei, care poate explica
geneza unor endemisme şi alte fenomne ale procesului natural de evoluţie.

Funcţiunea turistică, de mare importanţă şi cu implicaţii remarcabile în funcţionalitatea unui pa.re naţional, este de asemenea în măsură
de a impune anumite criterii în constituirea parcului naţional. ln constituirea acestor organisme, în ultimul timp se ţine seama de includerea
unor zone periferice, zone de reflexie, în general 1.ocuite, care au rostul
de a absorbi o mare parte din fluxul turistic, în special sub forma sa
de sejur. Deci ideia zonelor periferice, cu funcţie socială şi turistică
preponderentă, asociate căilor principale de acces, este în măsură să
influenţeze constitui,rea parcurilor naţionale.
Funcţiunea economico-productivă este şi ea în măsură să determine limitele unui parc naţional. Existenţa unor activităţi umane care au
denaturat puternic şi brutal mediul înconjurător, ca de exemplu : cariere,
modificări de cursuri de ape etc., nu pot forma obiectul unor zone de
rezervaţii. Ele pot fi totuşi incluse cu di·scernămint în zonele tampon, cu
măsuri speciale restrictive. De asemenea, necesitatea asigurării unui echilibru ecologic cit mai autentic în cuprinsul unui parc naţional, impune
anumite restricţii, care se vor resimţi în anumite forme de activitate economică. Ca atare, este necesar ca limitele unui parc să asigure un echilibru intre extinderea parcului naţional şi amploarea restricţiil'>r productive pe care le aduce.
ln concluzie, prin interpretarea criteriilor de constituire a parcurilor naţionale, analizate anterior, se propune extinderea Parcului naţional
Retezat in următoarele limite :
- Nord : limita naturală a piemontului masivului Retezat spre Ţara
Haţegului, incluzind şi zona aşezărilor umane de la poale, o zonă periferică cu un interesant colorit etnic şi f.plcloric :
Est: culoarul principal al Riului Bărbat, continuat spre sud cu
culoarul văii Bilugul, legătura intre ele făcindu-se peste culmea Bilugului:
-Sud : culoarul Jiului de vest pină la obirşie, la valea Soarbele,
apoi culmea principală a munţilor Godeanu, intre virful Paltina şi virful
Murariu ;
Sargetla 8
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-

Vest: culmea Murariu -

Gugu -

Branu, pînă la importanta

confluenţă de la Gura Apei, apoi culoarul principal al Rîulul Mare pînă

la Rîu de Mori.
ln noile limite propuse, suprafaţa Parcului naţional Retezat, se va
extinde la cca. 52 OOO ha, din care cca. 32 OOO ha vor fi reprezentate prin
păduri (61 la sută), iar restul prin goluri de munte. La rîndul său din
această suprafaţă, cca 12 OOOha, ar reprezenta rezervaţiile ştiinţifice, cu
un regim strict de restricţii, iar restul zone tampon, cu activităţi dirijate
în cadrul unui program restrictiv bine precizat.
Rezervaţiil.e ştiinţifice ar urma să cuprindă în cea mai mare parte
subalpinul şi alpinul inferior în masivul central al Retezatului şi o zonă
similară în Retezatul calcaros, incluzind astfel cele mai interesante zone
naturale, cu o importanţă ştiinţifică deosebită.
Cu toate că Parcul naţional Retezat este legal constituit deja de
4 decenii, prezentăm în continuare anumite principii de organiza·re a
parcurilor naţionale, de o valabilitate generală, acceptate atit în ţara
noastră cit şi în majoritatea ţărilor. lumii. De aceste principii va trebui
să se ţină seama la constituirea viitoarelor parcuri naţionale, ca şi la
extinderea perimetrului actual al Parcului naţional Retezat. într-o sumară prezentare, aceste principii sînt :
1. Pincipiul organizării unitare. Organizarea unui parc naţionial
trebuie să se facă în concepţia unui sistem unitar. Aceasta presupune,
moi întîi de toate o concepţie armonioasă şi completă, o structurare corespunzătoare apoi,
care să asiqure o eficienţă cit mai mare tuturor
funcţiunilor. Unele parcuri naţionale au în limitele lor suprafeţe sau activităţi ce aparţin unor sectoare diferite. Principiul organizării unitare obligă la stabilirea unor factori prioritari in orqanizorea şi gospodărirea
acestui organism şi coordonarea intregii activităţi de către aceşti factori.
2. Principiul dublei subordonări. ln concepţia modernă privind orqanizarea parcurilor naţionale se acceptă ideia de bază că aceste parcuri
trebuiesc subordonate celui moi înalt for ştiinţific al ţării. Aceasta, datorită importanţei deosebite, cu caracter naţional a unor asemenea organisme, adevărate tezaure ştiinţifice şi peisagistice,
necesare a li se
asigura un cit mai perfect echilibru ecologic.
· ln acelaşi timp însă, complexa funcţionalitate a unui parc naţio
nal presupune o mulţime de activităţi, atît cu caracter ştiinţific-experi
mental, cit şi economico-lucrative. ln mod normal, toate aceste activităţi
nu pot fi girate şi coordonate de un incit for ştiinţific, care are cu totul
un alt caracter şi o altă menire. Din această situaţie rezultă necesitatea
unei duble subordonări a parcurilor naţionale. Pe de altă parte ele trebuie să aparţină de sectorul economic preponderent în activităţile complexe ce se desfăşoară
în parc, care în majoritatea cazurilor în ţara
noastră este sectorul silvic, pe de altă pa.rte, este necesar ca întreaga
activitate să fie urmărită, sub aspectul respectării acelei integrităţi ecologice, de către un „consiliu ştiinţific", aparţinind de cel mai înalt for
ştiinţific, respectiv în cazul ţării noastre de Academia Republicii SociaHste România, în colaborare cu Consi·liul Naţional pentru Protecţia Mediului lnconjurător.
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O asemenea formă de organizare şi de subordonare a adminisunice a unui parc naţional
poate asigura o eficienţă maximă
funcţionalităţii sale complexe.
3. Principiul armonizării funcţionale. Principalele funcţiuni ale unui
porc naţional sînt :
·
- funcţiunea turistică
- funcţiunea ştiinţifică
- funcţiunea economică de producţie (în zone tampon).
Armonizo(ea acestor funcţiuni, care uneori au un caracter contradictoriu, se realizează printr-o zonare interioară a parcului naţional. Această zonare are ca efect organizatoric excluderea unor suprafeţe şi
anume a rezervaţiilor ştiinţifice de la circulaţia turistică şi de la valorificarea economică, concomitent cu dirijarea şi dozarea acestor activităţi
Acest principiu presupune delimitarea clară a rezervaţiilor ştiinţi
fice, asigurarea pazei str.icte a lor, precizarea restricţiilor în zonele tampon, precum şi realizarea unor condiţii optime cercetării şi experimentării
ştiinţifice (laboratoare, puncte d.e observaţie, adăposturi şi poteci speciale pentru cercetare, etc.).
Principiul presupune de asemnea, dezvoltarea ·reţelei de trasee
turistice şi a amplasamentelor de cazare, deci a întregii sistematizări turlstico, subordonată administraţiei parcului naţional. Sistematizarea turistică trebuie bazată pe o amănunţită cartare peisagistică, care să permită o valorificare optimă a peisajelor, precum şi asigurarea unui raport
optim între zonele circulate şi zonele de linişte. Presupune de asemenea,
amplasarea bazelor de adăpost şi dimensionarea lor în funcţie de potenţialul recreativ al unor zone şi de reţeaua de trasee stabilită, respectînd
un anumit grad de încărcare admisibil, în aşa fel incit să poată asigura
menţinerea integrităţii rezervaţiilor ştiinţifice şi a echilibrului ecologic in
general.
Acelaşi principiu enunţat presupune şi valorificarea integrală a resurselor materiale disponibile ale zonelor tampon, cu condiţia de a nu
se modifica nefavorabil funcţiunea acestor zone de a proteJa într-un
mod corespunzător, din punct de vedere ecologic rezervaţiile ştiinţifice.
4. Principiul educativ. întreaga activitate depusă in parcurile naţionale trebuie să fie or.ientată pe linia educării vizitatorilor in probl.emele de ocrotirea mediului înconjurător şi a respectului pentru natură
şi penţru aspectele ei monumentale.
Parcurile naţionale trebuie să devină adevărate laboratoare de
instruire a tineretului şi de educare a maselor, in vederea instaurării unei
adevărate strategii ecologice în gospodărirea pămîntului, indispensabilă
omenirii de mîine.
Conform reglementărilor legale, precizate în legea pentru protecţia mediului înconjurător, constituirea unui parc naţional se realizează
printr-o succesiune de etape, care rămin valobile şi în cazul extinder~i
perimetrului unui parc deja constituit :
a) etapa de iniţiativă
Această etapă se realizează prin propuneri care se fac atît din
partea Academiei cit şi a altor foruri interesate care solicită Academiei
asemenea propuneri.
traţiei
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b) etapa de proiectare
Constituirea parcurilor naţionale se face pe baza unei documentaţii
la nivel de studiu sau proiect de constituire efectuate de Academie sau
de alte instituţii competente sol.icitate de aceasta şi avizată de organul
prevăzut de lege. Un asemenea, studiu trebuie să rezolve cel puţin următoarele aspecte :
o cartare funcţională a zonei în care se propune constituirea
parcului naţional, cu identificarea tuturor tipurilor funcţionale a ecosistemelor naturale, în special a celor declarate ca rezervaţii sau indicate
a fi declarate în viitor, cu precizarea originalităţii lor şi a importanţei
ştiinţifice ;
o cartare peisagistică a zonei, cu ajutorul căreia să se stabilească capacitatea recreativă şi respectiv funcţiunea turistică ;
- propunerea limitelor parcului naţional ;
- propunerea structurii generale a parcului naţional, printr-o subzonare, care să asigure armonizarea tuturor funcţiunilor parcului naţional;
- programul restrictiv al parcului naţional ;
c) etapa de constituire juridică
Se realizează printr-o Hotărîre a Consiliului de Stat, pe baza studiului de constHuire înaintat de Academie.
d) etapa de constituire administrativă
Este ultima etapă care finalizează preocupările de constituire a
parcului naţional.
Constituirea parcurilor naţionale, în forme complete şi viabile în
ţara noastră care are încă mari rezerve de peisaje naturale autentice este
o datorie a generaţiilor contemporane.

QUELQUES 1PRINCIPES POUR L'EXTfNSION 'Eî L'ORGANISATION DU
PARC NATIONAL OE 1RETEZAT
Resume
En s'appuyant sur Ies omenogements forestiers, l'auteur discute Ies principes d'or•
ganisotion et de l'extension de l'etendue du Parc national de Retezat. Dans Ies nou•
venes !;mites proposees par l'auteur, la prochaine etendue du parc nalionaJ /aura
52 OOO hectares, dont 32 OOO hectares sera representee par des bois et le reste por d~'
poturages alpine et subalpins. Dons la nouvelle etendue 'l:oire des ·reserves scientifiques
sera de 12 OOO hectares.
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FLORA ALGALA DIN COMPLEXUL MLAŞTINOS VALEA JUDELE ZANOAGA, PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

LEONTIN

ŞTEFAN

PttERFI

ln momentul de faţă olgofloro mlaştinilor din Retezat, este bine-cunoscută, datorită, în primul rind, cercetărilor efectuate în ultimii 10 ani
(4-7}. Numărul algelor cunoscute din mlaştini se ridică Io peste 400 uni-

tăţi sistematice. lntr-o lucrare anterioară ne-om ocupat şi cu unele mlaş
tini dintre cele care foc porte din complexul mlăştinos Valeo Judele Zănoago, rezultatele fiind parţial publicate (6). Majoritatea inmlăştiniri
lor şi sfognetelor, alpine şi subalpine, situate pe Valeo Judele, intre Virful Şesele şi Muchia Ascuţită, respectiv intre Muchia Ascuţită şi Slăveiu,
nu ou fost încă studiate din punct de vedere olgofloristic. Prezenta lucrare propune să semnaleze algele (cu excepţia diatomeelor}, tocmai din
mlaştinile sus-amintite. Flora fanerogamă şi briologică a acestor mlaş
tfrd a fost şi ea intens cercetată, rezultatele fiind în parte publicate

(1, 2, 8).
Algele care urmează să fie enumerate, au fost colectate în urmă
toarele staţiuni :
1. lnmlăştinire sub Tăul Ascuns spre Tăul Urit (2100 m s.m.},
pH = 5,0.
2. Tăul Urit (2 080 m s.m.}, pH = 6,0.
3. Mlaştina mică sub Tăul Răsucit (1 910 m s.m.}.
4. Mlaştina IV din Valea Judele.
5. Mlaştina III din Valea glaciară Judele (2 050 m s.m.}, pH = 6,0.
6. Mlaştina li din valea glaciară Judele („Iezer cu plaur"), 2 060
m s.m. ; pH = 6,0 (în apa lacului}, pH = 4,5 (în bălticelele sfognetului}.
7. Mlaştina I din valea glaciară Judele (lacul inferior de pe Valea Judele} ; 2 065 m s.m., pH = 5,0.
8. Mlaştina I intre Slăveiu şi Muchea Ascuţită (1 990 m s.m.), pH

=5,0.
9.

Mlaştina

pH

li intre

= 4,5-5,0.

Slăveiu

şi

Muchea Ascuţită (2000 m s.m.),

10. Mlaştina III intre Slăveiu şi Muchea Ascuţită (1 960 m s.m.),
pH = 5,0-5,5.
.
11. Mlaştina V intre Slăveiu şi Muchea Ascuţită (1 950 m s.m.).

12. Mlaştina VII intre Slăveiu şi Muchea Ascuţită.
Descrierea detaliată a mlaştinilor vezi în lucrarea lui Boşcaiu,
terfi, Plămadă şi Preda (1 }.
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ENUMERAREA SISTEMATICA A ALGELOR
CYANOPHYTA
Chroococcus turgidus (Kutz.) Năg., comuna m mlaştinile Retezatului : dominantă în microfitobentos. Prezentă în staţiunile 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9, 11 şi 12.
Dactylococcopsis linearis Geitler, bentonică, abundentă in staţiunea 11.
Merismopedia elegans A Braun, rară în staţiunile 5 şi B.
M. glauca (Ehr,) Năg., rară in staţiunile 1 şi 2.
M. minima G. Beck, rară in staţiunile 10 şi 12.
Nodularia spumigena Mert., rară în staţiunea 2.
Rhabdoderma lineare Schmidle et Laut., abundentă in staţiunile
11 şi 12.
Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur., sfagnofilă, bentonică, prezentă
numai în staţiunea 1.
Synechococcus aeruginosus Năg., specie bentonică, abundentă in
staţiunile 1, 2, 4, 7, 10 şi 11.
CHRYSOPHYTA
Dinobryon sertularia Ehr.,
şi

apar~

specia

planctonică,

rară

în

staţiunile

4.
D. cylindrica lmhof. var palustre Lemm., oligotrofă, planctonică,
abundent in probele planctonice colectate in staţiunile 2, 6, 7,

9-12.
XANTHOPHYTA
Pseud~staurastrum
ţiunea

enorme (Ralfs) Chod., sfagnofilă, rară în sta-

5.
CHLOROPHYTA - Chlorophyceae

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs, rara m staţiunile 5 şi B.
Asterococcus superbus (Cinek) Scherffel, sfagnofilă, rară în staţiu
nile 1 şi 12, abundentă in 3.
.
Botryococcus braunii Kutz., apare abundent numai în .probele
planctonice : staţiunea 7.
Botryosphaera sudetica (Lemm.) Chod., sfagnofilă, rară în staţiunea 9.
Coelastrum chodatii Ducell., rară in planctonul Tăului Urit.
Dictyosphaerium pulchellum Wood., facultativ planctonică, abundentă în staţiunile 5, 6 şi B.
Eremosphaera viridis De Bary, sfagnofilă, bentonică, apare în staţiunile 1, 2 şi 5.
Microspora pachyderma (Wille) Lagerh., formează mase filamentoase plutitoare in staţiunile 1, 2 şi 12.
Oocystis
solitaria Wittrock,
sfagnofilă, rară în staţiunile 2, 5,
11şi12.
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Scenedesmus armatus Chod., rara in staţiunea 10.
S. denticulatus Lagerh. var. linearis Hansgm, rară în staţiunea 10.
S. serratus (Cordo) Bohl., occidentală în staţiunea 11.
CHLOROPHYTA - Conjugotophyceoe
Actinotaenium cucurbita ((Breb.) Rolfs) Teiling, bentonică, răspîn
dită în toate staţiunile cercetate, apare moi abundent în staţiunile 1, 3, 4
şi 11. Sfagnofilă, caracteristică mlaştinilor din Retezat. (Fig. 2).
A. subglobosum (Nord st.) Tei ling, apare numai în staţiunile B, 1012 (fig. 1).
Bambusina brebissonii Kutz., sfognofilă, apare cu abundenţă destul de more otît în bentos cit şi în plancton ; staţiunile 1, 2, 6, 8, 10-12.
Closterium acutum (Lingb.) Rolfs, rară în staţiunile 5, 8 şi 11.
C. dianae (Ehr.) Rolfs, exclusiv în staţiunea 1.
C. libellula <Focke) Nordst„ rară in staţiunile 1, 2 şi 11.
C. navicula (Breb.) Lutkem„ rorăî n staţiunile 1, 2.
Q striolatum (Ehr.) Ralfs, bentonică, apare în staţiunile 1, 4, 6,
8-12, foarte abundentă în 9.
Cosmarium decedens (Reinsch) Racib„ specie rară în Retezat, apare
numai în staţiunea 3 (fig. 15).
C. pyramidatum (Breb.) Ralfs, sfagnofilă, rară în staţiunea 11.
Cylindrocystis brebissonii ((Menegh.) Ralfs) De Bary, staţiunile 1,
2, 4,i 6, 8, 9, 11 şi 12; abundentă fiind numai în 1 şi 2.
C. brebissonii var. turgida Schmidle, se găseşte împreună cu tipul,
însă este mai puţin abundentă ; staţiunile 1, 3, 9 şi 11.
C. crassCI De Bary, sfagnofilă, destul de rară în staţiunile 2, 3,
11şi12.

Euastrum affine Ralfs, acidofilă, mezotrofă, abundentă în staţiunea 11.
E. affine var. dideltiforme Symoens, acidofilă, rară în staţiunile 4 şi 9.
E. ansatum (Ehr.) Ralfs var. simplex Ducell., rară în staţiunea 9.
E. bidentatum Nag., sfognofilă, rară în staţiunea 5.
E. binale (îurp.) Rolfs, rară în staţiunea 5.
E. binale var. papillifera Gutw., prezentă în toate mlaştinile studiate.
E. didelta Ralfs, acidofilă, identificată în staţiunile 1, 6-8 şi 11.
E. elegans <Breb.) Rolfs, rară în staţiunea 8.
E. humerosum Rolfs, sfagnofilă, identificată în staţiunile 2, 5, 8,
10 şi 11.
E. oblongum (Grev.> Rofls, accidentală în staţiunea 11.
E. montanum W. et G.S. West, acidofilă, identificată în staţiunile
2, 5, 8, 10-12.
Hyalotheca dissiliens (Smith) Rolfs, acidofilă, rară în staţiunile
8 şi 9.
H. mucosa (Mert.) Rolfs, abundentă în staţiunile 1, 2, 5 şi 12.
Micrasterias denticulata (Breb.) Rolfs, cu totul occidentală în staţiunea 8.
Netrium digitus ((Ehr.) Ralfs) ltzigs. et Roth, abundentă în toate
staţiunile cercetate.
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N. oblongum (De Bary) LUtkem, sfagnofilă, accidentală în sta
1.
Penium cylindrus (Ehr.:} Ralfs, sfagnofilă, rară în staţiunii~ 4,
8 şi 11.
P. spirostriolatum Barker var. spirostriolatum, rară în staţiunea 9.
P. spirostriolatum var. minus Raban., sfagnofilă, larg răspîndită în
Retezat, apare cu abundenţă mare în staţiunile 1, 3, 6, 8, 11 şi 12.
Spirotaenia condensata Breb. ex Ralfs, rară în staţiunea 2.
S. lemanensis (Reverd.) Printz, sfagnofilă, rară în staţiunile 8 şi 9.
Staurastrum brachiatum Ralfs, planctonică, sfagnofilă, abundentă
în probele planctonice ; staţiunile 6, 11 şi 12 (fig. 26, 27).
S. hystrix Ralfs, sfagnofilă;- răspîndită în 'sfognetele tipice din
Retezat ; staţiunile 1, 10-12. Specia apare sub forma unor populaţii polimorfe, variaţiile privesc forma şi lungimea ţepilor (fig. 7-13).
S. margaritaceum (Ehr.} Ralfs, tipic sfagnofilă, identificată în staţiunea

ţiunile

1, 3, 6, 11

şi

12.

S. polytrichum Perty, rară în staţiunea 5.
S. punctulatum Breb, ex Ralfs, rară în staţiunea 4.
S. quadrispinatum Turner, oligotrofă, planctonică,
staţiunile

2

şi

identificată

în

10.

S. scabrum Breb. ex Ralfs, sfagnofilă, destul de rară în staţiunile
şi 11.
S. sexangulare (Butnh.) Lundell var. supernumerarium W. et G.
S. West. Populaţii bogate în variante individuale ; identificată în probele planctonice în staţiunile 1,2 şi 11. Specia este foarte variabilă, atît
în ceea ce priveşte simetria celulelor (4-7 radiate), cit şi lungimea braţelor, respectiv ornamentaţiile membranei celulare (fig. 37-42).
S. simonyi Heimerl, oligotrofă tipică, identificată în staţiunile 1, 6,
8, 10-12 (fig. 29-31).
S. subavicula (West) W. et G.S. West var. nigrae-silvae (Schmidle)
Gronbl., specie caracteristică biotopurilor mlăştinoase de mare altitudine. Populaţiile studiate de noi prezintă variaţii accentuate în ceea ce
priveşte numărul şi forma prelungirilor laterale. Fig. 16 reprezintă un
individ la care prelungirile laterale sînt reduse la simpli ţepi. Specia este
largă răspîndită in Retezat (fig. 32-36). Staţiuni 1, 4-6 şi 8.
Staurodesmus dejectus ((Breb} Ralfs) Teiling, destul de abundentă
in probele planctonice colectate in staţiunile 2, 5, 8, 9, 10-12.
Populaţiile studiate prezintă variaţie individuală accentuată ; ţepii
pot fi lungi sau foarte scurţi, in cazuri mai rare lipsesc cu desăvîrşire fig.

1-3, 8

17-25).
S. incus ((Breb.} Ralfs) Teiling, apare cu număr mare de indivizi, în
special in probele planctonice ; staţiunile 1-3, 6, 8, 10-12 (fig. 3-5, 28).
S. glaber ((Ehr.} Ralfs) Teiling, rară în staţiunile 4, 5, 8 şi 9 (fig. 6).
Teilingia 9ranulata (Roy et Biss.) Bourr., filamente numeroase se
găsesc atît în bentos, cit mai ales în plancton ; staţiunile 4, 5, 8, 11 şi 12.
Tetmemorus brebissonii Menegh. Ralfs var. minor De Bary, sfagnicolă, abundentă în probele bentonice din staţiunile 1, 2, 4, 6, 8, 10-12.
T. granulatus (Breb.} Ralfs, sfagnofilă,
bentonică, abundentă în
staţiunile 4, 8, 9-11,
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EUGLENOPHYTA
Calycimonas physaloides Christen, bentonică, rară în staţiunile 2,

5, 6

şi

11.

Euglena deses Ehr., rară în staţiunea 8.
E. mutabilis Schmitz, sfagnofilă, bentonică, destul de frecventă în
staţiunile 1, 3, 8 şi 10.
Menoidlum pellucidum Perty, accidentală în 2 şi 8.
Trachelomonas volvocina Ehr., rară în staţiunile 1 şi 8.

DINOPHYTA
Gloeodinium montanum Klebs, bentonică, sfagnofilă, abundentă în
3, 11 şi 12.
Peridinium cinctum (0.F.M.) Kaas, accidentală în staţiunile 2 şi 11.
P. umbonatum Stein, accidentală în staţiunea 4.
Phytodinium globosum Pascher, acidofilă, prezentă în staţiunea 1.

staţiunile

Consideraţii generale asupra florei algale

Flora algologică a mlaştinilor cercetate se caracterizează printr-o
uniformitate remarcabilă, aşa cum de altfel acest lucru a fost subliniat în
lucrarea noastre anterioară (6). Cei 83 de taxoni identificaţi sînt repartizaţi la următoarele grupe sistematice, după cum urmează : Cyanophyta 9,
Chrysophyta 2, Xanthophyta 1, Clorophyceae 12, Desmidiaceae 51, Euglenophyta 5 şi Dinophyta 4. Aşa cum era de aşteptat, predomină desmidiaceele, urmate de cloroficee, lucru care se explică prin condiţiile ecologice specifice mlaştinilor Retezatului. Speciile care apar cu abundenţă
mare, fie în plancton, fie în bentos, sînt : Penium spirostriolatum var. minus, Actinotaenium cucurbita, Cylindrocystis brebissonii f. brebissonii şi
var. turgida, Synechococcus aeruginosus, Chroococcus turgidus, Netrium
digitus, Tetmemorus brebissonii, Teilingia granulata, Staurastrum subavicula var. nigrae-silvae, Staurodesmus dejectus, Dictyosphaerium pulchellum, Eremosphaera viridis, Bambusina brebissonii, Euastrum humerosum,
Closterium striolatum etc. Speciile dominante în majoritatea lor sînt acidofile, respectiv sfagnofile, caracteristice sfagnetelor de trecere şi oligotrofe. Dintre acestea, Penium spirostriolatum var. minus, Actinotaenium
cucurbita, Staurastrum subavicula var. nigrae-silvae şi Bambusina brebissonii sînt specifice Retezatului. Pe de altă parte, dintre speciile identificate,
numai Coelastrum chodatii este mai rar semnalată în Europa, caracteristică
fiind sfagnetelor de mare alttudine din Alpi şi Carpaţi.
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ALGAL FLORA OF THE PEAT BOG COMPLEX JUDELE VALLEY RETEZAT NATIONAl ·PARK

ZANOAGA,

(Su mm a ry)
The poipeer deols with the algae occurring in the 1peat hogs situated in the central area of the Retezat Mountains, formi.ng the so caHed Judele Va,fley - Zănoaga
bog complex. The author identified up to the .present, 84 ·taxa (excl. Diatoms), belonging to the foHowing taxonomica! groups : Cyanophyta 9, Chrysophyta 2, Xanthophyta 1,
Chlorophyta - Chlorophyceae 12, Chlorophyta - Conjugatophyceae 51 ; ·Euglenophyceae 5 and Dinophyta 4.
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PLANŞA I. Fig. 1-16. 1. AeUnotaenJum subglobosum (Nordst.) Telllng ; 2. A.
cuoorbl.ta (Ralfs) Teiling ; 3-5. Staurodesmus incus (Ralfs) TeH!ng ; 6. s. gta.ber
(Ralfs) Teillng ; 7-13. Stawra.strum hYStrlx Ralfs ;
14. Cosma.mum .cadatum
Ralfs ; 15.. c. decedens (Reinsch) Raclb. ; 16,
Stu•rastrum suba.vkula (West) W.
et G.S. West var. nlgrae-!illvae (Schmtdle) Gronbl.
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PLANŞA

Staurodesmu11 odeJectus (Ralfs) Telllng ; 26, 27,
braieblatum Ralfs ; 29-31. s. Simonyl Helmerl,

II. Fig. 17-31. 17-25.

Staun11trum
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Fig. 32-36. Staurastrum 11ubavJcllla (West) W. et G.S. West var. 111.grae-sllvae (Schmldle) Gr!!nbl.
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PLANŞA

IV. Fig. 37-42. Staurastrum sexangulare (Bulnh.) Lund. var. supemnmnerarJum W.
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STUDII ASUPRA VEGETAŢIEI BRIOLOGICE HIGRO-HIDROFILE
FONTINALE DIN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

E. PLAMAOA

Deşi din punct de vedere briofloristic masivul Retezat a fost cercetat începînd cam din a doua jumătate a veacului trecut (1846), totuşi
primele date asupra vegetaţiei briologice apar abia în anul 1934, cind
Al. Borza în lucrarea „Studii fitosoeiologice in munţii Retezatului" descrie
şi două asociaţii cu briofite : Philonotidetum seriatae şi Sphagnetum
cuspiadate daeicum, primele de altfel şi pentru ţară.
S-au mai scurs de atunci aproape patru decenii pină la publioacarea de către N. Boşcaiu, E. Plămadă şi L. Şt. Peterfi (1972), a unei
lucrări în care pr.intre altele sînt semnalate şi descrise un număr de 4
asociaţii cu briofite : Philonotodo Saxifragetum stellaris Horv. 1949,
Cariei dacicae - Drepanocladetum exannulatae (ass. nova), Cariei rostratae - Sphagnetum recurvi Zoly. 1931 şi Eriophoro vaginalo - Sphagnetum transsilvanicum Simon 1962.
în urma unor studi.i briocenologice aprofundate efectuate în perioada anilor 1967-1971 în Parcul naţional Retezat, în lucrarea de faţă,
prezentăm rezultatele analizei vegetaţiei briologice de pîraie, izvoare şi
alte medii umede de pe substrat silicios din zone de altitudine înaltă,
în special alpin-subalpin, care la noi au rămas aproape nestudiate. lncadrarea asociaţiilor în clase, ordine şi alianţe s-a făcut după cele mai
noi şi moderne orientări în fitocenologie. ln general, astfel de studii prezintă unele dificultăţi datorită existenţei unor metode şi concepţii cenotaxonomice diferite, precum şi a modului uneori diferit de interpretare de
către botaniştii briologi şi nebriologi. ln studiile fitocenologice, noi am
pornit de la principiul unităţii şi interacţiunii reciproce dintre indivizi şi
grupe de indivizi, dintre aceştia şi factorii de mediu. ln virtutea acestui
principiu considerăm că nu este raţional separarea art.ificială a vegetaţiei muscinale de cea a plantelor superioare acolo unde acestea se condiţionează reciproc, sau neglijarea unora faţă de altele. Conduşi de acest
raţionament logic şi luînd drept bază metoda şcolii fitocenologice floristice (Braun-Blanquet), încercăm şi credem că am reuşit să rezolvăm aspectele pe oare le-am intilnit în studiul vegetaţiei briologice de
care ne ocupăm în cele ce urmează.
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CL. HVGROHYPNETEA Hubsch. 1957
Ord. HYGROHPYNETALIA Krajina 1933
Vegetaţia rocilor silicioase umede din zona alpină

A. Hubschmann (1957), încadrează acest ordin la o nouă clasă
cu acelaşi nume, fără nici un fel de alte consideraţii. ln acest fel, atît
clasa cit şi ordinul se referă la vegetaţia briologică caracteristică bolovănişur.ilor silidoase de prin pîraiele repezi, cascade şi izvoare, precum
şi cea care se instalează pe stîncile de aceeaşi natură puternic umezite
din zona alpină şi subalpină. ln ambele cazuri, apa acestor pîiraie şi izvoare au o reacţie slab acidă pînă la neutră (pH = 6-7,2) şi o temperatură constantă care rareori depăşeşte 5°C. V. Krajina (1933), încadrează în acest ordin două alianţe : Andreaeion nivalis şi Hygrohypnion di·
latati, fiecare cu cite o singură asociaţie purtînd acelaşi nume. A. Hub·
schmann (1957), introduce în acest ordin încă două asociaţii cu aceeaşi
ecologie : Blindia acuta Allorge 1925 şi Hygrogrimmietum mollis Gams
1936. ln urma studiilor efectuate de către noi în Parcul noţional Retezat.
anexăm la acest ordin o nouă asociaţie a cărei edificator dominant este
Andreaea frigida var. sudetica Limpr. Una dintre speciile de recunoaştere
ale ordinului poate fi considerată Rhacomitrium sudeticum care are o
amplitudine mai largă (subalpin-alpin) şi o ecologie strict determinată
(pe roci silicioase umede).
Al. ANDREAEION NIVALIS Krajina 1933
ln această alianţă sînt cuprinse briocenoze ce se instalează de
pe pereţii stîncilor silicioase umezite în permanenţă, sau în cea
mai mare parte de timp a anului, de către apa provenită din topirea
treptată a zăpezilor sau de către cea a unor izvoare ce se preling continuu prin fisurile acestor stinci. Speciile caracteristice acestei alianţe se
identifică cu edificatoarele dominante ale asociaţiilor de care ne ocupăm
în continuare.
regulă

Rhacomitrio -

Andreaeetum Nivalis (Krajina 1933), non, nov.
(tab. nr. 1)

Sub Andreaeetum nivalis, asociaţia este descrisă de către V. Krajina
(1933), din masivul Tatra.
Pe lingă edificatoarea dominantă Andreaea
nivalis, autorul subliniază ca şi specii caracteristice pe Pohlia ludwigii şi
Rhacomitrium sudeticum, pe care le consideră faciesuri. Deşi ultima este
o specie cu frecvenţă mai mare în subalpin, totuşi avînd în· vedere şi
amplitudinea sa altitudinală mai largă (subalpin-alpin), precum şi faptul
că din punct de vedere ecologic îşi are optimul de dezvoltare pe substrat
de roci sil.icioase umede, apreciem că poate fi considerată ca specie caracteristică pentru această asociaţie. ln ce priveşte însă pe Pohlia ludwigii,
specie tericolă, credem că nu poate fi apreciată ca şi caracteristică pentru astfel de asociaţii saxicole. l11trucit Rhacomitrium sudeticum participă
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cu o frecvenţă constantă la edificarea acestei asociaţii, iar din punct de
vedere ecologic şi fitogeografic nu diferă de Andreaea nivalis, considerăm mai semnificativă denumirea pe care o propunem.
Este o asociaţie tipică de roci silicioase umede şi reci, instalîndu-se,
oşa după cum reiese din tabel, numai pe versanţii în general nordici.
Rhacomitrio -

Andreaeetum sudeticae ass. nova (tab. nr. 2)

Din punct de vedere ecologic, asociaţia este asemănătoare cu precedenta, cu deosebire că dominanta edificatoare Andreaea frigida var.
sudetica este mai termofilă, instalîndu-se preferenţial pe versanţii sudici şi
respectiv sud-estici, în cazul nostru. Acest taxon apare şi în asociaţia anterioară, însă prezenţa sa acolo este mai degrabă întimplătoare, deoarece
invers, in această asociaţie lipseşte cu desăvîrşire Andreaea nivalis. Nu
lipsit de importanţă este şi faptul că din punct de vedere arealografic, A.
nivalis este considerată ca fiind un element circumpolar, iar A. frigida european, avînd deci cbîrşii diferite. Luînd în considerare aceste deosebiri
ecologice şi fito-istorice, apreciem că briocenozele cu Andreaea frigida
var. sudetica sînt asociaţii de sine-stătătoare şi nu cenotaxoni de rang
subordonat celor cu Andreaea nivalis. Şi în acest caz, Rhacomitrium sudeticum are aceeaşi valoare de specie caracteristică ca şi în cadrul asociaţiei cu Andreaea nivalis.
Al. HYGROHYPNION DILATAT! Krajino 1933
Alianţa grupează briocenoze ce-şi găsesc condiţii optime de dezvoltare pe bolovănişurile silicioase, parţial submerse sau periodic inundate
de către torenţii de apă ce se revarsă prin pîraiele repezi, cascade şi izvoarele reci din zona alpină şi subalpină. V. Krajina (1933), care descrie
ecologia acestei alianţe, nu abordează şi problema speciilor de recunoaştere. Pe baza datelor cunoscute din literatură şi a unor observaţii
proprii, amintim unele dintre speciile care ar putea fi considerate ca fiind
caracteristice pentru această alianţă : Hygrohypnum dilatatum, H. alpinum, H. molle, Hydrogrimmia mollis, Rhacomitrium aquaticum, Blindia acuta, Philonotis seriata, Dermatocarpon miniatum ş.a. Pe lingă altele, unele
dintre acestea pot fi apreciate ca fiind şi specii de recunoaştere pentru
ordin.

Philonotido -

Hygrohypnetum dilatati ass. nova (tab. nr. 3)

În ce priveşte ecologia şi edificatoarea dominantă, asociaţia se prezintă ca un omolog celei descrise de către V. Krajina (1933)
din Tatra,
după cum o şi denumeşte : Hygrohypnetum dilatati tatrense. Spre deosebire de aceasta, în Retezat briocenozele de acest fel se prezintă diferit în
ce priveşte compoziţia floristică. Astfel, Philonatis caespitosa, componenta edificatoare în asociaţia din Tatra lipseşte în fitocenozele din Retezat.
ln schimb, pe aceeaşi poziţie de specie caracteristică, se află Philonotis
seriala, a cărei ecologie se integrează mult mai bine în astfel de vegetaţii
de pîraie din zone altitudinale înalte. Din acest motiv, denumirea pe care
o propunem reflectă mai fidel condiţiile ecologice ale mediului în care
se dezvoltă şi o evidenţiere adecvată a speciilor de recunoaştere. Dar şi
Sargetla 7
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o serie de alte specii ca : Rhacomitrium sudeticum, R. aciculare, R. aquaticum, Hydrogrimmia· mollis, Fontinalis antipyretica var. gracilis, Scapania
undulata ş.a., care lipsesc asociaţiei din Tatra, sînt mult mai reprezentative pentru astfel de cenoze, otît ecologic, cit şi cenotaxonomic, încadrîndu-se mai bine în alianţele şi ordinul acestei clase, sau altă clasă de
acest tip. Condiţiile optime de dezvoltare ale asociaţiei coincid cu cele
arătate la descrierea alianţei.
Un aspect deosebit este acela că în condiţiile Parcului naţional Retezat şi probabil în general, identificarea pe teren a asociaţiei este destul
de dificilă datorită fragmentării pe suprafeţe mici (bolovănişuri, pietre) şi
dispersate a acestor briocenoze, precum şi a gradului mare de interpă
trundere a unor elemente aparţinătoare clasei Platyhypnidio - Fontinaletea (Rhacomitrium aciculare, Scapania undulata ş.o.).
CI. PLATYHYPNIDIO -

FONTINALETEA Philippi 1956

Vegetaţia de bolovănişuri a apelor curgătoare

Este o clasă cu o foarte largă amplitudine altitudinală, reprezensăi principali Fontinalis antipyretica şi Platyhypnidium riparioides
se întîlnesc începînd de la cimpie pînă în montanul superior şi chiar în
subalpin (Fontinalis antipyretica var. gracilis). Probabil că tocmai din acest
motiv A. Hiibschmann (1957) o separă în două clase: Brachythecietea
plumosi pentru grupele de asociaţii hidrofile montane şi Fontinaletea antipyreticae pentru cele de la şes (Flachlandes). Nu împărtăşim acest punct
de vedere pentru motivul că în acest fel asociaţiile cu Fontinalis antipyretica din zona montană, care au o cu totul altă compoziţie floristică faţă
de cele de la cimpie, nu vor putea fi încadrate la această clasă. Singura
posibilitate ar fi încadrarea lor Io preconizata clasă Brachythecietea plumosi, fapt care or fi lipsit însă de un raţionament logic şi ar încurca numai lucrurile. Or, este cunoscut faptul că în anumite condiţii de climă, în
special pentru regiunile geografice moi sudice, Fontinalis antipyretica
vegetează în condiţii optime tocmai în zona montană şi respectiv inferior-montană. Mai verosimil ni se pare raţionamentul ca cele două clase
preconizate de către Hi.ibschmann să rămînă numai la rangul de ordine.
tanţii

Ord. BRACHYTHECIETALIA PLUMOSI, Philippi 1956
Cuprinde briocenorn hidrofile care se dezvoltă pe substrat saxicol
prin albiile pîraielor, în general montane, şi o căror apă au o reacţie de
regulă acidă pînă la neutră (pH = 5-7,2). G. Philippi (1956), care a preconizat acest ordin, încadrează in el două alianţe de briofite: Scapanion
undulatae Philippi 1956 şi Rhacomitrion acicularis Krusenstjerna 1945, Io
care A. Hi.ibschmann (1957), mai adaugă una de licheni : Endocarpion
Br.-81. 1949. ln 1973 însă, Hi.ibschmann revine asupra acestei aprecieri,
încadrind toate asociaţiile muscinale ale ordinului într-o singură alianţă:
Rhacomitrion acicularis Kmsenst. 1945. Adoptăm acest punct de vedere,

98

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

care ni se pare mai realist, deoarece atît Rhacomitrium aciculare cit şi
Scapania undulata au aproape, dacă nu exact, aceeaşi ecologie şi se
află de obicei împreună. De altfel, există şi o asociaţie cu aceste două
specii (Racomitrium aciculare et Scapania undulata), descrisă de către
P. Allorge (1921), care în cazul menţinerii ambelor alianţe, ar fi creat probleme de încadrare la una sau la alta dintre ele. Mai sugestivă ar fi fost
poate o denumire combinată (Scapanio - Rhacomitrion acicularis), însă
nu vrem să complicăm lucrurile.
Al. RHACOMITRION ACICULARIS Krusenst. 1945
Este o alianţă caracteristică populaţiilor briologice fontinale ce se
instalează pe pietre şi bolovănişuri silicoase de prin piraie, izvoare şi alte

ape curgătoare sau margini de lacuri oligotrofe, de obicei montane. ln
condiţii de climă mai sudică, ele urcă pină în subalpin şi chiar inferioralpin, sau coboară pînă în zona dealurilor în regiunile mai nordice. Pe
lingă reprezentanţii principali ai acestei alianţe amintiţi în cadrul ordinului, mai putem enumera - din ce se cunoaşte pînă acum - şi urmă
toarele specii de recunoaştere : Brachythecium rivulare, Hygrohypnum

ochraceum, Schistidium alpicola, Dichodontium pellucidum, Chiloscyphus
polyanthus, Solenostoma cordifolium, Nardia compressa ş.a. Unele dintre
acestea ca : Brachythecium rivulare, Dichodontium pellucidum, Chiloscyphus polyanthus şi altele, neenunţate aici, au o toleranţă foarte largă faţă
de pH-ul apei şi al substratului (indiferente), fapt care explică şi amplitudinea ecologică largă a acestei alianţe.

Scapanietum undulatae Schwick. 1944
Majoritatea fitocenologilor (nebriologi),
obişnuiesc ca astfel de
briocenoze, printre care şi asociaţia de care ne ocupăm, să le încadreze
la clasa Montio - Cardaminetea Br.-81. et Tx. 1943, respectiv la ordinul
şi alianţa cu aceleaşi nume (H. Passarge, 1963, Oberdorfer et al., 1967).
O astfel de rezolvare nu ni se pare de loc potrivită deoarece această
clasă se referă la vegetaţia tericolă a pîraielor de altitudine înaltă, deci
o altă ecologie.
ln Rezervaţia ştiinţifică, ca de altfel în general, în Parcul naţionai
Retezat, deşi specia este destul de răspîndită, totuşi nu formează asociaţii edificatoare bine conturate, ci fragmente dispersate în cadrul altor
asociaţii sau componente ale acestora (tab. nr. 3, releveele 1-6, tab. nr.
4, releveele 2, 4, 5, tab. nr. 5, releveele 2, 4, 9 ş.a.). ln condiţiile masivului Retezat, Scapania undulata se întîlneşte frecvent mai ales în subalpin.
Fragmente mai reprezentative le-am găsit pe valea Stînişoarei (nr. 1), şi
pe valea Judele, dintre Slăvei şi Muchia Ascuţită (nr. 2). Cu toate că sînt
mai sărace în număr de specii, totuşi compoziţia floristică, prezenţa unor
elemente caracteristice ordinului şi alianţei din care fac parte (Scapania

undulata, Brachythecium rivulare, Rhacomitrium aciculare,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Marsupella
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sphacelata), este un indiciu cert al existenţei asociaţiei în masivul Retezat, aşa după cum reiese din cele două ridicări :
Nr. ridicării
Altitudinea (m s.m.)

1

Suprafaţa analizată (m2)

1700
10

2
1900

5

Char. ass.
Scapania undulata

3.5

5.5

Brachythecietalia plumosi
Brachythecium rivulare
Rhacomitrium aciculare

2.5

+.3

Hygrohypnetalia
Philonotis seriata
Hygrohypnum dilatatum
Marsupella sphacelata

+.2

+

+.1
1. 3

lnsoţitoare

Saxifraga stellaris
Polytrichum commune
Sphagnum girgensohnii
Deschampsia caespitosa
Plantago gentianoides
Caltha laeta var. alpestris

4.5

+
+
+

+.3

+

+

Brachythecietum rivulare Herzog 1943
La fel ca precedenta, şi această asociaţie este trecută de către unii
fitocenologi la clasa Montio - Cardaminetea. Obiecţia noastră are în vedere aceelasi considerente arătate mai înainte.
E. Kru'senstjerna (1945), încadrează asociaţia la Mnio - Climacion,
alianţă exclusiv tericolă şi mult îndepărtată de mediul ecologic în care
se dezvoltă aceste briocenoze de tip saxicol de prin pîraie. G. Poelt
(1954), o trece la grupa asociaţiilor acvatice, iar A. Hubschmann (1957),
o încadrează la ordinul Brachythecietalia plumosi, unde este menţinută
apoi de către majoritatea briologilor. Componentele principale ale asociaţiei fiind elemente mai bazifile, pe teritoriul cercetat cu substrat cristalin nu intilnim cenoze reprezentative bine închegate, deşi specia Brachythecium rivulare este destul de răspîndită. Cel mai frecvent se află în
mici periniţe izolate, nesemnificative sau ca şi componentă în cadrul altor asociaţii de acest fel. Tott.şl, in unele locuri, acolo unde condiţiile de
dezvoltare sint mai prielnice, tormează populaţii aproape monodominante
pe suprafeţe destul de mari, aşa după cum reiese şi din ridicarea efec-
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tuată pe valea pîrîului Zlătuia
după cum urmează :

(18 m2), la altitudinea de cca. 1 600 m s.m.

Brachythecium rivulare
Rhacomitrium aciculare
Scapania undulata
Plagiochila a!.plenioides
Saxifraga stel laris
Caltha laeta var. alpestris

5.5

+
+
+
+
+

Ord. FONTINALETALIA ANTIPYRETICAE Hubsch. 1957
Briocenozele acestui ordin sînt adoptate la un mare grad de umiditate, instalindu-se în special pe substrat soxicol de prin ap8le curgătoare
din moi toate zonele altitudinale. A. Hubschmann (1957), care îl descrie,
consideră că pentru centrul Europei sint reprezentative asociaţiile din regiunile de şes. ln condiţiile ţ·jri1 noastre, mai ales pentru partea moi sudică (sud-vestică), optimul ecologic al acestor tipuri de vege~bţie este
zona montană şi cel mult i:-remontană. Tot Hubschmann încadrează în
acest ordin următoarele tr(.·i alianţe: Fontinalion antipyreticae W. Koch
1936, Rhynchostegion Waldheîm 1944 şi Fissidetion crassipedis W. Kock
1936. lnafară de ultima, celelalte două alianţe cuprind asociaţii ai căror
edificatori principali vegetează bine la toate altitudinile (Fontinalis antipyretica , Platyhypnidium riparioides) sau cel puţin pînă în zona montană
(Cinclidotus fontinaloides, C. riparium, Amb!ystegium riparium).
Al. FONTINALION - ANTI - PYRETICAE (W. Koch)
W. Koch 1936
lnsăşi numele dat alianţei ne spune că este vorbo de briocenoze
ce se dezvoltă în condiţii asemănătoare, dacă nu identice, cu cele ale
speciei Fontinalis antipyretica. După datele lui A. Hubschmann (1957),
la această alianţă aparţin un număr de 4 asociaţii, dintre care numai una
se cunoaşte şi la noi(Fontinalelum antipyreticae). ln cele ce urmează, ne
ocupăm de o nouă asociaţie aparţinătoare acestei alianţe.

Fontinaletum gracilis ass. nova (tab. nr. 4)
ln condiţiile Parcului naţional Retezat, asociaţia este destul de răs
pîndită prin pîraie, izvoare şi alte ape oligotrofe reci, mai ales în etajul
subalpin, unde edificatorul principal Fontinalis antipyretica var. gracilis
formează adevărate pajişti submerse acolo unde există un substrat saxicol. lntrucît nota caracteristică este dată de către un taxon infraspecific, asociaţia este îndeaproape înrudită (paralelă) cu Fontinaletum antipyreticae, Kaiser, 1926, cu deosebirea că îşi are optimul ecologic în zone
altitudinale mai înalte, comparativ cu asociaţia edificată de specia tipică,
care în condiţiile climatului de la noi, vegetează mai bine în zone premontane.
Dat fiind faptul că în general Fontinalis antipyretica se asociază
rareori şi numai cu anumite specii, dintre care la noi unele lipsesc sau
sînt foarte rare (Fissidens crassipes, Octodiceras julianum, Dichelyma falcatum, Cinclidotus fontincdoides), celelalte componente considerate ediwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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ficotoore, nu participă nemijlocit Io alcătuireo acestor asociaţii. Aşa de
exemplu, este cozul speciei Scapania undulata, care, co şi Hygrohypnum
dilatatum, Brachythecium rivulare, Rhacomitrium sudeticum, Philonotis seriata ş.o., nu se dezvoltă submers, Io acelaşi nivel cu Fontinalis antipyretica, ci pe acele părţi de rocă care vin în contact cu suprafaţo apei,
ovind moi mult o poziţie semisubmersă, sau sint de regulă numai stropite
de către apo ce se loveşte de pietre şi bolovănişuri sau alte obstacole intilnite în cole (fig. nr. 1).
CI. MONTIO - CARDAMINETEA Br.-BI. et Tx. 1943
Vegetaţia izvoarelor şi a piraielor de munte

ln această clasă sint grupate toate cenozele hidro-higrofile care,
în condiţiile de climă ole ţării noastre, se instalează pe marginea izvoarelor şi piroielor reci din zono subalpină şi inferior-alpină. ln cozul izvoarelor în curs de inmlăştinire, aceste cenoze evoluează in direcţia celor din
claso Scheuchzerio - Caricetea fuscae, cu care uneori se interpătrund
intim. ln cozul piroielor repezi, ele ajung adeseori în contact cu cenozele
soxicole aparţinătoare clasei Platyhypnidio - Fontinaletea, interferind în
acelaşi timp şi buruenăriile înalte din claso Betulo - Adenostyletea.
Cei moi mulţi fitocenologi consideră claso co ovind doar un singur
ordin cu acelaşi nume. Pe bazo deosebirilor în compoziţia floristică, legată de substratul petrografic pe care se dezvoltă
aceste fitocenoze,
Maas (1959), importe claso în două ordine : Montio - Cardaminetalia
Powl. 1928 em. Maas 1959, pentru cele ce se formează pe substrat silicios şi Cardamino - Cratoneuretalia Maas 1959, pentru cele de pe substrat calcaros. Adoptăm acest punct de vedere, care ni se pare mai logic.
Ord. MONTIO -

CARDAMINETALIA Pawl. 1928 em. Maas 1959

Preconizat pentru cenozele fontinole de pe substrat cristalin, amintim unele dintre speciile caracteristice ale acestui ordin : Caltha laeta
vor. alpestris, Deschampsia caespitosa var. alpina, Pellia fabbroniana,
Chiloscyphus polyanthus var. rivularis, Bryum pseudotriquetrum ş.o.
Al. CARDAMINO -

MONTION Br.-BI. 1925

Include vegetaţia de izvoare şi piraie montane de pe substrat silicios. Pe cuprinsul teritoriului cercetat, astfel de cenoze ou o răspindire
moi largă pe marginea izvoarelor din etajul subalpin şi cu extindere pe
suprafeţe moi mari în locurile unde reţeaua hidrografică mai numeroasă
o acestora formează un început de inmlăştinire (Ouellmoor). ln aceste
locuri, însă, caracterul mozaicat al acestor cenoze este şi mai pronunţat
datorită interpătrunderii unor elemente turbicole oligo-mezotrofe oporţi
nind altor formaţiuni cenotaxonomice.
ln condiţiile masivului Retezat pot fi intilnite mai ales următoarele
specii caracteristice acestei alianţe : Cardamine amara, C. opizii, Saxifraga stellaris, Epilobium anagallidifolium, E. nutans, Chrysosplenium alternifolium, Myosotis silvatica, Philonotis seriata, P. caespitosa, P. fontana, Bryum schleicheri, Mniurn punctatum, Sphagnum squarrosum ş.o.
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ln cadrul acestei alianţe ne vom ocupa în cele ce urmează de o
singură asociaţie care ne interesează din punct de vedere briologic.

Philonotido ""."' Sa1ifragetum stellaris Horv. 1949 (tab. nr. 5)
Este una dintre cele mai răspîndite asociaţii hidrofile care se dezvoltă în condiţii optime pe marginea izvoarelor şi pîraielor reci din zona

subalpină şi inferior-alpină, din masivul Retezat. Suprafeţele mici ocupate
de aceste cenoze de-a lungul pîraielor sînt mai extinse în reţeaua izvoarelor înmlăştinate, unde însă şi amestecul cu cele aparţinînd clasei Scheuchzerio - Caricetea fuscae este mai evident (Drepanocladus e1annulatus, Carex fusca ssp. dacica, Plantago gentianoides ş.a.).

=

Font/114/is antipyrl!fit:'o

...a=:: /Jrt1cll.ffh«'iu111 riwlt1re
A HyJrt1o/fJt?v111 <11/t?tatvm

f St1x1f'r119t1

/} Pl11/onotis seriata
't Rhacomitrivm sv<fef1tum

r scapanid untl11/4ta
sttllt1ris

secţiun+i tra.nsversa.le .în a·lhia unui .p1·nu suba•!pin : repartiţia pe verticală a vegetaţiei briologke saxkole acV<ltice (submersă şi hidrofilă) faţă
de suprafaţa apei (orig.).

Fig. 1. - Schema
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UNTERSUCHUNGEN UBER 1DIE HIGRO-HVDROPHILEN QUELLFLUR-MOOS·
GESELLSCHAFTEN IM HATIONALPARK RETEZAT
1

(Zusammenfassung)
Die Arbeit bri·ngt em1ge Tei·lergebnisse eingehender bryozonologischer Untersuchungen, die zwischen 1967 und 1971 im National-park ,Retezat durchgefi.ihrt wurclen.
Untersucht wurclen die Moosgesellscha.ften an Gebirgsbi:ichen, OueHen 'und anderen
feuchten Stelilen auf Kristaillinem Untergrund in 1der alpinen-subalpj.nen Stufe, die bei
uns bisher wenig bearbeitet wurden.
·Im .a-Hgemeinen stbssen derartige UJ"ltersuchungen ouf Schwierigkeiten die ei1nerseits auf verschiedene zono·taxonomische Methoden und Auffassungen andererseits auf
deren verschiedene Auslegung durch Bryologen und Nichtbryologen zuri.ickzufiihren sind.
ln ·unseren phytozonologischen Untersuchu.ngen gingen wk vom Prinzip der Einheit und
der Wechselwirkung zwischen den 1lndividuen und Gruppen von lndi·viduen, zwischen
diesen und den· Umweltfaktoren aus. ·Im Hinblick auf dieses Prinzip erscheint uns die
ki.instlkhe Trennung der Moosvegetation von Gesellschaften der hoheren Pflanzen ader
die Vernachli:issigung der einen oder der ondern a,ls unlogisch, dort wo sich diese gegenseitig beein~l1ussen.
Die Eing1lielderung der Gesellschaften i·n Klassen, Ordnu,ngen und Verbi:inde er·
folgte noch den neuesten Auffassungen der Syntaxonomie.
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RHACOMITRIO -

Nr. ridicării
Alti·tudinea (m s.m.)

1
2150

4
2150

N

NE

NV

N

N

NV

lndi,r1<Hea {grade)
Acoperire briofite (°la)
Acoperire oormofiite (O/o)
Supraroţa ana,lizată (m2)

100
+
40
1

70
+
35
1,5

90

60

5
1

60
3
45
2

+
70
1

40
+
45
2

80
4
50
2

70
+
15
1

Char. au.
Andreaea ni11<1lis
Rh<icomitrium sudeticum

4.5
1.3

3.5
1.5

4.5
2.5

5.5
3.5

5.5
1.5

3.5
1.5

5.5
1.5

5.5
+.4

5.5
+·2

+.2

+

+

+

+-3

+.5
+

+
+

+

1.4

1.5

Andreaeion nivalis et Hygrohypnetalia
Anclreaea .frigida 11<1r. sudetico
Rhacomitri·um aquaticum
Rhacomitrion (Januginosi)
Andreaea ru·pestris

2
2150

N

N

Salicion herbaceae
Polytrichum norvegicum
Soklanella pusilla
~D) ligusticum mutellina
Gnapholium supi·num
Pla·ntago gelltianoides

U'1

3
2150

9
2160
N
80
+
25
1

Ex;poziţa

....
o

Tabelul nr. 1

ANDREAEETUM NIVALIS (Krajina 1933) nom. now

IMoJitoare
Lu21ula spadicea
Lophozia al,pestris
Homogyne alpina
festuca su pi·na
Anthemis carpa·tica
Saxifraga stelloris
Primula mi·nima
Ag·rostis fu,pestris
Ditrichum ,pusillum
Marsupel'la sphacelata
Ki aeria folcata
Rhyzocarpon geogra1phicum

+

+
+
+

1.3
1.2

5
2150

6

2150

+

+

+·2
+

+
+
+

7
2150

8
2160

10
2100
N
80
+
45
0,5

K

3.5
+2

V
V

+·4

IV

li

li

+
+·3

III

+.4

w
h

+·3

I
I

+
+·3
+

+

+

+

+.3
+

+

+
+

+
+

+
+

+

1.3
+

IV

+

+.3

+

+

+·3
+

.

.

1.s

2.5

2.5

+

+-5

1.3

Locul ridicărilor : la Adăpătoarele Caprelor; data : 1-2 (7. Vfll. 1969) ; 3-7 (14. IX. 1970) ; 8-10 (12. VII. 1971).
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2.5
+
+·2

IV

...

Tabelul nr. 2

~

RHACOMITRO -

ANDREAEETUM

SUDETIC AE ass. nova

Nr.

ridicării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2070

2070

2075

2075

2080

2080

2020

2020

2090

Expoziţia

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

tnclin<irea (grade)

70

80

85

60

45

90

45

50

30

80

60

90

70

90

80

100

100

80

1

1

2

Altitudinea (m s.m.)

Acoperirea

(%)

Suprafaţo anali.zată

(ri12)

0,5

E

1

1,5

0,5

0,5

0,5

K

· Char. ass.
Andreaea frigido 11or. sudetica

2.5

3.5

3.5

5,5

5,5

5.5

4.5

3.5

5,5

V

ih<icomitrium sudeti:cum

3.5

2.5

1.5

1.5

+

+,.3

+

1.5

+·2

V

2.5

+

1.5

2.5

.

.

Andreaeion nhralis
Bryium miihlenbeckii

+

lnsoţitoare

And recea rupestris
Grimmia d. mon.ta·na

.

.

E9

"'

.

$

+

•

III

4'-·4

Locul şi data ·ridicăriilor : Va1lea glaciară Judele, 1-8 (8. VH. 1971" ; intre Slăvei şi Muchia Ascuţită, 9 (9. v.1.1. 1971).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

li

Tabelul nr. 3

: PHILONOTIDO: -

HVGROHVPNETUM OUAT ATI ass. nova

Nr. ridicării

3

2

AHitudinea ~m s.m.)

2000

hpoziţia

4

5

6

NV

NV

lnclinare:a (grade)

35

30

15

20

35

40

Acoperire briofite (%)

75

70

70

80

50

80

NV

NV

+

5
16

Aco.periore licheni (%)
Supro.foţa ano·lizotă

(m2)

8

,:,

1900 1950 2000 2070 2090
S

10

10

6

10

+

S

K

Char. ass.

4.5

Hygrohypnum dilatotum
Phifonotis seriota
Brochythecium rivulare
f. cota·roctorum

+
+

3.5
1.1

3.5
1.2

2.5
1.2

1.3

+

+

+

2.5

2.4
1.3

1.5

3.5

V
V

4.5
1.5

III

Hygrohypnion et Hygrohypnetalia
Rhocomitrium sudeticum
R. oquaticum
Hydrogrimmio mollis
Schistidium o·lpicolo
vor. ,pumilum
MorsupeMa sphocelata
Dermatoca~pon miniotum

+

+

V
li
I

1.5

2.5

+
+

I
I

H

1.4

Pla·tyhy,pnidio-Fontinaletea

1.2

Scaipania ·undulata
Rhocomitrium aciculare
Fontinolis a,nU,pyretico
var. grodlis
Chilosc'fphus polyanthus
var. rivularis

+

+

+

V

1.5

+

+.3

IV

+

li

+·2

lnsoţitoare

Bryum pseudotriquetrum
Solenostoma cordifolium
Bazzon·ia tricrenoto
lophocolea bidentato
Pseeudoleskeo patens
P. rodicosa
Dreponocladus exonnulatll'S
var. alpinus

+

n

1.3

1.2

I
I
I
I
I

+

+

+
+

Locu.I şi data .ridicărl·lor : 1, , ~Pi.rh.rl Rovine (5 JX. 1967) ; 2, vcrlea Orliguhi4 Io
alpinet" (9. VH. 1968) ; 3-4, Piriul Ştirbului (12. v.tl. 1971) ; 5-6,
ffri"' Judele

„Casa
(9.

vu.

1971).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

107

Tabelul nr. 4

FONTINALETUM GRACILIS ass. nova
Nr.

ridicării

Altitudinea (m s.m.)

1

2

3

4

5

1850

1050

2070

2080

2100

sv

s

s

s

5

15

25

20

60

40

70

70

30

Ellipozliţla

lncli<nareo (grade)
Acoperire briofite (%)

60

K

30

Acoperire cormofite (%)
Suiprafaţa ana.Jizată {m2)

10

12

20

20

2

3

4

5

5·5

3·5

5·5

4·5

2·5

V

4

1 ·3

+ ·3

1 ·3

1 ·5

V

1·3

+·3

+·5

1:1

+·4

1 ·5

2·5

IV

Rhacomitri.um sudeticum

+
+

1·4

2·5

III

Philonotis seriata

4

+·4

1 ·5

1 ·5

IV

Schistidi1um a1picola

+
+

+
+

+

IV

I

Char. ass·
Fontinalis antipy·retica
l\lar- gracHis
Scapania u·ndulata

Brachythecietalla plumosi
Rhacomi.trium adcufare

+

Brachythecium ·rivulare

Hygrohypneta1ia
Hygrohypnuim diolatatum

Bryum muhlenbeckii
De~matocarpon

o.

miniatum

poly·phHum

+·4

+

CardGmino·Montion
Mnium puncta.turn

+

Cardomine omora

3·5

Myosotis caespitosa

*

Chrysosplenium olternifoli·um

'f

+

SoxHrogo stellaris
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1

2

3

3

5

6

lnsolitoare
Paraleuc:obryum longifolium

+

Plagiothedu·m platyphyllum

+
+

Plagiochila asplenioides

+

Mnium undulatum

Deschompsia caespitosa
Petasites hybridus
Mi11ium effusum
Stetloria nemorum
lmpatiens noli-tangere
Chaerophylfum aromaticum
Doronicum oustriocum
Athyrh1m alpestre

+
+
+

+
+
+
+
+

locul şi data ridicărilor : 1, Piriul Birlei (4. IX. 1967) ; 2,
3-5 Pirîul Judele (9. VII. 1971).
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Piriul

Şesele

(21. Vl.1968) ;

....
....
o

T11belul· nr. 5

PHILONOTIOO -

SAXlfRAGETUM

ST~UARlS

Hon. 1949

1

2

3

4

5

6

2100

1950

2000

2100

2000

2000

Expoziţia

s

E

-

NV

oV

s

5

5

-

N

loolinarea (grade)

-

5

-

30

3

Acoperire briofite (%)

90

100

90

20

40

70

30

Acoperire cormofite (%)

40

20

20

40

60

30

Supra.faţa analizată (m2)

25

10

9

4

4

4

5

6

5,5

Nr.

i'idicării

Altitudinea (m s.m.)

pH

6,5

7

B

9

10

11

12

13

2100 1140 1860 1900 1900 1920 2050

s

SE

2

-

2

5

-

40

100

50

20

20

100

35

40

100

50

100

100

80

4

10

7

15

15

4

25

2·5
3·5

4·5
1 ·5

4·5
1 ·4

4·5
1·5

V
V

+
+

+

li!

K

5

-Char· ass.
Soxifroga stellaris
Phi'lonotis seriata

+·4
4·5

2·5
1 ·3

+·3
1 ·3

3·4
+

3·5
3·5

3·3
2·4

3·5
3·5

4·5
1·3

+·3

+

1 ·3

2·5

+

1 ·3

+

3·5
3·5

Cardamino-Montion et
Montio-Cardaminetalia
Ca·ltha .laeta vor. olpestris
Pellia fobbroniano
Senecio subolpin·us
cpi·lobium anogoHidifolium

+

1·3

+

+

I
;

+

+

I

;.,, I

Brachythecietalia plumosi
Scapa•nia undulata
S. dentata

5·5

+

2·4
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1·1

2·5
1 ·5

li
~

I

Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Dreponoclodus exannulotus
vor. olpinus
var. serratus
O. tundroe
Plonrogo gentianoides
Corex fusca ssp. dacico
C. canescens
Colliergon stromineum
Polytrich11m commune
Sphogoom teres

1 ·4

+
+

3·5
2·5

3·4

+

1 ·5

1 ·5
3·5

+

+·3

+

I

+·3
1 ·3

+
1·1
+

+
+·3

1·3

+·2

2·5

1·3

1·3

+

+·3

+

1 ·3
1·2

li
li
I
I
I

Betulo-Adenostyletea
Deschampsia coespitosa
Adenostyles afliarioe
var. kemeri
Choerophyllum hirsutum

1·3

+

2·4

1·5

+

2·5

IV

+

+

lnsoţitoare

Sphognum girgensohnii
Luzuki spadiceo
Verotrum olbum
Eriophorum voginotum
Ligusticum mutellina

.....
.....

1·3
+·2
+

1 ·3
+
+

+
+
+
+
+

3·4

1 ·4

4
+

li
I

u

+

Specii intllnite fotr-o singură ridica re : Ca·rex pyrenaioo 3 ( +) ; Soldanella pusilla, Doronicum co~paticum, Angelico arhongelica 5 (+): Plagiothecium 1platyphyllum 8 (+) ;Stellario .nemorum 12 (1·4): Cerostium cerastioides 13 (+).
Locul şi doto ridicări·lor: 1, sub Tăul Porţii (6 VI 1969) : 2-3, ;l.ingă Locul Lia (6 VI 1969) ; 4, lingă Locu·I Gemeneo (7 VII
1969) : 5-6, in amonte de Tăul Gi~ligului (8 VII 1969) ; 7, Faţo Retezatu1lui (9 Vil 1969); 8, lingă Ca~ laborator Gemenea (9 VII
1969) ; 9, YO·leo Stînişoarei sub Vf. Lolaia (7 VII 1970) : 10-11, valeo Stif!işoarei, lingă tău (7 VII 1970) : 12, lingă Lacul Zănoaga
(7 Viol 1971) ; 13, valeo glaciară Judele (8 VII 1971).
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CI. JUNCETEA TRIFIDI HADAC IN KLINDA ET HADAC 44, DIN

PARCUL NAJIONAL RETEZAT
Pajişti şi tufişuri scunde din alpin de pe soluri puternic acide.

I. RESMERITA

Deoarece clasa Juncetea trifidi are o sferă fitocenotică mai complexă şi un conţinut cenotic mai convingător, reunind astfel grupări de
pe un areal mai extins decit clasa Caricetea curvulae Br. BI. 48, am preferat-o faţă de aceasta din urmă, ca fiind mai corespunzătoare, deşi la
prima vedere are un caracter eterogen fizionomic. La această acceptare
cenotaxonomică, s-a luat în considerare numărul mare de caracteristici,
precum şi aspectul priorităţii. Ne-a mai obligat la această alegere, şi
originea comună creto-alpină a cenozelor apartenente clasei Juncetea
trifidi, precum şi caracterul lor convergent edafo-climatogen.
Clasa Juncetea trifidi cuprinde cenoze ierbacee şi de tufişuri scunde din alpin, ca şi pe cele montane din nordul Europei, avînd un număr
ridicat de elemente creto-terţiare. Apoi singenetic, grupările reunite în
clasa Juncetea trifidi, au parcurs o evoluţie de similitudine, avînd optimul
expansional în extremele cataterme ale perioadelor glaciare, cind elementele arctice şi alpine s-au interferat istoriceşte.
Desigur au intervenit şi unele reţineri faţă de concepţia cenotică
a lui Krajina (1933) necuprinzînd aici pajiştile de Nardus stricta, pe care
le menţinem în clasa Nardo-Callunetea Prsg. 47.
Ord. Caricetalia curvulae Br. BI. in Jenny 26 em.
Krajina 33
Ordinul cuprinde fitocenoze primare de pajişti şi tufişuri scunde
de pe soluri puternic acide din alpin, reprezentînd comunităţi în stadiul
de climax, sub aspect edafic şi climatic, respectiv constituind un fitoclimax corespunzător pedoclimaxului. Concepţia cenotaxonomică lărgită
de a încadra la acest ordin şi alianţa Potentillo-Nardion, sprijinită pe
unele afinităţi floristice, suferă modificări de ordin singenetic, şi de aceea
am omis-o din cadrul acestui ordin.
Alianţele Caricion curvulae şi Cetrario-Loiseleurion cuprind asociaţii primare în principal, pe cind alianţa pusă în discuţie - PotentilloNardion - include o seri~ de fitocenoze secundare de ordin antropozoogen.
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Al. Caricion curvulae Br.-BI. 25
(Juncion trifidi Pawl. 28 p.p. non Nardhangen 36)
Pajiştile încadrate în această alianţă au un caracter primar, - cu
unele excepţii - ocupind ecotopuri de pe versanţii şi platourile alpine
din staţiuni cu soluri puternic acide. Am spus că au un caracter primar,
cu unele excepţii, deoarece preocupările pastorale străvechi au intervenit în echilibru de climax ale acestor fitocenoze şi unele pajişti s-au exLins şi în locul jnepenişurilor defrişate, cum sînt cele edificate de Festuca
supina şi mai cu seamă cele dominate de Agrostis rupestris.
Dintre principalele specii de recunoaştere a alianţei - întilnite şi
in parcul Naţional Retezat -, sînt prezente următoarele : Agrostis rupestris, Carex curvula, Festuca supina, Luzula spicata, Sesleria disticha, Phyteuma nanum, Geum montanum.
Primulo-Curvuletum Oberd. 59. (Caricetum curvulae (Kerner 63),
Brokm - Jer. 1907 p.p.) (Tabelul nr. 1). Borza (1934) a descris asociaţia
pentru prima dată din Munţii Retezatului, fiind apoi semnalată din numeroşi munţi din Carpaţii româneşti ca, Rodnei, Cibinului, Parîng, Făgă
raşului, Ciucaş, Bucegi, Ţarcu, Godeanu etc., unde ocupă cele mai înalte
virfuri, cu unele excepţii. Vegetează în staţiuni de la 1 750 m în Bucegi
şi pînă la 2 548 m pe muntele Mîndra, cu un areal vertical de 650 m, iar
în Retezat respectiv 1 980-2 380 m şi 400 m.
Pajiştile edificate de Carex curvula ocupă staţiuni variate gemorfologic, evitîndu-le pe cele abrupte. Fitocenozele au un caracter pronunţat oligoterm, cu preferinţe chiono-higrofile. Se dezvoltă în ecotopuri acoperite în timpul iernii cu un strat gros de zăpadă, care se prelungeşte
adeseori pină la începutul verii. Cenozele se înfiripează de regulă în
locuri aşezate, uşor înclinate de pe substrat litologic silicios din staţiuni
însorite cu exces de umiditate în primăvară. Preferă soluri humico-silicate,
puternic podzolite. ln timpul verii exigenţele faţă de umiditate sint satisfăcute de regimul nefic. Asociaţia infiripindu-se în condiţii climatice extreme, are o compoziţie floristică sărăcăcioasă, dar cu specii indicatoare
de mare importanţă ecologică. Aşa frecvenţa mare a speciei Soldanella
pusilla alături de Carex curvula indică caracterul chiono-higrofil al asociaţiei, iar prezenţa mare a speciei oligotrofe Hieracium alpinum indică
un conţinut ridicat de humus din sol pină la început de turbificare.
Pajiştile produc 2 000-3 500 kg/ha masă verde, dar practic neconsumată de animale; prin urmare nu au nici o importanţă zooeconomică.
Potentillo (ternatae) - Festucetum supinae Boşcoiu 71 (tabelul nr. 2).
Pajiştile edificate de Festuca supina au o largă răspindire în întinsul Carpaţilor Româneşti, fiind identificate în numeroase masive şi anume din
munţii Sebeşului, Ţarcu, Godeanu, Făgăraşului, Paring, Cibinului, Birsei,
Cozia, Ciucaş, Vrancei, Penteleu, Ceahlău, Rarău, Giumalău, Călimani,
Ţibleş, Rodnei, Maramureşului şi Biharia unde ocupă staţiuni de la 1 540
m în Munţii Giumalău· şi pină la 2 500 m muntele Mindra, cu o amplitudine verticală de 960 m pe întinsul Carpaţilor.
ln Parcul Naţional Retezat, asociaţia vegetează atit în etajul alpin
inferior cit şi în cel superior, intre 1 700 m şi 2 210 m, intilnindu-se mai
frecvent pe platouri şi pante domoale, şi rareori ocupă versanţii puternic
înclinaţi. Prezenţa nanoreliefului şi a defrişărilor de jnepeni, precum şi
Snrgclln 8
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alternarea solurilor de grosimi variate favorizează mozaicarea vegetaţiei
cu fitocenoze edificate de Agrostis rupestris şi mai puţin cu Juncus trifidus, iar intervenţia factorilor antropozoogeni sub diferite forme contribuie
la substituirea acestei asociaţii cu grupări edificate de 1-.lardus stricta,
Festuca rubra şi chiar Poa alpina.
Potentillo (ternatae) - Festucetum supinae din teritoriul cercetat,
prezintă o omogenitate structurată de un număr relativ mic de specii, dar
convergente ecologico-singenetic. Asociaţia se caracterizează fizionomic
prin dominarea, fie a lui Festuca supina, fie a lui Agrostis rupestris. lrr
primul caz se înfiripează subasociaţia Festucetum supinae typicum Puş
caru et. oii. 56., în al doilea caz se conturează subasociaţia Agristidetosum rupestris Beldie 67. (Agrostidetum rupestris Borza 34, p.p. ; Puşcaru
et oii. 56; Buia et oii. 62; Agrostideto - Supinetum Csuros 57).
Agrostidetosum rupestris reprezintă un studiu premergător instalării definitive a cenozelor dominate de Potentillo (ternatae) - Festucetum
supinae. Deci, fitocenozele apartenente acestei subasociaţii constituie
pajişti secundare, pe cînd cele edificate de Festuca supina - bine structurate - reprezintă cenoze climatogene primare. Asociaţia are un caracter mezoxerofit oligotrof şi mezo-oligotrof, ocupînd cu predilecţie locurile
plane sau slab înclinate şi mai rar pe cele puternic înclinate. Pe coamele
intens vîntuite, pajiştea de Festuca supina este conturbată de procesul
eroziv eolian, şi cu timpul cedează teren, în unele ecotopuri fitocenozelor
edificate de Loiseleuria procumbens; în cele mai numeroase cazuri este
înlocuită de nardete.
Asociaţia tipică se diferenţiază fizionomic de subasociaţia Agrostidetosum rupestris, pe lingă dominarea speciei Festuca supina şi prin
prezenţa unui număr mai mare de specii asimilate fitocenotic.
Pajiştea produce un furaj cantitativ mult asemănător asociaţiei precedente, dar incomparabil mai ridicat calitativ. Producţia actuală este
de 2 500-4 500 kg/ha, dar prin fertilizare se poate dubla şi chiar tripla
masa verde, atît cantitativ, cit şi calitativ.
Juncetum trifidi Szafer et oii. 29. Krajina 33, Borza 34 (AgrostetoJunceti trifidi Oberd. 39). (tabelul nr. 3). Deoarece denumirea Juncetum
trifidi, circumscrie mai concret fitocenozele din Parcul Naţional Retezat,
decît denumirea dată de Oberdorfer, ne-am oprit la aceasta.
Pe cuprinsul Carpaţilor noştri, Juncus trifdus edifică asociaţii în
munţii Făgăraş, Bucegi, Paring, Rodnei, Călimani, Ţibleş, Maramureşului,
lipsind din Munţii Apuseni şi Sebeşului. Ocupă biotopuri cu mare amplitudine pe verticală - 744 m- , incepînd de la 1 800 m pe muntele Zirna
din Munţii Făgăraş şi pînă la 2 544 m pe muntele Negoiu.
,
Ca şi Borza (1934), am identificat aceste cenoze pe cuprinsul Munţilor Retezat la altitudinea de peste 2 OOO m, ocupînd în general suprafeţe
mici. Vegetează în ecotopuri vîntuite de pe muchii, platforme mici, pante
moderate pînă la puternic înclinate. Preferă solurile acide subţiri, scheletice, bogate în material silicios. Staţiunile în care se înfiripează, fitoceno,.
zele apartente asociaţiei Juncetum trifidi au un caracter heliofil, mezofitic primăvara şi xerofitic în timpul verii. lntr-adevăr, fitocenozele sînt
exigente la umiditatea de primăvară suportind bine seceta de vară. Nanorelieful fragmentează asociaţii, prin interpătrunderi cu alte grupări de asemenea oligotrofe -, cum sînt cele edificate de Festuca supina,
Vaccinium vitis-idaea, Rhododendron Kotschyi, etc. Sau astfel spus, Jun114
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

cus trifidus pătrunde în pajiştile respective, ocupînd formele pozitive ale
nonoreliefului cu soluri scheletice pietroase, cu zăpadă adeseori spulberată, respectiv ecotopuri pe care grupările gazdă le ocolesc, ca necorespunzînd exigenţelor lor sinecologice.
ln conturarea cenozelor se remarcă speciile creto-alpine, care au
o mare valoare sinecologică.
Al. Cetrario - Loiseleurion Br.-BI. et Siss. 39. (Loiseleurieto-Vacci·
nion uliginosi (Br.-BI. 31.). Krajina 33 p.p. Neconcordanţa dintre combinaţia speciilor caracteristice, ca şi aspectele fizionomice ale fitocenozelor
apartenente la această alianţă, a generat controverse cenotaxonomice.
Braun-Blanquet (1931) a încadrat alianţa la ordinul Rhodereto Vaccinietalia, apoi la ordinul Vaccinio - Picetalia (1964). Aceste încadrări nu satisfac nici aspectele sinecologice şi nici pe cele floristico-fizianatomice, ceea ce l-a obligat pe Egler (1952), Schubert (1960) şi Passarge (1963), să reunească alianţele Cetrario - Loiseleurion, Rhododendro - Vaccinion şi Juniperion. nanae în ordinul Empetratalia hermophroditae din clasa Loisleurio - Vaccinietea, care astfel reunea toate fitocenozele edificate de nanofanerofite, ceea ce satisfăceau aspectele
fizionomic-ecologic, dar nu şi pe cele de ordin floristic şi fitoistoric. Mai
complecte sînt vederile lui Krajina (1933), care preconizează încadrarea
grupărilor respective în ordinul Caricetalia curvulae, la care s-a raliat
Borza (1934, 1958, 1965), Klinka {1955), Holub (1967), Boşcaiu (1971) ş.a.
Acest punct de vedere corespunde exigenţelor fizionomico-ecologice şi fitoistorice mai adecvat decit cele expuse anterior, deoarece cuprinde toate grupările cu caracter creto-alpin.
Holub (1967), preconizează ca specii indicatoare pentru Cetra·
rio - Loiseleurion, un grup de specii, care conturează satisfăcător alianţa, deşi multe din ele au un caracter transgresiv pentru asociaţii apartenente la alte alianţe. Dintre aceste specii caracteristice sînt prezenţi în
Retezat următorii taxoni : Loiseleuria procumbens, Vaccinium gaulteroi·
des, Deschampsia flexuosa, Campanula alpina, C. polymorpha, Carex
atrata, Hieracium alpinum, Juncus trifidus, Luzula luzuloides, Solidago
virgo-aurea ssp. alpestris, Euphrasia tratae ; deci din cohorta speciilor
indicatoare, cu caracter de recunoaştere, fixate de Holub, lipseşte numai
Erupetrum hermaphroditum, din Retezat, care este prezentă în alte masive din Carpaţii româneşti.
Loiseleuretum procumbentis (Kerner 1963) Rubel 31 (tabelul nr. 4).
În biotopuri puternic vîntuite de pe virfuri şi platouri înalte, pe coaste
domoale acoperite cu un strat de zăpadă subţire, au fost descrise din
Retezat pentru prima dată de Borza (1934) fitocenoze edificate de Loiseleurea procumbens, identificate apoi şi din Munţii Făgăraşului, Ţarcu,
Godeanu, Bucegi, Parîng, etc. Ocupă biotopuri alpine de peste 2000 m
înălţime, aici în Retezat, cu deflaţie eoliană, ce favorizează extinderea
acestei azalee pitice, cu tulpini noduroase şi întreţesute în toate sensurile, cu înrădăcinare puternică, ce-i conferă atributul de plantă rezistentă la acţiunea vîntului.
Pajiştile de Loiseileuria vegetează adeseori în biotopurile cu cele
mai vitrege condiţii de vegetaţie, cum sînt cele cu îngheţarea îndelungată
a solului, insolaţie puternică şi regim xeric în timpul verii, ceea ce conferă acestor cenoze însuşiri crioxerofile, iar întîlnite la alte grupări alpine din Carpaţi.
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Cenozele fiind oligotrofe-acidofile, ocupă solurile alpine podzolite,
superficiale, humico-silicate, scheletice cu început de turbificare. Fitocenozele edificate de Loiseleuria, deşi intră în cadrul grupărilor cu caracter de pionerat, se structurează repede, prezentînd astfel stadii de
climax, care se destramă numai într-un timp foarte îndelungat.
Cenozele vin în contact cu cele edificate de Carex curvula şi chiar
Festuca supina, care facilitează pătrunderea centripedă a unui număr
mare de specii creto-alpine în Loiseleuretum procumbentis,
asociaţie
condiţionată climatogen şi edafogen.
Adeseori formează mozaicuri cu
Primulo-Caricetum curvulae si cu cenoze edificate de Rhodendron Kotschyi, cu care se întrepătrund e, ceea ce se reflectă şi în tabelul fitocenotic
prezentat de noi.
Asociaţia avînd numai o importanţă de ocrotire a solului contra
deflaţiei eoliene şi a eroziunii provocate de apă, nu se pune în discuţie
valoarea ei furajeră.
Ce+rario - Vaccinietum gaulteriodes Hadac 56, austro-carpaticum
Boşcaiu 71 (tabelul nr. 5) (Vaccinietum uliginosi Hadac 56 ; Vaccinium
u•iginosum-Cetraria islandica Gancev 63 ; Vaccinium uliginosae
Beldie
67, Cetrarieto--Vaccinietum uliginosi Resmeriţă 70). Cenozele ocupă suprafeţe relativ întinse în biotopurile de pe coamele înquste, platouri înalte, puternic vîntuite, soluri podzolice, superficiale, scheletice, humo-silicate.
Pe cuprinsul Carpaţilor prezintă o largă răsoîndire, fiind prezentă
în munţii Parin9. Tarcu, Godeanu, Vlădeasa, Biharia, Maramureşului,
Rodnei. Buceai, Ghiurgiului, Penteleu, Ciucas, etc. ln munţii Maramureşului; Ţarcu, Godeanu etc„ ocupă suprafeţe întinse, cu cenoze bine conturate floristico-istoric.
lnsusirile crio-xerofile a acestor cenoze, fac ca ele să veqeteze
în condiţii extreme, unde suportă atît îngheţurile îndelungate din timpul
iernii, cit şi uscăciunea din timpul verii. ln ocuparea spaţiului biotic nu
o concură decit asociaţia precedentă, care ocupă obişnuit staţiunile mai
accentuate microtermic.
Fitocenozele au un caracter primar, cu excepţia celor din ecotopuri
pietroase de unde s-a defrişat jneapănul sau ienupărul şi unde ele au o
0

singeneză

secundară.

Compoziţia asociaţiei

este sărăcăcioasă, dar cu specii ce indică
un caracter ortic-alpin al cenozelor, dominind masiv Vaccinium gaultheroides, specie stimulată în creşterea sa de indicele de continentalitate
higrică, ce caracterizează întreg lanţul carpatic, implicit Munţii Retezatului.
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Resumă

Le tro~H contient des donnees fhytosociologiques sur Ies ossociations ·de ·Io closse Juncetea trifidi Hadac, identifiees sur le teritoire du Po·rc Nationo1 Retezat.
On preesente •Ies associoti<on : Primulo-Curvuletum Oberd. 59, Potentillo ternalaeFestucetum supinae Botcaiu 70, Juncetum tri.fidi Szofer et oloi. 29, Loiseleuretum procumbentis Kenner 1869 Ri.ibel 31 e·t Cetrario-Vaccinietum gaultheroides Hadoc 56.
Lo oposition cenotoxonomique des phybocenoses etudiees est etablie por le nombre
des ellpeces coractristlques (lobi. no. 1, 2, 3, 4, 5).
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Tabelul nr. l

°'
PRIMULO Numărul

ridicării

1

Altitudinea m s.m.

2380

CURVULETUM OBERD. 59

4

6

7

8

9

10

2260

2220

2230

2260

2100

1980

-

V

s

-

NV

15

-

s

30

30

-

7

2

3

2300

2280

2260

-

5

Expoziţie

V

N

Inclinaţia in grade

30

45

100

100

70

100

100

100

100

80

70

90

10

100

10

100

100

100

100

100

100

25

15

17

10

19

15

21

14

10

16

12

4·5
2·5

5·5
1 ·5

3·5
2·5

4·5
+·5

4·5
3·5

4·5
+·3

5·5
+·4

4·5
+·5

4·5
15

5·5
+

V
V

1 ·5
+
+

1 ·5
+
+

+·4

+

-

+
4',

ffi

+

+·4
+
+
+

+
+
+
+
+
+

V
V
V

+

+
+
+
+
+

~

-

2·5
+
+
+
+
+
+
+
+

Acoperi·rea vegetaţiei (%)
Suprafaţa a•no,Jizată
Număru·I

(m2)

speciMor vasculare

K

Char. ass.
Carex curvula
(D) Primula minima

Caricion curvulae et Caricetoliae
Campanula aJpina
(D) Potentilla !ternata
Sesleria disticha
Phyteuma nanum
festuca supina
Helktotrichon versicolor
Geum montanum
Agrostis rupestris
Luzula spicata

curvuloe

-

-

+

-
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-

+

-

+

+
-

.:p.

-

ffi

+

+

+
-

+
+

-

-

:p

-

-

-

IV
III
li
li
I
I

Juncetea trifidi

+

Cetraria isl-andica
Hierocium alpinum
Juncus trifidus
Thamnolia vermicularis

+

+
+
+
if-

Pulsotilla alba

T

Cetraria cucullata

+

Vaccinion dGcicum (inclusiv Cetrario -

(D) Homogyne alpina
(D) Rhododendron Kotschyi
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis - idaea

+

+

+

q...

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

IV

+

IV

lll
III

+
+

III

+

+

u

+

+

H
li

+

Loiseleurion)

+·5

~

+

+

+
+

+

procumbens

Rhododendro -

+
+·S

+
+

+·S

Vaccinium goultheroides

LoiseleuriG

+
+

+

+

+

1 ·S

+
+

!li
I
I

+

lnsoţitoare

Ugusticum mutellina
Festuca picta
Antennari<I dioica
Soldanella pusilla
Chrysanthemum olpinum
Sesleria bielzii

....
....

'().

+

+

+·3

+

+

~

•

+

+

+

+
+

1. 5

li

+

!9

• •

I!!

+

+

li

li
li

Specii insoţito<ire intîlnite în 1-2 ridicări : Polygonum vMparwn 1 i+ ; Pedicularis verticillata 1 ;+,3 ;+ ; Salix herbac~a
1 ;+·3; Senecio glaberrimus 2 ;+, 6 ;+; Senecio cornicul-atus 2 ;+; 6 ;+; Gentiana excisa 4 ;+; G. punctata 5 ;+, 6 ;+; Polytricum alpinum 1 ;+; P. norvegicum 9;+; Dicranum scoparium 9;+; Cetraria nivolis 6;+; şi Clodonia rangiferina 6;+.
Locul ridicării : 1. Mt. Custura ; 2. Muchia Ascuţită ; 3. Peleaga ; 4. Vf. Jude lui ; 5. Mt. ·Bucura ; 6. Vf. Zănoo9a ; 7. Mt .
Păpuşa ; 8. Vf. Gru·niu ; 9. Culmea Seselor; 10. l,ntre Vo<lea Gaileş şi V. Rea .
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Tabelul nr. 2

~

FESTUCEJUM SUP,INAE BOŞCAIU 70

1POTENTILLO (TERNATAE) Numărul

2
2210

3
2070

4
2066

-

-

-

100
16

100
100
19

60
10
13

2·5
4·5

2 5
5·5

+
+·3
+·2

-

-

+
+
+

-

-

+

+·2
+·4

-

+

-

-

+
+

+
+
+
+

+
+
+
1 ·3
+

1
2210

ridicării

Altitudi·neo m s.m.
Expoziţia

s

Inclinaţia

30

în grade
Acoperi·rea vegeklţiei (%)
Suprafoţa a•nolizată (m2)
Numărul specii:lor va·sculare

90

5
2000

sv

6

2030
-

-

7

2010

-

-

8

1870

-

-

9
1750

10
1700

-

N

-

100
25
24

100
25
17

100
100
14

100
100
12

12
100
100
17

K

90
100
19

35
75
100
14

+
3·5

1 ·3
4·5

+
4·5

1 ·5
3·5

+·3

+·3

+·2

2·5

V
III

-

1 ·5
+

-

5·5
+·2

5·5

IV
III

-

-

-

5·5
2·5

+
+

1·5
+

+
+

+
+
+·3
+·2

-

-

-

-

1 ·5
1 ·5
-

+
+·2
+

-

Char. ass.
Potentilla ternata
Festuca supina
Caric ion

curvulae

l
et Caricetctlia curvukie

Agrostis rupestris
Antihoxantum alpinum
(O) Geum montanum
Campanula alpina
Phyteuma nanum
Luzula spadicea
Helidotrichon versicolor
Luzula spicata
Sesleria disticha
Carex curvula

-

-

-

+·3

3·5
+·5
+·5
+
+
1 ·5
1 ·5

-

+

-

-

-

-

+
+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

5·5
+
1 ·2

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HI
III
III

li
li
I
I
I

Juncetea itrifidi
Cetraria islandica
Hieracium olpinum
Vaccinium goultheroides
Juncus trifidus
Pulsatilla alba

-

-

+
-

+

-
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+
+
1 ·3
+

+

-

-

-

III
III
III
li

li

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+·4

-

-

-

+
+

+

1 ·5
+·5

-

-

+

-

-

+·5
+

1 ·5

Primula minima
Thamnolia wermicularis

-

1 ·3
+·5

-

-

-

-

li
I

1·5
+

1 ·5
+

+

+

IV

1 ·5

+

+
+
+

I
Cetrario -

Lotseleurion et Rhodod endro -

(D) Homogyne alpina
(D) Rhododendron Kotxhyi
Vaccinium myrtillus
~oria ochroleuca
Yaccinium Yitis - idaea

Vaccinion

1 ·5
+·3
+·3
-

lnsoţitoare

Ugusticum mutellina
Poa media
Carei atrata
Poa alpina
Veronica belidioides
DeKhampsia fJe1uosa
Festuca rubra
Antennaria dioica
.::esleria bielzii

....
....
I\)

-

+·4

-

-

-

-

+

-

-

+·5

a+

-

-

-

-

-

+
-

+

-

-

-

q:.
+·3
+

+

1 ·5

-

1 ·2
+

Specii insoţitoare Î·ntifoi·te în 1-2 .~idicări : •Luzula sudetica 4:+: 7:+ ·2: Nardus shicta 4:1 ·5: Euphrasia stricta 10:+:
Luzula compestris 9:+: Leucorchis alpina 9:+: Carei sempervirens 1:+:3:+: Soldanella pusilla 1:+·5:7:+: Chrysanthemum alpinum 2:+ ·3: Festuca picta 1 :+: Tara1acum alpinum 2:+ :6:+: Senecio glaberrimus 2;+ ;3;+; Veronica
baumga~enii 2;+;
Epilobium angustifolium 3:+: Cerastium alpinum 5:+: C. caespitosum 6:+: Carei pyrenaica 6;+: Plantago gentianoides 7:+:
i.uzula campestris 7;+: Deschampsia caespitosa vor. alpina 6:+:10:+: Luzula multiflora 6;+; Phleum alpinum 6;7;9;+; Leucorchis alpina 6;+; Homogyne alpina 6;1.3; Poa alpina 8;+; AlchemiUa silvestris 9;+; Cerostium arvense 9;4-; Galium anisophillum 9;+: Thymus montanus 9;+; Veronica serpyllifolia 9;+; Campanula abietina 10;+: Cardamine pratense 10:+: Gnaphalium
s lvaticum 10; +; Hieracium aurantiacum 10:+; Juni•perus sibirica 10:+; Leontodon autumnalis 10;+; Luzula luzuloides 10;+;
Salifraga heucherifolia 10;+; Trifolium repens 10;+.
i
Locul ridicărilor: 1. Vf. Lozului; 2. Vf. Zănoago·; 3. Vf. Zloto ; 4. Şeaua Ză.nă guţei ; 5. Lacul Ga'leş ; 6. Slăveiul ; 7. Lacul Stî.nişcara ; 8. Mt. Z'oto ; 9. Mt. Sti5nu !eţ ; 10. Mt. ·Radeş .
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Tabelul nr. 3

JUNCETUM TRIFIDJ SZAFER ET ALL 29

-Numărul

ridi,cării

Altitudineo m s.m.

1

2

3

4

5

6

2230

2220

2240

2110

2100

2046

Expoziţia

-

s

Inclinaţia in grade

-

Acoperirea vegetaţiei (O/o)
Suprafaţa a-na,Jizată

-

SV

V

10

-

35

35

10

70

80

70

60

100

80

25

25

25

25

25

10

25

11

10

11

15

13

6

13

4·5

4·5

4·5

4·5

4·5

3·5

5·5

3·5

V

+

+
+

+
+

-

T'3

+·3

+

+

IV

-

+

-

-

-

III

-

+

+

+

-

-

III

Helictotrichon versicolor

-

+

-

+

-

III

Sesleria disticha

+

'f-

+
-

+
1 5

+·5

-

+

III

-

-

li

+

+

Număru·!

70

70

25
8

2110

sv

(m 2)

5

-

V

8

7

speciilor vasculare

K

Char. ass.
Juncus trifidus
Caricion
Phyteuma
Festuca

curvulae

nanum
supina

Campanula

olpina

et CaricetaUa

curvulae

+

Carex curvula

+

+
+

Anthoxanthum 11lpinum

-

-

+·3

Agrostis rupestris

-

-

-

~

Geum montanum

-

1 ·4

-

-

-

(D) Potentilla ternata

-

+
-

~D)

Luzu1a spadrcea

+
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-

~

3

+
-

-

-

-

+

+·4

-

-

Junt9tea trifidi

+

Cetraria' islandka

+

Thamnolia vermicularis
Hieracium alpinum

+
+
+

Cetraria · 11lvalis ,
Primula minima
Alectoria ochroleuca

+
+
+

+

+
+

Cetrario ...:.:. Sesleerion et Rhododen dro -

2·5

+

1 ·5

2·5

$

2·5

V

+

IV

III

li

+

+

Vciccinion

Homogyne alpina
Vaccinium vitis -

*

+

+

. Pulsatilla a1ba

+
+
+

1. 5
idaea

.ţ.

_,.*

Rhododendron K~tschyi

1-s

Alectoria ochroleuca

+

lnsoţitoare

Senecio

+

+

Senecio glaberrimus

+

carniolicus

Ligusticum mutellina

*

1 ·5

Specii însoţitoare intilnite în 1-2

ridicări

~

+·5

+·2

+
+

III

li
li

+

: Chrysanthemum ·alpinum 2;+ ;3;+; Poa olpina 5;+; SoldoneHa pusilla 4;+;

Poa media 4;+; Festuca versicolor 5 ;+; Hieracium villosu;n 5 ;+; Solidago alpestris 5;+; Pedicu~aris verticillata 4;+ ·3; Taraxacum nigricans 4;+; Calamagrostis villosa 8;+; Doronicum carpaticum 8;+; GentianG •punctata 8;+; Festuca pallens 8;+;
Veronica baumgartenii 8; +.
I ··:-==.r:..::_.~..;::..,-.- · ·. ·.. : .... ·.-:-•.

....

re

Locul
Poarta

ridicărilor

Bucurei ; 6.

Mt.

: 1. Muntele
Pietrele ; 7.

Păpuşa

; 2. Deasupra lacului

Vf. Zlata ; 8. Vf.

Zănoaga

Radeş.
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; 3.

Curmătura

Judelui ; 4.

Mt.

Radeş

şi

; 5. Sub

_.

Tabelul nr. 4

I\)
~

LOISELEURIETUM PROCUMBENT IS (KERNER 1869) IRUBEL 31
Numărul

1

ridicării

2370

Altitudi·nea m s.m.
Ex.poziţio

lnclinoţio

Î·n grade

Acoperi·reo

vegeto.ţiei

(O/o)

6

7

8

9

10

2140

2160

2110

2070

2200

2000

-

sv

V

V

NE

N

NV

-

10

20

5

15

5

10
70

2

3

4

5

2320

2240

2220

-

-

V

-

45

100

100

100

90

10:J

90

100

95

100

K

Suprofo.ţo a•nolizotă 'm2)

25

25

100

100

100

100

100

25

25

25

Număru·I

11

16

11

12

15

16

11

15

11

12

4·5

4·5

4·5

5·5

4·5

4·5

4·5

4·5

4·5

3·5

2·5

2·5

2·5

2·5

+

+

+

2·5

+

-

+

-

+

-

+

-

+·5

-

-

-

III

specii.lor vosculore

Char. ass.
Loiseleuria procumbens
Cetroria -

V

Loiseleurion

(D) Cetraria islandica

1 ·3

4-

+

(D) Thamnolia vennicularis

+

1 ·5

(D) Alectorio ochroleuca

-

+·3

ffi

1 ·3

+
-

Cetraria nivalis

Vaccinium gaWtheroides

+

1 ·5

+·5

+·5

-

-

-

-

-

V
III

III

I

Juncetea trifidi (inclusiv Caricetolia cunulae et Caricion curvulae)

+·4

1 ·5

1 ·5

+

1 ·5

+

2·5

-

+

1 ·3

V

Pflyteuma nanum

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

V

SesleriG disticha

.ţ.

-

T-

+

-

+

-

+

+·3

IV

-

1 ·5

+
1 ·5

1·3

+

Carei curvula

Campanula alpina
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Juncus trifidus
Primula minima

~

*+

:+

4

+
+·5

+

Vaccinium gaultheroldes
PulsatiHa alba

+

+

$

Festuca supina

+

Hteracium alpinum

+

•

+

a;

+
+

+
+

+

1 ·4

IV

III

1 ·5

2·5

III

li

+
+

+·5

+

+

li

+

+

H

(D) Senecio caipaticus

+

Festuca suptna

+

+

Helictotrichon wenicolor

+

(D) PotentiUa temata

Agrostis rupellril

1 ·5

Rhododendron

Vaccinion dacic um

+

Rhododendron Kotschyi
Vaccinium 111itis -

klaea

2·3

1 ·3

1 ·3

+·3

+

+
+
+

+·3

+

Vaccinium myrttllus
Homogyne alpina

+
+

Juniperus sibirica

1 ·5

+

IV

III

+

li

+

I

+

lnsoţitoare

Chrysanthemum alpinum

+

+

i\)
U'I

+

+

li

+

Ligusticum mutellina

+

+

li

Specii insoţitoare intî·lnite in 1-2 ridicări: Carex atl'Clta 4:+: Senecio carniolicus 4:+: 5:+; S. glaberrimus 3:+;5:+:
Saxifraga aiioides 1 : + ; Salix herbacea 1 : +, 9; + ; Sesleria biellii 2: + ,6: + ; Veronica bellidioides
3: + ,5: + ;
V. baumgartenii
3:+,5:+; Anthemis carpatica 8:+; Carex sempervirens B:+ ·5; Silene acaulis 9:+; Lycopodium selago 9:+; şi Clodonia rangiferina 2:+,9:+.
Locul ridicării : 1. Mt. Cu.stura ; 2. Muchia Ascuţită ; 3. Curmătura Judelui ; 4. Deasupra Lacului Zănoaga ; 5. Vf. Zănoaga ; 6. Mt. Peleaga ; 7. Va·lea Rea ; 8. Vf. Zlata ; ; 9. Stina de Riu - .Cal.dare; 10. V. Piule.
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Tabelul nr. 5

I\)

°'

CETRARIO Numărul

ridicării

A:titudinea m s.m.

VACCINIETUM GAULTH EROIDES HADAC 56

1
2090

2
2190

3
2070

4
2150

5
2040

6
2050

1990

8
1919

7

9
1880

10

Expoz:ţia

NV

s

E

s

N

sv

NE

NV

inclinaţia

15
100
100
17

30
90
100
18

10
70
100
19

10
100
4
13

30
100
25
14

15
100
10

15
100
14
14

-

-

7

3
80
40
9

90
16
16

10
13
13

4·5

4·5

4·5

5·5

4·5

4·5

4·5

4·5

4·5

4·5

V

(D) Cetraria islondica

2·5

1 ·5

+

+

-

-

(D) Alectoria ochroleuca

-

-

-

-

-

V

-

+
+
+

-

-

+
+
-

4·5

(D) Thamnolia vermicularis

+
+
-

+

-

+

-

IV

+

+
+

-

-

1 ·5

IV

-

+

+

+

IV

-

-

-

li

·-

+

-~+

;.+,

li

-

+

li

+:-2

-

+

.,;....

-

li

în grade
Acaperir€-a vegeroţiei (O/o)
Suprafaţa onolizotă (m2)
Numărul spe:_ii-lor vasculare

K

Char. ass.
Vaccinium

~ultherioides

Cetrorio -

Loiseleurion

-

-

-

li
I

Juncetea kifidi (inch.isiv Caricetalia curvulae et Caricion curvulae)

-

+
+

+

4

+

+

+
-

Phyteuma nanum

-

+
+
+
-

Antho11anthum

'+

4'.·5

+

+
+

1 ·5

-

Helictotrichon versicolor
Campanula alpina
(D) Potentilla ternata

alpinum

Hieracium alpinitm
Pu1satilla

alba

Festuca supina

+·5
1 ·5

+·3

1 ·5

+
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+
+

~

-

-

+

Carex curvula

+

1 ·5

Juncus trifidus

+

1 ·3

(D) Geum montonum

li

+

li

+

+

Agrostis rupestris

1 ·5

Primula minima

+

+
+

+

Loiseleuria procumbens
nanae

(inclusiv

Bruken~halion

+

1 ·3

Vaccinium myrtillus

+

+·5

+

+

1 ·3

Juniperus sibirica
Homogyne aJpina

+·5

+
+
+·4

+·3

+

idaea

Bruckenthalia spiculifolia

+

+

1 ·3

+
+
+

et Pinion mugi)

Rhododendron Kotschyi

Vaccinium vitis -

li
I

Sesleria disticha

Juniperion

+

+

+

+

+

+

+
+

1 ·5

+
+·5

+
+
+

+

V
IV

III
III
li

+

+

lnsotitoare
Cladonia rangiferina

1·3

Ligusticum mutellina

+

Soldanella pusilla

+
+

Poa alpina

N
....,

+·5

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

111

+

III

+

li
li

Specii insoţitoore intHnite in 1-2 ridicări : Luzula sudetica 1 :+,3; Hypochoeris
uniflora
3:+;
Gentiana
punctata
9:+,10:+; Calamagrostis villosa 2:+; Genti·ona excisa 2:+; Senecio glaberri:nus 2:+; Antennaria dioica 3:+; Luiula luzuloi·
des 3:+; Pedicularis verticillata 3:+; Veronica bellidifolia 3:+; Lycopodium selago 5:+; Carex sempertirens 6:+: Bartsia al·
pina B:+: Gentiana verna B:+: Onobrychis tronssilvanica B:+: Polygonum vivi·parum B:+ ; Ranunculus oreophtlus B:+ : Selagi·
nella selaginoides B:+: Sedum atratum 8:+: Cetraria
nivalis 5:+,7:+: Poa media 5:+; Dicranum scoparium 1 :+: Pleuro·
zium schreberi 1 :+; Polytrichum juniperinum 9:+,10:+.
Locul ridicării : 1. Culmea dintre Huta şi Judel·e ; 2. Deasupra Lacului Zănoaga ; 3. Şeaua Zănoguţei ; 4. Sub Curmătura
-Bucurei ; 5. Locul Bucura : 6. Vi.rful Zlota ; 7. Sub Vi.rful Şesle ; 8. Soarbe!e ; 9. Că 1 dorea Şeselor ; 10. Tăul Negru.
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DINAMICA CHIRONOMIDELOR CAPTURATE INTR-0 CAPCANA
CU LUMINA LA GURA ZLATA (RETEZAT)

PAULA ALBU

Metoda colectării insectelor cu ajutorul capcanelor luminoase, folosită de foarte mulţi ani în studiul unor grupe de insecte ca lepidoptere, Trichoptere, Ceratopogonide, duce la adunarea unui material bogat, care a putut fi utilizat atît în scopuri sistematice, cit şi ecologice. ln
studiul dinamicii Chironomidelor, ea a fost folosită doar de cîţiva ani.
La cel de al III-iea Simpozion Internaţional despre Chironomide, care
s-a ţinut în august 1968 la Moscova au fost prezentate primele două comunicări în această direcţie (1,9).
Rezultatele obtinute de noi în studiul dinamicii Chironomidelor din
Sinaia ne-au îndreptăţit să continuăm în alte locuri aceeaşi cercetare,
pentru a avea bazele faptice necesare unui studiu comparativ. Deşi Chironomidele din masivul Retezat au format de mai mult timp obiectul aten·
ţiei noastre, rezultatele concretizîndu-se în citeva lucrări (2, 3, 4, 5), am
socotit utilă şi folosirea metodei capcanei cu lumină în această regiune.
ln lucrarea de faţă prezentăm rezultatele obţinute cu ajutorul metodei amintite la Gura Zlata din rezervaţia naturală din Retezat.

A. Material, metodă
Capcana utilizată la Gura Zlata a fost construită după indicaţiile
Prof. Dr. N. Botnariuc şi este de acelaşi tip cu cele folosite de noi la
Sinaia, precum şi de l. Botoşăneanu la lacurile Mazuriene - Polonia
pentru colectarea Trichopterelor (6), Ea este prevăzută cu un bec de 100
W care, după numeroase observaţii anterioare, s-a dovedit a fi cel mai
potrivit pentru atragerea insectelor mici.
Insectele atrase de lumină cad într-un borcan ce conţine alcool
70°. Capcana a funcţionat în fiecare noapte, începînd din luna aprilie
şi pînă în noiembrie 1970, materialul fiind colectat săptămînal prin grija
colegului Falcă Marin, cercetător al Institutului de Biologie din Bucureşti.

ln! total au fost adunate 24 de probe (în unele săptămîni, din
cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile nu s-a colectat nimic). Dipterele au format, ca totdeauna, majoritatea în mate·rialul capturat. Din
tre acestea, numeric, după date preliminarii Chironomidele se află pe
locul 2 sau 3, după Ceratopogonide şi poate şi după Cecidomyide. NuSargetla 9

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

129

mărul total de Chironomide a fost de 1 286 exemplare ; acestea au fost
conservate in alcool 70", iar apoi masculii au fost determinaţi după efectuarea disecţiilor şi prepararea obişnuită.

B. Rezultate privind Chironomidele
a. Subfamiliile de Chironomide. ln materialul cercetat am constatat prezenţa a 76 specii aparţinind următoarelor subfamilii :
3
60
13
5
8

subfam. Tanypodinae
subfam. Orthocladiinae
subfam. Chironominae
trib Chironomini
trib Tanytarsini

specii
specii
specii
specii
specii

ln tabelul nr. 1, prezentăm numărul de specii, pe luni, aparţinind
celor 3 subfamilii de Chironomide reprezentate în regiunea acoperită de
capcana cu lumină.
Tabel nr. 1

NUMAIUl DE SPECII PE LUNI

ŞI

SUBFAIMIUI

IV

V

VI

o

o

2

Orthocladii·nae

8

30

28

Chironominae

o

2

6

8

3

9

8

32

36

36

12

31

Tony.podi noe

Total

VII

VIII

o
27

X

·IX

o

9

22

o
18
19

ln tabelul nr. 2 este reprezentată evoluţia numărului de indivizi
masculi din fiecare subfamilie, aşa cum au fost capturaţi în fiecare lună.
Tabel nr. 2

NUMAR DE INDIVIZI MASCULI Pi LUNI
IV

V

VI

V~I

VIII

IX

X

T·otal

Taoypodinae

o

o

4

o

o

o

5

Orthocladiiooe

36

127

106

63

178

91

56

657

Chi.ronom i<11ae

o

3

20

231

7

50

Total

36

130

130

295

185

141

312
57

974

Dominanţa Orthocladiinelor în apele curgătoare de munte este un
fapt cunoscut din cercetările anterioare şi din literatură şi se confirmă şi
de această dată.
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b) Speciile de Chironomide. ln tabelul nr. 3 prezentăm lista celor
76 specii identificate, numărul de indivizi prin care au fost reprezentate
in fiecare lună, precum şi frecvenţa lor.
.
Aşa cum reiese din acest tabel, speciile reprezentate cel mai bine
numeric sint, în ordine : Brillia modesta (214 masculi), Micropsectra praecox (179 masculi), Limnophyes pusillus (75 masculi), şi Micropsectra bidentata (71 masculi), iar la oarecare distanţă Polypedilum albicorne (36
masculi), Bryphaenocladius scanicus (25 masculi), Metriocnemus hygropetricus (24 masculi), şi Eukiefferiella calvescens (20 masculi). Toate aceste
specii au fost regăsite în mai mult de 1/3 din probe, ceea ce, alături de
abundenţa lor, ne îndreptăţeşte să le considerăm specii dominante în regiunea acoperită de capcana cu lumină.
c) Raportul dintre sexe. Din totalul de 1286 indivizi colectaţi, 974
(75,4 %) erau masculi şi abia 312 (24,6 %) femele. Predominanţa masculilor de Chironomide in capcanele cu lumină a mai fost constatată de
noi şi în cercetarea efectuală la Sinaia. Această situaţie nu reprezintă desigur, în mod necesar reflectarea situa\ici existente în natură. Cercetarea
raportului roal dintre sexe la Chironomide cu ajutorul unor metode mai
Tabel nr. 3

LISTA DE CHIRONOMIDE
Nr.
crt.

IV

Specia

V

VI

VII VIII

IX

X Frecv.

Total
masculi

Subfami,lia Tonypodi.nae

1.

Krenopelopia bi noto ta

(Wiedem.)

2.

NUotonypus dubius

3.

Procladius sp.

4.

Brillia modesta Mg.

5.

Bryophaenocladius iotericu·s Mg.

4,16

6.

Bryophaenocladius nidorum Edw.

4,16

7.

Bryophaenocladius

soonicus

subvernali·s

4, 16

(Mg.)

4,16
3

4,16

Subfamilia Orthocladiinae

2

Brund.

15

5

4

-

162

3

28

45,83

214

16

4

33,33

25

7

5

a.

Bryophaenocladius

20,83

13

9.

Bryophaenocladius sp. 1

2

12,50

4

10.

Bryphaenocladius sp. 2

5

4,16

5

11.

Ca mptocladi us

16,66

4

12.

Chaetocladius dissipatus Edw.

4,16

13.

Chaetocladius suecicus Kieff.

8,33

2

14.

Chaetocladius sp.

29,16

11

ste~orari.us

Edw.

De Geer

2

5

2

15. Cory·noneura lobata Edw.
16.

4,16

Corynoneura scutellata Winn.

2
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2

12,50

4
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Nr.
crt.

IV

Specia

17.

Cricotopus O·l'Pestri s Goetgh.

18.

CricotopU's ol1picolo Zett.

V VI

VH

V.IM

IX

X Frecv.

Total
mascu·li

4,16
8

8,33

19.

Cricot~us

deoorus Goetgh.

4,16

20.

Diamesa bohemoni Goetgh.

4,16

21.

Dia.mesa latitarsis Goetgh.

4,16

22.

Dia.meso .thienema•nni Kieff.

8,33

23.

Eudactylocladi us mixtus Hol-mgr.

24.

Eudactylododiu.s obtexens Brund.

25.

Eukiefferiel·lo brevlcokar Kieff.

26.

Eu kiefferieHo coilvescens Edw.
EukieMeriello coerulescens Kieff.

28.

Eukiefferiella deYonica Edw.

29.

Eukief,ferielfo hospita Edw.

30.

Eukiefiferiella minor Edw.

2

4, 16
2
4

27.

8

7

5

3

2

8,33

3

20,83

7

41,66

20

4,16
4

12,50

6

4, 16
4,16
4

recto ng u-la ri s

31.

Eu·kiefferiella gr.

32.

Euorthoc·ladius frigidus Zett.

33.

Euorthoclod iu s rivicola

4

2

24,00

9

8,33

3

4, 16

Kieff.

34.

Euorthodadius sp.

12,50

4

35.

HelenieHo ornaticoMis (Edw.)

8.33

2

36.

Heterotanyta rsus apicalis

4,16

37.

Krenosmi.ttio

2

(Kieff.)

38.

Limnophyes diffidlis Brund.

39.

Limnophyes gurgicola Edw.

40.

Limnophyes prolongatll's Kief:f.

41.

Limnophyes pusiHus Eot.

2
7

Metrioonemus fuscipes

Metriocnemus gracei Edw.

44.

Metri ocnem us

45.

Metriocnemus picipes Mg.(?)

6

Kieff.

46.

Metriocnemus tristellus Edw. (?)

47.

Orthocladius

48.

Orthocladius saxicola Kieff.

Kieff.

23

14

5

(?)

3

4

24,00

8

37,50

19

7

12,50

8

23

58,33

75

3

3

8,33

4

12,50

3

13

37,50

24

2

4,16

2

3

Mg.

42.
43.

lignicola

6

9

hyg ropetrieus

8,33

3

boreoa•l.pi·na Goetgh.

4,16
4

6

20,83

11

4,16

49.

Orthocladius s. str. sp.

9

8,33

9

50.

Orthoc-1.ad ii•nae g.

2

4,16

2
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Nr.

W

Speoia

V

VI

VII V.IM

IX

X

crt.

51. .Parametriocnemus stylatus Kieff
52.

Paraphaenocladius i"'pensus Wa·lk.

53.

Parorthocladi•us nuclipen·nis Kieff.

54.

Pseudorthodadius

55.

Pseudosmittia

56.

Rheocricotopus effusus Wa·lk.

4

Goet.

curtistylus

7

2

2

2

2

recta Edw.

2

2

Frecv. Total
masculi

8,33

2

24,00

11

20,63

7

4,16

2

16,16

6

4,16

57.

Rheocricotopu·s foveatus Edw.

2

58.

Smittia superata Goetgh.

4

2

2

59.

Smittia s.p;p.

21

12

7

60.

Syncricotoipus rufi·ventris Mg.

14

16

4

6

4,16

2

29,16

9

70,83

76

8,33

5

12,50

3

61.

Synorthooladius semivirens Kieff.

62.

Thienemanniella davicornis Kiefif.

4,16

63.

Thienemanniella .sp.

4, 16

2

Subfamilia Chironomlnae
Trib

Chlronominl

64.

Cryptocladopelma sp.

65.

66.

Polypedilum albi·corne (Mg.)
Polyporlilum corw'cturn (Walk.)

61.

Polypt1dlh1m laetum

\8.

Polyrt1dllum s-p.
Trib

4,16

(Mg.)

2

8

20
2

6

2

2

2

41,66
8,33

36
2

20,83

6

4, 16

2

Tanytarslni

69.

Micropsectra atrofosdata Kieff.

70.

Micropsectra bidentata

71.

Micropsectra contracta Reiss

72.

Micropsectra praecox Mg.

73.

Micropsectra sp.

74.

Paratanytarsus austriacus Kieff.

4,16

75. 'Rheota·nytarsus photophilus Goetgh.

4,16

76.

8,33

Rheoklnytarsus

Goetgh.

4,16
5

158
2

nigricauda

62

.fittkau

4

2

54,16

71

5

16,66

6

15

33,33

179

4,16

2

4
I

adecvate acestui scop (creşteri de ponte în laborator, capcane acvatice
care acoperă anumite suprafeţe de fund, etc.), a arătat că acest raport
este de obicei 1.
Efectul parţial selectiv al capcanelor luminoase este un rezultat al
activităţii mai intense a masculilor în timpul nopţii. Comparînd totuşi raporturile dintre sexe din capcanele de la Sinaia şi Gura Zlata, se conwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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stată ca in cea din urmă, disproporţia este mult mai more (la Sinaia procentul de masculi era doar de 58,4 O/o) ; această diferenţă s-ar putea explica prin condiţiile meteorologice mult mai dure din Gura Zlata, care
au inhibat mai mult activitatea femelelor.
ln fig. 1 este reprezentată procentual evoluţia raportului dintre sexe
pe luni.
d) Distribuţia indivizilor pe specii. Pentru a scoate în evidenţă modul cum sînt distribuiţi indivizii pe specii, am alcătuit tabelul nr. 4, din
care se poate vedea ponderea speciilor rare şi a celor abundente, în fiecare din lunile anului cercetat.
Tabel nr. 4

NUMARUL DE SPECII IN CLASE GEOMETRICE X 3

N

V

VI

VII

VIII

IX

X

Total

3
2

9
14

15

24

4

13

5

5
5

15
8

14
3

25
23

5- 13

2

7

6

4

2

2

ClaS<J

2-

14- 40

4

18

4

5

41-121

3

122-364

2

Tota.)

specii

8

32

36

36

12

31

19

76

Din tabel reiese că speciile reprezentate printr-un singur individ au
fost mai numeroase in cursul lunii iulie ; in lunile iulie şi august au fost
găsite şi speciile din grupele de mare abundenţă. Este demn de menţio
nat faptul că pe întreaga perioadă studiată, 25 de specii au fost repre
zentate doar printr-un singur exemplar. Această situaţie este particulară
şi explicabilă poate tot prin condiţiile dure meteorologice existente în regiunea in care s-a lucrat. ln general, in lucrările. de pînă acum, efectuate
cu ajutorul acestei metode, numărul cel mai mare de specii se afla în
grupa a 2-a (2-4 indivizi).
e) Observaţii sistematice. În lista de Chironomide, din tabelul nr. 3,
se semn.alează pentru prima dată in fauna ţării prezenţa mai multor specii, dintre care :
Bryophaenocladius ictericus Mg., cunoscută pînă în prezent din
Germania, Anglia, Belgia, U.R.S.S. şi Suedia.
Chaetocladius dissipatus Edw., cunoscută din Austria, Germania,
Anglia, Suedia, Algeria.
.
C:haetocladius suecicus Kieff., menţionată din Suedia, Anglia, Belgia, Germania şi din Alpi.
·
Eukiefferiella devonica Edw., citată în fauna Angliei, Austriei, Germaniei şi Suediei.
Boemia,
Anglia,
H.eterotanytarsus apic:alis Kieff., cunoscută din
Suedia.
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Metriocnemus gracei Edw., care nu mai fusese regăsită de la descrierea ei în Anglia, în 1929.
Metriocnemus tristellus Edw., cunoscută din Anglia şi Groenlanda.
Orthocladius lignicola Kieff., cunoscută din Germania.
Pseudosmittia recta Edw., citată în Anglia şi Belgia.
ln afară de acestea, unele specii necesită încă studii mai amănun
ţite, nefiind exclus ca ele să constituie specii noi pentru ştiinţă.
f) Alte observaţii. Dacă materialul este colectat zilnic şi este corelat cu graficele arătînd evoluţia diferiţilor factori meteorologici, prin folo-
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sirea metodei capcanelor de lumină, se pot trage concluzii precise privind influenţa acestor factori asupra zborului spre lumină al insectelor.
ln cazul studiului de faţă, care se bazează pe material colectat săptămî
nal, aceste corelaţii ar fi hazardate. Amintim că precipitaţiile, viteza vîntulul şi în special temperatura dau naştere la oscilaţii foarte mari în numărul de Insecte prinse în capcane ; variaţia acestor factori producindu-se
deatul de rapid, mediile săptămînale, sau cu atît mai mult cele lunare
nu pot ajuta la rezolvarea problemelor biologice.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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C.

Discuţii

Metoda analizei Chironomidelor capturate la capcana cu lumină,
se dovedeşte utilă atît pentru studiul lor calitativ, sistematic, cit şi pentru
studii cantitative cu caracter ecologic.
Acestea din urmă dau indicaţii
precise asupra dinamicii, perioadei de zbor, numărului de generaţii, comportamentului faţă de lumină al diferitelor specii şi asupra diferenţei dintre sexe în acest sens.
Combinarea acestei metode cu altele, constituie modul ideal de a
rezolva aspectele ecologice complexe ale acestui important grup de insecte.
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THE DVNAMICS OF THE CHIRONOMIDS CAPTURED
·IN A UGHT T·RAP IN GURA ZLATA (RETEZAT)
(Su m ma ry)
After the study of the Ohironom~ds captured in a light trarp in Si•nai<1 (·Albu, 1971),
this study ·is the second one t1sing the same method. The foboratory from Gura Zlata,
looated in the Retezat Nationa·I Park .is at ahout 800 im altit·ude. The trap ran every
night from Aip~i·I till November 1970 oind the j<1r was em,ptied every week. The 1286 specimens coptured befonged to 76 !ilpecies, mast of them (60) belonging to the subfamily
Orthocladiinae. Most !ilpecies were found in June and July, most specimens in July. The
species best represented : Brillia modesta, Micropsectra praeco1 and Limnophye.s pu·
siUus ; twenty ·five species were ·represented for the whole iperiod by a single ·indi11idua·I, on-ly. Sex ratio: 75,4 % ma·les - 24,6 % femo!es (<1~ H was mentiones before,
the ma:les have a more i·ntense .a-ctivity duri1ng the night). The ·utmty of the .(ight trap me1!hod in the study of the dynami~s of ·this important g·rouip of inseots •is again empha'Sized.
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CERCETARI SINECOLOGICE CANTITATIVE ASUPRA EPIGAIONULUI
FEŢEI RETEZATULUI

f. E. FUHN

ln cadrul cercetărilor pentru cunoa~tcrea florei şi faunei din Parcul naţional Retezat, s-au publicat o serie de studii asupra asociaţiilor
vegetale; în privinţa faunei însă, publicaţiile existente au un caracter
exclusiv faunistic, îndeosebi entomologia. Cu excepţia unei teze recente
de doctorat (8), lipsesc investigaţii orientate ecologic. De aceea, incepind
din 1971, am abordat studiul zoocenotic al uneia din zonele naturale
nlc Parcului naţional Retezat, aşa numita „Faţă a Retezatului", situată
in zona subalpină, o vastă pajişte ce se întinde intre limita superioară a
pădurii de conifere şi creasta stîncoasă a muntelui, în care predomina
gramineele, întrerupte de petece de jnepeni şi ienuperi.
ln 1971, am sondat zoocenoza, experimentind funcţionarea capcanelor de tip Berber, rezultatele fiin·d utilizate calitativ. ln 1972, recoltările
s-au făcut în vederea studiului sinecologic, între 7 VII - 31 X 1972. ln
această primă etapă, am urmărit descoperirea caracteristicilor structurale ale zoocenozei, în care se reflectă legile de formar~ ale cenozelor
respective. Deoarece în teza semnalată mai sus s-a cercetat endogaionul,
ne-am îndreptat atenţia asupra zoocenozei epigaionului ; studiul hipergaionului va constitui obiectul unor investigaţii viitoare.
I. Cadrul abiotic. Faţa Retezatului reprezintă o pantă orientată
spre S-V, în suprafaţă de cca. 1,2 kmp. (120 ha), cu o inclinaţie de 30-5f1
grade, mărgi,nită la bază de Valea Gemenelor (cca. 1 770 m), spre vest
de Scoaba Retezatului şi înspre nord de creasta Retezatului (2 000-2 400
m).
Solul. Substratul Utologic este format din granite şi granodiorite.
Faţa Retezatului este în general acoperită de sol, dar în afara grohotişurilor de la partea superioară a pantei, apar frecvent aflorimente de
rocă. Solul este superficial, scheletic, de tipul ranker (ranker subalpin
superficial). Volumul edafic este extrem de mic ; sub 26 cm apare roca
granitică. Chimismul solului se caracterizează printr-un pH acid (4,394,65) ; KCI 3,54 ; Ca şi K în proporţii egale, urme de Mg şi P. Conţinutul
în humus este mijlociu, sărac în N şi P. Pentru solurile de tip ranker,
sînt caracteristice asociaţiile vegetale de tipul Calamagrostetum.
Clima. Media temperaturii în mai este de 0°, din iunie pină în
septembrie este de ,10°, iar în septembrie-octombrie reapar t 0 de 0°.1ntre
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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lnbruorle şi noiembrie, 1° minimă deobkei nu scade sub 0°. Aproximativ
120 zile pe an Faţa Retezatului este complet acoperită de zăpadă.
Regimul de precipitaţii este următorul : IV 100-120 ; V - 140;
VI şi VII - 160 ; VIII - 120 ; IX - 80 ; X şi XI - 100.
Acestea sint datele medii ale climei ; în fapt se constată de la
an la an variaţii importante. Astfel, în anul cind s-au recoltat probele
noastre, lunile iulie şi august au fost ploioase, dar cu t 0 ridicate (17-19°),
în septembrie şi octombrie, vremea s-a înrăutăţit, temperatura a scăzut,
depunindu-se zăpadă ; intre 3 X - 11 X şi 23 X - 28 X 1972 probele
au fost acoperite de un strat de zăpadă de 40-50 cm. Nu s-au putut
înregistra date microclimatice.
li. Cadrul biotic. Caracterele floristice ale Feţei Retezatului. Csuros,
Kovacs şi Moldovan (7) împart vegetaţia din zona ştiinţifică a Parcului
naţional Retezat, în zona pădurilor {p. la 1 500 m) şi în zona alpină
(1 500-2 400 m). Cercetările noastre s-au desfăşurat în zona alpină, respectiv în etajul alpin inferior (peste 1 650 m şi pină la 2 OOO m), staţiile
I şi li fiind situate in această zonă, iar staţia IM la limita dintre etajul
alpin inferior şi etajul alpin superior (peste 2 000 m). Putem considera
deci partea vegetală a ecosistemului studiat ca fi.ind situată în etajul
subalpin al jnepenilor, caracterizat printr-o veqetaţie ierboasă mezofilă,
reprezentată preponderent prin Calamagrostis willosa, elementul dominant
al asociaţiei Calamagrostetum villosae retezatense
Borza, 1934 ; apar
deasemeni pilcuri de jnepeni (Pinus montana) şi de ienuperi (Juniperus
sibirica). Pe lingă specia dominantă, se găsesc Festuca rubra, Potentilla
ternata, Ligusticum mutellina, Geum montanum, Deschampsia flexuosa,
Solidago alpestris, Campanula napuligera, Hypochoeris uniflora, Luzula
cuprina, Vaccinium myrtillus, Centaurea nenosa, Homogyne alpina, Hieracium alpigenum, Phyteuma nanum, Euphrasia minima, Senecio glaberrimus, Antennaria dioica, Silene dubia, Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium vitis- idaea, Carlina acaulis, Scorzonera rosea, Knautia lancifolia,
Doronicum austriacum, Silene alpina, Veratrum album, Senecio nemorensis, Pulsatilla alba, Laserpitium krapfii, Gentiana pundata, Thesium
alpinum, Allium vidorialis, Ranunculus platanifolius, Angelica silvestris,
Deschampsia caespitosa, Adenostyles alliariae, Rhizocarpon geographicum, Cetraria islandica.
ln etajul alpin superior, pajiştile de C. villosa fac loc unor fitocenoze dominate de Agrostis rupestrirs,
Festuca supina, Deschampsia
flexuosa sau Nardus stricta.
Material şi metode. Datele pe care le prezentăm reprezintă primele rezultate obţinute in studiul sinecologic al faunei de nevertebrate
din ecosistemul Feţei Retezatului. Condiţiile speciale de lucru, climatul
aspru şi marea depărtare de Bucureşti, ne-au impus anumite metode de
colectare. ln general, in cercetările sinecologice ale spaţiilor acoperite cu
vegetaţie erbacee, se folosesc cosirile cu fileul entomologic şi cil.indrul
metalic. Din motivele menţionate, am preferat metoda capcanelor de tip
Berber, mai uşor de manipulat şi funcţionind neîntrerupt pe durate mai
lungi (1-3 luni). Am ales 3 staţii de colectare; staţia I la 1 850 m, staţia
li la 1 920 m şi staţia III la 1 985 m altitudine, situate pe acelaş versant
(fig. 1). Capcanele constau din borcane de sticlă de 450 gr., cu deschiderea de 6 cm, odinei de 12 cm, umplute pe jumătate cu o soluţie de

138

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

:i

1E

a
"'
..5!

Q.

E

<

I

u

:g...

·s

:i

iiN

QI

âi

a=
a

c

LI.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

2m

El

NI

A2
Fig. 2. Distribuţia capcanelor in staţii.
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formalină de 4 la sută şi îngropate în pămînt, astfel incit deschiderea
borcanului să fie exact la nivelul solului. Nu am utilizat dispozitive de
acoperire, iar locul a fost astfel ales, incit să se evite umplerea borcanelor de către şuvoaiele de apă de ploaie. Fiecare staţie cuprindea 3
rinduri de borcane, distanţate fiecare la 2 m unul de celălalt, dispuse în
formă de pătrat cu laturile de 4 m (suprafaţa de 16 mp). Borcanele-capcană au fost numerotate pe fiecare rind de la 1-3, iar rîndurile au fost
notate de jos în sus A, B. C (fig. 2). Prima serie de caocane a funcţio

nat intre 6 VII - 8 VIII 1972, iar a doua serie de la 8 VIII - 31 X 1972.
Timpul ploios şi ceaţa au împiedicat ridicăr.ile prevăzute iniţial (la 8 IX
şi 8 X 1972). Conţinutul borcanelor se ţ:1olea în tuburi de sticlă, se adău
Qa etiche~a de identificare (de ex. I Al), materialul fiind transportat la
Bucureşti, pentru a fi prelucrat. lntr-o primă fază de c-3rcetare, animalele colectate au fost determinate pină la taxonii supraspecifici (ordine,
familii), urmărindu-se o caracterizare cantitativă a structurii zoocenozei,
adică cunoaşterea ponderii numerice cantitative (relativă) şi a valorilor
biommei (relative), a elementelor ce alcătuiesc zoocenoza.
ln această
etapă iniţială a studiului nostru nu se poate analiza decit aspectul static
al structurii zoocenozei, probele ridicate numai într-un singur an şi pe
rlurate diferite fiind insuficiente pentru a reflecta semnificotiv aspectele
dinamicii sezoniere.
Datele obţinute în urma prelucrării a 60 de probe, respectiv a
peste 9 OOO de indivizi, au fost centralizate în tabelele 1-6, în care se
arată unele aspecte sinecologice cantitative pentru fiecare din cele 3
staţii, în perioadele de colectare respective.
Zoocenoza analizată este formată din 16 taxoni supraspecifici (ordine, familii) : din tabele se poate vedea abundenţa şi frecvenţa acestora, relaţiile relative de dominaţie numerică, de biomasă şi de dominanţă
relativă de biomasă. Pentru calcularea biomasei, au fost cintăriţi la o
balanţă analitică (cu 4 zecimale) atit indivizi izolaţi, cit şi toţi reprezentantii taxonului din proba respectivă. Pentru uniformizarea erorilor, cîntăririle s-au efectuat după o uscare prealabilă timp de 5 minute pe hîrtie de filtru. Coleopterele şi Dipterele au fost determinate pe familii şi
grupate după rolul funcţional din ecosistem. Cercetările de 1972 au fost
precedate de experimentarea în 1971 a 6 capcane Berber, aşezate pe
Faţa Retezatului aproximativ în zona staţiei I : probele au fost ridicate în
iulie şi octombrie 1971.
Pentru instalarea şi golirea capcanelor, colectarea materialului în
tuburi şi transportarea lui la Bucureşti, mulţumesc coleqilor Dr. E. Erhan
şi C. Speranţia. La prelucrarea materialului (trieri, cintăriri, calcule), au
colaborat colegii D. D. Neculce şi T. Oprescu, căror le aduc şi pe această cale vii mulţumiri.
Analiza zoocenozelor. Incinte de a interpreta rezultatele obţinute
(tabele 1-6 : fig. 3-9), trebuie să clarificăm valoarea metodei folosite pentru colectarea materialului, pentru a cunoaşte limitele ei. Este cazul să
ne întrebăm în ce măsură datele oferite de me'oda capcanelor îngropate in sol reflectă o informare reală asupra zoocenozei examinate. Menţionăm părerea unor autori (17), care afirmă că sistemul capcanelor de
tip Berber, excelente pentru studiul calitativ al faunei, sint inutilizabile
pentru studiile cantitative, deoarece speciile componente ale unei zoowww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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cenoze diferă prin comportamentul lor mai mult sau mai puţin activ, unele
animale evită chiar capcanele.
Deşi intenţionăm să completăm aceste
cercetări preliminare cu date obţinute în aceleaşi perioade şi locuri prin
cosiri cu fileul, trebuie să precizăm că materialul adunat prin capcane
îşi păstrează în măsura în care-i cunoaştem limitele - valoarea. Astfel Schwerdtfeger (1968), consideră capcanele ca fiind utile pentru stabmrea abundenţei relative, „adică nu a numărului de indivizi ce pot fi
atribuiţi suprafeţei respective şi nici nu spune ceva despre densitatea
reală a populaţiei, dar permite comparaţii cu alte valori, obţinute cu
aceiaşi metodă". De fapt, prin capcanele Berber, obţinem densitatea
activităţii („Aktivitătsdichte"), adică numărul animalelor mobile, care au
fost capturate într-un număr anumit, într-o perioadă determinată. Deşi
materialul adunat de cc;ipcanele noastre este suficient de variat şi de
abundent, este evident că au căzut în borcane, în primul rînd speciile
mobile pe sol, pe cînd cele zburătoare, ca Dipterele şi Hymenopterele, vor
fi reprezentate în număr 1ţ1ult mai mic decît ponderea lor reală în zoocenoză.

ln capcane am găsit unele elemente ale zoocenozei pe care am
fost nevoit să le ignorez în prelucrarea cantitativă a probelor, fie că
aparţineau altui strat ecologic, fie că biomasa lor foarte mare ar fi denaturat relaţiile de biomasă obişnuite. Astfel, am eliminat Oligochetele,
vizitatori ocazionali ai epigaionului, dar de fapt elemente endogee. Am
omis deosemeni şi cele 2-3 Limacide. Nu figurează în tabele nici vertebratele capturate în capcane, ale căror relaţii ecologice diferă de micro
şi mezofaună, care fac obiectul studiului de faţă. Semnalăm numai capturile, intre 8 VIII - 31 X, în staţia I, a unui juvenil neonat de Lacerta
vivipara, a unui Bufo v. viridis subadult (semnalare nouă pentru P.N. Retezat) şi un Sorex alpinus ; iar în staţia li, 1 Sorex araneus şi 2 Sorex
alpinus.
Taxonii care apar constant în staţiile studiate sint: lsopoda, Myriapoda (Chilopoda şi Diplopoda), Saltatoria, Coleoptera, Lepidoptera (predominant larve de Coleophoridae, cu căsuţe de nisip), Diptera, Hymenoptera, Formicidae, Homoptere, Heteroptere, Apterygota, Arenei, Opiliones, Acari, Pseudoscorpiones, Nematoda( majoritatea endoparazite care-şi părăsesc gazdele în soluţia toxică de formalină). Dintre acestea, 4-6
grupe sînt dominante; relaţiile de dominanţă numerică sint diferite de
cele de dominanţă de biomasă, în sensul că ierarhi·a grupelor se modifică. Astfel, după cum se arată în tabelele de mai jos, în perioada
VII-VIII, primul loc din punct de vedere ·al dominanţei numerice este ocupat de Formicidae (staţiile I şi li), în staţia III de Apterygota (Formicidele
trec aici pe locul al patrulea). Acarienii ocupă locul 2 în toate trei staţii
le : locul 3 este ocupat de Myriapoda, Apterygota şi Coleoptera : locul
4 de Apterygota, Coleoptera, Formicidae. ln perioada de toamnă, VIII-X,
dominanţa numerică se prezintă astfel : toate staţiile, Apterygota ocupă locul 1, Acarienii locul 2 în două staţii, în III fiind înlocuiţi de Homoptere ; locul 3 de Formidae, respectiv Coleoptera, Diptere ; locul 4
de Coleoptera, respectiv Acari, Formicidae.
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Dominanţa

numerică

a grupelor

(7· Yll-8· VIU 1972)

li
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

Taxon Abund.
Fo~mic.

Acari
Myriiap.
Apteryg.
Coleopt.

256
132
80
80
56

III

O/o

Taxon

Abund.

34,6
18
10
10
;7,6

Fo~mic.

245
221
190
190
75
74
71

Aca-ri
Apteryg.
Coleopt.
Diptero
A reniei
Hymenopt.

%

Ta11on

20,4
18,4
15
15
6,2
6,1
6

Apteryg.
Acari
Coleopt.
Formic.
Homopt.

Taxon

1
2
3
4
5
6

Apteryg.
Acarii
Formic.
Coleopt.
Oiplop.
Homopt.

Abund.

"/o

465 26,3
464 26,3
267 15,1
7,7
137
4,7
83
70
4

Abund.

Ta1on
Apteryg.
Homopt.
Coleopt.
Acorl
Formic.

322
307
226
87
76

%
27
24
19
7
6,2

III

III
Nr.

Abund.

396
150
121
105
98

%

Ta1on

33,5
13
11
9
8,3

Apteryg.
Acari
Oipt.
Formic.
Hymenopt.
Coleopt.

Abund.

1281
862
185
120
101
100

%
45
30,2
6,5
4,2
3,5
3,5

(VIII-X 1972)
Dominanţa

de

biomasă

(V•l-Vltl 1972}

li
Nr.

1
2
3
4
5

Ta1on

Coleopt.
Chilop.
Aranei
Lepidopt.
Formic.

GreuL
g-r.

%

10,67
3,2
2
1,2
0,9

55,5
16,6
10.4
6,2
4,68

Ta1on

Co;Jeopt.
Aranei
Myriop.

Ul

Greut.
gr.

%

5,06
3
1,6

39,11
23,05
12,18

Ta11on

Coleopt.
Lepidopt.
Nematodo
Aranei

GreuL
g·r.

%

6,51
3,9
3
2,4

36
21
16,6
13,3

Greut.
gr.

%

(VIU-X 1972)
Nr.

Taxon

1 Coleopt.
2 .Oiplop.
3 lepidopt.
4 Aranei
5 Formic.
6 Opi.Jiones

Greut.
gr.

6
5,1
3,9
1,8
1,5
1,2

%
26,08
22,17
16,08
8,08
6,39
5,26

Taxon

Greut.
g-r.

Coleopt.
Aranei
Lepidopt.
OpH4ones

6
2,7
1,3
0,76

%

Taxon

43
19,2
9,3
5,4

Coleopt.
Lepidopt.
Apteryg.

Acorl
Aranel
Dl-plop.
Diptera
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5
3,9
2,81
2,07
1,94
1,04

25
19,5
14
10,3
9,7
5
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Considerată din punct de vedere al dominanţei de biomasă, zoocenorn Feţei Retezatului este dominată de Coleoptera, care ocupă primul loc, fiind urmaţi de Chilopod'CJ, Arenei şi Lepidoptera. Pe locul 3,
găsim Arenei, Myriapoda,
Nematodo ; pe locul 4 sînt Lepidoptero şi
Aranei.
ln perioado VIII-X, dominanţa de biomasă se manifestă astfel :
locul 1 este ocupat în toate staţiile tot de Coleoptera ; pe locul 2 urmează Diplopoda, Aranei şi Lepidoptera ; pe locul 4 Arenei, Opiliones şi
Acari. Este interesat de relevat că în staţia Ml, elementele faunistice dominante numeric, ocupă un loc dominant şi în fruntea ierarhiei ponderale.
Deşi abundenţa diferitelor grupe prezintă variaţii sensibile de .fa
o probă la alta (de ex. Apterygota 8-1281 ; Acari 105-862; Formicidae
87-267; Coleoptera 56-226), biomasa (cantitatea de materie vie pe 16
mp), se menţine aproape constantă : staţia I 19-23, 1 gr.; staţia li 13-14,3
gr. ; staţia III 18,3 gr. 19,7 gr„ ceea ce poate sugera starea echilibrată a zoocenozei analizate.
Din punct de vedere funcţional, pe fondul producţiei primare a
păşunei alpine, materialul colectat se distribuie în următoarele categorii
de consumatori : primari (fitofagi), secundari (zoofagi), saprofagi (necrocrofagi, coprofagi, detritofagi). Astfel, sint fitofagi : Diplopoda, Homoptera,
Heteroptere, Coleoptera, Saltatoria, Lepidoptera, Diptere ; zoofagi : Chilopoda, Arenei, Opiliones, Pseudoscorpiones, Coleoptera, Acari (Trombidiformes, Mesostigmata), Diptere, Hymenoptera ;
saprofagi : lsopoda,
Diplopoda, Coleoptera, Acari (Oribatidae), Apterygota, Diptera. Relaţiile
dintre fitofagi, zoofagi şi saprofagi, se prezintă astfel în zoocenoza Retezatului :
A. Numeric. (perioada VII-VIII). Staţia I : zoofagi 600/o, fitofagi 9 Ofo,
saprofagi 31 °Io ; staţia li : zoofagi 66 %. fitofagi 5 Ofo, saprofagi 29 °Io ;
staţia III : zoofagi 44 Ofo, fitofagi 11 Ofo, saprofagi 45 °Io. (Perioada VIII-X).
Staţia I : zoofaqi 40 °Io, fitofagi 17,5 Ofo, saprofaQi 42,5 °Io ; staţia li : zoofagi 47,8'0/o, fitowaqi 21,3 °Io, saprofagi 30,9 °Io ; staţia III : zoofagi
27,40/o, fitofagi 11,20/o, saprofagi 61.40/o. Dominaţia numerică alternează intre saprofagi şi zoofagi.
B. Biomasă. (Perioada VII-VIII). Staţia I : zoofagi 79, 1 Ofo, fitofagi
20 Ofo, saprofagi 1 °Io ; staţia li : zoofagi 89 Ofo, fitofagi 5 °Io, saprofagi
6 °Io ; staţia III : zoofagi 61 °Io, fitofagi 21 °Io. saprofagi 18 Ofo. (Perioada
VIII-X). Staţia I: zoofagi 41,90/o, fitofagi 47,80/o, saprofagi, 10,3%; staţia li: zoofagi 60,90/o, fitofagi 21,7 Ofo, saprofagi 17.4%; staţia III: zoofagi 42 Ofo, fitofagi 23,2 Ofo, saprofagi 34,8 %. Din punct de vedere al biomasei, domină zoofagii.
Cercetările făcute asupra unei păşuni de şes (21) şi descr.ierea
zoocenozei din tundra alpină (Tischler, Synokologie der Landtiere, 1965),
dau următoarele trăsături generale ale zoocenozei :
1. păşunea de şes se caracterizează prin dominanţa numerică a
saprofagilor, în timp ce fitofagii predomină ca biomasă. Elementul dominant în organizarea funcţională a zoocenozei sînt consumatorii primari, anume 50 °Io saprofagi (Diptere, Nematoda, Apterygota, Coleoptera-Staphylinidae) şi 30 °Io fitofagi (Diptere, Moli usca, Homop-
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pradă nu se stabilesc numai intre zoofagi şi fitofagi, ci şi intre diferite
grupe de zoofagi (Arenei consumaţi de Carabidae, de ex.). ln sfirşit,
prezenţa unor insectivore ca Bufo v. viridis, Lacerta vivipara şi Sorex în
habitatul studiat, poate fi interpretat ca o însemnată spor.ire a predaţiei
în zoocenoza studiată.

CONCLUZII
1. lncepind din VIII. X. 1972 s-a colectat din 3 staţii situate pe
faţa Retezatului un bogat material de nevertebrate, cu ajutorul a 27 de

capcane de tip Berber (cu formalină).
2. Materialul colectat din epigaionul Feţei Retezatului aparţine
la 16 grupe sistematice (lsopoda, Chilopoda, Diplopoda, Saltatoria, Lepidoptera, Diptere, Homoptere, Heteroptere, Formicidae, alte Hymenoptera,
Apterygota, Arenei, Opiliones, Acari, Pseudoscorpiones, Coleoptera), totalizind cca. 9 OOO indivizi.
3. Din punct de vedere al abundenţei, domină în proporţii aproape
qale zoofagii şi saprofagii.
Saprofagii reprezintă 400/o, din numărul
total al indivizilor capturaţi, iar zoofagii 47,50/o. Din punct de vedere al
biomasei zoofagii domină în proporţie de 620/o,urmaţi de fitofagi cu 230/o
şi saprofagi 150/o.
4. Datele obţinute concordă în general cu rezultatele cercetărilor
asupra zoocenozei păşunilor de şes şi o tundrei alpine, evidenţiindu-se
scăderea numărului fitofagilor, caracteristică păşunilor alpine.
5. Cercetarea a fost efectuată cantitativ ; datele obţinute pe baza
colectării cu capcane avind numai o semnificaţie relativă pentru efectivul real al zoocenozei.
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QUANTITATIV-SV·NOEKOLOGISGHE STUiDIEN ·DES EPIGAIONS

DER .FAJA RETEZATULUI• (RETEZATGEBIRGE)
Zusammenfassung
Zwischen VM-X 1972 wurden 27 1Banber...F<J·llen ion drei Stationen (1650-2000 Meter Hohe), ouf der „Faţa Retezatului" gestel1lt und ein reiches Moteriol von Wirbellosen
gesammelt.
Folgende 16 Î<lx<J wurden festgestellt : "5opod<1, Chilopado, Diplopado, So·lt<1to·rio, Lepidoptero, iDiiptem, Homoptero-, Heteropter<J, Hymenoptero (ei·nschliesslich Formicidae), Apterygot<1, Ar<1nei, .Qpiliones, Acari, Pseudoscorpiones, Coleoptero ; im gonzen
etwo 9000 Stucke.
Am hcuflgsten kommen die Saprophogo un.d die Zoophogo vor, die ersteren mii
40%, die zweiten mit 47,5% der gesommten Zohl der Fcnge. rBetreffend die .Siomosse,
sind die S<Jproph<19<1 mit 62% domioo•nt, gefolgt von den iPhytophogo (23%) und Soprophogo (150/o). iDie geringere Zohl der Phytophago i•st wie bekannt ,flir o·lpine Wiesen
bezeichnend.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA SINECOLOGICA
A ZOOCENOZELOR TINOVULUI
GEMENELE DIN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

STOICA GODEANU

Introducere
ln importanta trecere în revistă a mlaştinilor de turbă din România
arătat că în Carpaţii sudid numărul acestora este mai redus
şi totodată ele sint mai puţin cunoscute. Printre ele mlaştini>le din masivul
Retezat ocupă ·Un loc important.
Ulterior ele au fost studiate sub aspect floristic şi palinologic (3, 4,
5, 7), dar fauna lor a rămas în continuare necunoscută. ln continuarea
unor studii efectuate anterior în Parcul Naţional Retezat, ne-am propus
studiul zoocenozelor unei mlaştini cu turbă, a celei aflate lingă lacul
Gemene.

(6)

E. POP a

Generalitlltl
llnovul Oornnrioln !to află situat in imediata vecinătate a lacului cu
ocola, """'"· la ostul ac•ostulo. Ampl·asat Io aceiaşi altitudine cu lacul
(1 920 m) ~I po acelaşi terasă a circului glaciar Gemenele, el se întinde
pn o suprafaţă do aproximativ 2 ho (Fig. 1). Este situat deasupra unui subsl-rol granitic, pe o îngrămădire de depozite morenice acoperite cu materialo rozultote din procesele de dezagregare şi alterare o materialului granitic autohton.
Tlnovul oste mărginit Io sud de un perete stincos, Io est de piriul
Ştirbul ~I do o prelungire a păşunii alpine, la vest de locul Gemenele, iar
la nord toi do piriul Ştirbul şi de o prăpastie. ln tinov piriul Ştirbul ii
traversează po Io mijloc de la est Io vest, în a doua so jumătate rami.ficindu-se puternic (ramificaţii care revin la albia matcă în partea de nord a
tlnovulul).
Din peretele stincos al laturii sudice se infiltrează semisubteran,
ieşind în tinov la suprafaţă, o serie de ape cu un debit foarte redus.
Pe suprafaţa tinovului, ici-colo, pe traectul unor foste braţe ole
piriului Ştirbul, braţe acum complet colmatate, s-au format o serie de
ochiuri de apă stagnantă care au fundul turbos sau invadat cu vegetaţie
(cu Sphagnum). Legătuo dintre ele se face prin apa care se infiltrează în
Sphagnum de-a lungul fostei albii a piriului.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Chimismul acestor ape, efectuat la l.S.P.G.C. de chim. E. Din, este
prezentat în tab. 1. Semnalăm totodată pH-ul relativ add (valoarea sa
medie este 5,0) şi temperaturi scăzute, care variază însă enorm de la
un biotop la altul.
Suprafaţa tinovului este acoperită de jnepeniş (care formează asociaţia Pinetum mugi) destul de bine închegat, care lasă totuşi ici-colo
spaţii goale. ln tinov se intîlnesc rare exemplare de Pinus cembra, Alnus
viridis şi Salix silesiaca (2). Sub jnepeniş solul este acoperit cu un strat
gros, des, uniform, de Sphagnum gingensohnii şi Sph. robustum in care
in zonele mai ridicate se dezvoltă şi Polytrichum commune, Calliergon
cordifolium, Luzula sudetica şi Eriophorum vaginatum. I n Sphagnum se
dezvoltă o vegetaţie ierboasă destul de bogată, cele mai numeroase fiind
Carei dacica, Deschampsia caespitosa,Veratrum album, Caltha alpestris,
Adenostyles kerneri ş.a. (Fig. 1-5). ln acest tinov au fost depistate (3, 4, 5)
o serie de algo (Tab. 2).
Corcolind acost tlnov, am constatat că ci nu poate fi studiat în mod
unitar, ca un singur biotop, ci că avem de a face cu un complex de microblotopl mal mult sm1 mol pu\ln bine individualizaţi, aflaţi in diverse grade
cin lrncern clo la mudiul acvatic la cel terestru. Au fost distinşi următorii
mlcroblotopl :
1 - Pătura de Sphagnum care tapetează solul turbos al întregului tinov ;
2 - Sphagnum-ul foarte umed din apropierea ochiurilor de apă
stag·nată din tinov ;
3 - Ochiurile cu apă stagnantă ;
4 - Zona cu Sphagnum prin care se infiltr.ează lent apele curgă
toare semisubterane care vin din versantul sudi1c ;
5 - Piriul Ştirbul pe teritoriul Gemenele ;
6 - Peretele de Sphagnum care coboară din tinov la malul pi:rîului
Ştirbul şi vin în contact cu apele acestuia ;
7 - Pernele de Sphagnum care coboară din tinov la malul lacului
Gemenele în acesta şi sint în contact permanent cu apele acestuia ;
8 - Bentosul litoral al lacului Gemenele în zona invecinaltă
tinovului.
Modul de lucru
S-au făcut două serii de prelevări de probe din cei 8 microbiotopi
susmenţionaţi, utilizindu-se pentru fiecare metode de recoltare şi prelucrare diferite.
Materialul macroscopi c recoltat a fost tri·at parţial pe viu, timp ion
oare s-a notat şi abundenţa diferitelor grupe intilnite.
Concomitent s-au recoltat din majoritatea microbiotopilor (excepţie
fac doar microbiotopii 5 şi 8) material viu care a fost imediat cercetat
astfel la microscop in vederea depistării animalelor care nu pot fi prelucrate decit pe viu (unele protozoare, gastrotrichii, tardigradele etc.). Ulteri·or probele au fost fixate şi reexaminate în laborator.
1
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Materialul faunistic recoltat a fost dat spre determinare la specia-

lişti.°) Cu această ocazie îmi permit să le mulţumesc şi pe această cale
pentru

amabilul

ajutor acordat.

Microbiotopii tinovului Gemenele
ln cele ce urmează caracterizăm pe scurt zoocenozele celor 8 microdepistati în acest tinov.
Microbiotopul nr. 1 - Pătura de Sphagnum care tapetează tinovul.
Acesta este microbiotopul cel mai larg răspîndit, cel mai caracteristic din
sfagnet. El se întinde mai mult sau mai puţin uniform, gradul său de umiditate variind în funcţie de posibilHăţile de acumulare a apei şi de cota
terenul,ui. El reprezintă microbiotopul tipic de trecere de la mediul acvatic
la cel terestru, aici întîlnindu-se forme caracteristice ambelor medii. pH-ul
acestui microbiotop vari·ază în limitele 4,5-5,0.
biotopi

Microfauna Sphagnum-ului este, tipic acuatică, acidofilă. Ea populează
păturile de apă cele mai subţiri, se adăposteşte cu uşurinţă între frunzuli-

ţele de Sphagnum. Este foarte bogată şi variată, cuprinzînd protozoare
(amoebe nude, testacee şi ciliate), rotiferi, gastrotrichi, tardigrade şi
nematode.
Testaceele prezente sînt foarte numeroase şi variate, dominante
fiind formele sfagnofile (reprezentanţii genurilor Euglypha, Nebela, Trinema au mulţi reprezentanţi) (Tab. 3). Lor li se alătură PlacocisttJ jurassica,
Ouadrulella symmetrica, Playfairina valkanovi, Assulina muscorum, forme
tipic sfagnofile. Formele eurioice sînt în număr mai redus. Această zoocenoză evidenţiază ~aptul că sfagnetul Gemenele este bine închegat, cu o
zoocenoză de testacee stabilă, caracteristică tinoavelor.
Ciliatele, tardigradele, nematodele (ca de ex. Tylenchidele şi Dory·
laimidele) şi gastrotrichii sînt prezenţi în număr mai redus. ln schimb rotiferii sînt ceva mai numeroşi (domină reprezentanţii sfagnofili ca cei de
Habrotrocha, bidens, lata, roeperi, Lecane-crepida, lauterborni, Macrotrachela, Adineta, Elosa, woralii ş.a.). Comparativ cu alte tinove din ţară şi
străinătate fauna de rotiferi este relativ săracă.
Macrofauna este redusă cantitativ şi calitativ (Tab. 3), ea fiind co·nstruită din un amestec de forme terestre (oribatide, trombidiforme} şi
Colembole (Folsomia, Onychiurus) şi acvatice (de ex. oligochete de tipul
Lumbricillus, diferite larvule de chironomide şi ditiscide). Dominante sint
formele terestre higrofile, mai ales acarienii.
Microfauna acestui microbiotop este detritivoră şi algivoră, macrofauna este detritivoră şi predatoare.
Microbiotopul nr. 2 - Sphagnum-ul foarte umed din apropierea
ochiurilor de apă din tinov. Pătura de Sphagnum în apropierea ochiurifor
de apă devine mult mai umedă (practic este îmbibată la saturaţie) ·Şi se
scufundă treptat în apa ochiurilor, diminuîndu-le suprafoţa şi adincimea
*) Am plăcuta obligaţie de a menţiona aici pe : L. Peicea (briofite), D. Bălcescu
(turbelariate), dr. L Rudescu (gastrotrichi şi tardigrade), G. Pafodian (nematode), dr. C.
Tudoro-ncea (bivalve), I. Diaconu (oligochete), dr. S. Negrea ~cladocere), dr. A. Georgescu (copepode), dr. F. Caroion (ostracode), S. Oromulu (aca.rieni), M. Gruia (colembole), dr. N. Tăbăcaru (efemere şi plecoptere), N. Decu (coleoptere), dr. A. Murgoc;
(trichoptere), dr. V. .Cure (chironomide), dr. E. Erhan (celelalte diptere) şi dr. I. Fulln
(amfibii).
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F1g.6 Schema mlcrobiolopllor tinovului Gemenele~' prezenta in ace~11a a ditMilelor
grupe de animale
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1111 111111 1 "'Iii mic do apă i nvadat de vegetaţie Î·n tj,novul Gemenele
(•n oll\n1vc"1 u1111 Sphagnum·ul pătrunde treptat >În a.pă) .

A'i""

reprezi,ntă o zonă de schimb a faunelor microl1l11l11pll111 I •11 :I (fig. 6). Tocmai de aceea microfauna de aici este moi
v111li'''1 • '' • 0 11 e1 mediilor vecine. Ea este dominată tot de formele sfogn·"'·
llln . I 11~1c1c11olo dominante sînt Nebela (cu 4 specii), Trinema (cu 3 specii),
Euglypha (cu un număr record de toxoni - 6), Assulina, Playfairina, Sphenoderia ş.o. Ciliatele sînt reprezentate de forme mari, în majoritate nerăpi
loarc. Dintre rotiferi domină speciile de Habrotrocha şi Lecane, dar apar
ades Elosa, Proalinopsis (toate sint sfagnofile). Nematodele, mărunte,
variate, sint deosebit de numeroase şi active (cităm pe Dorylaimus şi
Mononchus).
Ca urmare a preponderenţei mediului acvatic - se poate vorbi de
un fel de prelungire a mecHului acvatic (mkrobiotopul 3) in sfagnet -,
macrofauna acestui biotop este dominată de formele acvatice : oligochetele Lumbricillus, Lumbriculus şi Fridericia, şi chi-ronomidele orthocladiine.
ln cantitate moi redusă se intilnesc formele care sint dominante numeric
în ochiurile de apă : planaria Fonticola, copepodul Arcticocampus bryobates, dadocerul Chydorus sphaericus, ostracodul Cyclocypris globosa şi
diferitele larve de diptere (chironomidele orthocladiine şi ceratopogonidele) (Tab. 3).
Reprezentanţii mediului terestru apar şi ei, dar ca forme higrofile
sau amfibii : cei mai numeroşi sint acarienii, urmaţi de colembole, trichoptere, coleoptere, dipterele rhagionide, musdde şi tabonide.

(flu . ;,) A. iul mlcroblolop
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Nici un grup dintre macronevertebrate nu se dezvoltă în masa m
acest microbi·otop (Fig. 6). Se constată şi aici predominanţa detritivorilor,
creşte numărul algivorilor ; predatorii sint variaţi, dar destul de puţini
numeric.
Microbiotopul nr. 3 - ochiurile cu apă stagnantă. După cum am
mai arătat, pe traseul unor vechi ramificaţii ale piriului Ştirbul, ramificaţii
în prezent colmatate şi acoperite de Sphagnum, se intilnesc o serie de
ochiuri cu apă stagnantă de mici dimensiuni, suprafeţele lor variind intre
0,5 şi 10 mp. Ele sint acum în curs de colmatare. Unele au fundul constituit din sedimente turboose, (Fig. 3) altele sint de pe acum invadate

Fig. 3. -

Molul unui ochi de opă stagnaotă cu fundul turbos (Sphagnum-ul
ln opă abrupt).

aproape complect de muşchi. Deoarece diferenţele dintre ele atit cele
fizico-chimice (Tab. 1), cit şi cele biologice nu sint mari, ele vor fi prezentate aici împreună. Adincimea apei variază intre 10 şi 30 cm; apele sint
limpezi, uşor gălbui, slab acide (pH=5,4-5,9), bogate în bioxid de carbon
liber (ca urmare a respiraţiei intense a microorganismelor care trăiesc
aici) şi implicit sărace în oxigen dizolvat. Apele conţin cca. 6-7 mg Ca/I
şi 0,7-2,2 mg Mg/I, posedă urme de amoniu şi fier, dar nu conţin azotaţi, azotiţii fiind prezenţi doar ca urme. Carbonaţii lipsesc, iar bicarbonaţii sint în cantităţi de trei ori mai mari decit există în mod normal în
pirîul Ştirbul. Salinitatea acestor ape este identică cu cea a apelor
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curgătoare.

Sînt relativ multe substanţe organice dizolvate (24-47 mg
KMn 04/I), adică de 5-10 ori mai multe substanţe decit în apele curgă
toare. Explicaţia găsită de noi este intensitatea procesului de producere
de substonţă or9anică din ace·ste ape. Această încărcare organică ar fi
şi mai mare dacă nu ar interveni ploile - atît de numeroase în regiune
- care diluează şi antrenează pmte din aceste substanţe. Duritatea apelor este mai ridicată decît cea a pîrîului Ştirbul, dar comparativ cu cea a
altor ape, este scăzută {sînt 1,0-1,4° germ.). Alcalinitatea este şi ea scă
zută {0,30 mval/1). Noaptea poate apare fenomenul de anaerobie.
În masa apei acestor ochiuri se dezvoltă o floră algală foarte abundentă ; se poate vorbi de o adevărată „înflorire" a apei. Pe baza acestei
hrane bogate trăieşte o faună numeroasă şi variată, atît în masa apei, cit
şi pe fund. ln ochiurile mai mari se reproduce Rana temporaria ; ulterior
mormolocii săi cresc aici hrănindu-se cu microflora şi microfauna ce tră
ieşte la suprafaţa mîlului şi pe cioturile aflate în apă.
Masa apei găzduieşte numeroase copepode (Acanthocyclops ven1~li:;
şi Canthocamptus staphylinus), cladocere (Daphnia obtusa - care trăieşte
in tinov numai aici - şi Chydoruse sphaericus), precum şi unii rotiferi (ca
de ex. Mytilina bicarinata, Rotaria rotatoria, Lepadella acuminata şi diferite specii de Lecane).
Pe fundul apei, la suprafaţa peliculei de alge mi·şună ostracodul
Cyclocypris globosa, copepodele Acanthocyclops vernalis şi Canthocamptus staphylinus, trichopternl Limnephilus coenosus şi planaria Fonticola
sp. Dintre microorganisme, la suproroţa mîlului trăiesc testaceele Centropyxis aerophyla, C. constricta, Difflugia bacillifera, Ouadrulella symmetric:::i,
Sphenoderia fissirostris şi altele, în majoritate forme sfognofile şi cosmopolite, numeroaise ciliate, cum sînt Bryophyllum loxophylliforme, Bryophrya
rubescens, Histrio sphagnum, nema·todul Dorylaimus, rotiferele Lecane,
Lepadella acuminata, Notommata pseudocerberus ş.a.
ln mii, pr·intre filamentele de Sphagnum trăiesc- oligochetele Nais
communis şi variabilis, Lumbriculus variegatus şi chironomidele Procladius
sp, Chironomus semireductus, toate prezente în număr mare. Moi trăiesc
pe mii larvele de coleoptere şi plecoptere (Capnia vidua). ln ochiul cel
mai mare din tinov, acolo unde se reproduce Rana temporaria trăiau un
număr mare de larve de culidde.
Acest microbiotop este cel mai populat, mai bogat în organisme diin
întregul tinov (Tab. 3, Fig. 6). Este locul în care condiţirile de mediu îmbină
caracterele tinovului {aciditate, exiSltenţa turbei, defidt de săruri nutritive,
lipso calciului şi magneziu.lui, vmiaţii mori de temperatură) cu carocterele
unor ope eutrofe (cantitate mare de subSltanţe organice dizolvate, masă
algală în exces).
Microbiotopul nr. 4 - Zona cu Sphagnum prin care se infiltrează
lent apele semisubterane care vin din versantul sudic. De pe versantul
sudic vin în tinov două firicele de apă, care odată ajunse în sfagnet, nu îşi
mai formează o albie propriu-zisă, ci curo lin, prin maso de Sphagnum
pe o pantă de cca. 5-10° pînă la pîrîul Ştirbul şi lacul Gemenele, unde
se varsă pe neobservate. lntr'eaga zonă este foarte umedă.
Analizele fizico-chimice (Tab. 1) au evidenţiat faptul că apa este
uşor acidă, posedă o oontitate relativ mică de bioxid de carbon (captat
în mare parte z·iua din Sphagnum), cantităţi reduse de calciu şi magneziu.
Sargetla 11
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Apa nu conţine amoniu, fier şi mangan. Azotaţii se găsesc în cantităţi
mari. Duritatea apei este ceva mai ridicată faţă de cea a pîrîului Ştirbul,
dar nu cu valori semnificative (posedă o duritate permanentă minimă care
lipseşte în pîrîu. Carbonoţii sint absenţi, bicarbonaţii sînt în cantităţi reduse. Apa conţine mai puţine cloruri decit pîrîul Ştirbul.
Fauna, mai variată ca cea a pîrîului Ştirbul, este mu.lt mai săracă
sub raport cantitativ. Dintre protozoare cele mai numeroase sî·nt testaceele,
care, comparativ cu zonele de Sphagnum din jur (microbiotopul 1) este
redusă. Nu mai domină formele sfagnofile, ci cele cosmopolite. Ciliatsle
sînt foarte rare. Apar rareori gastrotrichi. Rotiferii sînt reprezentaţi mai
ales de genul Lecane. Dintre nematode întilnim tot pe Dorylaimus şi pe
Prionchulus (Tab. 3).
Fauna macroscopică este „dominată" de copepode foarte mărunte
de tipul Arcticocamptus bryobates, A. cuspidatus ş.a., forme care se pot
adăposti cu uşurinţă in frunzuliţele de Sphagnum şi care pot birui tăria
curentului acestor ope. Oligochetel.e, foarte mărunte ; aparţin genurilor
Lumbricillus şi Nais. Celelalte animale care apar sînt doar ca indivizi izolaţi. Aşa sînt ostracodul Cyclocypris globosa, acarienii, colembolele lsotoma sensibilis şi lsotomus paliceps, trichopterul Limnephilus sp., coleopterul Helephorus glaciaris, diferite larve de diptere (limnobiine, ceratopogonide şi chironomide).
Fauna acestui microbiotop are un caracter mai aparte, este mai
greu de comparat cu cea a celorlalţi mkrobiotopi. Amestecul formelor
acvatice cu cele terestre şi a celor reofile cu limnofile este mult mai
accentuat.
Microbiotopul nr. 5 ; Pirîul Ştirbul pe teritoriul tinovului Gemenele.
Pîrîul Ştirbul este un pirîu tipic montan, cu un debit relativ mic de apă,
pîrîu alimentat cu ape provenite din topirea zăpezilor şi a gheţurilor. El
îşi are obîrşia în lacul Ştirbul şi din alte două tău~i mai mici, debitul său
crescînd pe parcurs cu ape mai mici care vin de pe pantele circului glaciar Gemenele. Albia sa, care are o pantă abruptă în amonte de tinov,
mai lină şi uneori aproape orizontală în tinov, este alcătuită din bolovani
de mărimi dHerite. Pe acest fund se fixeaxă în porţiunile line muşchii acvatici şi o biodermă subţire. Malu~i.le înierbate de la 15-20 cm deasupra
nivelului normal al apelor, evidenţiază caracterul torenticol al acestui
pîrîu. ln tinov, albia sa, deşi îşi menţine un curs principal, formează mai
multe ramificaţii care revin in aval de tinov la cursul principal. Unele dintre
braţe sint mici, înguste şi odinei, cu fund stîncos sau bolovănos : altele
sînt late, ·CU fundul acoperit de detritus vegetal şi nisipuri - aici pot apare
fenomene de putrefacţie a materialului vegetal. Pe aceste ultime sedimente se poate instala o faună de ape stagnante (Fig. 4). ln cazul ploilor torenţiale şi aceste braţe sînt spălate de aple pîrîului. Tot în zona tinovului în acest pîrîu se varsă apele cme vin din lacul Gemenele. Din aval
de tinov pîrîul ia numele de Zlătuia.
Apele sînt din punct de vedere fizico-chimic neutre, bine oxiqenate,
sărace în săruri de calciu şi magneziu, lipsite de fier şi mangan. Azotaţii
şi fosfaţii sînt prezenţi in cantităţi reduse. Lipsa de duritate a acestor ape
se explică prin existenţa substratului gron.itic. Cantitatea de substanţe
organice dizolvate este mică. Chimismul arată că avem de a face cu o
apă oligotrofă (Tab. 1).
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Fauna piriului Ştirbul este de do,uă feluri : cea din cursul principal
este tipic reofilă, cea din braţele la.terale şi golfuri este relativ limnofilă.
Fauna reofilă este dominată de larvele de trichoptere cu căsuţe
pietroase (Ryacophila aquitanîca, Potamophylax sp., Drusus romanicus ş.a.).
Locul doi ca frecvenţă este ocupat de la·rvele de efemere (Batis alpinus şi
Rhitrogena semicolorata) şi plecoptere lsoperla sp., Nemura sp., Leuctra
sp.), ambel'e caracteristice riurilor torenticole. ln a doua parte a verii dominanţele se schimbă, acum predomină efemerele şi plecopterele. ln pi ri u,
pe suprafaţa inferioară a pietrelor şi mai alos în vegetaţie se întîlnesc
destul de numeroase planarii (Crenobia alpina) şi larve reofile de chironomide (în special Tanylarsus gregarius şi Polypedilum
breviantennatum).
Mai rar apar ollgochotul Haplola1i1 gordioides şi hidracarienii. Pe suprafaţa apoi ţopolo ado11 colnmbolul Orchesella carpatica. Semnalăm lipsa
!.imulldolor ~I u bl"luruculldulor, organisme tipic neofile. (Tab. 3).
1

Fig. 4. -

1

A~cturl ,unui

braţ a·I pi~iului Ştirbul priin care apa are o sou·rgere U·nă.
Malul ipiriului este 1imbrăcat ·în Sphognum.

ln braţele liniştite, bogate în sedimente organice fauna este complect
diferită. Dominante sînt chironomidele tubicole (ca de ex. Syndiamesa
branicki, Micropsectra- praeco1, Trissocladius olivaceus şi apare în număr
mare Tanytcrsus olivaceus), oligochetele (Limnodrilus hoffmeisteri, Nais
communis şi, lucru excepţional, Tubifex tubifex). Trichopterele se întilnesc
în număr mai mic, dar ele sînt foarte active pe suprafaţa sedimentelor.
Aici pot trăi unele moluşte (Pisidium nitidum), nematode (Tobrilus sp.),
ostracode (Candona neglecta), copepode (Eucyclops serrulatus şi Acanwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Fig. 5 -

Malul lacului Gemene ocoperit de Sphagnum.

thocyclops \'ernalis, iar foarte rar, unii hidracarieni (Tab. 3).
Este evidentă diferenţa dintre faunele care se instalează pe substrcte diferite şi la viteze ale apei diferite. Semnalăm dominanţa răpitoa
relor, care consumă în special detritivorele.
Microbiotopul nr. 6 : Pernele de Sphagnum care coboară din tinov
la malul pîriului Ştirbul şi vin in contact cu apele acestuia. De pe cuprinsul tinovului coboară pe malurile pîrîului, în jos spre apă, masa de
Sphagnum asemănător unor valuri de lavă. Pe cursul principal, rapid,
acest fenomen are loc foarte rar şi rămîne la cca. 30 cm deasupra nivelului apei. Pe braţele laterale, stagnate, muşchii coboară şi pînă sub nivelul apei, realizînd în acest mod un contact între apele, florele şi faunele celor două medii (Fig. 4). Sphagnum-ul din aceste perne are filamentele lungi de tot.
Microfauna este mai bogată aici decît în microbitopul 7, numărul
formelor sfagnofile fiind mai crescut. Atît testaceele, cit şi ciliatele sînt
numeroase şi variate ; apar cîteva specii de gastrotrichi şi nematode, dar
nu într-un număr prea mare. Rotiferii sînt destul de numeroşi - {semnalăm prezenţa unor specii rare, ca de ex. Lepadella costata, Squatinella
microps, Testudinella parva ş.a.) ; apar tardigrade mai variate.
Macrofauna este wniplet diferită din punct de vedere al predominanţelor de cea din pîrîu. La suprafaţa p8rnelor de Sphagnum se intilnesc
numeroşi acarieni mari, roşii (Mezostigmatide). in grosimea pernei, mai ales
acolo unde apa umple oproape total spaţiile dintre plante, sint numeroase
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oligochetele mărnuto (lumbricillus sp., Lumbriculus sp. şi Nais variabilis),
nematodul Dorylaimu1 ,1 mal ales cC1pepodele mărunte şi va11iate (Tab. 3).
Apar rar d1lru110111ldolo Orthocladius şi Procladius oltetzii trkhopterul Limnophilu1 1p., plncoplurul Nemura sp. ca şi cladocerul Chydorus sphaericus.
Dntl hlolopul oslo populat cfo multo organisme, aportul de faune
111 mndlllor invoclriato (clodornrolo din apele stagnante, copepodele,
trie h11ptnrnln ~I plocoptorolo din riu, rf'stul animalelor din Sphagnam), face
1 ct 111 n•I microhlotop să flo roiai Iv ci"llllol rlo oriimolo.
Mlcroblotopul nr. 7 - Pernele do Sphagnum care coboară din tino..,
la malul lacului Gemenele ln oceata ~i aint in c.ontact permanent cu el. De
la suprafata tlnovulul coboară in loc, c.1.rnrnă11ăntor cu muşchiul care coboară in piriu, valuri do Sphagnum pină intro apele tinovului şi cele ale
lacului Gomonolo, şi lmplUt un !lchlmb clo microorganisme.
ln aco,t Sphagnum so intilnosc destLil ck· puţine testacee comparativ cu celo pro10nto in contnrl tlnovulul, dominincl formele eurioice (T1ab. 3).
Alături do spoclllo
~foqnolilo do Nel.Jela bohemica, collaris, dentistoma,
Euglypha cri1tata şi filifera, Playfairina valkanovi, Assulina muscorum ş.a.,
'\O intilnosc şi formo lacustro, ca Trinema enchelys, Paulinella chromatophora, Cyclopy1i1 euristoma şi diferite specii de Diffluqia. Ci-liotele sint moi
variato ; domlnC'J Paramavc1um trichium, Vorticella cylindrica şi Holostycha
grlaea. Nomatodele (M..,nonchus şi Priochulus) sint destul de numeroase
şi variate.
Urmărind macrofouna se observă o predominantă a oligochetelor
(Nais communis şi variabills, Lumbticillus sp.), care sint prezente in număr
mare, deşi au dimensiuni relativ reduse. Lor le urmează acarienii (Mezostygmatide, Oribatide şi Trombidiforme), ostracodele (Cyclocypris globosa)
şi coleopterele (HydroporLls melanarius şi în special H. palustris) ultimele
fiind atit de numeroase in litoralul lacului Gemenele. Moi apar, deşi în
număr rec.li.Js, unele forme terestre : pseudoscorpioni, opilionide, proture,
hemiptere, larve acuatice de diptere (tabanide, nematocere şi chironomide). (Tab. 3). Structura faunistică este caracteristică pentru acest mediu
in care pot co;wicţui forme acvatice şi terc!>tre.
Microbiotopul nr. 8 - Bentosul litoral al lacului Gemene - în zona
invecinată o tin!>vului. A fost recoltată o probă de bentos din lac din imediata vecinătate a malului acoperit cu Sphagnum în scopul comparării
faunei găsite aid cu cea care populează microbiotopul 7. Evident că acest
biotop nu face porte din tinov, dar îşi poate trimite reprezentanţi aici.
ln bent:n: dominau chironomidele tubicole (Micropsectra praecox şi
Pentapedilusn exectum), urmate de oli-;o.:hetele Nais communis şi Tubifex
tubife1, coleopterul Hydroporus palu!>tris. Erau relat iv numeroase trichopterele Limnephilus sp., lamellibranchia•ul Pisidium nitidum şi hidracarienii.
ln exemplare rare se întîlnesc nemotodele, plecopterele si sialidele.
Compo1iţia
faunei este normaiă pentru zona litorială a l·acuriilor
alpine, dar s1~bliniem absenţa formel~r mărunte - copepodele, dadocerele
şi ostracodele - care trebuiau să fie prezente în mod normo•l în acest
biotop. Din lc.:c trec în tinov r•ulT'ai coleoptere şi oligochete ; rezultă deci
că lacul are o influenţă destul de redu:>ă asupra tînovului.
1

Discuţii

Tinovul Gemenele, prin forma, structura, chimismul, flora şi fauna
sa poate fi considerat un tinov mezotrof, supus unor puternice influenţe
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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pătrund în tinov; ele lipsesc chiar şi de prin zonele care are loc o scurge-

re lenta a apel,or {microbiotopul 4).
Asupra prezenţei şi dominanţei diferitelor grupe în diverşi microbiotopi s-a spus cite ceva mai sus, alte concluzii reies din Figura 6. Cert
este că organismele microscopice sînt mai numeroase în mediHe umede,
iar cele macroscopice în cele net acvatice. Nu se poate vorbi de o dominanţă exclusivă în toţi microbiotopii a vre-unui grup de animale, ci doar
de prezenţa lor în ei {este cazul pentru rizopode, ciliate, rotiferi, nematode,
oligochete şi larve de diptere).
Pentru a se hrăni, animalele care trăiesc în tinov au la dispoziţie
atit hrnaă allohtonă {adusă de apele care străbat tinovul, cit şi de apele
ce şiroiesc prin tinov în timpul precipitaţiilor venind din alţi biotopi), cit şi
autohtonă. Această hrană este de două feluri : pe de o parte este hrana
animalelor fitofage, hrană ce se compune din alge şi bacterii ; pe de altă
parte este hrana animalelor saprofage - detritusul orgonic rezuhat din
animalele şi plantele moarte sau în curs de descompunere {materialul
allohton fiind de aceiaşi natură, el nu poate fi separat de cel autohton în
analiza care o focem). Pe seama fitofagelor şi a saprofagelor trăiesc celelalte animale - zoofagele de rangurile 1, 2, 3 etc. În tinovul Gemenele
dominanţele diferitelor grupe de animale diferă de la un microbiotop la
altul. ln microbiotopul 1 domină fitofagele acvatice şi zoofagele terestre ;
în microbiotopul 2 saprofagii şi fitofagii {din microbiotopul 3 vin aici pentru a se hrăni unii zoofagi). ln microbiotopul 3 cele mai numeroase sînt
organismele fitofage, pe locul al doilea vin saprofagele. Ca urmare a numărului mare de consumatori primari, şi predătorii sint aici mai numeroşi
şi variaţi. ln microbiotopul 4 predomină zoofagii care consumă saprofagii ce
se hrănesc cu materialul alohton adus de ape. ln microbiotopul 5 domină
zoofagii şi fitofagii (aceştia consumînd în special bioderma care tapetează
fundul rîului) ; saprofagii sînt mai numeroşi în braţele cu un curs lin, unde
sedimentele variate de rîu se pot acumula. ln microbiotopul 6 domină
saprofagii şi vin pentru hrănire unii zoofagi din mkrobiotopul 5. ln microbiotopul 7 domină predatorii ce se adună aici din microbiotopii 1 şi 8
pentru a utiliza hrana oferită de acest microbiotop intermediar. Biotopul
nu-l analizăm, el fiind tipic lacustru.
Lanţurile trofice care se stabilesc sînt numeroase şi variate, ele
avînd în medie cam 3-4 verigi (se pot forma, dar mai rar şi lanţuri cu
6-7 verigi - este 'cazul animalelor care trec din un mkrobiotop în altul).
Din onaMzele tinovului Gemenele se poate conchide că el este
într-un stadiu avansat de evol,uţie, că mediul terestru cîştigă mereu teren
graţie permanentului aport de material variat de pe versanţii învecinaţi.
ln viitor se poate preconiza că va avea loc o colmatare o ochiurilor de
apă stagnante existente acum, o colmatare treptată a ramificaţHlor pîrîului Ştirbul (care îşi va săpa o singură albie), ramiifcaţii pe traseul căr,ora
vor apărea noi ochiuri cu apă stagnantă. Procesul de colmatare schiţat
de noi aici nu se va realiza în scurtă vreme, ci el va fi foarte lent. ln
această evoluţie regimul climatic joacă un rol foarte important {dominante
fiind temperaturile scăzute şi precipitaţiile abundente).
16~
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din partea ecosistemelor învecinate, fie ele terestre sau a·cvatice. Tinovul
nu este dominat exclusiv de S?hagnum, în el l.ipsind bombarea caracteristică tinoavelor oligotrofe, pernele de Sphagnum şi conHerele inhibate în
dezvoltare.
Chimismul apelor este asemănător cu cel al mediilor acvatice învecinate, dar pH-ul este mai scăzut (valorile sint în jur de 5, variind intre
4, 5 şi 5, 3) (Tab. 1). Ca urmare a substratului cr.istaHn, sfagnetul s-a instalat într-o zonă de maximă umiditate pe această treaptă a circului glaciar, favorizată fiind de absenţa calcarului în apele care spală sau umezesc tinov1.1l. Ca urmare a neomogenităţii condiţiilor de viaţă, au fost deţ:>'isfaţ! B microbi.otopi, ceea ce ·ne-u permis o evi·denţiere mai clară a varietăţii condiţiilor de mediu şi a adaptării la a.ceştia a organismelor. Doi
dintre aceşti microbiotopi - piriul Ştirbul şi lacul Gemenele - nu aparţin
tinovului, dar ii condiţionează in mare măsură exi·stenţa.
Flora terestră este specifică zonelor mlăştinoase. lntregul tinov este
acoperit de Pinus'mofitana; Subli'1iern: încă odată monodominanţa speciei
SphagnulTI acutifolium. irt'strdfuP 3 cil covorului vegetal şi prezenţa în acesta
a numeroase graminee care alcătuie.!.c stratul 2 al a·celuiaşi covor.
Flora algală (Tab. 2) este destul de puţin variată ; domină diatomele şi clorofitele.
l=auna microscopică (Tab. 3) este foarte fl~mewosă şi variată, dominante fiind atit ~cantitativ, ci ş( c:alitativ, rizop0dele, ciliatele şi rotiferele,
alături de care apar gastrotrichi, nematode şi tardigrade. Din fig. 6 se
vede clar prezenţa şi abundenţa acestor animale în miicrobiotopii studiaţi.
Fauna macroscopică este şi ea bogat reprezentată, dar ea este
mult rnai selectivă în alegerea microbiotopilor în care se dezvoltă. O primă. diferenţiere trebuie făcută intre organismele terestre şi cele acvatice.
Majoritatea celor terestre - araneele, opil.ionidele, pseudoscorpionii, proturele, colembolele, psocopterele şi hemipterele - apar în tinov în special
in mkrobiotopii mai puţin umezi. O excepţie o reprezintă a.carienii tereştri care sint numeroşi aproape în toţi microbiotopii (lipsesc din microbiotopii pur acvatici 3, 5 şi 8). Formele acvatice populează în număr mare
mediile pur acvatice, dar intri] {calitativ multe, cantikltiv puţine) şi în ceilalţi microbiotopi (Fig. 6). Strict acvatice sint numai hi·dracarienii, bivalvele
şi efemerele. Mai bine dezvoltate sînt - în ochiurile de aoă stagnantă
cladocerele, copepodele, ostracodele şi dipterele ; în piriul Ştirbul efemerele, plecopterele şi trichopterele, iar - în locul Gemenele plecopterele,
·coleopterele, trkhopterele şi dipterele. La formele acvatice se constată o
delimitare, în funcţie .de natura microbiotopilor, a formelor muscicole, Hmnofile ş! reofile. Cele musdcole sint moi abundente în zonele de graniţă
dintre pătura freaUcă şi aer, deci în Sphagnu-ul umed şi relativ îmbibat
cu apă ; ele pot urca pe tijele de Sphagnum intre frunzuliţe şi trăiesc în
apa acumulată aici, sau coboară în apa care scaldă partea inferioară a
covorului de Sphagnum. Musdcolele ajung în număr mare în microbiotopii
foarte umezi şi pot popula chiar mediile pur acvatice limitrofe. Formele
limnofile sint abundente în ochiurile de apă stagnantă, in bentosul tăului
Gemenele şi în zonele liniştite ale piriului Ştirbul ; de aici ele trec în pernele de Sphagnum care vin în contact cu aceste ape (astfel pot apare in
microbiotopii 2, 6 şi 7). Formele reofile, caracteristice piriului Ştirbul nu
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Tabel 1

°'

CHIMISMUL APELOR DtN TINOVUL GEMENELE (Muntii Retezat)

())

curgătoare

Ape
Pîriul

U/M

Ano·lizele efectoote

CursU'I
principe.I
2
Aspect, culoa·re
pH Jo 20°
C02 liber
0 2 dizolvot
Co++
Mg++
NH 4+
Fe+++
Mn++
N03NO:S01HC0 3C03CIRezidiu fix la 105°C
Substonţe orgonice
(consum KMn04)
Duritote totală
Duritate permonentă
Duritate ·tempororă
Alca·linitate perm.
Alco•linitote totolă

mg/11
mg/I
mg/.I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/l
mg/I
.mg/·I
mg/I
mg/.I
mg/I
mg/I
mg/I

s

Ape stognonte

ŞtirbUil

Ochi CO şi
stognant în
un braţ fotera I

•

\Pi rî·io·ş

•lin
prin
Sphag•num

curgător

Ochi mare
in jnepeni·ş

Ochi cu
fund turbos

I

limpede
7,01
2,20

Jim pecie
6,93
2,20

limpede
5,33
6,60

limpede
5,43
17,60

J.impede, gălb.
5,54
11,00

2,04

1,60
0,73

2,04
0,48
0,18

6,42
'2, 18
0,30
0,16

6,82
1,21
0,40
0,20

o
o

o
o

o

o
o

o
o
o

1,0
0,016
4,11
9,15

0,8
0,014
4,11
9,15

2,3
0,012
4,11
9,15

o

o

o

14,20
20

14,20
30

urme

~me

o

6,01
0,73
0,34
0.20

o
1,0
0,015

0,022

0,022

o

o

18,30

18,30

18,30

o

o

o

7,10
20

10,65
40

14,20
30

14,20
25

10,75
0,448
0,028
0,420

47,50
1,40
0,56
0,84

28,80
1,23
0,39
0,84

24,40
1,01
0,17
0,84

5,37
0,280

6,32
0,392

0

ge~m.

o

o

0

germ.
mvaf.
mva.J.

0,280

0,392

o

o

o

o

o

0,15

0,15

0,15

0,30

0,30
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limpede,
5,86
19,80

o

mg/•I
germ.

0

Oohi invadot
de ivegetoţie

o
0,30

gă•lb.

Tabel 2
ORGANISMaE JNTILNITE JN ZONA TINOVULUI ŞI DlSTRBUflA lOR
IN 8IOTOPll CERCETAŢI
Siotopi

Subregnu•!
Ord.

2

3

+
+

+

4

cercetaţi

5

6

7

8

P.ROTOZOA

Rhizopoda
Amoebino nuda
Thecamoeba 11/errucosa
Actinophrys sol
Arce Ila caU.nu.s
AssuHna muscorum
Centropyxis aerophyla
a. ror. sphag•n icola
Centropyxi s cassis
Centropyxi s con stricta
Corythion dubium
Corythion pukhellum
Cyclopyxis eurystoma
Cyphoderia a•mpulla
Difflugia acumina·ta
DHflugia bacillifera
Diffl.ugia baciHariarum
Diffilugla· bryqphifo
Diffil.ugia elegans
Difflugia globula·ris
Di.fflugia g·lobulosa
Difflugio rubescen.s
Diff lugia sacculus
Diff,lugia sip.
Euglypha accmthophoro
VC·r, ibrellfi•Sipi na
Euglypha ci Ha ta f. gla.bra
E. c. V<Jr. heterospi•na
Euglypha compressa
E. c ..f. glabra
Euglypha coll'strida
Euglypha cristata
E. c. f. elongata·
Eu91lyipha denticulata
Euglypa fili,fera
Euglypha laevi•s
Eug·lypha rotunda
Euglypha strigosa
Eug·lypha tubercu'lata
Heleopera petricola
var. humicola
He!eopera picta
Heleo.pera rosea
Hya los-phaenia paipilio
Lesquereusia modeskl
Microchlamys patelola
Nebela americaoo
Nebela bohemica
Nebela colla·ris
N. c. Va·r, retor.ta

c.

0

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
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+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
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2

4

+

Nebela
Nebela
Nebela
·- Nebela·

denti.stoma
'lageniformis
mUitari's
mi·nor ··
N~bo:l~t pa rvula
Nebela. penardi
Nebela s·peciosa.
Nebela ti·ncta
Nebela· vitrea v. sphagni
Nebela waiilesi
Parmuli•na cyathus
Pouli.nella eh roma top hora
Phryganelila acro pod ia
Placocysta jurrosica
Playfairina volkanovi
Pontigulasia vas.
Pseudodiff.lugia gracilis
Ouadrulella symmetrica
Ouad~ulella symetrica
var. i rreg u·I a•ri s
Sphenoderia ·fissirostris
Sphenoderia lenta
Tracheleug lyipha acol•la
Trocheleuglypha dentata
Trinema complanata
Tri•nema elongata
Trinema en<:hely·s
Tri·nema grandi·s
Trinema li·neare
Trinema tara-neki

Ord.

3

+
+
-+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

6

7

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

5

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

Ciliata

+

A~pidisca

c·ostata
Aspidisca lyncaeus
Aspidisca steinii
Aspidi·sca sp.
Bryophyllum hexaphyMiforme
B-ryophrya -rubescens
Chilodonella sp.
Coleps hirtus
Colpoda sp.
Euplotes ha~pa
Fronton ia depressa
Gla·ucoma sagitta
Hemiophrys musei-cola
Histria sphagni
Holophrya sp.
Holostycha g-risea
Lacrymaria ~p.
Litonotus va rsaviensi·s
Loxocepha 1-lus em.pticus
Mic-rothora-x sp.
Oxytricha ·lud~bunda
Oxytricha minor
Oxytricho sp.
-Paramaedum trichium
Pha·scolodon ·Sp.
Pleuronema sp.
Prorodon sp.
Spirostamum sp.

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
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+

+
+

+

+

+

+

8

2

4

+

6

+
+

+

+

+

Turbellaria
Crenobia alpina
fonticola s.p.

+

7

8

+
+

+

+

5

+
+

+

Steinia muscorum
Stylonichia fissiseta
TracheU.us ovum
Traohelius sp.
Uroleptus dispar
Uroleptus sp. Uronema marinum
Urotridla sp.
VorticeHa cy.li-ndrica
Forme ·nedeterminate
Subreg·nul METAZOA
lncreng. Plathelminthes
CI.

3

+

+

+

+

+

lncreng. Nemathelminthes
CI. Gastrotricha
Aspidioiphorus punctatus
Ghaetonotus acanthodes
Chaetonotus bisacer
Chaetonotus cra·ssus
Chaetonatus elegans
Chaetonotus greuterl
Chaetonotus longispinus
Chaetonotus macrolepidatus
Chaetonotus multisetosus
Chaetonotus persetosus
Chaetonotus similis
Chaetonotus sucdntus
Chaetonotus voigti
lchtyonum max.iomum
lepidodermella squamatum
.Polymeruru·s nodicaudus
Polymerurus squammofurcatus
Setopus ju•nctu.s
Setopus prim1.ts
Stylochaeta .fu.siformi·s
Stylochaet<J longispina
Stylochaeta stylifera
0

CI.

Rotatoria
BdeMoidea g. sp.
Adi neta gracUis
Adineta vaga
Cepha1lodella ca.tellina
Cephalodella gibba
CephalodeHa stereo
Cephalodella sp.
Collotheca sp.
CollurelJa c<>l·urus
Colu re Ha gastraca•ntha
Colu-reMa obtusa
Eloso woralli
Habrotrocha angusticolJ.is
Ha•brotrocha bidens
Habrotrocha lata
Haobrotrocha -roeperi
Ha·brotrocha sp.

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
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+
+
+
+
+
+
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Leoane
Lecane
Leca.ne
Lecone
Leca·ne
Lecane
Lecone
Lecone
Leco.ne
Lecone
Lecone
Lecone
Leca.ne
Lecone

ocus
a.rc·uato
closterocerca
crepido
elego·ns
elongato
filexi'lis
furcata
hospes
louterborni
luna
lunoris
monostyla
scutota
Lepade~lo acuminato
LepadeMo costota
LepadeMo 1patello
Lepadella sp.
M acrotro chelo quodricorniifero
Macrotrachela sp.
Mytilina bica rinata
Notommata pseudocerberus
Phi.lodi·na cirti•na
Proa•linopsis caudatus
Rota·ria· •elongata
Rota.ria. rotatoria
Squationel.la microdactyla
Sq uotinel la microps
Testudi·nella parva
Trichotria tetractis

CI.

+
+

2

3

+
+
+

+

+
+

+
+

+

4

5

7

8

+

+

+
+

+

+
+

6

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

Nematod a
Doryloimus sp. sp.
Mononchus sp. sp.
Prionchulu•s SIP· SIP·
Tobri.lus sp.
Tylenchida g. sp.
Nema1ode nedeterminabile

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

lncreng. Mollusca
CI. BivaMa
Pisidium nitidum

+

+

lncreng. Anelli.cla

CI.

Clitellata
Enchytraeu s sp.
Friderida bisetoso
Hap<lotaxis gordioides
Limnodrilus hoffmei·ster1
LumbridMus sp.
Lumbrici1llus va·riegatus
Nais commun•is
Noi<S variobilis
Tubifex tubifex

lncreng. Tardigrada
CI. Eutardigrada
Echi·niscus wendti
Hypsibius con~ungens

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
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+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

2
Hypsiibius dujordini
Hypsibius ·nodosus
Hypsi.bi·us omo·tus
Macrobiotus hi1bernicus
Mocrobiotus hu·felo·rw:Hi
MHnesium .te rd ig rad um
Pseudechinisclls suillus
P·seudechiniscus tridentiifer

3

4

5

6

7

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

a

·l·ncreng. Arthropoda
CI.
Ord.

CNStacea
PhyllopodG

+

Chydorus s.p.hoericus
Doiphnio obtuso
Ord.

CI.

Ord.

Opiliones
g. sp.

Ord.

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

Arachnida
.PseudoscOtpiones
g. sp.

CI.

+

+
+
+
+

+

Ostrocoda
Gandono negleeto
Cydocypris globoso

Ord.

Ord.

+

Copepoda
Aco·nthocydops cra.ssicoudis
Aconthocyclops vemclis
Arcticocomipt.us bryobctes
Arcticoco1mp.tus cullpidotus
Ca·nthocomptus stop1hylinus
Eucyclops serrulotu·s
Copepocliţi 1nedet.

Ord.

+
+

+

Acari
Mezostigmctidce g. sp.
Ori.bctidoe g. li!>·
Trombidiformes g. sp.
Hidrocori•oo g. sp.

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

Insecta

CoAembola
E-ntomobryo sp.
Folsonio quo'Clriocellota
lsotomiello mi·nor
lsotommus ipoilkeps
J.sotomo sensi1bilis
Onychi urus rectopopi<llotus
Orohesello co~potico
1

Ord.

Protura
g. sp.

Ord.

Ephemeroidea
Boetis o.fpi•nus
~hitrogeno semkolorota

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
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2
Ord.

Ord.

Perlo idea
Capnio vi.cfuo
.Oictyogen u s sp.
·lsoperlo sp.
Leuctro s.p.
Nemuro sp.
Protonemuro sp.

Hemipteroidea
g. sp.

Ord.

Coleopteroidea
Helophorus glodolis
Hydroporus melainorius
Hydroporus polustris
Larve de dytiscidoe

Ord.

Neuropteroidea
SioHs iluteo

Ord.

Panorpoidea

5

+
+
+
+
+

6

7

+

+

8

+

±

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

Subord. Trichoptera
Choetopteryx sp.
Drusus sp.
Dr.usus romonicus
Ho·lesus sp.
LimnephMus coenosus
Limnephi,lus sp.
Poto,mophy>lox s,p.
Rhyo•cophi.lo oquitonico
Rhyocophilo phil~potomoides
Silo StP·

+

Chironomidae lorvuloe ·nedet.
Brillio ·immaculota
Chkonomus f.I. semirecluctus
Corynonemuro celeripes
Diomesa ,jnsigini1pes
Endochkonomus tende ns
En kiefferielilo longicafoar
En kiefferiel1la· quodri.cfentota
Metrioonemus otratulus
Metriocnemus hygropetrkus
Micropsectro proecox
Orl!hoclodius I. barba·to

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

Subord. Diiptera
Cero topogon idoe g. sp.
Culicidoe g. sp.
Chooboridoe g. sp.
To1bonidoe g. sp.
Tobo•nus sp.
Rhogionidae Atherix sp.
Umnobiidoe
Ellioptero sp.
Pedicio sp.
Tridphono sp.
Musddoe g. sp.

174

4

+

Psocoidea
g. sp.

Ord.

3

+

+

+
+

+
''
~

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
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+
+

+
,+
+

+

+

+

+
+

+

2
Orthocladius saxicola
Orthocladius thienemallni
Orthocladiinae g..I. .mini mau
Pentapedilum exectum
Penta.pedilum :breviantellnatum
P.rocladhrs I. oltetzii
Procladius sp.
Syndiamesa 'bra·nkkii
Syndiameso oli11<1cea
Tanytarsus gregarius
Thienema•nnieHa ,~laviforceps
Thienema,nnimyia lentiginosa
Trissooladius J. .oli11<1ceusu
Zaivrelia inopinata
lnc~eng.

CI.

3

4

$

+

+

+

5

+
+

;.-

+

$

+
+

6

7

+
+

+
+

8

+

+

+

+
+

Chordata

Amphibia
Rona temporario
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CONT,RIBUTIONS TO THE StNECOLOGIE
KNOWLEDGE OF THE ZOOCENOSES OF THE GEMENELE TINOV,
FROM THE ·R·ETEZAT, NATIONAL PARK
Dr. Stoica Godeanu
The rescarches mode so for have shown that the 1peat marshes <>f Romonia have
been very Httle known. Among them, the Retezat marshes occupy a•n .important place.
They harve been studied only from the floral a·nd 1pali1nologie ponts of rview.
•l.n the present paoper, cm the basis of some studies prewionsly nede ·in Retezat
Nationo1I .Park, we harve under token the s·tudy of the !ZOOCenoses, of o peat morsh respectively the Gemenele tinoiv situoted neor the Gemenele la·ke.
We hove found thot this tinoiv oonnot be studied as an entity, os o single bioito·pe, ibut os o complex of microbiotopes more or Jess ·individuo:lized .to be found in
variouis degrees o·f possing from the aeration medium to the certh<ly one. ln order to
complete this ,pa,per macroscopie observotions and microscopic ones been ef:fected on
the fauna oi fauna, observotions which ho111e been supported by hidrochemicol analyses.
ln all, the zoocen<>ses of eight microblotopes ifrom the Gemenele Hnov hove been
determined.
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SOLUJIONAREA PROBLEMEI PASTORALE IN PARCUL

NAŢIONAL

RETEZAT

EUGEN CERNELEA

lnfiinţarea parcurilor naţionale, care devine o cerinţă de o tot mai
mare actualitate a vremurilor noastre, implică adeseori necesitatea soluţionării unor probleme locale, în rindul cărora un irol important îl ocupă
interesele economice ale populaţiei autohtone. Este de netăgăduit că
eficienţa parcurilor naţionale, în cazul cărora aspectele culturale, socialeducative, sanitar-recreative şi economice se împletesc într-un mod inextricabil, nu poate fi apreciată într-un mod obiectiv luînd în considerare
un ansamblu de parametri funcţionali, în evaluarea cărora rolul decisiv
trebuie să revină cercetării operaţionale. Multă vreme semnificaţia parcurilor naturale nu a putut fi înţeleasă în depl.ina sa complexitate deoarece
interesele economice locale, nu lipsite de un temei legitim, se puneau
înaintea celor generale, reprezentate îndeosebi prin funcţii'le de protecţie ale acestor parcuri care îşi exercitau efectul lor favorabil tocmai în
zonele critice in care dereglările hidrologice şi procesele erozive deţin
potenţial cea mai lungă traiectorie de propagare.
lntr-un mod inevitabil, înfiintarea în anul 1935 a Parcului national
Retezat pe o suprafaţă de 13 OOO 'ha, a ridicat serioase probleme pentru
activitatea zoopastorală din judeţul Hunedoarn. Era astfel firesc ca încă
din primul moment al creierii acestui parc naţional să nu fi putut fi
evitate divergenţele care au apărut intre interesele promovate de principiile progresiste ale conservării naturii şi interesele economice ale populaţiei locale, nu lipsite de importanţă pen~ru economia judeţului sau chiar
cea naţională.
Cu tot prestigiul european al acestui grandios parc naţional, păşu
natul nu a putut fi exclus de la început din întregul său perimetru. Considerentul acţiunii selective a păşunatului a concentrat de la începu(
toate eforturile spre excluderea păşunatului ovinelor care are efectele
cele mai distructive asupra alcătuirii floristice a pajiştilor. Treptat, măsu
rile respective au fost extinse pe anumite suprafeţe şi asupra păşunatului
bovinelor. Dar degrevarea păşunatului din parcul naţional nu a fost
posibilă decit numai după ce au fost asigurate condiţii de transferare
a intereselor economice ale populaţiei autohtone în alte zone decit cele
centrale ale masivului Retezat. Pentru indeplini·rea acestui obiectiv, întreaga atenţie a specialiştilor care lucrează în domeniul îmbunătăţirii pajiş
tilor din judeţul Hunedoara a fost concentrată în direcţia creierii unor
Sargetla 12
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posibilităţi mai bune de furajare a animalelor pe păşunile din regiunea
de deal şi etajul submontan.

Ca urmare a acţiunilor intreprinse în această direcţie, prin lucrări
susţinute şi investiţii judicioase, au fost .incorporate sectorului producţiei
de furaje extinse arii care anterior erau complet neproductive sau erau
numai parţial folosite. Intre aceste arii amintim complexul pastoral Ploş
tina, din comuna Pui, cu o suprafaţă de 1 220 ha, core astăzi permite o
sarcină de peste 1 800 bovine, precum şi complexul păşunilor îmbunătă
ţite din comuna Sintămăria-Orlea în suprafaţă de peste 1 100 ha, precum
şi alte asemenea suprafeţe amenajate sau în curs de amenajare.
Prin administrarea raţională a îngrăşămintelor ca şi prin efectuarea consecventă a unui păşunat raţional, repartizat pe tarlale, producţia
medie a biomasei de pe aceste păşuni înregistrează cantităţi de peste
16 OOO kg la ha, faţă de producţia medie a pajiştilor din Porcul naţional
Retezat care nu depăşea 3000-3 500 kg/ha în etajul subalpin şi 2000
kg la ha în etajul alpin.
Considerăm că experienţa dobindită în cadrul eforturilor depuse
pentru soluţionarea problemelor pastorale din Parcul naţional Retezat
poate oferi un temei pentru viitoarele acţiuni ce se vor întreprinde pentru
conservarea pajiştilor din Carpaţi, prin organizarea raţională a activităţii
zoopastorale.
Este incontestabil că fiecare masiv muntos îşi are aspectele sale
particulare în privinţa activităţii zoopastorale. Generalizarea unei experienţe implică
totdeauna adaptări la specificul unor
condiţii locale,
dar există totuşi în această privinţă şi o serie de probleme comune unui
mare număr de masive muntoase.
lncă înainte de a se declara viitoarele parcuri naţionale, care
sint deja în curs de înfiinţare, se impune necesitatea reducerii presiunii
zoopastorale asupra florei şi faunei etajului alpin şi subalpin din toate
masivele carpatice. Această cerinţă nu decurge numai dintr-un considerent de conservare a naturii, ci constituie şi expresia unei necesităţi economice imediate. Sublinierea nu trebuie înţeleasă în accepţia extremistă
a unei sistări integrale şi definitive a păşunatului în aceste zone, ci în
stabilirea unei încărcături normale de animale, în raport cu capacitatea
fiecărei suprafeţe de a oferi o anumită cantitate de iarbă pentru un
anumit timp şi pentru anumite animale.
Pe baza unor amenajamente pastorale, elaborate pe o temeinică
bază ştiinţifică, se pot stabili parametri în care să se încadreze întreaga
activitate a păşunatului în zona alpină. Credem astfel că este posibil
ca să se localizeze păşunatul ovinelor pe păşunile de pe substart cristalin de tipul platformelor Borăscu şi Riul Şes, care oferă considerabile
arii de păşunat şi a căror productivitate poate fi valorificată raţional
fără încercări de a le mai extinde în dauna jnepenişurilor.
ln această privinţă se cunoaşte că păşunatul alpin are un randament redus de carne, lapte, lină şi că este dirijat mai mult de o tradiţie
decit de o eficienţă economică reală. Acest păşunat apare mai mult ca
un refugiu de 60-70 zile al unei activ.ităţi economice spre zonele înalte,
cu o serie de concesii calitative şi cantitative ale eficienţei sale, după
ce au fost pierdute importante arii pastorale din etajele inferioare, şi
în special din fondul forestier. De altfel, in ultimele două decenii se
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conturează tot mai evident stăruinţa populaţiei cu îndeletniciri pastorale
tlo a găsi şi de a revalorifica ariile păşunabile din zona dealurilor şi submontană, retrăgindu-se spontan din zonele înalte ale munţilor. Procesul
acesta, care nu poate fi considerat ca o simplă decădere a preocupărilor
zoopastorale, trebuie studiat şi dirijat
într-un mod adecvat cerinţelor
actuale.
ln aceeaşi măsură se impune o mai bună cunoaştere a valorii
furajere şi a productivităţii asociaţiilor ierboase din etajul alpin şi mai
ules un reali.sm critic privind acţiunile de îmbunătăţire ce se preconizează. Desigur, este posibil ca productivitatea pajiştilor alpine să fie
sensibil ameliorată, dar nouua orientare în sporirea productivităţii pajiş
tilor constă în aplicarea sistematică şi susţinută o unui complex de
lucrări, care duc în final la o creştere substanţială a contităţilor de masă
verde şi fin. Acest lucru nu este posibil de realizat pe pajiştile alpine,
unde sporul de producţie este extrem de costisitor. Experienţa ne-a arătat
că eficienţa lucrărilor pentru îmbunătăţireo pajiştilor este considerobil
mai mare în regiunea dealurilor şi etajul submontan. Slăbirea presiunii
zoopastorale din munţii înalţi impune necesitatea de a se lucra pe pajiş
tile din zona dealurilor şi submontană şi, pe măsura recuperării pr.in
lucrări şi acţiuni corespunzătoare a unor suprafeţe din aceste zone, care
astăzi stau nefolosite sau sînt folosite parţial, va putea să aibă loc scă
derea presiunii zoopastorale din zona alpină. lmplinirea acestui deziderat
va constitui şi o contribuţie importantă la acţiunile de conservare a naturii
din ţara noastră. Consideraţiile la care ne-am referit permit să subliniem că nu există o incompatibilitate principală intre activitatea zoopastorală şi ocrotirea naturii.

LA SOLUTION ·DE LA 1P.ROBL~ME ·PASTORALE DANS LE ·PARC NATlONAL DE RETEZAT
1Rltsume
1En a.no·lysa•n.t .Ies ospects de la 1pression zoopastoraile dans les hautes .zones des
montagnes, .i'auteur montre ·Ies resul<tats des efforts de la Direction des traveaux pour
l'omeliorotion des 1pâturages du depa·rtement de Hunedoara dans le but d' exolure le pacage du .Po·rc nationo·I de 1Retezat. Ce lliut 1possible par .suite de Io reorganisotion du
pacoge dans i1a zone montane inferieure, d'ou on4: et ·retires Ies betails de 1pâturoge des
houtes altitudes .
.L'outeur combat 1la tenda•nce de l'extension des oires de pâtu-roge de la zone
a~pine ipar le defrichement des ipi.n:s rompa·nts et montre -la ·necessi·te de ilo protection
de ceux-ci. On o-rrive
oia conclusion q.u'H n'existe aucune incompatibiolite entre ·l'octivite zoopa-storo.le et kl iprotection de la na·ture.
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CONSIDERAŢII BIOISTORICE ŞI ECOLOGICE PRIVIND
PREZENTA CAPREI NEGRE (Rupicapra rupicapra) IN CARPAŢI

ALEXANDRU FILIPA$C'U

Element prin oxcolonţă alpin, capra-neagră îmbogăţeşte print1r-o
prezenţă originală şi do o autentică vigurozitate faunistică, tabloul faunei
carpatino. Răspîndlroa sa in munţii noştri poartă amprenta disjuncţiei de
aroal, dooaroco aria sa de repartiţie se fragmentează în masivele Retezat
~i Ţarcu-Godeanu, Paring şi Făgăraş, Iezer-Păpuşa, Piatra Craiului şi
Bucegi. ln secolele trecute capra-neagră vieţuia şi în alte masive muntoase, unde prezenta populaţii stabile, bine conturate ecologic şi biogeografic, chiar dacă numeric aceste populaţii erau cu mult inferioare acelora din Carpaţii Meridionali (adică, pe măsura zonelor subalpin-alpine
mult mai înguste din ceilalţi Ca-rpaţi). Gheţarul de la Scă,rişoara, prin
resturile de capră-neagră subfosilă, probează existenţa speciei în Munţii
Apuseni. Toponimia Obcinilor Bucovinei şi a Călimanilor, indică o prezenţă analogă şi în aceşti munţi.
Cit despre Munţii Rodnei, pină în
preajma primului război mondial, trofeele dobindite de vinători exprimau
elocvent valoarea biologică ridicată a unei populaţii de capre-negre
bine conturate arealografic şi care a dispărut, aşa-zicind,
sub ochi.i
părinţilor noştri, din cauze antropeice.
Capra-neagră apaţine ordinului paricopitatelor (Artiodactyla), acelor
rumegătoare cu coarne goale 1 alcătuite dintr-o teacă cornoasă, sprijinită pe un cilindru frontal osos, cu caracter permanent
(superfamilia
Bovoidea, familia Bovidae) şi subfamiliei Rupicaprinae, care, la rindul ei,
grupează două ramuri filetice distincte (cu rang suprageneric) : genurile
Nemorhedus şi Capricornis de-o parte, Rupicapra şi Oreamnos de cealaltă parte. Perioada de diferenţiere şi dezvoltare înfloritoare a paricopitatelor, a fost terţiarul mijlociu, miocenul 2, cu o durată de aproximativ
12 milioane de ani. Ea a coincis cu puternica înălţare a sistemului mun~
tos tinăr, alpino-carpato-caucazo-himalaian,
orogeneză care continuă
mişcări orogenice anteluteţiane (preeocene), care au provocat exondarea
Alpilor, Ca·rpaţilor, a Crimeei şi a Caucazului. Pe acest fond biogeografic, cu pronunţate caractere subtropicale, a avut loc răspîndirea bovidelor
din regiuni asiatice. Strămoşii rupicaprinelor europene nu se cunosc, aşa
1. Sectio Pecora, de origine oligocenă.
2. Cele mo·i vechi resturi fosi'le de bovide cer:te, o.porţi·n miocenului vechi (Burdigolion)
di·n foropo (Eoceros), Asio (Eotragus) şi moi apoi din Afrko (Walangania) (Thenius 1972).
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incit lipsa oricărei urme în depozitele fosile ale ponţianului şi din alte
etaje pliocene, i-a sugerat lui H.G. Stehlin 1 ideea după care „strămoşii
caprei-negrn s-ar fi localizat în lanţurile muntoase înalte, pe măsură ce
acestea s-au înălţat". Această justă concluzie, se pare că nu a atras
cuvenita atenţie a zoologilor, astfel incit atit Couturier (1938) cit şi Thenius (1972), consideră rupicaprinele actuale constituite abia în pleistocen,
perioadă în care apar şi resturile lor fosile sau subfosile. ln mod special,
Thenius citează forma fosilă est-asiatică, Pachygazella (din pleistocenul
vechi), ca o dovadă a originii asiatice a acestei linii filetice,
care s-a
răspindit în in~reaga Eurasia şi, în pleistocenul tinăr, prin
Oreamnos
americana, şi în America de Nord. Deci apariţia rupicaprinelor ca forme
montane are loc prima dată în pleistocen deoarece,e observă Thenius,
„formele vechi ale romurei nu erau deloc areale·.
Fără îndoială că lipsa unor fosile apropiate
de rupicaprinele
actuale argumentează tocmai ipoteza izolării acestui grup de specii în
domeniul creai, cu mult înaintea ple.istocenului. ln primul rind trebuie
să remarcăm faptul că înafara unor antilope şi a unor specii rle bivoli
care vieţuiesc în stufării, mlaştini sau tufărişuri, reprezentanţii bovidelor
sint specii ierbivore adaptate vieţii în spatii deschise, eventual presărate
cu rerişti de arbori şi arbuşti, sau cu tufe : toţi duc un mod de viaţă
gregar şi ii caracterizează fuga repede, în salturi. Nici ecologia rupicaprinelor nu face excepţie de la aceste reguli, dovedind originea lor planarcolinară şi nicidecum aceea „de margini de pădure• cum, fără vreun
temei ştiinţific, îşi exprimă părerea unii autori autohtoni 2. Dimpotrivă,
fÎşiile de pădure compactă au constituit totdeauna o barieră ecologică
În calea răspindiri.i lor. Dintre bovidele eurosiatice, numai zimbrul a fost
o specie naturalizată în mod secundar in ansamblul păduros rar, mlăşti
nos, poienit şi, mai ales datorită presiunii antropice, in ultimul mileniu,
împins la un trai montan-silvicei. Marginile pădurii constituie şi pentru
capra-neagră un refugiu, uneori şi o sursă de hrană, dar numai acolo
unde pădurea creşte pe un teren stincos, este rară, lumnioasă. Mai deqrabă, această antilopă de munte, se adăposteşte În arinisurile si iri inepenişurile dese, pe care s-a obişnuit timp de milenii, să le străbată cu
agilitate şi vigoare. Dintre celelalte rupricaprine, asemenea caprei-neg·re,
capra de zăpadă americană Îsi duce traiul aproape numai pe qol înalt.
ln muntii Asiei Centrale. goralul urcă pînă la 4 OOO de m altitudine, dar
pătrunde şi el in pădurile luminoase, iar seraul (Capricornis) ajunge pină
în Japonia şi Sumatra, pentru că s-a adaptat în mod secundar,
mai
intens, la viaţa silvicolă.
Copita caprei-neqre prezintă adaotări secundare importante, la
mersul rupestru, stinoa fiindu-i principalul loc de refuqiu, deşi ea utilizează şi printre stÎnci, poliţele, perniţele de muşchi, scobiturile. Marginea
tăioasă a unghiilor explică însă uşurinţa cu care această specie traversează gheţuşuri şi zăpezi. ln raport cu ea, ibexul (dintre caprine), prezintă o copită mult mai profund adaptată mersului rupestru, el fiind un
neîntrecut căţărător pe stÎncă lucie, deasupra abisurilor unde îşi duce
1. Citat de Couturier .(1938).
2. „La origine 001pra-neogră a fost un ooimal de .Io Umito superioară CI pădurii, deci
onima·I de pădure, Hind foarte semibil la nelinişte, atunci (lÎnd adi:vikl·tea omului
s-a întins şi in această zonei, ea· a 1părăsit pădurea ~I o ocupat zonele sttncoose„. •.
(Cotta şi Bodea, 1969),

182

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

cu adevărat traiul. ln schimb, evită zăpezile şi pe gheaţă, copitele sale
sînt ineficace.
Astfel deci, trebuie să revizuim concepţia noastră asupra prezenţei
rupicaprinelor în munţii Eurasiei şi să le considerăm
specii care s-au
desprins dintr-un strămoş comun (probabil asiatic), răspîndit la începutul
miocenului în întreagă Eurasia, ca specie de savană şi silvostepe. Mişcă
rile orogenetice alpin-himalaiene au săltat treptat, pe altitudine, fragmente întregi din ecosistemele originare, în totala lor complexitate : floră
şi faună dimpreună. Evoluţia lor s-a continuat apoi diferit, în condiţii
oreale tot mai particulare şi mai obligatorii, timp de aproape 20 de milioane de ani. De altă parte, trebuie să presupunem că modificările climatice cataterme generalizate la sfirşitul pliocenului, în munţii înalţi au
avut loc treptat, cu mult mai devreme, influenţînd profund ecologia şi
apoi habitusul antilocaprinelor actuale. Odată cu primele glaciaţiuni
spaţiile dintre masivele muntoase importante din regiunea palearctică,
suferă prefa.ceri biogeografice considerabile şi toate bovidele dispar.
Excepţie foc~ grupul caprinelor - cu viaţă obligat rupestră, prdcum şi
ovinele mediteraniene şi acelea mont,ane (ridicate alături de rupicaprine,
în aceleaşi condiţii). Aşa se explică deci arealul disjunct al caprei-negre.
ln fazele glaciare, capra-neagră era silită să coboare urmînd pe altitudine
deplasarea întreqului ansamblu vectorial de „tundre oreale". Limita
zăpezilor perene, în perioadele de paroxism glaciar, era cu cca. 1 OOO m
mai coborîtă decit astăzi (Lliboutry, 1968), motiv pentru care amploarea
acelor deplasări nu ne surprinde. Aşa se găsesc mai apoi, in văile odinei,
resturile fosile ale caprei-negre actuale şi tot pe considerente asemănă
toare, capra-neagră reuşeşte să populeze in mod secundar
sistemele
muntoase hercinice, vechi, situate în apropierea mediului său de viaţă
oreal iniţia : Munţii Cantabrici şi Pirineii de vest, sistemul Rila-Rodopi.
Olimpul ş.a. Interglaciarele, cu o durată uneori de citeva sute de mii
de ani, contribuie la izolarea şi la modificarea trăsăturilor ·specifice ale
caprelor-negre, conturînd subspeciile actuale, dintre care cea mai puternic diferenţiată formă geografică rămîne izordul, Rupicapra rupicapra
pyrenaica (Couturier 1951).
Evoluţia caprei-negre in sistemul carpatic s-a supus aceloraşi fenomene şi procese bioistorice. Pe seama unor izolări refugiale interglaciare
tîrzii, supuse unor condiţii ecologice particulare,
în răstimpul scurt al
pleistocenului (cca. 1,5 miiloane de ani), această specie a devenit prin
excelenţă carpatină, menţinîndu-se numai în fauna masivelor cu ecosisteme de silvo-tundre şi tundre subalpin-alpine vaste. M. Couturier (1938)
este acela care a intuit trăsăturile subspecifice ale populaţiilor de caprenegre din România, dindu-le denumirea ştiinţifică colectivă de Rupicapra
rupicapra carpatica. Fundamentată prin cercetări biometrice recente şi
comparative (Filipaşcu 1969), ca endemism real al Carpaţilor, această
subspecie se caracterizează prin robusteţe corporală, greutate considerabilă şi coarne impresionante (cu o medie a punctajului ere mult superioară subspeciilor rupicapra şi cartusiana). Cu referi:re la etapele creş
terii tecii cornoase a coarnelor caprelor-negre, se remarcă implicit şi
• De altf.el, a·stăzi se conturează tot mai concludent ·Şi ·pe o demonstra,ţie fondamen,tată maiematic, ·ideea evoluţiei ecosistemelor în ansamblul lor, considerate de Whittoker (1972). hi-perspa,ţii vectoriole (.ecotope hypervolume").
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ridicata capacitate biogenetică a ecosistemelor carpaţine deoarece, cu
toate că ea este esenţială în primii ani de viaţă, la carpatica ea se continuă semnificativ şi în anul al 4-lea, cînd depăşeşte de două ori creş
terea coarnelor la exemplarele din Alpi (rupicapra).
In lucrarea noastră din anul 1969, privind capra-neag·ră carpatină,
am atras atenţia asupra unor particularităţi staţionale în habitusul coarnelor provenite din diferitele masive muntoase. Desigur că numai măsu
rători comparative, pe serii de exemple-re, ar putea confirma existenţa
din acest punct de vedere, a unor ecotipuri distincte şi valabile, în cadrul arealului său de ansamblu. Din punct de vedere ecologic, acestor
forme trebuie să le presupunem ab originem, o condiţie esenţială : izolarea spaţială temporal eficientă a populaţiilor respective. Pentru că au
fost ·necesari aproape două milioane de ani pentru ca să se contureze
particularităţile subspecifice ale caprei-negre carpatine, în raport cu aceea din Alpi. Deci răstimpul extrem de scurt al holocenului (8-10 OOO de
ani), a avut un rol modelator minim în evoluţia şi înfăţişarea populaţii
lor staţional distanţate ( în M. Rodnei faţă de Făgăraş, în Retezat faţă
de Bucegi etc.). ln nici un caz_ nu ne putem permite imprudenţa unor
diferenţieri ecotice între caprele-negre ale unui aceluiaş sistem muntos,
aşa cum, pornind de la cîteva impresii fugitive de teren, încearcă Iacob
(1972), cu referire la Parcul naţional Retezat. Ecosistemele subalpin-alpine reprezintă pentru capra-neagră din oricare masiv muntos, o singură
unitaht biotică în care izolarea nu se produce niciodată. ln mod special,
împerecherea caprelor-negre se desfăşoară numai pe gol alpin, pentru
întreaga populaţie în discuţie, astfel incit variabilitatea caracterelor are
aceeaşi valoare în sinul populaţiei date. Deosebirile de greutate, lungimi,
blană şi altele, indicate de Iacob pe etaje de altitudine, sînt ireale. Un
singur fapt rămîne cert: preferinţa unor indivizi de a se refugia în stincăriile de gol şi a altor indivizi, în stincăriile din sistemul păduros de
limită. Tocmai în Retezat se remarcă cu toată clqritatea obiceiul caprelor-negre de a se adăposti intre tufăriile subalpine. De aceea în limbajul vinătoresc se deosebesc caprele-negre „de pădure" şi acelea „de
gol", tocmai în sensul acestor preferinţe refugiale ilustrate în mod cert
şi prin depunerile masive de răşină pe coarnele masculilor adulţi din
prima categorie. Pe plan ştiinţific însă, împrejurarea nu are nici o semnificatie ecotopică. De altfel, încercarea de a separa un „ecotip" (de
gol alpin) pentru numai 3 OOO ha de stincării şi pajişti alpine, este iluzorie chiar în cazul unor organisme nevertebrate stenotope, cu atit mai
mult în cazul unui mamifer vagii de talia caprei-negre !
Din punct de vedere al vegetaţiei, mediul de viaţă al caorei-neore
din Parcul naţional Retezat se desfăşoară incepind cu marginile pădurii
şi pină în pajiştile alpine. Am putea spune că poienele şi qol11rile subalpine, împreună cu asociaţiile alpine de plante ierboase, ii oferă hrana
de bază, în vreme ce tufărişurile subalpine ii conferă în primul rind adă
post şi numai în subsidiar şi hrană. Stincăriile înalte sint locuri de trecere
sau de refugiu (mai cu seamă pe timp de vară), aceleaşi fiind funcţiile
principale ale pădurii propriu zise (cu precădere însă, iarna). Iarna, caprele-negre din vecinătatea Riului Mare, în amonte de Gura Zlata, coboară mult pe versanţii stincoşi ai muntelui, datorită pădurii rare şi poienite, împestriţată cu o serie întreagă de goluri, precum şi datorită apro184
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pierii de laturile văii, a golului de munte propriu-zis. Dimpotrivă, pe versanţii nordici ai Retezatului, populaţiile de capră-neagră se refugiază în
pădure numai pe timp nefavorabil, pentru a reapare imediat din nou în
gol alpin, căutind versanţii descoperiţi, fără zăpadă, expuşi soarelui, aşa
cum este cazul coastei Stinişoara, una dintre cele mai importante staţiuni
de iernat a exemplarelor din Parc şi din rezervaţia ştiinţifică.
lntreg acest mediu de trai este caracterizat prin larga răspindire
a tufăriilor subalpine. ln anul 1934 deja, prof. Alexandru Borza, consemna
prezenţa masivă a jnepenişelor intre 1 800-1 950 m alt., amestecuri discontinui de Juniperus nana, cu tufe izolate de nardete sau, la nivel mai
superior, în .asociaţiile de Festucetum pictae sau ale ord. Caricetalia
curvulae. Tot din Retezat a descris Borza asociaţia Pinetum mugi subas.
cembroso-picetosum, iar în cadrul alianţei Pinion mugi, el grupează toate asociaţiile de arinişuri montan-subalpine, atit de importante pentru
viaţa caprelor-negre. Dacă jnepenişurile sint răspindite ca un briu stră
juind subalpinul, iar pe scurgerile lavinare şi pe unele grohotişuri ele se
împletesc cu arinişele de munte (Alnus viridis), mai sus, stincăriile de
coamă sint dominate de as. Calamagrostetum vilosae printre care se interpun poliţe cu Senecio fu1i, Doronicum austriacum, Luzula luzuloides
sau petece de Pinus mugo, Juniperus nana, Rhododendron kotscyi ca şi,
pe coastele mai uscate, formaţiuni de Bruckenthalia spiculifolia. Din golurile subalpine şi pină la originea văilor alpine, la cca. 2200 m alt., lnteraradează asociaţiile Caricetum curvulae, Loiseleurietum procumberitis
şi Poetum mediae, oferind caprelor-negre hrana lor cotidiană de vară şi
de toamnă.
Dacă pe plan fitocenologie Masivul Retezatului şi Parcul său au
servit în acest fel pentru noi şi importante studii privind asociaţiile caracteristice, şi pe plan zoologic, au servit ca „leagăn ştiinţific" al subspeciei
noastre carpatine de capră-neagră. lată pentru ce, vizitind Parcul naţional Retezat, cu ochi de naturalist sau de vinător conştient, sau pur
şi simplu ca turist îndrăgostit de natură, trebuie să intelegem că ne aflăm tocmai în ambianta de landşaft tipic într-o „typica statio", a caprei-negre carpatine. Deci, că inteqritatea Parcului şi protecţia particulară pe care trebuie să i-o acordăm, primeşte valenţe superioare, importanţa sa depăşind şi pe acest plan, cu mult, graniţele ţării noastre.
Odată cu reglementarea păsunatului în Parc se cere deci interzicerea totală a exploatării cinegetice intre fruntariile lui, aceasta fiind
nu numai anacronică dar, odată în plus, alterind calitatea de martor
ecosistemic natural pe care trebuie să o deţină tot teritoriul Parcului. Nu
este vorba numai de vinătoarea caprei-negre, deajuns de diminuată prin
extracţia din ultimii ani, ci de oricare altă specie existentă, acele „şuşe
venerabile şi preţioase• cum le-a denumit Emil Racoviţă. Acolo în Parcul
naţional Retezat, în pacea şi convieţuirea naturală a muntelui cu fiinţele sale, vinătorii nu i se mai poate face loc în viitor, cercetarea ştiin
ţifică, conservarea şi paza trebuind să primeze.
Tot din aceste raţiuni, se cere ca de urgenţă să se reglementeze
funcţiile turistice ale Parcului. Un Parc naţional de o asemenea valoare,
nu poate permite năvala de bună credinţă poate, dar inconştient dău
nătoare ~ tuturora, oricind şi oricum, pe oriunde. Şi dacă ne limităm numai la nevoia de refugiu de hrană şi de linişte a caprelor-negre, ne
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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dăm seama că turismului nu-i pot rămîne ·afectate -

şi numai într-o

manieră etică desăvîrşită, decit cel mult trei trasee obligatorii : Pietrele -

Galeşul - Baleia, Pietrele - Valea Pietrelor - Bucura şi circuitul clasic
Pietrele Stînişoara Şeaua Retezatului Poarta Bucurei. Iar pe
aceste trasee unul-două locuri pentru amplasat corturile sînt tot ce poate
fi admis şi respectat cu stricteţe. Ni s-ar putea aduce întimpinarea că
turismul este „de tradiţie" în Retezat, dar aceasta nu înseamnă să nu
întrevedem şi germenii unei tradiţii noi, socialiste, în vizito·rea şi cunoaş
terea sanctuarelor naturii şi a faunei sau florei carpatine.
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CONSIDERATION BIOHISTORIQUES ET ECOLOGIQUES CONOERNANT LA
PRESENCf OU CHAMOIS (Rupicapra rupicopra) DANS LES CARPATES
Resume
L'auteur se propose d'e11Ni·sager 1la situation du Tertiaire des oncetres du cha·mois,
aussi que Ies possibilHes de leurs ado'Ptotion dons ·Ies montognes a ce temps-la encore
en formation, notament 1le cho•îne olp.i·no-corpoto-cauca·so-himofoyen. C'etoit en .plein
miocene quand, .dans un oire 1presque egalement etendu sur ·Ies ·region.s de moyen·ne
latitude dam l'Eurosie, ces populations primaires de ploine ont ete montees, avec toute
leurs ombia·nce eco.systemique, vers l'altitude. Pui.s, pendont une vingkline de miillions
d'onnees, elles ont subi 16 ho·uit l'influence orea.fe a cote d'un climat de 1Pl·us en plus
tempere. Ainsi l'oire octuelle du chamois se montre disjointe, ,preuve de ·Io noissance
de l'espece et .de la moniere do·ns iloquel'le el'le o reussi se maintenir dans notre foune
oduelle. D'oilleur, l'outeur montre .i'impossibMite du chomois de fronchir ·Ies zones forestieres vers .ies sommets, durant le pleistocene, se Ion l'ovi•s de M. Coutu·rier et de M.
Thenius.
D'autre part, nous avons envisogees Ies conditions phytoed<1'Phiques dons lesqueUes le chamois vit aujou·rd'hui dans Ies Corpotes et ,particulierement dons ·le Massif du Retezat. Ici ·nous ne pouvons remorquer aucunes traoces ecotopiques des sujets
observes, sel·on ·l'oppinion du T. Iacob. Ces traces, notomment dans l'hobitus des cornes, peuvent 1peut-etre envisagees en foisont seU'lemenit Io comporaison en.tre Ies suiets provenants des mossifs situes plu•s lointoin un de l'outre.
Enfin, pour u•ne ·serie entiere des circonstances, l'ou.teur ottire l'oUention sur la
necessite d'interdire toute chasse et d'une severe reglementotion .turistiqu~ sur le territoire du Porc notiono1 de Retezat.
·
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PARCUL NATURAL GRADIŞTEA DE MUNTE -

CIOCLO'JINA

OCTAVIAN FLOCA, PETRE STOICAN, NICOLAIE 1BOŞCAtU, MIRCEA VALEA,
MARIA CREJU, EMIL MAIORESCU, EUGEN CERNELEA, lOAN 1CONSTANTINESCU

Necesitatea tot mai imperioasă a conservării unor teritorii care,
în amploarea fără precedent a transformărilor contemporane, mai păs
trează caracteristici naturale a generat ideea creierii unor „parcuri naturale" şi „regionale", care au o menire similară cu aceea a parcurilor naţionale, 1dar al căror regim de protecţie admite limitele unor toleranţe
mai largi. ln accepţia sa consacrată de Uniunea internaţională pentru
conservarea naturii şi a resurselor sale (U.l.C.N.), care funcţionează sub
auspiciile O.N.U. şi la care ţara noastră este afiliată din 1958, noţiunea
de parc naţional implică instituirea unui
regim de protecţie generală,
care să poată preveni orice deteriorare a resurselor naturale şi care să
garanteze integritatea parcului împotriva oricăror activităţi umane de exploatare (Val. Puşcaiu, 1973). Crearea unui parc naţional necesită astfel
delimitarea unui teritoriu care mai cuprinde ecosisteme naturale afate
într-o stare de conservare autentică, sau încă prea puţin influenţate de
factorii antropici. ln aceeaşi măsură, crearea parcului naţional ridică necesitatea ca teritoriul supus conservării să fie pus sub tutela celei mai
înalte autorităţi competente ale unei ţări, guvernamentale sau ştiinţifice,
care să poată asigura, într-un mod eficient, controlul dispoziţiilor legale
privind regimul de protecţie.
Pină acum citeva decenii în urmă, numeroase teritorii care adăpos
teau o floră şi o faună remarcabilă, ca şi peisa]e'e natura'e de o incontestabilă valoare estetică, dăinuiau într-o stare de „conservare spontană•,
fără ca menţinerea lor nedenaturată să necesite intervenţia unor iniţiative
adiministrative. Amploarea activităţilor umane care se desfăşurau pe asemenea teritorii, în pofida continuităţii lor de multe ori arhaice, nu depăşea pragul unei reversibilităţi de care depindea însăşi regenerarea productivităţii lor naturale. Este de netăgăduit că, în dimensiunile spaţiului
carpatic, o asemenea conservare ancestrală s-a bucurat şi de privilegiul
unei predispoziţii afective a populaţiei autohtone, orientate organic spre
ocrotirea peisajului.
·
Dezvoltarea economică din ultimele decenii, care accelerează valorificarea tot mai intensă a resurselor naturale, ca şi amploarea crescindă a turismului, exercită modificări tot mai profunde şi totoriată nefaste asupra unor teritorii de un considerabil interes peisagistic, expunîndu-le unor grave şi irecuperabile deteriorări. Gravitatea unor asemewww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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nea pierderi este de multe ori cu atît mai more cu cit modalităţile de
exploatare a resurselor naturale rămîn expresia unor procedee care aparţin unor anumite vremuri, limitate de nivelul de dezvoltare al tehnicii.
Nu este lipsit de temei să fim convinşi că dezvoltarea ulterioară a tehnicii va permite valorificarea unor asemenea resurse evitîndu-se inutile
sacrificii ale patrimoniului peisagistic, chiar dacă aceasta ar necesita
prospectarea unor resurse similare din teritorii în care nu se află obiective care prezintă interes pentru conservare. Tocmai pentru conservarea
unor asemenea teritorii, pînă nu demult prea puţin prejudiciate de impactul uman, dar a căror dăinuire în starea lor actuală devine din ce
în ce mai anevoioasă în viitorul apropiat, se preconizează în tot mai
multe ţări ideea înfiinţării unor parcuri naturale şi regionale.
lntr-o deplină concordanţă cu năzuinţele vremurilor noastre şi
înalta chemare o tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al
P.C.R., de la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din
19-21 iulie 1972, către întregul nostru popor de a face totul pentru păs
trarea nealterată a frumuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor
viitoare toate darurile cu care natura a hărăzit România, Legea nr. 9,
privind protecţia mediului înconjurător, adoptată de Marea Adunam Naţională în 22 iunie 1973, prevede pentru prima dată in ţara noastră modul în care se pot constitui parcuri naturale. ln prevederile acestei legi,
parcurile naturale cuprind suprafeţe de teren in care se urmăreşte menţinerea peisajului natural existent şi a folosinţelor actuale, cu posibilităţi de restrîngere a acestor folosinţe in viitor.
Generalizind o uriaşă experienţă acumulată de eforturile pentru
conservarea naturii de pe toate meridianele planetei, într-o deplină concordanţă cu principiile Uniunii internaţionale pentru conservarea naturii
şi mai presus de orice, răspunzînd cerinţelor actuale ale dezvoltării noastre social-economice şi culturale, prevederile acestei legi oferă noi premize unor fecunde iniţiative ale autorităţilor locale pentru conservarea
frumuseţilor patriei. Una dintre "1Ceste premize o constituie tocmai precizarea ideii de parc natural ca şi a stabiHrii di,stinctiilor sale fată de
celelalte categorii de obiective ocrotite. Se remarcă astfel de la început
că, prin constituirea parcurilor naturale se urmăreşte, in primul rînd, menţinerea peisajului în ansamblul său actual, situînd oe un plan secundar
conservarea integrităţii biologice a ecosistemelor. ln realitate, ecosistemele unui ter toriu destinat să fie declarat „parc natural•, datorită unui
îndelungat impact antropic, se găsesc de cele mai multe ori în stadii
de modificări profunde („disclimaxiuri") care le fac mai puţin comparabile cu ecosistemele „autentice" din parcurile naţionale. Ar fi totuşi greşit să credem că ecosistemele dintr-un porc natural, indiferent de starea
lor actuală de integritate, nu or constitui obiectul unor preocupări de
conservare. Distincţia esenţială o parcurilor naturale, cel puţin în privinţa ecosistemelor lor, este aceea că folosinţa lor social-educativă şi turistică-recreativă primează asupra interesului lor ştiinţific. Subliniem totuşi
că ultima afirmaţie nu echivalează cu subestimarea importanţei ştiinţifice
a parcurilor naturale care vor oferi totdeauna un cimp larg investigaţiilor
ecologice şi biogeografice. Dar cea mai importantă trăsătură distinctivă
a parcurilor naturale este aceea că existenţ.a lor rămine compatibilă cu
menţinerea folosinţelor economice din momentul înfHnţăr!i lor. Declara.·
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rea unui parc natural nu implică astfel sistarea unor activităţi economice,
efectuate judicios, sau transferarea în exteriorul său a intereselor populaţiei autohtone. Cu atît mai neîntemeiate ar rămine divergenţele ce ar
putea fi eventual pretextate între rosturile unui parc natural şi dezvoltarea unui turism civilizat şi bazat pe principii etice. Nu trebuie pierdut
din vedere totuşi nici faptul că prevederile legii lasă deschisă posibilitatea restrîngerii în viitor a unora dintre actualele folosinţe economice ale
parcurilor naturale. Ideea de parc natural rămine însă incompatibilă cu
introducerea.-..unor noi procedee de exploatare economică sau cu inten·
sificarea celor actuale şi cu atît mai puţin cu dezvoltarea unor amplasamente care i-ar putea 1denotura rosturile pentru care a fost creat.
ldeia înfiinţării Parcului natural Grădiştea de Munte - Cioclovina,
concretizează rezultatele unor preocupări intense şi ample consultări ale
specialiştilor care lucrează în cadrul Consiliului de îndrumare a ocrotirii
naturii din judeţul Hunedoara şi Subcomi·siei Monumentelor Naturii de
la Filiala Cluj a Academiei Republicii Socialiste România. Iniţiativa în·
fiinţării primului parc natural din ţara noastră a găsit de la început o
înaltă apreciere din partea Comitetului judeţean al P.C.R. şi Comitetului
Executiv al Consiliului Popular al judeţului Hunedoara, care au inclus-o
în rîndul dezideratelor prioritare care urmează să se împlinească într-un
viitor cit mai qpropiat.
Elaborarea planului provizor de delimitare a acestui parc natural
şi a stabilirii regimului său de conservare ca şi, mai ales, a precizării
semnific·aţiei sale în dezvol·tarea culturală a judeţului confirmă încă odată
posibilităţile creatoare ale gîndirii colective ca şi rolul excepţional al autorităţilor locale în coordonarea şi polarizarea acţiunilor de conservare
a naturii. Dar factorul decisiv care a realizat convergenţa preocupărilor
tuturor forurilor care s-au decis să acţioneze pentru înfiinţarea Parcului
natural Grădiştea de Munte Cioclovina, rămîne convingerea nestră
mutată că înfiinţarea acestui parc natural poartă latenţele conservării
şi transmiterii către posteritate a unui adevărat sanctuar al naţiunii noastre, cu odinei implicaţii pentru educaţia patriotică şi socialistă a întregului nostru popor.
ldeiâ amenajării unui parc natural în zona Grădiştea de Munte
Cioclovina, se conturează astfel cu tot mai multă stringenţă, ca un
postulat legitim al vremurilor noastre, izvorît din necesitatea din ce in ce
mai vădită de' a conserva un tezaur variat de obiective peisagi·stice şi
ştiinţifice, concentrate pe o arie restrînsă în raport cu densitatea staţiu
nilor care merită să fie ocrotite.
Diversitatea obiectivelor de pe acest t·eritoriu şi mai ales apartenenţa lor unor preocupări ştiinţifice atît de variate, conferă de la început
acestui parc o apartenenţă interdisciplinară. ln multitudinea considerentelor care constituie tot atîtea determinante majore pentru circumscrierea
acestui pure natural, este încă dificil să optăm pentru un criteriu precumpănitor. Dar oricît de covîrşitor ar fi interesul ştiinţific al variatelor
monumente naturale, dispersate luxuriant în perimetrul viitorului parc,
este dincolo de orice îndoială că tocmai semnificaţi.a sa de „vatră a
zămislirii poporului român" trebuie să rămînă argumentul decisiv al înfiinţării sale. Poate că nu s-au desprins încă nici semnificaţiile revelante
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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pentru o ecologi~ umanQ ale descoperii osemintelor celui mai vechi locuitor al pămîntului românesc nu departe de incinta sacră a Dacilor.
P~ fundalul acestei arii, în care pitorescul peisajului se îngemă
nează cu rosturile unui destin istori.c, se conturează astfel perimetrul primului nostru parc natural, apartenent unui judeţ care ocupă o poziţie predominantă în structura economică a ţării. Dar prin rosturile sale culturale acest parc natural este menit să dobîndească imense semnificaţii
care interesează întreaga noastră naţiune sodalistă.
ln ansamblul său, pe lingă fundalul peisagistic, viitorul Parc natural Grădiştea de Munte Cioclovina va înmănunchia un sistem de
obiective arheologice (Grădiştea de Munte
Sarmisegetuza, Cetatea de
la Piatra Roşie, monumentele din apropierea Anineşului, Vîrful lui Hulpe
etc.), alături de una dintre cele mai importante staţiuni antropologice
din ţara noastră (Peştera Cioclovina, unde s-a descoperit o calotă craniană de om Cro-Magnon).
ln afara peşterii Cioclovina, remarcabile
vestigii paleolitice s-au mai descoperit în peşterile de la Federi ca, şi
în formaţiunile carstice de lingă Ohaba Pa.nor. Numeroase obiective
speologice sînt adăpostite de sectorul carstic al porcului care se extinde în partea răsăriteană a depresiunii Haţegului: Pe lingă peşterile deja
amintite, în această zonă se intilnesc avene impresionante, cascade şi
ponoare formate pe seama calcarelor juriasice. La rîndul său complexul
de doline dintre peştera Ponorici şi Federi nu este cu nimic mai puţin
spectacular decît cel al platoului carstic de pe Podiş din viitorul Parc
naţional al Munţilor Apuseni. Vegetaţia acestor calcare, aflate în întregime în zona făgetelor, adăposteşte numeroase relicte termofile care
conferă viitorului parc natural un remarcabil interes fitogeografic.
Spre deosebire de menirea consacrată a parcurilor naturale, în
rosturile înfiinţării acestui parc vor trebui să-şi găsească temeiul unei
conservări legitime şi valorile etnice concrescute organic în dimensiuni·le
peisajului autohton. Într-adevăr, autenticitatea etnografică a aşezărilor
umane de pe platforma Lunconilor a constituit încă de acum cîteva decenii obiectul unor valoroase cercetări. Dar azi cînd se fac investiţii atît
de mari pentru transplantarea lingă centre urbane, nu lipsită de un anume convenţionalism, a unor tot mai solicitate „muzee ale satului", conservarea integrală a unor asemenea zone etnografice, în care stilul autohton are tradiţii milenare, pe lingă implicaţiile sale culturale, ar constitui şi un motiv de reviriment turistic, cu un incontestabil revers economic.
Reperarea obiectivelor la care ne-am referit poate constitui un criteriu concludent pentru o circumscriere preliminară a perimetrului viitorului parc natural. Pe temeiul acestui considerent interdisciplinar, parcul
va trebui să includă o arie de evidenţiere expresivă a tuturor aspectelor
arheologice, antropologice, etnografice, geologice, speologice şi biogeografice deja subliniate. Potrivit funcţiilor social-educative şi recreative ale
parcului este de la sine de înţeles că printre criteriile de ajustare definitivă a limitelor sale un rol major va trebui să se acorde considerentelor
peisagistice.
ln ansamblul său teritoriul parcului natural aparţine
Munceilor
Mărginimii vestice sau ai Şureanului (V. Mihăilescu, 1963), pentru care nu
demult s-a propus şi denumirea de Munţii Cetăţilor dacice sau Munţii
Sarmisegetuzei (V. Mihăilescu, 1969). Desfăşurindu-şi culmile netede sub
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formo unor prispe etajate, aceşti muncei alcătuiesc controforturile nordice
ale Masivului Parîng prin care culmea fragmentată a Virfului lui Pătru,
coboară spre culoarul Orăştiei. Spre vest povirnişurile devin mai abrupte
coborind in depresiunea Haţegului.
ln privinţa substratului său geologic parcul va cuprinde două sectooro distincte. Astfel în zona centrală şi estică a parcului, de un covir~itor Interes arheologic şi istoric, predomină şisturile critaline de mezozonă a căror modelare subaeriană a favorizat dezvoltarea unor culmi
domoale, cu altitudini cuprinse intre 900 şi 1 600 m s.m. La cele mai mari
înălţimi ajung Vf. Godeanu (1 655 m), Dl. Steaua Ma~e (1 729 m) şi Dl.
Groape (1 285 m), din zona estică a parcului. ln delimitarea pe care o
preconizăm porcul va cuprinde cele mai reprezentative culmi ale platformei Luncanilor, numite astfel după unul dintre cele mai arhaice sate
adăpostite în cuprinsul lor. Reţeaua hidrografică, bogat ramificată este
drenată de valea Oraşului, care în cursul superior poartă numele de Apo
Grădiştei. ln această vale se colectează Valea Rea, Valea Anineşului, Valea Godeanului ; citeva văi din zona estică se unesc cu Valea Sibişelului.
limitele masivului spre culoarul Orăştiei sint indicate de contactul dintre
. substratul cristalin şi formaţiunile mia-pliocene ale piemontului colinar
(V. Mihăilescu, 1963). Zona vestică a parcului. care concentrează cele
mai spectaculare aspecte
peisagistice, este constituită din formaţiunile
jurasice ale Munceilor Cioclovinei, cu versanţi mai abrupţi care descind
spre Valea Streiului.
ln accepţia unor limite orientative, care vor necesita studii şi precizări topografice mai riguroase, se propune pentru cuprinderea în peri. metrul viitorului parc natural teritoriul circumscris de drumul de culme
de la Costeşti către Dealul Groapa, Muncelu, Virful Godeanu pină la
Virful Steaua Mare, avind ca limite sud-estice Izvoarele Streiului. ln continuare limita parcului ar putea fi sugerată de linia care traversează Vîrful Mocşoarei, Dealul Robului, Dealu'I Arsului, Valea Vînătorului, Părîul
Luncanilor, iar prin Păriul Prihodiştei din nou la Costeşti.
Stabilireo regimului de protecţie şi de conservare necesită precizarea, în prealabil, a funcţiilor ecologice şi sociale ale viitorului parc
natural. De la început trebu!e să subliniem că, în contextul marilor transformări ale naturii determinate de avîntul economic contemporan, funcţiile sociale ale ma·rilor întinderi menite să fie protejate în cadrul lor natural devin tot mai inseparabile de funcţionalităţile lor ecologice. În acest fel devine dificilă distingerea servituţilor sociale ale acestui parc
natural de semnificaţiile sale ecologice, întrucit ambele vor trebui să se
implice reciproc.
Corespunzător cerinţelor dezvoltării
noastre social-e:::onomice şi
culturale, crec:lem că viitorul Parc natural Grădiştea de Munte - Cioclovina, va trebui să îndeplinească următoarele funcţii :
o funcţie sanitar-recreativă prin valorificarea ridicatului potenţial turistic al acestei zone dintr-o regiune aflată într-o accelerată dezvoltare industrială, la rindul lor efectele sanitar-recreative se vor reflecta in activitatea economică prin menţinerea unei bune stări sanitare şi,
odată cu aceasta, a unui ridicat potenţial de muncă al populaţiei din
regiune ;
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o funcţie social-economică prin ridicarea nivelului de trai al

populaţiei autohtone care, la o înaltă dezvoltare economică, va continua
să determine specificul etnografic al acestei zone : o asemenea funcţie
social-economică ar putea fi asigurată prin transformarea satelor şi a
cătunelor din perimetrul parcului natural în sate turistice, adevărate muzee „vii" ale satului, locuite de o populaţie orientată spre industria unui
artizanat popular, care în tot mai multe regiuni din Europa exercită o
atracţie crescindă pentru turismul internaţional, cu cele mai fav:irabile
repercusiuni valutare, la o înaltă eficienţă economică :

o funcţie social-educativă şi culturală prin dirijarea unul flux
tot mai mare de vizitatori către unul dintre cele mai importante leagăne
de formare a poporului nostru : în această privinţă toate viitoarele amenajamente din perimetl'ul circumscris vor trebui să contribuie la asigurarea unui cadru etic corespunzător rolului acestui parc de adevarat
„sanctuar" al naţiunii, menit să aibe un covirşitor rol pentru educaţia
patriotică şi socialistă a întregului nostru popor :
- o funcţie ecologică de conservare a ecosistemelor naturale, indeosebi a celor de pe formaţiunile carstice, care au un excepţional rol
protector, cu incalculabile efecte pe o largă arie înconjurătoare: un rol
protector vor trebui să-l exercite în continuare şi ecosistemele naturale
din zona centrală a parcului, unde, după cum au arătat specialiştii autorizaţi (C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, 1960), săpăturile arheologice efectuate pină în prezent sint încă departe de a fi scos la lumină toate vestigiile istoriei strămoşilor noştri ; eroziunile potenţiale, ca·re ar putea fi
declanşate de energia ridicată a reliefului ca şi de abundenţa predpitaţiilor şi care ar avea consecinţe irecuperabile asupra unor staţiuni arheologice care încă n-au fost explorate, sint frinate în prezent tocmai de
starea de conservare a ecosistemelor naturale :
- o funcţie cultural-ştiinţifică prin conservarea unor staţiuni de o
excepţională importanţă pentru viitoare cercetări ecologice, speologice,
paleontologice, carstrologice, faunistice, floristice, biogeografice şi antropologice, pe lingă cele arheologice şi etnografice.
Regimul de protecţie şi de conservare va trebui să ţină seama de
interacţiunea şi intercondiţionalitatea tuturor acestor funcţii! ~c~iţate sumar Pl1 care va trebui să le îndeplinească parcul. lnsaş1 ideea de
„parc natural", după cum am subliniat de la început, este asociată de
aceea a conservării actualelor folosinte economice ale teritoriului. Ar fi
astfel departe de rosturile unui parc ~atural, constituit Tn spiritul vremurilor noastre, excluderea unor activităţi economice, realizate la un înalt
prag de eficienţă.
Astfel, întinsele pajişti de pe cuprinsul parcului vor trebui să fie
valorificate şi în viitor printr-un păşunat activ şi organizat pe baze ştiin
ţifice. Rezultatele cercetărilor pratologice pot fi aplicate cu succes ridlcind
potenţialul productiv al resurselor furajere, fără să se modifice caracteristicile vegetaţiei autohtone. Singuro restricţie pe care o preconizăm se
referă la amenajarea unor stine şi instalaţii anexe ale îndeletnicirilor
pastorale într-un cadru estetic corespunzător rosturilor pa·rcului, printr-o
integrare adecvată în specificul peisajului. Amenajarea unor noi complexe
zoo-pastorale, cu o eficienţă economică ridicată, în stilul tradiţiilor autohtone, ar putea conferi o notă distinctivă parcului, constituind astfel obiec-
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tive noi de atracţie pentru turism. lnsăşi valorificarea produselor unor asemenea complexe zoo-pastorale de către masele de turişti se va repercuta in modul cel mai favorabil asupra stării economice a populaţiei
locale.
Fără; să ne încredinţăm unui optimism lipsit încă de temeiurile
unei prognoze economice documentate, avem totuşi motive concludente
să credem că, într-un cadru de dezvoltare eficientă a turismului, odată
cu ridicarea bunăstă·rii populaţiei locale, se va putea dirija amenajarea
satefor şi cătunelor în vederea transformării lor, într-un viitor cit mai apropiat, în adevărate sate turistice. Considerăm că nu este lipsit de importanţă să reamintim că experienţa confirmă in tot mai multe ţări, că
în zilele noastre satele turistice, în anumite condiţii regionale, au o eficienţă economică mai ridicată decit unele amplasamente hoteliere de
anvergură modernă. O condiţie indispensabilă o constituie însă conservarea specificului lor autohton şi a întregii lor ambianţe tradiţionale,
odată cu creşterea confortului interior al locuinţelor.
ln conformitate cu menirea viitorului parc natural, în care rosturile social-educative subliniate anterior vor trebui să aibe o pondere prioritară, este de la sine de Înţeles că instalaţiile hoteliere, co şi orice fel
de construcţii cu scop comercial vor trebui să rămînă amplasate în zona
periferică a pa_rcului, spre a se asigura conservarea Într-o autenticitate
cit mai deplină a specificului a~tohton al regiunii. Cu atît mai mult va
trebui să se acorde atenţie ca asemenea OJllplasamente să fie situate
la o anumită depărtare de vechile aşezăminte ale strămoşilor noştri,
care dobîndesc semnificaţii educative atît de profunde. lnsăşi eficienţo
economică a unor asemenea unităţi comerciale va trebui să aibe alte
criterii de apreciere decit, de pildă, evaluarea cantităţilor de produse alcoolice consumate.
Experienţa confirmă într-un mod tot mai convingător că, produsele
de artizanat, creaţiile de artă populară care oglindesc tradiţiile culturii
autohtone, pot reprofna, cu eficienţă economică mărltă, numeroase dintre actualele improvizaţii comerciale din staţiunile turistice. La acestea
s-ar mai putea adăuga, cu rosturi educative majore, ampl'.(Jsarea unor
unităţi de desfacere pentru ghi.duri şi hărţi turistice, pliante, albume şi
diferite materiale ilustrative, tot mai solidtate de turişti şi vizitatori, editate la cel mai înolt nivel al graficei contemporane. Nimeni nu va putea
contesta că ar constitui o profanare a însăşi obîrşiei noastre, ca pe marginea cărărilor pe care vor urca drumeţii spre incinta sacră a Dacilor ca,
şi spre cuiburile lor de vulturi, unde şi-·au dăruit pilduitor supremele lor
jertfe dragostei de ţară şi pentru duhul libertăţii, să existe alte uniit:ăţi
comerciale decit c~le cu profil cultural-educativ. lor în peisajul deconectant, în care ecosistemele naturale sînt solicitate să-şi exercite funcţnle
lor recreative, este de la sine de Înţeles că parcurile de di 1 stracţii uşoare
nu îşi vor mai avea rostul.
Amenajarea reţelei rutiere va trebui să ţină seama de considerente
similare. Pentru ca viitorul parc natural să-şi poată exercita funcţiile sale
sanitar-recreative va trebui ca turismul să fie profilat în dimensiunile
drumeţiei tradiţionale. ln acest fel drumurile carosabi.le, limitate Ia zona
periferică şi ·de acces spre parc nu vor trebui să ia locul potecilor pito·
reşti, totdeauna atît de îmbietoare pentru drumeţia cu efecte peisojoSargetla 13
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terapeutice atit de necesare omului modern.
Considerăm că acelaşi
sacrilegiu pentru memoria strămoşilor noştri l-ar constitui şi amenajarea
unor drumuri carosabile pină în incinta cetăţilor dacice. Rosturile educative ale acestor monumente nu pot fi scindate de conservarea peisajului lor originar, singur în măsură să sugereze modul de viaţă al stră
moşilor noştri, dirzenia cu care se înverşunau să-şi apere aşezările lor
întărite în inima munţilor. Excesul de comoditate oferit de o accesibilitate preo „urbană" prin facilitatea ei, cu desăvîrşire inutilă pentru drumeţia pe culmile acestor muncei ar destrăma pentru totdeauna tocmai
ceeace are mai de preţ această regiune : cadrul pitoresc în care trăiau
strămoşii noştri şi dimensiunile ecosistemelor în care s-a plămădit organic
poporul nostru. lată de ce s-a spus că pe cărările acestui viitor parc
natural, pe lingă lecţia statornică de istorie, vor învăţa generaţiile de
tineri şi bătrîni să ştie cit de înfrăţite sint endemitele noastre cu doinele
(N. Boşcaiu, 1973). ln acest fel credem că drumurile carosabile vor trebui
să ofere acces vizitatorilor numai pină la poalele povîrnişurilor pe care
sint amplasate cetăţile dacice. Cu atit mai valabile rămîn aceste recomandaţii pentru incinta sacră a Dacilor de pe Grădiştea de Munte.
Cărările pe care vor urca drumeţii spre aceste dacoburguri, prin ambianţa lor peisagistică, vor trebui să evoce drumeţilor, în modul cel mai
sugestiv, cadrul natural în care vieţuiau strămoşii noştri.
ln această privinţă rolul pădurii rămine decisiv. Pădurea a fost
motricea naturală care a conservat nu numai fiinţa Dacilor ci şi a poporului nostru în primele veacuri ale existenţei sale. lntreaga ambianţă de
emotivitate pe care o sugerează incinta sacră a Dacilor se datoreşte
tocmai pădurii care o înconjoară. Preconizarea unor defrişări, sub pretextul unor degajări vizuale, ar putea transforma cadrul de inegalabUă
sugestivitate ale acestor aşezăminte, unic în Europa prin pitorescul său
originar, în peisajul banalizat al unui şantier arheologic. Pe lingă acest
considerent nu trebuie pierdut din vedere nici riscul declanşării unor
procese erozive, favorizate de energia reliefului şi regimul abundent al
precipitaţiilor, prin care iniţiativa grăbită a unor „degajări" ar putea
pricinui pierderi ireparabile celui mai scump leagăn al poporului nostru.
Orice intervenţii menite să modifice peisajul natural al cetăţilor dacice
ar ·putea să devină, fără să o voim, un atentat nechibzuit la conservarea
autenticităţii acestor monumente istorice. Sarmizegetusa va trăi vie in
conştiinţele noastre atît timp cit va dăinui codrul care de milenii i-o
oferit adăpostul ocrotitor.
ln ansamblul lor pădurile din viitorul parc natural vor trebui să
îndeplinească astfel un important rol de protecţie.
De altfel deja în·
cadrul actualelor amenajări cea mai mare parte a fondului forestier din
limitele parcului este zonată în cadrul pădurilor
din categoria I cu
funcţii de protecţie.
Semnificaţia funcţională a acestor păduri devine
evidentă în zona carstică a parcului, unde în pofida productivi.tăţii lor
reduse,· rămîn factorul decisiv al unei conservări ecologice şi peisagistice.
Totuşi regimul de conservare al unor asemenea păduri rămine diferit de
cel al restricţiilor care se impun totdeauna în perimetrul unor rezervaţii
ştiinţifice („Integrale").
Intervenţiile organelor silvice prin tratamente
corespunzătoare, inclusiv tăieri şi replantări conduse competent, cind se
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1111 l111p11110 necesitatea, vor trebui să facă parte integrantă din sistemul
"" umpodărire a parcului.
O atenţie deosebită va trebui să se acorde replantărilor forestiere,
111clnosobi in anumite sectoare în care defrişările sint pe cale de a amorsa
p1upagarca unor procese erozive. lntr-o mare măsură asemenea .replan1t11I vor trebui să aibe în vedere considerentul peisagistic, prin reconstil11iroa cadrului natural menit să ridice
valoarea potenţialului turistic.
Aunnonca replantări vor trebui să aibe semnificaţia unor adevărate efor111rl de reconstrucţie ecologică, baz·ate pe temeinice studii biocenologice.
l'rln Intervenţiile lor specialiştii vor trebui să încerce să restaureze tocmai
11cosistemele care au fost deteriorate.
lntr-o mare măsură, în cazul particular al Parcului natural Gră
c ll~loa de Munte-Cioclovina asemenea încercări de reconstrucţie vor fi
fucllitate de împrejurarea că în esenţa lor se vor baza tocmai p; extinclorea unor ecosisteme naturale, care încă pot fi cunoscute într-un mod
umănunţit atit în priv.inţa alcătuirii cit şi dinamicii lor.
ln orice caz,
roconstrucţia ecologică necesită o intervenţie activă din partea specialiş
tilor pentru rerocerea unor ecosisteme degradate care urmează să fie
refăcute în dimensiunile propriilor legităţi ale nivelului lor de organizare
ca şi ale cunoaşterii tuturor interacţiunilor dintre componenţi.
Este astfel firesc ca în viitoarele strădanii de reconstrucţie ecologică a unor perimetre forestiere din acest parc natural să se evite orice
încercare de introducere a vreunor esenţe străine.
Ar fi inutil să mai
subliniem că într-un parc în care se urmăreşte corservarea vestigiilor
istorice, împreună cu ambianţa lor naturală, însăşi ideia „conservării" este
incompatibilă cu aceia a introducerii altor esenţe decît a celor autohtone. Grija pentru conservarea specificului autohton va trebui extinsă,
de pildă, pină la controlul grădiniţelor de flori de pe lingă aşezările
umane care vor trebui să se bazeze exclusiv pe sortimentul floricol tradiţional al grădini'lor noastre ţărăneşti care este suficient de bogat spre
a face inutilă introducerea p aceste meleaguri a altor specii ornamentale

străine.

Prin efectuarea unor asemenea lucrări, bazate pe temeinice studii
ştiinţifice, în care reconstrucţia ecologică se va realiza în contextul unor
dimensiuni interdiscipHnare, Parcul natural Grădiştea de Munte-Cioclovina va putea dobindi semnificaţia unei adevărate şcoli ecologice de
interes naţional.
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LE PARC NATUREL DE GRADIŞTfA DE MUNTE -

CIOCLOVINA

Resume
L'i·nitiotive de -Io creo~ion d',un futur .porc •naturel dans Ies montag.nes de Orăştie,
qui forment Ies contreforts nordiques du grond mossif du Porirng, o trouve u.n gron.d interet dom .Ies rpreoccupations des outorites et des institutions de deportement de Hunedooro. Por -Io drconscrirption d'u•ne gro·nde varie.te des srotions orcheologiques, o•nthropologiques, ethnogrorphiques, speoiogiques et ·biogeographiques, aussi que •par son codre paysogistique, le rprofiI cu'lturel de ce prochoin ,parc sero tres complexe.
Les zones Ies plus importa-ntes de ce futur parc sont d'une ,part, celui ·de Grădiş
tea de Munte, qui ga.rde Ies vestiges orcheologiques de Sarmisegetuza, .l'oncienne cite
des Do·cs, ou-ssi que son en.ceinte socre et, d'outre rpo.r.t, celui du rploteou korstique de
Cioclovina, ou ont ete trouve des ossements de .i'homme de Cro-Magnon.
Ensuite, fo colrlectif d'o.uteurs discute ·le .probleme de l'eten.due du ,prochoin parc,
son regime de protection et de conserva·tion, oussi que son role recreoti.f et social-

educotif.
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ASPECTE DE

AGNIŞA

VEGETAŢIE

DE PE DEALUL CETAJll DEVA

NUJU, NICOLAE BOŞCAIU, MARIA CINDEA 'i «OZALIA COŞOVEANU

Profilindu-se abrupt deasupra luncii Mureşului, dealul cetăţii Deva
constituie fundalul peisagistic al municipiului hunedorean, care continuă
străvechi tradiţii istorice. Zărindu-se de departe, din orice direcţie ne-am
apropia de municipiul Deva, conformaţia conică a acestui deal izolat,
sugerează imaginea miniaturală a unei erupţii vulcanice. lntr-adevăr,
conul de andezite şi andezite cuarţifere al dealului cetăţii a apărut în
urma activităţii vulcanice neogene, care începînd din tortonianul superior pînă în panonian, s-a desfăşurat cu o intensitate maximă în lungul
văii Mureşului. Intre produsele magmatismului subsecvent ale acestei activităţi s-a format şi coşul vulcanic de andezite al dealului cetăţii Deva,
căruia eroziunea ulterioară i-a îndepărtat o mare parte din suprastructura aparatului vulcanic. Studiile geologice şi petrografice au arătat că
în urma distrugerii aparatului vulcanic nu s-a mai păstrat decit umplutura atit de caracteristică a coşului său. ln starea sa actuală, conul vulcanic are înălţimea de 371 m s.m., ridicindu-se cu 184 m deasupra nivelului municipiului.
Abruptul izolat al dealului cetăţii Deva, în jurul căruia se desfă
şoară panoramic o largă arie vizuală, a fost locuit încă din neolitic ca şi
în epoca dacică şi apoi în cea daco-romană. ln urma năvălirii tătarilor,
în secolul al XIII-iea a fost construită cetatea Devei a cărei rol strategic
a fost abandonat în mod definitiv abia în 1849.
ln pofida vicisitudinilor istoriei, ca şi a continuităţii îndelungate a
unor vetre de locuire umană, care în mod neîndoielnic au modificat
profund alcătuirea ecosistemelor originare, dealul cetăţii Deva este acoplerit de o vegetaţie care prezintă un deosebit interes fitogeografic şi
cenotaxonomic. Pe lingă aceasta, diversitatea componentelor floristice
ale vegetaţiei, cărora abruptul stîncos le-a oferit adăpost împotriva expansiunii unor specii mai competitive, conferă dealului cetăţii şi o semnificaţie fitoistorică nu mai puţin remarcabilă.
Cercetările botanice efectuate în împrejurimile Devei (Lerchenfeld, Baumgarten, Schur, Teglas, Janka, Heuffel} au evidenţiat încă din
secolut trecut variaţia floristică a acestui sector al văii Mureşului. lntr-un mod stăruitor a fost studiată flora împrejurimilor Devei de Morton
Peterfi (1906}, care în conspectul celor 1 123 specii de fanerogame şi 14
criptogame vasculare cuprinde şi o enumeraţie aproape completă a
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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plantelor care populează dealul cetăţii. Contribuţii ulterioare au fost semnate de Şt. Schreiber şi A. Nuţu (1968, 1969). Datorită importanţei sale
ştiinţifice şi peisagistice, dealului cetăţii Deva i s-a conferit calitatea de
monument al naturii.
Dar într-o vădită discrepanţă cu stadiul avansat al cercetărilor
floristice, investigarea cenozelor vegetale care populează dealul cetăţii
Deva, a rămas pînă acum neglijată. lntr-o contribuţie recentă privitoare
la vegetaţia împrejurimilor Devei, I. Resmeriţă şi colaboratorii (1972), semnalează şi citeva grupări vegetale de pe dealul cetăţii. Prezenta contribuţie, realizată în urma unei convenţii de colaborare încheiată intre Muzeul din Deva şi Subcomisia Monumentelor Naturii din Cluj, încearcă să
umple această lacună prin identificarea şi descrierea principalelor cenoze vegetale care populează dealul cetăţii Deva.
Condiţiile climatice ale dealurilor din împrejurimile Devei sint prielnice dăinuirii unor elemente termofile de obirşie submediteraneană,
care: s-au extins pină aici în perioada de culminare a climatului căl
duros postglaciar. ln cadrul clasificării lui Koppen, teritoriul cercetat se
situează la limita provinciei climatice Cfbx un climat temperat destul de
umed, cu ierni blinde şi veri mai răcăroase şi provincia Dfbx, care se
caracterizează prin ierni ceva mai aspre. Temperatura medie anuală este
de 10,0° C, iar amplitudinea anuală a temperaturii de 22,7° C. La rindul
lor precipitaţiile înregistrează în medie 578,0 mm anual. ln aceste condiţii
au putut dăinui pină azi grupări vegetale xeroterme, cu numeroase specii submediteraneene, dar grupările seriale care se instalează în cazul
distrugerii lor pot evolua cu uşurinţă în direcţia unor grupări ierboase
xerice, cu un accentuat caracter continental.
Cercetările a căror rezultate le prezentăm în această lucrare au
fost efectuate în cursul lunii iunie 1973, adoptînd metodele şi concepţiile
şcolii fitocenologice central-europene. ln cadrul ridicărilor fitocenologice
s-a notat cu prima cifră abundenţa-dominanţa după scara Braun-Blanquet, Kir prin a doua cifră a fost redată frecvenţa locală după Borza.

Pmm

90

Fig. 1. Climodiogramă de la Deva
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DESCRIEREA ASOCIAŢIILOR IDENflFICATE
CL. FESTUCO-BROMETEA Br. -

81. et Tx. 31

Ord. Festucetalia valesiacae
Br. - BI. et Tx. 43
Al. Festucion rupicolae Soo 40
As. Cleistogeno-Festucetum rupicolae (So6 30) Z61yomi 58. Vegetaţia ierboasă de pe stîncăriile andezitice ca şi de pe măcinişurile de
roci, este reprezentată prin cenoze edificate de Cleistogene serotina,
Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, aflate în diferite stadii de încheiere, alături de care Agropyrum intermedium are adeseori un rol preponderent. Specificul regional al asociaţiei este conferit de o serie de

elemente dacice şi daco-balcanice co Dianthus giganteus, Onosma viride, Campanula grossekii, Galium flavescens şi Phelum montanum. Abundenţa ca şi frecvenţa ridicată a diferenţialei Alyssum murele,
permite
distingerea unei subasociaţii care pare să aibe o extindere mare în cuprinsul judeţului. lntr-un număr mare participă la constituirea asociaţiei
elementele continentale (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Thymus marschallianus, Medicago minima, Lir.earia genistifolia, Amygdalus nana,
Thalictrum minus). Influenţele pontice şi ponto-mediteraneene asupra înfiripării acestei asociaţii sînt indicate de specii ca Alyssum murale, Anchusa barrelieri, Silene longiflora, Stachys recto, Achillea crithmifolb,
Calamintha alpina ssp. hungarica. La rîndul lor influenţele submediteroneene sînt vădite de specii ca Cleistogenes serotina, Allium f!avum, Orlaya grandifloro.
Optimul ecologic al asociaţiei se realizează pe versanţii sudici şi
sud-estici. Prin potenţialul său dinamogenetic, asociaţia are un rol important pentru stabilizarea versanţilor alcătuiţi din măcinişuri de roci.
CL. QUERCETEA PUBESCENTl-PETRAEAE (Oberd. 48) Jakucs 60
Ord. Orno-Cotinetalia Jakucs 60
Al. Orno-Cotinion So6 60
As. Corno-Fraxinetum orni Pop et Hodişan 64. Vegetaţia lemnoasă
a dealului cetăţii este alcătuită în cea moi mare măsură de cenoze de
mojdrean cu corn în compoziţia cărora se întîlnesc o serie de arbori şi
arbuşti xerotermi (Quercus cerris, Quercus pubescens, Tilia tomentosa,
Viburnum lantana, Ligustrum vulgare). Compoziţia cenozelor studiate coincide cu cea a asociaţiei descrise de I. Pop şi I. Hodişan (1964), din apropiere de pe calcarele de la Godineşti-Zam. Cu toate că în accepţia preconizată de aceşti autori denumirea asociaţiei provine de la Cornus
sanguinea, (asoc. Fraxinus ornus-Cornus sanguinea), considerăm că cenozele descrise de la Godineşti-Zam pot servi la tipizarea nomenclatu-
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rolă a acestei asociaţii. ln vederea conservării acestei denumiri, recurgem
la o emendare înlocuind pe Cornus sanguinea din denumire prin Cornus mas. Propunerea ne pare cu atit mai întemeiată cu cit Cornus mas
rămine o bună specie caracteristică a clasei Ouercetea pubescentietiaeae în timp ce Cornus sanguinea este o specie proprie ordinului
Prunetalia.
Cenozele vegetează cu precădere pe versanţii sudici şi sud-vestici,
dar şi pe cei estici ; evită versanţii nordici. Cu toate că în unele pilcuri
studiate înălţimea arborilor ajunge pină la 8 m, în realitate asociaţia are
adeseori mai mult un caracter arbustiv. Dintre arbuştii intilniţi în compoziţia asociaţiei amintim pe Acer tataricum, Rosa canina, Ulmus minor,
Sorbus torminalis, Ligustrum vulgare, Staphyllea pinnata, Euonymus verrucosa, Euonymus europea, Rhamnus cathartica, Viburnum lantana. Subliniem că exemplarele sporadice de Syringa vulgaris nu sint spontane, ci
provin prin sălbăticire din cultură.
La adăpostul acestor cenoze se intilnesc numeroase specii de obirşie submediteraneană şi chiar mediteraneană (Aristolochia pallida, Tamus communis, lnula conyza, Parietaria erecta, Scutellaria altissima. Elementul dacic şi daco-balcanic este reprezentat prin Lathyrus hallersteinii,
Melampyrum bihariense şi Campanula grossekii.
Asociaţia are un evident caracter serial. reprezentind un stadiu de
disclimax stabilizat, care s-a instalat în urma defrişării pădurii originare.
Prin stabilizarea versanţilor abrupţi asociaţia are un important rol protector.

CL. QUERCO-FAGETEA Br.-BI. et Vlieger 37.
Ord. F a g e t a I i a (Pawl. 28) Tx. et Diem, 36.
Al. Fagion dacicum So6 60.
Subal. Carpinion dacicum So6 62.
As. Carpino-Fagetum Paucă 41 transsilvanicum So6 (34) 64. Citeva
pilcuri de cărpinişe cu fag, de extinderi reduse, au fost identificate pe
versantul nordic şi nord-estic. ln compoziţia cenozelor se remarcă numă
rul mare al speciilor caracteristice pentru ordin ca şi pentru clasă. Apartenenţa asociaţiei la subalianţa Carpinion dacicum este indicată de Melampyrum bihariense şi Lathyrus hallersteinii.
Compararea spectrelor arealografice a celor 3 asociaţii vegetale
studiate pe dealul cetăţii Deva oferă o serie de concluzii de interes fitogeografic. Astfel. se remarcă de la început că în asociaţie, CleistogenoFestucetum predomină elementele eurasiatice continentale. Spre deosebrie de aceasta, în Corno-Fraxinetum elementele mediteranee înregistrează cel mai ridicat procentaj din toate cele 3 asociaţii studiate. La rindul lor, elementele europene şi central-europene îşi au optimul cenotic
în asociaţia Carpino-Fagetum. ln aceeaşi măsură, elementele de obirşie

200

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

pG1ntlc6 au cele mai ridicate frecvenţe în Cleistogeno-Festucetum şi scad
dln1pro formaţiunea de pajişte spre cele forestiere. lntr-un mod invers,
frac:vcrn\u nlomentelor circumpolare scade de la Carpino-Fagetum spre
Cl•l 1togene-Fe1tucetum.
Olvttrsltatea elementelor fitogeografice care participă la alcătuirea
moc 111\lllor studiate subliniază valoarea ştiinţifică ca şi cantitatea de inforrncr\ln latentă pe care o conţine vegetaţia dealului cetăţii Deva. Acest
n1111IJerent constituie un argument convingător pentru necesitatea con1arv6rll in actuala lor stare a ecosistemelor acestui pitoresc monument
natural al meleagurilor hunedorene.
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Tabel 1

2

CLEISTOGENO f;ESTUCETUM RU PICOLAE (500 30) ZOLVOMI 58
ALVSSETOSUM MURALIS NOVA SUBASS. REG.
Nr. 1ridică·rii
Altitud-i-nea m s.m.
Elllpoziţia

lnclinarea 1În grade
Acoperirea vegetaţiei (O/o)
Suprafaţa· a•na•lizată (m2)
Numărul specii·lor vascula·re

I

260

2
365

3
360

4
350

5
360

360

6

7
350

8
365

9
350

10
330

11
320

sv

s

s

s

SE

SE

SE

SE

E

s

SE

35
95

50
70
25
22

50
90
25
17

70
50
25
25

70
75
16
14

50
95
16
16

50
70
25
26

30
70
25
30

50
80
16
27

45
70
25
30

so

+·3 +·4
1 ·4

1 ·3
1 ·4

1 ·4

2·5
1 ·4

2·5
1 ·"1

+

3·5
+

2·5

2·5

16

20

K

80
25
23

Ch. ass.

(0)
~D)
~D)

(D)
~D)

Clei.stogenes serotina
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Agropyrum intermedium
Campanula grossekii
Onosma• vi-ride
Dianthus giganteus
Alyssum murale
Carduus candicans

4·5
1 ·4
+

2·4
+
1 ·4
+·4
2·4

2·5
+
2·5

+
1 ·4
2·4
+
+

1 ·4
3·5

2·5
+

+

1 ·3
1 ·4

2·4
+

2·5
2·5
1 ·3
+

+

3·5
+·S
+
+

+·3
2·5

+

+

+

IV
III
I

V

+
+
+
+

I
I

1 ·5
2·5
+

IV
V
li

Festucion rupicolae
Si·lene longiflora
Anchusa barre.Jieri
Euphorbia cyparissias
Verbascum speciosum
Galium flavescens
Melampyrum arvense

1 ·3
1 ·4

+

1 ·4

+

+

+

+·3

+

+

+

+

1 ·3

+
+·3
1 ·3
1 ·4

+

1 ·5
~

+

+
1 ·4

+

li

2·5

+
+
+.
2·5

+..

+
1:4

+
+

festucetali-a valesiacae
Centaurea micranthos
Achillea neilreichii
Stachys recto
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+

+

~

+
ffi

1 ·4
+

+

I
li

· l·H·

V

.I
'·
·'

IV
I
III

.

Thymus marschaHia.n.us
Melica ciliata
Stipo capillato
AUium flavu1m
Chondrilla Juncea
Silene italica
PotentiHa· areooria

+

2·4

3·5

+·3
1 ·4

.

ffi ·3

+·3

+

1 ·3

3·5

.

.

1 ·4

+
+
+

+

2·5

.

+
1·4

.

+

2·5

V

li
I
I
I

.

I

Festuco-Brometea
Artemisia campestris
Medicago falcata
Poa angustifolia
PotenU.lla recto
Teucrium chamaedrys
•Botryochloa .i.schaemu•m
Erysimum odoratum
Veronica teucri·um
Eryngium campestre
Linaria genistifolia

+
2·4
+·3
1 ·4
+·4

1 ·4

2·4
1 ·3

1 ·3

+

+

+
+

1 ·4

+

+·3
2·5

+

+

+

+
+·4

2·5

+
+
+

+
+
1 ·5
+·3

+·3

+
+

+

4'

+

+

+

1·3

+
+
+
+

+

+
+
+
1 ·4
+
+
+

+
+

IV

+

IV

III
I

,H

I

III

+

I
I
III

Asplenio-Festucion
Sedum hispanicum
Achillea crithmifolia

1 ·4

+·4
+

+·4

+
+

+

+

+

+

+

JI
IV

.fnsoţitoare

+·3

Orlaya grandiflora
Arenaria serpyllifolia
Calamintha a•lpina ssp. hungarica
Thalictrum minus
Sedum maximum
Geranium columbinum
Echium vulga•re

+·3
+

+

+

+

+
+
+

'f

+

+·3

+

-$-

El7

+
+
+

.

+

+

+

III

$,

+
+

III

+

li

li
I

u
I

Specii intilnite in 1-2 ridicări: Arte misia pontica 1 : + ; Medicago minima 7: + ; 8: 1 ·5; 1Poa compressa 2: + ·3; Tragopogon dubius : 1 : + ; Coronilla 11<1ria 10 : + ; 11 :
Salvia •nemorosa 8 : + ; ·Pa·paver dubium 4 : + ; 5 : + ; Hypericum
perforatum 7 : + ; 10 : + ; Koeleria macra ntha 10 : + ; Trifolium a·rvense 9 : + ; Bro mus sterilis 1 : + ·3 ; Echinops sphaeroce·
Bromus tectorum 3 :
5 : 1 ·4 ; Lappula myosotis 4 : + ; 5 : + ; Si·symbrium istrictissi·mum 4 : +; Bromus
phalus 2 : + ; 11 :
montanum
i·nermis 6 : 2·4; Cameli·na microcarpa 6: ~ ; Vida .sordida 7 : 1 ·3 ; 8 : + ; PotentiHa a·rgentea 8: +; Phleum
10: 3·5; Amygdalus nana 11 : +·3.
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+;

~

+

1 ·5
+
ffi,

~

+
+·3

+;

+;

Tabel 2
CORNO
Nr.

-

FRAXINETUM ORNI POP ·ET HODIŞAN 64

ridicării

Altitudinea m s.m.

280

2

3

4

5

6

7

280

290

310

320

300

320

Expoziţk1

s

E

E

sv

sv

V

V

lncli·norea tn grade

45

30

30

40

30

45

35

6

8

8

4

4

5

5

lnăJ.ţimea arborilor (m)
Consi·stenţo

0,7

arboretului

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

K

0,8

Acoperirea stratului ierbos (%)

10

40

60

10

10

20

50

Acoperirea litierii (%)

40

40

30

10

10

30

20

400

400

400

400

400

400

400

33

42

29

25

26

37

20

4·5
3·5

4·5
3·5

3·5
3·5

3·5
3·5

2·5
3·5

3·5
2·5

3·5
2·5

V
V

+

2·4

1·3

+

+

+·3
+

2·4
+

+

+
+

III
I
III
V

Suprafaţo analizată m2)
Numărul

Ch.

specii·lor vasculare

ass.

Fraxi·nus ornu·s
Cornus mas
Orno-Cotinion et Orno-Cotinetalia
Tilia tomentoso·
Aristolochia palii do
Tomus communis
Campanula grossekii

1 ·4
+

+·3
+

+

Quercetea pubescenti·petraeae
Ouercus cerri·s
Q.uercus 'PUbescens
Bromus ramosus
lnulo conyzo
Cordaminopsis areno.sa
Rosa canina
lithospermum ,purpureo-.coeruleum
Cafomintha ofrficinolis
Viola hirta
Coronilla varia

+
1 ·3

+
+
+·3
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

I
I
I
I
I
li
I
I
I
I

Aceri-Quercion
Acer tata·ricum
Scutelloria altissimo

+
+

+

+
+

+
1 ·3
+

+

1 ·3

+·3

+

+

2·5

III
I

Querco-Fagetea s.I.
Acer campestre
Acer plotonoides
Carpinus betulus
Cornus sang·ulnea
Tilio cordato
Ulmus minor
Stophyllea ipinna.to
Vi,bum.um lo•ntana
Crotoegus monogyno
Sorbus torminolis
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+
+

+
3·5

1 ·3
+
+

+

+
+
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1·4
+

1·4
+

+
1 ·4

+
+
+
2·5
2·5
+

V

III
li
I
I
I
III
III
!li

!

2
Euonymus europaeo
Euonymus verrucoso
Ligustrum vulgare
Rhomnus cotha·rtico
Dactylis polygama
Gcil·i·um schu<ltessi
Geranium ·robertionum
Geum ·urbanum
Lapsana communis
Melica unifloro
Mycelis muroli-s
Poo nemoraUs
Bilderdykia dumetorum
Primula veris ssp. ca·nescens
Pulmonaria officinalis
Sedum maximum
Stellario holostea
Prunus avium
Melompyrum bihoriense
Campa.nula persicilolio
Moehringia tri•nervia
Cruciata glabra
Viola odorato
Brachypodiu·m silY<Jticum
Corex divulsa

3

+
2·5
+
+·5
+
+·4
1·3
1·3

5

3·5 3·5
+ +·3
+·3

2·5
+
+·3

4

+
3·5
+

+
+

1·3
+

+·4
+
+
+·3

+
+

+
+·4 +·3 +·3

8

I

1·3
+

IV

1:1
I

+ 1·3
+
+·5
+
+
+
+
+ +·3 +·3
+
+
+
+ +·4 +
+
+
2·4
2·5
+
+
+
+
+
+

7

6

+
+

li

1·5

2·5

I
III

III
III
lll
I
III
I
I

+

li
li
III
I
I
I
I
I
I

+

III

+

I

Fagetatia
Hedera helix
Lomium maculatum
lomium goleobdolon
Geranium phaeum
Glechoma Mrsuto
Hepatica nobilis
Asarum europaeum
Cardamine flexuoso
Ronunculus cassubicus

+
+

2·4
+

4·5 1·3
+ +·4

+

+
+

+
+

+·3

+

1·4

1·3
1·5

+
1·4 +·5
+·4
+
+

1·3
+

III
V
I

li
IV
I

I
I
I

lnsoţitoare

Poa ongustifolia
GaUum o•parine
Veronica chamoedrys
Sambucus nigra
Cystopteris fragi·lis
Urtico dioica
Chelidenium .mojus
Clemati·s vital•bo
Stoc:hys silvatica
Parieto·rio erecta
Vitis si.lvestris
AHiario petioloto
Lathyrus hallersteinii
Dryopteri.s filix-ma·s

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

I
III
I

+

+
+
+·4
+

+
+

+
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I
III
III
I
I

1·3

+

2·5
+·3

li
I

+·2

+

+·3

+
+

I
li
I
I
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Tabel 3
CARPINO -

FAGETUM PAUCA 41

TRANSSILVANICUM 500 (34) 64
Nr.

ridicărH

Altitudi·nea m s.m.

2

3

4

260

280

300

290

N

N

N

NE

lndi.narea în grade

35

45

35

30

lnălţimea arborilor (m)

12

12

12

14

Expoziţia

Consistenţa arboretului

Acoperirea iStrotului ierbos (%)
Acoperirea litier.ii (%)
Suprafaţa onolizotă (m 2)
Numă.ru·I specii·lor vasculare

0,7

0,7

40

40

0,7
40

0,7
30

40

40

40

20

400

400

400

400

36

34

30

31

3·5
3·5

2·4
4·5

1 ·3
4·5

2·5

+·4

2·5
+
+·3

q.. ·3

Ch. ass.
Fagus sylvotico
eo.npinus betulus

+

Carpinion .dacicum
Melompyrum bHioriense
La<thyrus ho llerSltei·n ii
Stellario holostea
Tilio cordato
Prun1.1s a.vium

1 ·4

+

+

+

+

Fagetalia
Asarum europaeum
Hepatica nobilis
Luzula luzuloides
Ranunculus cossubicus
Lamium goleobdolon
Lathyrus vernus
Cardami·ne flexuosa
Glechoma hirsuta
Tilia plafyphyllos
Gerani.um phaeum
Hedero helix
Stachys si·lvatica

+

+
+

+·3
+

+
+
+

+

+
+·4

+
+·4
q.. ·3

+
+·3

Ţ

+
+

+

+

q..
+

+

4·5

1 ·3

+

2·5

Ef

+

+

Ouerco·fagetea
Acer co mpestre
Acer plato•noides
Stophyllea pi·nnoto
.Rhom!lus cathartico
Crotoegus monogy.na

ffi,

+

+

+

+
+
ffi

Ea
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1 ·3
1 ·3

2

1
Euonymus verrucoso
Qiîercus -petraeo
Poa nemoro·lis
Go,Jium schultessi
Sedum maximum
Digitolis grandi·flora
Cystopteris fragilis
C·ompcmula pe!'Sidrfo.lio
Oactylis polygama
Moehringia tri·nervia
Cruciat<;i glabro
Lapsana·-communis
Geum urbanum
Primul<! yeris ssp. co nes.cens.
Clem:Otis vita·l·ba
Melica uniflora
Geranium robertianum
Pulmonaria. offi.cina.Jis
Polygonatum odorotum
Polygonatum latifolium
Dryopteri·s fiilix-mas
Mycelis murolis
Scr~phul~ria nodosa
Bilderidykia dumetorum

2·4

3

4

1 ·4

+

3·5

3·5

+

+

3·5
+
+
+·3

+
+

,_ ·3
+·3
+

+·3
+·3

+

+

+
+·3
+
+·4
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+·3
+·3
+
+
+
+

+

+
+

+

Ouerceteo pubescenti-petraeae
Cornus mas
Cyfous nigricans
Cardami·nopsis orenosa
Silene italica
Tri.folium medium
Cynanchum vincetoxicum
Sciitellaria altissima
Bromus ramosu·s

~

+
&+

+

+

+

+

ffi

+

+

+

+

omo-Cotinetalia
Froxi·nus otnus ·
THia. tomentoso
Tamu's c.ommunis

lnsolitoare
Polypod_ium v~lga_r,e
Chelidonium majus
Alliaria petiolata

-

1 ·3

ff •3

+

ffi

+
+

.

.·

•

+

+
ffi

..

·.-.'·····
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Tabel 4
SPECTRELE

AREALOGRAFICE ALE ASOCIAJULOR STUDIATE
PE DEALUL caAyu DEVA

~~

E
::J

g> III

Element

t; ~
·a; t;

„

81

Uu.

3,3
13,3} 55,0
41,7
1,7

E

·~li

o c
c·~
oj;!

III
uu.

Cm
Cp
Eua
Eua (Md)
Eua (Ct)

o5

• Qi

E (Md)

3,8
6,2
10,0}
16,2
30,0
3,8

1~'.~}

18,8

E (Ct)
Ec
Ec (Md)
Ec - B

p
P Md

3,3} 6,6
3,3
1,7
1,7
10,0

Md

Md ~Ec)
Md - Atl

P -

o

D B -

B-

8,3

e

3,3
5,0
1,7
1,7

8
Cauc.
1p

4,8
6,4

~~:~} 41, 1
1,6}
17,7 22,5
3,2

~:D 12.4

1~:~}

3,8
6,2,
10,0 118,7
2,5
1,3
2,5
1,3

3,2

1,2

20,8

.

1,6,
. 4,8
3,2
1,6
3,2
1,6
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DES ASPECTS DE LA V~GtrAT·ION DU COTEAU OE tLA 1fORTERESSE DE .DEVA
Resumă

Les auteurs font l<l description de 1la vegetation du cone des cmdesites du neck
volcanique sur lequel se trouve la forteresse de Dev<J. •Pa·r suite des •recherches phytosociologiques effectuees en 1973 ont ete identifiees Ies SUÎ·Va•ntes associations vegetales :
Cleistogeno..festucetum rupicolae (So6 30) Z61yomi 58 alyssetosum muralis subass. reg.
novc,Corno-Fraxinetum orni Pop et Hodişon 64 et Carpino-Fogetum .Paucă 41 transsil·
vanicum So6 (34) 64. .Par suite de son imiporta•nce geologique et 1phytogeographyque,
le coteau de la forteresse de Deva• o ete declare monument de 1a natura.
0
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VALORIFICAREA PLANTELOR MEDICINALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA
IN CORELAŢIE CU PRINCIPIILE DE OCROTIRE ALE NATURII

G. RACZ

Recoltarea plantelor medicinale din flora spontană va prezenta o
necesitate reală a sectorului farmaceutic şi în deceniile ce urmează în
pofida caracterului vechi al acestei forme de achiziţie şi cu tot progresul
înregistrat în anii din urmă privind introducerea în cultură al unui număir
cit mai mare de specii respectiv a extinderii suprafeţelor destinate culturii plantelor medicinale şi aromatice.
ln analogie cu toate ramurile de activitate economică în care se
valorifică materie primă vegetală, şi în domeniul care formează obiectul
prezentului referat este absolut indicot să se cunoască rezervele de care
dispunem. Pornind de la această idae, la iniţiativa lnstitului pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice din Bucureşti
s-a înscris în planul unitar de cercetări ştiinţifice, cartarea (cartografierea)
economică a plantelor medidnale din flora spontană a României (13, 14,
15, 16). Acţiunea începută cu mai bine de un deceniu şi jumătate în urmă
este planificată să fie terminată pină în anul 1980 cind vom dispune
de o inventariere topografică a plantelor medicinale din flora spontană
de pe .tot cuprinsul ţării.
Acţiunea de cartare economică a plantelor medicinale din flora
spontană este astfel co,icepută ca să ţină cont întotdeauna de principiile de ocrotire al~ naturii (12). Prima lucrare publicată în cadrul preocupărilor de cartare este studiul lui O. Bojor (3) consacrat plantelor medicinale din Munţii Retezat. Autorul pune un accent deosebit pe aspectele de ocrotire ale covorului vegetai caracteristică ce poate fi observată
şi în publicaţiile ulterioare.
ln general speciile rare, exemplarele răzleţe nu sînt semnalate ca
posibilitate de recoltare. Prezenţa lor în anumite staţiuni nu înseamnă
o reală resur.•u de materie primă, dar poate sugera înfiinţarea de culturi
tocmai în apropierea locuirilor unde specia se mai găseşte în mod spontan. Un exemplu grăitor în această privinţă ii constituie specia Gentiana
lulea L, declarată monument al naturii (10). Un număr mic de exemplare
se mai găseşte între altele,
în munţii din împrejurimile municipiului
Braşov. Pr.imele încercări de cultură pe suprafeţe relativ mai mari s-au
realizat tocmai lingă Braşov, la Măgurele (8) şi s-au soldat cu rezultate
remarcabile.
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Este firesc ca în cazul Parcului naţional din Retezat şi al rezervaţiilor declarate monumente ale naturii sau propuse pentru a fi ocrotite
de lege nu este admis să se evalueze cantitatea de produs vegetal ce
s-ar putea obţine de la unele plante medicinale ;
semnalările pot fi
făcute, eventual, numai din considerentul sus arătat : în vederea amplasării culturifor în apropiere.
O altă plantă mediciinală ocrotită de lege în ţara noastră este
Angelica archangelica L. Este semnificativ faptul că într-o taxă farmaceutică elaborată în Transilvania în anul 1753 se propune scăderea preţului faţă de cel care figurează în taxa farmaceutică vieneză (1744), fă·ră
doar şi poate fiindcă planta s-a găsit din abundenţă la noi, a fost uşor
accesibilă. Astfel de propun~ri de scădere a preţurilor au apărut în taxa
amintită {autorii manuscri·sului sint medicii Hutter şi Soterius) l·a drogurUe
de origine minerală, vegetală sau animală uşor de procurat la noi. Azi
angelica a devenit o plantă destul de rară, dar soarta ei nu esol:e periclitată din momentul în care cel puţin la ora actuală nu prezintă
interes terapeutic. Dar pentru a lua toate măsurile de precauţie, în momentul în care s-ar solicita .rădăcinile
pentru alte ramuri industriale
(industria al,imentară) şi această specie urmează să fie ·introdusă
în
cuiltură cu atît mai mult, cu cit cultura este rezolvată din punct de vedere
agrotehnic (9).
La valorificarea plantelor medicinale aromatice din floro spontană
trebuie să fie respectate o serie de prevederi în scopul prevenirii distrugeri,i masive a unor specii sau al evitării perturbărilor ce pot surveni în
echilibrul cenologic al biotopului. Este vorba în primul rind de oceie
plante de la care se recoltează părţile subterane sau scoarţa. Pe de
altă parte se cere, atît din considerente de ordin economic, cit şi in
vederea asigurării integrităţii covorului vegetal, să se extindă în continuare
acţiunea de introducere în cultură a diferitelor plante medicinale. Dezideratul din urmă pare a .fi cu atit mai justificat, cu cit ţara noastră
deţine un rol prioritar sub acest aspect pe pion mondial. Prima staţiune
experimentală de plante medicinale din lume o fost înfiinţată la Ctuj în
anul 1904. La această staţiune s-au pus bozele introducerii Î·n cultură
a unei seri.i mari de plante diin flora noastră autohtonă. Este vorba de
un nu:măr de cca. 75 de specii din totalul de 136 de specii la care s-au
efectuat cercetări în vederea iniţierii de culturi {celelalte sînt specii exotice).
ln ceea ce priveşte judeţul Hunedoara, răspîndirea plante1or medicinale şi respectiv eval1uarea cantităţii de materie primă care poate
fi achiziţionată a format obiectul mai multor cercetări. Se cunoaşte flora
medicinală din Munţii Retezatului (3) şi din fostele raioane Petroşani şi
Haţeg (5, 13).
La Orăştie, unul din centrele cu cele mai vechi tradiţii din ţară în
domeniul culturii pe suprafeţe mai mari şi respectiv al valorificării plantelor medicinale, îşi are sediul o întreprindere de plante medicinale specializată, între altele, în obţinerea uleiurilor volatile .
.In corelaţie cu principiile de ocrotire ale naturii, problema valorificării plantelor medicinale din judeţul Hunedoara ne permite să distingem
citeva categorii de specii, prezentate în cele ce urmează. La speciile asupra cărora ne vom referi indicăm răspîndirea lor aşa cum apare în lucra-
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rea lui C. Constantinescu şi A. Agopian (7), care indică .bazinele" mai
Importante de unde se pot recolta cantităţi mari. Am păstrat nomenclatura din Flora Republicii Socialiste România (18), şi respectiv din tratatele de plante medicinale şi aromatice (6, 11).
1. Grupa plantelor medicinale care cresc din abundenţă, la care
recoltarea nu incumbă riscul extirpării dar la care se aplică
pentru a
nu fi excepţie de la regulă - prevederile generale cu privire la ocrotirea
covorului vegetal.
- Achillea millefolium L. Se recoltează părţile aeriene sau numai
inflorescenţele. Se răspîndeşte şi pe cale vegetativă. Numai de pe teritoriul fostului raion Petroşani se evaluează că se pot recolto anual cca. 60
de tone (13). Totuşi, se recomandă introducerea speciei în cultură, în vederea obţinerii unei materii prime omogene cu privire la conţinutul în
principii active.
- Aesculus hippocastanum L. Plantat la Deva, Geoagiu, Simeria, Petroşani (7) şi, bunăoară în multe alte localităţi. Se adună seminţele din
care se obţin medicamente foarte apreciate la ora actuală (6, 11). Este
un exemplu bun de specie la care în urma valorificării terapeutice în proporţii mari, nu apare, sub nici o formă, probleme legate de ocrotirea na-

turii.
- Betula verrucosa Ehrh. : Valea Jiului, Petroşani, Crivadia, Dealul
Pietriş, Steiu, Răchitova, Lunca Cernii de Jos, Poarta de Fier a Transilvaniei. Se utilizează frunzele. Necesarul reprezintă de altfel, o cantitate cu
totul neglijabilă în comparaţie cu posibilităţile de achiziţionare.
- Colchicum autumnale L. Se evaluează că din fostul raion Petroşani pot fi recoltate anual 40 de tone de seminţe (13). Dacă se valorifică
şi bulbo-tuberculii, poate să apară necesitatea respectării unor reguli în
vederea prevenirii distrugerii speciei din anumite porţiuni.
- Crataegus monogyna Jacq. şi C. oxyacantha L. : Sălaşu de Sus,
Sibişel, Băniţa, Dealul Corniţei, Merişor, Cimpu lui Neag, Ponorici (7).
Din fostul raion Haţeg se pot obţine anual cca. 6 tone de fructe, iar din
fostul raion Petroşani 10 tone (13). Drogul este foarte apreciat în terapeutică,· se
numerică a

cer cantităţi mari, dar nu apare nici un pericol de diminuare
tufelor în urma recoltării fructelor.

- Hypericum perforatum L. : Bolea, Pui (7) şi bunăoară, în multe
părţi ale judeţului. Se recoltează părţile aeriene, solicitările sînt destul
de mari, deocamdată nu apar probleme speciale de ocrotire. Trebuie să
facem însă următoarea observaţie : unele specii înrudite sînt asemanatoare cu cea medicinală, fiind însă mult mai rare, recoltarea lor poate
să creeze dificultăţi.
- Rosa canina L. şi alte specii : Sălaşu de Sus, Cheile laicei, Dealul Babei, Crivadia, Zam (7). Din fostul raion Petroşani s-au evaluat ca
posibilitate de achiziţionare 14 tone de măcieşe, din fostul raion Haţeg
pe,s>tttC 6 tone pe an. Necesarul industrial este mare, dar nu apar probleme alarmante.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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- Rubus idaeus L. : Pîrîul Voevodului, Valea Auşel, Valea Jieţului,
Valea Cutresa, Valea Saglăul Mare, Valea Runcului, Poiana Măcrişului,
Pleşa, Valea Buta, Valea Fîntîna Rece, Valea Lăpuşnicul Mare, Rîul Băr
bat, Izvorul Branului (7). Numai din fostul raion Petroşani s-au înregistrat
200 de' tone de frunze ce pot fi recoltate anual. Rezervele sint imense
faţă de cuantumul solicitat.
- Thymus sp. : Pîriul Voevodului, sub Vîrful Capra, Valea Jiului,
Cheile Tainei, Piatra lui Iorgovan, Cîmpul lui Neag, Valea Ursească, Gura
Zlata, Lunca Cernii de Jos, Valea Luncani, Poiana Omului (7). Din fostul
raion Petroşani s-au înregistrat disponibilităţi de peste 50 de tone (13).
Şi la acest gen, ca şi la Hypericum, apare situaţia recoltării unor specii
rare. Din păcate, sub denumirea Thymus serpyllum L. s.I. se ascund şi
unii taxoni care pot fi uşor periclitaţi prin recoltare masivă.
- Tussilago farfara L. : Pîrîul Voevodu, Dealul Voevodu, Valea Auşel, Valea Popii, Pîrîul Cutreasa, Valea Boului, Valea
Ponorului, Pîrîul
Polatiştea, Lunca Cernii de Jos (7). Din fostul raion Petroşani s-au rapor-

tat cca. 80 de tone de frunze (13).
- Vaccinium myrtillus L. : Valea Auşel, Valea Jieţului, Lacul Gîlcescu, Vîrful Straja, Dealul Ursului, vîrfurile Buta Mică şi Bute Mare (1).
Fructele sînt recoltate mai mult în scopuri alimentare. Frunzele sînt solicitate în cantităţi mici.
- Vaccinium vitis-idaea L. : Curmătura Şurianului spre Auşel, Lacul
Nedeuţa, Pleşa, vîrfurile
Gîlcescu, Dealul Neagra, Siglăul Mare, Stîna
Bute Mică şi Bute Mare, Vîrful Fîntîna Rece, Dealul Cozmii, Vîrful Mare.
Frunzele sînt apreciate în terapeutică fiind prevăzute în Farmacopeea Română (17). Necesarul este mult sub limitele care ar periclita specia.
2. Grupa plantelor medicinale de la care se recoltează părţi care duc
la distrugerea exemplarelor sau care joacă rol în răspîndirea lor pe cale
vegetativă.

- Aconitum sp. (din secţia Napellus). Se găsesc în multe părţi ale
judeţului : Valea Mare, Lacul dintre Brazi, Valea Stînişoarei, Gura Bucurii,
Valea Lăpuşului Mare, Culmea Slăveiului, Zănoaga, Mihalţ, munţii Retezat
şi Parîng, Dealul Capra, Valea Jieţului, Bute Mare şi Bute Mică (7). Conform evaluărilor cantitative, din masivul Retezat se pot recolta 10 tone de
tuberculi (3), iar din fostele raioane Petroşani şi Haţeg 4, respectiv 9
tone de tuberculi (13). Totuşi, considerăm că este cazul să se iniţieze experienţe în vederea introducerii în cultură a omagului pentru a se cunoaş
te măsurile agrotehnice necesare în vederea înfiinţării culturilor.
- Atropa bel!adonna L.: Poarta de Fier a Transilvaniei, Valea Luncanilor, Cioclovina, Bulzeşti, Steiu. Rădăcinile (se recoltează separat şi
frunzele), sînt de obicei sărace în alcaloizi (faţă de cerinţele stipulate de
Farmacopeea Română), un motiv în plus, care pledează pentru necesitatea introducerii mătrăgunei în cultură.
- Dryopteris filix-mas (L.) Schott. : Valea Auşelului, Vîrful Capra,
Pîrîul Cutreasa, Valea Runcului, Valea Boului, Valea Nucşoarei, Rîul Băr
bat, Valea Lăpuşnicu Mare, Valea Măşcaşului, Brad, Clopotiva, Munţii
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Rotozat, Paring (7). Din fostul raion Petroşani se pot recolta 80 de tone,
Iar din fostul raion Haţeg 20 de tone de rizomi (13). Interesul faţă de
această materie primă a scăzut, dar cantităţi mari sint solicitate in unii
ani, pentru export.

- Gentiana punctata L. Se recoltează in locul rădăcinilor de G. Iutea, specia din urmă fiind ocrotită de lege (a se vedea mai sus). Gentiana
punctata a fost semnalată de la Sălaşu de Sus, Bute, Valea Girbova, Valea Popii, Dealul Voevodu, Valea Streiului, Măgureni, Aninoasa, Vulcan,
Virful Mare, Virful Pietrile, Lacul Bucura, Cabana Pietrile, Virful Nucşoara,
Riul Bărbat, Valea Auşel, in Munţii Retezat (0. Bojor a evaluat in lucrarea
citată 5 tone) şi in Munţii Paring, la Tăul Negru, pe Muntele Ţarcu, pe
Godeanu, la Brad, la Săcărîmb. Solicitările sint mari, rădăcina este cău
tată şi de către industria alimentară. Specia va putea să ajungă la soarta
aceleia, la înlocuirea căreia se utilizează. Numai introducerea în cultură
şi respectiv extinderea culturilor experimentale existente, pot însemna formo acceptabilă a valorificării rădăcinilor.
- lnula helenium L. : Gurasoda, Brănişca, Ilia, Zam, Mintia, Deva,
Valea Streiului, Simeria, Baia de Criş. Necesarul este mic. Introducerea
în cultură - dacă ar fi cazul - poate fi realizată cu uşurinţă.
- Petasites hybridus (L.) G. Sch. : Pîriul Voevodu, Valea Auşel, Valea Jieţului, Valea Polatiştea, Valea Cutreasa, Valeo Stînişoarei, Culmea
Slăveiului, Rîul Bărbat (7). S-a apreciat că numai din fostul raion Petroşani se pot recolta aproape 50 de tone de rizomi. La ora actuală prezintă
interes redus.
- Primula officinalis (L.) Hill. : Bobilna, Bulzeşti, Căbruţa. Rizomii cu
rădăcinile sînt apreciaţi în terapeutică (17). Deocamdată rezervele sint însemnate. Dacă planta îşi va menţine rolul în terapeutică, sînt necesare experienţe în vederea pregătirii introducerii în cultură.
- Rhamnus frangula L. : Stei, Bulzeşti, Fizeş (7). Rezervele evaluate în fostul raion Petroşani sînt de 1,5 tone, în fostul raion Haţeg de
3,3 tone (13). Scoarţa este solicitată în cantităţi nelimitate atît pentru
necesarul intern (17), cit şi pentru export. înfiinţarea de plantaţii în sectorul forestier este unul din imperativele cele mai urgente ale sectorului
de plante medicinale.
- Sambucus nigra L. : Valea Prisecan, Valea Roşu Mic, Clopotiva, Şoimuş, Mintia.
Spre deosebire de celelalte specii
încadrate în
această grupă, se valorifică inflorescenţele, respectiv florile. Consumul
de materie primă a crescut subit, motiv pentru care şi la această specie
se recomandă înfiinţarea de plantaţii în sectorul forestier, în apropiere
de Orăştie.
- Vinca minor L. : Călan, Orăştie, Brad, Dobre, Geoagiu (7). Materie primă valorificată numai de cîţiva ani, dar în cantităţi imense. La
recoltare se smulge de multe ori partea aeriană, care reprezintă materia
primă pentru industrie, împreună cu rădăcinile. Recoltarea masivă şi necorespunzătoare a dus deja la distrugeri însemnate. Introducerea spec:iei în cultură este un obiectiv de primă urgenţă.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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- Veratrum album L. : Sibişel (7). Din fostul raion Petroşani s-au
înregistrat peste 50 de tone de rizomi cu rădăcini. La~ noi nu se utilizează
în terapeutica umană. Se cere la export: I~ caz daco recoltarea s:ar. ~><.:
tinde peste volumul actual, în unele parţi s-ar ~une probl~ma limitam
recoltării (situaţie asemănătoare cu cea semnalata la Colchacu.m autum~
nale; ambele specii fiind toxice, distrugerea prin
recoltare in scopuri
farmaceutice este binevenită pentru sectorul zootehnic).
3. Grupa plantelor medicinale la recoltarea cărora ar trebui să se
renunţe, dat fiind că se găsesc sporadic.

- Adonis vernalis L. : Orăştie, Nădăştia de Jos, Steiu. Sînt alte
părţi în ţară unde dispunem de rezerve însemnate şi unde, respectînd
criteriile generale de cruţare a covorului vegetal, este mai indicată recoltarea acestei specii.
- Centaurium umbellatum Gilib. Semnalată de la Răstoci. Sugerăm
înfiinţarea de culturi de Centaurium uliginosum pe sol nisipos (în alte
judeţe), specia din urmă poate înlocui prima.
- Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. : Poarta de Fier a Transilvaniei. Se impune amenajarea de plantaţii,
respectiv
extinderea celor
existente.
4. Grupa plantelor medicinale la care nu apare necesitatea luării
de măsuri de ocrotire. fiindcă necesarul este mic.
- Asperula odorata
Cutreasa, Valea Runcului,
Transilvaniei. La noi nu e
export, dar prezintă interes

Auşelului, Valea
Cheile Buţii, Rîul Bărbat, Poarta de Fier a
folosită în terapeutică, avem capacităţi pentru
foarte limitat.

L. : Pîrîul Voevodului, Valea

- Ervngium planum L. : Deva, Orăştie, Lunca Cernii de Jos, Lunca
Streiului, Subcetate. Dacă solicitările ar creşte, poate fi cu uşurinţă introdusă în cultură.
- Origanum vulgare L. : Lunca Cernii de Jos, Poarta de Fier a
Transilvaniei, Valea Luncanilor, Ponor. Se foloseşte mai mult în medicina populară.
- Pulmonaria officinalis L. : Geoaqiu, Grădişte, Că7ănesti. R.;c;.
toci, Pîrîul Voevodului, Pîrîul Petrii, Valea Gîrbova, Pîrîul Cutresa, Rîul
Bărbat. Frunzele reprezintă un vechi remediu, azi lipsit de interes.
- Scopolia carniolica Jacq. : Orăştie, Grădiştea, Deva (Dealul Decebal), Pasul Surduc. Dacă s-ar căuta (se recoltează rizomii), ar necesita atenţie, dar la ora actuală nu se foloseşte.
- Viburnum opulus L. : Valea Bulzei. Scoarţa a fost inclusă în Farmacopeea Română (17). Necesarul este foarte mic şi nu este probabil să
crească.

- Viscum album L. : Deva, Haţeg. La noi se renunţă la utilizarea
în scopuri terapeutice, rar se foloseşte în IT'edicina populară, uneori se
solicită la export,
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5. Grupa plantelor medicinale care se distrug intenţionat, în urma
unor dispoziţii de ordin fitosanitar sau economic.
- Berberis vulgaris L. Semnalat de la Teliuc (7). ln momentul de
faţQ ·.nu se valorifică la noi. Are perspectiva să devină materie pr,mă
pentru industria farmaceutică (scoarţa).
- Juniperus communis L. şi J. sibirica Lodd. : Holdea, Stănceşti,
Ohaba, Săcămoş, Visca, Zom, Valea Auşelului, Virful Cirja, Virfu~ Parîng,
Virful Zlata, Roşcani, Baia de Criş, Rişculiţa, Bulzeşti, Vaţa, Căzăneşti,
PrăvăJen~· (7). Din fostul raion Petroşani se pot obţine anual·, conform
estimărilor (13), peste 50 de tone de pseudofructe. ln vederea îmbună
tăţirii şi extinderii fondului pastoral se distrug multe tufe de ienupăr.
Valorificarea farmaceutică a cetinei şi a lemnului ar merita atenţie.

6. Grupa plantelor medicinale la care valorificarea este contraindicată

din considerente peisagistice, cenologice, climaterice.

- Pinus montana Mill, ssp. mughus (Scop.) Willk. : Lacul Gilcescu,
Lacul Iezerul, munţii Buta More şi Buta Mică, Păpuşa, Maleic, Clopotiva,
Şurianu, Paring-Ghereş, Retezat, Ţarcu, Godeanu (2). Uleiul volatil obţinut din cetina de jneapăn este foarte apreciat, el figurează in Farmacopeea Română (17), şi este solicitat la export. Se recomandă iniţierea
unui studiu fitochimie comparativ intre uleiul volatil obţinut din frunzele
de jneapăn, de pin silvestru şi de pin negru şi, in perspectivă, in funcţie de rezultatele obţinute, înlocuirea uleiului volatil de jneapăn cu cel
de pin.
ln afară de speciile cuprinse in cele 6 grupe de mai sus, in judeţul Hunedoara se mai recoltează o serie de plante medicinale care reprezintă specii comune, cu răspindirea largă sau sint buruieni in semă
nături la care, bineînţeles, nu se pun probleme legate de ocrotirea lor.

BIBLIOGRAFIE
1. BORZA AL., BOŞCAIU N., Introducere în studiul covorului vegetal. Edituro Academiei R.S.R., Bucureşti, 1965.

2. BOŞCAIU N., Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeonu şi Cemei. Edituro Academiei RS.R., Bucureşti, 1971.
3. BOJOR O., Consideraţii asupra răspindirii şi valorificării plantelor .medicinale din
Masivul ·Retezat.• Farmocia (8ucureşti), voi. 5, 1957, m. 4, 323.
valorificării plantelor medicinale din păduri şi po·
1961, nr. 11, 685.

4. BOJOR O., Despre posibilitatea
ieni. Revista

.pădurilor,

5. BOJOR O., ·Date asupra răspindirii plantelor medicinale din raionul Haţeg. Conferinţa Naţională de Formacie, Bucureşti, 1963 (rezumotele comunicări
lor pag. 87).
6. CIOCIU EVDOGHIA, RACZ G.,

R.P.R.,

Bucureşti,

P.lante medicinale şi aromatice. .Editura Academiei

1962.

7. CONSTANTINESCU C., AGOPIAN A., Plante medicinale din flora spontană. Uniunea Centrală a Coaperotivelor de Consum, „CENTROCOOP", ediţia o
III-o, Bucureşti, 1973.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

215

8. HELTMANN H., Ghinţura galbenă (Gentiana Iutea L.), o importantă plantă medi·
cinală şi alimentară. Natura, seria Biologie, 1967, nr. 1, 64.
9. LAZA A., HELTMANN H., Contribuţii ~ introducerea in cultură in România a spe·
ciei Angelica archangelica l. Anolele ,1,C.C.P.T., serio C, voi. 36, 1970, 409.

10. POP E., SALAGEANU N., Monumente ale naturii in România • .Edi,tura Meridiane,
Bucureşti,
1965.
11. RACZ G„ LAZA A„ 1COICIU 8VDOGHIA, Plante medicinale şi aromatice. ,Editura
Ceres, Bucureşti, 1970.
12. RACZ G., (red.), Plantele medicinale di,n flora spontană a Bazinului Ciuc. Miercurea-Guc, 1968.

13. ,RHEZEANU

'~RIA,

60JOR O„ Plantele medicinale din flora

'noastre. Practica

Farmaceutică

spontană

a

•ării

1972, voi. 1, 65.

14. ZITTI R„ RETEZEANU MARIA, BOJOR O„ ,Despre răspindirea plantelor medicinale
spontane în R.P.R. Conferinţa Naţională de Farmacie, 1Bucure.şti, 1958 (Lucrările conferinţei, ,pag. 421).
15. Zl:rTI R„ BOJOR O„ Citeva aspecte în legătură cu cartarea plantelor medicinale
din flora spontană a R.S. România. Referat prezentat la „Colocviul pentru cartarea florei şi vegetaţiei Corpoţiilor", Academia RS.R., 1Bucureşti
(publicat 1în volumul de 1,a ipoziţia 11 din oceastă bibliogra,fie).
16. ZITTI R. : Date noi in problema c·arlării economice a plantelor medicinale din flo·
ra spontană a României. Congresul Naţiona1I de Farmocie, Bucureşti 1969
(rezumatele comunicărilor, pag. 242).
17. •
18.

• Farmacopeea 'Română, ediţia o VIII-o, Edituro Medicolă, 1BucureŞ<ti, 1965.

•
•

•

*

Fior.a Republicii Socialiste România, Edituro Academiei RS.R., Bucureşti,
voi. I-XII, 1952-1972.

EXPLOITATION OF MEDICINAL PLANTS IN THE DISTRICT HUNEDOARA
CORRELATED WITH THE PRINCIPLES OF NATURE CONSERVATION
(Su mm a ry)
An important omount of the vegetal rnw moterio·ls used in phormoceuticol oims
is still obtained by 9'athering from natural habitots. ln some coses (e.g. : Achillea miile·
foHum - herb ; Aesculus hippocastanum - seeds ; Betula verrucosa - leafs ; Cok:hi·
cum autumnale - seeds ; Crataegus monogyna - fruits ; Rosa canina - fruits ; Rubus
idaeus - ,1ea.fs ; Tussilago farfara - leafs) the reserves ore sufficient for the moment.
Attention must be given to Hypericum perforatum and Thymus serpyHum s.t : some sco·rce species ore often collected insteod of the medicinal pioni, being o·like.
lt ·i·s desirable to ovoid the gothering of Aconitum sp. - tuhercle : Atropa bella·
donna - roots : GentiGna punctata - roots : Rhamnus frangula - bork : Vinca mi·
nor - herb respectiv,ely to introduce these species in cultivation.
The exploitation of Pinus mughus must be interdi<;ted.
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FUNCJllLE PROTECTOARE ALE VEGETAJIEI DIN ETAJUL SUBALPIN AL
CARPAJILOR ROMANEŞTI

ANA POPOVA-CUCU

Etajul subalpin 5e întinde deasupra liimitei superioare a păduri
lor, constituind o zonă de trecere de la păduri către etajul alpin lipsit
de vegetaţie arborescentă. Principalele componente ale vegetaţiei de aici
sint tufărişurile de jneapăn (Pinus mugo), tufărişurile de arin verde (Alnus
viridis) şi tufărişurile de ienupăr (Juniperus sibirica).
Aceşti arbuşti cu port deosebit formează cenoze originale, dezvoltindu-se sub formă de fişii de diferite lăţimi sau pilcuri ce alternează cu
pajişti subalpine şi grupări vegetale formate din diferite specii din fam.
Ericaceae (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rhododendron kotschyi etc.).
Limita ·superioară a pădurilor în Carpaţi este situată la diferite altitudini, in strînsă dependenţă de poziţia masivelor muntoase, orientarea şi
masivitatea for.
ln Carpaţii Meridionali liimitele inferioară şi superioară ale etajului
subalpin sint mai ridicate decit în Carpaţii Orientali.
Astfel, în Carpaţii Meridionali etajul alpin este cuprins intre 1 6501750 şi 2 200--2 300 m alt., iar în Carpaţii OrientaN intre 1 350-1 500 şi
1 950 m alt.
Limita superioară a etajului subalpin este marcată de ultimele jnepenişuri, iar limita inferioară corespunde de fapt cu graniţa altitudinală a
pădurii rărite de molid. Aceste liimite sînt esenţial de natură climatică,
fiind însă influenţate de relief şi de însuşirile fizico-chimice ale rocilor. În
stabilirea lor în diferite masive muntoase trebuie însă să se ţină seama şi
de interven~ia omului, prin defrişarea molidişurilor de limită, a rariştilor şi
jnepenişurilor şi prin păşunatul intens.
Vegetaţia subalpină este mai strins legată de cea forestieră decît
de cea alpină. ln compoziţia grupărilor veqetale subalpine intră numeroase specii caracteristice pentru pădurile din etajul montan superior.
Pădurile de la limita superioară a etajului forestier prezintă strinse
leqături reciproce cu vegetaţia subalpină, în special cu tufărişurile subalpine, constituind împreună un adevărat complex.
Principalele cenoze climatoqene ale etajului subaloin şi alpin inferior sint tufărişurile de jneapăn, ienupăr, arin verde şi tufărişurile scunde
de ericacee, care se încadrează în ci. Vaccinio-Piceetea Br.-BI. 39 împreună cu molidişurile, avînd următoarele specii caracteristice (Oberdorfer,
1957) : Pinus mugo, P. silvestris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Mowww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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neses uniflora, Ramischia secunda, Pirola minor, P. rotundifolia, Monotropa hypopytis.
După considerente ecologice şi epiontologice, N. Boşcaiu (1971) în·
cadrează jnepenişurile, iuniperişurile şi tufărişurile scunde de ericacee (ou
excepţia alianţei Cetrario-Loiseleurion) într-un ordin de sine stătăttor, Junipero-Pinetalia mugi, consi,derînd că, pe lingă aspectul for fizionomic distinct, cenozele reunite în acest ordin constituie în masivele din E,uropa
sud-estică o zonă altitudinală climatogenă mult mai bine conturată decît
în masivele muntoase ·din Europa occidentală.
ln acest ordin se î,ncadrează al. Pinion mugi Pawl. 28 cu as. Pinetum mugi carpaticum (So6 30) Szafer, Pawl., Kulcz 31, al. Junipero-Bruckentalion (Horv. 49), Boşcaiu 1971 cu as. Junipero-Bruckentalietum Horv.
36, as. Juniperetum sibiricae Buia et al. 62, al. Junipero-Vaccinion, Puş
caru et al. 1956 cu as. Junipero-Vaccinietum, Piuşcaru et al. 1956, al. Rho·
dodendro-Vaccinion Br.-BI. 26 cu os. Rhododendro-Vaccinietum austrocarpaticum, Borza 55.
Tufărişurile puire sau aproape pure de arin verde aparţi,n din punct
de vedere cenotaxonomic clasei Betulo-Adenostyletea Br.-BI. 48; al. Adenostylion alliariae Br.-BI. 25.
ln Carpaţii 'româneşti aceste tufărişuri sînt reprezentate pr1in două
asociaţii : Alnetum viridis Br-BI. 18 subas. austro-carpaticum Borza 59 şi
as. Saliceto (silesiacae) Alnetum viridis Calic, MiS1ic et Popovic 62, care
sub aspect cenotaxonomic constituie o vicariantă balcano-sud-carpatică a as. Alnetum viridis din Alpi. Eo se dezvoltă bine în masivele muntoase Ţarcu, Godeaniu, Vilcan, întîlnindu-se mai rar în munţii Făgăraş,
Bucegi şi foarte rnr în Carpaţii Orientali.
Sînt specifice pentru etajul subalpin şi aşa numitele buruienişuri de
munte, formate din plante de talie înaltă. Ele se dezvoltă pe soluri pr:ofunde pînă la superficiale, adeseori schelete, bogate în humus, în staţiuni
adăpostite, cu umiditate atmosferică relativ ridicată. Sînt răspîndite mai
ales în lungul văilor, în depresiuni sau la adăpostul tufărişurilor (în special de Alnus viridis). Asociaţiile de buruienişuri subalpine se încadreozo
în al. Adenostylion alliariae Br-BI. 25.
ln prezent este greu de spus care dintre aceste formaţiuni sînt cele
mai caracteristice pentru etoiul subalpin, deoarece învelişul vegetol de aici
ca şi în alte zone şi etaje de vegetaţie a suferit puternice modificări sub
influenţa activităţii omului. Din timpuri străvech~ păstorii autohtoni au ors,
au defrişat pe suprafeţe întinse tufărişurile de jneapăn, ienupăr şi de
smîrdar în vederea extinderii ariilor păşunabile. Aceste defrişări au favorizat vremelnic edificarea unor pajişti productive de Festuca rubra subsp.
comutata şiAgrostis rupestris, care odată cu înţelenirea secundară a solului ·au evoluat într-un timp relativ scurt în direcţia unor nardete. Paji~tile
de Nardus stricta constituie un stadiu de disclimax complementar climaxului jnepenişurilor şi chior al molidişu11ilor subalpine defrişate. Suprafeţele
mari de nardete dau peisojului subalpin un aspect de mono.tonie dezolantă.

Totuşi din studiile efectuate de diferiţi botanişti asupra vegetaţiei
masivelor muntoase din Carpaţi (Borza, Beldie, Komendar, Boşcaiu, Resmeriţă etc.) se poate vedea că nota caracteristică a învelişului vegetal din
etajul subalpin o dau formaţiunile de tufărişuri.
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ln general o particularitate comună tuturor arbuştilor subalpini este
adaptarea la condiţiile specifice etajului subalpin : temperaturi scăzute,
vinturi puternice, precipitaţii abundente, îndeosebi sub formă de zăpadă,
soluri bine drenate etc. O expresie a acestei adaptări o constituie şi forma
tiritoare ca1racteristică majorităţii arbuştilor subalpinii. Tufărişurile subalpine
deosebindu-se după exigenţele lor de viaţă, ocupă diferite nişe ecologice
din spaţiul montan înalt.
Astfel, jnepenişurile se găsesc instalate în condiţi:i corespunzătoare
deosebitei exigenţe a jneapănului faţă de umiditatea atmosferică şi acoperirea permanentă cu zăpadă în timpul iernii, care ii protejează de îngheţuri. Ele ocupă în special versanţii nordici, nord-vestici şi vestici : pe
cei estici sau sud-estici se intilnesc sub formă de pilcuri numai i'n punctele cu mari depuneri de zăpadă. Sint mult răspindite pe podzoluri alpine
humico-feri-diluviale, podzoluri brune, dar pot fi intîlnite şi pe soluri slab
dezvoltate scheletice, pe grohotişuri şi chiar pe solul turbos al tinoavelor.
La noi în ţară, jnepenişurile formează adesea briuri continui de diferite
lăţimi deasupra limitei superioare a pădurilor pe versanţii nordici, ori acoperă povirnişurile abrupte ale circurilor glaciare. J:neapănul are tulpini numeroase şi scunde, ramificate la bază, care se împletesc formind des·işuri
greu de pătruns. Uneori ramurile se unesc prin scoarţă, formind o armă
tură puternică, care are o însemnătate extrem de mare în prevenirea eroziunii solului, a alunecărilor ca şi a avalanşelor de zăpadă. Tulpinide jneapănului fiind foarte elastice, datorită structurii anatomice specifice, nu se
rup sub acţiunea mecanică a maselor de zăpadă.
Sistemul radicular este superficial ; rădăcinile de ordinul 5-6 şi
chiar 7 se împletesc cu bulgări de sol de diferite dimensiuni şi cu pietre,
ceea ce apără solul de eroziune. ln afară de aceasta rădăcinile se dezvoltă mai bine în direcţia părţii superioare a versantului, uneori atingind
lungimi considerabile. Un asemenea caracter de dezvoltare are o însemnătate excepţională pentru rezistenţa arbuştilor cit şi pentru protejarea
solu lut
lnstalindu-se pe grohotişuri, pe versanţi abrupţi, jneapănul joacă
un rol însemnat în formarea solului, contribuind astfel la crearea condiţi
ilor pentru înaintarea pădurilor de molid.
Jnepenişurile sint bine adaptate la condiţiile aspre de existenţă din
etajul subalpin şi au capacitate de regenerare naturală, cu condiţia de a
nu fi perturbate de influenţa omului prin păşunat şi defrişări.
Arinul verde, ca şi jneapănul, are tulpini tiritoare sau arcuit-erecte.
Formează tufărişuri în lungul vilcelelor, jgheaburilor deschise de pe coaste
puternic înclinate, pe alunecări, pe locuri cu umezeală ridicată, frecvent
parcurs de avalanşe de zăpadă. Este răspindit incepind din Carpaţii maramureşeni pină in masivul Ţarcu-Godeanu ca şi în munţiii Apuseni. ln
majoritatea cazurilor arinişurile ocupă versanţii nordici, reci şi umezi. Cerinţele ecologice ale arinului verde sint mari. Acest arbust este mai sensibil la lipsa îndelungată de precipitaţii şi la micşorarea umidităţii atmosferice.
· ·'1C)
Ca şi jneapănul, arinul verde are tulpini cu elasticitate mare şi o
înrădăcinare puternică. Datorită acestor particularităţi, tufele de Alnus viridis suportă mult timp acoperirea cu zăpadă, acumulată adesea în cantiwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tăţi mani prin avalanşe. Este singura specie lemnoasă care poate subsista

în aceste condiţii.
Şi la acest arbust se dezvoltă viguros rădăcini suplimentare în l'ungul pantei ; in·stalindu-se pe soluri schelete, contribuie la protejarea solului contra eroziunii. ln comparaţie cu jneapănul, arinul verde se înmulţeşte bine pe cale vegetaNvă şi prin seminţe, avînd tendinţa de populare
destul de rapidă a suprafeţelor noi. lnsă trebuie subliniat că în locurile
unde se practică un păşunot intens se observă uscarea arbuştilor şi pieirea lor treptată.
Tufărişurile de ienupăr sînt şi ele larg răspindite în munţii noştr.i,
ocupînd îndeosebi versanţii insoriţi cu expoziţii sudice, sud-estice, de
predilecţie în etajul monton şi subalpin. Se dezvoltă pe pietrişuri şi bolovănişuri, pe coaste abrupte, fi1ind un bun fixator al terenului. Avînd o creş
tere puternică invadează destul de repede pajiştile provenite din defrişa
rea pădurilor sau jnepenişurilor.
Asociaţiile constituite din arbuşti scunzi din fam. Ericaceae au un
caracter oligotrof, se instalează pe soluri oligobazice, acide cu drenaj
bun. Tufele scunde de smîrdar şi de diferite specii de Vaccinium acoperă
aproape complet solul şi datorită specificului sistemului radicular ca şi la
jneapăn şi arin verde deţin un rol important în fixarea coastelor, bolovă
nişurilor şi grohotişurilor.
Tufărişurile de smîrdar şi afin se menţin bine în staţiuni cu acoperire permanentă de zăpadă în timpul iernii şi pînă în primăvară, care le
fereşte de îngheţurile tirzii. Totuşi, aceste formaţiuni sînt mai puţin exigente
faţă de factorii climatici în comparaţie cu cele prezentate ulterior. Ele urcă
din etajul subalpin pînă în etaju'I alpin superior (2 400 m). ln privinţa regimului termic smîrdarul prezintă un caracter mezo-oligotrof, dor e·ste totodată sensibil faţă de gerurile tir21ii şi necesită un sezon de vegetaţie re-

lativ scurt.
Datorită particularităţilor morfologice, biologice şi ecologice, tufă
rişurile de jneapăn, arin verde, ienupăr şi ericacee scunde execută o funcţie protectoare în zonele înalte din munţii noştri. Aceşti arbuşti tîrîtori,
adaptindu-se la condiţiile aspre de existenţă formează desişuri care protejează solul contra eroziunii, alunecărilor de teren, apără pădurea de
avalanşe de zăpadă.
Un rol mare exercită tufărişurile subaloine în procesul de fixare a

grohotişurilor,

participînd la formarea solurilor şi creind condiţii pentru
extinderea pădurilor.
ln etajul subalpin cade cea moi mare cantitate de precipitaţii, îndeosebi sub formă de zăpadă. Tufărişurile subalpine contribuie la acumularea unui strat gros de zăpadă (uneori de 2-3 m grosime} care se
topeşte mult mai încet în comparaţie cu cel de p.e pajişti'le subalpine.
O însemnătate mare din punct de ved.~re hidrologic o are faptul
că tufărişurile subalpine absorb o cantitate mare de apă ce se scurge de
nP nnii~tile alnine şi subaloine. RNultatele rercetărilor din Cehoslovacia
(1964) arată că în munţii Tatra tufărişurile de jneapăn absorb apa provenită din ploaie foarte repede - 23 sec. - în timp ce în nardete apa se
infiltrează în 7 minute şi 56 secunde.
Apa absorbită de tufărişuri al1imentează scurqerea subterană, ceea
ce este extrem de important pentru regimul hidri<; al riurilor de munte. ln
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Carpaţii noştri se formează mari cursuri de apă cu numeroşi afluenţi. Re-

gimul scurgerii acestor rîuri depinde de starea î1nvelişului V·egetal de pe
versanţii munţilor şi din golurile cele mai înalte şi anume din etajele
alpin şi subalpin.
Rezervele de apă din zăpada care se acumulează în timpul iernii
în etajul subalpin ating cifra de circa 1 OOO ml/ha. Ce s-ar întîmpla dacă
această imensă cantitate de apă s-ar scurge pe versanţii munţilor în perioada topirii zăpezii sau în perioada căderii ploMor ?
Gine a fost la munte în timpul ploilor torenţiale a văzut ce acţiune
distrugătoare are apa dacă în drumul ei nu găseşte stăvilar. Pe poteci şi
drumuri, reţeaua cărora în ultimul timp a devenit tot mai deasă, apa sapă
şanţuri odinei, spălind solul şi cărind materialul mai mărunt al rocilor
dure din care sint constituiţi munţii. Iar alături, pe un covor verde, format
din pajişti şi tufărişuri, aceeaşi cantitate de apă nu se scurge cu repeziciune şi nu are o acţiune distrugătoare deoarece covorul vegetal constituie un receptor, regU'lator şi distribuitor de umezeală în munţi.
Folosirea neraţională a pajiştilor din etajul subalpin şi mai ales
distrugerea pe suprafeţe mari a tufărişurilor de jneapăn, arin verde, ienupăr şi de smirdar au dus în ultimul secol la scăderea considerabilă a
efectului de regulator hidrologk al vegetaţiei subalpine. Pajiştile subalpine formate din Nardus stricta nu îndeplinesc această funcţie. ln timpul
iernii solul este complet acoperit cu un strat gros de zăpadă, care se topeşte rapid vara, rezultînd o cantitate relativ mare de apă, eliberată în
timp scurt, care, dacă înclinarea este mare, se scurge repede, iar suprafeţe slab înclinate adeseori stagnează îmbibînd puternic orizontul superior al solului de unde, supusă încălzirii şi vîntului se evaporă mult mai
repede în comparaţie cu cea din tufişuri.
ln această privinţă este sugestiv să consemnăm că în Statel.e Unite
acum este oficial recunoscut că „agricultura şi structura socială nu pot fi
considerate satisfăcătoare decit într-o regiune cu ape limpezi" (A water
policy for the American people, 1967).
lnţelegem azi cu tot mai multă clari~ate că natura nu iartă greşe
lile făcute de către om în folosirea ei abuzivă. Scăderea considerabilă a
efectului de regulator hidrologic a tufărlişurilor subalpine în urma distrugerii lor pe suprafeţe mari a dus la mărirea numărului de inundaţii, tot
mai des apar fenomene de doborîturi de vînt,avalanşe de zăpadă, alunecări de teren, spălarea solurilor. De aici se desprinde necesitatea imperioasă a urnor măsuri urgente men1ite să ocrotească natura în Carpaţi, de
mare însemnătate pentru menţinerea funcţiilor protectoare şi antierozionale ale vegetaţiei montane, şi în special al vegetaţiei subalpine.
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LA FONCTION P1ROTECT.EURE 1DE LA VEGETATION DE L'ETAGE
SUBALPIN •DES CARPATES ·ROUMAINES
1

La vegetation de .i'etage subalpi.n des Carpates joue, 'Par ses particularites, un
extroordinaire rOle .protecteur contre ·Ies processus d'erosion des ter·roins, Ies eboulements,
Ies CIV<llanches, etc. En meme temps, 1le tapis vegetal de cet etage represente un excellent recepteur, regulateur et di·stributeur d'eau dans Ies montagnes.
L'uti.lisation irrationelle des pâturages de l'etage subalpin et iparticulierement la
destruction tres aa:entue des for.mations d'arbrisseaux (Pinus mugo, Juniper.us sibirica,
Alnus viridis, etc.), ont .mene dam ·le dernier siecle a la baisse consider.oble de .l'effet
protecteur de ta vegetation suba.l1pine.
Des mesu·res fermes sont necessaires pour 1le retoblissement de la vegetation subalpine i·nitiale.
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ASPECTE DE

VEGETAŢIE

DIN CHEILE CRIVADIEI (JUD. HUNt:DOARA)

NICOLAE

BOŞCAIU şi ŞTfFAN

L.

P~TERFI

Prin complexitatea peisajistică a cadrului lor geomorfologic, Cheile
Crivadiei se înscriu în rîndul obiectivelor turistice din judeţul Hunedoara,
a căror popularitate devine în ultimul deceniu din ce în ce mai largă. La
aceasta contribuie, pe lingă variaţia exuberantă a peisajului carstic şi
pitorescul inegalabil al desişurilor compacte de liliac, care în perioada
antezei împodobesc luxuriant abrupturile stîncoase ale cheilor. Dar pe
lingă interesul turistic, flora şi vegetaţia Cheilor Crivadiei - conservate
pină in prezent într-o deplină autenticitate - prezintă un covirşitor interes ştiinţific care şi-a găsit expresia în iniţiativa Consiliului de îndrumare pentru ocrotirea naturii din judeţul Hunedoara, de a include acest
monument natural în rindul rezervaţiilor ştiinţifice.
Fiind situate la confluenţa Crivadiei cu Valea Merişorului, nu departe de revărsarea acesteia in Valea Straiului, vizitarea cheilor este accesibilă de pe şoseaua DN 66 prin defileul Merişor dintre Petroşani şi comuna Baru. Intrarea in chei este indicată de monumentalul viaduct construit lingă fortificaţia medievală, aşezată la rindul său pe ruinele unei
construcţii romane de pe Valea Merişorului (alt. cca. 520 m s.m.).
Ramificaţiile şi traseul sinuos al văii care străbate calcarele apţiene
(jurasic superior), sugerează ipoteza genezei acestei chei printr-un proces de
antecedenţă. Traseul accidentat al văii care se scurge printre stinci abrupte devine anevoios în locurile în care valea se strimtează formind dorne
sub pereţii verticali care nu se pot străbate decît cu barca.
Aspectul de tinereţe al reliefului abrupt, datorat proceselor de antecedenţă care par să se continue sub acţiunea mişcărilor neotectonice
postpliocenice, ca şi caracteristicile termice ale substratului calcaros, au
asigurat refugii favorabile vestigiilor unei flore prewurmiene. În ansamblul
acestor condiţii conservative, în Cheile Crivadiei a supravieţuit una dintre enclavele de vegetaţie termofilă din salba de comori botanice adă
postite de bazinele superioare ale Jiului şi Streiului, din depresiunea Petroşanilor pînă în Ţara Haţegului.
Astfel, pe lingă numărul mare al speciilor termofile care alcătu
iesc fondul cenotic care populează cheile, în compoziţia florei se remarcă numeroase elemente dacice şi daco-balcanice care adeseori alcă
tuiesc populaţii compacte şi viguroase (Dianthus petraeus, Sesleria rigida,
Thymus comosus, Hepatica transsilvanica, Symphytum cordatum, Lathyrus hallersteinii). Vegetaţia lemnoasă a cheilor este alcătuită din populaţii de Syringa vulgaris, Fraxinus ornus, Sorbus borbassi, Sorbus tormiwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Fig. 1. Turnul de poză de la Crivadia

n~.lis, Rhamnus cathartica, Corylus avellana, Cornus mas, Ulmus glabra,
T1ha c?rdata, Ace_r campestre, Euonymus verrucosa, Carpinus betulus,
Alnus mcana, Lomcera xylosteum, Daphne mezereum, Hedere helix etc.
La adăpostul vegetaţiei lemnoase îşi găsesc condiţii prielnice numeroase
specii nemorale care încă vădesc caracterul conservativ al florei (Oryzopsis virescens, Melica nutans, Festuca drymeia, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Arum maculatum, Moehringia muscosa, Actaea spicata, Arabis
turrita, Saxifraga cuneifolia, Saxifraga rotundifolia, Aremonia agrimonioides, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis,
Crocus heuffelianus, Viola
reichenbachiana, Sanicula europaea, Laserpitium latifolium, Symphytum
tuberosum, Pulmonaria officinalis ssp. maculosa, Telekia speciosa etc.
Pe grohotişuri vegetează Gymnocarpium robertianum, Kernera saxatilis,
Cynanchum vincetoxicum, Salvia glutinosa şi mai rar Dictamnus albus
var. gymnostylis.
Pe baza ridicărilor fitocenologice efectuate (26 mai 1972), au fost
identificate două asociaţii care alcătuiesc fondul cenotic al vegetaţiei
cheilor:
SESLERIETUM RIGIDAE (Borza 1934)
TRANSSILVANICUM Zoly.
1939. Asociaţia alcătuieşte pajişti descheiate pe abrupturile stîncoase pe
care nu s-a putut instala vegetaţia lemnoasă. ln compoziţia asociaţiei,
alături de edificatorul dominant Sesleria rigida se remarcă Dianthus pe-
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traeus, ca şi specii diferenţiale din ordinul Asplenietalia rutae-murariae.
Omologia compoziţiei floristice a cenozelor din bazinele superioare ale
Streiului şi Jiului sugerează ipoteza, întocmai ca şi în alte regiuni, că ar

Fig. 2. Cheile Crivadiei

putea reprezenta pilcuri relictare dislocate dintr-un fond cenotic unitar
mult mai extins într-o perioadă xerotermă, cind asemenea grupări erau
mai puţin dependente de caracteristicile termice ale substratului calcaros.
Sargetla 15
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Fig. 3. Defileu în CheMe Crivadiei

ASPLENIO - SVRINGETUM VULGARIS Jakucs et Vida 1958. Pilcurile de liliac vegetează pe toţi versanţii cheilor, conferindu-le un pitoresc
deosebit în perioada antezei. La edificarea asociaţiei, alături de Syringa
vulgaris, un rol important ii deţine şi mojdreanul (Fraxinus ornus).
Pe
lingă speciile caracteristice ordinului Orno-Cotinetalia, intre care se remorcă numeroase exemplare de Sorbus borbassi, pentru precizarea poziţiei sintoxonomice şi sindinomice o asociaţiei, un rol important ii de-
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ţin speciile diferenţiale ale ordinului Asplenletalia rutae-murarlae, dintro care Asplenium ruta-muraria deţine cea mai mare frecvenţă. O semnificaţie singenetică o au şi speciile diferenţiale ale alianţei Seslerion
rigidae, care persistă cu frecvenţe ridicate din cenozele premergătoare
~I care sint integrate ca sinuzii in asociaţia edificată de fanerofitele xeroterme. Caracteristicile conservative ale acestor cenoze edafogene, incorporate azi pe fondul unor făgete climatogene, sugerează ipoteza originii lor prewurmiene.
ln ansamblul lor cenozele vegetale din aceste chei conturează complexul floristic al unei „oaze• termofile, conservate la adăpostul substratului calcaros, cu un vădit caracter premoesic. Semnificaţia fitoistorică, ca şi
pitorescul abrupturilor carstice, oferă cele mai convingătoare argumente
pentru includerea Cheilor Crivadiei in rindul rezervaţiilor botanice şi peisagistice din ţara noastră.
Tabela 1

SESLSRIETUM RIGIDAE (BORZA 1934) T•RANSSlLVANICUM
Numărul ridicării
Expoziţia
Supra.faţa analizată

Ch.

(m2)

ZOLY

1939

K

4

5

25

3
NE
25

NV
25

NV
25

4·5
+·2

3·5
1 ·4

4·5
2·5

4·5
1 ·3

V
V

+
+

+·4

+
+

li
III
V
I
li
li

1
N

2
N

25

4·5

ass.

Sesleria rigida
Dlanthus petraeus

+

Seslerion rigidae
Erysimum odoratum
Thymus comosus
Seseli libanotis
Thalictrum foetidum
Primulo columnae
(D) Doronicum columnae

(D)

+
+

+

El-

+

+

+

+

+
+

Asplenietea

Asplenium ruta-muraria
Cystopteris fragilis
Moehringia muscosa

+

+
+

+

+

+

+

V
I
li

lnsoţitoare

Va·leria·na montana
Mycelis mura-lis
Componula -ra·punculoides
CynanchuQ'I vincetoxicum
Oo·lium schultessi
Se.!aginella helvetica
Voleriana exaltata
Melittis mellssophyllum
Campa·nula trochelium
Poteonti'llo a·rena·ria
Anthylli·s vulneraria
Teucrium chomaedrys
Teucrlum montanum
Leontodon asper
Bromus erectus

+
'1-

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

$

I
li
III
III
I
I
I
I
I
I

+·4
1 ·3

+

+
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Tabela 2

ASPLEN·IO -

Numărul

SYRINGETUM VULGARIS JAKUCS ·ET VIDA 1958

ridicării

K

s

s

s

25

25

25

25

3·5

4·5

2·5

4·5

+·3

1 ·4

+ ·3
+

+

+·4

3·5

1·3

1 ·3

+

+

+

V
iii
I

+

+

I
I
li
li
li

1 ·4
1 ·3

1 ·4
1 ·3

+

+

III
I
li

+

IV

1

Suprafoţa analizată (m 2)

Ch.

4

2
N

3

N
25

Expozi.ţia

5

ass.

Syringa vulgaris
(iD) Asiplenium ruta-.muraria
~D) Asplenium trichomanes
(D) Asplenium viride
(O) Cysitopteris fragilis
~D) Moehringia mu1;cosa
Orno -

+

+
+

3·5

+

+

V
V
li
I
li
I

Cotinetalia

2·5

Fraxi·nus ornus
Oryzopsis virescens
Sorbus borbassi

1·3

+

Ouercetea pubesc:enti-petraeae

+

Camus mas
Rhamnus cathartica
Cyna·nchum vincetoxicum
Euonymus veerrucosa
Cardaminopsis arenosa
(D)

Seslerion

+

+

+
+

3·5

2·4

+

1 ·4

+

rigidae

Ses-leria rigida
Dianthus petroeus
Seseli libanotis
Aconitum anthora
Thalictrum foetidum
Thymus comosus
Erysimum odoratum
Doronicum columnae

1 ·4

+·2

+
+
+

+
+

'f

+

V
IV

+

li

+

li
V

I

lnsoţitoare

Hepatica tronssilva·nica
Corylus avellana
Campanula raipunculoides
Leontodon o•siper
Ligustrum vulgare
Campanula glomerata

I

1 ·3
1 ·3

+

+

1 ·3

+

+
+

+
+

..,,.

+

Specii intilnite într-o singură ridicare : Teucrium mon.tanum 1 :
nei.folia 2 :
Selaginell.a helvetica 2 :
Mycelis muralis 2 :
2 : + ; Voleriana exaltata 2 : +.

+:
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+:

+:

4

IV

+
+

li
li

Saxifraga cuSedum maximum

VIOl!TATIONAL ASPECTS OF THE CRilVADIA 1PASS (HUNEDOARA DISTRICT)
(Su m ma ry)
Th11 ,pa,per empasizes the phytogeagra!phical oi>peds and import·ance of the Crivrnlln Pass situated i'n the southern part of ithe Hunedoara distrid. Hesides numerous
tharmophlle floristic relicts recorded, the Seslerietum rigidae (Borza 1934). Transsilvanicum loly. 1939 and Asplenio-Syringetum vulgaris .kikucs et Vida 1958 associotions are
ilo•nHiod. Tak ing ·iinto consideration the !l<:iemific va·lue of ,this peculiar fondscape, the
1111thor1 propose the protectioo of the Crivadio Poss 1by declaring it o natural reservntlon.
1

BOŞCAIU N„

1971, flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Editura Academiei, Bucureşti.
JAKUCS P., 1961, Die phytozonofogi,schen Verholtnisse cler Flaumeneichen-Buschwalder
Siidostmitteleuropas, Buda.pest.
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ASPECTE DIN VEGETAŢIA MASIVELOR CALCAROASE
SITUATE IN BAZllNUL SUPERIOR AL VAll GEOAGIULUI

GH. COLDEA

ln zona şisturilor cristaline din extremitatea sud-estică a Munţilor
Metaliferi îşi au obîrşia văile Ardeului, Băcîia şi Balşei care, după ce
străbat izolat o însemnată distanţă din partea nord-estică a judeţului
Hunedoara (fig. 1), confluiază în apropierea satului Bozeş, într-o singură vale, cunoscută sub denumirea de valea Geoagiului. Aceasta îşi continuă cursul în direcţia sud-estică, pînă în apropierea localităţii Geoagiu, unde se varsă în valea Mureşului. În decursul timpului, cei trei aflulenţi mai sus-amintiţi şi-au adîncit albia în substratul geologic al regiunii cu circa 150-200 m faţă de suprafaţa iniţială. Foarte reprezentative
sub acest aspect şi de un pitoresc inegalabil. sînt „cheilen pe care le
formează aceste văi prin străpungerea rocilor calcaroase alcătuite din
calcare titonice de vîrstă jurasică (Iacob,. 1946), din apropierea localită
ţilor Macla, Ardeu şi Băcîia. Diferenţele altitudinale mari de circa 350 m
între firul văilor şi vîrfurile masivelor calcaroase înconjurătoare
(Pleşa
Ardeului 856 m, Vf. Musui 763 m, Pleşa Mică 690 m, Pleşa Mare 714 m},
precum şi întinderea lor uneori pe mari suprafeţe, cum este cazul calcarelor de la Ardeu şi Macla, imprimă regiunii particularităţi tipice zonelor
carstice.
Microclimatul specific al acestor masive calcaroase,
caracterizat
prin temperaturi pozitive mai ridicate, comparativ cu climatul general al
regiunii, atît în ceea ce priveşte minimele anuale cit şi maximele, a favorizat conservarea în patrimoniul floristic a numeroase specii termofile de
o însemnătate fitogeo!=jrafică deosebită. Cu toate că inventarul floristic
al acestei regiuni este foarte bogat (Pop I., Hodişan I., 1957 ; 1958 ; 1959},
dintre acestea vom menţiona doar cîteva, care sînt mai rare şi au o importanţă ştiinţifică mai mare : Festuca dalmatica (Hack.}, K. Richt. ssp.
panciciana (Hack.), Helictotrichon decorum (Janka} Henrard, Phleum montanum K. Koch, Oryzopsis virescens (Trin.} Beck., Sesleria rigida Heuff.,
Stipa eriocaulis Borb.,
Dianthus spiculifolius Schur,
Thymus comosus
Heuff., Viola jooi Janka, Hypericum rochelli Gris. et Schenk., Allium cirrhosum Vand., Centaurea stenolepis Kern., Fraxinus ornus L., Achillea
chritmifolia W. et K., Seseli gracile W. et K., Seseli rigidum Heuff., Jurinea
mollis (Torn.} Reichb., Iris pumila L., Helianthemum canum (L.} Baumg., Carduus candicans W. et K., Dianthus puberulus (Simk.} Kern., Aconitum moldavicum Hacq., var. australe (Rchb.}, Galium purpureum L., Lathyrus halwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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lersteinii Baumg., Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., Linum tenuifolium L.,
Ouercus frainetto Ten., Tilia tomentosa Manch., Aristolochia pallida Willd.
Faptul că marea majoritate dintre aceste specii vegetează frecvent, ca populaţii compacte, în anumite cenoze vegetale, iar unele dintre ele (Sesleria rigida, Phleum montanum, Stipa eriocaulis), au chiar rol
edificator, conferă vegetaţiei din staţiunile cercetate un colorit regional
aparte, specific în genere pentru masivele calcaroase din
sud-vestul
României. ln acest sens insulele de vegetaţie termofilă, care, deşi apar
tot mai izolat spre nordul ţării şi cu un număr tot mai scăzut de specii
de obîrşie mediteraneană, reprezintă pentru fitogeografie argumente certe
şi uneori puncte de legături evidente, cu vegetaţia Balcanilor şi Mediterenei. Prin importanţa ştiinţifică deosebită pe care o prezintă flora şi vegetaţia unor astfel de staţiuni, în înţelegerea originii şi migrării unor specii de plante termofile din flora ţării noastre, precum şi a formării în decursul timpului a unor specii carpatine endemice pentru spaţiul nostru
geografic, în prezent se impune tot mai mult ca o necesitate, cercetarea
amănunţită a acestor insule de vegetaţie termofilă şi păstrarea nealterată
pe viitor a celor mai reprezentative staţiuni.
Pe baza cercetărilor noastre fitocenologice efectuate în vara anului
1972-1973 asupra masivelor calcaroase din bazinul superior al văii Geoagiului, în continuare vom analiza două dintre cele mai reprezentative asociaţii vegetale din aceste staţiuni.
As. Melico-Phleetum montani, Boşcaiu et all. 66 (tabelul 1). Cenozele xerofile încadrate în această asociaţie ocupă suprafeţe însemnate pe
versanţii puternic însoriţi ai calcarelor de la Moda, Ardeu şi Balşa. Soluri-,le pe care vegetează sînt rendzine brune şi ele nu formează de reg~lq un strat continuu de sol din cauza
numeroaselor iviri de stîncă.
Această particularitate edafică, la care se mai adaugă şi însuşirile morfologice ale speciilor edificatoare, Phleum montanum şi Melica ciliata,
împiedică realizarea unei închegări bune a covorului ierbos. Sub aceste
aspecte ecologice, cit şi al compoziţiei floristice, asociaţia pe care o
descriem noi se aseamănă foarte mult cu cea tipică descrisă de la rezervaţia Vadul Crişului (Boşcaiu şi colab., 1966).
După cum reiese din
tabelul 1, în compoziţia floristică a asociaţiei se remarcă printr-o acoperire şi frecvenţă ridicată, speciile caracteristice pentru alianţa Thymio comosi - Festucion sulcatae şi respectiv cele pentru ordinul Stipio - Festucetalia pallentis. Bine reprezentate sînt şi speciile xerofile caracteristice
clasei Festuco - Brometea. Apariţia în aceste cenoze a unor specii dacobalcanice caracteristice ordinului Seslerietalia (Gergely, 1967), se datorează faptului că pe alocuri cenozele celor două unităţi cenotice ajung
în contact. Sub aspect sindinamic se constată pe baza compoziţiei floristice că cenozele edificate de Phleum montanum şi Melica ciliata s-au
instalat în cele mai multe cazuri după cenozele saxicole pioniere ale
asociaţiei Asplenio - Melicetum ciliatae şi, treptat, pe măsură ce solul
va forma o pătură continuă ele vor evolua spre cenoze de Festuca rupicola.
As. Seslerietum rigidae (Borza 34) transsilvanicum Zoly. 39 (tabel
2). ln regiunea cercetot9, cenozele mezo-xerofile ale acestei asociaţii ve23~
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qolna1ă luxuriant, la fel ca şi in alte staţiuni din vestul ţării, pe versanţii
umbriţi ai calcarelor de la Moda, Ardeu, Băciia şi Balşa. Ele se dezvoltă
clo regulă pe soluri bazice de tipul rendzinelor. Se caracterizează printr-o

închegare mai slabă a covorului ierbos oscilind intre 50 şi 70 %. Sub aspect floristic, asociaţia însumează, pe lingă
elementul dacic edificator
(Sesleria rigida}, care realizează o acoperire medie de 40 °Io şi numeroase
specii dacice (Helictotrichon decorum, Thymus comosus, Dianthus spiculifolius, Seseli gracile) şi daco-balcanice Seseli rigidum, Jurinea mollis),
caracteristice ordinului Seslerietalia. Astfel de specii întăresc aşa de
mult specificul regional al acestor cenoze incit le deosebeşte radical de
unele cenoze analoage din Europa centrală, motiv pentru care ele au
fost subsumate de botaniştii români (Pop, 1968; Gergely, 1967), în unităţi cenotaxonomice aparte. O importanţă ştiinţifică deosebită dobîndesc asemenea cenoze dacă sint analizate şi sub aspect fitoistoric. Cu
aceste ocazii, se constată că atit specia edificatoare (Sesleria rigida), cit
şi unele dintre caracteristicile pentru aceste cenoze, cum sînt Seseli gracile şi Saxifraga aizoon, au o vechime foarte mare în regiune, ele datind
din perioada terţiară (Borza, 1959). Fără îndoială că în terţiar aceste specii aveau un comportament ecologic şi fitocenotic diferit faţă de cel de
azi şi abia mai tirziu, în perioadele reci ale pleistocenului şi-au găsit refugiul ecologic pe staţiunile calcaroase din regiune, unde au supravieţuit
ca cenoze relictare pină în zilele noastre.
Pentru a completa descrierea celor două asociaţii analizate, vom
prezenta în continuare şi cenosistemul în care le încadrăm.
Cls. Elyno-Seslerietea Br.-BI. 48.
Ord. Seslerietalia rigidae Gergely 67.
Al. Seslerion rigidae Zoly. 39.

As. Seslerietum rigidae (Borza 34) transsilvanicum Zoly. 39.
Cls. Festuco-Brometea Br.-BI. et. Tx. 43.
Ord. Stipio (pulcherrimae) Al. Thymio comosi -

Festucetalia pallentis Pop 68.

Festucion sulcatae Pop 68.

As. Melico - Phleetum montenii Boşcaiu et oii. 66.
Pentru a păstra în viitor, pe cit posibil neschimbată, vegetaţia calcofilă tipică a acestor staţiuni cercetate de noi, în care vegetează un număr ridicat de specii termofile daco-balcanice şi endemice, se impune
cu necesitate crearea unei rezervaţii ştiinţifice la nord de Moda, care să
cuprindă întreaga zonă calcaroasă. Precizăm că înfiinţarea acestei rezervaţii ştiinţifice este facilitată foarte mult de situaţia cadastrală actuală a
teritoriului propus pentru rezervaţie, deoarece el figurează ca teren neproductiv stincos, fără valoare economică.
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AS. MELICO Numărul

PHLEETUM MONTAN! Bofcaiu el all. 66

ridicării

Altitudinea

1
730

m.s.m.

s
so

h,poziţia

JncU.narea în grade
Acoperirea vegetaţiei
Suprofaţa analizată

Ch.

35

%
m2

2

3
780

7SO

s

s

4
700
SE

Tabel 1
5

700

s
so

30

35

100

20
75
100

60
100

100

100

K

1 ·5
1 ·5

3·5
2·5

2·5
2·5

2·5
1 ·5

1·5
1 ·3

V
V

60

25

OSS.

Phleum montonum K. Koch
Melic<1 dliota L.
Thrmio comosi Festucion sulcatae
Stipa eriocaulis Borb.
Festuca rupicola Hel.fff.
Thymus comosus Heuff.
Sedum hispanicum Jusl.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Juri·nea molNs (Torner) Rchb.
Dictamnus a~-bu'S L.
Erysimum odoratum Ehrh.
Carduus c<1ndica·ns W. et K.
Teucrium montanum L.
Hypericum rochelli Grise. et Schk.
Potentilla arenaf"ia Borkh.
Oryzopsis vif"eS<:ens (Trin.) Beck.
Festuco - Brometea
Arenaria serpyUi.folia L.
Calamintha acinos (L.) Clairv.
Dianthus carthusianorum L.
Teucrium chamaedrys L.
Euphorbia cypa·rissias L.
Asper\.llO cyna·nchica L.
Poa compressa L.
Festucetalia wcdesiacae (s.I.).
Achillea setacea W. et. K.
Ca.mpanula sibirica L.
Agropyron intermedium (Host) Beauv.
Scabiosa ochroleuco L.
Anthemis ti·nctoria L.
Stachys recto L.
Seslerietalia rigidae
Seseli rigidum W. et K.
Sempervivum schlechani Schott.
Dia·nthus spiculifolius Schur
Hellctotrichon decorum (Janka) Deg
Seseli gracile W. et K.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
lnsoţitoare

et Stipio -

Festucetalia pallentis

+·3
2·5

+·2
1·5

+·4
+·3

+

+

+
+

1·5

+
+
+·4
+

+·4
2·5
+·3
+·3
+·5

+
+
+
+·3
+

1·5
2·5

+
+

+
1 ·5

+

+
+
+

+
+·3

+
+
+

+
+
1 ·5
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+·2

+
+

+·4

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
1 ·3

+

+·3

+

+·3
2·5
+·2

+
+
+
+

+·3

+
+
+
+
+
+

+·5

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

V
V
III

V
V
IV
III
IV
III

li
li
I
li
V
III
IV

V
IV

III
I
V
V
III
li
I
li
li
li
li
li
III

V

A$pJeni11m ruta-muraria L.
1 ·4
III
Galium mofl.ugo L.
1 ·3
1 ·5
+
1 ·5
V
Slktne otites (L) Wibel
+
+
·3
IV
Hypericum .perforatum L.
'f
li
Vet"bascum lychnitis L.
+
li
Cruplna vulga·ri'S Pers.
+
+
III
Turitls globra L.
4
'f
III
Echium vulg<i.re l.
+
li
Specii găsite într-o singuri ridicare: Sedum acre L. 1, Card·uus nuta·ns l. 1, lsatis iinctoria L 1, Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. 3, 8rachy·podium pinnatum (L.) P.
Bea-uv 3, Cyti$us nig·riooris L., 3, Achilolea chritmi.folia W et K .• 4, .Botriochlea iSOn<Jemum
'L.) Keng 4, Lepidium compest·re (L.) R. 6r., 4, Anchusa borrelieri (All.) Vitm 5.
Locvl fi data ridic6rilor: 1. VI. •~leşa (comuna &ll<J), 12 VI 1972 ; 2. Vf. Musui
(comuna Ba~a), 12 •V•I 1972 ; 3. Dealul Vfrtoapele (Ardeu), 13 Vil 1972 : 4-5. Pleşa Mofe
(Modo), 15 V.I 1972.

+

+

234
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+
+
+
+

Tabel 2

AS. SESLER•ETUM RIGIDAE (Borza 34) transsilwanicum Zoly. 39
Numărul

ridicării

2

3

4

5

725

760

750

690

700

E111poziţia

N

N-V

N

N

NE

lndinarea în grade

50

40

75

50

60

70

75

50

60

50

100

25

100

25

100

K

4·5

4·5

3·5

4·5

3·5

V

+

+
+

1 ·3

1 ·5

IV
IV

1 ·5

2·5

Altitudinea

m.s.m.

Acoperireo vegetaţiei

%

Suprofaţa anaJi.zată m2

Ch. ass.
Sesleria rigida Heuff.
5eslerion et Seslerkttalia riglclae
Helictotrichon decorum (Janka) Deg.
Saxifraga aizoon Jacq.
Jurinea mo~lis (Tor:ner.) Rchb.
Thymus comosus Heuff.
Helia•nthemum canum (L.) Baumg.
Seseli rigidum W. et K.
Ses.li grodle W. et K.
Dianthus 51picuH.folhts Schur
Viola jooi Janka
Moehringia muscosa L.

Stipio -

+·3
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+·2

+·3
+·2

..,.

+

+

1·3

+·3
+

+

+

1·5

T-·3

+·5

+

+

III

+
+

III
li
III

-r

IV

+
+

+

IV
IV

IV
V

"

IV
li

Festucetolia paHentis (s.I.)

Stipa eriocaulis Borb.
P.hleum montanum K. Kock
Erysimum odoratum Ehrh.
Teucrium montanum L.
PotentHla arenoria Borkh.

!f

+

+

+

1 ·2

+

+

III
li

lnsotitoare
Silene otiotes '(L.) Wi·bel
Ga.Uum mollugo l.
Teuc·rium chamaedrys l.
M~nuortia setaceo (ThuHI.) Hay
A.nthyHs vulnerar1a ssp. polyphylla
CW. et K.) Ser.
Digitalis grandiflora Mm.
Asplenilrm trichoma,nes L.
Asplenium ruta-murafia l.
Staohys recto l.
Sedum maximum fl). Suter.
Corn panula si-bldca l.
Va.leriana offldnalis l.
Cysto,pteris fragilis Bemh
Cynanchum vincetoxicum fl.) Pers.
Poa nemoraU.s l.

+

1 ·3
q.. ·5

~

1 ·5

+
+

-r
""·3

+

+
+
+

+

+
4

+
+

+
+

li
III

+

fi
li

+

-r
+
+
+
+

1·5

V

IV

li
li
li
IV
li
li

li
I

Specii găsite intr-o singură. ridicare : AINum drrhosum Vandetu 3, Melka ciliata

L., 5, Festuca rupicola· Heuff., 5, batis tinctoria l., 5, libanotis monta•no Cr„ 5, Koeleria

macrontha (ldb.) Schuli„ 1, Abletine~la abietffium ~l.) C. MuUer, 1,5, Homalobheclum
sericeum (l.) 8r., 2,4, Neckera crispa ~l.) Hedwlg., 3.

Locul fi data

ridicărilor:

1. Vf. Aeşa (comuna Balşa), 12 VI 1972 ; 2-3. •Dealul
Moi. ~da), 5 ·VI 1973.

Musul ~Balşa), 12 V.I 1972; 4-5. Pleşa
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SOME ASPECTS OF THE VEGETATION IN THE CALCAREOUS MOUNTAINMASSES FROM THE SUPiERIOR BASIN OF THE GEOAGIU VALLEY
Summary
After o condse geogroiphical choirocterization of the superior hosin of the Geoaqiu
Valley, in which the three colcareous mountain-masses (Moda, Băoiia and Ardeu-Balşo),
are situated, the author presents, oul of the whole floristic stock, on,ly some of the 1phanerophytes species horving phytogeogrophic importance. Some of these species (Sesleria
Sti,pa eriocaulis, Thymus comosus, Helictotrichon decorum),
rigida, Phleum montanum, 1
with a high freq.uency a·nd a1bunda·nce in the studied stations, .form compact ,phytocoenoses grouiped by the iRomanian authors in i'ndependent vegetotional associations.
Ou-t of these a·ssociations, ,representative for the Y.ra·nsylva„ia'.s oailcareous mountainmasses are the two ossodotions (Meli"co-Phleetum 1montani and Seslerietum
·rigidae
transsilvanicum) thoroughly analysed in this work.
Based on the iflori,stic a,nd coenologic diversity in the studied area·, the author
suggests the setUng 1u1p of a new scientific reservation i,n the superior basin of the
Geoagiu Va·IJey, north foom Mada and Aroeu.
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VEGETATIA STINCARllLOR DE LA VIRFUL POIENII
DE LINGA OHABA DE SUB PIATRA (VALEA STREIULUI)

NICOLAE BOŞCAIU, LEONTIN
EUGEN CERNELEA
1

ŞT.

PHERFI

Intre obiectivele botanice ale văii Streiului un interes deosebit ii
prezintă stincăriile de micaşisturi şi paragnaisuri de pe dealul Vîrful Poienii, din apropierea satului Ohaba de sub Piatră. Situate la o altitudine
de cca. 350 m s.m., între comuna Ciopea şi Ohaba de sub Piatră, aceste
stîncării sint accesibile cu uşurinţă din şoseaua naţională Haţeg-Petro
şani, care trece chiar la baza lor. Străjuind abrupte deasupra pîrîului
Valea Bălţilor, în apropierea ruinelor unui pod atribuit romanilor şi a
noului viaduct pe care traversează şoseaua naţională, aceste stîncării,
care adăpostesc o serie de plante rare pentru ţinuturile noastre, au atras
atenţia botaniştilor încă din secolul trecut. Astfel, deja Heuffel (1858),
semnalează de aici rarităţi botanice ca Plantago holosteum Scop. (sub
P. carinata Schrod. non Mnch) (.in collibus lapidosis ad Ohaba·),
şi
Anthemis montana L. („in Collibus lapidosis ad Ohaba·). Tot aici îşi are
locul clasic şi Astragalus dacicus Heuff., considerat în accepţia de azi ca
Astragalus onobrychis L. var. linearifolius (Pers.) Ldb.
Ulterior, pe baza unor cercetări proprii şi a datelor existente în
literatură, Simonkai (1886), publică de pe aceste stîncării pe Achillea
crithmifolia W. et K., Minuartia frutescens (Kit.) Tuzson (sub Alsine fru·
tescens Kit.), Astragalus onobrychis L. var. linearifolius (Pers.) Ldb. (sub
A. linearifolius Pers.), Plantago holosteum Scop. (sub P. recurvata Bory
non L.), Anthemis montana L. (Stur op. Fuss, 1866), Artemisia campestris
L., Carlina vulgaris L., Centaurea atropurpurea W. et K., Dianthus puberulus (Simk.) Kern. var. ohabensis Simk. (loco clossico !), Silene longiflora
Ehrh, Silene nutans L., Viscaria vulgaris Rohl., Trifolium alpestre L., Roripa
pyrenaica L., Helianthemum nummularium (L.) Miller (sub. H. chamaecistus
Mii I.).
Dar botanistul care a cercetat cel mai amănunţit floro acestor stîncării rămine E. I. Nyarady (1958), care mai semnalează de aci pe Alyssum murale W. et K., Anthyllis vulneraria L., Cytisus nigricans L. vor. se·
riceus Roch., Dianthus pontederae Kern.,
Festuca panciciana
(Hack.)
Beck., Hieracium leptophyton N.P., Hieracium hoppeanum Schult. Koele·
ria macrantha (Ledeb.) Spreng. (sub K. gracilis Pers.), Linaria angustissima
(Lois.) Borb., Poa nemoralis L. var. coardata Gaud., Rosa canina L. vor.
fissidens Borb., Rosa dumetorum Thuill., Rosa dumalis Bechst., Verbascum
phoeniceum L., Veronica jacquinii Baumg. var. latisecta Borb.
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239

Cea mai reprezentativă specie din flora
acestor stincării rămine
Plantago holosteum Scop., pe care Baumgarten (1846), o. semnalase anterior, tot de pe valea Streiului, în apropiere, intre Ohaba Ponor şi Petros (sub Plantago wulfenii Baumg. non Schreb.). Pină în prezent această
specie nu este cunoscută din ţara noastră decît din valea Streiului, intre Ohaba de sub Piatră şi Petros, iar după Flora R.P.R., voi. VIII, se mai
găseşte pe Muntele Cozia ; menţiunea că s-ar găsi şi în Munţii Rodnei,
pe Pietrosu, este eronată, bazindu-se probabil pe localizarea greşită a
staţiunii de la Petros, din valea Streiului, de unde a fost semnalată pentru prima dată de Baumgarten. Specia are un larg areal mediteranean
care se extinde din Peninsula Iberică, sudul Franţei, Italia, partea sudică
a Alpilor răsăriteni, Peninsula Balcanică, pînă în Asia Mică.
În cadrul cercetărilor privitoare la vegetaţia judeţului Hunedoara,
efectuate în vara anului 1972, autorii acestei comunicări au efectuat o serie de ridicări fitocenologice pe stincăriile Vîrfului Poienii, care au permis
identificarea asociaţiei Minuartio-Festucetum pseudodalmaticae (Mikyska
33), Klika 38. Pentru prima dată această asociaţie a fost semnalată din
ţara noastră de Maria Ciurchea (1970), de pe stîncăriile din Valea Căli
neşti (jud. Vilcea), de unde, pe baza unor diferenţiale regionale, autoarea a descris varianta dacica. La rîndul său, densitatea populaţiei de
Plantago holosteum, de la Ohaba de sub Piatră, permite distingerea subasociaţiei plantaginetosum holostei. Asociaţia se încadrează în alianţa
Asplenio-Festucion pallentis Z61yomi, raportată de cei mai mulţi autori
la clasa Festucetalia valesiacae Br.-BI. et Tx. 43. Se remarcă însă că în
compoziţia asociaţiei participă un ma~e număr de specii caracteristice
clasei Sedo-Scleranthetea Br.-81. 55. ln această privinţă, este sugestiv
să ne amintim că cenozele pioniere acidofile, care colonizează măcini
şurile de roci silicioase, au adeseori un caracter regresiv reprezentînd
termenii finali ai unor serii condiţionate de degradarea rocilor pe care
vegetează grupări apartenente alianţei Asplenion septentrionalis Gams
27. Astfel, Moravec (1967), arată că există legături singenetice între asociaţiile Asplenietum septentrionalis Schwick, 44 şi Polytricho-Scleranthetum Moravec 67. Într-o accepţie mai largă se pot stabili astfel legături
singenetice apropiate şi între alianţele Asplenio-Festucion şi HypericoScleranthion perennis Moravec 67. Caracterul relictar al cenozelor de pe
Vîrful Poienii ridică astfel îndoieli cu privire la apartenenţa alianţei Asplenio-Festucion pallentis la clasa Festucetalia vulesiacae.
Pentru importanţa lor fitogeografică şi fitoistorică, se propune declararea stîncăriilor de la Vîrful Poienii ca rezervaţie botanică.
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MINUARTIO

Nr.

-

Tabel 1
FESTUCETUM PSEUDOOALMATICAE (MIKYSKA 33) KLIKA 38
PLANTAGtNETOSUM HOLOSTEI NOVA SUBASS.

ridicării

Ch.

2

3

4

5

6

ass.

K

~

1 ·4
3·5
+

Mi·nU{]·rtia frutescens
Pla,ntago holosteum
Festuca pseudodalmatica
Festuca panciciana

+·3
3·5
+

+
3·5
1 ·4

3·5
2·5
+

1 ·3
4·5

".;:!•·.

V

1 ·3

+

V
III

li

+

A51>lenio·Festucion pallentis

I

2·4

(D) As.p.lenium septentrionale
Achi,llea crithmifolia
Sempervivum marmoreum
Cytisus nigrica·ns var. sericeus

+

+

111

+

+

+

+

I
li

+

III
IV
I

Festucetolia valesiacae et festucoBrometea
Koeleria mocrantha
Poten.tilla arenaria
Asperula 'cynanchy.co
Astragalus onobrychis var. linea,ri.foli us
Hierocium hoppeanum
Sedo-Scleranthetea

+
+

+

+
+

+

+

+

li

2·5
1 ·3

+
+
+

III
I
IV
I
li
V

+

I

+

s.I.

Po1ytrichum pilUerum
Rhacomythri um ca,nescens
Anthemis monta,na
Sclercmthus perennis
Siolene armeria
Thymus pulegioides

3·5

3·5

+

+

1 ·4

1 ·3

+

+

1 ·3

+

+·3

1 ·4

+
+
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THE ROCKV VEGETATION OF THE VUl1fUL POIENII FROM OHABA DE SUB PIATRA
(THE STR:EI VALLEV)
Summary
The authors deal with the floro a'nd vegetotion of the ·rocltS from ithe Poieni Peak,
situated in the Strei Va.lley, descri,bing a ·new subassociotion :
Minuartio-Festucetum
pseudodalmaticum ~Mikyska 33) Klika 38 plontaginetosum holostei ·nova ·Subau. Considering its ;phytogeographica·I va·lue, the authors 1proposed the :preservation of this rocky
crea by decla·~ing it .botanica! reservation.
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UN MONUMENT AL NATURII : NIGRITELLA RUBRA
IN CARPAŢII ROMANEŞTI

FERDINAND

T~UBER
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n ş lr6 grupată ipe masive, în ·codrul untităţilor mari ale Carpaţifor.

Nomenclatură şi taxonomie. Prezentăm aceste dote unitar, fiindcă
nom nclatura speciei a variat în strinsă legătură cu concepţia taxonomlc6 a diverşilor autori.
Deşi genul Nigritella a fost separat de Richter încă în anul 1818,
ca un gen de sine stătător, nu l-au acceptat mai mulţi outori şi ou conId rot specia în cadrul genului Gymnadenia R. Br., co de exemplu :
Wettstein (1889), Schulze (1894) şi Kranilin (1904) (13). Alţi autori însă, oa
Bentham şi Hooker (1960), o subordonează la genu·I Habenaria Willd. (7).
P. Ascherson şi P. Graebner (1), 1c ore au elaborat foarte cri tic monumenta lul sin opsis al florei central europene, au acceptat genul Nigritella, pe
t meiul formei specifice in1d esuite a inflorescenţei, a portulur. deosebit al
florilor, care prezintă lobelul îndreptat în sus, pintenul for nefiind torsionat, dosebindu-se astfel evident de celolalte genuri de Orchidaceae.
Genul Nigritella este endemic pen tru Europa şi cuprinde numal
două speoii : N. rubra (Weust.) Richt. şi N. nigra (L) Rchb., ambele declarate monumente ale naturii şi ocrotite în România, ca şi în alte multe ţă1ri.
Genurile Gymnadenia, Nigritella şi Habenaria se deosebesc şi în
privin ţa centrului principal de frecvenţă al arealelor lor. Populaţiile genului Gymnadenia se extind mai mult în Asi·a de est, genul Nigrite.lla în
chim b, este localizat exclusiv în Europa (de sud-est, centrală şi prin
N. nigra, chi a·r pînă in Europa de norrd), iar geniul Habenorio (acceptat
valabil în „Index Kewensis", (1) este răspindit prin numeroase specii, mai
ales în ţinuturile tropli·c ale şi subtropicale.
Recunoaşterea genul ui Nigritella este astfel justificată, de ohfel s-a
şi încetăţenit în literatura botankă mai recentă (3, 11, 13, 14).
1

1

1

1
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Trebuie· să evidenţiem meritele deosebite ce revin cu prisosinţă botanistului C. Z. Panţu (1915), pentru elucida,rea critică a acestui gen în
flora României, prin lucrarea sa monografică : Orchidaceele din România (14).
ln trecut N. rubra a fost privită de unii autori doar ca o varietate (22)
sau subspecie (Camus, Beauverd, vezi 13 , 14) de la N. nigra, pînă cînd
Wettstein (1889) i-a stabilit printr-un amănunţit studiu analitic, adevărata
valoare sistematică, ca o specie bună (13, 14).
ln esenţă, cele două specii de Nigritella se diferenţiază taxonomic,
prin forma inflorescenţei, culoarea florilor, lăţimea tepalelor şi prin forma
labelului. Ele se disting însă şi prin fenofaza lor de anteză, cit şi prin
arealul lor.
O populaţie de N. rubra originară din Alpi, examinată citotaxonomic de Chiarugi (1929), a prezentat o garnitură diploidă de 38 cromozomi (n = 19), iar Heusser (1938) a constatat la o populaţie din Elveţia, un
număr poliploid-aneuploid, de 80 cromozomi (12). ln privinţa populaţiilor
existente în Carpaţii noştrii mai trebuie intreprinse cercetări pentru lămu
rirea caracterului citogenetic.
Dintre sinonimiile sub care apare citată N. rubra în literatura de
specialitate, se pot menţiona : Gymnadenia rubra Wettst. 1889) Gymnanadenia nigra Wettst. var. rubra (Wettst.) Kraenzlin (1904), Nigritella angustifolia Rich. ssp. rubra Camus (1908), N. suaveolens Dollin (1842) non
(Vili.) Camus, N. fragrans Fleischmann (1844) şi N. miniata (Crantz)
Janchen (1959).
Numele generic Nigritella reprezintă etimologic diminutivul cuvîntului latinesc „nigrita", ce înseamnă înnegrit, referindu-se la culoarea mai
închisă a florilor (1, 3).
Denumirea populară cu circulaţia cea mai largă în ţară este „sîngele voinicului", iar ciobanii brăneni din munţii Bucegi utilizează frec·
vent numele de „musucel" (5). Se mai cunoaşte şi denumirea de „putoi" (14), atribuită plantei după mireasma penetrantă de vanilie a florilor.
Privind variabilitatea ei infraspecifică se cunosc 2 forme, şi anume :
f. rubra. - (sinonimă cu : f. carpatica (Zapai.) Beldie) considerată tipică şi
caracteristică prin bractei aproximativ egale în lungime cu florile şi f.
wettsteinii So6, care prezintă bractei mai lungi decit florile, conferind astfel inflorescenţei un aspect cornos.
N. rubra participă destul de frecvent la hibridizări intra - şi chiar
intergenerice (vezi 1, 11, 13), mai ales cu genurile Gymnadenia şi Leucorchis. Hibri21ii cunoscuţi şi descrişi, la a căror geneză contribuie ca un partener parental, sint următorii : N. rubra (Wettst. Richt. x N. nigra (L.) Rchb.
=x N. wettsteiniana (Abel) A.u.G. (sinonim : Gymnadenki bornmUlleri Dalia Torre et Sarnth.), N. rubra x Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. = x Gymnigritella godferyana G. Keller N. rubra x Gymnadenia odoratissima Rich.
= x Gymnigritella abelii (Hayek) A.u.G. şi N. rubra x Leucorchis albida
(L.) E. Mey. = x Leucotella. Surprinderea acestor hibrizi este foarte dificilă;; ei fiind efemeri şi rari, deoarece apar numai în locurile în care
cresc împreună părinţii. Ei se cunosc şi au fost descrişi din Alpii austrieci
şi elveţieni, de către autori care au cercetat în special acest aspect, dar
la noi în ţară nu a fost semnalat pină în prezent nici un hibrid cu
244
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N. rubra, cea ce nu înseamnă că n-ar putea exista, fiindcă nu s-a urmă
rit această problemă mai îndeaproape pină in prezent.

Fig. 1. Nigritel!a rubra pe stîncile calcaroase ale muntelui Al.beie
(judeţul Hunedoara)

(Foto : L

Consideraţii biologice. N. rubra este o geofită
tuberculi palmat divizaţi, in care sint Înmagazinate
An de an se formează un nou tubercul in axila unei
berculul vechi se resoarbe. El reprezintă un mugure
ce concreşte cu rădăcina şi se îngroaşă 11).
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Florile de tip „orchidaceu", cu un miros puternic de vanilie, sint
adaptate la o polenizare alogamă, entomogamă. Ele sint vizitate îndeosebi
de fluturi, care concură la posibilitatea de a da naştere la hibrizi. Autogamia este exclusă. N. rubra prezintă după Chiarugi (1929) o înmulţire
sexuală normală, dar în privinţa apomixiei, observată la N. nigra în Suedia, mai trebuie verificată (12). Ea infloreşte cu citeva săptămini înaintea
congenerei ei.
Corologie, N. rubra este răspindită in general din Alpii de est (Elveţia.
Austria), pină în Carpaţii orientali. Presupunem că îşi are centrul de origine în Alpi (derivind foarte probabil din N. nigra (L.) Rchb.), de unde a
emigrat înspre est şi s-a extins foarte mult în Carpaţii româneşti, prezentind astăzi în această zonă, centrul ei principal de răspindire de pe glob.
Puntea de legătură în calea ei de migrare au alcătuit-o probabil
Carpaţii nord-vestici şi cei Păduroşi, prin care putea să pătrundă în Carpaţii orientali, de aici în catena meridională şi în cele din urmă în cea
occidentală a Carpaţilor. ln sprijinul acestei ipoteze vin şi staţiunile actuale ale speciei cunoscute din M-ţii Tatra (pe Sturec, (15), ce se interpun
intre Alpi şi Carpaţi. Pe baza acestei presupuneri, numerotarea curentă a
locurilor de creştere din ţara noastră, s-a făcut în acest sens.
Cea de a 2-a cale de migrare posibilă din Alpi, şi anume prin intermediul Alpilor Dinarici şi a munţilor Balcani, cu poarto de intrare în
sud-vestul muntos al ţării este mai puţin verosimilă, deoarece N. rubra nu
vegetează aici nici în prezent şi pe de altă parte să fie un element de
origine generică arctică (vezi 11, 13).
Punctul cel mai nordic din ţară în care vegetează N. rubra (considerat şi poarta de intrare), est Vf. Toroiaga · (1 939 m) din M-ţii Maramureşului. Creşterea optimă şi abundenţa cea mai mare o prezintă în M-ţii
Bucegi şi Birsei.
De remarcat este şi prezenţa acestei specii în M-ţii Apuseni (izolaţi înspre vest prin largă Cîmpie panonică), în care s-a instalat probabil,
provenind din Carpaţii Meridionali, cu care sînt mai strinşi legaţi şi mai
apropiaţi co striuctură geologică. Aici creşte la cea mai joasă altitudine
(Cheile Runcului, 1019 m s.m.) Altitudinea maximă o atinge pe Vf. Omu,
în Bucegi, la aproximativ 2 500 m (ap. Al. Borza). Ea se limitează în general la etajele montan superior, subalpin şi înregistrează răspîndirea cea
mai largă în etajul alpin inferior.
Unităţile infraspecifice ce se limitează exclusiv la Carpaţii româneşti (13), sînt cunoscute îndeosebi din Carpaţii orientali, şi anume f.
rubra. din M-ţii Maramureşului (4), iar f. wettsteinii So6 din M-ţii
Hăşmaşului.
·
N. rubra (Wettst.). Richt. poate fi definită, în concluzie, ca un element floristic geografic Est-Alpic-Carpatic, subalpin-alpin.
ln cele ce urmează se înşiră locurile concrete de creştere din Carpaţii româneşti, care sînt marcate şi pe hartă (fig. 2).
CARPAŢII ORIENTALI

M-Tll MARAMUREŞULUI: 1.* Vf. Toroiaga (13, 15, 24).
1 ") Numere ce indică aşezarea focurilor de creştere pe hartă.
Obs. Cifrele din parantezo indic;o bibliografia.
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M-Ţll RODNEI: 2. (15), Corongişul Mare (3). HUC„ nr. 20 128 leg. A. Ny6r6dy şi E. I. Ny6r6dy, 1942.
M-Ţll BISTRIŢEI : 3. Runcul la Tulgheş, spre Vf. Comarnic (25).
M-Ţll CEAHLAU: 4. (13, 14, 16), HUI nr. 11304 - leg, A. Paucă,
1~97, Vf. Ocolaşul Mare, HIBB nr. 39 962 - leg. G. Grinţescu, ·1921 Stă".
nile (9), HIBB nr. 3 991 şi nr. 39 961 - leg. G. Grinţescu, 1907.
M-Ţll GIURGEULUI : 5. Mt. Licaş, Lacul Roşu (J).
.
M-Ţll HAŞMAŞUL MARE : 6. (3, 13, 15, 16, 24), HUC nr. 160 060 leg. M. Peterfi, 1914, Mt. Ghilcoş (10). Hăşmaşul Mic .(3, 24).
CARPAŢII

MERIDIONALI
: 7. Vf. Ciucaşul (3).
M-Ţll TELEAJENULUI : 8. Mt. Babeşul, HISB nr. 55 178 . .:. . leg. At.
Haralamb, 1936.
: ·· ..·
M-Ţll BIRSEI : 9. (13), Vf. Piatra Mare (3, 15, 16, 24, 26), V. Gardnului (24); 10. Vf. Postăvarul (3, 24, 26), H-Unga·r nr. 37 409 ·__:__leg,
Kamner 1907, HFSB nr. 030 015 - leg. I. D. Tătăronu, det. V. Cipbcibu,
M-Ţll CIUCAŞULUI

1952.

.
. .· .
M-Ţll BUCEGI: 11. Vf. Omu (2, 3, 8, 14, 18), HUC nr. 503322 _:_
leg, Al. Borza, 1925, Vf. Bucşoiu (2), HISB nr. 34 891 - leg. M. Hqret, 1906,
Vf. Colţii lui Barbeş (3), pe brine (2), HISB nr. 34 885 - leg. M. Har~t,
1922, HIBB m. 68 028 - leg. Al. Beldie, 1953, V. Obirşiei {2, 3, 14, 21).
V_ Mălinului, la obirşie (2), HISB n1r. 34 882 - leg. M. Har~ţ•. 1904 :„12.. f!'t.

Coştila (3), pe Brina Mare la stin·ca lui Jilipeanu şi pe B!ina de M11lpc (~
HISB nr. 41 626 - leg. Al. Beldie, 1948, Creasta Ţapului, HISB nr. 43 437
- leg. Al. Beldie, 1948, V. Coştilei, brinele superioare, HISB nr. 34 ~1 leg. M. Haret, 1903, Vf. Caraiman, HISB nr. 34 888 ~ leg. M. Haret~, 1919 ;
13. Mt. Jepii Mari (2, 3), HISB nr. 40 090 leg. M. Haret, 1937, Mt. JeR!,i
Mici (2, 14), HISB nr. 25182 - leg. C. C. Georgescu, 1932, HIBB nr. 73°813
leg. V. Sanda, 1966, pe creasta Claia Mare, HISB nr. 37,044 leg. Al. Beldie, 1943, Vf. Cocora (3), pe creasta Virfurile Mari (2), DichiLi (2, 3) HISB
nr. 38 471 - leg. T. Bunea, 1941, Furnica, Piatra Arsă (2, 3, 14) HGBI leg. S. Forst.ner, 1954, platoul Piatră Arsă-Jepi (2, 3), Vf. cu Dor (2, 14)
HMINS - leg. M. I. Doltu, 1957, Vf. Vinturiaş, „La Lacuri", HISB nr. 37845
- leg. Al. Beldie, V. Izvorul Dorului, pe platou (2).
M-Ţll PIATRA CRAIULUI : 14. (3, 14, 24, 26), HFSB nr. 030 016 I. Morariu, 1963, pe Padina lui Călineţ, HISB n.r. 54 601 şi nr. 54 522 --: leg~
Al. Beldie, 1948, pe Clăi, HISB nr. 30 300 - leg. S. Rădulescu et. I. .Comes, det. Al. Beldie.
·
M-Ţll FAGARAŞULUI: 15. Muchia şi Turnurile Podragului (19); 16.
Muchia Laiţa, sub „Jghiabul Văros• (19) ; 17. Creasta Podeanu (19).
M-Ţll RETEZATULUI : 18. Mt. Albele (fig. 1) 'Şi Piule deasupra văii
Scorota (1. c.), din sectorul calcaros al Retezatulu1i (11, 13, 15, 16).
••) Prescurtările herbarelor : HUC - Herbarul Universităţii di·n Cluj. HIBB = Herbatu l
~stitutului de ştii·nţe biologice Bucureşti, HISB = Herbarul .Jnstitutului de cercetări,
studii şi •proiectări sil·vice .Bucureşti, HGBI = Herbarul Grădi·nii botanice din li0ş4
HUI
Herborvl Universităţii din Io.şi, HFSB
Henbari.JI Fawltăţii de ~ilvicultură
Braşov, HMINS Herbarul Muzeului de istorie naturală Sibiu.
·
0

=
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CARPAŢII OCCIDENTALI

M-Tll TRASCAULUI : 19. Mt. Bedeleu (3, 20). parte dinspre comuna
Sălciua (20}.
M-Ţll MUNTELE MARE : 20. Mt. Scărişoara-Belioara (3, 6) HUC nr.
2144609 - leg. V. Soron, 1950, pe „Sesul Craiului• (6) ; 21. Cheile Runcului (17}; 22. Vf. Muntele Mare (3, 24), HUC nr. 257951 şi nr. 81 297 leg. J. Papei, 1910.
Ecologie. N. rubra preferă masivele calcaroase, din roci conglomerate sau mai sărace, superficiale obişnuite pînă la scheletice, cit şi pe rendzine (20}. Ea este deci o specie calcifilă sau bazifilă, iar după pretenţiile
ei higrice poate fi apreciată ca o mezofită sau mezo-xerofită. Ca un element alpin este bine adaptată la condiţiile austere ale acestui mediu.
Cenologie. Rolul cenotic pe care îl joacă N. rubra în asociaţiile
vegetale în care apare, este foarte redus. Ea reprezintă doar o componentă însoţitoare, uneori întîmplătoare şi rară, a unor pajişti subalpine şi
alpine. Faţă de acestea posedă o afinitate mai mare pentru cele dominate de Sesleria coerulans Friv. sau Helictotrichon decorum (Janka) Henrard, in Carpaţii orientali şi meridionali, iar în Carpaţii occidentali apare
cu precădere în asociaţia Festucetum rubrae montanum (6), acolo unde
pătura de sol este mai groasă. Adeseori poate fi întîlnită în compania
următoarelor specii calcifile : Festuca versicolor Tausch, F. cinerea Vili„
Poa violacea Bell., Trisetum ciliare (Kit.) Dom., dintre graminee, Anthyllis
vulneraria L. ssp. alpestris (Kit.) A. et G.,Oxytropis sericea (Lam.) Simk„
Hedysarum hedisaroides (L.) Sch. et Thell., dintre lequminoase şi Helianthemum alpestre (Jacq.) DC., Bartschia alpina L., Calamintha alpina (1.)
Lam., ssp. baumgartenii (Simk.) Borza, Aster alpinus 1., Leontopodium alpinum Cass., Centaurea pinnatifida Schur, Alyssum depens Baumg., Viola declinata W. et K., Pedicularis exaltata Bess., Oryas octopetala L.,
Gymnadenia conopsea (L). R. Br., Orchis maculata L. şi alte diverse
antofite.
Importanţa ocrotirii. La noi în ţară specia este ocrotită prin lege
încă din 1938.
Cu toate că din punctul de vedere al valorificării economice este
neînsemnată, prezentînd chiar şi o importanţă negativă, aşa cum arată
Stebler (13, 14}, fiind în general ocolită de animale care pasc în pajiştile
alpine, iar păscută întîmplător conferă laptelui animalelor o uşoară nuanţă albăstruie, pe cînd untul şi brînza preiau mirosul de vanilie (cu care
se îmbibă de altfel şi vazele de flori în care sînt păstrate mult timp astfel
de flori}, ocrotirea ei ca monument al naturii este pe deplin întemeiată şi
justificată.

Prin florile ei roşii sîngerii aprtinse, plăcut mirositoare şi îndesuite
într-o inflorescenţă aspectuoasă, are o deosebit de mare valoare estetică
- ornamentală in peisajul natural al Carpaţilor noştri, iar pe de altă
parte este de mare interes în cunoaşterea ştiinţifică şi în procesul instructiv-educativ.
N. rubra este o podoabă naturală preţioasă şi rară în flora alpină
a munţilor noştri, care p~iin amploarea turismului modern, iniţiat la noi de
curînd prin construirea unor şosele alpine {Bucegi-Făgăraş), cit şi prin
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încercările de a oomerclaliza asemenea flori în unele staţiuni climaterice
montane, pe Valea Prahovei, cum au relevat aceasta Emil Pop şi N. Să
lăgeanu (1965), este foarte mult ameninţată să dispară. Mai ales turismul
rău înţeles şi practicat, a provocat de altfel rareflierea avansată şi deja
îngrijorătoare a acestei frumuseţi naturale în munţii noştri, şi dacă nu vor
fi luate măsuri eficiente pentru respectarea legii ocrotirii ei ca un „monument al naturii", va pieri poate chiar într-un viitor apropiat.
Ocrotirea ei complexă se impune prin urmare, ca o mare necesitate pentru a salva supravieţuirea ei spontană în Carpaţii româneşti.
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EIN NATUROENKMAL: NIGRfTEllA RUBRA 1N DEN

ttUM~NISCHEN

KARPATEN

Zusammemassung
Obzwa·r der Schutz dieser Art schon im Jah~ 1938 ols Naturdenkmal i•n Ruverordnet wurde, muss gegenwărtig die weitloufige Unschrăn,kung ihres Vorkommens und <lie grosse Gefa.hr ihrer Ausrottung, aus dem ·naturschonen 'Rumănischen
Ko~patenraum, hervorgehoben werden.
Der .moderne Tourismus, durch die 1Erbauung von Gebirgsoutoba,hnen (heute im
Butschetsch und ,fogarascher Gebirge), ".naturfremde• Naturfrende, die dos Wandern
ion der Natur schlecht 11erstehen und praktiJJieren, wie auch einige Versuche diese Naturschonhei·ten i·n den Gebirgskurorten (ins.besondere im Prahova· Tal) zu verka·u.fen,
sind die wesentlichsten Ursachen die dahin fuhren.
Zwecks achtungsvollerer Betrachtung dieses Problems und hinsichtlich ei·ner wirksamerer Beschutzung, werden ihre heutigen Wuchsorte in den ,Rumănischen Korpaten
auf einer Karte (Ma1sssto1b 1 : 3 OOO OOO) dargestellt (iAbb. 2), und ausfiihrlicher im Text
be9prochen .
.fn Anbetracht ihrer wohrscheinlich arktisch-nordliohen Ga1tungsbi1ldun9 und nohen Artobspaltung von NigriteHa nigra GL.) 1Rchb. wi·rd die Hypothese ihrer Einwanderung i•n die ·nordHchen Rumă·nischen Ostkarp<1ten, aus dem ALpenraum, durch die
Venmitflung der Nord und Waldka·rpaten aufgestel·lt und ihre wei·tere Ausbreitung
in die Sud und Westkarpaten chrono-chorologisch vorausgesetzt.
Weiterhi·n sind ihre bedeutendsten nomenklatorisch-taxonomischen und biologischen Etgentiimlichkeiten, wie O•uch oko und zonologischen Wesensziige ku.rzbundig erwăhnt.
Abschliessend wird die Bedeutung j,hrer notdiirftigen Beschiitzung unterstrichen
und daFUr eindringlicher aufgefordert.
mănien
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ASPECTE ALE IMPACTULUI OM - NATURA IN
HUNEDOARA

JUDEŢUL

"Nu se pune problema de a şti la cite peisagii
putem r&nunta în viitor, ci cîţi copii deficienţi datorită unui mediu poluat o să avem•.
AGNIŞA

NUJU

Judeţul Hunedoara, ţinut cu odinei 1 rezonanţe în trecutul nostru istoric şi nenumărate valenţe în potenţialul economic ol patriei noastre, teritori1u cu oore naturo a fost dornică, poate ca în nici o altă parte a frumoasei noastre patrii, înfăţişează azi privirilor ce-l străbat de Io un capăt
Io altul, un mozaic în care natura pe alocuri încă sălbatică şi puţin alterată, contrastează puternic şi discordant cu peisajele industriale, afumate
şi prăfuite deasupra cărora arnre ori se orntă un petec de cer senin.
Cadrul natural ol acestui minunat colţ de ţară predominant muntos,
cu munţi înalţi şi mijlocii ce-l iimbrăţişează din toate părţile, poate fi asem1uit cu o cetate de piatră ce închide intre zidurile ei bogato vale a Mureşului înspre care se pătrunde de la nord prin depresiunea Bradului iar
dinspre sud prin depresiunile Petroşani, Haţeg.
Dărnicia solului şi a subsolului acestor meleaguri o oferit condiţii prielnice existenţei şi
dezvoltării umane, urmele de locuire pierzindu-se în negura vremurilor pe timpul dnd omul în devenire îşi disputa
adăpostul peşterilor cu concurenţii săi patrupezi. Permanenţa omului din
acele timpuri străvechi cu activităţile sole modificatoare asupra 'naturii înconjurătoare o regăsim la tot pasul, incepind cu văile roditoare şi sfirşind
cu culmile învăluite în ceaţă ale munţilor înalţi. Privită din acest unghi de
vedere, natura judeţului se prezintă sub aspecte diferite. La nord de Mureş, cadrul natural se înfăţişează i1ntens despădurit şi cultivat, iar pe
alocuri odine desfigurat de eroziunile torenţiale ce au urmat acestor despăduriri timpurii practicate intens în vederea exploatării unor bogăţii ale
subsolului (Munţii Metalici). Cu totul altfel apme teritoriul judeţului la ·sud
de Mureş, unde reHeful a favorizat păstrarea unor oaze de natură liberă,
puţin alterată, înconjurate de mari suprafeţe modificate prin activităţi stră
vechi şi zone în care natura a fost puterinic degradată prin exploata•re şi
amplasarea industrială.
ln această parte a judeţului sint concentrate majoritatea rezervaţii
lor naturale în care frumuseţile naturii s-au conservat aproape nealterate
şi care constituie azi fala judeţului şi mindria ţării întregi - ne referim în
special la Parcul Naţional Retezat - rezervaţii a căror suprafaţă constituie
un procent redus faţă de cea a judeţului (2,88 %), dar care raportate la
supraf.aţa ocrotită a ţării, deţin o ·pondere procentuală apreciabilă, situindu-se pe locul doi după Tulcea (200/o).
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Alături de aceste paradisiace colţuri de natură coexistă şi se dezvoltă vertiginos două microregiuni industriale : bazinul carbonifer al Văii
Jiului în depresiunea Petroşani şi centrul industrial de extracţie şi prelucrare a metalelor feroase - Hunedoara-Călan, a căror suprafaţă în prezent
este redusă fată de natura
neafectată
industrial,
dar
în
care,

prin activităţile ce se desfăşoară în cadrul lor s-a creat o st·a·re de impact
intre om şi natL•ră, stare ce ar putea să se agraveze în deceniile urmă
toare dacă factorii de decizie nu vor luo de pe acum măsuri care s-o
atenueze.
St·area de impact om-naturră pe teritoriul judeţului Hunedoara se
caracterizează prin degradarea peisajul•ui natural cauzată de ·către ,;consumarea" terenurilor de către construcţiile urbane, industriale, etc. şi activităţile specifice lor precum şi prin degradarea ecosistemelor naturale ca
urmare a factorilor poluo·nţi sau a unor activităţi economice. Acoperirea
unor însemnate suprafeţe de teren de către cele 40 de halde şi depozite
de zgură, cenuşă şi steril, sau exploatarea resurselor naturale în carieră
nu sluţesc numai „faţa naturii" dar contribuie la modificarea radicală a
ecosistemelor ducind la dispariţia lor pentru totdeauna. (Exemplu : Carierele de .calcar de la Crăciuneşti-Băiţa sau cele de travertin de oia Bampotoc şi altele.
Defrişarea neraţională şi masivă a pădurilor fie pentru obţinerea
unor terenuri pentru agricultură şi pă?unat, fi.e pentru exploatarea masei
lemnoase a dus în unele zone ale teri·toriului la accentuarea fenomenelor
de eroziune potenţială. Suprafeţele erodate in judeţ totalizează 103 mii ha
din care aproximativ 18 mii ha sint afectate de eroziuni foarte puternice
şi excesive şi sînt concentrate în special in masivul Poiana Rusca şi Munţii Metaliferi.
Un alt exemplu de degradare a mediului natural ii constituie
eutrofizarea unor curs·uri de apă din zonele in·dustriale ca urmare a distrugerii sistemelor lor regenerative provocată de factorii poluanţi.
Situaţia Cernei in aval de Hunedoa•ra şi a Jiului în aval de Petroşani este grăitome în acest sens.
Analizind gradul de poluare al naturii şi comunităţilor umane in
judeţul Hunedoara, constatăm că acest fenomen, plagă a lumii contemporane, îmbracă aspecte diferite, din fericire nu peste tot atît de grave,
manifestindu-se însă deosebit de nociv în sistemel•e industriale urbane ;
Hunedoara - Călan - Simeria - Deva şi Valea Jiului. ln aceste zone
există o suită numeroasă de surse de poluare dintre care este suficient
să amintim citeva : Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzina de preparare
a minereurilor Teliuc, Fabrica de talc şi dolomită Zlaşti. Intreprinderea
Victoria Călan, lntreprinde•rea Viscoza Lupeni, Secţiile de preparare a
Cărbunelui din Petrila şi Coroieşti, Termocentrola de la Pa·roşeni, etc. ln
cele ce urmează n-am să înşir multitudinea şi diversitatea poluanţilor ci
am să mă refer la citeva exemple selecţionate in urma cercetărilor intreprinse, 'care ilustrează sugestiv grndul de poluare ol zonelor la care ne
referim. Aşa de exemplu : Poluarea atmosferei cu emisii mixte de pulberi
şi gaze nocive (CO, 50 2 , etc.) se manifestă negativ atit asupra omului cit
şi asupra naturii.
Influenţe variate şi nocive au fost depistate şi în cazul vegetaţiei
din aceste zone, incepînd ou modificări patologice la plantele lemnoasş
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şi sfîrşind cu sterilitatea un.or specii de briofite dintre care Marchantia
polimorpha s-a dovedit deosebit de sensibilă. ln zona Combinatului siderurgic Hunedoara şi a Uzin·ei Victoria Călan s-au observat : uscarea vîrfu-

lui ramurilor la nuc (Jugl·ans regia), uscarea masivă şi căderea timpurie a
florilor la măr. ln pădurile limitrofe numeroase specii de arbori prezintă
defolieri, uscarea mosivă a ramurilor şi contorsionarea lor. Fenomenul a
fost observat la gor·un (Quercus petraea) în pădurea Sînpetru - Călan şi
la plopii din plantaţiile de protecţie din apropierea Uzinei Victoria Călan
şi a Combinatului siderurgic Hune:loa·ra. Au mai fost observate de asemenea numeroase cazuri teratologice, între care amintim asimetrii evidente
şi distorsionarea ramurilor.
Efectul concertat al numeroşilor poluanţi atmosferici degajaţi s-a
constatat şi asupra faunei ce populează pădurile limitrofe celor două mari
centre industriale (Hunedoara şi Călan). ln mod evident s-a micşorat
numărul •unor specii sălbatice (iepuri, mistreţi) ce populau odinioară abundent aceste păduri, iar la indivizii reduşi numeric s-au semnalat cazuri
subponderale cu modificări ale aparatului reproductiv, ale ficatului etc.
De acţiunea factorilor atmosferici poluanţi nu sînt scutite nici animalele
domestice.
Aspecte şi mai tragice îmbracă însă pol'Uarea unor cursuri de apă
din judeţ. Agenţii poluanţi frecvenţi ce depăşesc cu mult normele admise,
ca : suspensiile totale de fier, fenolii, cianurile, produsele petroliere, am0niacul, magneziul, calciul, hidrogenul sulfurat etc., deversaţi pe cursurile
Mureşului, Cemei, Jiului de Est, au produs nu numai degradarea totală
pe unele porţiuni da·r au determinat grave deranjamente în alimentarea
cu apă potabilă şi industri·ală a oraşelor din teritoriu şi au diminuat sau
au făcut imposibilă chiar, extinderea irigaţiilor în agricultură şi pe terenurile legumicole din Iun.ca Cernei.
Cele citeva exemple sînt departe de a epuiza şirul efectelor poluă
rii asupra naturii şi a omului în judeţul Hunedoara, studiile şi cercetările
asupra acestui fenomen continuă şi probabil ca urmare vor stabili şi ce
anume remedii se pot aplica acestui „mal de siede". Pînă atunci consider că sta·rea de impact om-natură va putea fi neutralizată numai în
măsu~a în care tehnologii vor înţelege că între om şi mediul său natural
trebuie să domnească armonia şi că ar fi o greşeală capitală să creadă
că omul este capabil să-şi construiască o lume cu totul artificială, în care
natura sălbatică nu-şi mai găseşte rostul. Cred ca mulţi alţii în zilele
noastre că „singura cale cam ar permite omul•ui să se menţină pe pămînt
iar civilizaţiei sale să progreseze atît sub aspect tehnic cit şi spiritual" este
aceea de a semna un nou pact cu natura. Pornind de la acest principiu
consider că avem datoria de-a conserva mediul nostru natural împreună
cu speciile animale şi vegetale actuale şi pentru acest lucru nici un sacrifidu nu este prea marn. ln acest scop este de dorit menţinerea şi extinderea actualelor rezervaţii integrale pentru a asigura supravieţuirea a cit
mai multe specii.
Este necesar de asemenea să se aplice principiul amenajării teritoriului, principiu care are în vedere menţinerea unui oare care număr de
staţiuni cu restu·ri de habitate primitive precum şi a zonelor verzi necesme
pentru apărarea sănătăţii fi.zice şi morale a locuitorilor centrelor urbane
şi care adăpostesc o floră şi faună ce în alte condiţii ar pieri, precum şi
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a zonelor umede prin evitarea desecării totale a bălţilor şi mlaştinilor, în
vederea menţinerii în primul rind a unui mi,croclimat necesar culturilor învecinate şi apoi a biotopului iniţial ol unor păsări care altfel ar dispare
pentru totdeauna. De asemenea, politica amenajării teritoriului va trebui
să aibă în vedere evitarea transformării totale a habitatelor de către monoculturi prin înlocuirea acestora cu policulturi ce pot menţine echilibrul
silvopastoral mai apropiat de cel natural.
ln politica de sistematizare şi amenajare a teritoriului în judeţul
Hunedoara cit şi în măsurile luate sau preconizate a se lua în interesul
general al conservării naturii se regăsesc în porte principiile enunţate moi
sus. Problema conservării mediului în general stă în atenţia organelor de
partid şi de stat alături de alte probleme majore şi în acest context nu
este intimplător faptul că aici, în acest judeţ s-a propus şi s-a trecut la
realizarea celui di'ntii parc natural regional al ţării - parcul Grădişte
Cioclovino teritoriu de mare interes ştiinţific cu multiple posibilităţi socioleducative şi turi·stice recreative. Din aceiaşi înţelegere izvorăşte şi interesul
acordat Parcului Naţional Retezat, în sensul transformării sale int·r-o instituţie ştiinţifică şi social-educativă. ln vederea realizării acestui deziderat,
Consiliul popular judeţean prin Comitetul său Executiv a făcut în acest an
demersurile necesare pentru creierea administraţiei proprii organ de coordonare a tuturor activităţilor ce se desfăşoară în parc.
Dar rezolvarea problematicii de impact om-natură în judeţul HuMdoaro este mult mai complexă şi ea presupune pe lingă un ansamblu de
măsuri care să rezulte din colaborarea reciprocă intre specialiştii din diferitele sectoa·re de activitote, aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. Un prim pas in
această direcţie a fost făcut de către Comisia judeţeană de protecţie a
mediului înconjurător, in al cărei program de activitate pe anul 19741975 sint înscrise o serie de măsuri din a căror multitudine reţinem:
- inventarierea tuturor s·urselor de poluare ;
- dotarea şi 'reechiparea cu instalaţii (filtre) staţii de epurare, etc.)
a tuturor intreprinderilor oare constituie surse de poluare a aerului
şi a apei;
- adoptarea unor so~uţii tehnologice în centralele termice în ved~
rea îmbunătăţirii arderii cărbunelui şi diminua·reo emisiilor poluante '"
atmosferă ;
- preveni·rea degradării peisajului prin : organizarea rampelor de
depozitare a deşeurilor, experimenta,rea unor crematorii pentru arderea
deşeurilor menajere, inierbarea şi plantarea haldelor de steril, etc. :
- dezvoltarea fondului forestier în baza unui pion de reimpăduri,ri
a suprafeţelor incomplet regenerate şi a suprafeţelor erodate improprii
culturii ;
- creierea unor perdele forestiere de protecţi'e în zonele poluate
sau ameninţate şi declara·rea unor păduri din apropierea oraşelor drept
parcuri naturale cu rol social şi turistic ;
- ocrotirea rezervaţiilor naturale existente şi extinderea urmăririi
lor prin depistarea şi declamrea altor habitate de interes ştiinţific sau
peisagistic.
Principalele măsuri - enumerate succint şi preconizate a se lua în
acest an şi în cei ·următori, dau speranţa atenuării stării de impact pe teri-
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toriul judeţului Hunedoara şi evitarea adîncirii e1 in viitor. Dar, dat fiind
faptul că şi pentru următoarea decadă se prevede un ritm susţinut de dezvolta•re industrială, prin atragerea în circuitul economic a noi resurse naturale, proces ce conturează în perspectivă şi dezvoltarea a noi zone industriale şi centre urbane, rezolvarea problematicii de impact om-natură, se
va complica şi va reclama din partea tuturor celor chemaţi, eforturi şi înţe
legerea profundă a problemelor ecologice căci : „depinde de acţiunile
oamenilor din ultimele decenii ale mileniului ·al doilea ca şi în anul 2100 să
existe codri carpatini cu cerbi fol·nici şi urşi bruni, ape de munte cu păs
trăvi multicolori, parcuri cu ·păsărele dntătoare, în general locuri de recreiere în natură pentru omul modern, obosit de zgomot şi suprasolicitare
nervoasă, depinde de noi ca natura să-şi menţină rezervele sale evolutive,
capacitatea de-a produce specii şi biocenoze noi•. Pentru acest motiv este
imperios necesar oa paralel cu munca educat·ivă pe care instituţiile cultural-educative o desfăşoară cu tineretul şi în rîndurile largi ale oamenilor
muncii, să înceapă şi munca de „reciclare· pe probleme de protecţia mediului înconjurător cu inginerii, funcţionarii, cadrele de conducere din
economie etc. ca să avem convingerea că toţi factorii de decizie vor
ajunge să gîndeoscă şi să acţioneze în conformitate cu dialectico obiectivă
a principiilor de interacţiune viaţă-mediu dezvăluite de ecologie.
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IMPACT MENSCH -

NATUR IN DER BEZIRK HUNEDOARA
Zusammenfassung

Die Notur des ~tork i·ndustriolisierten Bezin Hunedoa·ra, erschei·nt heute als ein
Mosa·ik ih velchem sta-rk i·ndustria·lisierte -und degrodierte zonen mit solchen i•n welchem
die Natur weniger oder gor ·nicht vom Mensch glă·ndert wurcle, alternieren. ln den i·ndu5ltrialisierten zonen stelt man einen impact Mellsch Notur fest der slch durch ei·ne
degradierung der natiirlichen landeschaft durch die .polui-rung der .Luft und des Wassers
durch die zerstorung der Ecosisteme charaderisiert.
Zur Vermi-nderung dieces Zustandes sind vorbeugungs und bekamsungs Mass.namen der poluierung genomen worden, zur Ausdehnung der 1Paris 1.md der Naturschutzgebiete und zur Erschafung von Griinen gurteln ·nur die Stădte etc.
Eine grosse RoHe i·n der Kordination d1eser Mossna·hmen spielt die Bezirkskomiss.ion fur den Schu·tz des Umgebung und Bezirksra·t fur den Schulz der Natur.
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CONTRIBUŢII

PRIVIND

PRELIMINARE
IDEII DE OCROTIRE A NATURII
IN ANTICHITATEA ROMANA

APARIŢIA

C. VACZV

Organizarea Consfătuirii naţionale pentru ocrotirea naturii în judeţul Hunedoara, cu tematica ei bogată şi variată, oferă totodată participanţilor prilejuri de drumeţii în această regiiune cu cele mai multe, moi
importante şi mai grăitoare vestigii datind din trecutul îndepărtat a1 ţă
rii noastre.
Urmele cetăţilor dadce, dar mai ales a castrelor romane, rămăşi
ţele sanctuarelor şi numeroasele inscripţii dăltuite pe pietrele funerare pe
care le putem vedea mereu aici. ne răpesc gindul de la timpurile prezente şi ne poartă imaginaţia prin zbuciumata capitală Sarmizegetusa, Ulpia
Trai·ana, prin castrul bine fortificat de la Micia şi prin termele aducă
toare de sănătate de la Germisara, toate trezind sporadice crimpee di·n
istoria viteazului popor dacic şi a cuceritorului popor roman care au
trăit pe aceste locuri acum aproape două mii de ani.
Dar gindul ne poartă nu numai prin aoeste aşezări istorice, ci
străbate şi dincolo de ele, pe întinsele cimpii, pe dealurile şi munţii di·n
împrejurimi, în toată ambianţa peisagistică a naturii de atunci. ln imaginaţia noastră se r·econstituie astfel peisajul naturii din acele timpuri, cu
fluviul Maris, pe care buşteni bine legaţi, întregi, plutăreau bolovani de
sare exploataţi din ocnele de la Salina·e, încărcaţi şi cu mult material de
construcţie
necesar îndeosebi pentru fortifircarea castrelor. Pe malurile
sale lanuri cu mei, griu, orz şi ovăz aflate în pirg sau deja secerat·e şi
aşezate în căpiţe, printre care drdurile de dropii îşi găseau bun ascunziş.
Nu ne surpri·ndea faptul că la această altitudine joasă începeau deja
codrii n·eintrerupţi, care urcau pină sub piscurile munţiilor dirn mre, cu
păşunile insulare aflate în lentă extindere în dauna pădurilor. Pe dealuri
şi prin munţi, în liniştea pădurilor seculare străbătute doar de înguste
poteci, îşi găseau condiţii favorabile de viaţă numeroase bovidee şi equidee sălbatice, ca zimbrul, bourul şi calul sălbatic din pădure. Pe lune'f şi
prin cringuri mai apărea·u elani, io·r prin locuri şi cursuri de apă se mai
vedeau diguri d~n crengi şi adăposturi construite cu dibăcie de brebi.
Acest complex bioloqic, atit de bine închegat în natură în cursul
îndepărtatelor milenii, îndeosebi în veacurile din urmă a fost însă temeinic conturbat prin intervenţiHe nesăbuite ale oamenilor. Covorul vegetal - îndeosebi pădurea - a suferit degradări importante şi mari restri<nSargeţla
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geri teritoriale. Din cauzo vînotului excesiv şi o schimbă·rii condiţiilor de
viaţă, aceste impunătoare sălbăticiuni au dispărut cu desăvîrşire, iar altele
sînt pe cale de di.sporiţi~ lnsuşi omul a ajuns să trăiască în atmosfera
viciată a oraşelor, viaţa fiindu-i îngreunată şi prin poluarea fonică tot
mai insuportabilă.
Consfătuirea naţională pentru ocrotirea naturii, organizată în judeţul Hunedoaro, şi-a propus să analizeze, la un înalt n4vel ştiinţific, chior
aceste probleme, raportate în primul rînd la teritoriul ţării noastre,
căutînd să găsească şi să recomande aplicarea mijloacelor eficiente de
stăvilire a acestor degradări, precum şi mijloacele de refacere a degradărilor din trecut în măsura în care aceasta mai este posibilă.
Degradarea naturii a început o dată cu apariţia omului pe pămînt
şi s-a accentuat mereu, paralel cu creşterea populaţiei şi cu dezvoltarea
civilizaţie~. iar faza alarmantă în care s-a ajuns astăzi nelinişteşte întreaga contemporaneitate.
Un aspect mai puţin studiat al problemei care ne preocupă este
originea şi geneza ideii de ocrotire a naturii şi a mediului înconjurător
în antichitatea romană, pe teritoriul acestui vast imperiu. Ne vom servi în
acest scop de lucrările unor erudiţi istorici, naturalişti sau chiar a unor
literaţi, care au t·răit în metropola romană, îndeosebi la Roma, în sec.
1-111 e.n. Din aceste lucrări se poate desprinde concepţia romanilor despre legătura di·ntre natură şi omul care o populează, despre condiţiile
de viaţă de la Roma, precum şi citeva date asupra utilizării abuzive o resurselor notura•le, care toate au contribuit la recunoaşterea necesi·tăţii de
protejare a naturii, de utiliza•re raţională a tuturor bunurilor sole, concretizabile prin dictonul : „Uti, sed non abuti !" şi peste tot, la formarea şi
larga generalizare a unor concepţii care după trecerea secolelor au
putut constitui bazele ideii de ocrotiire a naturii.
Mai observăm că formele sub care apar.e degradarea naturii şi
a mediului ambiant din metropola romană, precum şi ideile de protejare
a naturii, trebuiesc considerate valabile - deşi într-o măsură mult mai
redusă chiar şi pentru coloniile mărginaşe ale marelui imperiu, deoarece, capitolele coloniilor constituiau fiecare cite o „mică Romă•, cu viaţă, ocupaţii şi concepţii simi·lare, iar aşezările mai mici din jurul capitalelor provindole la fel căutau să preia şi să imite condiţiile de viaţă ole
capitalelor lor nemijlocite.
Poporul roman, ca de altfel şi cel elen, încă din primele secole ale
existenţei sale stato·le, o dus o viaţă pastorală şi agricolă, desfăşurată în
mijlocul naturii. Viaţa de toate zilele şi viitorul să·u era în strînsă dependenţă de dărnicia sau de vicisitudini•le naturii. Natura, pe de o porte, era
admirată de ei, resimţind faţă de ea adesea sentimentul sublimului, dar
şi al admiraţiei însoţite de teama calamităţilor posibile. Cultul lor se desfăşura mai adesea î•n mijlocul naturii, în templele clădite pe cimpuri, coline sau în păduri. Majoritatea procesiunilor reliqioase erau adresate zeilor
protectori ai agriculturii şi ai creşterii vitelor (Cerealia, Lupercalia, Robigolia, Polilia, Souvetaurilia etc.).
Romanii au preluat concepţia aristoteliană despre natură, după
care aceasta o fost creată pentru a satisface integ•ral necesităţile vi.tole
ale oamenilor. De aceea, folosirea fără nici o rezervă a resurselor naturale
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ale lmperlului lor în continuă expansiune teritorială, a dăinuit secole dea·
rlndul ca o concepţie generală.
Natural•istul C. Plinius Sec. (sec. I e.n.) în lucrarea sa, Naturalis
hlstorla, a sinonimizot natura cu Pămintul (teHa), pe care o considera
drept o zeitate supremă şi unică pentru el şi faţă de care şi-a exprimat
1entlmente de sinceră veneraţie :
„Pămintul„. pe care ii cinstim cu epitetul de mamă venerată din
cauza multelor sale binefaceri„. deoarece după ce ne-am născut, ne ia
în braţele sale, ne alimentează şi, odată născuţi pe această lume, mereu
na poa·rtă grija, iar atunci cind vreunul din organele noastre refuză să
na mai servească, stringindu-ne în braţele sale, ca o bună mamă, ne
acoperă pentru ultima oară"•.
Dar tot el constată în continuare morea ingratitudine a oamenilor faţă de natură, căci, minaţi de scopuri egoiste, mercantiliste şi îndeosebi de mania unui lux excesiv „„.noi o crucificăm în fiecare oră„.
construim diguri în mare „.ii răpim fierul, lemnul, focul, pietrele şi alte
bunuri„. pătrundem odine în subsolul ei pentru a-i răpi aurul, argintul,
cuprul, plumbul„. şi pietrele nestemate numai pentru ca să împodobim
cu ele citeva din degetele noastre" (li. 63).
ln legătură cu utilizarea abuzivă a marmorei, tot acest Plinius constată urrmătoarele :
„„.Toate materiile pe care le-am tratat pină aici, au fost create de
natură pentru a fi utilizate de oameni. Natura însă a creat munţii numai
pentru sine, servindu-i ca o construcţie solidă în 1inima pămintului, cu
scopul de a imblinzi năvala apelor, de a fringe valurile mărilor, pe care
le stăvileşte prin aceste materii dure. Noi însă despicăm munţii, ii RUINAM şi nu pentru altceva decit doar pentru a ne satisface unele plăceri„.
ii despicăm sub mii de forme pentru a extrage variatele feluri de marmoră, pe care le importăm trecindu-le peste îndepărtate măr.i şi NU DISPUNEM DE NICt O LEGE CARE SA INTERZICĂ ACEST ABUZ" (XXXVl.1)•.
Pli•n de revoltă, acelaşi Plinius ne dă şi un exemplu grăitor în această prMnţă :
„„Pe timpul edilităţii lui M. Scaurus au fost aduse la Roma 360 de
columne de marmoră pentru a fi utilizate la construirea unui teatru provizor, amenajat door pe durată de o sing·ură lună de zile şi IN FAŢA ACESTUI ABUZ LEGILE NOASTRE TAC„" (XXXVl.2)„.
0
)
ff.„Omn·ia namque, quae usque ad volumen tra<:tavimus, hominum causa genita videri .possunt. Montes ·natura sibi fecerat ad quasdam compages telluris visceribus
densandas, simul ad ·impetus fluminum domandos, fl.uctusque frangendos, ac minime
quietas pa·rtes coe~cendas durissima sui materia. Caedimus hos, trahimusque, nulla olla,
quam deliciarum cousa„. ·nune iipsae coeduntur in mif.le genera ma·rmorum, promontoria
aperi·untur mori et rerum natura agi·tur in ·planum. Marmoro ·i·nvehi et ma·rio hujus rei
cousa rtamiri, quae vetaret, lex nul'la la·ta est". (XXXV. 1).
0
)
Sequitur terra, cui uni rerum naturae iparti·um, eximia propter merita, cognomen indidimus matemae venerationis. Si-c homi·num iii.fa, ut coelum Dei ; quae nos nascentes exdpit, natos o'lit, semelque editos sustionet semper ; novissime complexa gre0mio jam a reliquo •naturo abdicatos, itum
maxime, ut mat.er, operiens„. ". (C. Plinius
Sec., Nat. Hi·st. li, 63).
") .„.Trecenta·s LX columnas M. Sca·uri aedi-litate ad scenam theotri tempororii
et vix uno men·se futuri i•n ·usu, viderunt iportari silentio :legum". (XXXVI), 2).
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Clarvăzătorul Plinius nu numai că recunoaşte neajunsurile păgubi
toare ale ruinării munţilor şi sesizează necesitatea interzicerii prin lege a
unor atari abuzuri, dar prevede şi consecinţele nereversibile ale acestora :
„„ln curind MUNŢII NOŞT>RI SE VOR EPUIZA de aceste rezerve, pe
ca1e luxul nu încetează să ·le îngrămădească în oraşe şi care apoi în bună parte sint sortite să cadă p~adă incendiilor" (XXXV.1)*
Geograful Strabon (sec. I. e.n.) în lucrarea sa Geographica (IV. 7),
descriind pămintul salassilor tde pe teritoriul sud-estic al Elveţiei de azi)
arată că aceştia la prelucrarea aurului s-au folosit de apa riului Durias
şi abătind cursul natural al acestuia în direcţia bazinelor lor de spălat
aurul, au cauzat secarea completă a albiei normale şi „AU PROVOCAT
DAUNE locuitorHor care mai la vale îşi cultivau cimpurile lor, acestea ajungind să fie lipsite de apa trebuincioasă pentru irigaţii", aceste popoare învecinate, purtind războaie intre ele. Mai tirziu, biruindu-i, romanii, iau
scos pe salassi din instalaţiile lor de prelucrare a aurului, dar aceştia ră
minind stăpini în munţi, ei VINDEAU APĂ arendaşilor romani care luaseră
j,n arendă minele de aur.
Tot Strabon (III. 2) descrie o încercare de aclimatizare a unor animale exogene, încercarea soldîndu-se într-o adevărată explozie ecologică, cauzind mari pagube oamenilor.
„Se spune că aici (în Spania, lingă Saguntum - n. tr.), iepurii nu
sint indigeni, ci provin dintr-un mascul şi o femelă aduşi de cineva de pe
ţărmul din faţă al continentului, care de la bun început se înmulţiră atît
de mult, incit din cauza galeriilor subterane săpate de aceste rozătoare
se surpau pină şi casele şi se răsturnau copacii. Populaţia dintr-odată se
văzu silită să recurgă la sprijinul romanilor. Acum însă, măsurile de bună
vinătoare nu mai îngăduie ca FLAGELUL să iasă biruitor, iar proprietarii
de pămînt adună roade bogate". Ştim din istorie, că acest flagel a fost
potolit prin intervenţia mai multor legiuni romane trimise de urgenţă la
faţa locului de către împăratul August, în jurul anilor 30 i.e.n.
Interesant este că o încercare în condiţii aproape identice s-a făcut
şi în Australia, pe la sfirşitul sec. al XVIII-iea, prin introducerea citorva
iepuri, care lipsiţi de duşmanii lor naturali, s-au înmulţit peste măsură,
răsturnind echilibrul biologic local, populaţia suferind grave prejudicii.
Ideea ocrotirii regnului animal. în
special a animalelor sălbatice
mari, a apărut încă într-o formă mai concretă în lucrările anticilor.
După atestările lui Aristotel (sec. IV i.e.n.), pe timpul său, pe teritoriul Traciei şi al Macedoniei mai trăiau încă lei (probabil ultimii din
Europa), care însă dispăruseră complet pînă în sec. I e.n. Exterminarea
lor din Europa, în afară de această simplă constatare, n-a produs nici o
reacţie psihologică, deoarece cucerirea treptată a ţinuturilor din nordul
Africii a deschis noi şi mari posibilităţi de procurare a sălbăticiunilor mari
(elefanţi, tigri, lei, pantere etc.), mai ales pentru reprezentaţiile spectaculoase ale circurilor, căci după spusele lui Plinius, „Semper aliquid novi
Africam afferre" (Africa furnizează mereu multe noutăţi senzaţionale).
Romanii au şi profitat de aceste pcsibilităţi, chiar într-un mod abuziv. Se generalizase obiceiul, mai întîi la Roma, iar mai tîrziu în toate
centrele populate ale imperiului, de a se organiza jocuri de circ pentru
*) „„.Montium haec subsidia deficientium ; nec cessat luxuria id agere, ut quam
plurimum i1ncendiis perdat". (XXXV. 1).
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1li•trucţla publicului. Organizatorii căutau să se întreacă intre ei in specturnlozitatea acestora, importind din Africa tot mai multe şi mai numeroaso sălbăticiuni in acest scop. Pentru a ilustra proporţiile mari ale ma\uc:rării in masă a acestora la circuri, redăm doar citeva date menţionate
in lucrarea lui Plinius, raportate numai la Roma, şi privind un interval de
timp de doar citeva decenii (sf. sec. I î.e.n. şi încep. sec. I e.n.). La cite o
\lngură reprezentaţie de circ au fost masacraţi : 100 lei sub Sulla, 600 lei
~I 410 pantere sub Pompejus, 400 lei şi 150 pantere sub Caesar, 420 pantere şi 100 de urşi sub August etc.

Abstragind de la nimicirea în masă a elefanţilor pentru a se oblor cu cele mai variate utilizări în scopurile luxului de la
Roma (unde fildeşul era folosit chiar şi la construcţii !), din cauza corpolenţei lor impunătoare, elefanţii erau preferaţi la reprezentaţiile de
circ in luptele cu taurii sau cu leii, tot aşa în luptele cu arcaşii getuli
sau cu gladiatorii. Aceştia din urmă căutau să le taie mai întîi tendoanele de la picioare, elefanţii astfel mutilaţi tîrîndu-se apoi in genunchi
pe arenă, zvîrlcolindu-se in chinuri.
Uneori emulaţia brutală a gladiatorilor avea ca obiect uciderea
elefanţilor printr-o singură lovitură de suliţă implîntată cu abilitate prin
ochii elefantului pînă la· creier. O astfel de scenă, care a impresionat
odine lumea spectatorilor din circ, ne este relatată de C. Plinius Sec. :
„„.Dar elefanţii lui Pompejus, lipsiţi de orice speranţă de a mai
putea scăpa, au încercat să ceară indurarea publicului spectator intr-un
mod ce nici nu poate fi povestit destul de veridic, manifestînd lamentaţii
asemănătoare plînsului. Această scenă a provocat compătimirea mulţimii într-o măsură atit de mare, incit publicul spectator, uitind de respectul datorat împăratului (semn prevestitor de rele pentru Pompejus I),
şi apelind la mărinimia inerentă funcţiei sale, toată lumea s-a ridicat în
picioare, plîngînd şi implorînd iertarea supliciului aplicat acestor animale, manifestare ce îndată şi-a produs efectul aşteptat" (VIII. 7) *).
Aceste scene frecvente de masacrare in masă a animalelor sălba
tice din circuri au stirnit tot mai mult dezaprobarea publicului, au trezit
şi răspindit sentimentul de milă în rîndul populaţiei romane, ideea de
ocrotire a vieţii animalelor, lipsa de sens şi zădărnicia distrugerii lor,
contribuind mai tîrziu la desfiinţarea jocurilor de circ de această factură
~i la transformarea lor in ocazii de emulaţii în scopuri mai nobile. Această nouă concepţie umanitară generalizîndu-se în societatea din antichitate, după multe secole a contribuit la concretizarea prin legi şi măsuri
speciale a ideii de ocrotire a animalelor.
Folosirea abuzivă a resurselor naturii a provocat sentimente de
dezaprobare şi în legătură cu distrugerea plantelor rare şi utile omului.
Astfel, naturalistul C. Plinius Sec., scriind despre planta medicinală .cu
cel mai mare renume", numită Laserpitium, care creştea abundent în
Cyrenaica, arată că ea „„.deja de mai mulţi ani nu se mai găseşte în
această regiune, deoarece arendaşii de păşuni, pentru a-şi realiza proţlno fildeşul

*) „„.Sed Pompejoni, amisso .fugae spe, misericoric:liom •vulgi inennorabHi hobHu
quoerentes, supplica<Vere, quodam sese lamentatione complorontes. Tento populi dolore, ut oblitus ·lmperatoris o·c munificentiae honori suo exquisitoe, flens universus consurgeret, dirosque Pompejo, quas ille mox Iuit, poenas imprecoretur". (Plinius, NH

VIII. 7).
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fituri cit mai mari, AU STIRPIT-0 COMPLET PE CALEA PĂŞUNATULUI
EXCESIV CU VITELE" (XIX. 3) ").
Această justificată revoltă a lui Plinius împotriva acţiunii distrugă
toare a arendaşilor, atit de dăunător intereselor sanitare ale populaţiei,
exprimă implicit şi ideea necesităţii ocrotirii plantelor rare şi utile de la
stirpire, de asemenea, a necesităţii de a se preveni repetarea pe viitor
a unor astfel de abuzuri.
ln sfirşit, în lucrările unor scriitori romani se conturează tot mai
clar ideea „poluării atmosferice· şi a „poluării fonice· care se resimţeau
într-un mod pronunţat mai ales in capitala imperiului, la Roma. Oraşul
era suprapopulat, avind cca. 1 milion de locuitori, iar o mare parte din
activitatea politică se desfăşura in for şi pe străzi. Dar totodată, era şi
cel mai important centru comercial şi meşteşugăresc. Pentru a ne imagina situaţia reală de pe străzile Romei, reproducem în traducere românească (T. Măinescu şi A. Hodoş, ed. 1967), cite un pasaj caracteristic
din operele poeţilor V. Martialis şi O. I. I. luvenalis (sf. sec. I i.e.n. - inc.
sec. li e.n.).
V. MARTIALIS : Viaţa la Roma

„„Brutarii noaptea-ntreagă pisează boabe-n piuă
Bat căldărarii-ntr-una pornind de dimineaţă
Cu larmă de ciocane. Mai e aceasta, viaţă ?
Aici zarful sună pe neagra lui tarabă
Alături fringhierul la îmblăcit striveşte
Pe piatră dură, inul ce-n Spania infloreşte
Fanaticii Bellonei în răcnete se-ntrec
Sporovăiesc schilozii scăpaţi de la înec

„Acel ce-a stat o noapte de veghe, vrind-nevrînd

Şi orele pierdute le-a numărat în gînd
Să şti uşor aţi spune de cite ori răsună
Căldările de aramă cu vrăji sub clar de lună„."

D. I. I. IUVENALIS: Neplăcerile traiului la Roma

„„Larma plebei de pe uliţi, lungul uruit de care
l-ar strica lui Drusus somnul şi viţeilor de mare.„
.. Unul imi dă brînci cu cotul, altul mă izbeşte-n nas
Cu lungimea unei birne sau cu toarta unui vas
Un al treilea mă calcă, degetele să-mi strivească
Şi in glesne mi se-nfige o caia militărească

Vezi pe sportulă din vreme ciţi clienţi s-au strîns in drum
Sînt cu toţii peste o sută I Ce îmbulzeală ! Şi ce fum I
„Marmură ligură duce, scirţiind un car cu boi
Dacă osia s-ar fringe, ce-ar mai rămine de noi ?
Un beţiv pus pe gilceavă şi minte-nfierbintată
0
„„.Multis jom annis (Loserpitium) in ea terra non invenitur, quoniom publi)
c<1ni, qul poscuo conducunt, mojuş ito.fucrum sentientes, „.depopulo·ntur pecorum pabulo". (Plinius NH XIX. 3).

262

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Se lrămintă că pe nimeni astăzi n-a ajuns să bată
..Jefuiesc tilharii Romei, cum le place şi cum vor
Ard cuptoare, bot ciocane pentru lanţurile lor
.. Părăsind infernul Romei pentru zile de odihnă
Te vei duce la Aquinum, loc de pace şi de tihnă t•
Cu nervii extenuaţi din cauza forfotei şi a gălăgiei de pe străzi
~I pieţe, cu sănătatea pusă la grea încercare de atmosfera puternic vi-

ciată, oamenii nu au altă scăpare decit să se refugieze din cînd în cînd
din .infernul Romet, în liniştea şi mediul sănătos al provinciei.
C. Caecilius Plinius Sec., numit şi Plinius cel Tinăr {sec. 11 e.n.),
in numeroasele sale scrisori pe care ni le-a lăsat, găseşte mereu cuvinte
de laudă a vieţii tihnite din vilele sale de la Tusculanum, Laurentum şi
Comum, fermecat de „frumuseţea peisagistică ce incintă ochW, care
aduce "odihnă ochilor obosiţi", cu plimbări prin „singurătatea neconturbată a potecilor din păduri. .. cu aerul aducător de sănătate ... unde totul
înseamnă numai linişte şi odihnă ... aer îmbălsămat şi curat ... unde pot
fi văzuţi mulţi bătrîni, bunicii şi chiar străbunicii celor tineri. .. ", exclamînd
plin de admiraţie : „Nam„. me nihil aeque ac naturae opera delectant".
(Ep. VIII. 20). (Căci nimic nu-mi produce o desfătare atît de mare ca mă
estria naturii).
ln lucrările scriitorilor romani din această perioadă sînt redate numeroase cazuri de degradare a naturii şi a mediului înconjutor, sînt sesizate îndeosebi prejudiciile actuale sau viitoare ale acestora pentru
populaţie şi se resimte necesitatea ocrotirii naturii pe calea unor legi
obligatorii. Aceste recunoaşteri însă au ajuns să fie soluţionate prin mă
suri efective şi oprelişti legiferate - din păcate - abia numai după aproape două milenii, atunci cînd degradările au ajuns deja în faza lor alarmantă, omeninţînd nemijlocit chior posibilităţile de supravieţuire a generaţiilor viitoare.
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Zur ERSCHEINUNG DER IDEE DES NATURSCHUTZES IN DER ROMISCHEN
EINLEITENDE ,BEITR~GE

ANTIKE

Zusammenfassung
Der Verfasser behandelt die verschiedenen Darstellungen der Zerstorung der Natur und der Umwelt .a·us dem Gebiet des romischE"n Reiches an Hand ei·niger konbeten Beispielen, den Werken einiger Autoren der Antike en·tnommen (C.C. /Plin,JS Sec.,
C. Plinius Sec., Strabon, Polybios, Titus Livius, Juvenalis und MartiaHs).
Die Romer haben die aristotelische Auffassung iibernommen, nach welcher die
Natur ges·chaften war, um den Notwendigkeiten der Menschen, unter einer rii.cksichtslosen Ausbeutung der Naturreichtlimer, go,nzlich Geniige zu lei·sten.
Der Naturwi·ssenschafbler Plinius der ]Utere lăsst seine Emipornng wegen einer
iibermăssigen Ausbeutung der Naturvorrăte, j,nsbesondere aus Luxusgriinden, zum Ausdruck kommen, da die Menschheit die Ruinierung der Gebirge durch missbrăuchlichen
Abbau zur Gewi•nnun·g, z.B. des Marmors, der Edelstei·ne und Edelmeta·l:le a,nstrebt, legt
die Ausschopfbarkeit dieser Quellen fest und sagt folgendes aus : „wir verfiigen ii.ber
kein einziges Gesetz welches diesen Missbrauch verbietet". Er beschreibt auch einen
allgemei·nen Fa.li der Missbilligung seitens der Zuschauer bei einer von Pornpejus organisierten Zirkusvorstellung, gegeniiber einer mitleidslosen Totung einiger Elefanten,
indem in den Reihen des Publikums des Mitleidsgefiihl fiir die Tiere verallgemeinert
hervortrat. Gleichfa.lls erwăhnt er seine Wider setzung, verursacht durch die vollstădige
Ausrottung der Medizinal-pfkmzen ·La,se~pitium aus dem Cyrenia-Gebiet, den Păchter
geschuldet, durch iibermăssingen Beweidungszulass.
Ger Geogr<1phe Strabon berichtet den Foii des Saolasserwolkes, welches den lauf
des Durias-flasses aus Bergbauzwecken ablenkte und .somit der Bevolkerung im Untertal.Jauf, durch die Austrocknung des Flusses, grosse Schăden hinzuzog . .fr wiedergibt
ouch · dos Unheill, hervorgerufen durch die Einfiihrung von Hasen in die SaguntumReg·ion, wo sie eine schădliche okologische Ausbreitung bewirkten, so dos der Einwand mehrerer romisohen Legionen angefordert werden musste, um sle zu vernichten.
Na·chfolgend si•nd Teile aus den Satyren des Martialis und J.uvenolis ongefiihrt,
die Luft- und phonisiche Vers·chmutzung, weitlăufig i·n Rom .betreffend, wie auch Ausziige aus denrBriefen Pli·nius des Jiingeren, in rdenen er die wohltuende 1Ruhe und gesunde Luft vom Lande •lobt, welche jene die „im lnferno Roms" wohnen, stăndig begehren.
Als ISchlussfolgerung unterstreicht man, dass die ,Jdee der Notwendigkeit der
Beschiit2'Ung der wnden Tiere, seltenen Pfla·nzen, der măssigen Ausbeutung der Noturreichtii.mer und die Nachtei·le der Luft- und phonische•n Versichmutzung in den Stădten,
schon im ·I-III. Jahrhundert u.Z. im romischen Reich auftrat und dos sich schon damals
die Notwendigkeit ei,nes gesetzlichen Naturschutzes fiihlbar machte.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

RAŢIUNEA ETICA A OCROTIRII NATURII IN LUMEA CONTEMPORANA

VIOREL SORAN

Revoluţia

tehnico-ştiinţifică,

declanşată

după

cel de-al doilea

război mondial, a pus societatea umană în faţa unor noi situaţii şi con-

tradicţii. de natură felurită, a căror înţelegere şi justă rezolvare vor determina cu siguranţă evoluţia noastră viitoare. Dintre multiplele circumstanţe apărute şi existente în epoca noastră, cea mai primejdioasă pe
plan mondial este continua înrăutăţire a calităţii vieţii şi a mediului
ambiant, în ciuda progresului tehnic. Baza materială a acestei contradicţii este, după cum s-a subliniat în altă parte (V. Soran, 1973), contrastul obiectiv dintre dorinţa firească a societăţii de a se dezvolta nelimitat şi posibilităţile mărginite ale biosferei de a întreţine procesul. În
stăpinirea tendinţelor negative actuale şi în preintimpinarea deteriorării
totale a planetei, în afara îmbunătăţirilor de ordin tehnic şi a măsuri
lor legislative ori administrative, o însemnată contribuţie poate să aibă
atitudinea etică a omului faţă de natură şi de ambianţa lui.
Spre deosebire de vegetalele şi necuvintătoarele acestui Pămint,
omul este unica fiinţă înzestrată cu conştiinţă. Marele privilegiu al cunoaşterii binelui şi răului atrage după sine şi severe îndatoriri. Existenţa
celorlalte vieţuitoare decurge şi se află totdeauna, pînă nu intervine
omul, sub strictul control al legilor care guvernează biosfera şi ecosistemele sale. De aceea, nici o fiinţă din cite sînt, cu excepţia omului, nu
are posibilitatea reală de a se înmulţi într-atîta, incit să ameninţe viaţa
celorlalte stirpe şi să-şi primejduiască propria existenţă. Omul în schimb,
dispune astăzi de teribile forţe - arme nucleare şi chimice împotriva semenilor săi şi a vieţii de tot soiul, apoi de o industrie bazată în esenţă pe
o tehnologie non-ecologică, potrivnică vieţii - care necontrolate judicios şi neîndreptate pe căi concordante cu interesele lumii vii, ar putea
în scurtă vreme să anuleze toate cuceririle civilizaţiei actuale şi să transforme planeta noastră într-un dezolant deşert.
Soarta noastră, dar mai ales a urmaşilor noştri şi a vieţii în general
pe Pămînt, depinde într-o foarte mare măsură de felul în care omenirea
va reuşi să se achite, prin mijlocirea ştiinţei, de întreaga răspundere faţă
de natura mamă.
Atitudinea etică a omului faţă de natură se poate naşte atît din
motive pragmatice, cit şi din pricini mai înalte, de ordin moral. Motivaţia practică izvorăşte din înţelegerea perfectă a limitelor omului şi a dependenţei sale şi societăţii de natură. Prin exploatarea raţională a resurselor, omul poate dobîndi hrană mai bună şi consistentă,
îmbrăcă-
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minte comodă, locuinţe confortabile, iar condiţiile sale igienice pot fi
mult îmbunătăţite. Adeseori, aceste bunuri omul le-a obţinut însă printr-o irosire a calităţilor mediului ambiant. Solul, aerul, rîurile şi mările au
fost contaminate cu substanţe chimice şi radioactive, iar viaţa sălbatică,
susţinătoare a întregii biosfere a regresat, împreună cu procesele fundamentale care decurg în ea. Punînd într-o justă balanţă pe de o parte bunurile pe care omul şi societatea le pot procura prin exploatarea resurselor naturale, iar pe de altă parte daunele pe care această exploatare
le aduce zi de zi temeliilor existenţei vieţii, valoarea lucrurilor pe care le
utilizăm este mult mai mare decit îndeobşte o apreciază (R. Arvill, 1970).
Pînă în prezent, calculul economic a ţinut seamă numai de investiţiile
făcute pentru exploatare şi a neglijat complet pe acelea reclamate de regenerare. Ciţi dintre noi citind o carte, o revistă sau cotidianul preferat
şi-au pus vreodată întrebarea care ar putea fi echivalentul de pădure
a bunului de care se bucură ? Ciţi dintre cei aflaţi la volanul unui automobil meditează asupra contribuţiei vehiculului rîvnit în otrăvirea aerului pe care-l respirăm sau a alimentelor pe care le mîncăm? Omul secolului XX încă nu cunoaşte, în măsură obiectivă, adevăratul preţ al bunurilor create de propria sa inteligenţă. Ecuaţia fundamentală a lumii în
care trăim - raportul echilibrat dintre necesităţile de ordin economic şi
capacitatea ecologică a Pămîntului, înţeleasă ca un capital real al naţiunilor - este încă departe de a fi studiată, pătrunsă şi îndeosebi aplicată.

Necesitatea existenţei de miine ii constrînge pe omul veacului nostru să-şi schimbe comportamentul faţă de natură. Dacă pînă nu de mult
reilaţiile dintre om şi natură s-au abordat, pornindu-se de la cruda şi
totodată nechibzuita idee că tot ceea ce ne înconjoară trebuie exploatat pînă la epuizare, astăzi se constată o treptată schimbare a opticii,
atît pe plan mondial, cit şi la noi în ţară. Cu cinci decenii în urmă, regretatul botanist Alexandru Borza (1924), scria : .Lipsa de cultură, nepriceperea, răutatea, nepăsarea, tembelismul ruinează necontenit şi la noi
frumuseţea peisajelor şi monumentelor naturii. Mult mai mare este însă
dezastrul produs de nevoile sau din interese economice, de pasiuni vînătoreşti. Agricultura, pescăritul, creşterea vitelor, .amelioraţiunile agricole şi pastorale", exploatările adeseori abuzive de păduri, mine, petrol
prefac şi la noi ţinuturi întregi în „deşerturi culturale" înspăimintătoa
re„. ". Astăzi, se încearcă educarea tuturor într-un spirit nou, subliniindu-se rosturile naturii sălbatice. Numai aşa înţelegem de ce într-o recentă culegere de eseuri etice, cunoscutul scriitor şi publicist Dumitru
Popescu (1973), a dedicat un capitol naturii - .Maica uitată şi batjocorită". Cu o adîncă pătrundere a tilcului proceselor naturale şi a deteriorării lor prin agresiunea Nomului civilizat", el susţine : .Se ştie că
animalul cel mai blînd e animalul mort. După acest adevăr se călăuzesc,
poate, unii care vor să realizeze îmblînzirea naturii prin răpunrea ei. Dar
conform acestei logici, şi cei care o răpun ar trebui răpuşi, fiindcă ei dovedesc cea mai neîmblînzită sălbăticie·. (D. Popescu, 1973, p. 137).
Atitudinea indiferentă a multora, sau potrivnică a altora faţă de
natură, în special a întreprinzătorului particular, se datorează faptului
că educaţia în favoarea lumii vii are aproape pretutindeni în lume serioase lacune. Aspectele etice ale relaţiilor omului cu restul vieţuitoare
lor au fost pînă în prezent cel mai bine rel~vqtş dş c;unqşc;utul umanist
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francez Albert Schweitzer. ln autobiografia so scria : .Morea greşeală a
tuturor sistemelor etice de pină astăzi a fost credinţo lor că ele ou de
a face numai cu relaţiile omului cu oamenii. Totuşi, în realitate, problemo care se pune este atitudinea omului faţă de lume şi întreaga
viaţă cu care el ajunge în contact. Un om este moral numai atunci cind
viaţa este sfintă pentru el, fie că este a plantelor şi animalelor, fie că
este a tovarăşilor lui şi cînd el însuşi dăruieşte ajutor oricărei vieţi care
necesită sprijin. Gindirea se poate întemeia numai pe acea etică universală a simţului responsabilităţii faţă de o sferă mai largă, pentru tot
ceea ce trăieşte. Etica relaţiei omului faţă de om nu este ceva aparte
în sine ; ea este numai o relaţie porticulcuă care rezultă din cea universală• {A. Schweitzer, 1958, p. 188}. Idealul moroi a lui Albert Schweitzer,
asupra căruia trebuie să medităm cu toată seriozitatea, este cugetăto
rul care nu-şi permite să rănească sau să distrugă viaţa, indiferent de
formo el de manifestare, decît sub porunca unor întemeiate necesităţi
şi niciodată fără a chibzui îndeajuns. Acest ideal moral, trebuie să recunoaştem că, este greu de atins deoarece omul de fiecare dată este
pus în faţa dilemei care viaţă trebuie să o sacrifice în favoarea celeilalte. Desigur, nu vom ezita niciodată să sacrificăm viaţa unor indivizi
din alte specii, în favoarea vieţii omului.
Aceasta fiindcă, după cum
spune acelaşi Albert Schweitzer, „ ... omul este supus legii misterioase şi
oribile de o fi obligat să trăiască pe seama altor vieţi, de a se încărca
neîncetat cu vina nimicirii şi deteriorării vieţii. Dor ca fiinţă etică, el trebuie să se străduiască a scăpa de cite ori este posibil de această necesitate .. : {A. Schweitzer, 1958, p. 188-189}.
Conştiinţa responsabilităţii pentru existenţa altor forme ale vieţii
şi pentru calitatea mediului ambiant, este in ultimă esenţă pilonul pe
care in mod necesar se sprijină grijo faţă de noi înşine. Acest adevăr
este uneori prea puţin cunoscut, chior şi de factorii de decizie oi societăţii. Pentru acest motiv, aspectele morale ale ocrotirii naturii trebuie
larg popularizate. ln lumeo contemporană este necesară o campanie
intensivă şi extensivă de educaţie a omului, începind cu primii ani de
şcoală şi sfirşind cu adulţii, în favoarea naturii sălbatice. Nu trebuie să
uităm că in ţările dezvoltate şi supradezvoltote, cca. 8110 din populaţie
intilneşte naturo sporadic la sfirşit de săptămină, odată pe an in concediu, sau chiar nu văd peisajele naturale decit pe marele şi micul ecran.
Toţi aceşti citadini, din generaţie în generaţie, a căror capacitate de
prevedere şi- prevenire in ce priveşte mediul ambiant s-a pierdut, trebuie să cunoască legile cele mai generale ale biosferei şi ecosistemelor, pentru o-şi explica propria existenţă. Educaţia în favoarea naturii
cu siguranţă că va influenţa în bine viitorul omenirii şi calitatea vieţii,
întrucit există deosebiri fundamentale între deiciziile luate de un cunoscător şi un ignorant.
Opera de educare a omului în respectul pentru valorile naturii si
a peisajului în care trăieşte, întîmpină numeroase greutăţi. Nu vom stă
rui asupra celor generate de factorii economici şi de optica îngustă a
tehnocratului, ci vom accentua dificultatea principală izvorîtă din lipsa
unei serioase instrucţiuni. Există în societatea umană, indiferent de orînduireo ei, încă indivizi destui care socotesc, bazîndu-se pe raţiuni neîntemeiate, că lor li se cuvin toate bunurile şi drepturile, fără a accepta
vreo responsabilitate. Omul rupt de natură, care nu este în stare să păwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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trundă resorturile intime ale existenţei sale biologice, nu poate admite,
avind in vedere interesele sale imediate şi înguste, răspunderea faţă de
viaţa prezentă şi viitoare.
Ideea responsabilităţii omului şi societăţii faţă de natură a fost
subliniată şi cu prilejul Conferinţei Naţiunilor Unite privind mediul înconjurător, care s-a ţinut la Stockholm (Suedia), intre 5-16 iunie 1972.
Unii dintre delegaţii participanţi la conferinţă au demonstrat reprezentanţilor, naţiunilor şi statelor că fiinţele umane nu sint singurele care
populează Pămintul. Omul, în calitate de beneficiar al mai multor lanţuri trofice, nu ar putea trăi dacă nenumărate specii de plante, animale
şi microorganisme nu ar duce o susţinută activitate biologică în ecosistemele naturale. lnţelegerea dependenţei omului din punct de vedere
biologic de prestaţia tuturor vieţuitoarelor din biosfera Pămintului a
făcut posibilă acceptarea punctului 4 din declaraţia conferinţei de la
Stockholm (Cl.-M. Vadrot, 1973). ln declaraţie se spune : „Omul are o
responsabilitate deosebită în conservarea şi înţeleapta gestiune a patrimoniului constituit din florele şi faunele sălbatice, împreună cu habitatele lor, care astăzi sint grav ameninţate de un concurs de factori defavorabili".
ln scopul salvării vieţii sălbatice de la pieire şi a păstrării calităţii
vieţii pe Pămint spre binele şi perpetuarea omenirii, trebuie ca fiecare
stat civilizat, dezvoltat sau pe cale de dezvoltare, să acorde problemelor mediului ambiant şi ocrotirH naturii o atenţie
deosebită (E. Pop,
1963). Desigur, modul de rezolvare a problemelor menţionate poate să
fie intrucitva diferit de la o ţară la alta, de la o regiune a Pămintului
la alta. Deosebirile pot fi determinate de natura mediului fizic şi geografic, de condiţiile şi nevoile sociale ale naţiunilor, precum şi de alte
circumstanţe. ln ciuda deosebirilor există citeva motive foarte generale
pentru care natura merită să fie ocrotită pretutindeni (I. P. Laptev, 1970).
ln momentul de faţă ocrotirea naturii şi conservarea calităţilor
vieţii şi a mediului ambiant este o necesitate istorică. Numai naţiunile
capabile să înţeleagă această necesitate vor putea înlătura criza ecologică şi vor fi în stare să creeze ulterior condiţii de trai optime pentru
membri lor.
Conservarea vieţii sălbatice pretutindeni este dictată de interesul
economic,, de cel al ocrotirii sănătăţii publice, din pricini estetice şi
ştiinţifice. Dar pe lingă aceste aspecte mai mult sau mai puţin utilitariste habitatele naturale trebuie să fie supuse unui regim de protecţie
şi pe baza considerentelor etice.
ln ocrotirea naturii de pe toată suprafaţa Pămintului cele mai interesate sint, evident, generaţiile viitoare, dar genearţia noastră va purta
întreaga răspundere morală şi juridică pentru calitatea vieţii şi a mediului pe care o va transmite posterităţii.
ln fine, pretutindeni pe Pămint ocrotirea
naturii şi conservarea
mediului ambiant va condiţiona dezvoltarea progresivă a societăţii. Cei
care acţionează sau se manifestă contra ocrotirii naturii şi a îmbună
tăţirii mediului înconjurător luptă de fapt împotriva intereselor majore
ale omenirii.
ln lumina considerentelor expuse, cuvintele Secretarului general
al P.C.R., Nicolae Ceauşescu, din raportul prezentat la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din 19-21 iulie 1972, ne apar Cl.I
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întreaga lor semnificaţie morală. Conducătorul statului nostru spunea :
„O problemă de importanţă vitală pentru naţiunea noastră este protecţia mediului înconjurător. Este necesar să luăm măsuri riguroase pentru combaterea noxelor industriale, preintimpinarea poluării apei şi aerului, protecţia pădurilor, lacurilor, rîurilor, munţilor, a locurilor considerat~ monumente ale naturii. Este o datorie de onoare a partidului, a
intregului nostru popor să facă totul pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătăţii oamenilor, pentru păstrarea nealterată
a frumuseţilor patriei, pentru a transmite generaţiilor viitoare toate da-·
rurile cu care natura a hărăzit România".
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INFLUENŢA PEISAJULUI NATURAL PENTRU PROFILAXIA

LOGONEVROZELOR

EMILIA

BOŞCAIU

ln pofida abordării interdisciplinare a diferitelor aspecte ale crizei ecologice contemporane, consecinţele
psihologice ale deteriorării
mediului natural încă nu au fost apreciate într-o lumină satisfăcătoare.
Se constată totuşi că ecologismul, care croieşte făgaşuri noi unui număr
tot mai mare de ştiinţe moderne, pătrunde tot mai activ şi în domeniul
preocupărilor psihologice, conturindu-şi o tematică variată şi complexă.
Se poate aminti că efectele psihologice ale influenţei mediului ambiant
(environmental psychology), se conturează tot mai vădit în preocupările
unei discipline de sine stătătoare, cu considerabile implicaţii teoretice
şi practice. Dar într-o perspectivă mai cuprinzătoare, alături de psihologia geografică (psychogeography), în deceniul nostru se edifică bazele
unei adevărate psihologii ecologice (ecologica! pshychology, Roger G.
Barker, 1968). Este de asemenea concludent să ne reamintim în această
privinţă că în zilele noastre, comportamentul psihologic se studiază deja
experimental în ambianţe ecologice simulate, cu un utilaj modern din
ce în ce mai perfecţionat.
La rîndul lor, planificarea şi organizarea judicioasă a teritoriului
trebuie să ţină seama tot mai mult de concluziile psihologiei ecologice.
lndeosebi urbanizarea şi extinderea noilor centre industriale nu mai pot
face abstracţie de consecinţele psihologice, adeseori cu profunde repercusiuni negative, ale modificării mediului natural.
Prin pregnanţa expresivităţii unui tablou simptomatologic, nu lipsit uneori de manifestări clinice, a fost firesc ca efectele fiziologice ale
deteriorării mediului să se sesizeze înaintea celor psihologice. De altfel,
însăşi identificarea condiţiei existenţei umane cu necesitatea modificării
mediuJui natural, ca şi limitele largi ale adaptabilităţii psihologice la
ambianţa unor noi condiţii, au minimalizat adeseori importanţa preocupărilor cu privire la consecinţele psihologice ale deteriorării mediului
natural.
Consecinţele deteriorării contemporane a mediului arată însa intr-un mod tot mai convingător că adaptabilitatea omului la un mediu
artificializat rămîne totuşi relativă, că ruperea sa brutală de ambianţa
naturală are consecinţe care nu mai pot fi neglijate. ln această privinţă
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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are un covîrşitor interes sublinierea lui W. Koppen (1931), cu privire la
unul dintre cele mai importante ecosisteme naturale : „Nu atit importanţa climatică şi în general valoarea practică a pădurii ar face din dispariţia ei o pierdere incomensurabilă, cit mai ales valoarea ei estetică
şi afectivă, şi asta nu preţuieşte deloc mai puţin pentru un popor ca
toate celelalte" (citat după acad. Emil Pop, 1973). În literatura noastră
funcţiile psihologice ale pădurii, prin semnificaţiile sale afective au fost
explicitate magistral de acad. Emil Pop (1942, 1971, 1973). Astfel, referindu-se la funcţia afectivă a pădurii, acad. Emil Pop (1971), conchide:
/Putem spune că ne găsim într-o fază a psihologiei colective, de importanţă istorică pentru fiinţa şi cercetarea ştiinţifică a pădurii". În aceeaşi
privinţă, Dumitru Popescu (1973), observă că unul dintre efectele cele
mai grave - deşi poate dintre cele mai neobservabile - ale înstrăinării
omului de natură este tocmai sărăcirea vieţii emoţionale.
Într-o lucrare recentă, Bayden Stephen (1972), arată că schimbă
rile ecologice radicale care se succed într-un ritm din ce în ce mai rapid, periclitează însăşi existenţa speciei umane, deoarece acţiunea factorilor nocivi nu mai este limitată, devenind din ce în ce mai generală.
Autorul amintit arată că ori de cite ori condiţiile de viaţă ale unei populaţi~ se depărtează de cele ale mediului său ecologic de bază şi faţă
de care există o adaptare genetică, apar o serie de tulburări determinate de o adaptare filogenetică deficitară care constituie adevărate boli
ale civilizaţiei. Asemenea modificări au repercusiuni asupra sistemului
nervos al omului, manifestindu-se prin afecţiuni mintale şi tulburări în
corn portament.
Aifirmaţiile la care ne-am referit, dobindesc un temei pe deplin
inteligibil dacă ne reamintim că antropogeneza s-a desfăşurat cu cel
puţin 800 OOO ani în urmă. Or, prin raportarea la această scară cronologică, încercarea omului de a se rupe într-un mod radical de mediul
său natural, apare ca un proces epiontologic subrecent. Chiar la o aproximaţie grăbită ar fi dificil să admitem că după o adaptare atit de îndelungată la condiţiile mediului natural, omul modern să-şi poată crea
un mediu complet artificializat, fără ca aceasta să nu aibe odinei consecinţe psiho-somatice.
Se admite azi, pe o scară tot mai largă, că ruperea omului' de
mediul său natural, are printre primele sale consecinţe apariţia unor nevroze, ca şi a unor tulburări de comportament care prejudiciază în cele
din urmă însăşi integrarea sa în societate.
În cele ce urmează încercăm să facem citeva consideraţii asupra
logonevrozelor, adică a unor tulburări de vorbire, pe care le considerăm
drept simptomul preliminar al unor nevroze care pot avea consecinţe
mai profunde asupra personalităţii.
lntr-o accepţie generală logonevroza reprezintă un simptom de
neadaptare în situaţiile de comunicare verbală. Semnele caracteristice
ale logonevrozelor sînt uşor de recunoscut prin declanşarea unor spasme
articulatorii care întrerup cursivitatea exprimării. Majoritatea acestor tulburări se conturează încă din primii ani de viaţă ai copiilor, în perioada
de intensă dezvoltare a limbajului. Adeseori debutul logonevrozelor este
lent şi greu de sesizat printre numeroasele neregularităţi de vorbire specifice copiilor de virstă mică.
272
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Mecanismul de instalare a unor logonevroze este extrem de complex şi încă nu s-a ajuns la o explicaţie satisfăcătoare unanim admisă.
Cercetările recente subliniază faptul că etiologia tulburării este polimorfă, rezultînd din incidenţa şi interacţiunea mai multor factori somatopsihogeni. ln lumina acestei interpretări se face o distincţie între factorii
predispozanţi şi cei de întreţinere.
Printre adepţii teoriei cauzalităţii multiple a logonevrozelor, A. D.
Barbara (1960), J. Eisenson (1958), M. Hvatţev (1959), M. Seeman (1959),
şi C. Van Riper (1963), consideră că există o anumită constituţie predispozantă ce se manifestă printr-un grad accentuat de labilitate emotivă
şi întîrzieri în formarea abilităţilor motrice. ln perspectiva acestor teorii
dificultăţile psihomotrice ale individului nu pot cauza prin ele însăşi logonevrozele, în absenta unor factori activi care să le actualizeze. ln această
privinţă D. Barbara' (1960), arată că pe acest fond de neadaptare emotivă, numeroase împrejurări pot crea la copii stări de frică şi de anxietate. Astfel, bolile grave, traumatismele psiho-fizice, forţarea de a utiliza
mina dreaptă în defavorul mîinii stingi, cînd aceasta este mai abilă de la
naştere şi mai ales stările de tensiune neuro-emotive favorizează declanşarea şi întreţinerea logonevrozelor.
ln ultimul timp se generalizează tot mai mult părerea că factorii
psihologici cauzează cele mai numeroase nevroze printre copii. Pentru
consideraţiile la care ne vom referi este important să subliniem că P. J.
Glassner (1960), defineşte logonevroza ca un mijloc caracteristic al copiilor de a reacţiona la stres-uri.
lntr-un mod similar, C. Gottlober (1960), consideră logonevroza
drept o uboală socială în continuă creştere după stările de tensiune şi
presiune ale societăţii moderne".
Totuşi, un indiciu concludent al creşterii şi evoluţiei logonevrozelor
în societatea contemporană încă nu există, deoarece pînă acum majoritatea cercetărilor privitoare la răspîndirea lor s-au efectuat numai în
centrele urbane din diferite ţări. Astfel, după datele obţinute de Mc Alister (1937), frecvenţa logonevrozelor din New York este de 1,52 %. La rezultate asemănătoare a ajuns şi M. Hvatţev (1959), arătînd, pe baza cercetărilor efectuate la Leningrad, că în timp ce la adulţi frecvenţa logonevrozelor este de 1 %, la copii poate ajunge pînă la 2 %. Cercetările efectuate la noi în ţară în municipiul Cluj (E. Boşcaiu, 1966), au arătat că
frecvenţa tulburărilor de vorbire este de 1,28 % printre copiii de vîrstă
preşcolară şi descreşte pînă la 0,36 °Io la elevii de vîrstă mai mare.
ln majoritatea cercetărilor publicate se subliniază faptul că etiologia şi răspîndirea logonevrozelor nu poate fi înţeleasă numai prin interpretarea unor factori accidentali, neglijîndu-se rolul influenţelor mediului
social. Pornind de la această ipoteză, am considerat că nu ar fi lipsit de
importanţă sub aspect etiologic să se cunoască influenţa mediului global, în care să se ţină seama de toţi factorii ambianţei în mijlocul cărora
se dezvoltă un copil. in acest scop, în anii 1970 şi 1971 am examinat un
număr de 705 copii cu vîrsta cuprinsă intre 3-8 ani de la grădiniţele din
20 comune şi sate din zona muntoasă a judeţului Hunedoara. ln cea mai
mare parte, localităţile cercetate se găsesc pe Platforma Pădurenilor din
Munţii Poiana Rusca, la marginea Ţării Haţegului. Am considerat că ambianţa peisagistică a acestor localităţi, integrate într-un mediu natural
încă puţin modificat, în care activităţile umane se desfăşoară într-un
Sargetl& 18
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echilibru milenar cu natura înconjurătoare, ar putea permite obţinerea
unor concluzii autentice cu privire la relaţiile dintre factorii naturali şi incidenţa logonevrozelor. Grădiniţele cercetate aparţin la următoarele comune şi sate :
Alun, Bunila

Ghelar

Bătrina

Leontina

Buni la

Meria

Cerbăl

Poiana Răchiţele

Cerişor, Lelese

Poieniţa Voinii

Cheia, Meria

Roşca ni

Clopotiva, Riu de Mori

Ruda, Ghelar

Densuş,

Sarmizegetusa

Peşteana

Dobra

Sohodol, Lelese

Faţa Roşie

Vadul Dobrii

Din totalul celor 705 copii examinaţi sub aspect logopedic nu s-a
depistat decit un singur caz de logonevroză (un băiat în virstă de 6 ani
provenit dintr-o familie în care mai mulţi membri au prezentat tulburări
similare ; în antecedentele sale s-au înregistrat întîrzieri accentuate în
dezvoltarea metrico-verbală). ln acest fel, frecvenţa logonevrozelor la
copii cu. vîrsta cuprinsă intre 3-8 ani din teritoriul cercetat nu depăşeşte O, 14 %.
·
Deosebirile atît de izbitoare dintre frecvenţele indicate în literatură ,din zonele urbane şi cea stabilită de noi în această zonă în care
natuta a fost conservată într-o stare atit de autentică subliniază rolul
excepţional al factorilor peisagistici în profilaxia logonevrozelor.
Nu se poate exclude posibilitatea ca în zona cercetată, ca pretutindeni în lume, să nu existe predispoziţii pe terenul cărora logonevrozele s-ar putea instala. ln această privinţă este concludent să subliniem
că forma de tulburare de vorbire depistată a fost de natură evident organică.

Constatările la care ne-am referit confirmă efectele considerabile
ale peisajoterapiei care dobindeşte un interes din ce în ce mai mare în
profilaxia bolilor nervoase. Cercetările estetico-sanitare privitoare la efectele diferitelor compoziţii ale peisajului au permis stabilirea unor caracteristici peisajoterapeutice diferenţiale ale unor configuraţii specifice.
Astfel, Modrinov (citat după V. Carmazin, 1957). consideră că întreaga
varietate a genurilor din arhitectura peisajelor poate fi redusă la patru
grupe principale, pe care, la rîndul lor le putem reuni în două mari grupe : grupa majoră, cu peisaje maiestuoase şi de exaltare a bucuriei şi
grupa minoră, cu peisaje romantice şi cu efect liniştitor. Este grăitoare şi
încercarea de a se corela aceste patru grupuri principale de compoziţii
peisagistice cu cele patru temperamente hipocratice: peisajul maiestuos
cu temperamentul coleric, peisajul de exaltare a bucuriei cu temperamentul sangvinic, cel romantic cu temperamentul melancolic şi cel cu
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•Iaci llni~tltor cu cel flegmatic (V. Carmazin, 1957). Ori· cit de relativă JlJ
compoziţii peisagistice cu anumiţi
ludorl temperamentali, ea rămîne totuşi expresja acţiunilor specifice ale
pal 1ojotorapiei.
·
Spre deosebire de compoziţiile arhitecturale, realizate totdeauna
pn anumite coordonate stilistice în dimensiunea unor ecosisteme u.m~ni
wto, peisajele naturale posedă cele mai variate componente care se îmhln6 într-un mod unitar. ln locul convergenţelor stilistice, peisajele naturalo posedă convergenţe ecologice. La rîndul lor, efectele· profilactice
tl terapeutice ale peisajelor naturale rămîn incomparabil mai complexe,
o>eercltîndu-şi influenţa asupra celor mai. variate aspecte emotive. Peisajul n atural, prin componentele sale care se îmbină şi se compensează
rnclproc, devine un puternic organizator al vieţii psihologice.
Nu mai tăgăduieşte azi nimeni că percepem lumea pe bazd un&i
cuplorări integrate a mesajelor provenite din mediuf exterior. Capacitataa acestei explorări informaţionale a mediului înconjurător constituie, la
rindul ei, o adaptare filogenetică care a'ngajează cele . moi variate vqlonţe ale psihicului uman. ln această viziune deh:?ri9rarea peisajului ncitural echivalează cu scăderea potenţialului .său de a declanşa stări emotive, sărăcindu-l de resursele sale informaţionale.
.·
.·
Consecinţele acestei deteriorări ecologice se manifestă prin opori\la unor sindromuri de inadaptabilitate care pot duce la instalarea unui
tablou variat de manifestări nevrotice. Asemenea nevroze se datoresc faptului că ritmul schimbărilor in.tervenite în mediul natural depăşeşte posibilităţile de adaptare evolutivă. Una dintre formele cele mai ateni.iafe ofe
unor asemenea nevroze de neadaptare se pare că o constituie logonevrozele. Dar tocmai prin caracterul lor încă puţin grav, aceste logonevroze
pot constitui un test sensibil care este în măsură să ne avertizeze că
schimbările intervenite în ·mediul ambitmt pot declanşa alte nevroze, cai'e
odată cu creşterea amplorii deteriorării ecologice, se pot agrava.
Consideraţiile expuse confirmă importanţa. · conservării peisajelor
naturale pentru profilaxia logonevrozelor ·ta şi a altqr nevroze cu "Caracter mai grav. Nu contestăm că ar fi o dovadă de unilateralitate încercarea de a explica instalarea logonevrozelor printr-o etiologie exclusiv ecologică. Credem totuşi că faptele relatate au subliniat într-un mod convingător necesitatea conservării peisajului natural, ca şi a unor reconstrucţii
ecologice în jurul marilor oraşe ca şi în apropierea centrelor industriale
în curs de dezvoltare. ln această lumină se cuvine să fie reexaminată
şi ideea transformării totale a ecosistemelor naturale într-un sistem uman,
făcind o prognoză critică a tuturor consecinţelor sale psihologice şi sociale.

11·1mlno incercorea de a apropia aceste

1
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L'INRUENCE DU PAVSAGE NATUREL 1POUR LA PROPHVLAXIE DES LOGON~VROSES
Resumlt
P.a·r ·suite des ·reoherches conc;ernant la frequence et la distribution des logonevroses a1ux enfants des 111illages de ·la zone montagno·rde du departement de Hunedoaro, l'auteur sou1ligne l'importa·nce du poysage .naturel .pour fo 1pr0!phyloxie de ces
troubles du .fa·ngage. En considera·nt .Ies ilogonevroses oomme tm test expressif, qui peut
a.ver:tiser l'o•pparition des au.tres nevroses ,plus g·roves, ·le travail montre fo necessite de
consenver le oadre naturel des grondes Yi.Ues, auS<Si· q•ue celui des territoires ou d'indus·
trie se troU'lle en voie d'expa·nsion.
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PRO NATURA

CONSTANTIN DUMITRESCU

Sub acest generic sugestiv /cutia de cintece şi graiuri·, cum numea aparatul de radio Tudor Arghezi, a ajuns să ne familiarizeze şi să
ne îndrume spre o paşnică convieţuire cu mediul înconjurător. Pornind
de la premiza că radio-ul poate deveni o importantă sursă de educaţie
ecologică, Studioul de Radioteleviziune Cluj a inclus, începînd din aprilie 1973, în reţeaua orară a programelor sale, emisiunea Pro Natura, direcţiile şi scopul acestei iniţiative fiind explicate auditoriului în expozeulprogram alcătuit pe baza propunerilor redacţiei, coroborate cu cele ale
specialiştilor din cadrul Subcomisiei Cluj a Monumentelor Naturii.
Demarajul a fost relativ uşor, deoarece în anii precedenţi (19711972), au existat citeva încercări de impunere a unui asemenea gen de
emisiune, care însă, atunci, îşi propunea cu osebire stimularea curiozităţii ascultătorilor pentru aspectele inedite şi excepţionale ale florei şi
faunei ţării. Prima grijă a redactorilor-responsabili a fost introducerea
elementului de periodicitate în recepţie, ceea ce a determinat apariţia
elementului de continuitate. ln schema de program a Studioului de Radioteleviziune Cluj emisiunii Pro Natura i s-a acordat astfel bilunar,
duminica, un spaţiu de 30 de minute.
Pornind de la concluzia lui Norbert Wiener, părintele ciberneticii,
potrivit căreia limbajul .nu este altceva decit posibilitatea de a defini
conduita viitoare prin acţiunile trecute• (Cybernetique et societe, Paris,
1962), în primele ediţii utilizînd procedee radiofonice diverse ca anchetă
interviu, eseu, masă rotundă, reportaj, sprijiniţi de specialişti renumiţi, am
încercat să oferim publicului un mesaj cu un conţinut bogat în concluzii
teoretice dar totodată şi în concluzii practice. Un interes deosebit a stîrnit interviul acordat de acad. Ştefan Peterfi pe tema .Politica partidului
şi statului nostru în domeniul ocrotirii mediului înconjurător·.
Sub deviza .non nocere·, in cuprinsul emisiunii au fost inserate
materiale menite să popularizeze importanţa patrimoniului forestier, necesitatea ocrotirii şi extinderii acestor .plămîni ai societăţii umane·, cum
denumea atît de plastic pădurea într-un eseu radiofonic acad. Emil Pop.
Alţi specialişti au folosit microfonul emisiunii Pro Natura pentru a împăr
tăşi celor tineri, care lucrează nemijlocit în silvicultură din experienţa
unor decenii de muncă şi cercetare. Au fost periodic popularizate succesele obţinute de inspectoratele silvice judeţene în campaniile de împă
duriri,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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fntr-o înşiruire succintă mai amintim suita de anchete şi discuţii cu
publicul şi specialiştii pe marginea proiectului legii pentru protecţia mediului înconjurător, emisiunile dedicate ocrotirii florei şi faunei. Instantanee realizate pe teren, prezentarea şi atenţionarea asupra neglijării unor
rezervaţii de către factorii responsabili, relaţia dintre ocrotirea naturii
şi turism, evidenţierea acţiunilor pionereşti menite să contribuie la îndră
girea naturii, semnalarea efortului general uman de conservare a mediului ambiant, opiniile cu privire la resursele de apă potabilă ale ţării, sint
numai citeva din componentele mesajului radiofonic menit să contribuie
la realizarea unui proces de interiorizare a lumii exterioare în structura
individuluj, .aşimilarea de către acesta a conţinutului real al lumii exterioare, a realizărilor şi nerealizărilor acesteia.
Personalitatea emisiunii Pro Natura s-a cristalizat însă cu prilejul
consfătuirii „Ocrotirea naturii pe baze ecologice·, ale cărei lucrări s-au
desfăşurat anul trecut în judeţul Suceava. A fost un fericit prilej de reliefare a potenţelor limbajului fonogenic, în catalizarea acţiunilor de ocrotire 'a naturii. Participind la lucrările consfătuirii, purtind discuţii pe teren
cu specialiştii, antrenind un larg schimb de opinii, realizatorii emisiunii
Pro Natura sint înclin-aţi să creadă că ediţiile din iulie şi august 1973
a1,1 determinat la receptori procese psihice, imbolduri sau modificări în
concepţii, aflate în deplină legătură cu semnificaţia mesajului consfătuirii
de Id Suceava.
Pentru a-i ajuta pe ascultători să decodifice mai uşor mesajul, s-a
avut în. vedere păstrarea unui relativ echilibru intre ceea ce se transmite,
c:um se transmite şi cui se transmite. lntrucit cea mai importantă concluzie a consfătuirii a reieşit că este necesitatea constituirii parcurilor naturale ale munţilor Rodnei şi Călimani, utilizind interviul, am încercat mai
intîi să definim cu ajutorul prof. Valeriu Puşcariu, redactor-şef al revistei
„Ocrotirea · NaturW, noţiunHe de parc natural şi parc naţional. Pentru a
evita monotonia şi implicit saturaţia, am reeditat într-un serial radiofonic
discuţiile şi opiniile exprimate pe teren de către botaniştii, zoologii, silvicultorii, ihtiologii şi entomologii prezenţi la consfătuire. Urmarea firească
O· fost ·interferarea acestor opinii cu ale altor specialişti care n-au fost
prezenţi la consfătuirea suceveană, cu părerile unor profesori de geografie şi Ştiinţe naturale din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, ale unor. cetăţeni de rînd sau reprezentanţi ai administraţiei de
stat. Paralel, realizatorii, cu aportul colaboratorilor, au prezentat relatări
şi ştiri. privitoare la monumentele naturii sau posibilele monumente ale
naturii din zona viitoarelor parcuri, căile de realizare a rezervaţiilor, rolul
orga_nelor locale de partid şi de stat în edificarea acestor importante deziderate ecologice.
Nu putem încheia acest curriculum vitae al emisiunii Pro Natura
inăinte de a semnala prezenţa lunară a rubricii „Omul şi biosfera·, susţi
nută cu competenţă şi talent gazetăresc de biologul clujean, dr. Viorel
Soran, ca şi periodicele redări din zgomoteca Pro Natura, alcătuită cu
sprijinul cercetătorului ştiinţific Alexandru Filipaşcu. De asemenea, amintim aicLcele două emisiuni închinate înaintaşilor ocrotirii naturii în România : savariţii Emil Racoviţă_ şi Alexandru Borza .
. .'Una dintre legile de bază ale informaticii afirmă că informaţia nu
podte creşte odată cu trecerea prin canalul de comunicaţie. Radio-ul nu
este însă un simplu instrument d~ transmisie, ci are drept coordonate inwww.mcdr.ro / www.cimec.ro

formarea, recreerea şi, considerăm noi esenţială, acţiunea educaţională,
de a ne învăţa să învăţăm. De aceea, găsim justificată prezenţa acestei
emisiuni în peisajul radiofonic, acţiunile de ocrotire a naturii nefiind fă
cute pentru tăceri meditative, ci pentru aderenţa la marele ritm frenetic
'i exteriorizat al spiritului timpului .
• ln ce mă priveşte - declara Rene Maheu, director general al
UNESCO - nu ezit să afirm că în lumea modernă radio-ul şi televiziunea constituie cele mai puternice instrumente ale unei educaţii şi ale unei
culturi reale şi vii, în acelaşi timp pentru adulţi şi tineri" (8-e Session du
Conseil de l'Universite Radiophonique et Televisionelle lnternationale,
Paris, 1963, p. 23).
fotă de ce utilizarea radio-ului în educaţia ecologică a maselor
constituie o datorie patriotică şi pentru ce prezenţa realizatorilor emisiunii Pro Natura în mijlocul participanţilor la consfătuirea „Conservarea
naturii pe baze ecologice" din judeţul Hunedoara este nu numai necesară, ci şi un aport major la propagarea rezultatelor lucrărilor sale, în
viitorul apropiat sau mai depărtat, în masa tuturor ascultătorilor.

PRO ·NATURA
Resumă

!:tont donne que le radio •peut devenir une voie d'educotion ecologique pour ses
ouditeurs,
portir d'ovril 1973 le Studio de Rodiotelevision de Cluj commence
diffuser l'emission Pro Natura, cutour duquel se sont ·reunis .Ies meiUeurs ecologistes de
Cluj et pa·rmis eux, ·Ies speciclistes de la Sous-commission .pour .Jo. protection de .Jo natu·re de Cluj.
Ai-nsi, dens son progromme bi1mensuel, Pro Naturo o touche une multitude de
problemes conc;ernont Ic protection de Io flore et de Io faune, des sittes ·notureUes,
des eaux et des forets. Eilile o ete .presente pendont 110 premiere Con.ference itinero•nte
pour la p"rotection de .Jo •no•ture sur des op1puies ecologiques, tenue dans le deportement Ide Sucecvc (juillet 1973). Et mointenont el·le est .presente oussi
Hu.nedoaro
pour •une seconde moni.festation poreHle et sa place id se releve comme necessaire,
comme aide present et futur des travaux de 1(1. Conference.

o

o

o
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ln memoriam

PROFESORUL ALEXANDRU BORZA, PRECURSOR AL
OCROTIRII NATURII DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

IOAN RESMERITA

Judeţul
Hunedoara
poartă
începuturile acţiunilor de ocrotire a naturii, incrustate in răbojul marilor iniţiative impulsionate şi coordonate de profesorul Alexandru Borza,
care
integrat în dragostea poporului
nostru de a proteja
anumite
flori, unii arbori, unele păsări
şi peisagii de interes estetic,
istoric sau social-cultural, a apelat la scutul protecţiei
prin
lege a unor inestimabile comori
naturale de
interes
naţional
sau chiar internaţional.
Entuziastul profesor
Borza,
care şi-a dăruit toate cunoş
tinţele şi eforturile neobosite în
slujba contemporaneităţii,
dar
şi ale viitorimii, cunoştea ca nimeni altul ce înseamnă şi ce
a însemnat nechibzuinţa omului in exploatarea neraţională
a naturii. Din rivna cu care s-a
dăruit problemelor de ocrotirea
naturii, cercetind şi publicind
valoroase lucrări asupra rezervaţiilor ştiinţifice, printre care ocupă un
loc de frunte cele referitoare la masivul Retezatului, beneficiază cel dintii judeţul Hunedoara, care găzduieşte această inspirată şi binevenită
reuniune naţională de conservare a naturii. Din cuprinsul acestor valoroase lucrări, dar mai ales a celor privitoare la Retezat, se desprinde
valoarea inepuizabilă pentru documentarea ştiinţifică a acestor rezervaţii co şi importanţa menţinerii integrităţii lor biologice. ln această vi-
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ziune, profesorul Borza a militat pentru armonizarea acţiunilor de ocroti re d naturii cu valorificarea raţională a ei, in spiritul unor profunde
implicaţii ştiinţifice şi culturale.
Minat de aceste idei nobile pentru viitorul patriei noastre, s-a angajat în uriaşa acţiune de ocrotire a naturii din România faţă de care
judeţul Hunedoara rămine cel mai îndatorat. O mărturie convingătoare
a acestor afirmaţii o constituie seria de documente privitoare la înfiinţa
rea Parcului naţional Retezat, publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii din 1943.
Profesorul Borza este primul om de ştiinţă care încă din 1916, în
articolul intitulat „Din lumea plantelor, publicat în ziarul .Unirea• din
Blaj, şi republicat apoi în biblioteca .Semănătorul" de la Arad, arată că
Retezatul şi văile din Munţii Făgăraşului constituie .locuri predestinate
ca să fie transformate în parcuri naţionale".
Imediat după Unire, eforturile sale pentru ocrotirea naturii se intensifică, inclusiv a celor din judeţul Hunedoara. Astfel, prin insistenţele profesorilor Alexandru Borza şi Victor Stanciu, in art. li din tegea
de reformă agrară din 13 august 1919 a Marelui Sfat Naţional din Sibiu, se prevedea ca „toate locurile care prezintă un deosebit interes din
punct de vedere ştiinţific, să fie expropriate în întregime pentru ştiinţăH.
ln ·cadru~ acestei prevederi mijeau primele speranţe legiferate în ţara
noastră pentru ocrotirea naturii. Dar odată cu desfiinţarea Consiliului
Dirigent, se abrogă şi această primă legislaţie românească in vederea
ocrotiri~ .naturii şi în 1923 profesorul Borza reia acţiunea de creare a
unor rezervaţii şi parcuri naţionale pe cuprinsul Transilvaniei, care ur-.
mau să fie puse sub ocrotirea unei viitoare legi.
Pentru împlinirea acestui deziderat, în numele Grădinii botanice de
Io Universitatea din Cluj, profesorul Borzo intervine în 1923 Io Direcţia
generală pentru reforma agrară din Cluj, cu o adresă, în care subliniază
că „reformo agrară care se înfăptuieşte în zilele noastre, este cel moi fericit prilej de a se crea parcuri naţionale şi rezervaţiuni naturale, terenuri
cu vegetaţie străbună nealterate încă de mino omenească„ puse pentru
viitor la odăoost de schimbările odinei şi din punct de vedere ştiinţific
dezastruoase".
Reamintim că istoria înfiinţării Parcului naţional Retezat, care se
poate reconstitui din lungul şir de adrese dintre profesorul Borza şi autorităţile regimurilor trecute, este plină de tergiversări şi neaşteptate complicaţii datorită lipsei de interes pentru cauzo frumuseţilor naturale ale
ţării. lntirzierea apariţiei legii pentru protecţia monumentelor naturii îl
determină\ pe profesorul Borzo să întreprindă acţiuni tot mai energke.
Astfel. Io intiiul Congres Naţional al naturaliştil"r din România, ţinut Io
Cluj în 1928, profesorul Borza prezintă un amplu referat intitulat .Problema protectiei naturii în România•. Ca urmare a rolului dinamizont a1
profesorului Borzo, congresul adoptă Io încheiere următoarea moţiune :
„Congresul naturaliştilor din România, avind în vedere :
1. Proiectul existent de o înfiinţa într-o regiune a Munţilor Retezat
un parc naţional ca monument ol naturii.
2. Faptul, că masivul Retezat este de o excepţionolă. bo~ăţie flqristică şi faunistică.
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3. Faptul, că este aproape unka regiune din ţară în care vegetaţia
se află în starea ei naturală, adică în echilibru biologic cu_ ierbivorele numai sălbatice, căci foştii proprietari opreau cu stricteţe păşunatul vitelor
domestice.
Considerind că :
4. Devastarea prin păşunat chiar vremelnic al unui „material" de
cercetări ştiinţifice, unic în felul său, ar fi dovada unei lipse de prevedere şi de competenţă nescuzabile,
5. Toţi naturaliştii români ·ar cădea sub grea răspundere atit naţio
nală ci, şi internaţională dacă nu s-ar opune hotărit unei asemenea
devastări,
_ 6. Politicienii demagogi stîrnesc pe locuitorii din vecinătatea Retezatului ca să reclame libera păşunare pe tot masivul, ·
Hotărăşte :
Să roage atît pe Domnul Preşedinte al Consiliului, cit şi pe Domnul Ministru de Domenii, să binevoiască a opri imediat păşunatul, pescuitul, vînatul şi tăierea pădurii în acea regiune a masivului Retezat, care
este deja delimitată la Casa centrală a împroprietăririi in vederea înfiinţării unui parc naţional în acest masiv.
Această oprire a păşunatului să fie menţinută cu
stricteţe
pină
cind Legea monumentelor naturii va fi votată şi pusă în aplicare".
Dezideratele Congresului naturaliştilor din România au fost prezentate ministrului agriculturii de profesorii E. Racoviţă, A. PopoviciBâznoşanu şi Al. Borza. În urma acestor demersuri energice, C. Argetoianu, ministrul de atunci al agriculturii aprobă înfiinţarea parcului naţio
nal. Uneltirile potrivnicilor parcului naţional necesită însă noi aminări şi
interventii la minister. În această privinţă, întimpinarea Direcţiunii Vină
torilor Regale creează noi dificultăţi, determinind reluarea discuţiei înfiinţării parcului.
Dar neobosit, profesorul Borza nu se dă învins. Şi astfel, în pofida
tuturor dificultăţilor şi a lipsei de inţeleqere a regimurilor· trecute, după
15 ani de insistenţe neîntrerupte se consfinţeşte actul de infiintare a Parcului naţional Retezat prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 593, din 22
martie 1935.
Am insistat mai detaliat asupra unor aspecte legate de înfiinţarea
primului parc naţional al ţării noastre, pentru a reliefa, că fără tenacitatea de neînvins a profesorului - Borza, nu ne-am putea mindri cu. acest
parc. ln dimensiunile celor relatate, profesorul Borza se situează intre ctitorii acţiunilor de ocrotire a naturii din judeţul Hunedoara.

BIBLIOGRAFIE
BORZA AL. 1924, Protecţia naturii în România. Bui. Grăd. bot. şi Muz. bot. 1Gluj,
4, 1-24.
BORZA AL, 1925, Ergebnisse der Nat·urschutzbewegung in Rumiinien. Nachrichtenblatt
Hir Naturdenkmalpfleqe, 2, 5, 106-109.
,BORZA AL, 1927, Ne trebuie o lege pentru protecţia naturii. Patria, 9, 26-27.
BORZA AL., 1926, Protecţlunea naturii în România. Rev. Şt. V. Adamachi, 12, 3.
BORZA AL., 1929, Problema protecţiunii naturii in România. lntiiu·I Congres a·I Naturaliştilor din România, Cluj, 1928, p. 94-124.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

283

BORZA AL., 1931, Dzisiejszy stan ochrony przyrody w iR.umunji. Ochrodo ·Przyrodz, 1931.
A
11, 121-122.
.BORZA AL., 1932, 'la Protection de ,la Nature en ·Roumanie. Deuxieme Congres lnternolionol .pour Io Protection de la Nature (Poris, 1931), Societe d't:ditions,
.Poris, p. 515-527.
BORZA AL, 1933, Monumentele Naturii in 'România. 1Boaibe de Grâu, Bucureşti, 4, 2, 19 p.
BORZA AL., 1933, Retezotu:J. Viitorul parc naţional al României. Conpoţii, 1, 12, 2-8.
BORZA Ail., 1934, Studii fitosociologice in Munţii Retezatului. IBul. Grăd. bot. şi Muz.
bot. Cluj, 14, 1-84.
BORZA AL., 1936, Die Pflonzengeogrophischen Aufgoben der Naturschutzbewegung in
·Rumăn.ien. Beri<:he der Schweizerischen .Sotonischen 1
Geselrl·scho.ft, 46, 4 p.
,BORZA AL., 1937, Problemele actuale ale mişcării pentru Protecţiunea Naturii in Româ·
nia. Congresul o'I IX-·lea ol Asoc. Rom ..pentru 1inaintareo şmn.ţelor, Bucureşti, 3 moi 1934, Bucureşti, p. 82-83.
BORZA AL., 1938, Origina~itatea masivului Retezat. Buletinul .Al,pin, 6, 3, 3---6.
BORZA AL., 1939, rMonumentele Naturii. Corpoţii, 7, 343-347.
BORZA AL., 1940, Les monuments de la Nature de Transylvonie. Tramylvania, 5, 4, 12 p.
BORZA AL., 1940, Monumentele N11turii din Transilvania. No.turo, 27, 3, 119-124.
BORZA AL., 1941, Die Fortschritte der botanischen Forschung unei des Naturschutzes
in Rumănien. Novo Acto .Leopoldina, N.F., 10, 10 p.
BORZA Al., 1941, Die Pflanzenwelt ·Rumăniens unei ihr Schutz. 'Berichte der deutschen
Botoni·schen Gesellschoft, Berlin, 59, 5, 153-168.
BORZA AL. 1942, Monumentele Naturii din Ardealul Central şi Apusean. Apulum. Buletinul Muzeului regiona•I Aliba Iulio, 1, 14 p.
BORZA AL., 1942, Le richezze naturali della Romania e la ·loro protezione. Lucrările
lnstitutu,lui de geografie 011 Uni'i. di·n Cluj Io Timişoara, 7, 1-22.
BORZA AL, 1944, Documente privitoare la ·înfiinţarea Parcului naţional al Retezatului.
BuleHnul Comisiunii Monumentelor NoturM, 11, 1-4, 5-18.
BORZA AL., 1959, Geobotany 11nd amed .Problems in Roma.nia. Le Noturoliste Co·noA dian (Quebec), 80, 5-7, 93-111.
BORZA AL., 1965, Die Be1eichnung der geschtitzeten •P.flanzen in der f.lora Europaea.
Rev. Roum. 8iol. Ser. Bot., 10, 1-2, 97-98.

LE PROFESSEUR ALEXANDRE 1BORZA, .PHCURSEUR DE LA CONSERVATION
DE LA NATURE DANS LE DIEPARTEMENT DE HUN,EDOARA
Resume
FI01rmi Ies grondes personno1lites culturelles qui eu.ren.I un rol hr~porto·nt -pour
l'initiotion des octions de ·conservotion de Io no·ture de Roumonie ·figure le professeur
Alexandre Borzo, ·botaniste roumoin de renommee mondiale. C'est que por ses eftforts
fot cree 1le groon.d Parc notiona'I de Retezat, ou,ssi que Ies 1premieres reserves .noturelles du departement de Hunedoara.
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PROBLEME ACTUALE ALE CERCETARll ŞTIINŢIFICE
IN MUZEELE DE ŞTIINŢE NATURALE

MARIA IACOB

ln condiţiile epocii noastre care are ca una din principalele sale
caracteristici o revoluţie tehnico-ştiinţifică amplă şi complexă, al cărei
ritm este fără precedent, nici un domeniu de activitate nu mai poate fi
viabil şi cu perspective, fără abordarea întregii problematici pe baza unor
cercetări ştiinţifice întemeiate pe ultimele date, informaţii, realizări practice de ultimă oră, într-una sau alta din laturile respectivului domeniu sau
al celor cotangente, tangente. Astfel că ştiinţa se afirmă din ce în ce mai
mult ca o forţă materială şi spirituală de necontestat, ca o condiţie sine
qua non a progresului economic şi social, şi în ultimă instanţă, un puternic stimul de energie cerebrală, intelectuală, condiţia însăşi a dezvoltării
şi perfecţionării în continuare a aurului cenuşiu, a omului.
Importanţa şi necesitatea dezvoltării şi adîncirii cercetărilor în domeniul ştiinţelor naturii, al biologiei în special, nu mai pot fi puse azi la
îndoială. Biologia, poate fi considerată azi, mai mult ca oricînd, un domeniu prioritar de cercetare, prin perspectivele ce le deschide progresului
tehnico-economic şi umanităţii însăşi, căreia îi va rezolva probleme vitale. Domenii noi ca : biologia moleculară, bionica, activităţile spaţiale,
oceanografia, ca şi cercetările în domeniul protecţiei mediului înconjură
tor, deschid perspective noi acestei ştiinţe, acordîndu-i atributul de ştiinţă
a viitorului.
Despre rolul şi importanţa cercetării ştiinţifice în societatea noastră, documentele de partid din ultimii ani fac importante precizări, aprecieri şi dau preţioase orientări. Astfel. tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta
la Conferinţa Naţională a P.C.R. din 1971, că : uPartidul nostru acordă o
atenţie deosebită dezvoltării
ştiinţei şi culturii ca unul din factorii de
seamă ai construcţiei socialiste, ai mersului nostru înainte pe toate planurile vieţii materiale şi spirituale", iar în „Expunerea cu privire la programul P.C.R. pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice... u, arată că .Un
rol de seamă în formarea concepţiei înaintate, în dezvoltarea conştiinţei
socialiste îl are ştiinţa - factor tot mai important în progresul general al
societăţi~ socio.liste. De aceea, este necesar să acordăm şi mai mare
atenţie dezvoltării ştiinţei, cercetării ştiinţifice, înarmării tineretului şi a
tuturor oamenilor muncii cu noile descoperiri în toate domeniile de activitate. Un rol important în această direcţie îl au fizica, chimia, maternawww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tica, biologia, ale căror concluzii demonstrează materialitatea lumii, justeţea materialismului".
,
Muzeele, instituţii cu existenţă multimilenară (primul creat încă în
secolul III î.e.n. la Alexandria), au reuşit de-a lungul secolelor, înfruntînd vitregiile timpurilor, să fie reale focare de ştiinţă, educaţie şi instrucţie, de delectare spirituală, într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru categorii diferite de public, în funcţie de condiţiile social-politice. Păs
trătoare ale unor valori unice inestimabile, funcţiile lor rămîn în genere,
aceleaşi, variind în diferite perioade, doar ponderea uneia sau alteia din
ele. Dar vremurile noastre înregistrează o adevărată dezvoltare explozivă
a muzeelor, de aceea se şi impune cu acuitate problema unei direcţio
nări ştiinţifice a activităţii lor, din care se desprinde ca problemă centrală, fundamentală, cercetarea ştiinţifică muzeală. Însăşi apariţia unui
organ internaţional pentru orientarea şi definirea rolului lor în societatea
contemporană, l.C.O.M., este expresia unei realităţi şi necesităţi obiective,
însemnînd în primul rînd recunoaşterea aportului lor incontestabil la viaţa
spirituală a omenirii. Unele din conferinţele generale şi colocviile organizate _de l.C.0.M. au însemnat, prin dezbaterile, moţiunile şi concluziile
lor, adevărate contribuţii la înţelegerea corectă a activităţii de cercetare muzeală. Cea de~a VII-a Conferinţă generală l.C.O.M. (New York, 22
septembrie - 2 octombrie 1965), punînd problema revalorizării conceptului de muzeu, precizează totodată că „El nu trebuie considerat ca simplu
depozit de colecţii, ci ca institut cu oameni de ştiinţă, ce folosesc şi interpr~tează obiectele de muzeu, creînd ştiinţă tot în interesul publicului".
_Cea de-a VIII-a Conferinţă generală a l.C.0.M., din 1968 (Cologne Munkh, 29 iulie - 9 august), care a avut ca temă· centrală „Muzeul şi
cercetarea ştiinţifică", a dat una din formulările cele mai categorice ale
specificului şi. obiectului principal al cercetării muzeale, subliniindu-se
că cercetarea în muzee se întemeiază în p'rincipal pe obiecte şi se referă
în primul rînd la ele.
Cu acelaşi prilej s-a indicat şi obiectivul principal, de primă urgenţă, al cercetării ştiinţifice: publicarea de cataloage ştiinţifice ale patrimoniului. Probleme referitoare la importanţa şi necesitatea cercetării
în muzee, precum şi la metodologia şi specificul cercetării muzeale, au
mai fost dezbătute şi la Colocviul U.N.E.S.C.O., din 1969 (Paris, 27-28
noiembrie), cu tema „Muzeele în lume astăzi", cu care ocazie s-a subliniat îndeosebi ideea promovării cercetării de grup, colective şi multidisciplinare (paralel, bineînţeles, cu dezvoltarea cercetării de specialitate),
arătîndu-se că „ ... această situaţie deschide perspective fără precedent şi
stimulează noi forme de muzee
.
De asemenea, Conferinţa Comitetului internaţional pentru muzee
de arheologie şi istorie din 1970 (Leningrad şi Moscova, 9-18 septembrie), a marcat cu pregnanţă ideea rolului cercetării ştiinţifice în muzee,
arătînd că acestea sînt instituţii complexe şi a demonstrat că cercetarea
·stă la baza activităţii cu şi pentru public, precizînd că „munca cu publicul nu poate fi eficientă decit in măsura in care se bazează pe o temei. nică activitate ştiinţifică".
.
Instituţiile muzeale din ţara noastră, se înscriu şi ele, cu una din
principalele lor funcţii, ca o importantă verigă în lanţul instituţiilor chemate să-şi aducă o valoroasă contribuţie la dezvoltarea şi promovarea
ştiinţei româneşti, la crearea şi conservarea unui patrimoniu naţional de
0
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valori ştiinţifice şi artistice. Prin valorificarea şi vohicularca acestora, clo
contribuie la minunata operă de înnobilare spirituală a poporului nostru,
de formare a personalităţii umane. Cu meritorii şi binecunoscute tradiţii
în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică, ele şi-au adus contribuţia,
în diferite etape, pe măsura înţelegerii de care s-au bucurat din partea
oficialităţilor vremii, la crearea, conservarea şi popularizarea valorilor naţionale, la instruirea şi educarea publicului ce le-a trecut pragul.
lnţelegerea justă, corectă, a rolului şi atribuţiilor muzeului în societatea noastră, în speţă, a caracterului specific al cercetării desfăşurate
de muzee, a locului pe care aceasta ii ocupă în ansamblul muncii muzeale, este garanţia integrării active a muzeelor în activitatea de cercetare ce se desfăşoară în ţara noastră, în funcţie şi de tradiţiile noastre
progresiste pe această linie, de cerinţele ştiinţifico-educative ale epocii
noastre. Ancorat în realităţile concrete politice, sociale şi culturale ale
vremurilor noastre, muzeul trebuie să promoveze, ţinînd seama de cele
arătate mai sus, cercetarea cu trăsăturile ei specifice, caracteristice domeniului, metodele de investigare, de informare şi documentare cele mai
moderne, conlucrarea inter şi intramuzeală, punind accent deosebit pe
cercetarea ştiinţifică muzeologică, legată de cele trei mari atribuţii ale
sale : cercetare, cultural-educativă, conservare. Şi toate acestea, fără a
se uita că munco de cercetare complexă, în forma ei specific-muzeală,
îmbracă forme caracteristice fiecărui domeniu, în funcţie de profilul muzeului (istorie, artă, etnografie, ştiinţe naturale) şi de situaţia concretă locală o muzeului 'la un moment dat, de faza de dezvoltare în care se află,
de cadre, de necesităţile de instruire şi de educare a publicului, de sarcinile şi indicaţiile de partid şi de stat din etapa respectivă.
Integrate organic în reţeaua instituţiilor muzeale din ţara noastră,
muzeele de ştiinţe naturale sint angajate plenar, pe aceleaşi coordonate
majore ale muzeologiei româneşti, păstrind prin specificul patrimoniului
lor şi al unor forme concrete de activitate caracterul de instituţii naţio
nale cu personalitate proprie. Sînt din ce în ce mai evidente eforturile
lucrătorilor pe acest tărîm de a face din aceste instituţii focare de instr.uire : şi educare a publicului şi lăcaşe de păstrare, de conservare a
unor inestimabile comori, nenumărate avind valoare de unicate, valoare
ştiinţifică şi istorică. Eforturile conjugate ale muzeografilor au dus, îndeosebi în ultimul sfert de veac, ca urmare a condiţiilor create de partidul
şi statul nostru, la creşterea substanţială a 'patrimoniului lor, la prepararea, restaurarea şi conservarea ştiinţifică a acestuia, la valorificarea lui
muzeală, prin punerea sa în circuit ştiinţific şi public, demonstrind prac„
tic că sfera nouă, modernă, a noţiunii de muzeu, ca instituţie vie, dinamică, se lărgeşte şi capătă un conţinut mai bogat, mai plin de sensuri
majore, cerute de epocalele sarcini ale timpurilor pe care le trăim. ln
construirea societăţii noastre socialiste multilateral dezvoltate, muzeelor
de acest profil le revin o serie de importante atribuţii, îndeosebi pe linia
ridicării nivelului de cunoştinţe generale a maselor, pe linia educaţiei
ştiinţifico-ateiste, pentru propagarea celor moi noi cuceriri ale ştiinţei,
acestea fiind instituţiile din reţeaua muzeală, chemate să contribuie activ,
prin formele lor specifice de activitate, la educaţia materialist-dialectică
a· publicului, cu precădere a tineretului.
Pornindu-se numai de la ideea că raporturile omului cu natura interesează orice om al epocii noastre, se poate aprecia măsura rolului şi
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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importanţei acestor raporturi de influenţă reciprocă. Ca sarcină generală,
fundamentală, lor le revine cercetarea biologiei mediului înconjurător, cu
accent deosebit pe cercetările de biologie acvatică, marină, de oceano-

grafie.
Necesitatea, valoarea şi importanţa cercetării naturii, pleacă de la
ideea că „orice progres în cunoaşterea naturii reduce rolul întîmplării sau
al supranaturalului în existenţa omului, asigurindu-i
independenţa de
gîndire şi siguranţa - premize principale pentru evoluţia sa spre progres"
(M. Băcescu, Revista Muzeelor, nr. 2/1960). Din această enunţare reiese
ca o consecinţă a nevoilor de studiere a naturii, aceea de răspîndire, de
popularizare în mase a rezultatelor acestor cercetări, pentru instruirea lor,
pentru eliberarea lor de prejudecăţi, de ignoranţă, în scopul emancipării
lor intelectuale, a cultivării, într-adevăr, a ideilor de independenţă şi siguranţă pe care ţi le dau doar cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică a legilor şi fenomenelor naturale, pe baza cărora omul poate acţiona corect,
în cunoştinţă de cauză, pentru stăpînirea naturii, pentru studierea şi exploatarea resurselor sale, şi pentru folosirea lor în scopurile dorite de
om. Dar cercetarea ştiinţifică în muzee trebuie înţeleasă în sensul ei particular, cu caracteristicile sale specific-muzeale. Ne referim la o cercetare
de un tip special, cu o sferă mai largă de cuprindere, incluzind pe lingă
cercetarea de specialitate a domeniului, şi cercetarea muzeologică propriu-zisă, condiţionate reciproc, în raport de interdependenţă, recunoscîndu-se primordialitatea celei din urmă faţă de prima, care-i şi acordă cercetării din muzee acest caracter particular, deşi cea de-a doua se bazează pe cea dintîi. Este vorba, de fapt, de un raport dialectic între două
laturi ale unuia şi aceluiaşi fenomen : cercetarea ştiinţifică muzeală. Cercetarea ştiinţifică a domeniului asigură baz·a, conţinutul, seva tuturor acţiunilor, manifestărilor şi formelor de activitate ale unităţii muzeale şi dă
suport material desfăşurării cercetării muzeologice. Acest caracter complex al cercetării ştiinţifice muzeale decurge din însăşi caracterul specific
al instituţiei muzeale, din atributele ce-l definesc, din sarcinile sale speciale pe linia creării, conservării şi vehiculării patrimoniului său, din locul şi rolul instituţiei muzeale în viaţa contemporană. De aceea, cercetarea ştiinţifică muzeală, noţiune cu o amplitudine şi profunzime mult sporită faţă de cercetarea ştiinţifică desfăşurată de diferite institute de cercetare, societăţi ştiinţifice etc., trebuie înţeleasă exact, în strînsă legătură
nu numai cu cele arătate mai sus, dar şi cu profilul muzeului, cu sarcinile sale prezente şi de perspectivă.
Principalele scopuri ale activităţii de cercetare desfăşurată de muzee, sint : alcătuirea, dezvoltarea şi diversificarea patrimoniului propriu,
ca rezultat al cercetării naturii în plan local, zonal, implicit a celui naţio
nal şi apoi conservarea, valorificarea sa multiplă muzeală, ştiinţifică, propagandistică şi educaţională.

Din aceste deziderate decurge necesitatea de a subordona întreaga muncă de cercetare realizării lor, în funcţie de condiţiile concrete
în care instituţia muzeală îşi desfăşoară activitatea în prezent şi de dezvoltarea ei în viitor. Trebuie însă găsită calea de a îmbina aceste cerinţe
ale cercetării cu pregătirea strictă de specialitate, cu pasiunea, inclinaţiile şi preocupările ştiinţifice ale muzeologului specialist, în ultimă instanţă şi el un cercetător. Simbioza instituţie - muzeograf, trebuie neapărat realizată şi ea nu poate fi perfectă şi eficientă decît în măsura în
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care devine o realitate şi are drept scop final progresul instituţiei, creşte
rea prestigiului acesteia.
Fără a neglija sau a minimaliza rolul şi importanţa cercetării fundamentale, pe care şi muzeele pot şi trebuie s-o facă, în cazul instituţii
lor despre care discutăm, accentul trebuie să cadă pe cercetarea aplicativă, şi ea de un tip special în cazul muzeelor. Ne permitem să facem numai' cîteva precizări (deşi problema ar necsita o dezbatere specială),
care pot fi considerate, credem, şi ca noi cerinţe, noi orientări, în organizarea, în viitor, a cercetării ştiinţifice în muzeele de ştiinţe naturale.
Sarcina principală rămine în continuare, cunoaşterea, sub toate aspectele, a naturii zonei, regiunii biofizicogeografice respective, în funcţie
de aria sa de cercetare, în primul rind în scopul dezvoltării patrimoniului
în funcţie de nevoile de prezentare expoziţională şi de cerinţele concrete
ale activităţii cultural-educative. Aceasta presupune în p;imul rînd, dezvoltarea, aprofundarea cercetărilor floristice şi faunistice, cunoscut fiind
că mai sînt încă zone care oferă multe noutăţi, fie prin descoperirea de
noi specii, subspecii, fie prin lărgirea arealului unor taxoni etc. Această
s·arcină a cercetării muzeale este cu atit mai actuală, cu cit la o atentă
analiză a structurii patrimoniului muzeelor de ştiinţe naturale, observăm
carenţe importante din două puncte de vedere. Din punct de vedere numeric, patrimoniul muzeelor este încă mic (cca. 2 milioane în muzeele din
reţeaua C.C.E.S. şi aproximativ 1 milion în muzeele altor departamente),
şi destul de inegal distribuit pe instituţii. Din punct de vedere al structurii
se observă carenţe serioase. Ponderea cea mai mică în structura patrimoniului muzeelor de ştiinţe naturale din ţara noastră, îl deţin colecţiile
de zoologia vertebratelor inferioare (ihtiologie, herpetologie), ca să nu
mai vorbim de faptul că grupe întregi de zoologia nevertebratelor sint
complet absente din colecţiile muzeale. Mai mult, chiar colecţiile de entomologie care există în marea majoritate a muzeelor, sint puţin numeroase şi foarte departe de a reprezenta, fie şi parţial sau sumar, bogata
entomofaună a ţării noastre. Grupe mari, ca ord. Orthoptera, Odonate,
Hymenoptera, Diptera, Homoptere, Heteroptera Hemiptera etc., ca să nu
le amintim decit pe cele mai importante, lipsesc aproape complet din colecţiile entomologice muzeale, mai frecvent fiind intilniţi reprezentanţi ai
ord. Lepidoptera şi Coleoptera.
Contrar unor opinii care susţin că cercetarea clasică, sistematică,
nu mai poate oferi nimic nou {mai ales în domeniul botanicii şi zoologiei
vertebratelor), faptele, rezultatele cercetărilor intreprinse de unele muzee
(Timişoara, Bacău, Focşani, Dorohoi etc.), au dovedit că nu toate valenţele acestei cercetări sînt satisfăcute, că mai există încă npete albe" din
acest punct de vedere, în unele regiuni naturale. Este demn de reţinut că
îndeosebi în domeniul zoologiei
nevertebratelor
muzeografii au adus
multe elemente noi, descriind noi specii pentru ţară sau chiar pentru
ştiinţă.

Este încă de datoria noastră să atragem atenţia
asupra a două
probleme care se ridică în cazul acţiunii de cercetare şi colectare de material biologic, pentru studiu şi pentru alcătuirea colecţiilor, a patrimoniului muzeal. Este vorba mai întii de respectarea cu stricteţe a legilor de
ocrotire a naturii, colectarea trebuind a se face cu discernămint riguros
ştiinţific, doar pentru nevoile stricte de cercetare, de reprezentare în colecţii a elementelor de floră şi faună caracteristice zonei, vandalismele,
Sargetla 19
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braconajele fiind aspru sancţionate, conform legilor în vigoare. ln al doilea rînd, un alt aspect este acela al preparării corect-ştiinţifice a întregului material biologic colectat din teren.
Paralel însă, cu continuarea şi intensificarea cercetărilor de sistematică vegetală şi animală, trebuie făcuţi serioşi paşi
înainte pe linia
abordării cu mai mult curaj şi intensificării cercetărilor de geobotanică,
fitopatologie, fiziologie vegetală, ecologie şi etologie, entomologie aplicată (entomologie agricolă, entomologie forestieră etc.),
cu accent pe
problema dăunătorilor şi combaterea lor; studii privind problemele de
conservare a naturii, de protecţia mediului ambiant, privind lupta împotriva poluării, studii sau de colaborare cu alte institute de profil sau de
specialităţi înrudite, studii de genetică, de histologie, de antropologie,
de anatomie şi fiziologie umană, de igienă ·etc.
Nu trebuie neglijate, de asemenea, observaţiile fenologice, ca şi
studiile de etnobotanică şi etnozoologie. Stringerea nomenc'laturii
populare botanice, zoologice şi chiar geologice şi geografice, care pot
aduce serioase contribuţii la studiul culturii seculare băştinaşe şi pot însemna tot atîtea contribuţii la întocmirea dicţionarelor etno-botanice şi
etnozoologice. Pe această linie, s-a făcut foarte puţin de către muzeele
de ştiinţe naturale, care ar trebui să organizeze, cu sprijinul factorilor culturali locali şi intelectualităţii din mediul rural (cadre didactice, medici,
farmacişti, agronomi etc.), adevărate campanii de cercetare, conduse direct de cadrele de specialitate din muzee.
A pătrunde cit mai adînc în esenţa proceselor vitale, de comportament, a explica cit mai clar şi mai accesibil, prin mijloace muzeale, fenomene biologice, legi şi fenomene naturale, sînt cerinţe şi exigenţe ale
cercetării muzeale, deloc simple dar imperios necesare.
Un alt aspect important al cercetării este cel al metodologiei cer·
cetării şi ne-am referi, în primul rînd la cercetarea interdisciplinară. Cercetarea biologică propriu-zisă, trebuie să se interfereze
mai strins cu
ştiinţe înrudite, ca geografia, geologia, geomorfologia, antropologia, etnografia etc. Cercetarea interdisciplinară presupune însă o colaborare
largă a tuturor factorilor (institute, instituţii, intreprinderi etc.). care pot şi
trebuie să concure la promovarea unui nou stil, a unei noi direcţionări
a activităţii de cercetare ştiinţifică. O asemenea viziune, privind o abordare complexă a modului de organizare a cercetării, s-ar putea să pară
muzeologilor noştri, la prima vedere, iluzorie, ideală doar, practic imposibil de realizat, ceea ce ar fi desigur, greşit. Putem spune doar că nu
este deloc simplu, că ne vom lovi de vechile tipare, de vechile canoane,
de spirit de inerţie şi de castă, de individualism şi de speculaţii sofisticate ale celor care le este foarte greu să renunţe la un soi de anume
.glorie personală", pe care, în mod fals cred că o dă cercetarea individuală faţă de cea de grup, interdisciplinară şi de încă alte multe opinii retrograde, de reticenţe etc.
O altă latură a cercetării ştiinţifice muzeale este cercetarea muzeologică propriu-zisă. Parte integrantă a cercetării muzeale, cercetarea muzeologică este uneori minimalizată, subapreciată. Ea este însă latura cea
mai importantă a activităţii de cercetare muzeală, care-i asigură acesteia nota sa de particularitate, de specificitate. Cit de mult se deosebeşte
activitatea de cercetare a muzeografului de cea a cercetătorului dintr-un
institut de specialitate, tocmai cercetarea muzeologică ne-o demonstrează.
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Ea asigură intrarea în circuit public a cercetării de specialitate, ea este
coa care-i oferă muzeografului satisfacţiile cele mai depline, verificate de
1uccesul de public pe care o activitate muzeală îl are.
Ce aspecte ale muzeologiei ar trebui cercetate cu prioritate în muzeele de ştiinţe naturale, este o altă problemă care cere un răspuns imediat. Ne vom referi îndeosebi la două din principalele aspecte ale muzeologiei cărora se cere a li se acorda o atenţie cu totul particulară. Este
vorba în primul rînd, de valorificarea prin mijloace specific muzeale, a
lntregului patrimoniu de care dispune muzeul, iar un alt aspect, poate
cel mai interesant dar cel mai puţin exploatat şi mai slab pus în valoare,
este acela al activităţii cu publicul.
Un obiectiv important al cercetării muzeologice, trebuie să fie studierea cerinţelor şi nevoilor spirituale ale publicului vizitator, solicitările
lui faţă de muzeu ca instituţie de cultură, analiza influenţelor educaţio
nale ole activităţii muzeului, în ultimă instanţă, eficienţa acţiunilor organizate pentru public în scopul instruirii şi educării acestuia.
De aceea, efectuarea unor consultări largi ale vizitatorilor, a unor
sondaje de opinie, o unor interviuri, fie cu prilejul ghidajelor făcute în
expoziţii, fie selectînd din cartea de impresii propunerile, sugestiile acestuia, fie orgonizînd discuţii, dezbateri speciale în acest sens, cu diferite
categorii de public: muncitori, ţărani, tehnicieni, elevi, studenţi, cadre
didactice etc., sînt absolut necesare. De altfel, o simplă analiză a structurii publicului, într-o perioadă dată (6 luni, 1 an sau mai mult), ne va
evidenţia o serie de semnificaţii de mare valoare pentru cercetarea muzeologică. Cercetarea psiho-sociologică, trebuie şi ea abordată cu mai
multă îndrăzneală şi competenţă, antrenînd într-o colaborare eficientă,
alături de muzeografi, pedagogi, psihologi, sociologi.
ln ceea ce priveşte formele şi activităţile specific-muzeale, cu prioritate trebuie promovate cele al căror conţinut se referă la principalele
trăsături caracteristice ale muzeului de ştiinţe naturale şi anume : propaganda ştiinţifică şi problemele privind ocrotirea naturii, protecţia mediului ambiant, conservarea naturii, în general.
Nu vom enunţa formele de activitate binecunoscute de muzeologi,
ci vom sublinia doar necesitatea de a le îmbogăţi conţinutul şi îndeosebi
de a le populariza prin toate mijloacele mass-media, în publicaţiile de
specialitate din ţară şi chiar din străinătate, prezentînd metodologia de
organizare, rezultatele obţinute, eficienţa lor. Se cere o mai atentă preocupare pe linia diversificării acestor forme de activitate, a dinamizării şi
optimizării lor, prin prezenţa mai activă, mai frecventă, în cadrul acestora
a formelor şi mijloacelor audio-vizuale.
Alte aspecte ale cercetării muzeologice sînt legate de valorificarea
multilaterală a patrimoniului muzeal, începînd cu organizarea ştiinţifică
o depozitelor, pe colecţii, pe fonduri muzeale, prin organizarea unor Cabinete ştiinţifice pentru cele mai valoroase colecţii. Şi toate acestea, tocmai pentru a înlesni accesul la patrimoniul muzeelor a unor pături cit
mai largi de pasionaţi, cercetători, amatori, cadre didactice, diverşi specialişti etc., pentru a pune in circuit ştiinţific şi public, bogăţia inestimabilă a muzeelor noastre.
,fntocmirea unei evidenţe ştiinţifice la zi, cu toată documentaţia şi
aparatul ştiinţific necesar, ca şi alcătuirea cataloagelor de colecţii, sînt
tot atitea sarcini stringente ale cercetării muzeologice.
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Activitatea de propagandă, de popularizare a instituţiei muzeale,
trebuie intensificată şi diversificată, iar experienţele pozitive pe această
linie, trebuie împărtăşite pe diferite căi, trebuie teoretizate, aceasta fiind
parte componentă a activităţii de cercetare muzeală. Ţinuta grafică, ca şi
conţinutul ştiinţific ale unor forme şi mijloace de propagandă muzeală,
reflectă în realitate, nivelul de competenţă şi exigenţă a muzeografului.
Un alt aspect, şi nu ultimul, şi nici cel mai puţin important, este
acela al conservării, restaurării, preparării, în cazul nostru, a materialului
biologic. Metode noi de preparare, de conservare sau de preparare sint
adesea experimentate cu bune rezultat, dar ele se aşteaptă a fi comunicate colegilor de breaslă.
O condiţie obligatorie a activizării cercetării de specialitate este
aceea a colaborării în primul rind intermuzeale (intre şi interjudeţene),
apoi cu alte instituţii locale, judeţene sau naţionale, deoarece muzeele nu
dispun de specialişti nici pentru cele mai importante dome:iii ale ştiinţe
lor naturii (geologie, paleontologie, botanică, zoologia nevertebratelor,
entomologie, zoologia vertebratelor etc.). Valorificarea şi punerea în circuit ştiinţific a colecţiilor muzeale nu se poate face decit în măsura în
care ele sint prelucrate de cercetători
recunoscuţi ai domeniului, de
aceea sint indispensabile asemenea colaborări, premiză de valorificare a
patrimoniului şi în scopuri de instruire şi educaţie.
O altă condiţie a activităţii, cercetării este aceea a unei informări
şi documentări permanente, curente, de ultimă oră, atit în domeniul cercetării muzeologice, cit şi al cercetării de specialitate.
Organizarea unor sesiuni tematice de comunicări ştiinţifice interjudeţene sau republtcane, consfătuiri cu cadre din muzee sau din instituţiile cu profil şi problematică de cercetare asemănătoare, sint de natură să contribuie de asemenea, la activizarea cercetării. Este nevoie să
subliniem că acestea ar trebui să aibă, în special, caracterul unor dezbateri, unor confruntări de opinii. O altă posibilitate de activizare a cercetării muzeologice, este aceea a experimentării unor noi forme de activitate specific muzeală, în special a celor pentru public, pentru conservarea şi rest.curarea patrimoniului şi popularizarea lor,
împrăştierea pe
toate căile posibile îndeosebi prin scris a celor mai interesante, mai eficiente.
ln'codrate în frontul tot mai larg al instituţiilor cu profil culturalştiinţific din ţara noastră, instituţiile muzeale îşi aduc contribuţia lor specifi.că la alcătuirea şi păstrarea patrimoniului de valori culturale şi ştiin
ţifice, inţelegindu-şi mai deplin menirea ce o au in societatea noastră
socialistă, aflată pe drumul dezvoltării sale multilaterale, în care •... Rolul deosebit al ştiinţei decurge din însuşi caracterul noii orinduiri, din legităţile ei interne din ţelurile ei, intre care formarea unui înalt grad de
conştiinţă socialistă la membrii săi, care presupune, intre altele, şi un
grad înalt de instrucţie cultural-ştiinţifică". (Gh. I. Apostol - „Scinteia·,
2 noiembrie 1973).

Resume
La premiere partie du travatl contient une courte argumen.t>ation sur ·la necesite
recherches des musees comme une condition sine qua non de toutes
Ies octi<Vites a·uxqueMes tJa ·recherche assure tout le contenu que le fo.ndement

d'orgoni~er I~

292

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

P.ortant de l'idee que 'l<J recherche <J 1.me ·role 'Pri·mordia·I, on precise le caracterlslique s.pecifique des recherches scientifiques .museales, qui iimpliquen-t tantes des
rocherches speciales .du domaine que 'ies recherches .museologiques.
Analys.ant Io situotions octuo•lle-•V<J·leur et strudure du !p<Jtrimoine des musees
de sciences .natureMe on roit des rec:omondations sur 1les futures 1reoherches. Ein ce qui
concerne la methodologie de ceJ.les-d l'auteur insiste sur ·Io n-ecesite de ·promouvoir
dora·navent plus de recherches intendi·sdplinoires avec ·Un occent sur col.Ies a'Ppliques,
sam negliger ·Ies ·recherches fondomentales.
On foit ·ressortk ·le role et l'importa·nce des reoheric:hes oxees isu·r cer:tains problemes concemant l'activite de propogonde scientHique et de 1protection de •la ·noture,
comme traites specifique de sdences naturelles.
On ploide .pour L'inteosificotion des recherches o ooradere .museologiques. On
souligne la necessite d'etudier fo relation .musee-public avec ses multiples 051pects dependente de condition speci.fiques loco·les. :Par exemple le role el •l'importo·nce de recherches socio-•pedogogiques que 1les mus.eologues doivent orgoni·ser en collaborotion
avec Ies sipecioHstes respectifs est mise en relief.
Un 1a•pel final est foit pour que Ies museofogues publien.t Ies ·resultats de 1leurs
recherches, contri'buent ou degogement d'une theorie sur Ies recherches museologiques.
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SECŢIA DE ŞTIINŢELE NATURII A MUZEULUI JUDEŢEAN
HUNEDOARA-DEVA, LA DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI PERMANENTl::
REZERVA]111 NATURALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

Cu înfiinţarea, în anul 1966, a secţiei de ştiinţele naturii în cadrul
Muzeului judeţean, se oficializa o veche dorinţă, manifestată de către
publicul vizitator, de a revedea expuse colecţiile de animale, existente
aici încă din 1924. Grija şi înţelegerea manifestată de către organele de
partid şi de stat faţă de patrimoniul muzeal, fondurile acordate acestui
scop, au permis organizarea tinerei secţii într-o clădire special destinată
şi amenajată în vederea desfăşurării activităţii muzeale, cu săli de expoziţie,( depozite pentru colecţii, ateliere de
taxidermie, sală de conferinţe etc.
Perluînd patrimoniul muzeal existent, colectivul de specialişti ol
secţiei, format, pînă în 1971, din doi oameni : un muzeograf şi un cons11rvator, a înţeles că rolul muzeului de ştiinţele naturii nu se rezumă
doar la păstrarea şi conservarea lui, că sarcinile sale sînt mult mai compileMe şi mai numeroase în zilele noastre şi numai definirea precisă a
obiectivelor propuse pentru fiecare etapă va permite afirmarea secţiei ca
instituţie cultural-educativă şi ştiinţifică de prestigiu.
Anii, ce s-au scurs de la înfiinţarea primului post de muzeograf
(1966) şi pînă astăzi, au fost ani de căutare, de frămîntare pentru micul
colectiv al secţiei, în vederea elaborării tematicii expoziţiei de bază permanente şi pentru stabilirea profilului muzeului, ani de muncă asiduă în
vederea completării colecţiilor existente cu acele piese care puteau face
faţă ochiului critic al vizitatorului. Lipsa de experienţă de început a lucrătorilor secţiei, a fost suplinită de dragostea pentru natură, de dăruirea
şi pasiunea pentru munca începută. Cu sprijinul şi îndrumarea instructorilor de la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste {tovarăşa Iacob
Maria), cu ejutorul şi colaborarea strînsă a Muzeului Banatului, în special a tovarăşului Nadra Emil, s-o conturat profilul viitoarei secţii de ştiin
ţele naturii, ca instituţie muzeală ce avea să reprezinte omul în relaţiile
sale cu natura, relaţii de conservare şi degradare.
Pornind de la acest principiu, activitatea secţiei de ştiinţele naturii,
în aceşti ani, a fost orientată în două direcţii principale.
- strîngerea materialului documentar şi a pieselor pentru realizarea expoziţiei de bază ;
- activitatea cultural-educativă de popularizare a frumuseţilor naturale ale judeţului şi patriei.
Cercetările în teren pentru documentare au fost însoţite de colectarea unor materiale floristice, faunistice şi descoperirea unor afloriwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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mente cu fosile de plante şi animale la Tîmpa, de lemn silicifiat la Călan,
etc., materiale ce au îmbogăţit patrimoniul muzeului cu piese de valoare.
ln prezent, patrimoniul secţiei de ştiinţele naturii este constituit din
11 colecţii de bază, cu un număr de 32 mii piese inventariate, cea mai
valoroasă şi mai numeroasă fiind colecţia de coleoptere, care cuprinde
cca. 26 mii exemplare, indigene şi din întreg bazinul Mării Mediterene.
ln afară de materialele colectate din teritoriu, în perioada 19661973, patrimoniul muzeal s-a îmbogăţit cu piese şi colecţii procurate prin
achiziţii. Dintre acestea, merită subliniată achiziţionarea şi naturalizarea
zimbrului Podarek, cel mai bătrîn exemplar dintre pensionarii parcului de
vînătoare Slivuţ-Haţeg, piesă unicat în prezent în muzeele din ţară.
Pregătirea şi organizarea expoziţiei de bază: Tematica iniţială a
expoziţiei de bază prevedea prezentarea bogăţiilor solului şi subsolului
judeţului Hunedoara, idee ce a fost abandonată pe parcurs, după vizitarea muzeelor de profil din ţară şi a unora de peste hotare. Pentru a fi
în pos: cu; exigenţele muzeografiei contemporane şi a face faţă spirltului critic al publicului, trebuia să renunţăm la o expunere monotonă a
obiectelor şi să adoptăm soluţii noi, neaplicate încă în altă parte în prezentarea expoziţională. De asemenea, era necesar ca ideea centrală a
tematicii să reflecte o stare de fapt din teritoriu, care să influenţeze într-o direcţie pozitivă gîndirea publicului vizitator, iar pe de altă parte,
să fie originală, să nu copieze ceea ce s-a realizat pînă în prezent în
instituţii de acest gen.
Dat fiind faptul că natura judeţului Hunedoara se prezintă deosebit de interesant sub aspectul relaţiilor om-natură pe de o parte, iar pe
de altă parte pentru faptul că sub acest aspect nu există pînă în prezent
o expoziţie muzeală de acest gen în ţară, colectivul secţiei a hotărît să-şi
orienteze tematica şi întreaga sa activitate de cercetare şi cultural-educativă în direcţia relaţiilor om-natură de-a lungul timpurilor pe teritoriul
judeţului Hunedoara.
:Dacă astă:zi secţia de ştiinţele naturii nu prezintă decit o parte
a expoziţiei de bază şi anume partea care reflectă atitudinea pozitivă a
omului faţă de natură prin crearea de rezervaţii naturale, nu înseamnă
că a renunţat, ci doar că sarcina pe care şi-a asumat-o depăşea cu mult
posibilităţile micului colectiv, faţă de timpul scurt şi volumul enorm de
lucrări solicitat de organizarea secţiei şi a expoziţiei de bază.
Rămîne ca împlinirea unui deceniu de activitate (1976), s-o sărbă
torim cu inaugurarea celei de-a doua părţi a expoziţiei de bază : Omul
şi natura.

Activitatea instructiv-educativă şi de popularizare.
Cu tot volumul mare de muncă, necesitat de organizarea, de asigurarea bazei materiale (incepind cu clădirea şi sfirşind cu mobilierul şi
colecţiile), secţia de ştiinţele naturii a desfăşurat o rodnică activitate
cultural-educativă şi de popularizare, menită să facă cunoscute comorile naturale ale teritoriului pe care-l locuim şi să insufle dragostea şi
respectul pentru natură. ln acest scop, au fost folosite toate mijloacele
ce stau la indemina lucrătorilor din muzee, co : expoziţii, expuneri la sediu, însoţite de proiecţii de diafilme şi diapozitive, caravane muzeistice,
pliante, etc.
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Printre acţiunile de prestigiu, apreciate unanim, amintim : expoziţia temporară itinerantă :
Rezervaţii naturale din judeţul Hunedoara,
pliantul color cu aceeaşi temă, care este şi unul din materialele foarte
solicitate de către publicul vizitator -, expoziţia semipermanentă : Mozaic
biologic, etc.
Prezenţa activă pe linia ocrotirii naturii a secţiei de ştiinţele naturii o găsim şi in cadrul unor organisme judeţene, cum sint : Consiliul
judeţean pentru ocrotirea naturii şi Comisia judeţeană pentru protecţia
mediului înconjurător. Amintim pe această cale propunerile făcute pentru înfiinţarea parcurilor regionale naturale, propunere concretizată in
înfiinţarea Parcului natural Grădişte-Cioclovina, propunerea şi întocmirea documentaţiei pentru înfiinţarea administraţiei Parcului Naţional
Retezat.
Cele expuse mai sus consemnează succint
laborioasa activitate
desfăşurată de secţia de ştiinţele naturii din 1966 şi pină in prezent. ln
cele ce urmează, vom indica pe scurt evoluţia spaţiului, a colecţiilor şi
personalului pe ani - 1966-1974.
. ., „
Data înSpaţiu

fiinţării
secţiei

Colecţii

2
1 sept.
1966

1970

1971

Bota·nică

•

Paleontologie
Mi,nera•logie
Ornitologie
Mamifere
Entomologie

Clădire

specială

730
50
75
20
67

săli e~oziţie
spaţiu depozitare
sa•lă conferi·nţe
bibliotecă

mp
·mp
mp
mp
mp

4

3

125 mp. săli pentru deEntomologie
pozite şi
laborator
în
Botanica
clădirea sec!iei de arheologie Pa·leontologie
Mi,nera,logie
Ornitologie
Mami.fere

1968

Personal

Botanică

cu

loboratoa·re

Paleontologie
Minera·logie
Omitologie
Mamifere
Entomologie
Botonică

Pa·leontologie
Mi•neralogie
Ornitologie
Mamifere
Entomologie

27000
400
1 326
333
274

1 şef secţie
Nuţu

Agni,şo

44
400
1 320

333
307

44
27 OOO
400
1 520

1 şef secţie
Nuţu

Ag,nişa

1 ·restaurator pr.
Gheorghiţă

C.

1 supra'leghetor
Andrei Rodica
şef secţie
Nuţu Agnişa

1

367

1 restaurator pr.

320

Gheorghiţă

50

-

C.

supraveghetor

27000
500
1 526
367

1 muzeograf pr.
ord. 47/1970

350

1 restaurator pr.

70
27 OOO
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Nuţu

Ag·nişa

Gheorghiţă

C.

1 muzeograf botanist
Cindeo Maria
1 supraveghetor
Triifa Elena
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2
1974

•

4

3

1 muzeog.raf pr.

Petrografie
Mineralogie

367

(eşantioane)

Pa,leontologie

1 restaurator pr.
1566

(eşantioa·ne)
Botanică

(coli herba-r)
Ornitologie
(exemplare)
Mamifere
(exempl.)
Malacologie
(exempl.)
Ihtiologie
(exempl.)
Entomologie
(exempl.)
Publiooţii

serie scientia naturae

Gheorghiţă

1

1250
467
146
933
213
28300

:

Anuarul Sargetia

Nuţ-u Ag'nişa

Nr. VMl/1972
Nr. IX/1973.
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c.

muzeogra.f botanist
Cindea Maria
1 aj. conservator
Ubuş Andrei
1 suproveghetor
Morion Rodica

fig. 1. fla-nou introductiv Io eltpoziţio temporară
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Mozo·ic biologic

Fig. 2. Ponouri infăţiş.ind biologia păsări·lor. ~Expoziţio.: „Mozaic biologic"),
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·fig. 3. Vitri•ne in·făţi~i1nd păsări di·n diferite medii de viaţă.
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PRIMA CONSFATUIRE ITINERANTA DE OCROTIREA NATURII:
.CONSERVAREA NATURII PE BAZE ECOLOGICE-.
SUCEAVA, 22-28 IULIE 1973. CONCLUZII $1 PERSPECTIVE

TARAS GEORGE SEGHEDIN, ION

NEMEŞ

ln dorinţa de a stabili un fundament ecologic ştiinţific, adecvat
principalelor rezervaţii naturale ale judeţului Suceava, pentru dezbaterea
problemelor ecologice în contextul natural, în scopul unei analize multilaterale de către specialişti chiar la faţa locului : în urma consultărilor cu
organele locale şi cu cele de specialitate, s-a hotărit ţinerea la Suceava
a primei consfătuiri itinerante de ocrotire a naturii, stabilindu-se şi conţi
nutul prin titlul : .Conservarea naturii pe baze ecologice•.
Ideea unei consfătuiri itinerante a răsărit în discuţiile ţinute în perioada de pregătire de la Suceava în Consiliul judeţean de îndrumare
pentru ocrotirea naturii, la care au participat tovarăşii Nicolae Toniuc,
secretar ştiinţific al Comisiei Monumentelor Naturii de pe lingă Academia Republicii Socialiste România şi Alexandru Filipaşcu, secretar ştiin
ţific al Subcomisiei Monumentelor Naturii de la filiala Academiei Republicii Socialiste România din Cluj. Este prima consfătuire itinerantă de
ocrotire a naturii ţinută în ţara noastră, o formă de manifestare cu o
reală valoare ştiinţifică şi practică, realizate, constatată ulterior, prin rezultatele la care s-a ajuns.
Ideea lansată a fost îmbrăţişată de organele locale de partid şi de
stat, care au acordat un larg sprijin multilateral, atit în perioada de pregătire, cit şi în timpul desfăşurării consfătuirii propriu-zise. De asemenea,
un mare număr de cercetători ştiinţifici din diferite domenii de specialitate,, oameni cu multă dragoste pentru natură şi cu bune intenţii de a
aduce un sprijin Consiliului judeţean pentru ocrotirea naturii Suceava,
şi-au anunţat participarea.
73 specialişti au trimis lucrările lor ştiinţifice, încadrate într-o largă
sferă de preocupări biologice, legate laolaltă prin ideea centrală a consfătuirii : cea de protecţia naturii şi a mediului
înconjurător pe
baze
ştiinţifice, cu accentul principal asupra ecologiei şi a relaţiilor reciproce
dintre factorii de bază ai naturii, plante, animale şi om.
1
Conform planului prestabilit, pentru a se da participanţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă, în extenso, de toate lucrările ştiinţifice prezentate, Consiliul judeţean de ocrotirea naturii Suceava, cu sprijinul larg
al organelor locale şi mai ales al colectivului de muncitori de la Tipografia Suceava, au tipărit volumul al III-iea din .Studii şi comunicări de
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ocrotirea naturii", volum masiv de 540 pagini, cu 55 lucrări ştiinţifice scrise de 73 autori. ln felul acesta, s-a creat o bază solidă de discuţii şi un
document de lucru de o valoare ştiinţifică remarcabilă.
Desfăşurarea consfătuirii, cunoscută de altfel, a început prin şe
dinţa festivă de deschidere din 22 iulie, în sala mică a Casei de cultură
a sindicatelor din Suceava. Au participat delegaţi ai Academiei Republicii Socialiste România (acad. Emil Pop, prof. Val. Puşcariu, N. Toniuc). ai
centrelor universitare laşi, Cluj, Bucureşti, Timişoara, Galaţi (dr. doc. Em.
Ţopa, dr. doc. Traian I. Ştefureac, dr. doc. ing. Al. Beldie, ing. dr. N. Bacalbaşa, dr. N. Boşcaiu, dr. V. Soran, dr. N. Popp, dr. Al. Filipaşcu ş.a.).
delegaţi de la majoritatea consiliilor judeţene de ocrotirea naturii (Mureş,
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sibiu, Braşov, Hunedoara, Arad, Dîmboviţa, Galaţi, Buzău etc.).
Salutul organelor locale a fost adus de tovarăşul Nicolae Moraru,
din partea Comitetului judeţean de partid şi al Comitetului executiv al
Consiliului popular al judeţului Suceava. Tov. acad. Emil Pop a adus salutul Academiei Republicii Socialiste România, iar tov. ing. dr. Petru
Brega din partea biroului Consiliului judeţean pentru ocrotirea naturii a
mulţumit tuturor celor ce au sprijinit Consiliul în rezolvarea problemelor
legate de ocrotirea naturii şi a rezervaţiilor naturale din judeţul Suceava.
ln continuare s-au susţinut trei referate de bază :
- „Semr.ificaţia ecologică a rezervaţiilor naturale din judeţul Suceava", de acad. Şt. Peterfi, P. Brega, Al. Filipaşcu şi T. Seghedin ; i
- „Organizarea şi amenaiarea teritoriului pe principii ecologice în
preocupările factorilor de conducere locală şi a instituţiilor interesate•,
de N. Popp, P. Brega, T. Seghedin şi I. Nemeş ;
- „Aspecte privind raportul om-natură din judeţul Suceava" de Val.
Puşcariu, N. Toniuc şi T. Seghedin.
ln după-amaiza aceleiaşi zile, după masa comună, s-a făcut deplasarea cu microbuze la rezervaţia floristică de la Ponoare-Bosanci. Aici,
după prezentarea acestei rezervaţii, făcută de ing. T. Seghedin şi prof. I.
Nemeş, tov. aca::l. Emil Pop a evidenţiat activitatea Consiliului judeţean
de ocrotirea naturii Suceava, arătînd că poate servi ca bun exemplu tuturor consiliilor de acest fel din ţară, pentru realizările obţinute, modul
de conservare şi delimitare a reiervaţiilor. ln continuare, a fost prezentată participanţilor Casa-laborator Ponoare şi s-au purtat discuţii asupra
faunei şi florei de aici.
ln jurul orei 18 s-a vizitat casa-muzeu din comuna Ciprian Porumbescu şi parcul ce este ocrotit, iar în continuare s-a vizitat ctitoria de la
Voroneţ. Seara, participanţii au fost cazaţi în oraşul Cimpulung.
ln zilele următoare s-au făcut deplasări în vederea unor aplicaţii
pe teren şi vizitării rezervaţiilor ştiinţifice : Pietrele Doamnei, plaiul Todirescu, codrul multisecular Slătioara, rezervaţiile de la Lucina, Răchitişul
Mare, Munţii Călimani, cheile Zugrenilor şi rezervaţia Bila-Lala.
ln fiecare rezervaţie s-au purtat discuţii privind problemele conservării acestor biotopuri pe baze ecologice, insistîndu-se asupra modului
de organizare a unor lucrări ştiinţifice şi de conservare (delimitări prin
bornare, garduri de minim sanitar, aliniamente cu plopi, panouri de avertizare sau de rezervaţii, cercetări, herborizări etc.). De asemenea, s-au
purtat discuţii ample asupra faunei şi florei generale şi ocrotite din rezervaţiile respective.
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Cu ocazia discuţiilor şi a schimburilor de opinii din timpul consfă
tuirii itinerante, s-a evidenţiat necesitatea unor noi lucrări : la plaiul Todirescu, amenajarea unui mic adăpost pentru cercetări floristice : eliminarea unei enclave din rezervaţia Slătioara : extinderea suprafeţei ocrotite la Lucina pentru protecţia mesteacănului pitic, cu cca. 5 ari şi intervenţii la I.AS. Lucina pentru oprirea chimizării finaţurilor în amonte de
rezervaţie, pe o suprafaţă de 0,5 ha pentru a nu i se altera biotopul. S-a
recomandat ca jnepenişurile intrate în perimetrul minier din zona Căli
mani să fie exploatat economic şi cu maximum de eficienţă de Centrocoop Bucureşti (degrevînd astfel alte zone similare din ţară). S-a propus
o casă pentru cercetări şi studii ale ecosistemelor naturale din rezervaţia
Călimani şi deschiderea unor vane la barajul de la Zugreni, pentru extinderea arealului natural al lostriţei (peşte ocrotit) în bazinul Bistriţei. De
comun acord cu delegaţii din judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, s-a
propus ca pînă la 31 decembrie 1974 să se întocmească de specialişti
documentaţia şi formele necesare pentru înfiinţarea parcului interjudeţean al Munţilor Rodnei, care să cuprindă şi rezervaţia Bila-Lala, cunoscind că aceşti munţi (ca şi Munţii Călimani), prezintă un interes deosebit pentru ştiinţă datorită complexităţii lor şi pentru bogăţia originală şi
relictară a naturii. Asupra citorva din aceste propuneri vc;>m reveni.
ln ziua de 27 iulie participanţii au discutat la Cîmpulung in cadrul
comisiilor de lucru pe teme, făcind recomandări privind activitatea de viitor a Consiliului judeţean pentru ocrotirea naturii şi sugestii în vederea
conservării naturii pe baze ecologice.
ln sala Casei de cultură din oraşul Cîmpulung, Comisia Monumentelor Naturii Bucureşti a prezentat o gală de filme documentare privind
ocrotirea naturii in România, iar în seara zilei de 27 iulie participanţii
s-au deplasat la Căminul cultural din comuna Fundul Moldovei unde au
vizionat un frumos spectacol folcloric.
ln ziua de 28 iulie, in cadrul tematicii .Ocrotirea peisajului natural
din jurul monumentelor istorice" s-au vizitat monumentele de artă feudală de la Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Putna, Bogdana, Dragomirna .şi
centrul de ceramică neagră de la Marginea. Cu acest prilej, s-au purtat
discuţii şi s-au făcut propuneri în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii peisajului din jurul principalelor monumente istorice ale judeţului Suceava.
Documentele finale ale consfătuirii au fost : .Rezoluţia", însuşită de
toţi participanţii, privind felul cum s-a desfăşurat consfătuirea şi .Minuta", cuprinzind recomandările finale ale consfătuirii.
ln primul document se apreciază munca Consiliului judeţean pentru ocrotirea naturii Suceava, pentru buna întreţinere a rezervaţiilor şi
starea rezervaţiilor vizitate. Se apreciază reuşita consfătuirii din toate
punctele de vedere. Se scoate în evidenţă activitatea publicistică a consiliului prin ·cele trei volume de „Studii şi comunicări de ocrotirea naturii" din 1970, 1972 şi 1973. De asemenea, se mulţumeşte organizatorilor, organelor locale de partid şi de stat şi tuturor participanţilor pentru contribuţia fiecăruia la buna desfăşurare a manifestării.
Al doilea document, întocmit de un colectiv compus din 7 persoane desenate de consfătuire, pe baza informărilor primite din cele 4 secţii,
solicită sprijinul organelor locale din judeţele Suceava, Maramureş şi
Bistriţa-Năsăud pentru realizarea obiectivelor esenţiale ce s-au reliefat
cu ocazia desfăşurării consfătuirii itinerante şi face recomandările priSargeţla
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vind protecţia rezervaţiei Bila-Lala şi realizarea unui parc naţional interjudeţean în Munţii Rodnei. ln această privinţă, se recomandă urmă
toarele:
- delimitarea precisă a rezervaţiei Bila-Lala, atit topografic, cit şi
marcarea în teren prin borne şi table indicatoare a perimetrului ocrotit ;
- stabilirea unei zone tampon cu restricţii temporare în jurul perimetrului rezervaţiei, potrivit necesităţilor din teren ;
- interdicţia totală a păşunatului în zona căldării glaciare a Lalei
şi în dosul Prelucilor ;
- aceleaşi restricţii în ceea ce priveşte exploatarea forestieră, inclusiv a jenupărului şi a fructelor de pădure din
perimetrul amintit
mai sus;
- interdicţia totală privind amplasarea în rezervaţie sau în imediata sa apropiere a unor baze turistice, indiferent de scopul lor ;
- interdicţia oricăror activităţi sau aplicaţii de orice natură în cuprinsul perimetrului rezervat, precum şi în zona sa tampon, fără avizul
Comisiei Monumentelor Naturii de pe lingă Academia Republicii Socialiste România ;
- ţinînd seamă de importanţa asigurării liniştei şi a combaterii
poluării fonice, precum şi de altă natură, a zonei ocrotite, să se interzică
exploatarea drumului creat intre Pasul Rotunda şi Gagi, exceptind utilizareia sa în scop turistic, de drumeţie şi pentru transportul fructelor de
pădure de la centrul de colectare din Gogi ;
- necesitatea contribuţiei interjudeţene la asigurarea pazei rezervaţiei şi a zonei sale tampon ;
- limitarea numărului de cîini de la stinele aferente zonei numite
şi obligativitateo legării lor pe timp de zi, la stînă ;
- în zona tampon, să se interzică accesul oilor înainte de data
de 15 iulie, în amonte de zona Rotunda-Gagi.
Se cere de asemenea, sprijinul tuturor organelor şi organizaţiilor
în cauză, pentru :
- realizarea unui Parc Naţional al Munţilor Rodnei, urmind să cuprindă - sub servituţi diferite - următoarele zone: masivul Ineu, creasta
lneu-Puzdra-Pietrosul şi masiul Pietrosul ;
- în vederea elaborării de comun acord a părţilor interesate, a
unui regulament de funcţionare a viitorului parc naţional, ţinînd seamă
de interesele conservării naturii şi a utilizării sale social-economice;
- în vederea elaborării documentaţiei ştiinţifice şi tehnice necesare punerii în aplicare pină la data de 31 decembrie 1974 a proiectului
de constituire a Parcului Naţional al Munţilor Rodnei.
Recomandării~ de mai sus au început a fi aplicate în sensul că
s-a încheiat un contract cu Comisia Monumentelor Naturii şi Inspectoratul silvic şi s-a întocmit un proiect pentru viitorul parc naţional de 42 OOO
ha de către Consiliul judeţean de ocrotirea naturii Suceava. Legat de
această problemă, s-a oprit prin personalul silvic, orice lucrări în zona
Bila-Lala, care ar putea afecta rezervaţia ştiinţifică existentă.
O altă consecinţă a consfătuirii a fost şi aceea privind înfiinţarea
în zona Munţilor Călimani a unui parc interregional (Suceava, Mureş,
Harghita şi Bistriţa-Năsăud), avind în vedere că există deja un parc de
200 ha care cuprinde foarte multe exemplare de Pinus cembra (s-au inventariat peste 2 500 exemplare) şi o zonă întinsă de jnepenişuri, ienu-
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perete, rhododendronete. Acest porc, ce or urmo să devină porc noţio
nal, ar trebui să cuprindă zono Răchitişului - Pietrosul Călimonilor Tămău - Pietrele Roşii - 12 Apostoli. ln prezent s-o trecut Io culegerea
dotelor de pe teren, ridicări în pion şi întocmireo proiectului, de către
Subcomisia Monumentelor Naturii Cluj în colaborare cu Consiliul judeţean de ocrotireo naturii Suceava.
Pînă în prezent rezervaţiile naturale din judeţul Suceava reprezintă
t),5 % din suprafaţa întregului judeţ. Acest procentaj este mic, daco ne
referim la studiile ecologice făcute de specialiştii ce recomandă protecţia integrală a 1-2 % din teritoriu şi protecţia parţială a cel puţin 10 %
din teritoriu. lnfiinţarea acestor două parcuri naţionale ar apropia judeţul Suceava de procentajul optim protejat, recomandat de specialişti, punînd în acelaşi timp la dispoziţia cercetătorilor un vast teritoriu de studii
şi asigurînd generaţiilor viitoare teritorii în care naturo să-şi păstreze
nealterate aspectele sole, în care relaţiile dintre vieţuitoare să se continue fără nici o intervenţie.
ln scopul educării tineretului în sensul dragostei şi respectului pentru natură, aşa cum s-o reliefat în consfătuire, Consiliul judeţean de ocrotirea naturii Suceava acordă o more atenţie în munca cu tineretul.
Sprijinirea directă a echipajelor de pionieri „Cutezătorii", de exemplu, pe lingă faptul că a canalizat atenţia pionierilor spre monumentele
naturii, a impus un comportament etic şi ştiinÎific adecvat. Pionierii, îndrumaţi direct de preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului judeţean
pentru ocrotirea naturii, ou făcut studii concrete asupra naturii : ou inventariat integral Pinus cembra în Masivul Călimoni şi în regiunea BilaLala ; au făcut studii de faună şi floră ; au marcat traseele indicate de
consiliul judeţean ; au delimitat rezervaţiile şi ou învăţat să aibă o comportare corespunzătoare în mijlocul naturii. Munco acestor echipaje s-a
concretizat prin cucerirea celor moi mari distincţii : „Busolo de aur" pentru echipajul „Arcaşii lui Ştefan", de la Şcoalo generală nr. 3 Suceava.
ln momentul de faţă, toate rezervaţiile şi obiectivele ocrotite din
judeţul Suceava sint patronate de unităţi de pionieri. Aceştia, cu entuziasmul ce-i caracterizează, contribuie Io buno întreţinere, pază şi întreprind acţiuni de protecţie dintre cele mai variate, pe măsuro puterilor
lor şi sub controlul şi îndrumarea corespunzătoare.

o
Consfătuirea itinerantă de ocrotireo naturii de Io Suceava .Conservarea naturii pe baze ecologice•, prima de acest fel din ţara noastră, deschide calea altor manifestări de acelaşi fel.
Trecind peste unele deficienţe de organizare, inerente unor astfel
de acţiuni largi şi cu un număr mare de participanţi, considerăm că scopul propus iniţial a fost atins.
Unul din rezultatele de seamă ol consfătuirii a fost acela că a
concentrat pentru o perioadă de timp moi îndelungată atenţia opiniei
publice din judeţul Suceava asupra problemelor de ocrotireo naturii şi
protecţia mediului sub toate aspectele actuale. Acest lucru s-a realizat
mai ales prin serialul de articole publicate zilnic în ziarul local „Zori noi"
de la Suceava, şi prin publicarea a două pagini întregi în acelaşi ziar,
una înainte şi cealaltă după consfătuire. O vastă popularizare a făcut-o
şi postul de radio Cluj, care săptăminal o transmis frogme:itele c:ele rnal
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semnificative ale discuţiilor şi opiniilor participanţilor, în emisiunile consacrate naturii, acţiune ce a cuprins un interval de timp de citeva luni.
ln felul acesta, conferinţa a contribuit la sensibilizarea publicului larg în
sprijinul ideii de ocrotirea naturii, ciştigîndu-se noi luptători pe frontul
apărării naturii patriei noastre aşa de frumos şi armonios alcătuită.
Propunerile ce s-au făcut în consfătuire au fost însuşite de Consiliul judeţean pentru ocrotirea naturii Suceava, iar multe dintre ele au
şi fost deja aplicate. Ajutorul primit prin unele critici privind aspecte legate de rezervaţiile naturale ale judeţului (ce-i drept puţine la număr), au
fost bine venite şi ele stau mereu în atenţia consiliului, ale cărui preocupări sînt axate în continuare pe extinderea amenajărilor ştiinţifice din
rezervaţiile existente, găsirea altor biotopuri de mare însemnătate ştiinţi
fică şi propunerea lor ca teritorii ocrotite şi o vastă muncă de propagandă în rîndul populaţiei şi mai ales în rîndul tineretului.
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